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EDĠTÖRLERDEN

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2006 yılında yaptığı baĢvuru üzerine UNESCO, 2007 yılını
Mevlana yılı olarak ilan etmiĢtir.
KüreselleĢmenin yaĢandığı günümüzde insanlık, bir yandan ferdiyetçilik ve sağlam ahlaki
temelden yoksunluk, diğer yandan da hem yerel, hem de küresel çapta dinler ve toplumlar arası
çatıĢma riskleri ile karĢı karĢıyadır. ĠĢte bu noktada, Mevlana gibi hayatıyla ve ortaya koyduğu görüĢ
ve açıklamalarıyla, insanlığın değerini tespit eden ve bir arada yaĢamayı öğreten önder kiĢiliklere
ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Mevlevilik de, tarihimizde esas itibariyle bir eğitim, olgunlaĢtırma ve
barıĢ öğretisi okulu olmuĢtur.
Mevlana, gerçekte sadece çoğu dini içerikli bir kısım eserleri olan tarihi bir kiĢilik olmayıp, aynı
zamanda günümüz insanlığının da değer verdiği ve kendisine ihtiyaç duyduğu çağları aĢan bir
bilgedir.
Mevlana çok yönlü bir insandır. ÇeĢitli Ġslami ilimlerde ihtisas sahibidir. Ancak onun çağımızda
yankılanan esas mesajları, daha çok Ġslam'ın özü olan tasavvuf, insanın tanınması ve eğitilmesi ile
ilgilidir. Bu nedenle onun kiĢiliğine yansıyan esas unsur, mutasavvıflık yönü ve irfani bilgidir.
Mevlana, kanaatimizce insanlığın, özellikle de kriz dönemlerinde ihtiyaç duyduğu bazı mesajları,
tam anlaĢılması için, aĢırı bir vurgu ile dile getirmiĢtir.
Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi ve ġanlıurfa Mevlevihanesi YaĢatma ve Kültür Derneği
olarak, ülke çapında ve uluslararası katılımla, 26–28 Ekim 2007 tarihlerinde ġanlıurfa'da
―Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu‖nu düzenledik. Bu sempozyumda
Mevlana'nın hayatının, görüĢlerinin ve kendisinden sonra kurulan Mevlevilik yapılanmasının bilimsel
bir yaklaĢımla ele alınıp irdelenmesini ve özellikle de Mevlana'nın günümüze olabilecek katkılarının
ortaya çıkarılmasını amaçladık. Temel maksadımız, Mevlana'nın ve Mevleviliğin gerçek yönleriyle
ortaya konulması olmuĢtur.
Sempozyuma sosyal bilimlerin birçok branĢında (din, tarih, edebiyat vs.), yurt içinden ve yurt
dıĢından, alanlarında yetkili yüz on civarında bilim adamı bildirileriyle katılmıĢlardır.
Sunulan bildirileri insanlık ve bilim âleminin hizmetine sunarken, bu münasebetle sempozyumun
düzenlenmesinde emeği geçen herkese teĢekkür ediyoruz.

20 Nisan 2008, ġanlıurfa
Prof. Dr. Abdurrahman ELMALI

Prof. Dr. Ali BAKKAL

2007 Mevlânâ yılı anısına…

HAK DOST MEVLÂNÂ

Konya’da bir yâr
Hak dost Mevlânâ
Ruhları yuyar
Hak dost Mevlânâ
Herkese gel der
O nuru bil der
Bu bahre dal der
Hak dost Mevlânâ
Hakk’a çağrısı
Kaynar bağrısı
Dinmez ağrısı
Hak dost Mevlânâ
Mesnevi okur
Ruhları dokur
Nur üstüne nur
Hak dost Mevlânâ

Dr. Mahmut ÖZTÜRK
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MEVLÂNÂ VE ġEMS-Ġ TEBRĠZÎ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜLLÜCE*

Mevlânâ
604/1207 yılında Belh‘de dünyaya gelen Mevlânâ, altı yaĢlarında bu Ģehirden ailesiyle birlikte göç
etmiĢ, uzun süren zorlu bir yolculuktan sonra 626/1229 yılında Konya‘ya varmıĢ ve burayı vatan
edinmiĢtir.
Ġlk tahsiline büyük bir âlim ve ârif olan babası Sultânü‘l-Ülemâ Bahâeddîn Veled‘in yanında
baĢlamıĢtır. Gençlik yıllarında ve göç esnasındaki hayatında, baĢta Halep olmak üzere farklı merkezlerde
Kemâleddîn b. Adîm gibi devrin büyük âlimlerinden fıkıh, tefsir, hadis, Arap dili ve edebiyatı gibi ilimleri
öğrenerek tahsil hayatını sürdüren Mevlânâ, bütün devirlerin en büyük mutasavvıflarından olan
Muhyiddîn b. Arabî‘den de tasavvufî bilgi ve hikmet elde etmiĢtir.
Kendisinden önce yaĢamıĢ olan Hakîm Senâî ve çocuk iken karĢılaĢmıĢ olduğu Ferîdüddîn-i Attâr‘ın
izinden giden Mevlânâ, Konya‘da Burhâneddîn-i Muhakkik-i Tirmizî‘den de yine tasavvufî ilim ve terbiye
elde etmiĢtir.
Konya‘daki medreselerde birçok talebe okutan ve mürit yetiĢtiren babasının ölümü üzerine onun bu
vazifesini üstlenmiĢ, klasik Ġslâm âlim ve sûfîlerinden biri olarak yaĢantısını sürdürmüĢtür.
642/1244 tarihinde kırk yaĢlarında iken Tebriz‘in GüneĢi olarak tanınan büyük ve kâmil bir
mutasavvıf olan ġems-i Tebrizî ile karĢılaĢıp tanıĢmasıyla, onun bu klasik hayatı değiĢmiĢ, içinde var olan
istidadı ve ruhundaki yücelik nedeniyle, ilâhî aĢk ile yanıp tutuĢmaya ve kendinden geçmeye baĢlamıĢtır.
Mevlânâ‘yı Mevlânâ yapan bu kâmil ve gizemli Allah âĢıkı, Mevlânâ‘nın hayatında büyük ve önemli
bir değiĢikliğe sebep olmuĢ ve üzerinde çok büyük bir tesir bırakmıĢtır.
Mevlânâ‘nın düĢüncelerinin ve manevî dünyasının oluĢmasında önemli yeri olan, ayrıca eserlerinde
derin izleri bulunan, âdeta Mevlânâ‘nın görünmeyen tarafı veya ruh ikizi olarak karĢımıza çıkan ġems-i
Tebrizî, onun hayatında her zaman önemini korumuĢ, gizemini sürdürmekle birlikte Mevlânâ‘yı tanıma
ve anlama açısından da bilinmesi gereken çok önemli hususlardan biri olmaya devam etmiĢtir.1
ġems-i Tebrizî
Ġsmi Melik-Dâd oğlu Ali oğlu Muhammed ġemseddîn'dir.1185 (?) yılında Tebriz‘de doğmuĢtur.
Orada ilk tahsilini tamamlamıĢ, aynı Ģehirde sele (zembil) dokuyan Ebûbekr-i Sellebâf-ı Tebrizî'nin
müridi olmuĢtur.2 Ayrıca Baba Kemal Cündî'den tarikat telkin ve terbiyesi görmüĢ, ġihâbuddîn-i
Suhreverdî'den hırka giymiĢ, sonunda Kutb-i Zaman Rukneddîn-i Sicâsî ile sohbette bulunmuĢ,

* Atatürk

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. huseyngulluce@¨hotmail.com
GeniĢ bilgi için bkz: Sipehsâlâr, Ferîdûn b. Ahmed, Risâle (Mevlânâ ve Etrafındakiler), çev: Tahsin Yazıcı, Ġstanbul, 1977; Eflâkî,
ġemseddîn Ahmed el-Ârifî, Âriflerin Menkıbeleri, çev: Tahsin Yazıcı, Ġstanbul, 1989; Câmî, Abdurrahman, Nefahâtü‟l-Üns (Evliya
Menkıbeleri) çeviren ve Ģerheden: Lâmiî Çelebî, haz: Süleyman Uludağ ve Mustafa Kara, Ġstanbul, 1995, s. 639 vd.; Sarı Abdullah,
Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, Ġstanbul, 1287, I,35 vd.; Fadlullah Rahîmî, Gülzâr-ı Hakîkat, Ġstanbul, 1328, III,17 vd.; Fürûzanfer,
Bedîüzzaman, Mevlânâ Celâleddîn, çev: F.Nafiz Uzluk, Ġstanbul, 1986; Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlânâ Celâleddîn, Ġstanbul, 1985;
Güllüce, Hüseyin, Mevlânâ ve Mesnevî Gerçeği, Ankara, 2007.
2 Sipehsâlâr, s. 121; Eflâkî, I,90, II,35; Câmî, s. 639; Sarı Abdullah, I,35; Rahîmî, III,17-18; Fürûzanfer, s.67-68; Mîr Celâl Ġbrahîmî,
ġerh Tahlîlî „Alâm-ı Mesnevî, Tahran, 1379, s. 648 vd.; Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 49; Bayram Ali Çetinkaya, ġems-Mevlânâ
Dostluğu, Ġstanbul, 2007, s. 15.
1
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sulûkünü tamamlamıĢ ve "ferdiyet" mertebesine1 ulaĢmıĢtır.2
ġeyhi Ebûbekr-i Sellebâf, gönüllerdekini bilmede, kendi zamanının bir tanesi olan veliydi. Fakat
ġems'in mertebesi öyle bir dereceye vardı ki, kendi Ģeyhi ile yetinmeyip, daha baĢka bir Ģeyh bulmak için
yolculuklar yaptı. Pek çok diyar gezdi, efrâd, aktâb, evtâd, ebdâl,3 huzuruna ulaĢtı. Sûret ve manâ ulularını
ziyaret etti. Bu aĢırı gezmesinden ve çok seyahat etmesinden veya mana âlemindeki uçuĢlarından dolayı
ona, gönül sahibi arifler, "ġems-i Perende = Uçan ġems" demekteydiler.4 Daima siyah bir aba giyer, vardığı
yerlerde handa konaklardı.5 Erzurum'a da gelmiĢ, bir medresede Kur'ân hocalığı yapmıĢtı.6
Hakk'ın rızası, ve ona ermek için her Ģeyi elinin tersiyle itmiĢ, kimsenin kınamasından ve
ayıplamasından zerrece korkmamıĢ, taklitçilikten daima kaçınmıĢ, devrin bir çok bilgininin dayanağı olan
"Kâle = falan dedi", "haddesenâ = bize falan anlattı" sözüyle yetinmeyip, herkesin bilgi pınarının kendiliğinden
akmasını istemiĢtir.7
Mevlânâ gibi ġems de, felsefe ve filozoflara muârızdır. Zaten bu hususta Mevlânâ, babasından, Seyyid
Burhâneddîn‘den ve ġems-i Tebrizî'den etkilenmiĢti. Nitekim ham sûfî ile fakihlere gösterdiği tepkide de
ġems'in tesiri vardı. ġems'e göre gerçeğe ulaĢma, ancak Peygambere tabi olmakla ve aĢkla olur. O, Ģöyle
diyordu: "Elde olmayan Ģeyi bilmemeye ĢaĢılmaz. Asıl ĢaĢılacak Ģey Ģudur ki; bir Ģeyi ele alırlar, avuçlarına korlar,
götürüp gösterirler de, adam yine görmez. ĠĢ böyle olmasa Hz. Muhammed'le, onun soyuna, hem de sudan topraktan gelen
soyuna değil, candan, gönülden doğan soyuna karĢı Sokrat'ın, Bukrat'ın, Ġhvân-ı Safâ'nın 8 ve Yunanlıların sözlerini kim
söyler..."; "Cehennemliklerin çoğu Ģu keskin fikirli kiĢilerden, Ģu filozoflardan, Ģu bilginlerden meydana gelir. Onların
keskin zekaları, kendilerine perde kesilmiĢtir."9 O, cismanî haĢri kabul etmeyenlerin bu düĢüncelerine,
"ahmaklık" demektedir.Ahirettek azabın rûha ait olacağını, bedenî olmayacağını diyenlerin hata ettiklerini
söyler.10 Fahreddîn-i Râzî'yi, Yunan felsefesini ĠslâmîleĢtirdiğinden ve felsefeye düĢkün olduğundan
dolayı eleĢtirir.11
Tasavvufa göre ―Ferdiyet‖ ve ―tefrîd‖ makamı denilen bu mertebede, sâlikin rûhu, Yüce Allah‘ın ferdiyetiyle vasıflanarak,
kendinden ve bütün kainattan geçer. Marifet, tevhîd ve tecrîd vasıtalarıyla kudsiyet aleminde yer alır, ezel ve ebedin sahrasında
yol alır. en-Nasrâbâdî, tefrîd makamının, ―Allah‘tan baĢka bir Ģey görmemek makamı‖ olduğunu söylerken, genelde, bu makam,
―beĢeri sıfatların, ilahî sıfatlarda yok edilmesi‖ Ģeklinde izah edilmiĢtir. Bkz., Ebû Muahammed Rûzbehân el-Baklî, eĢ-ġirâzî,
Kitâbu MeĢrebi‟l- Ervâh (Elfu Mekâmin ve Mekâm), Ġstanbul, 1973, s. 197; Abdulmun‘im el-Hafenî, Mu‟cemu Mustalahâti‟s- Sûfîyye,
Beyrût, 1407/1987, s. 46.
2 Sipehsâlâr, s. 121; Sarı Abdullah, I,35-6; Fadlullah, III,18.
3 ―Efrâd‖ ―ferd‖in çoğulu olup, Hz. Peygamber‘e mükemmel bir Ģekilde tabi olarak, ferdiyet makamına ulaĢan, kesin sayıları
olmayan, ―kutb‖un gözetimi dıĢında kalan, eĢsiz Ģahsiyetteki gayb erenleri. ―Aktâb‖, ―kutb‖un çoğulu olup, her zaman, Allah‘ın
âlemde nazar kıldığı, âlemin rûhu mesâbesinde, herĢeyde tasarruf sahibi, zamanın en büyük velisi olan zât. ―Evtâd‖
―veted/vetîd‖in çoğulu olup, doğu batı, kuzey ve güneyde bulunan dört büyük veli. Bu veliler, âdetâ, dünyanın manevi direkleri
sayılırlar. ―Ebdâl‖ ―bedel‖in çoğulu olup, sayıları yetmiĢ olan evliyâ zümresi olarak tanımlanır. Bkz., el-Hafenî, s. 19, 217, 28, 8;
Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, 1990, s. 234; Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü,
Ġstanbul, 1991, s. 153-154, 299-300, 169.
4 Eflâkî, I,90, II,36; Fürûzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 67.
5 Sipehsâlâr, s. 121; Eflâkî, II,37; Câmî, s. 639; Fadlullah, III,18; Fürûzanfer, s. 75.
6 Eflâkî, II,110.
7 Fürûzanfer, s. 74.
8 Sokrat (MÖ 470-400): Eski Yunan‘ın en büyük filozoflarından biri olup Eflatun‘un hocasıdır. Çevresindeki insanlara ve
talebelerine birden çok ilaha tapmamalarını ve rûhun bekasını telkin ettiği için çok tanrılı Yunanlılar tarafından, zehir içmeye
zorlanarak 70 yaĢında iken idam edilmiĢtir. Derslerini Ģifahî veren Sokrat, kitap yazma yolunu tercih etmemiĢ olup, ―kendini
tanı‖, ―bildiğim bir Ģey varsa, o da, hiç bir Ģey bilmediğimdir.‖ sözleriyle meĢhurdur. Sami, ġemseddin, Kâmûsu‟l‟Alâm, Ġstanbul,
1308, IV,2584-2585; el-Hafenî, el-Mevsûlatu'l- Felsefiyye, Beyrut, ts., s. 244-245. Bukrat (MÖ 460-380?360): Ġslâm aleminde bu adla
bilinen, yine eski Yunan‘ın meĢhur hekîm ve filozoflarından olan Hipokrat‘tır. Kendinden önce tıp bilgileri Ģifahî olarak
gelmiĢken, tıp tarihinde ilk kitap yazan olduğu için, tıp ilminin mucidi sayılmıĢtır. Hekîm Calinos‘un Ģerhleriyle birlikte, eserleri tâ
Abbasîlerin ilk yıllarında Arapça‘ya tercüme edilmiĢ ve tedris edildiğinden, Müslümanlar arasında meĢhur olmuĢtur. Bu zatın da
tıp ve sağlıkla ilgili birçok veciz sözleri mevcuttur. Sami, II,1331; Carra de Vaux, ―Bokrat (Bukrat)‖ mad., ĠA, II,707. Ġhvân-ı
Safâ: X. asrın ikinci yarısında, merkezleri Basra‘da olan müfrit ġîî (Ġsmailî) temayüllü siyasî - dinî bir ekoldür. 52 risâlelik
ansiklopedik bir külliyatları vardır. T. J. De Boer, ―Ġhvânu‘s- Safâ‖ mad., ĠA, V/ıı,946-7.
9 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn,s. 54.
10 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn,s. 54-55.
11 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 56; Eliza Tasbihi, ―Shams-ı Tabrizi: A Crıtıc of Philosophy and an Admirer of Theology‖,
Ġnternational Symposion on Mawlânâ Jalâleddîn Rumî in Thought and Art Papers, Çanakkale, 2006, s. 61 vd.; Hayri Kaplan, ―Bahâ Veled,
ġems ve Mevlânâ‘nın Râzî‘ye Yönelik EleĢtirileri ve Râzî‘nin Sûfîlere/Tasavvufa BakıĢı‖, Tasavvuf Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl:
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ġems-i Tebrizî'nin mürit arkadaĢlarından olan ġeyh Fahreddîn-i Irakî'ye, her ne zaman ilahî hakikatler
tecelli etse, o hâli manzûm ve edebî cümlelerle Ģeyhleri olan Baba Kemal Cündî'ye takdim ederdi. ġems-i
Tebrizî ise hallerini hiç açıklamazdı. Bir gün Baba Kemal, ġems'e hitaben, "Oğlum ġemseddîn, Fahreddîn'in
açıkladığı hakâikden sana hiç bir Ģey sânih olmaz mı?" buyurdu. ġems de, "ġeyhim, himmetinizle ondan fazla bile
vaki oluyor, fakat Fahreddîn kendisine vâkî olan sunûhâtı güzel bir üslûpla anlatmaya kadir olduğundan onları söylüyor.
Bende ise bu yetenek yoktur." deyince Baba Kemal, ġems-i Tebrizî'ye sevgi ve Ģefkatle nazar edip, "Hak
Sübhânehu ve Teâlâ Hazretleri, evvelkilerinin ve sonrakilerinin maârif ve hakikatlerini, senin namına izhâr edecek sana
bir dost inâyet etse gerektir. O dostun hikmet nehirleri kalbinden diline akacak, harf ve ses elbisesine bürünerek senin
namına izhâr olacaktır." diye buyurdu.1 Ancak, ismini vermeksizin, iĢâretle, Mevlânâ'nın maneviyatını
ġems'e duyurmuĢ oldu.2
ġems duâlarında, "Allah'ım beni senin veli kullarının içine kat ve onlarla arkadaĢ et!"3 derdi. Bir gece, aĢırı
derecede heyecanlanarak vecd içinde, Yüce Allah'ın tecellilerine dalıp istiğrakından mest olmuĢ bir halde,
münâcâtında: "Ey Allah'ım senin gizli olan velilerinden birini bana göstermeni diliyorum." diye dua etti. Allah
tarafından, "Ġstediğin gibi herkesin gözünden saklı, güzel ve mağfirete nail olmuĢ can, Belh'li Sultânu'l-Ülemâ Bahâeddîn
Veled'in oğludur." diye cevap geldi. Bunun üzerine ġems, "Ey Rabbim onun mübarek yüzünü bana göster." dedi.
Allah tarafından tekrar, "Bunun Ģükrânesi olarak ne verirsin?" diye soruldu, o da, "baĢımı" diye cevap verdi.
ġems'e, "Hakiki maksadına ve istediğin Ģeye ulaĢman için Rûm diyarına git." diye ilham geldi. Bunun üzerine
ġems, ihlas kemerini beline bağladı, tam bir doğruluk ve büyük bir aĢkla Rûm diyarına hareket etti.
Bazıları ġam'dan Rûm'a geldiğini, bazıları da Tebriz‘e gidip oradan Rûm'a (Konya'ya) geldiğini
söylemiĢlerdir.4
ġems‘in Konya'ya Gelip Mevlânâ Ġle BuluĢması
ġems-i Tebrizî, 26 Cemaziyelahir 642/23.10.1244 cumartesi sabahı Konya'ya geldi. Adeti olduğu
üzere ġekerfurûĢân= ġekerciler Hanı‘na indi. Bir oda kiraladı ve odasının kapısına iki üç dinar değerinde
bir kilit asarak anahtarını da destarının ucuna bağlayıp omuz una sarkıttı. Halbuki odasında eski bir hasır,
kırık bir ibrik ve bir tuğla yastıktan baĢka bir Ģey yoktu. Birkaç günde bir, bir parça kuru ekmeği paça
suyuna batırıp tirit yapar, onunla iftar ederdi.5
O sırada Mevlânâ, dinî ilimler öğretmekle meĢguldü. Dört medresede ders verir, alimlerin uluları
onun atının üzengisi yanında giderlerdi.6
ĠĢte ġems, Mevlânâ'nın ders okuttuğu medreseye gidip geldiği yolun üzerinde olan, bu ġekerciler
Hanı‘nın önünde oturmuĢ, Mevlânâ'yı bekliyordu.7 Mevlânâ ders okuttuğu PenbefurûĢân = Pamukçular
Medresesi‘nden çıkmıĢ, bir katıra binmiĢ, etrafında alimler, öğrenciler olduğu halde oradan geçiyordu.
Birden bire ġemsi Tebrizî kalkıp Mevlânâ'nın önüne ilerleyip, "Esselâmu aleyke yâ Mevlânâ" deyip, bindiği
katırın gemini sımsıkı tuttu ve gözlerini Mevlânâ'nın gözlerine dikerek, "Ey Rûm'un mollası, senden soracak
acîb bir müĢkilim vardır. Suâlime göre cevabını veriniz ve Ģu müĢkilimi lütfen hallediniz" dedi. Mevlanâ: "Ey kalender
müĢkilin nedir?" söyle dedi. ġems: "Ey müslümanların önderi, Seyyidu‟l- Enbiyâ Muhammed Mustafa (S.A.V) mi
büyüktür? Yoksa Bâyezid mi?"8 dedi.1
6, Sayı: 14, Ankara, 2005, s. 285 vd.
Nitekim Mevlânâ'ya ait olan Divân-ı Kebîr'e, Divân-ı ġems-i Tebrizî de denmektedir ki, bunun sebebi; divândaki gazellerin çoğunun
sonunda Mevlânâ, kendi adı veya mahlasını söyleyecek yerde, Ģairlerin usûlleri hilâfına ġems-i Tebrizî'nin adını mahlas
yapmasıdır. Bkz., Fürûzanfer, s. 200.
2 Câmî, s. 640; Fadlullah, III,18.
3 Sipehsâlâr, s. 123; Eflâkî, II,10I; Fadlullah, III,18-19.
4 Sipehsâlâr, s. 123-124; Eflâkî, I,90-91; Fadlullah, III,18-19.
5 Sipehsâlâr, s. 121 vd.; Eflâkî, I,91, II,39; Câmî, s. 640; Sarı Abdullah, I,36; Fadlullah, III,19; Fürûzanfer, s. 75-76; Can, s. 49.
6 Eflâkî, II,39.
7 Bu ilk karĢılaĢma, değiĢik kaynaklarda bazı farklılıklarla anlatılmaktadır. Bizce en doğrusu, Eflâkî'nin bu rivâyeti olduğundan
bunu alıyor, diğerlerini terkediyoruz. Bu farklı rivâyetleri Fürûzanfer toplamıĢtır. Bkz. Fürûzanfer, s. 76 vd.
8 Ebû Yezîd el-Bestâmî (ö.261/874 veya 234/848) olarak da bilinen bu zat, sûfîlerin ilk ve ulularından biri olup, "vahdet-i vücûd"a
dair sözleri ve kuvvetli cezbe halleriyle meĢhurdur. Bkz., es-Sülemî, Ebû Abdurrahmân, Tabâkâtu's- Sûfîyye, Kâhire, 1389/1969,
13. Baskı,s. 67 vd.; en-Nebhânî, Yusuf b. Ġsmail, Câmi'u Kerâmâti'l- Evliyâ, Mısır, 1404/1984, II,133 vd.
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Mevlânâ sonradan Ģöyle anlatmıĢtır: "O sorunun dehĢetinden bana bir acîb hâl geldi. Sanki yedi kat gök
birbirinden ayrılarak zemine döküldü. Adetâ, kıyamet koptu zannettim. Bu halle beraber, içimden dimağıma beni büyük
bir ateĢ kapladı. Derhal kendimi toparlayarak Ģöyle cevaba cesaret ettim." "Ey medhûĢ, bu ne biçim sûaldir? Bu husus
müĢkil midir ki; Hz. Mahbûb-i Kibriya Muhammed Mustafa, kainatın yaratılmasının sebebi ve Adem oğullarının
efendisi olup onun hakkında, "Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım" buyrulmuĢtur. Alemlerin en Ģereflisi, insanların en
büyüğü olduğu kesin ve bütün enbiyâ, evliyâ ve eĢyâ onun nûrundan yaratıldığı muhakkak iken Bâyezid kimdir ki, eĢrefi
mahlûkâtla mukayese ediliyor. Bâyezid, ümmetin havâssından biridir sadece dedim.”2
ġems-i Tebrizî bu cevabı dinleyerek derinden bir âh çekip inledi. Sonra da: "Peki ya neden, Resûlullah:
"Ey Allah'ım, seni tam bir bilgi ile bilemedik."3 dediği halde, Bâyezid, "Ben kendimi tenzih ederim, benim Ģanım ne
kadar uludur." diyor" dedi. O bununla, "peki neden biri kulluk makamından, diğeri ise mabûdluk
makamından bahsetti. Elbette mabûdluk makamı, kulluk makamından büyük değil mi?" demek
istemiĢti.4 Bunun üzerine Mevlânâ da: "Ey kalender, gâyet garip ve müĢkil bir mesele söyledin. Bunun cevabı ise
Ariflere malûm olan Ģu husustur ki, Bâyezid ilahi Ģarabın (Yüce Allah'ın tecellisinin) bir yudumundan kanmıĢ,
susuzluğu gidip mest olmuĢtu. Fakat Hz. Fahr-i Alem efendimizin (S.A.V) susuzluğu, denizler gibi tecellilerden teskin
olmayarak gittikçe artıyordu. Mübarek göğüsleri, "elem neĢrah leke sadrek"5 hikmetinin gereği, nâmütenâhî bir
mekan olmuĢtu. Dolayısıyla mekansızlık fezası haline gelen mübarek sineleri, hiç bir zaman tecellilere doymuyor, her
nefeste binlerce yakınlık doruklarına nâil olduğu halde, yine daima, "Seni hakkıyla bilemedik." der ve her nefeste, "Ey
Rabbim benim ilmimi artır."6 niyazıyla, hiçbir an ilahi aĢk harareti sönmez ve teskin olmazdı. Öyleyse o, Ģah-ı
enbiyânın rütbesi kime müyesser olabilir ve Bâyezid'le ölçmek nasıl düĢünülebilir?" dedi. Yani bir okyanus nerede, o
okyanusun körfezi nerede? Hiç mukayese edilebilir mi?7 demek istemiĢti.
Bu sözleri iyice dinleyen ġems, büyük bir feryatla, "Allâh" diye bağırıp yere yuvarlandı. Mevlânâ
katırdan aĢağı indi. Etrafındaki imamlara (alimlere) emir verdi, tutup ġems'i kaldırdılar ve Mevlânâ'nın
medresesine götürdüler. ġems kendine gelinceye kadar baĢı, Mevlânâ'nın dizinin üstünde kaldı. Mevlânâ,
bu esnada onun, beklediği ġems olduğunu vaziyetten anlamıĢtı.8 ġems ayılınca Mevlânâ, onun ayaklarını
yüzüne sürüp, elinden tutarak evine davet etti. O da davete icabet ederek eve gitti. Böylece ilk halvet
baĢlamıĢ oldu. ġems ve Mevlânâ, eve kapanarak, baĢ baĢa üç ay sohbet ve birlikte ibadet ettiler.9
ĠĢte ġems ile Mevlânâ'nın Konya'da ilk karĢılaĢmaları böyle olmuĢtu. Bu karĢılaĢma ve sorulan soru,
verilen cevaplar, her ne kadar DevletĢâh‘ın Tezkire‘si, Ġbn Batûta‘nın Seyahatnâme‘si ve Muhyiddîn'in
Kevâkib'inde biraz farklı olsalar da, bizce en doğru ve en meĢhûru, Eflâkî'ye ait ve en yaygın olan,
zikrettiğimiz bu rivâyettir.
Eflâkî, ġems ve Mevlânâ'nın hiç dıĢarı çıkmadan ve kimsenin de yanlarına girmeye cesaret edemeden
geçirdikleri bu üç ay zarfında, dıĢarıda olanları Ģöyle anlatıyor: "Bundan sonra Mevlânâ okutmak,
öğretmek ve vaaz etmekten el çekerek Kuddûs olan Allah'ı takdis'le meĢgul oldu. Konya'nın bütün
alimleri, büyükleri: "Bu ne haldir? Mevlânâ'yı bütün eski dostlarından, en yakın akrabasından ve yüce mevkiinden
elini çektirip kendisi ile meĢgul eden bu adam kimdir, nereden gelmiĢtir?" diye kıyametler kopardılar ve "böyle bir ulu
kiĢinin oğlu, ayak takımının oyuncağı oldu" dediler. Bu hal karĢısında bütün halk hayretten ne yapacağını
ĢaĢırıp, türlü türlü hezeyanlarda bulundular, söylenmeyecek sözler söylediler, Yüce Allah'ın bu cilvesi
karĢısında aciz kaldılar; müritlerin hiç birisi de bu adamın kim olduğunu tam olarak bilemediler."10
Bir gün Mevlânâ, medresenin ortasındaki havuzun kenarında bazı kitapları mutâlaa ediyordu. ġems
Sipehsâlâr, s. 124; Eflâkî, I,91, II,39; Câmî, s. 640; Sarı Abdullah, I,39; Fadlullah, III,20; Fürûzanfer, s. 76; Tahir Büyükkörükçü,
Mevlânâ ve Mesnevî, Ġstanbul 1983, s. 27 vd.
2 Sipehsâlâr, s. 124-125; Eflâkî, I,92, II,39; Câmî, s. 640; Sarı Abdullah, s. 36; Fadlullah, III,20; Fürûzanfer, s. 77; Can, ġefik,
Mevlânâ, Hayatı-ġahsiyeti-Fikirleri, Ġstanbul, 1995, s. 49.
3 Bu sözün kaynağını bulamadık.
4 Eflâkî, I,92, II,39-40; Câmî, s. 640-641; Sarı Abdullah, I,36-37; Fadlullah, III,20-21; Fürûzanfer, s. 77; Can, s. 49.
5 ―Senin göğsünü geniĢletmedik mi?‖ ĠnĢirâh, 94/1.
6 Tâhâ, 20/114.
7 Sipehsâlâr, s. 124-125; Sarı Abdullah, I,37; Fadlullah, II,21.
8 Fadlullah, III,21.
9 Sipehsâlâr, s. 125; Sultan Veled, Ġbtidânâme, çev: Abdülbaki Gölpınarlı, Ankara, 1976, s. 50; Eflâkî, I,92, II,41; Câmî, s. 641;
Fürûzanfer, s. 77.
10 Sultan Veled, s. 50-52; Eflâkî, II,41.
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yanına gelerek; "Yâ Mevlânâ bunlar nedir?" diye sorunca, Mevlânâ: "Ey hurĢîd-i velâyet, bunlar bir kısım kîl u
kâl kitaplarıdır." dedi. ġems: "Ey Mevlânâ bundan sonra kîl u kâl ile ne iĢiniz vardır.?" diyerek hemen oradaki
kitapların tamamını havuzun içine attı. Mevlânâ dostunun bu hareketine bir Ģey diyemedi ise de, atılan
kitapların içinde pederinin kendi hattıyla yazmıĢ olduğu eseri "Maârif" ile, ġeyh Attâr'ın verdiği eseri
"Esrarnâme" de bulunduğu için, kalbi mahzun olmuĢtu. Dayanamayıp: "Azizim ne yaptınız? BaĢka kitaplara
acımadım, fakat biri pederimin, diğeri ġeyh Attâr'ın hatıraları olarak iki kitaba acıdım" dedi. ġems-i Tebrizî:
"Mahzun olma; bu bizce kolay bir iĢtir" diyerek elini havuzun içine soktu ve o iki kitabı dıĢarı çıkardı. Onu
silkeleyerek, "al ya Mevlânâ" dedi. Bu kerameti gören Mevlânâ hayretler içinde kaldı. ġems'den özür
dileyerek; "ey Ģah, bu ne haldir?" dedi. ġems: "Buna zevk-i halet ve tecelli-i kudret derler. Acaba sizde de bu haller, bu
zevk-i kudretler var mıdır?" dedi. Bu keramet üzerine Mevlânâ'nın muhabbeti, ilhamı ve aĢkı arttıkça arttı.1
Sultan Veled'in de anlattığı üzere, Mevlânâ'nın ġems'e karĢı sevgisi, tıpkı Hz. Mûsâ'nın (A.S) Hz.
Hızır'a (A.S) sevgisi gibidir. Hz. Mûsâ, nübüvvet, risâlet ve makâm-ı Kelîmullah rütbesini haiz olduğu
halde, yine de Allah gizli erlerinden (Hızır'ın) tâlibi olmuĢtur. Mevlânâ da, bütün kemâli ilmi, ve yüceliği
elde etmesine rağmen, daha mükemmel olma isteği ile, izzet kubbeleri altında gizlenmiĢ bir veli olan
ġems'i talep etmiĢ, onu bulunca da mürit olarak baĢını onun ayağına koymuĢ onun ıĢığında fânî olmuĢtu.2
Acaba ġems Mevlânâ'ya ne öğretti, ne etti de Mevlânâ'yı kendisine bu kadar vurgun kıldı, her Ģeyden,
herkesten onu avare etti, onu muhabbet deryasında boğdu? Evet, bunların hepsi bizce meçhûldür.
Ortada bir gerçek vardır ki, Mevlânâ, ġems ile halvetten sonra, kendi eski yolunu değiĢtirdi. Vaaz
meclisleri yerine semâ meclislerine baĢladı. Medresenin ve ülemânın kîl u kâl'ı yerine ney'in can yakıcı
namesine rebâbın rûh okĢayıcı sesine kulak verdi.3
Mevlânâ, ġems ile karĢılaĢtıktan sonra dostlarından vazgeçmiĢti. Çünkü kâmil erlerin sohbeti, nazarı
insanı kemâle eriĢtirirdi. ĠĢte Mevlânâ'da bu yolu tercih etmiĢti,artık onun esas yolu bu olmuĢ idi. Nasıl ki
zâhirî ilimler, tedrîs ve tekrar ile öğrenilir ise, Peygamberin övüncü gerçek fakr kuvveti ve tasarruf da,
sâlike kedi cemalini gösteren bir ayna gibi olan Ģeyhin sohbetinden, onunla demsâz olmaktan hasıl
olmaktaydı. Mevlânâ da, dilek eli ile Tebrizli ġems'in sohbet eteğini sımsıkı tutmuĢtu. Sahip olduğu
nakdini, kendisine gelen bütün hediyeleri ġems'in yoluna döküyordu. Bu yüzden de Mevlânâ'nın dostları,
öğrencileri, ailesinin fertleri, ġems'e garez gözü ile bakıyorlardı. Onu, laubâli, marifetten uzak bir kimse
olarak tanıyorlar, onun Ģeyhliğine ve önderliğine müsâade etmek istemiyorlardı. ġeyh, Ģeyhzâde ve müftî
olan Mevlânâ'nın, ona teslimiyeti bunların zoruna gidiyordu. Ayrıca Mevlânâ'nın gidiĢatını değiĢtirmesi,
Konya halkı ile büyük âlim ve ulu zahitleri öfkelendirmiĢti. Muhammed'in (S.A.V) Ģeriatinde liderlerden
olmuĢ, sahabelerin, gelmiĢ geçmiĢ uluların ilim bayrağını taĢımıĢ, böyle fakih bir müftinin halinin
değiĢmesinden husûle gelen büyük çöküntüyü ve çatlaklığı ona yakıĢtıramıyorlardı. Bütün Konya halkı
kıskançlık ve hasetten birbirine girmiĢti. Dostlarının darılması, Mevlânâ'nın sadece aĢk ateĢini artırıyordu.
ġems'e olan düĢmanlık, kin sınırlarını aĢmıĢ, halkı ayaklandırmıĢtı. Tam söz birliği ile ġems'e karĢı fenâlığa
yeltendiler. Mevlânâ'nın müritleri arasında da büyük bir kargaĢalık çıkmıĢtı.4
ġems-i Tebrizî'nin KayboluĢu
ġems, Konya halkının sözlerinden, hareketlerinden, Mevlânâ'nın müritlerinin kendisine büyücü
demelerinden ve nihâyet öldürme tehditleri yüzünden gönlü incinmiĢ ve Mevlânâ'ya, "Bu benimle
senin aranda ayrılıktır." (Kehf, 18/78) âyetini okumuĢtu. Mevlânâ'nın hararetli ve yakıcı gazelleri,
ısrarı, âĢıkâne ricası ve istirhamı, ġems'i kararından döndürememiĢ, ġems 21 ġevval 643/1.3.1246
PerĢembe günü baĢını alıp gitmiĢti.5 Buna göre ġems, Mevlânâ ile on beĢ ay yirmi gün beraberce sohbet
etmiĢ, hemhâl olmuĢlardı.6
Mevlânâ, ġems'in peĢini bırakmadı, aramaya, yanıp yakılmaya devam etti. ġems giderse, Mevlânâ eski
1 Câmî,

s. 642; Fadlullah, III,22 .
s. 83-84. KrĢ, Sultan Veled, s. 48-49.
3 Bkz. Fürûzanfer, s. 88.
4 Sipehsâlâr, s. 125-126; Eflâkî, I,93; Fadlullah, III,24-25; Fürûzanfer, s. 89-91.
5 Sipehsâlâr, s. 126; Eflâkî, I,93, II,49; Fürûzanfer, s. 91; Can, s. 51.
6 Can, s. 51.
2 Fürûzanfer,
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durumuna döner diye düĢünenler yanılmıĢlardı. Çünkü Mevlânâ eskisinden beter bir duruma düĢmüĢtü.
Gece gündüz ġems'i arıyor, onun adını dilinden düĢürmüyor, onun muhabbetiyle gazeller söylüyordu.
Talebelerini, ailesini ve dostlarını gözü görmüyor, ġems diye yanıp tutuĢuyordu. Bir ay kadar aradıktan
sonra O'nun, ġâm'da olduğu haberi geldi. Mevlânâ üst üste dört adet gazel tarzında mektup yazıp ġam'a
gönderdi. Gelmesi için yalvardı yakardı ise de ġems geri gelmedi.1
Mevlânâ'nın ġems için yanıp kavrulması, üzüntüsünden harap olması, talebelerini ve etrafını da
üzmüĢ, ġems'in gönlünü kırıp, gitmesine sebep oldukları için piĢman olmuĢ, Mevlânâ'dan özür dilemiĢ,
eğer ġems gelirse, ona itaat edeceklerini ve kötülük yapmayacaklarını söylemiĢ ve bu hususta söz
vermiĢlerdi. Mevlânâ da onları affetmiĢ ve özürlerini kabul etmiĢti. Onlar böyle piĢmanlık duyarak,
ağlayıp özürler dileyerek aylar geçmiĢti. ġems, mektupları cevapsız bırakıp Konya'ya dönmeyince,
Mevlânâ, oğlu Sultan Veled'i yirmi kadar talebesi ile birlikte ġems'i, yalvarıp yakarıp geri getirmeleri için
ġam'a gönderdi. Sultan Veled'e, "Bir kaç arkadaĢınla ġems'i aramaya git. Giderken Ģu kadar gümüĢ ve altın parayı
da birlikte götür, bu paraları ġam'da, o Tebriz Sultanı'nın ayakkabısı içine dök ve onun mübarek ayakkabısını Rûm
tarafına çevir. Benim selamımı ona ilet ve âĢıklara yaraĢır saygımı ona arz et." diye tenbih etti.2
ġems‘in Ġkinci Defa Konya'ya GeliĢi
Sultan Veled babasının buyruğu ile dostlarından yirmi kiĢi alarak, ġems‘in geri getirilmesi için yola
çıktı. Soğukta, dağda, bayırda yürüdü. ġam'a varıp ġems-i Tebrizî'yi buldu. Babasının emri üzere büyük
bir saygı ve nezaketle beraberinde getirdiği paraları onun pabucuna döktü, Rûm tarafına çevirdi. Ayrılık
çeken âĢıkın yanıp yakılma haberini büyük nezaketle, pervasız mâĢûkun kulağına duyurdu.3
ġems'in, bu saygı ve yalvarmalar karĢısında, muhabbet denizi coĢmaya baĢladı. Bir çok hakikat ve
marifet incileri saçtı. Mevlânâ'nın ricasını kabul ederek birlikte Konya tarafına yöneldiler (644/1247).4
Sultan Veled, ġems'e çok saygı ve muhabbet göstermiĢ, ona karĢı olan sevgisi ve edebi yüzünden
yanında yaya yürümüĢtü. Kaç defa ġems: "Ey Veled ata bininiz" dedi ise de, Sultan Veled, "Ey cihanın Ģâhı,
ġâh at üzerinde, bende (köle) at üzerinde, bu uygun değildir. Bendelere, padiĢahın rikabında yürümek yaraĢır." diyerek,
Konya'ya gelinceye kadar bir aydan ziyade yaya yürüdü.5
Kafile yolda bir çok kerametler yaĢadıktan sonra Zincirli Han'a ulaĢtığı vakit, Sultan Veled, Konya'ya
gelmekte olduklarını Mevlânâ'ya bildirdi. Mevlânâ üstünde giydiği ne varsa müjde olarak bu haberi ileten
derviĢe verdi. Âlimlerden, emîrlerden, sûfîlerden, fütüvvet erbabından ve halktan bir çok kiĢiyle ġems-i
Tebrizî'yi karĢılamaya gittiler. Ġki dost karĢılaĢtıklarında atlarından inip birbiriyle kucaklaĢtılar, uzun
zaman kendilerinden geçmiĢ bir halde birbirlerine saygı ve muhabbet gösterdiler. Askerler bayraklarını
kaldırıp nakkâreler çaldılar. Gûyendeler6 nadir gazeller söyledi ve müritler de semâ yaparak, dönerek
sevinçler gösterdiler. Böylece iki âĢık ve ma'Ģûk tekrar birbirine kavuĢmuĢlardı. Biri bahr-ı Fârisî, biri
bahr-ı Rûmî olan iki deniz birbirine kavuĢtu, tenleri ayrı, ama canları bir oluĢu hasebiyle; "Ġki denizi
salıvermiĢtir. Birbirleriyle nerdeyse kavuĢacaklar, Aralarında engel vardır, birbirine
karıĢmazlar." (Rahman, 55/19-20) âyetinin sırrı aĢikâr oldu. Ġki muhabbet denizi coĢtu, zevk içinde
zevk, kurb içinde kurb meydana geldi.7
Böylece Mevlânâ, hasretin üzüntülerinden kurtulmuĢ, hatırı gül gibi açılmıĢtı. Müritler, ġems'e gelip
özürler diliyor ve saygı gösteriyorlardı. Tekrar ġems'e ve Mevlânâ'ya doğru yönelmiĢlerdi. Herkes kendi
gücü ve takatı derecesinde semâ meclisleri tertipliyor ve iki dosta saygı gösteriyorlardı.8
Mevlânâ, ġems-i Tebrizî'nin aĢkına dalıp, heyecanı, muhabbeti ve kararsızlığı öncekinden yüzlerce
1 Sultan

Veled, s. 55-56; Fürûzanfer, s. 91 vd.
Eflâkî II,112; Can, s. 52.
3 Sipehsâlâr, s. 127; Sultan Veled, s. 57; Eflâkî, II,113; Fürûzanfer, s. 98.
4 Sipehsâlâr, s. 129; Sultan Veled, s. 58; Fürûzanfer, s. 99; Can, s. 52.
5 Sipehsâlâr, s. 129; Sultan Veled, s. 59; Eflâkî, II,113; Fadlullah, III,26; Fürûzanfer, s. 99-100; Can, s. 52.
6 ―Nakkâre‖, ―davul, kös ve dümbelek‖ demektir. Devellioğlu, s. 958. ―Gûyende‖ ise, söylemek fiilinden ―söyleyen, muğannî,
mutrib‖ manalarına gelir. Ziya ġükûn, Farsça - Türkçe Lügat (Gencine-i Güftâr - Ferheng-i Ziyâ), Ġstanbul, 1984, III,1721.
7 Sultan Veled, s. 60; Eflâkî II,114; Sarı Abdullah, I,41; Fadlullah, III,26; Fürûzanfer, s. 100; Can, s. 52.
8 Sipehsâlâr, s. 129; Sultan Veled, s. 61-69; Fürûzanfer, s. 100; Can, s. 53.
2 Sipehsâlâr, s. 127;

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

17

misli fazla olunca, âsî müritler kaynaĢmaya ve kıskançlıklarından verdikleri sözlerde durmayıp, taĢkınlıklar
etmeye baĢladılar.1
Konya halkı ve müritler tekrar öfkeyle ġems'e fenâ sözler söylemeye baĢladılar. Mevlânâ'ya deli,
ġems'e cadı diyorlardı. Mevlânâ'nın coĢkunca sözleri, alimler meclisinde anlatılıyor, her sokak ve pazarda
dillere destan oluyordu.
GörünüĢe göre âlimlerin, müritlerin ve halkın isyan etmesinin üç ana sebebi vardı: 1. Mevlânâ,
ġems'le beraber olduktan sonra öğretimi, vaaz etmeyi bırakmıĢ, semâ ve raksa baĢlamıĢtı. 2. Fakihlere
mahsus giysisini değiĢtirmiĢ, yerine yas tutanların giydikleri elbiseleri giymiĢti. Ayrıca buna sebep olan
ġems'in dıĢ görünüĢe önem vermeyen, hatta tam tersine hareket eden karakteri, dıĢa önem veren
insanları kızdırıyor, onlarca sapık ve dinsizlikle itham edilmesine sebep oluyordu. 3. Mevlânâ'nın
babasıyla Belh‘ten gelmiĢ olan eski müritler ve Anadolu'daki yeni müritler, Mevlânâ'yı halkın öncüsü,
kâmil bir Ģeyh, zamanın kutbu sayıyor ve onun meclisinden faydalanıyorlardı. Fakat ġems'in geliĢinden ve
Mevlânâ'nın halinin değiĢmesinden sonra o meclisler sona ermiĢ, müritlerin eli, Ģeyhleri Mevlânâ'nın
eteğinden uzakta kalmıĢtı.
Bu sebeplerden dolayı ġems'e ve Mevlânâ'ya karĢı kıskançlık ve düĢmanlıklar gittikçe artarken,
Mevlânâ ve ġems‘e dost olan müritlerden ve yakınlardan bazıları da Konya ahalisinin isyanından, onlara
bir kötülük yapılmasından endiĢe duyuyor ve onlar için üzülüyorlardı.
ġems‘in Ġkinci KayboluĢu veya ġehâdeti
Konya'da olaylar ġems ve Mevlânâ'nın aleyhine geliĢiyor, bir zamanlar ġems-i Tebrizî'nin, Yüce
Allah'a, "Senin gizli velilerinden birini bana göster"; "beni veli kullarının içine kat ve onlarla arkadaĢ et." diye
dualarına karĢılık, "Mademki ısrar ve arzu ediyorsun, o halde Ģükrâne olarak ne vereceksin?" sualine cevap olarak:
"BaĢımı veririm"2 sözünün gereği olarak, baĢını vermesinin zamanı geliyordu. Bu ikinci beraberlikleri ise
altı ay sürmüĢtü.
Mevlânâ'nın ilk hanımı Gevher Hatun'dan, Sultan Veled‘den küçük Alâeddîn adında bir oğlu vardı.
Alâeddîn, huysuz, sinirli bir karaktere sahipti. Devlet tarafından bir kaç senedir görevli olarak baĢka bir
beldeye gönderilmiĢti. Bu yüzden babası Mevlânâ ile ġems-i Tebrizî arasında geçen olayları görmemiĢ ve
Konya halkının bu konudaki dedikodularını iĢitmemiĢti. 645/1247 yılında görevinden dönünce, daha
önce babasına çok saygı gösteren Konya halkının, bu defa babasının aleyhinde çeĢitli dedikodularla
uğraĢtıklarını gördü. Önceden tanıdığı, babasının müritlerinden bu durumun sebebini sordu. Onlar da
daha önce anlattığımız kıskançlık ve düĢmanlık sebebiyle, fitne ve fesat tohumu ekerek, Alâeddîn'e:
"ġems-i Tebrizî namında Tebriz'den meçhûl bir kalender gelip, sihir yaparak babanız Mevlânâ'yı saptırdı. Kendisini ders
vermekten vazgeçirterek, gece gündüz îyĢ ve iĢretle meĢgul etti. Pederiniz bizzat meyhaneden testilerle Ģarap getirip evin
hareminde, valideniz ve biraderinizle beraber mey meclisi kurarak birlikte içmekteler. Hiç hatıra ve hayale gelmeyecek
rüsvaylıklar vukûa gelmektedir. Bundan önce babanızın namusunu korumak için o ayyaĢ kalenderin katline kast etmiĢ
idik. Bu niyetimizden haberdar olarak derhal ġam'a kaçıp gitmiĢti. Sonra babanız, biraderiniz Sultan Veled'i ġam'a
gönderip tekrar ġam'dan buraya getirtti. O adam geldikten sonra yine gizlice beraberliğe devam ve iĢret keyfiyle bazı raks
ve semâ gibi gayri meĢru haller izhar etmektedirler. Hülâsa, eski müstakim yoluna her yönden muhalif hareket edip Ģeriata
aykırı tavırlarda bulunmaktadır." dediler.3
Böylesi tahrik edici sözlerle Alâeddîn'in öfke ateĢini körüklediler. Bütün vücûdunu düĢmanlık ateĢi
kaplayan, kinine esir olan Alâeddîn, aldatıldığı günden beri ġems-i Tebrizî'nin katline niyet edip bu yolda
bir tedbir düĢünmeye baĢlamıĢtı.4
Bir gece ġems-i Tebrizî, Mevlânâ ile halvethânede livechillah sohbet ediyorlardı. Alâeddîn kendisi gibi
yedi kiĢi ile anlaĢıp hanenin kapısının dıĢında pusuya yattılar. Ġçlerinden birisini içeriye gönderdiler. Odada
iki Hakk dostu sohbet ederken, bu kimse, oda kapısının dıĢından ġems'e, "DıĢarı çık" diye eliyle iĢâret etti.
1 Sipehsâlâr, s. 130;

Sultan Veled, s. 62; Eflâkî, II,115; Can, s. 53.
Eflâkî, I,90-91, II,101-102.
3 Sarı Abdullah, I,41-42; Fadlullah, III,27-28.
4 Sipehsâlâr, s. 130; Sarı Abdullah, I,42; Fadlullah, III,28.
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Hemen ġems yerinden kalkıp Mevlânâ'ya sevgiyle bakarak: "Elveda ya Mevlânâ beni öldürmeye çağırıyorlar"
dedi ve dıĢarı çıktı. Biraz durakladıktan sonra Mevlânâ, hayret ve ĢaĢkınlık içinde, "iyi bilin ki yaratmak
ve emretmek Ona (Allah'a) mahsustur." (A'raf, 7/54) âyeti kerimesini okudu. ġems-i Tebrizî sokak
kapısından çıkarken pusuda bekleyen yedi kiĢi hep birden ġems‘e saldırdılar. Bu sırada ġems, "Allah" diye
bağırınca, hepsi bayılıp yere düĢtüler. Kendilerine gelince, yerde bir kaç damla kandan baĢka bir Ģey
görmediler. Bir rivâyete göreyse o katiller ġems'in cesedini bir kuyuya atıp kayboldular.1 Bu olaydan bir
kaç gün sonra Sultan Veled, ġems-i Tebrizî'yi rüyasında görmüĢ. ġems ona, "falan kuyuda yatıyorum" diye
iĢârette bulunmuĢ, uykudan uyanan Sultan Veled yanına bazı arkadaĢlarını alarak o kuyudan ġems'in
cesedini çıkarmıĢ, Mevlânâ'nın medresesinde, medresenin bânisi Emir Bedreddîn'in yanına defin
etmiĢlerdir.2
Bu katl iĢini yapanlara gelince, bu hususta Eflâkî Ģunları yazmaktadır: "Kaderin sırrının esiri olan ve
böyle bir kötülüğü meydana getiren... bu alçakların bir kısmı az zamanda öldürüldü, bir kısmı felç illetine
uğradı, bir ikisi damdan düĢüp yok oldu,... bazıları da mesh illetine tutuldu. "Bunlar (Kur'ân Ayetleri),
zalimlerin ise ancak sapıklıklarını artırır." (Ġsra, 17/82) ve "Ey Nuh, o senin ailenden değildir.
Çünkü o salih olmayan bir amel iĢlemiĢtir" ( Hûd, 11/82) âyetleri ile damgalandığı düĢünülen
Alâeddîn ise, ateĢli bir sıtma ve acayip bir hastalık neticesinde, o günlerde öldü. Mevlânâ kızgınlığından
dağlar (Meram) tarafına gitti. Onun cenazesinde bulunmadı.3 Müritleri, onu dedesi Bahâeddîn Veled'in
yanına defnettiler.4
ġems-i Tebrizî'nin Ģehit edildiği esnada, "Allah" diye bağırması üzerine, daldığı hayret halinden
kendine gelen Mevlânâ bu sedayı duyunca, "Hay ġems, canım bu ne haldir?" diyerek süratle dıĢarı çıktı.
Etrafına bakındı, yere dökülmüĢ bir kaç damla kandan baĢka bir Ģey bulamadı. Büyük bir üzüntüyle,
mecnûn gibi, "ġems, ġems" diyerek, ağlayarak, uzun bir müddet aradı, sordu ise de bu olayın bir izine
rastlayamadı ve sahih bir haber de alamadı.5
ġems'in bu ikinci kayboluĢu, Eflâkî'de böyle Ģehit edildiği Ģeklinde geçmesine rağmen, baĢka tezkere
kitaplarında ve Ġbtidânâme'de, kaybolduğu ve bir daha izine rastlanmadığı Ģeklinde geçmektedir.6 Ancak,
sonradan bazı müelliflerin dediğine biz de katılıyor ve Ģöyle düĢünüyoruz: Hz. Osman ve Hz. Ali'nin
Ģehit edilmelerini hatırlatan bu Ģehâdet olayı doğrudur. Nitekim Mevlânâ'nın Ģeyhi Burhâneddîn Tirmizî
de öleceğini önceden haber vermiĢ ve haber verdiği Ģekilde ölmüĢtür. Eflâkî'nin rivâyetlerinde de geçtiği
üzere, ġems bilerek ölüme gitmiĢ, kader-i ilahiye teslim olmuĢtu. Mevlânâ ise olayın gerçekliğini biliyor,
fakat cesedini ve mezarını görmediğinden, bu olaya bir türlü inanmak istemiyordu. Belki de ona olan
bağlılığı, duygusal olarak onun ölmediği, kaybolduğu düĢüncesine sahip olmayı gerektiriyordu. Oğlu
Sultan Veled Ģehâdet olayını biliyor, fakat babası aĢırı üzülmesin diye, ona haber vermiyordu. Gerçi
ġems'in kaybolmasından sonra onun öldürüldüğü haberi Konya'ya yayılmıĢtı. Bu söylentiler Mevlânâ'nın
kulağına da geliyordu.7 Fakat o bu haberlere inanmak istemiyor, onun yaĢadığına dair ümidini besliyor,
medresenin damında, sofasında çok müteessir olarak dönüp dolaĢıyordu.
Burada akla Ģu soru gelebilir: ġems Konya'ya gelmeden, onun kokusunu alan, hisseden Mevlânâ,
neden öldürüldüğünü anlayamadı? Buna cevap olarak Hz. Yakub (A.S), oğlu Yûsuf (A.S)un kokusunu,
kendi Filistin'de, Yusuf Mısır'da olduğu halde almıĢ, fakat daha önce hemen yakınındaki bir kuyuya atılan
1 Sipehsâlâr, s. 130;

Eflâkî, II,102; Câmî, s. 642-643; Sarı Abdullah, I,42; Fadlullah, III,28; Fürûzanfer, s. 104; Can s. 54.
Eflâkî, II,117; Câmî, s. 643; Sarı Abdullah, I,44; Fadlullah, III,28; Can, s. 54.
3 Mevlânâ'nın, oğlu Alâeddîn'i, daha sonra affettiğine dair Eflâkî'de Ģu rivâyeti görüyoruz: "Ediplerin Sultanı Fahreddîn-i Muallim
rivâyet etti ki: Bir gün Mevlânâ, babası Büyük Mevlânâ Bahâeddîn Veled'in mezarını ziyarete gitmiĢti. Namaz kılıp virdler
okuduktan ve bir müddet murâkâbeye vardıktan sonra, benden hokka, kalem istedi. Getirip kendisine verdiğim vakit ayağa
kalkıp, oğlu Çelebi Alâeddin'in mezarına gitti. Alçı ile sıvanmıĢ olan türbesinin üzerine Ģu beyti yazdı: "Eğer senin merhametini,
yalnız iyilerin ümit etmesi lazımsa, mücrimler kime gidip sığınsınlar. / Ey kerim olan Allah! Eğer sen yalnız iyileri kabul
ediyorsan; o alçaklar kime yalvarıp yakarsınlar." Sonra hemen rahmet okudular ve "Gayb aleminde, Efendim Mevlânâ ġems-i
Tebrizî‘nin, onunla barıĢtığını, kabahatini affettiğini, Ģefaat buyurduğunu, onun da nihâyet rahmet edilmiĢler cümlesine
katıldığını gördüm." buyurdu. Eflâkî, I,577-578; Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 93.
4 Eflâkî, II,104, 180; Fadlullah, III,28; Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn,s. 93.
5 Sipehsâlâr, s. 130; Fadlullah, III,29.
6 Bkz., Sipehsâlâr, s. 130; Fürûzanfer, s. 103 vd.; Arif Etik, ġems ve Mevlânâ, Konya, 1982, s. 33.
7 Fürûzanfer, s. 108; Can, s. 55.
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oğlunun yerini bilememiĢti. Bütün bunlar kaderin bir cilvesi ve Hakk‘ın takdiri idi.
ġems'ten Sonra Mevlânâ
Mevlânâ ve ġems'in dostluğunu çekemeyenler kazanmıĢtı. ġimdi de Mevlânâ'yı incitmek isteyen
düĢmanları, bir sürü yanlıĢ haberlerle ortalığı karıĢtırıyor, her gün türlü türlü, ġems'in varlığı, diriliği,
ölmesi veya öldürülmesi ile ilgili haberler yayıyorlardı. Mevlânâ ise coĢkunluk, taĢkınlık, umutla
umutsuzluk arasında kararsızdı. Kaderi, sonsuz denizlerde, korkunç dalgalar arasında alabora olan ve bir
tahta parçasına tutunan gemisi parçalanmıĢ bir adamın kaderine ve durumuna benziyordu. Kendi
merakını ve üzüntüsünü ancak misâfirlerin teselli ve sözleriyle teskin ediyordu. Herkesten ġems'in
haberini soruyor, "onu gördüm" diyene sarığını, hırkasını müjde olarak veriyor, teĢekkürler ediyor ve
seviniyordu. Bir gün birisi, "ġemseddîn'i, ġam‟da gördüm" diye ona haber verdi. O kadar sevindi ki; sarığını,
hırkasını, pabucunu ve üzerinde her nesi varsa ona verdi. Bir dostu da, "o yalan söylüyor. ġems'i görmemiĢtir."
dedi. Mevlânâ da: "Ben onun yalan haberine sarığımı, hırkamı verdim, eğer haberi doğru olsaydı, elbisem yerine canımı
verirdim" dedi.
ġems'in ikinci kez Konya'ya geliĢi ve Mevlânâ ile beraber geçirdiği altı aylık bir süreden 1 ve
kayboluĢundan kırk gün sonra, Mevlânâ, baĢına duman renkli bir sarık sardı. Bundan sonra bir daha
beyaz sarık sarmadı. Yemen ve Hint kumaĢından bir ferace yaptırdı ve ömrünün sonuna kadar bu Ģekilde
giyindi.2
Mevlânâ iki sene boyunca ġems'i aradı, sordu durdu.3 Sonunda idaresiz, kararsız ve tamamen coĢkun
bir hal almıĢtı. Kendini idare edemez bir haldeydi Gece gündüz, coĢkusundan dolayı semâ ediyor, Ģiir ve
gazel söylüyordu. Mevlânâ'nın tarikat ve usûlünün değiĢmesi4, Semâ ve raks‘daki samimiliği, zevk ve hâl
sahiplerini kendi tarafına çekmiĢti. Bunlar onun vücûdu etrafında pervane gibi dolaĢıyorlardı. Bu
değiĢiklik Konya'nın fakihlerini ve âlimlerini ise Mevlânâ'ya karĢı gelmeye, inkara götürdü. Mevlânâ
dostlarının toplantıları, onların semâ yapıp ney ve rebâb'a olan düĢkünlüğü, bunların öfkesini daha da
artırdı. "Raks, semâ haramdır" sözü, meclislerin dilinde tesbih oldu. Kur'ân hafızlarını Ģiir okumaya,
çalmaya, çağırmaya götüren; mescitlerde ve bucaklarda halktan ayrılıp oturanları, semâ toplantılarında
dönmeye sevk eden Mevlânâ'nın yolunu açıkça inkar ediyor, onu bidat, hatta küfür sayıyorlardı.5 Nitekim
halk, Urumyalı Kadı Sirâceddîn'e baĢvurmuĢ; onun semâ ve rebâb düĢkünlüğünden Ģikâyet etmiĢ,
Mevlânâ'yı, bir Ģeriat alimi ve müftisi olarak nasıl bu bidatlara rağbet ettiğini Ģikâyet etmiĢlerdi. Kadı
Sirâceddîn de onlara: "Bu merd-i merdâne, Allah tarafından te'yid edilmiĢtir. Bütün zâhiri ilimlerde benzeri yoktur.
Onunla uğraĢmak gerekmez, o kendi Hüdâsını iyi bilir." diye cevap vermiĢti.
Mevlânâ, ġems'ten ayrılmanın verdiği üzüntü içinde, bir ara ġems'in ġam'da olduğu haberi ile yüreği
biraz serinledi. O, ailesi ile Belh‘den göç ederken ilk kez ġam'da kalmıĢ, ikinci olarak tahsil için yine ġam'a
gitmiĢ, bu arada ġems ile ilk kez orada görüĢmüĢ, yıllarca orada kalmıĢ ve ilim tahsil etmiĢti. ġam'a karĢı
bir aĢinalığı ve yakınlığı vardı. ĠĢte Ģimdi de ġems'in yine ġam'da olduğu söyleniyordu. Ayrıca Konya'da
hayat iyice sıkıcı olmaya baĢlamıĢtı. Böylece Mevlânâ kıymetli dostunu aramak için karıĢık fikirler içinde
ġam'a doğru yola çıktı. Bu onun üçüncü ġam yolculuğu idi. ġam'a vardı, ġems'i bulamadı ise de, orada da
semâ meclisleri kurdu. Yine yakıcı gazeller ve Ģiirler söylüyordu. Kendisine bir çok gönül ehli mürit oldu.
ĠĢin iç yüzünü bilmeyenler ise onun haline hayret ediyorlardı. Aylarca ġam'da ġems‘i aradı, sordu, fakat
bir iz bulamadı. Çaresiz arkadaĢlarıyla Konya'ya döndü. tekrar irĢat ve semâ iĢlerine koyuldu.
Bir müddet böyle geçip, gönlünde yeniden ġems'in muhabbeti baĢ gösterince, dördüncü kez ġam'a
yöneldi.6
Eflâkî, II,108 ; Can, s. 55.
Eflâkî, II,105; Fürûzanfer, s. 110.
3 Fürûzanfer, s. 107.
4 Mevlânâ, daha önce Burhâneddîn Tirmizî‘nin kendisine telkin ettiği, babasının da mensub olduğu Necmeddîn Kübrâ‘nın
kurmuĢ olduğu ―Kübreviyye Tarikatı‖na göre hareket ederken bundan sonra ġems-i Tebrizî‘nin etkisiyle kurmuĢ olduğu
―Mevleviyye Tarikatı/Mevlevîlik‖nın usulünü tatbik etmiĢtir.
5 Fürûzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s.110-111.
6 Sultan Veled, s. 71-75; Fürûzanfer, s. 114 vd; Can, s. 55.
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Bu dördüncü ġam yolculuğunun asıl sebebi yine ġems'in ġam'da görüldüğü haberi ise de aslında,
Mevlânâ‘nın Konya'da artık dostsuz duramayıĢı ve insanların onu anlayamaması idi. Bundan dolayı
alıĢtığı yerden, yine mahbûbunun yaĢadığı yere göç etti. ġam'da yine aylarca ġems'i ardı durdu. Lakin bu
sefer tam bir ümitsizlik hakimdi. Her ne kadar ġems'in cismanî Ģahsından, maddî çehresinden bir eser
müĢâhede etmemiĢ ise de, Mevlânâ, ġems'in manevî, rûhânî sûretini kendi gönlünde; rengin ve kokunun
gül ile; tatlılığın da Ģekerle imtizacı gibi, temessül etmiĢ buldu.1
Bu seferlerin kaç ay ve kaç yıl olduğu kesin olarak belli değilse de, büyük bir ihtimalle, 645-647/12471249 yılları arasında iki sene olduğunu söyleyebiliriz.2
ġems-i Tebrizî‘nin Fikirleri ve Eseri
ġems'in Kur'ân, tefsîr, hadîs, fıkıh ve tasavvuf ilimlerine vakıf olduğunu görüyoruz. Mesela bir gün bir
cemaat haĢhaĢın haramlığı hususunda konuĢuyorlardı. ġems de bu otun haram olduğunu söyledi.
Cemaatten birisi: "Kur'ân'da Ģarabın haram olduğuna dair bir âyet bulunduğu halde, bu otun haramlığına dair bir Ģey
yoktur." diye itiraz etti. ġems de ona cevaben: "Her âyetin inmesi için bir sebep olurdu, ondan sonra âyet inerdi. Bu
otu ise Peygamber zamanında yemezlerdi. Yoksa, (içenlerin) öldürülmesini emrederdi. Her âyet bir ihtiyaç ve sebep
nispetinde inerdi." dedi.3
Bir gün ġems'e, "tevhîd nedir?" diye soruldu. O da: "Tevhîd her Ģeyin Allah'tan ve Allah ile kaim olduğunu ve
yine her Ģeyin Allah'a döneceğini bilmendir" dedi ve bunların her biri için Kur'ân'dan âyetler delil getirdi.4
Biri ġems'e, "Sana nasıl ulaĢırım?" diye sordu. O da: "Tenini bırak da gel; çünkü kul ile Allah arasında perde
olan Ģey tendir ve ten, dört Ģeydir: Tenâsül aleti, boğaz, mal ve mansıb. Has kulların perdeleri ise taati, sevabı ve kerameti
görmektir." dedi.5
Onun sözlerinden bazıları ise Ģöyledir: "Dini iki Ģeyle koruyun; cömertlik ve iyi huylulukla."6
"Tereciye tere satmanın ne kıymet ve değeri olabilir. ġimdi sen ona (Yüce Allah'a) niyaz götür. Çünkü niyazdan
müstağni olan Allah, niyazı sever."7
"Müslümanlık heva ve hevese muhalefet; kafirlik de heva ve hevese uymaktır. Biri "iman getirdi" denildiği vakit,
bunun manası: "Ben heva ve hevese muhalefet edeceğime ahdettim" demektir.‖8
"Mümine, kafir olmadığı için; kafire de, münafık olmadığı için Ģükretmek vaciptir. Münafık kafirden beterdir.
―Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır.‖‖ (Nisâ, 4/145).9
Bir gün ona, "semâ"nın sırrını sordular. O da: "Allah'ın tecellisi ve görünmesi, Allah erlerine semâ'da daha çok
vaki olur. Onlar, kendi varlık aleminden dıĢarı çıkmamıĢlardır. Semâ onları kendi alemlerinden çıkarır, Hakk'ın
likasına ulaĢtırır. Hulâsa olarak üç çeĢit semâ vardır: 1. Haram olan semâ. Bu, ululuk edip semâ yapmaktır. Böyle
haram olan bir semâ'da el ve ayağın vecdsiz hareket etmesi küfürdür. Bu el ve ayak mutlaka cehennemde azap çeker. Bir
vecdle hareket eden el ise, mutlaka cennete ulaĢır. 2. Mubah olan semâ. Bu ise, riyâzet ve züht ehlinin semasıdır. Onların
bundan gözleri yaĢarır ve kalpleri rikkate gelir. 3. Farz olan semâ. Bu da, hâl ehlinin semasıdır. Bu, beĢ vakit namaz,
ramazan orucu ve zaruret zamanında (susuzluk ve açlıktan ölecek bir kimsenin hali) su içmek ve ekmek yemek gibi farzSultan Veled, s. 74-75; Fürûzanfer, s. 118; Can, s. 55. Mevlânâ, ġemsi Tebrîzî ile ilgili olarak ayrıca bkz.: Salih Sâim, Mevlânâ
Celâleddîn Rûmî ve ġemseddîn Tebrîzî, 2. Tabı, Ġstanbul, 1317; A.H.Zarrınkoob, ―Shams-ı Tabrizî and a New Ġnterpretation of the
Rumi‘s Song of the Reed‖, Bildiriler, Mevlânâ‟nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlânâ Semineri, Ankara, 1973, s. 345
vd.; Vecdi Yarman, ―Tebrizli Mehmed ġemseddîn= Mevlânâ‖, Uluslararası Ġkinci Mevlânâ Semineri Bildirileri, Konya, 1976, s. 3 vd.;
Mehmet Önder, Gönüller Sultanı Hazret-i Mevlânâ, Ġstanbul, 1961, s. 31 vd.; Mehmet Önder, Mevlânâ (Hayatı-Eserleri), Ġstanbul,
trs., s. 57 vd.; Ahmet Hamdi Tanpınar, BeĢ ġehir, Ġstanbul, 1994, s. 92 vd.; Abdülbaki Gölpınarlı, Divân-ı Kebîr‟in Birinci Cildinin
SunuĢu, Ankara, 1992, s. 42 vd.; Osman Karabulut, Mevlânâ-ġems-i Tebrîzî, Konya, 1994; Saadettin Kocatürk, Mevlânâ Divân-ı
Kebîr Üzerine Ġncelemeler, Ankara, 2001, s. 33 vd.
2 Fürûzanfer, s. 119; Can, s. 55.
3 Eflâkî, II,52.
4 Eflâkî, II,64.
5 Eflâkî, II,72.
6 Eflâkî, II,75.
7 Eflâkî, II,76.
8 Eflâkî, II,80.
9 Eflâkî, II,81.
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ı ayındır. Çünkü hâl sahiplerinin hayatı da bununla kaimdir. Eğer bu semâ ehlinden biri, doğuda, biri de batıda semâ
etse, her ikisi de birbirinin halinden haberdar olur." Ģeklinde cevap verdi.1
Alemin ezeli olup olmadığından bahseden bir guruba ġems: "Sende olan Ģu kadarcık ömrü, alemin ezeli
olup olmadığına değil, kendi halini incelemeye harca." demiĢtir.2
ġems'in eserine gelince, bu zatın yukarıda da görüldüğü gibi, çok fazla ilmi ve irfanı olmasına rağmen,
bu meslekte olanların çoğu gibi o da, zâhir ilmi, yazı yazmayı, engelleyici bir perde saydığından, kitap
te'lifi cihetine gitmemiĢtir. Bundan dolayı ġems'in elimizde mevcut bir kitabı yoktur. Onun sayılan
"Makâlât/Sözler" isimli eseri, bizzat kendisi yazmamıĢ, meclislerde söylediği sözlerin sonradan müritler
tarafından bir araya getirilmiĢ Ģeklidir. Bu eser, Mevlânâ ve müritlerinin, muhalifleri arasındaki soru ve
cevaplarından; ġems'in dinî, ahlâkî ve tasavvufî konulardaki düĢüncelerinden meydana gelmektedir.
Fasıllardan meydana gelen bu kıymetli eserin konularının dağınık ve birbirinden kopuk oluĢu, bu eserin
sonradan derlendiğini göstermektedir.3
Eflâkî bu eseri, on fasıl halinde, kendi eserinin içinde özetlemiĢtir. Biz de onun fikirlerini, bu kısımdan
almıĢ oluyoruz. Yine bu eserin Mesnevî ile yakın iliĢkisinden bahseden Fürûzanfer, Mesnevî'deki bazı
hikayelerin, mesellerin ve bahislerin bu "Makâlât"tan alındığını söylemektedir.4 Ayrıca, "Merğûbu'l- Kulûb
= Gönüllerin Sevgilisi" isimli manzûm bir eser daha ona nispet ediliyorsa da bu doğru değildir. Çünkü
ġems'in, manzûm yazdığı bilinmemektedir. Ayrıca, bu eserin bitiriliĢ tarihi sonundaki bitirme tarihinin
yazıldığı beyte göre, 757/1356 tarihine rastlamaktadır. Halbuki ġemsin kayboluĢu 645/1247 yılındadır.
Arada 110 yıl kadar bir zaman olur ki, bu imkansızdır.5
Mevlânâ ve ġems-i Tebrizî Dostluğu
Mevlânâ-ġems dostluğu ve iliĢkisi, Sokrat-Eflatun, Ġmam-ı Azam-Cafer-i Sâdık, Ġbrahim Ethemġakîk-i Belhî dostluğu ve yakınlığı gibi bir dostluk ve arkadaĢlıktır. Bu dostluk ve yakınlığın sonucunda
ġems‘in Mevlânâ‘ya bir takım dinler üstü, mezhepler üstü öğretiler telkin ettiği kanaatini çıkarmak asla
doğru değildir. Çünkü her iki Ģahıs da birer Ġslâm âlimi, dahası veli derecesinde zatlardı. Ġslâm dıĢı sohbet,
hal ve hareketleri kesinlikle söz konusu olmamıĢtır, olamazdı da. Nitekim her iki tarafın eserlerinde
Ġslâm‘a aykırı hiç bir izlenim bulunmadığı gibi, Ġslâm Dini, Kur‘ân-ı Kerîm ve Hazret-i Peygamber‘e tam
ve ciddi bir bağlılık her fırsatta gözükmektedir.
Mevlânâ ve ġems-i Tebrizî bu dostluktan sonra iki can dostu, âdetâ iki bedende bir ruh gibi olmuĢ,
Ġslâm Dini ve tasavvufun incelikleri ve sırların üzerinde konuĢmuĢlar, birbirlerinin bilgi. hikmet. marifet
ve hallerinden istifade etmiĢlerdir. Mevlânâ, ġems-i Tebrizî‘de güçlü bir velâyet kuvveti görmüĢ, onu
örnek almıĢ, velâyet ve insan-ı kâmillikte daha da ileri gitmiĢti. Bu tıpkı Hz. Peygamber‘in sohbetinden
faydalanan ve onu örnek alan sıradan insanların bile, Ashâb-ı Kirâm derecesine yükselmeleri gibidir.
ġems, Mevlânâ‘yı kâl ilminden hâl ilmi derecesine ulaĢtırmıĢ, böylece Mevlânâ kâl ilmi sınırlarını
aĢarak hâl ilminin engin denizlerinde yüzmeye baĢlamıĢtır. Ġlme‘l-yakîn mertebesindeki Mevlânâ‘yı, ayne‘lyakîn mertebesine ulaĢtırmıĢ, oradan da hakke‘l-yakîn mertebesinin sınırlarına kavuĢturmuĢtur. Nitekim
Mevlânâ bu durumunu ―hamdım, piĢtim, yandım” diyerek veciz bir Ģekilde ifade etmiĢtir.
ġems, Mevlânâ‘ya batıl bâtınî bilgiler, Ġslâm dıĢı davranıĢlar öğretmemiĢ, onunla Ġslâmî ilimler olan
tefsir, hadis, kelâm, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı, tarih, siyer, tasavvuf , hikmet gibi ilimler ve bunların
incelikleri üzerinde sohbetlerde bulunmuĢtur. Bu hususları konuĢtuklarını ġems-i Tebrîzî‘nin Makâlât,
Eflâkî, II,76-77.
Eflâkî, II,81-82.
3 Fürûzanfer, s. 120 vd. Ayrıca ġems-i Tebrizî, görüĢleri ve eserleri hakkında geniĢ bilgi için bkz: ġems-i Tebrizî, Makalât, çev:
Mehmet Nuri Gençosmanoğlu, Ġstanbul, 2006.
4 Fürûzanfer, s. 122.
5 Fürûzanfer, s. 123. Mevlânâ ile ġems vb. arasındaki dostluklar hakkında geniĢ bilgi için bkz.,Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn,s. 57
vd.; Lütfi Kaleli, Alevî Sünnî Ġnancında, Mevlânâ - Yunus ve Hacı BektaĢ Gerçeği, Ġstanbul, 1993, s. 30 vd.; Yakıt, Ġsmail, Batı DüĢüncesi
ve Mevlânâ, Ġstanbul, 1993, s. 12 vd.; Can, s. 57 vd.; Tıblavî Mahmud Said, Ġbn Teymiyye'deTasavvuf, çev.: Ali Durusoy, Ġstanbul,
1989, s. 77 vd.; Karabulut, Osman, Ġslâm‟da Gerçek Tasavvuf ve Edepleri, Konya, 1994, s. 159 vd.; Çetinkaya, Bayram Ali, ġemsMevlânâ Dostluğu, Ġstanbul, 2007.
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Mevlânâ‘nın eserleri, özellikle de Divân-ı Kebîr ve Mesnevî‘sindeki bilgilerden anlamaktayız.
Aslında Mevlânâ‘nın ilmî açıdan ġems‘ten daha ileride olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu iki can
dostunun sohbetlerinde ġems, Mevlânâ‘ya ilmî açıdan hocalık ve mürĢitlik yapmıĢtır demek yerinde
olmaz, belki o, Mevlânâ‘nın kâl/kitâbî ilminden, Mevlânâ da onun hâl/manevî ve velayet ilminden
istifade etmiĢ ve Mevlânâ‘ya sohbet Ģeyhi olmuĢtur diyebiliriz. Ayrıca ġems, Mevlânâ‘ya kendini aĢma,
gerçek benliğini tanıma konularında yardımcı olmuĢ, söylenilenleri, yazılanları değil, Allah ile, Allah‘ın
yegane nazargâhı olan kalp veya gönül arasındaki bağın kurulmasında ona rehber olmuĢtur. Mevlânâ‘nın
kalbinin ilâhî ilhamlara hazır bir duruma gelmesine çalıĢmıĢ ve bu konuda da baĢarılı olmuĢtur.
ġems-i Tebrizî birçok âlim ve sûfî ile karĢılaĢıp görüĢmesine rağmen onlarda aradığını bulamamıĢ,
aramasına devam etmiĢ, sonra bütün aradıklarının Mevlânâ‘da olduğunu görmüĢtür. ġems kendini
dolayısıyla Yüce Allah‘ı tanımanın ve O‘na yaklaĢmanın peĢinde idi. ġems birçok manevî menzilleri
Mevlânâ ile birlikte aĢmıĢ, Mevlânâ‘nın ilimle varamayacağı mertebelere çıkması hususunda ona yardımcı
olmuĢtur. Mevlânâ, ġems-i Tebrizî ile karĢılaĢıncaya kadar karadaki yolculuğa benzeyen ilmî ve amelî
seyr-i sülûkunü tamamlamıĢ, ġems ile tanıĢtıktan sonra da denizdeki yolculuğa benzeyen manevî seyr-i
sülûkuna baĢlamıĢtır. Bu arada birbirlerinin hem Ģeyhi hem de müridi olmuĢlardır.
Bu iki Hakk dostu birbirleriyle candan ve Allah için dost ve arkadaĢ olmuĢlar, birbirlerinin meziyet ve
faziletlerinden istifade etmiĢ ve bu Allah için olan halis arkadaĢlığın semerelerini toplamıĢlardır. Her iki
dost da birbirlerini Allah için çok fazla ve çok samimi bir Ģekilde seviyorlardı. Nitekim bir hadis-i Ģerifte
―Allah için birbirlerini seven iki kiĢiden, arkadaĢını daha çok seven, Allah‘a da daha çok sevimli
olanıdır.‖1 buyrularak bu hususa iĢaret edilmiĢtir.
Mevlânâ-ġems dostluğu gibi dostluklar aslında Müslümanlar arasında bilinmeyen bir Ģey değildir2.
Ayrıca bu konular Kur‘ân-ı Kerîm‘de birçok örnekleriyle ele alındığı gibi Hz. Peygamber‘in hadis-i
Ģeriflerinde de geniĢ bir Ģekilde yer almıĢtır. Meselâ, Allah için birbirini seven iki kiĢiyi mutlaka Allah‘ın da
seveceğine dair bir hadis-i kudsîde Peygamber Efendimiz Ģöyle buyurmaktadır: ―Aziz ve Celîl olan Allah
buyurmuĢtur ki: Benim için birbirini ziyaret edenleri, benim için birbirini sevenleri, benim için birbirlerine
ikramda bulunanları ve benim için birbirine yardım edenleri Ben de kesinlikle severim.‖3
Allah için birbirini sevmek bu kadar faziletli ve önemli, Mevlânâ ve ġems‘in birbirlerine karĢı sevgileri
de bu türden baĢka bir sevgi olamayacağına göre, bu dostluğu baĢka türlü anlamak, altında baĢka bir Ģey
1 Muhammed
2

b. Hibbân Ebû Hâtim, Sahîhu Ġbn Hibbân, Tah., ġuayb el-Arnaûd, II, 325.
Mesela Ġmam-ı Gazâlî Kitâbu Âdâbi‟s-Sohbeti ve‟l-Mu‟âĢereti ma‟a Esnâfi‟l-Halki isimli oldukça hacimli bir kitap yazmıĢ ve bu kitabını
sadece bu konuya tahsis etmiĢtir. Gazâlî bu eserinde,her hangi bir sevginin temelinde Ģu dört sebebten birinin bulunabileceğine
dikkat çekmiĢtir. Bunlar: 1- Birisi, bizatihi sevimli birisini yani cismen ve ahlaken vb.güzel olan birisini bu özelliklerinden dolayı
sever. Bu yüzden onunla bir arada olmak, onu tanımak, onu görmek ona hoĢ gelir ve zevk verir. Bu durumda her iki tarafın
arasında zahiren veya batınen bir benzerlik ve uygunluk söz konusudur. Bu tür sevginin sebepleri çok ince hususlar olmakla
beraber Hz. Peygamber‘in ―ruhlar sınıf sınıftır‖, ―iki müminin ruhu asla birbirlerini görmedikleri halde bir günlük yoldan
birbirlerini bulabilir ve bir araya gelebilirler‖, ―bir mümin, doksan dokuz münafık ve bir müminden oluĢan bir meclise gelse, o
tek müminin yanına gelir ve onu bulur; aynı Ģekilde bir münafık doksan dokuzu Müslüman biri münafık olan bir grubun yanına
gelse, o münafığı tanımadığı halde bulur ve onun yanına gelir, onunla oturur, onunla hemhâl olur‖hadis-i Ģerifleri bu çeĢit sevgiyi
anlatmaktadır. 2- Bir Ģeyi baĢka bir Ģey için sevmek. Meselâ, ilmi Allah‘a yaklaĢtırdığı için sevmek gibi. Bu sevginin temelini, ―asıl
sevilen‖e sebep olmak oluĢturur. Bu durumda sevgi, asıl gayeye göre değerli veya değersiz olabilir. 3-―Asıl sevilen‖le alakasından
dolayı bir Ģeyi sevmektir. Mesela birini gerçekten seven birisi onun köyünü, eĢyasını ve onun ile alakalı olan her Ģeyi de sever. 4Allah için, Allah uğruna sevmek. ġems ve Mevlânâ‘nın birbirlerini sevmesinin sebebi de olan bu tür sevgi, sevgilerin en üstünü,
en hassası ve en büyüğüdür. Böyle bir sevgiye sahip olan biri, sevdiğini bir menfaat veya bir çıkar karĢılığı değil de sırf Allah
hatırına ve onun için sever. Bu sevgi büyüyüp kuvvetlenince bütün kalbi kaplar ve ona hâkim olur. Sonunda o kiĢi Allah‘ın
dıĢındaki her Ģeyi Allah için sevmeye baĢlar.(Yunus Emre‘nin ―yaratılanı severiz yaratandan ötürü‖ dediği sevgi gibi ) ( Bkz.
Gazâlî, a.g.e.,s.167 vd.). .ĠĢte Mevlânâ ve ġems-i Tebrizî‘nin muhabbetlerinin temelini de bu dinî duygular ve Allah aĢkı
oluĢturmuĢtur ve onlar birbirlerini Allah için sevmiĢlerdir. Birbirlerini sevmelerinin sırrını da Hz. Ġsa‘nın Ģu sözünde
görmekteyiz. Hz. Ġsa ―Günahlara ve onları iĢleyenlere buğz ile Allah‘a sevimli olmaya çalıĢınız. Günah ve günahkârlardan
uzaklaĢarak Allah‘a yakınlaĢınız. Allah‘ın rızasını günah ve günahkârlara nefret duyarak arayınız‖ dediğinde, kendisine denildi ki:
―Ey Rûhullah kimlerle dost ve arkadaĢ olalım?‖ Buyurdu ki: ―Gördüğünüzde size Allah‘ı hatırlatanlarla; sözü, ilminizi
artıranlarla; iĢi,ahirete rağbetinizi artıranlarla.‖ (Bkz. Gazalî,a.g.e.,s.158).ĠĢte bu iki dost da, birbirlerini gördüklerinde Allah‘ı
hatırlamakta; sözleriyle, birbirlerinin ilmini artırmakta ve halleriyle de birbirlerinin ahirete rağbetlerini artırmakta idiler.

3 Ahmed

b. Hanbel, Müsned, IV, 386; V, 229.
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aramak, bu iki değerli insana karĢı haksızlık olduğu gibi, hem Mevlânâ ve ġems-i Tebrîzî‘yi tanımamak,
hem de Ġslâm‘ı bilmemekten baĢka bir Ģey değildir.
Sonuç
Mevlânâ‘nın hayatına, dolayısı ile kiĢiliğine genel hatlarıyla baktığımızda, ġems-i Tebrizî ile karĢılaĢıp
tanıĢmasına kadar ve bundan sonraki dönem olmak üzere belirgin özellikleri olan iki Mevlânâ ile
karĢılaĢırız. Önceki Mevlânâ, klasik Ġslâm âlimi ve mutasavvıfları gibi ilim okuyan, okutan, vaaz ve irĢât
faaliyetlerini yerine getiren, Ġslâmî talim ve terbiye ile uğraĢan, talebelerini, müritlerini, diğer
Müslümanları, hatta bütün insanları irĢâda çalıĢan, onlara Ġslâm‘ın emir ve yasaklarını öğreten, onları Hak
yoluna çağıran bir hoca ve mürĢid olarak karĢımıza çıkmaktadır. ġems-i Tebrîzî ile karĢılaĢıp tanıĢtıktan
sonraki bildiğimiz Mevlânâ‘yı ise, mâsivâdan geçmiĢ, Yüce Allah‘ın aĢkıyla erimiĢ, yanmıĢ, hatta kül
olmuĢ, benliğini Yüce Allah‘ın varlığında kaybetmiĢ, fena fî aĢkillah olmuĢ, kendini ilim ve fikir
sohbetlerinin yerine ney‘in yanık nağmeleriyle semâ ayinlerine vermiĢ, aĢkullah ve muhabbetullahın
simgesi olmuĢ bir Mevlânâ olarak bulmaktayız.
Mevlânâ‘nın hayatında bu denli önemli değiĢikliklere sebep olan ġems-i Tebrizî ise, Mevlânâ kadar
olmasa da, Ġslamî ilimlerden haberdar bir Ġslam alimi ve mutasavvıfı idi. ġems-i Tebrizî yüce makamlara
talip bilhassa Yüce Allah‘ın sevgisiyle yanıp tutuĢmakta ve bu yolda kendisine bir arkadaĢ ve sırdaĢ
aramaktaydı. Aradığı özellikleri Mevlânâ‘da fazlası ile bulan ġems, artık aradığını bulmuĢ Mevlânâ‘yı
kendisine en samimi bir dost edinmiĢtir.
Bu iki dost, birbirlerinin hem mürĢidi hem müridi olmuĢlar, daha doğrusu birbirlerinin aynası
olmuĢlardır. ―Mü‘min, mü‘minin aynasıdır‖1 hadis-i Ģerifinde buyrulduğu gibi birbirlerinin aynasında
önce kendilerini görmüĢler, sonra da asıl Mümin olan Allah‘ı2 bulmuĢlardır.

1
2

Ebû Dâvûd, Sünen, Edeb, 57.
Yüce Allah‘ın doksan dokuz güzel isimlerinden birisi de ―el-Mü‘min/gönüllerde iman ıĢığı uyandıran, kendine sığınanlara aman
verip onları koruyan‖dır (GeniĢ bilgi için bkz. Ali Osman Tatlısu, Esmâü‘l-Hüsnâ ġerhi, Ġstanbul, 1967, s. 37-39).

MEVLÂNÂ‘NIN FĠLOZOF VE TABĠP DOSTLARI
Prof. Dr. Ali BAKKAL

GiriĢ
Halk arasında ―ArkadaĢını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim‖ sözü meĢhurdur. Bu söz, bir
kimsenin çevresindeki insanlardan etkilendiğini ve ahlâkî özellikleri itibariyle arkadaĢlarına benzediğini
ortaya koymak için söylenmiĢtir. Esasen benzerî bir durum ilim adamları için de geçerlidir. Öncelikle her
âlimi kendi kültür çevresi içinde değerlendirmek gerekir. Kültür çevresi içinde bir ilim adamının görüĢleri
üzerinde özellikle hocaları ve arkadaĢlarının büyük etkisi vardır.
Bir ilim adamının görüĢlerini öncelikle kendi eserlerinden öğreniriz. Ancak âlimler eserlerini belli
konulara hasrettiklerinden onların her türlü görüĢlerini yazdıkları kitaplardan öğrenmek mümkün olmaz.
Ġkinci derecede baĢvuracağımız kaynak ilim adamının yakın çevresidir. Sözgelimi bir ilim adamının
kitaplarını yazdığı bilim dalı astronomi olmakla birlikte, bu zatın sık sık Mevlevî dergâhlarına gittiği
biliniyorsa, bu âlimin tasavvuf ve tarikatla ilgili görüĢlerinin Mevlevîliğe yakın olduğunu söyleyebiliriz.
Mevlânâ‘nın kapısının bütün insanlara açık olduğu herkesin malumudur. Ancak onun bazı kiĢilerle
olan özel dostlukları aynı zamanda onun görüĢleri itibariyle de onlara yakın olduğunu gösterir. GörüĢleri
uyuĢmayan kiĢilerin arkadaĢ ve dost olmaları pek mümkün değildir.
Bizim bu tebliğimiz Mevlânâ‘nın filozof ve tabip dostları ile sınırlıdır. AraĢtırmalarımız sonucunda
astronomi, matematik, tıp ve din âlimi de olan Filozof Kutbüddîn-i ġîrâzî‘nin, Selçuklular döneminin
en ünlü tabiplerinden olan Ekmeleddin Tabib ile Gazanfer et-Tebrîzî‘nin, Mevlânâ‘ın en yakın
dostları arasında yer aldığını tespit etmiĢ bulunmaktayız. Hiç Ģüphesiz Mevlânâ bu bilginlerle felsefe, tıp
ve diğer müsbet ilimler üzerine konuĢmuĢ; büyük ölçüde onlardan etkilenmiĢtir. Bu anlamda özellikle
Kutbüddîn-i ġîrâzî‘yi anlamadan Mevlânâ‘yı anlamanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz. ĠĢte bu yüzden
kısaca bu zevâtı tanıtmayı gerekli gördük:
1. Kutbüddîn-i ġîrâzî
Kutbüddîn Mahmûd b. Mes‗ûd b. Muslih el-Fârisî el-ġîrâzî eĢ-ġâfiî (ö.710/1311).
Astronomi, matematik, tıp ve din âlimi de olan Filozof Kutbüddîn-i ġîrâzî 634/1236 yılında ġîrâz‘da
doğdu. Tabipleriyle tanınan bir aileye mensuptur. ġîrâz‘da Muzafferî Hastanesi‘nde göz hekimi olan
babası Ziyâeddin Mes‗ûd el-Kâzerûnî, ġehâbeddîn es-Suhreverdî‘nin müridi idi.
Kutbüddîn din, tıp ve tasavvufla ilgili ilk derslerini babasından aldı, on yaĢında onun elinde hırka
giydi. On dört yaĢında iken babasının ölümü üzerine onun hastanedeki görevine tayin edildi. Bu görevi
sırasında Ġbn Sînâ‘nın el-Kânûn adlı tıp kitabını yine hekim olan amcası Kemâleddîn Ebü‘l-Hayr elKâzerûnî, ġemseddin el-KeyĢî ve ġerefeddin Zekî el-BûĢekânî gibi hocalardan okudu. On yıl sonra
kendini tamamen ilmî çalıĢmalara verme amacıyla hastanedeki görevinden ayrıldı. Fahreddin er-Râzî‘nin
Ģerhi baĢta olmak üzere birçok Ģerhini incelediği el-Kânûn‘u Ģerhetmeye baĢladığı yıllarda esere ait
problemleri çözmek ve bilgisini geliĢtirmek üzere 658/1260 yılı civarında Merâga‘ya gitti. Burada
Nasîruddîn-i Tûsî‘nin ders halkasına katılıp ondan astronomi ve felsefe dersleri aldı. Yapımı süren
rasathâne‘nin çalıĢmalarına katıldı ve Zîc-i Ġlhânî‘nin hazırlanmasına katkıda bulundu.
665-667/1267-1269 yıllarında Nasîrudîn-i Tûsî ile birlikte Horasan‘a geçti. Horasan‘da Ali b. Ömer
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el-Kâtibî‘den mantık ve felsefe okudu. Ardından gittiği Ġstanbul‘da Emîr Bahâeddin Muhammed elCüveynî ile oğlu ġemseddin el-Cüveynî‘den yakın ilgi gördü. Astronomiye dair Nihâyetü‟l-idrâk adlı eserini
ġemseddin‘e ithaf etti.
Bağdat‘a geçip bir süre Nizamiye Medresesi‘nde kaldıktan sonra 670/1271 yılı civarında Konya‘ya
yerleĢti. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî ile görüĢtü. Bu arada Sadreddin-i Konevî‘nin deslerine de
katılan Kutbüddîn, bu yıllarda vezir Muînüddîn Süleyman Pervâne‘nin takdirini kazandı. Onun
tarafından önce Sivas‘a, ardından Malatya‘ya kadı tayin edildi. Sivas‘ta bulunduğu sırada Gökmedrese‘de
ders verdi. 861/1282 yılında Hulâğû‘nun oğlu Ahmed Teküder kendisini Mısır Memlük Sultanı
Kalavun‘a elçi gönderdi. Bir müddet Mısır‘da kalan Kutbüddin, bu sırada el-Kânûn‟un daha önce
görmediği bazı Ģerhlerini inceleme imkânı buldu. Mısır dönüĢü bir süre ġam‘da ikamet etti. Ülkesine
döndüğünde Tebriz‘e yerleĢti. Hükümdarlarla iliĢkilerini kesip son yıllarını bir mutasavvıf gibi yaĢayarak
geçirdi. 710/1311 yılında Tebriz‘de vefat etti; vasiyeti üzerine Cerendâb Kabristanı‘nda Beyzâvî‘nin
yanına defnedildi.
Kutbüddîn-i ġîrâzî, Gazzâlî‘nin yönelttiği eleĢtirilerle ilmî otoritesi geniĢ ölçüde sarsılan felsefe
geleneğini canlandırmaya çalıĢan düĢünürler kuĢağındandır. Onun felsefî çalıĢmaları, ġehâbeddin esSuhreverdî‘nin eserleriyle sistemleĢen ĠĢrâkıyye ekolünün temel fikirleriyle yönlendirilmiĢtir. Sühreverdî
ile Molla Sadrâ arasında geçen dört yüz yıl boyunca etkili olmuĢ filozoflar içinde ġîrâzî, hocası
Nasîruddîn-i Tusî‘den sonraki en önemli felsefî Ģahsiyetlerden biri sayılmaktadır. Ġslâm felsefe ve bilim
tarihindeki Ģöhreti, esas itibariyle birçok disiplinde uzman olup her biri hakkında çok önemli eserler
ortaya koymasından kaynaklanmaktadır. Nitekim ġirâzî‘nin Müslüman hekîm idealini ilmî Ģahsiyetinde
gerçekleĢtirmek isteyen çok yönlü düĢünür olduğu görülmektedir.
Filozofun Dürretü‟t-tâc adlı Farsça eseri, Ġbn Sînâ felsefesini tasavvufî ve dinî meseleler eĢliğinde
yeniden entelektüel ilgilerin gündemine taĢımıĢtır. ġîrâzî‘nin, her ne kadar ġehrezûrî‘nin kaleme aldığı
Ģerhe dayansa da Sühreverdî‘nin Hikmetü‟l-ĠĢrak‘ına yazdığı Ģerh kısa süre içinde ilkinin yerini almıĢ ve
daha sonraki kuĢaklar Sühreverdi‘yi onun gözüyle tanımıĢtır. Sadreddin Konevî‘nin öğrenciliğini yapmıĢ
olduğu göz önüne alındığında düĢünürün Ġbn Sînâ – Sühreverdî – Ġbnü‘l-Arabî üçgenini kendi felsefî
Ģahsiyetinde birleĢtirdiği söylenebilir. ġîrâzî‘nin din ilimlerinin de dahil edildiği böyle bir senteze
yönelmesi, XIII. yüzyıldan itibaren özellikle Ġran‘da baĢlayan ve daha sonraki dönemlerde Osmanlı
ülkesinde devam edecek olan, çeĢitli ekolleri tek bir bilgi sisteminde bütünlemeye yönelik fikrî arayıĢlar
için anlamlı bir model teĢkil etmiĢtir.
ġîrâzî, bir filozof ve din âlimi olmanın ötesinde Ġslâm bilim tarihinin önemli bir Ģahsiyeti olarak da
Ģöhrete sahiptir. Matematik, optik, coğrafya, fizik ve özellikle astronomi alanlarında yaptığı çalıĢmaların
kayda değer yankıları görülmüĢtür.
Onun matematiğe karĢı ilgisi, daha ziyade o dönemde bu alanın alt disiplinleri olarak düĢünülen
astronomi ve optik dolayısıyla olmuĢtur. Bununla birlikte matematik araĢtırmalarına metafizik bir anlam
da katmıĢ, bu ilimde derinleĢmeyi metafizik ve irfan alanında yapılacak araĢtırmaların bir zihnî hazırlığı
olarak değerlendirmiĢtir. Pisagorcu bakıĢ açısını hatırlatan bu yaklaĢıma göre matematik çalıĢmak,
metafiziğin soyutluk derecesi yüksek kavramlarını tasavvur için vazgeçilmez bir gereklilikti.
ġîrâzî, Ġbnü‘l-Heysem‘den sonra nisbeten ihmale uğrayan optik alanında getirdiği yeni bakıĢ açısıyla
bu ilmin Ġslâm dünyasında yeniden canlanmasına yol almıĢtır. ĠĢrâkî felsefenin IĢık kavramını
merkezîleĢtiren ve onu varlık kavramıyla özdeĢ sayan ana fikirleri, onun optik konusuna yepyeni bir
heyecan ve anlayıĢla yaklaĢmasına yol açmıĢ olmalıdır. Her ne kadar bu alanda müstakil bir eser
yazmadıysa da Nihâyetü‟l-idâk‘inde konuya ayırdığı bölümler ufuk açısı olmuĢtur. Özellikle gök kuĢağı
hadisesini açıklama yolunda yaptığı çalıĢmalar önemlidir. IĢık ıĢınının yağmur damlasında iki defa kırılıp
bir defa yansımasıyla gök kuĢağı renklerinin oluĢtuğunu ilk defa doğru olarak açıklayan ġîrâzî‘nin bu
alandaki diğer baĢarısı, Ġbnü‘l-Heysem‘in ünlü eserine Tenkîhu‟l-menâzır adıyla bir Ģerh yazmıĢ Kemâleddin
el-Fârisî gibi bir optik dehasını yetiĢtirmesinde yatmaktadır. Nihâyetü‟l-idrâk adlı eserinde coğrafyaya dair
meselelerin, baĢta Birûnî olmak üzere eski Müslüman coğrafyacılarının çalıĢmaları ıĢığında ele alındığı
görülmektedir.
Bunun dıĢında ġîrâzi‘nin Moğol Hükümdarı Argun‘un Papa Buscarello di Ghizalfi‘ye gönderdiği
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Cenevizli elçinin gittiği yolu izleyerek Anadolu‘yu bir uçtan bir uca katettiği ve 1290 yılında Argun‘a
Anadolu kıyıları hakkındaki gözlemlerine dayanan bir Akdeniz haritası sunduğu bilinmektedir.
Ġbn Sînâ‘yı izlediği eserlerinde bu filozofun fizik teorisini benimseyen ġirâzî, Hikmetü‟l-ĠĢrâk‘a yazdığı
Ģerhte yeni bir ıĢık fiziği kurmayı denemiĢtir. Bu yazılarında kendisi ıĢığı ay altı ve ay üstü âlemlerindeki
bütün hareketlerin kaynağı alarak tanımlamaktadır.
Onun tıp alanındaki en önemli katkısı ise Ġbn Sînâ‘nın el-Kânûn adlı eserindeki tıbbın ilkelerine iliĢkin
bölüm için yazdığı Ģerhtir. Bu eserinde ġîrâzî, Ġbnü‘n-Nefis ve Ġbnü‘l-Kuf gibi tıp üstatlarından
yararlanmıĢtır.
Astronomi ile ilgili baĢarası, kendi dehası yanında Merâga Rasathânesi‘nde bilimsel bir çalıĢma için
gerekli mükemmel ortamı bulmasıyla da ilgilidir. Bu rasathânenin öncü Ģahsiyeti olan Nasîrüddin-i
Tûsî‘nin Batlamyus‘unkinden çok önemli farklılıklar içeren bir gezegen modeli ortaya koyduğu
bilinmektedir. ġîrâzî, Nihâyetü‟l-idrâk ve et-Tuhfetü‟Ģ-Ģâhiyye adlı eserlerinde Tûsî‘nin yeni gezegen modelini
baĢka gezegenlere de uygulamıĢ, fakat sonuçlardan tam anlamıyla tatmin olmadığı için modelde bazı
değiĢiklikler yapmıĢtır. Merâga geleneğinin tekniklerini ve yeni gezegen modelini daha sonra Ġbnü‘Ģ-ġâtır
baĢarıyla uygulayacak ve Kopernik‘in yaptığı tespitlerle aynı olan sonuçlara ulaĢacaktır.
Kutbüddîn-i ġîrâzî‘nin felsefe, mantık, astronomi, matematik, geometri, tıp, ontoloji, mûsikî, tefsir,
usûl-i fıkıh ve ilimler tarihi konularında otuz civarında eseri vardır. Bu eserlerin çoğu hacimli kitaplardır.
Meselâ Süleymaniye Kütüphanesi‘nde yazma nüshaları bulunan Fethu‟l-mennân fî tefsîri‟l-Kur‟ân adlı eseri 40
ciltten ibarettir. 1
MeĢhur ġâfiî usulcüsü Ġsferâinî‘nin torunu ‗Usâm, Câmî üzerine yazdığı Ģerhinde ―allâme‖ unvanının
esasen hem dinî hem akli ilimlerde mütehassıs olan bilginlere verildiğini, bu anlamda bu unvanın
Kutbüddîn-i ġîrâzî‘ye mahsus olup2, Ġbnü‘l-Hâcib gibi sadece dinî ilimlerde mütehassıs olan âlimlere
―allâme‖ denilemeyeceğini ifade eder.3
2. Ekmeleddin Tabîb
Ekmelüddîn Müeyyed b. Ebî Bekr b. Ġbrâhîm el-Konevî en-Nahcuvânî et-Tabîb (ö. 701/1302‘den
sonra).
Ekmeleddin en-Nahcuvânî Mevlânâ‘nın hekimi ve yakın dostlarından biridir. Nisbesinden aslen
Nahcıvanlı olduğu anlaĢılmakta, ne zaman doğduğu, nerede ve kimlerin yanında öğrenim gördüğü
bilinmemektedir.
Hayatıyla ilgili bazı bilgiler, Selçuklular hakkındaki birkaç menkibevî esere ve münĢeat mecmuasına
dayanmaktadır. Bu eserlerde adı genellikle Ekmeleddin Tabîb Ģeklinde geçer. Konya Selçuklu sarayında
hekimbaĢılık, I. Alâeddin Keykûbad DârüĢĢifâsı‘nda da reîsületibbâlık ve müderrislik yaptığı
bilinmektedir.
Sultan Veled onu kırk bir beyitlik bir kasideyle övmüĢtür. Bu kasidenin baĢtan yirmi iki beyti
müveĢĢah (akrostiĢ) olup ilk harflerinde ―Ekmelüddîn Müeyyed en-Nahcuvânî‖ adı çıkmaktadır.4
Ahmed Eflâkî Menâkıbü‟l„ârifîn (Ariflerin Menkıbeleri) adlı eserinde Ekmeleddin Tabîb‘le ilgili yedi
menkıbe nakleder.5 Ekmeleddin Tabîb‘in Mevlânâ‘da gördüğü kerâmetleri anlatan ve ona karĢı beslediği
büyük sevgi ve bağlılığı ifade eden bu menkıbelerden ayrıca kedisi hakkında da bazı bilgiler elde
edilmektedir. Meselâ çok güzel ve pahalı elbiseler giydiği halde bir gün Mevlânâ‘nın meclisinde
Ģıklığından dolayı mahcubiyet duygusuna kapılır. Bu sırada Mevlânâ‘nın, içinden geçenleri anlayarak
kendisini teselli etmesinden memnun olur ve derhal elbiselerini oradaki yoksul müridlere dağıtır; ömrü
boyunca bir daha gösteriĢli kıyafetle gezmez.6 Yine Eflâkî‘nin nakillerinden, Ekmeleddîn Tabîb‘in
1 Azmi

ġerbetçi, ―Kutbüddîn-i ġîrâzî‖, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), Ankara 2002, XXVI, 487-88.
min beyne‘l-‗ulemâi Kutbu‘l-mille ve‘d-dîn eĢ-ġîrâzî bi‘l-‗allâme‖ ifadesini kullanıyor.
3 ‗Usâm, „Usâm „ale‟l-Câmî, ‗Âlem Matbaası, Ġstanbul, 1307, s. 6.
4 Cevat Ġzgi, ―Ekmeleddin en-Nahcuvânî‖, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi (DĠA), Ġstanbul, 1994, X, 548-49.
5 Bk. Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, (çev. Tahsin Yazıcı), Ġstanbul 1973, I, 187-188, 339, 382-383, 385-386, 433, 452.
6 Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, 385-386.
2 Müellif ―Ve li-zâ hussa
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Mevlânâ‘yı yüz bin Ġbn Sînâ‘dan daha değerli gördüğü,1 Mevlânâ‘nın da kıyamet günü dünyanın bütün
tabiplerinin onun yüzü suyu hürmetine bağıĢlanacağını söylediği öğrenilmektedir.2
Bu menkıbelerde Ekmeleddin Tabîb ―zamanın Hipokrat‘ı, zamanın Eflâtun‘u, dünyanın hekîmi,
Anadolu hekimlerinin ulusu, benzeri bulunmayan‖ gibi sıfatlarla tanıtılır. Bazan da öğreticilik vasfını
belirmek için ―hoca‖ unvanıyla anılan Ekmeleddin hakkında, ―Ekmeleddin Tabîb de bütün beyler ve
bilginlerle semayı seyretmektedir‖, ―Ekmeleddin Tabîb zamanın bütün hekim ve büyüklerinin ortasında
hikâye eder ki…‖ gibi ifadeler kullanılması onun devlet adamları ve âlimler arasındaki seçkin yerini
göstermektedir.
Yine bu menkıbelerde Ekmeleddin Tabîb‘in, rahmetle anılmasından, onun Eflâkî‘nin
Menâkibü‟l„ârifîn‘i yazmaya baĢladığı 718 (1318) yılından önce veya belki birkaç yıl sonra ölmüĢ olabileceği
söylenmektedir. Kesin olan husus 701 yılından sonra vefat ettiğidir. Çünkü mevcut tek eserini3 bu tarihte
telif ettiği bilinmektedir.
Ekmeleddin Tabîb‘in gerek devlet adamları katında gerekse âlimler arasında ne kadar sözü geçer bir
kiĢi olduğu, Mevlânâ‘nın kendisine yazdığı bazı mektuplardan çok açık bir Ģekilde anlaĢılmaktadır. Bu
mektuplardan birinde Mevlânâ, ondan bir medrese müderrisliğine tayin iĢinde aracılık etmesini
istemekte ve bu iĢi ancak kendisinin yapabileceğini söyledikten sonra küstahlığının mâzur görülmesini
dileyerek, ―Çünkü tatlı suyun kıyısı kalabalık olur‖ demek suretiyle de onun âlicenaplığını ve iyiliklerinin
bolluğunu dile getirmektedir.4 Bir baĢka mektubunda ise ondan, devrin hükümdarlarını avucunun içinde
tutan ünlü Selçuklu devlet adamı Muînüddîn Süleyman Pervâne‘ye selâm ve teĢekkürlerini iletmesini
istemektedir.5
Mevlânâ, Ekmeleddin Tabîb‘e yazdığı bu mektuplarda ona daima ―sadr-ı kebîr, melikü‘l-hukemâ,
mefharü‘l-etıbbâ, asfâ cevâhiri‘l-hayât‖ gibi övgü dolu sıfatlarla hitap etmiĢ, çeĢitli iltifatlarda bulunmuĢ ve
bu arada her cümlesinde kullandığı saygılı ifadeyle de onun önemli mevki sahibi bir devlet adamı
olduğunu vurgulamıĢtır. Mevlanâ‘nın da kullandığı ―melikü‘l-hukemâ‖nın, gerek Selçuklular gerekse
Osmanlılar devrinde önemli tabiplere verilen bir unvan olduğu bilinmektedir. Halk arasında Ekmeleddin
Tabîb‘in, bu unvanın tercümesi olan ―Bey Hekim‖ lakabıyla da anıldığı anlaĢılmaktadır. Zira bugün
Konya Alâeddin Tepesi‘nin batısında yer alan Beyhekim mahallesinde Ekmeleddin Tabîb‘e nisbet edilen
bir mescid ve türbe bulunmaktır.
Ebû Bekir Ġbnü‘z-Zekî el-Mütatabbib el-Konevî‘nin hocasına yazdığı bazı mektuplarda Ekmeleddin
Tabib‘e ―melikü‘l-hukemâ ve‘l-etıbbâ, melikü‘l-hukemâ, hükemâ-i cihân, sultân-ı etıbbâ-i zamân‖
sıfatlarıyla hitab ettiği görülmektedir.
Mevlânâ‘nın hastalığı sırasında Ekmeleddin Tabîb, hekim arkadaĢı Gazanfer et-Tebrîzî ile birlikte
onun baĢucundan hiç ayrılmamıĢlardır.6
3. Gazanfer et-Tebrîzî
Fahrüddîn Ebû Ġshâk Ġbrâhîm b. Muhammed Gazanfer et-Tebrîzî (ö.678/1280‘den sonra).
Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Nisbesinden Tebrizli olduğu anlaĢılan Gazanfer‘in XII. yüzyılın
sonlarında doğduğu tahmin edilmektedir.
Gazanfer et-Tebrîzî, Huneyn b. Ġshak‘ın el-Mesâil fi‟t-tıb li‟l-müte„allimîn adlı eserine Hâsılü‟l-Mesâil adıyla
bir ihtisar yazmıĢtır. Eserin iki nüshası Süleymaniye Kütüphanesi‘nde bulunmaktadır. Bunlardan
Ayasofya nüshasının baĢında Gazanfer et-Tebrîzî için ―Efdalü‘l-müteahhirîn Fahrü‘l-hak ve‘d-dîn Ebû
Ġshâk Ġbrâhîm b. Muhammed el-Ma‗rûf bi-Gazanfer et-Tebrîzî‖ denilmek suretiyle onun son zamanlarda
Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, 452.
Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, 433.
3 Ekmeleddin Tabîb‘in günümüze ulaĢan tek eseri, Ġbn Sînâ‘nın el-ĠĢârât ve‟t-tenbîhât‘ına, ―et-Tabî‗iyyât‖ kısmının baĢından sonuna
kadar yazmıĢ olduğu Ģerhtir. Eserin Köprülü ve Nuruosmaniye kütüphanelerinde yazma nüshaları bulunmaktadır.
4 Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar (çev. Abdülbâki Gölpınarlı), Ġstanbul 1963, s. 137-138.
5 Mevlânâ, Mektuplar, s. 183-184..
6 C. Ġzgi, ―Ekmeleddin en-Nahcuvânî‖, DĠA, X, 549.
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gelen tabiplerin en üstünü olduğu vurgulanmaktadır.
Gazanfer et-Tebrîzî, yaĢadığı dönemde pek çok tıp kitabını istinsah etmiĢ olup bunlardan bazıları
çeĢitli kütüphanelerde bulunmuĢtur. Ġstinsah esnasında onun bazen yanlıĢları düzeltme cihetine de gittiği
görülmektedir.
Ferîdûn Sipehsâlâr b. Ahmed‘in Mevlânâ ve etrafındakilerle ilgili Risâle‘sinde, Mevlânâ‘nın ölümü
sırasında (672/1273) Ekmeleddin en-Nahcuvânî ili birlikte baĢ ucundan ayrılmadığını söylediği Gazanfer
adlı tabip Gazanfer et-Tebrîzî‘dir.1
Sonuç
Mevlânâ‘nın; felsefe, tıp ve müsbet ilimler sahasında zamanında en ileri seviyede olan bilim
adamlarıyla yakın iliĢkisi vardı ve onlardan bu konularda önemli bilgiler almıĢtı. Dolayısıyla Mevlânâ‘yı
sadece klasik din ve tasavvuf bilgisiyle yetiĢmiĢ bir mutasavvıf olarak kabul etmek mümkün değildir.
Onun zihin dünyasının Ģekillenmesinde felsefe ve müsbet ilimlerin de büyük tesiri olmuĢtur. Bununla
birlikte o, ne bir filozof ve ne de bir tebibti. Fakat o, felsefe ve bilime sırt çevirmiĢ bir sûfi de değildi.

1 Cevat Ġzgi,

―Gazanfer et-Tebrîzî‖, DĠA, XIII, 433-434.
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MEVLÂNÂ CELÂLEDDĠN‘ĠN ANADOLU SELÇUKLULARI ĠLE OLAN
MÜNASEBETLERĠ
Yrd. Doç. Dr. Kazım PAYDAġ

Özet
Mevlânâ Celâleddin baĢta Selçuklu sultanları ve hanedanın diğer mensupları olmak üzere zamanın
Selçuklu yöneticileriyle çok yakın münasebetlerde bulunmuĢtur. Hatta bunlardan bazılarının ona mürit
olduğu da bilinmektedir. Bu münasebetler sayesinde de zamanın hükümdar ve emirleri, Mevlânâ‘nın
sohbetlerinde bulunarak onun düĢüncelerinden büyük oranda etkilenmiĢlerdir. Bu iyi münasebetler
neticesinde, Mevlânâ'ya Selçuklu teb'asına mensup bazı Ģahıslar baĢ vurarak sorunlarına çözüm bulmasını
istemiĢlerdir. Bu tür taleplere cevap olarak Mevlânâ'nın da çeĢitli giriĢimlerde bulunduğu ve bu Ģekilde
onlara yardımcı olduğu görülmüĢtür. Bunların yanında o gayri Müslimler ile de iyi iliĢkiler de
bulunmuĢtur. Onun bütün bu çabaları sonucunda Mevlânâ ve Mevlevîlik Türk kültür ve sanatında
asırlarca süren büyük etkilere sahip olmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Mevlânâ, Alâeddin Keykubâd, Ġzeddin Keykâvus.
THE RELATĠONS OF MAWLANA DJALAL AL-DĠN WĠTH THE SELJUKS OF
ANATOLĠA
Summary
Mawlana Djalal al-Din made many contacts with the rulers of the Seljuks, mainly the Seljuk Sultans
and the other members of the dynasty. Furthermore, It is known that the some of them were disciple of
him. By means of these relations, sovereigns and the emirs of that period were influenced to a great
degree by his thought by means of participating in his conversations. Thanks to these good contacts
some of the persons who belonged to Seljuk citizens applied and wanted him to find solutions to their
problems. It was seen that Mawlana attempted as replay to those demands and in this way he helped
them. Moreover, he also established good relations with those non-Müslims. As a result of his efforts,
Mawlana and the Mawlawi teaching and the practises have made good effects on the Turkish art and
culture for centuries.
Key Words: Seljukid, Mawlana, Ala al-Din Kaykubad, Izz al-Din Kaykawus.
GiriĢ
Mevlânâ-yı buzurg (Büyük Mevlânâ) diye ünlü, Sultânu‘l-ulemâ lakaplı, Hüseyn-i Belhî‘nin oğlu
Bahâeddîn Veled babadan babaya Belh halkındandı. Bütün ataları o diyarın büyük sufîlerinden ve önde
gelenlerindendi. Sultan Muhammed HârezmĢâh‘ın (ö. 617/1220) zamanında Belh‘de yaĢıyordu. Bir
sebeple1 Sultan‘dan ve Belh halkından incindiği ve bu sebeple Belh‘ten Hicaz yolculuğu niyetiyle çıktığı


Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
Mukaddimesi'nde Bahâeddin Veled'in annesinin Hârezm PadiĢahının kızı ve adının Melike Hatun olduğu yazıyor.
Bunun yanında Bahâeddin'in kerametlerinin ününün her yere yayıldığı, Fahr-i Râzî ile ReĢîd-i Kabâî ve diğerlerinin onun
hakkında sözler söyledilekleri ve padiĢahın gönlünü ona karĢı kıĢkırttıkları vurgulanmaktadır. Ayrıca 605/1208-1209 tarihinde
Bahâeddin Veled'in minberde daima Fahr-i Râzî'ye ve Muhammed HârezmĢâh'a bidatçı diye hitap ettiği de söylenmiĢtir.
Bunların yanında alimlerin, " Bahâeddin Veled halıkın tamamını kendine inandırmıĢ, bize ve size bir değer vermiyor" diyerek

1Mesnevî
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söylenmektedir1. Diğer bir görüĢe göre ise 615/1218‘de Moğolların yavaĢ yavaĢ Belh‘e yönelmeleri ile
birlikte Bahâeddîn Veled ailesiyle ve birçok mürîdi ile beraber Mekke‘ye hacca gitmek üzere Belh‘ten
ayrıldı. Belh ise 617/1218‘de Moğollar tarafından ele geçirildi ve yakılıp yıkıldı. Bahâeddîn Veled hac
dönüĢü bir müddet Suriyede kaldıktan sonra Karaman‘a hareket etti2. Larende (Karaman)Ģehrinde birkaç
yıl ikamet etti. Câmî Nefehâtü'l-üns'de Bahâeddin Veled'in yedi yıl Larende Ģehrinde kaldığını
söylemektedir3. Bahâeddîn Veled burada iken Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykûbad tarafından mükerrer
ve hararetle baĢkenti Konyaya gelmesi için davet edildi4. Selçuklu hükümdarının bu çabaları neticesinde
nihayet 627/1228 yılında Konya‘ya yerleĢti5. Bahâeddîn Konya‘ya geldiğinde yaĢlı, genç, kadın, erkek
Ģehir halkı ona yöneldi. Birkaç gün bu Ģekilde geçince küçük, büyük bütün halk onun sevenleri oldu.
Bundan sonrada Sultan Alâaddin, beyler ve büyüklerle onun ziyaretine geldi. Samimiyetle onun müridi
oldu, vaazına hayran kaldı. Özel ve yakın adamlarına daima Mevlânâ‘yı övüyor ve ―O, hakikaten Allah‘ın
velisidir‖ diyordu. Bahâeddîn Konya‘da zahir ve batın ilimleri yaymakla meĢguldü. Sultan Alâaddin, ona
öyle bağlandı ki Bahâeddîn‘in hastalağında adak diliyor, dua edip söz veriyor ve ―Mevlânâ iyileĢirse
padiĢahlığı ona bırakacağım‖ diyordu. Mevlânâ da ―Bu adam doğru diyorsa, kesin olarak bizim göç
zamanımız gelmiĢtir‖ buyuruyordu. Daha sonra Bahâeddîn Konya da hastalık yatağına düĢtü ve orada
vefat etti. Konya halkı onun vefatından dolayı büyük üzüntü içine düĢtü. Benzer Ģekilde Sultan Alâaddin
de yedi gün tahta oturdu ve yas tuttu. Ayrıca Mescid-i Câmi‘de (Alaaddin Camii) bir hafta sofra kurdu ve
yoksullara mallar dağıttı6. Bunların yanında Bahâeddîn Veled 18 Rebîü‘l-Âhir 628/23 ġubat 1231‘de vefat
ettiği zaman Mevlânâ Celâleddin onun resmî görevlerini üzerine almakla görevlendirildi7.
Mevlânâ Celâleddin'in Selçuklu Hükümdarları ile olan iliĢkileri
Mevlânâ‘nın; sağlığında bir tarikat kurmadığı ve bir Ģeyh gibi davranmadığı halde, Konya‘da dönemin
devlet adamlarından büyük sevgi ve saygı gördüğü bilinmektedir8. Milletler ve coğrafyalar aĢarak yeni bir
ülkeye gelen Mevlânâ‘nın da baĢta sultanın bizzat kendisi olmak üzere zamanın Selçuklu yöneticileriyle
çok yakın münasebetlerde bulunduğu, hatta bunlardan bazılarının ona mürit olduğu bilinmektedir.
Esasen Anadolu‘ya dıĢardan henüz gelmiĢ bu topraklar üzerinde kesin olarak yerleĢmek isteyen ve
kendine taraftar bulmak zorunda olan bir mürĢidin, kendine en büyük desteği zamanın siyasî iktidarında
araması, onun onu arkasına almak istemesi kadar tabiî bir Ģey olamazdı. Bu karĢılıklı iliĢki daha
Mevlânâ‘nın babası zamanında baĢladı. Ahmet Eflâki‘nin Menâkibu‘l-Arifin‘i, Mevlânâ‘nın, devrin ileri
gelen yöneticilerine yazdığı mektuplarını ve onun Selçuklu otoriteleriyle olan iliĢkisini, bize oldukça canlı
bir Ģekilde nakleder. Moğolların Anadolu‘ya hakim olmasından sonra da Mevlânâ‘nın bu kesimlerle olan
yakın iliĢkisi devam etmiĢtir. Tıpkı Anadolu Selçuklu sultanları ve diğer yönetici çevreleri gibi, Moğol
yüksek idarecileri de, bu büyük sûfinin gerek bürokrasi, gerek esnaf ve her kesimden halk arasında ne
padiĢahı tahrike çalıĢtıkları ifade edilmiĢtir. HârezmĢâh'ın da bu durum karĢısında, "Hazreret-i Sultânu'l-ulemâ Belh'i kabul etsin
ve bizim baĢka bir iklime gitmemize izin versin. Zira bir ülkeye iki padiĢah sığmaz" diye bir elçi gönderdiği ve bu durum
karĢısında Bahâeddin'in, "Dünya mülkünün değeri yoktur, biz sefer edeceğiz" Ģeklinde cevap verdiği belirtilmiĢtir. Bir müddet
sonra da Bahâeddin'in Belh'ten Bağdat'a gittiği ve orada ġeyh ġihâbeddin-i Suhreverdî ile görüĢerek Kûfe yolundan Kâbe'ye
gittiği ve Kâbe'yi ziyaretten sonra da DimaĢk'a vardığı belirtilmiĢtir. Bkz. ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, Menâkib alÂrifin, c. I, Yay. Tahsin Yazıcı, Ankara 1976, s. 11-12-13;Ahmet Eflaki, Âriflerin Menkıbeleri, Çev. Tahsin Yazıcı, c.I,
Ġstanbul 2001, s. 170-171-172; Celâleddîn-i Humâî, ―Velednâme‘ye Göre Mevlânâ‘nın, Ailesinin ve Dostlarının Hayat
Hikâyeleri‖, Mevlânâ AraĢtırmaları-1, Ankara 2007. Bahâeddin Veled'in hangi sebeple Belh'ten ayrıldığı hakkındaki sebepleri
geniĢ bir Ģekilde ele almak konumuzun amacını aĢacağından bu konudaki daha geniĢ bilgi için bkz.;Fuad Köprülü, Türk
Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar, Ankara 1984, s. 217;Helmuth Ritter, "Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Çevresi", Çev. Rüstem
Orhan, Mevlânâ AraĢtırmaları -1-, Ankara 2007, s. 30.
1Celâleddîn-i Humâî, a. g. m., s. 10.
2William C. Chittick, ―Rûmî ve Mevlevîlik‖, Çev. Safi ArpaguĢ, Tasavuf Mevlânâ Özel sayısı, Ankara 2005, s. 709.
3Celâleddîn-i Humâî, a. g. m., s. 13.
4Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar, Ankara 1984, s. 217.
5William C. Chittick, a. g. m., s. 710.
6Celâleddîn-i Humâî, a. g. m., s. 11.
7William C. Chittick, a. g. m., s. 710.
8Nazif Öztürk, ―Mevlâna ve Mevlevilik‘in Türk Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi‖, Mevlânâ AraĢtırmaları -1-, Ankara 2007,
s. 293.
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ölçüde etkin ve yaygın bir nüfuza sahip bulunduğunu biliyorlar ve ona göre davranıyorlardı1. ―Bilginlerin
kötüsü, beyleri ziyaret eden bilgindir; beylerin hayırlısı da bilginleri ziyaret eden bey. Ne güzel beydir
yoksulun kapısındaki bey; ne kötü yoksuldur beyin kapısındaki yoksul‖ diye düĢünen Mevlânâ hükümdar
ve emirlerle olan iliĢkisinde bu sözleri yaĢamında uygulamıĢtır2.
Selçuklu Sultanın Türkiye'yi bir emniyet ve medeniyet ülkesi haline getirmesi, Moğollar önünde kaçan
Türkmen göçebeleri gibi, ilim ve sanat sahiplerini de bu memlekete çekiyordu. Bu münasebetle
Horasan'dan kalkıp birçok memlekette seyahat eden Mevlânâ Celâleddin'in ailesi de Sultan Alâeddin
Keykubâd'ın daveti ile Konya da yerleĢmiĢ: bu sayede Mevlânâ Celâleddin ve Mevlevîlik Türk kültür ve
sanatında asırlarca süren büyük hizmetler görebilmiĢ; onların zâviyeleri Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde
birer kültür, medeniyet ve mefkûre ocağı olmuĢtur. Keykubâd saltanatı sırasında âlimlere, meĢayihe çok
hürmet ediyor; dualarını almakta kusur etmiyor; mühim zamanlarda evliyâ türbelerini de ziyâret ederek
zafer için hacet diliyordu. Bahâeddin Veled'in Karaman'dan Konya'ya getirilmesi, sultanla münasebetleri
ve ölümünden sonra da onun ruhaniyetine bağlılığı hakkında Mevlevî kaynaklarında mevcud fıkralar
bunu teyid eder3. Nitekim 1230 yılında Sultan Alâeddin Keykubâd Celâleddin HârizmĢah'a karĢı
kazandığı zaferi, Mevlevî kaynakları sultanın sefere çıkarken Bahaeddin Veled'in (Mevlâna'nın babası)
türbesine gidip dua ettiğini ve bu sayede zafer kazandığını söylerler4. Aynı Ģekilde Celâleddin Karatay da
Sultanın bu özelliğine vurgu yapmaktadır o, taĢt (leğen) emîri sıfatıyla: "on sekiz sene sultanın hizmetinde
bulundum; onun gecenin üçte birden fazlasını uyku yatağında geçirdiğini hatırlamıyorum bilâkis onu
geceleri Kur'an okumak, namaz kılmak ve dua etmekle ve çalıĢmakla meĢgul görürdüm" der. Keykubâd
zamanında islâm hukuku alimlerinin çok yüksek bir derecede olduğu, mühim sefer ve savaĢlarında
geceleri zafer için dualar yaptığı, evliyâ türbelerini ziyâret edip dileklerde bulunduğu söylenmiĢtir5.
Selçuklu Sultanının bu özelliğinden dolayı Onun zamanında pek çok Türkmen Ģeyhi Anadolu'ya gelmiĢ
ve bu sultandan himaye ve iltifat görmüĢtür. Ancak daha sonraları bu durumun değiĢtiğini görüyoruz.
Nitekim II. Gıyasü'd-Din Ġran unsuruna dayanmıĢ ve Mevlânâ, ġems-i Tebrizi ile Burhanü'd-Din-i
Muhakkik gibi Türkmen Ģeyhlere karĢı olan meĢayihi himaye etmeğe baĢladığı görülmüĢtür6.
Diğer taraftan Mevlânâ sadece Selçuklu hükümdarları ile değil aynı zamanda onların aileleri ile de
dostluklarda bulunmuĢtur. Nitekim Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyâseddin Keyhüsrev Gürcü kraliçesi
Rasudan'ın kızı ile evlenmesinden sonra Selçuklu Türkiyesinde Gürcü Hatun adı ile tanınan bu Melike
daha sonra Müslüman olmuĢtur. Gürcü Hatun'un iyi bir Müslüman olduğunu, âlim ve derviĢlerle,
hususiyle Mevlânâ Celâleddin ile dostane münasebetlerde bulunduğunu görüyoruz7. Bu Hatun aynı
zamanda Mevlânâ'nın müridiesi olup Mevlânâ'nın Hanımı ile de iyi iliĢkiler içerisinde idi8.Mevlânâ‘nın
türbesinin yapılmasında da bu hatun'un katkısı olmuĢtur9. Gürcü Hatun Kayseri ye gitmek istediğinde
Mevlânâ'nın ayrılığına dayanamayacağını düĢünerek onun bir resmini yaptırmak istemiĢtir. Sultan bu
hatununu kıramadğı için Aynuddevle-i Rumî adındaki ressama Mevlânânın resmini bir kağıda çizmesi
için ona hediyeler vermiĢtir. Ayrıca yollarda Gürcü Hatun'a can yoldaĢı olması için resmin son derece de
güzel yapılmasının icab ettiğini söylemiĢtir10.
Aynı Ģekilde IV. Rükneddîn'in zevcesi Gömeç Hatun da Mevlânâ'nın müritleri arasında yer
almaktaydı. 1258 yılında Ġzzeddin Keykâvus'u görmek için Konya ya giden Kadı Kemâleddin-i Kâbi bir
1Nazif

Öztürk, a. g. m., s. 300.

2Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, Çev. Abdülbâki

Gölpınarlı, Ġstanbul 1959, s. 1.
al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 28;Terc. s. c. I, s. 188; Osman Turan Selçuklular Zamanında Türkiye,
Ġstanbul 1993, s. 393.
4ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c. I, s. 49-50-51-52;Trc., c.I, s. 213-214-215-216-217; Osman Turan, Türkiye, s.
370.
5Ġbn-i Bibi, El-Evamirü'l-Alaiyye Fi'l-Umuri'l-Ala'iyye, Hazırlayan Adnan Sadık Erzi, Tıpkıbasım, Ankara 1956, s.226-227;
Ġbn Bibi, El Evamirü‘l-Ala‘iye Fi‘l-Umuri‘l-Ala‘iye (Selçukname), Çev. Mürsel Öztürk, c. I, Ankara 1996, s. 244245;Osman Turan, Türkiye, s. 393.
6Mikâil Bayram, Destursuz Bağdan Üzüm Yiyenler, Konya 2004, s. 49- 50.
7Ġbn-i Bibi, a. g. e., s. 483; Terc. c. II, s. 36;Osman Turan, Türkiye, s. 415.
8ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, 263; Terc., c.I, s. 458-459.
9ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.II, s. 792.
10ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, 425; Terc. c. I, s. 648.
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vesile ile Mevlânâ'yı ziyaret etmiĢ ve onun müridi olmak için Mevlânâ'ya semâ vermek istemiĢ ancak bu
esnada ikram olarak verilmek istenen Ģeker az gelince Kemâleddin-i Kâbi Sultanın zevcesi Tokatlı
Gömaç Hatundan yardım alarak bu isteğini yerine getirebilmiĢtir1.
Selçuklu sultanlarından II. Ġzeddin Keykâvus da Mevlânâ'ya büyük saygı göstermiĢtir2. Hatta elçiler
göndererek Mevlânâyı Antalya'ya çağırmıĢtır. Ancak Mevlânâ Konya dan ayrılmayacağını bildirmiĢtir3.
Ayrıca Sultanın da Tokat‘a gitmesini tavsiye etmiĢtir4. Mevlânâ, II. Ġzeddin Keykâvus'a gönderdiği bir
mektupta Çelebi Hüsameddîn'in adamlarını valinin incittiğini, onlara zulmettiğini bu durumun sınırı aĢtığı
için yardımına baĢvurduğunu belirterek valinin bu zulmüne engel olmasını istemiĢtir5. Yine Mevlânâ'nin,
II. Ġzeddin Keykâvus'a gönderdiği diğer bir mektubunda padiĢahı ziyaret etmediği için bazı engellerden
dolayı mazur görülmesini istemektedir6.
1266/664 senesinde Moğollar tarafından öldürülen Sultan IV. Kılıç Arslan Mevlânâ Celâleddin ve
Türkmen babaları ile sıkı münasebetlerde bulunuyordu. Sarayında Mevlânâ'ya ve devlet adamlarına
ziyafetler verir; sohbetler tertip ederdi7. Bir seferinde Türkmen Ģeyhi Buzağı Baba veya (Azerbaycanlı)
Baba Merendi'yi kendisine baba yaptığını söylemiĢ; buna kızan Mevlânâ Celâleddin de:" sen kendine
baba buldun ise bizde bir evlad buluruz" deyip toplantıyı terk ettiğini ve bu sebeple aralarının açıldığı
kaynakta belirtilmiĢtir8.
Mevlânâ Celâleddin'in Selçuklu Devlet Erkanı ile olan ĠliĢkileri:
Muineddin Pervâne'nin dostları arasında Mevlânâ Celâleddin, Ģüphesiz, müstesna bir mevki alır.
Onunla münasebetleri çok sıkıdır; sarayında kendisine ziyafetler, ayinler ve sohbetler tertib eder ve
ziyaretinde de kusur iĢlemez; irĢadlarından daima faydalanırdı. Kendilerine ve müridlerine ihsanlarını
eksik etmezdi. Mevlânâ Celaleddin mektublarında Muiniddin Süleyman'a "Uluğ-Pervâne, Pervâ-i A'zam,
Kutluğ uluğ Pervâne, Muîneddin Pervâne beg" diye hitab eder; ona ilim adamlarına talebelere ve
derviĢlere yardımlarını yazardı. Mevlânâ dostlarından biri zarara uğrayarak 3000 dinâr altun borçlanıp
bunu ödeme kudretinden mahrum kalınca yine Pervâneye yardım elini uzatmasını bildirir. Fakat
Süleyman Pervâne bu meblağ iĢinin Divan'a (hükümet) taallûk ettiği cevabını verir9. Bunun üzerine
Mevlânâ, Hazreti Süleyman ile devlet arasındaki efsanevi münasebetleri düĢünerek, Ģu nükteyi yapar: "Biz
divân (devlet)'ın Süleyman'ın hükmünde olduğunu biliyorduk; Süleyman'ın divan'ın emrinde
bulunduğunu sanmıyorduk". Bu güzel teĢbih ve sanat üzerine Pervâne bu parayı kendi hazinesinden
ödemiĢtir. Mevlevî kaynakları Muineddin Süleyman devri ve Ģahsı hakkında çok medhiyeler söyler ve
fıkralar naklederler. Gerçekten Moğollların ağır mali baskılarına, mücadele ve isyanlara rağmen Pervâne
zamanında Türkiye umumi refah ve memuriyetini muhafaza ediyor; memleketin bir asırdan beri
kazandığı medeniyet hamlesi ve milletler arası ticaret Ģartları fazla bir sarsıntıya uğramıyordu. Halil
Edhem, Kayseri ġehri adlı eserinde anlattığına göre Pervâne Mevlânâ'nın babası Bahaddin Veled'in
mezarı üzerine yüksek kubbeli bir türbe yapmak ister. Fakat Mevlânâ Gök kubbesinden daha yüksek
olamayacağı düĢüncesi ile küçük olmasını ister. Alemeddin Kayser'in de bu türbeye 30.000 akça (dirhem)
sarfettiği kayıtlıdır. Bununla beraber Mevlânâ türbesi dediğimiz "Kubbet ül-Hadra" (YeĢil Türbe)
Selçuklular devrinde inĢa edilmiĢ ve Osmanlılar devrinde bugünkü Ģeklini almıĢtır10.
Gerçekten Sivaslı alim Fahreddin Konya'ya gelince Mevlânâ Celâleddin, kendisini ziyaret eden bu
misafire, dün gece nerede konakladığını sormuĢ; Fahredin de "Emir Pervâne hanında" cevabını vermiĢtir.
Mevlânâ bu yol üzerinde bir Pervâne kervansarayı olup olmadığı sualini eklemiĢ. O da: "Evet vardır. Zira
1ġams

al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 180;Terc. c.I, s. 361.
al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 254.
3ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.II, s. 1020-1021.
4Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, s. 83.
5Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, Çev. Abdülbâki Gölpınarlı, Ġstanbul 1963, s. 120-122.
6Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, s. 135-136.
7Osman Turan, Türkiye, s. 531.
8Osman Turan, Türk Cihân hâkimiyeti mefkûresi tarihi, c. I-II, Ġstanbul 1990, s. 516.
9Osman Turan, Türkiye, s. 524.
10Osman Turan,Türkiye, s. 525.
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Pervâne zamanında emniyet ve asayiĢ o kadar ileridir ki kervan hangi sahrada olursa olsun, korkusuzca
konaklayabilir" demek suretiyle onun zamanında her yerin kervansaraylar kadar emniyetli olduğunu ifade
etmiĢtir1. Mevlânâ Celâleddin Pervâneye gönderdiği mektuplardan birinde yoksullara muhtaçlara yapmıĢ
olduğu yardımlardan dolayı parmakla gösterildiğini belirterek onun bu davranıĢına olan memnuniyetini
belirtmiĢtir2. Mevlânâ Pervâneye gönderdiği baĢka bir mektubunda ise oğlu Âlim Emîr Çelebi'ye yardım
edilmesini istemiĢtir3.
Müsâmeretü‘l-Ahbâr‘da, saltanat töresinin Muîneddin Pervâne zamanında da, MelikĢah döneminden
beri Selçuklu sultanlarının bir ananesi olarak, Cuma sabahı umumî ziyafetlerin verildiği Ģekilde yapıldığı
belirtilmektedir4. Hatta bu ziyafetlerin icabı olarak yemekten sonra kıymetli eĢyanın yağma edilmesi
ananesi Selçuklu Türkiyesin de yaĢamıĢtır ki, bunlardan biri I. Keykâvus‘un düğün ziyafetinde, diğeri de
Muîneddin Pervâne‘nin, Mevlânâ‘nın da bulunduğu bir ziyafetinde vuku bulduğu kaynaklarda
kaydedilmiĢtir5.
AnlaĢılacağı gibi Mevlânâ ile Pervâne arasında, sevgi ve saygıya dayanan, son derece yakın bir dostluk
vardır. Pervâne Mevlânâ‘yı sık sık medresesinde ziyaret eder, ondan vaız dinler onunla dinî sohbetler
yapar, kendi evinde daima Mevlânâ‘nın katıldığı semâlar, ziyafetler verirdi. Pervânenin sarayında yapılan
bu toplantılara Sultan Rüknü‘d-Din Kılıç Arslan da katılmıĢ ve Mevlânâ‘nın müridi olmuĢtur6.
Eflaki bu arada bir hikayesinde, Pervâne‘nin ―emirlerin Ģeyhlere ve din adamlarına ihtiyacı olduğunu,
din adamlarının da emirlere yaklaĢmak için ellerinden geleni yaptıklarını‖ söylemiĢ olduğunu ifade etmek
süretiyle Anadolu da ki siyasi Ģartların sebep olduğu mistik havayı gayet güzel ifadelendirmiĢtir. Ġbn
Bibi‘nin yazdığına göre, Pervâne devlet iĢlerinden ve Moğollar ile ilgilenmekten arta kalan zamanlarını,
hep ibadetle dini bilgisini artırmakla ve Ģeyhlerle zâhidlerle oturup sohbet etmekle geçirmektedir. Nitekim
Eflaki‘nin kayıtları bize onun Mevlânâ‘dan baĢka, daha birçok tarikat Ģeyhleri ve tasavuf erbebı ile
münasebetlerde bulunduğunu gösteriyor7. Eflaki‘nin eserinde de, Mu‘inü‘d-Din Süleyman Pervâne‘nin
dirayetine, adaletine, cömertliğine hayrat ve hasenatına, ülkede meydana getirmiĢ olduğu asayiĢ ve refaha
dair kayıtlar buluyoruz. Pervâne‘nin Mevlânâ ile olan dostane iliĢkisini bize en iyi Ģekilde anlatan delil, hiç
Ģüphesiz onun ―Fîhi mâ fîh‖ adlı eserini doğrudan doğruya bu emire ithaf etmiĢ olmasıdır.Mevlânâ bazı
emirlerin hatalarından dolayı bağıĢlanması için de bir çaba içerisine girdiği görülmektedir. Örneğin Emir
Seyfeddin'in bağıĢlanması dolayısıyla bu emirin oğulları ve yakınlarının teĢekürleri Mevlânâya söylenerek
Pervâneye bildirilmesi arz edilmiĢtir8. Pervâne Mevlânâ‘nın sohbetlerinde bulunarak ona çeĢitli sorular
sorarak cevabını bulamadığı sorularına cevap bulmuĢtur9. Mevlânâ ya Selçuklu teb'asına mensup bazı
Ģahıslar baĢ vurarak sorunlarına çözüm bulmasına istemiĢlerdir. Bu tür taleplere cevap olarak Mevlânâ'nın
çeĢitli giriĢimlerde bulunduğu görülmüĢtür. Nitekim Mevlânâ tarafından Nizameddin adında bir Ģahsın
suçunun bağıĢlanması için Pervâneye mektup gönderilmiĢtir10.
Mevlânâ, Pervânenin onunla görüĢme isteklerine anında cevap vermediği durumlarda olmuĢtur.
Nitekim pervânenin kendisini bazen ziyaret etmeye geldiğinde kapısında bekletmesini de onu
sevmesinden dolayı olduğunu belirtmiĢ ve bunu da bir örnek ile izah etmiĢtir11. Ancak Mevlânâ bazı
durumlarda da Pervâneyi yererek yanlıĢ davranıĢlarından dolayı onu tenkit etmekten de kaçınmamıĢtır.
Örneğin Pervâneyi bir eleĢtirisinde onun baĢta Müslümanlığa kalkan olduğunu, Müslümanları çoğalması
için aklını tedbirini kullanmayı düĢündüğünü ancak bu tedbir ve aklın daha sonra Müslümanların zararına
yol açtığını belirtmektedir. Ardından da Pervânenin Moğollarla bir olarak ġamlılar ile Mısırlıları yok
1Osman

Turan, Türkiye, s. 523.
Mektuplar, Çev. Abdülbâki Gölpınarlı, Ġstanbul 1963, s. 49.
3Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, s. 143-144.
4Kerîmüddin Mahmud, Müsâmeret ül-Ahbâr, NeĢr. Osman Turan, Ankara 1999, s. 90; Terc. Mürsel Öztürk, Kerîmüddin
Mahmud-i Aksarayî Müsâmeret ül-Ahbâr, Ankara 2000, s. 68.
5Ġbn-i Bibi, a. g. e., s. 177;Terc. s.196;Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Ankara 1988, s. 31.
6Nejat Kaymaz, Pervâne Mu‘înü‘d-Dîn Süleyman, Ankara 1970, s. 184.
7Ġbn-i Bibi, a. g. e., s. 684, 685; Nejat Kaymaz, a. g. e., s. 185.
8Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, s. 28;Fuad Köprülü, a. g. e., s. 230.
9Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, s.220.
10Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, s. 65-66.
11Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, s. 31.
2Mevlânâ Celâleddîn
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etmek, Ġslâm ülkesinin mahvı için onlara yardım ettiğini söyleyerek onu tenkit etmiĢtir. Görüldüğü gibi
Mevlânâ bu Ģekilde Moğollar hakkındaki gerçek düĢüncelerini de ortaya koymuĢtur1. Nitekim Mevlânâ‘ya
birisi Moğolların mallarını aldıklarını bazen de kendilerine mal bağıĢladıklarını belirterek bunun
hükmünün ne olacağını sormuĢtur. Mevlânâ bu soruya Moğolların Müslümanlara verdikleri malların
helal olduğunu, fakat Moğolların Müslümanların mallarını almaları onlara haram olduğunu belirtmiĢtir2.
Selçuklulardan birisi Moğolların da öldükten sonra dirileceklerine inanıyorlar, bir yargılama olacak,
mutlaka bir gün soru-sual, hesap kitab olacağını söylemesi üzerine; Mevlânâ Moğolların yalan söylediğini
bizde biliyoruz, diyerek onların bu davranıĢları ile Müslümanlarla kendilerini eĢ tutmaya çalıĢtıklarını
belirtmiĢtir3.
Mevlânâ Selçuklu Devlet adamlarının birçoğu ile iyi münasebetler içerisinde idi. Rükneddin
Kılıçarslan'ın Selçuklu tahtına geçmesi üzerine sahil vilayetlerin vali ve kumandanı olan Melik el-Savahil
Bahaeddin4 de Mevlânâyı ziyaret eden beyler arasında bulunmaktaydı5. Maliye iĢlerinin Ģartlarını ve
kurallarını mükemmelleĢtiren ve sözünün doğruluğu ile bilinen Emir Mustevfi Celâleddin de6 Mevlânâyı
ziyaret eden beyler arasındaydı7. Mevlânâ Pervâne ile olan iliĢkilerinde olduğu gibi bu emirlerle de yakın
dostluk içerisinde bulunmaktaydı. Bu münasebetler vasıtasıyla o zor durumda olan Selçuklu teb'asına
mensup Ģahısların sorunlarına çare aramıĢtır. Nizameddin adında bir Ģahstan istenen paranın
bağıĢlanmasını Mustevfi Celâleddin den rica etmiĢtir ki Mustevfi'nin bu parayı kendi hususi parasından
karĢılamıĢ olduğundan kuĢku duyulmasa gerek8.
Mevlânânın Selçuklu emirlerini ziyaret etmesi de olağan durumlar arasındaydı. Nitekim Celâleddin
Mahmud Mustevfi'nin düzenlemiĢ olduğu bir yemeğe Mevlânâ'da katılmıĢtır9. Bu ziyaretlerde karĢılıklı
yapılmaktaydı. Misal olarak Atabek Mecdeddin Pervane'nin bazı emirler ile Mevlânâyı ziyarete gittiği
bilinmektedir10. Bunlardan baĢka IV. Rükneddin Kılıçarslan zamanında KırĢehir Beyi olan Cacaoğlu
Nureddin emirlerle beraber Mevlânâyı ziyaret etmiĢtir11. Eflaki Nureddin Cacaoğlunu Mevlânânın has
müridi olduğu için över12. Nureddin Caca, bazen dini konularda cevabını bulamadığı sorulara Mevlânâ‘ya
sorarak öğrenmiĢtir13. II. Ġzzeddin Keykâvus zamanında saltanat nâibi olan Celâleddin Karatay'ın iyi
huyundan ve yardımseverliğinden dolayı Mevlânâ tarafından büyük bir saygı görmüĢ ve Mevlânâ ona
bizim Karatayımız diye hitap etmiĢtir14. Bazen de ona mektup göndererek yardım istemiĢtir. Örneğin
kuyumcu Salâhaddin'in yakınlarının almıĢ olduğu bir bağın ödenemeyen parasının bir kısmını borç olarak
kendisinin vermesini istemiĢtir15.
Ġstifâ (maliye) memuru olan, Ġzzeddin zamanında, saltanat nâipliğine yükselen Giyaseddin Keyhüsrev
döneminde de bu makamda kalan Rum asıllı bir Müslüman olan Emineddin Mikail, Erdebilli müstevfi
Sa'adeddin Ebu Bekir'in kölelerinden olup ilim, felsefe ve divan iĢlerinde ihtisas yapmıĢ; yüksek
mevkilerde bulunduğu zamanlarda bile daima ilim ve kültürle meĢgul olmuĢ; ilim ve kültür muhitlerinde
yüksek itibar görmüĢtür. Bu sebeple Mevlânâ Celaleddin'in de yakın dostlarından idi. Muineddin Pervane
ve devrin diğer devlet adamları ile iyi bir muhit içinde yaĢıyor; Mevlânâ ile sıkı sohbet ve münasebetlerde
bulunuyordu. Bu Ģahsiyeti dolayısı ile bu karıĢık zamanlarda saltanat naibi olmuĢ ve Konyada kalmıĢtı16.
1Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, s. 4.

2Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, s. 54.
3Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, s. 55.
4Kerîmüddin

Mahmud, Müsâmeret ül-Ahbâr, NeĢr. Osman Turan, Ankara 1999, s. 74;Terc. Mürsel Öztürk Kerîmüddin
Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü'l-Ahbâr, Ankara 2000, s. 53-56.
5ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 134.
6Kerîmüddin Mahmud, a. g. e., s. 97;Terc., s. 74.
7ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s.133
8Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, s. 39.
9ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c. I, 565.
10ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 305;Terc. c.I, s. 507.
11 ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 134.
12ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 497-498.
13Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, s. 26.
14ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c. I, s. 218.
15Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, s. 124-125.
16Ġbn-i Bibi, a. g. e., s. 693,694; Terc. c. II, s. 207; Osman Turan, Türkiye, s. 561.
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Mevlânâ Emir Mikail'e yazdığı bir mektubun da ona dostluk duygularını belirtiyor ve kendisini tahsile
vermiĢ olan Tâceddin adında bir Ģahsa yardım edilmesini bu Ģekilde onun tahsilinin kolaylaĢacağını
bildirmiĢtir1.
Mevlânâ Celâleddîn mezhepler arasında bir hoĢgörü olması gerektiği konusunda Selçuklu Beylerine
öğütler vermiĢtir. Nitekim ArslandoğmuĢ Fahreddin Atabek'in, Konya da yaptırdığı Atâbekiyye
medresesine ancak Hanefi olanların müderris olabileceği ve Ģafilere de bu medresede yer verilmemesini
Ģart koĢması üzerine, Mevlânâ Ģarta bağlı olan hayrın tam hayır olmadığını belirterek bu konudaki
hassasiyetini ortaya koymuĢtur2. Mevlânâ Anadolu Selçuklu devleti döneminde Konya da birçok
medresede müderrislik etmiĢti. Mesela 1244‘de Pamukçular medresesinde3. Anadolu Selçukluları
döneminde Konya da Ulema, "idrarat-ı vücuhat"dan istifade ederdi. Bunlardan müderrisler baĢta
gelmekte olup, Mevlânâ da bunlardan birisi idi Mevlânâ‘nın idraratı günde yarım dinar idi4.
Mevlânâ kendisine baĢvuran Selçuklu teb'asına mensup her Ģahsa yardımcı olmaya çalıĢmıĢtır. Onun
bu davranıĢlarını devrin birçok kaynağında görmek mümkündür. Bu bağlamda Mevlânâ izzeddin
Keyhüsrev'in veziri olan Kadı Ġzeddin'e gönderdiği bir muktup'da oğlumuz diye nitelendirdiği Fahreddin
adındaki bir Ģahsa akrabaları arasında meydana gelen anlaĢmazlıktan dolayı kendisine yardım edilmesini
istemiĢtir5. Kadı Ġzeddîn aynı zamanda Konya'da Mevlânâ için büyük bir cami de yaptırmıĢtır6. Ayrıca o
birçok yerde Mevlânâ‘yı övmüĢtür. Bu durum Mevlânâya haber verildiği zaman o, kim bizi iyilikle anarsa
dünyada adı, iyilikle anılsın demiĢtir7.
Elli yıla yakın Selçuklu Devletinin hizmetinde bulunan Sahib Fahreddin Ali, Ġzzeddin Keykâvus
devrinde adliye iĢlerinde vazife almıĢ ve daha sonra da vezir olmuĢtur8. Mevlânâ bu ünlü Selçuklu emirini
"ulu, dindar huyları güzel, Tanrıdan korkar, mazlumların yardımcısı, sultanların yakını büyük emir" olarak
vasıflandırmıĢ ve ona "kardeĢimiz" demiĢtir. Mevlânâ ondan kendisine bağlı bir grubun emir'in
yardımıyla zamanında baç ve haraç vergisi vermediğini fakat daha sonra birkaç kiĢi hariç yine vergi
istenmeye baĢlandığını ve bu vergilerden bu grubun yine bağıĢlanmasını istemiĢtir9. Diğer bir Selçuklu
devlet adamı olan Atabek Mecdeddin Muhammed Mevlânâ Celâleddin‘in çok yakın dostlarından biri
olduğu için Eflâkî aralarındaki münasebetlere dair bir çok rivayetler nakletmektedir. Nitekim
Mevlânâ‘dan ona yazılmıĢ bulunan iki mektup da bunu teyit etmektedir. Gerçekten bu mektuplardan
birinde Mevlânâ Nizameddin isminde fıkaraperver bir dostunun vergi (vücûh) den uğradığı zararlar arz
edilmekte, diğerinde de Ġlhan Abaka‘yı dönüĢünde gelmesi temenni olunmaktadır10.
Yine II. Giyyaseddin Keyhüsrev‘in ölümünden Ģehîd olduğu tarihe kadar devlet iĢlerinde mühim bir
röle sahip olan Kadı Ġzeddin Muhammed‘in Mevlânâ ile sıkı münasebetlerine dair Eflâkî bir takım
kayıtlar verdiği gibi, bizzat Mevlânâ‘nın ona yazdığı mektuplar da bize kadar gelmiĢtir. Bahis mevzuu
mektupların ikisi de Fahreddin isminde bir talebe hakkında, Ġzeddin‘in kadı olduğu zamanda, ölen
hemĢiresinden intikal eden hakların verilmesine ve bu vârisin muhtaç olduğuna dairdir11. Görüldüğü gibi
Mevlânâ Selçuklu emirlerinin çoğu ile iyi ilĢkiler içinde bulunmakta ve bu emirlerin bazı kabiliyetlerinin
de dostları arasında dile getirilmesine vesile olmuĢtur. Nitekim Fuad Köprülü Mevlevî kaynaklarında
Celâleddin Rumî‘nin yakın dostlarından olarak bazı Ģiirleri nakledilen Melik uludebâ (Ediplerin sultanı)
Emir Bedreddin Yahya'yı zikrederki12 bu Selçuklu emiri Ġzeddin Kaykâvus ve Mü‘înüddin Pervâne

1Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, s. 91-92.
2ġams

al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 444-445;Terc. c.I, s. 670-671; Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları
Devrinde Konya, Ankara 1985, s. 89.
3Tuncer Baykara, a. g. e., s. 90.
4Tuncer Baykara, a. g. e., s. 129.
5Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, s. 112.
6ġams al-Din Ahmed al--Aflaki, Terc., c. I, s. 274.
7Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, s. 174.
8Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, a. g. e., s. 61 ;Terc. s. 45.
9Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, s.53-54.
10Osman Turan, Resmî Vesikalar, s. 4-5.
11Osman Turan, Resmî Vesikalar, s. 18.
12Osman Turan, Resmî Vesikalar, s. 147.
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zamanında saray hizmetinde bulunmaktaydı1.
Mevlânâ Celâleddin'in Selçuklu Teb'ası ile Olan ĠliĢkileri:
Mevlânâ'nın yaĢadığı dönemde Selçuklu ülkesinde bir yandan Moğol istilası bütün ağırlığı ile
hissedilmekte diğer taraftan ise gayri Sünni grupların faaliyeti devam etmekteydi. Çünkü Ġslâmiyeti sathî
bir Ģekilde kabul eden ve henüz Ģâmânî tesirlerinde kalan Babâîler gibi diğer Türkmenlerde dini siyasi
hareketin bastırılmasına rağmen, Baba Resûl'ün tesirleri Anadolu'da devam etmekteydi2. Nitekim
Mevlevî kaynaklarına göre:Horasanlı Hacı BektaĢ Anadolu'da zuhur eden ve taraftarlarınca Baba Resûl
Allah denilen Baba Resul'ün halifesi idi; fakat Hacı BektaĢ'ın marifetle dolu ve aydın bir gönlü
olduğundan ona uymamıĢtı. Ayrıca o, dünyanın bütün büyük ve küçüklerinin Mevlânâ hazretlerine
teveccüh etmelerinden dolayı Nakıbi olan ġeyh Ġshak'ı birkaç müritle Mevlânâ Celâleddin ile görüĢmeleri
için göndermiĢti3. Burada Hacı BektaĢ Veli'yi takdir eden Mevlevî kaynakları baĢka bir yerde ise onu
tenkid ederler. Bununla birlikte Anadolu Selçuklularının, bu dönemde Selçuklu Devletine sorun çıkaran
gayri Sünni teb'aya karĢı Mevlâna'nın bütün insanlara olan hoĢgörüsünden istifade ettiği görülmektedir4.
Esasen Mevlânâ'nın bu hoĢgörüsü Teb'anın yaĢamında birçok alanda örnek oluĢturmuĢtur. Nitekim
Mevlânâ âyinlerde musiki ve semâ'a cevâz verdiği ve fiilen cezbe ile raks ettiği gibi resme de alaka
göstermiĢ; müritleri arasında Ayn-üd-devle onun ayakta yirmi kadar resmini yapmıĢtı. Diğer Türk ve
Rum ressamları da onun resimlerini yapıp müritlerine dağıtmıĢlardır. Bu dönemde resim evlerde,
hamamlarda ve çeĢitli ev eĢyası üzerinde de bulunuyordu5.
Mevlânâ bu Ģekilde Selçuklu teb'asının her kesimine etki ederek onlar ile yakın iliĢki içinde
bulunmaktaydı. Nitekim Mevlânâ‘nın yakın dostlarından olan Selçuklu devri meĢhur doktorlarından
Tabib Ekmeleddin hakkında Eflâkî‘de bir hayli malumat vardır6. Ekmeleddin de Mevlânâ‘ya aĢık
olduğunu yalnız onun yüzünü görmek istediğini, Mevlânâ ile uzlaĢtığını, onun Cemâliyle huzura
kavuĢtuğunu söyleyerek Mevlânâ‘ya olan bağlılığını belirterek onunla olan yakın dostluğunu dile
getirmiĢtir7.
Mevlânâ'nın Selçuklu hatunları arasında olduğu gibi teb'a arasında da birçok müride si bulunmaktaydı.
Bunlardan biri olan Mevlânâ ya son derece bağlı olan Konyalı Fahrün-nisâ çoğu zaman Mevlânâyı ziyaret
eder, Mevlânâ da onu ziyaret etmeye giderdi8. Tokat'a yerleĢen ve pek çok müridi olan Konyalı halife
HoĢ Likaa9 ile Mevlânâ ve dostlarına bir semâ meclisi düzenlemek için kefenliğini satmaya teĢebbüs eden
Nizam Hatun da Mevlânâ'nın mürideleri arasında yer almaktaydı10.
Mevlânâ Selçuklu teb'ası içinde yer alan gayri Müslimlerle de yakın diyalog içerisinde bulunmuĢtur. O
dönemde Konya da yaĢayan Rumlar Müslümanlar ile özelliklede Mevlânâ ile girmiĢ oldukları
münasebetlerdeki davranıĢları onların ayrı dinden de olsalar dahi bir arada yaĢama tecrübesinin en güzel
örneğini ortaya koymuĢtur11. Nitekim Mevlânâ Celaleddin Rumca biliyor ve birkaç Rumca Ģiir de yazmıĢ
bulunuyordu. Mevlânânın Rum müridleri ve Rumlar arasındaki Ģöhreti dolayısiyle onlar da "Mevlânâ"
karĢılığı kendilerine "Efendi", kızı Melike Hatun'a da "Efendi Pula" (yani Efendi-zâde) diye hitap
ediyorlar ve Mevlevilerde bazen bu hitapları kullanıyorlardı. Türkçe'de ulema sınıfına tahsis edilen bu
kelime, ilk defa XIII. asır Konyasında, Ġsfendiyar ve Osmanlı beyliklerinde ulema ve hanedan mensupları
için kullanılmıĢtır.Buna mukabil Anadolu Rum ve Ermenileri o derece Türk kültürü tesirlerinde
1Osman

Turan, Resmî Vesikalar, s. 148.
Turan, Türkiye, s. 425-426.
3ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 381-382;Terc. s. 598-599.
4Osman Turan, Türkiye, s. 425-426.
5Osman Turan, Türk Cihân hâkimiyeti, s. 518.
6Osman Turan, Resmî Vesikalar, s. 151.
7Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, s.180; ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s.122; Terc. c.I, s. 296;Tuncer
Baykara, a. g. e., s. 93
8ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 288;Terc., c. I, s. 486-487.
9ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.II, s. 873- 928;Terc., II, s. 468-524
10ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.II, s. 601.
11Mehmet ġeker, Anadolu'da Birarada YaĢama Tecrübesi, Ankara 2002, s. 65.
2Osman

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

55

kalmıĢlardır, ki bazı bölgelerde bunlar yalnız konuĢma dillerini unutmamıĢlar; aynı zamanda kilisede bile
ibadetlerini Türkçe yapmıĢlardır1.
Konyada Mevlana Celaleddin'in resimlerini yapıp dostlarına hediye eden Ayn üd-devle ve Kaloyan
gibi "ikinci Mani" sayılan Rum resamları Selçuklu devletinde sanatlarını icra etmede çok rahat bir ortam
içerisinde bulunmaktaydılar. Bu ressamlar arasında Alâaddin Thrayanos Mevlana'nın müridleri arasında
yer alarak islamiyeti kabul etmiĢtir2. Bu dönemde Konya Ģehri civarında Rumların manastırları
bulunmaktaydı. Bunlardan Sille yakınlarındaki Deyr-i Eflâtun ünlü olup, Mevlânâ‘da zaman zaman orayı
ziyaret ederek gayri müslimlerle olan münasebetlerini en iyi Ģekilde sürdürmeye çalıĢmaktaydı3.
Mevlânâ Selçuklu teb'asının bu dönemde karĢılaĢtığı sorunların çözümünde baĢvurulan bir Ģahsiyettir.
Nitekim 1256 yılında Baycu, Anadoluya hareket ettiği zaman Selçuklu tahtında II. Ġzeddin Keykâvus
bulunmaktaydı4. Baycu Noyan Selçuklu ordusunu Konya Aksaray arasındaki Sultan Han‘ı yakınında ağır
bir yenilgiye uğrattıktan sonra Konya‘ya yöneldi ve Ģehrin batısındaki Kızıl Viran da ordugah kurdu.
Konya ağırca bir para ödenerek yağmalanmaktan kurtarıldı5.
Mevlevî kaynakları ise Konya'nın kurtuluĢunu Mevlânâ Celâleddin'in kerametine atfeder. Menkıbeye
göre Baycu ordusu ile Konyayı kuĢattığı, bütün halkın ölüm korkuları geçirdiği ve herkesin birbiri ile
helalleĢtiği bir zamanda Mevlanaya gelip yardımını dilerler. Mevlana Halka-be-gûĢ (kulağı küpeli)
kapısından çıkıp Konya meydanı arkasında bir tepeye çıkar ve kuĢluk namazına baĢlar. YeĢil elbiseli bu
zatın kerâmetini gören ve haĢmetinden korkan Moğollar Ģehre dokunmazlar; hediye edilen sayısız para ve
malı alıp Konya'yı bağıĢlarlar; yalnız Baycu yemin ettiği için surlardan bir mikdarı yıktırılır. Böylece
Mevlana kurtulan Konya'ya "Evliya Ģehri" lâkabını verir ve onun kıyâmete kadar Moğol ve düĢman
tecâvüzünden masum bulunduğunu söyler. Bu hikaye Moğolların dini ve sihri inanıĢlarına uygun olduğu
gibi Baycuya götürülen altun ve mücevherat da zaten bu kumandanı tatmin etmiĢtir. Baycu ile ilgili
menkıbe uzundur. Bu münasebetle Moğolların sihirden çok korktukları için din adamlarına
dokunmaktan sakındıklarına dair pek çok misalin mevcudiyeti bu menkıbenin de rol oynadığı ihtimalini
geçerli kılar6. Bu suretle Konyayı zapt ve muhasaradan vaz geçen Moğollar kıĢı Aksaray civarında,
Kılıçarslan Kervansarayı yanında geçirdiler7. Ġlkbaharda ise Mugan tarafına hareket ettiler8.
Birçok din mezhep ve tarikat adamlarını etrafında toplamak suretiyle manevi ve içtimai nizamın
kurucusu ve koruyucuları arasında yüksek mevkii bulunan büyük mutasavvıf ve mütefekkir Ģair Mevlânâ
Celâleddin Muhammed Rumi 17 Aralık 1273 (5 Camaziyelahir 672) tarihinde ebediyete intikal etmesi ve
ardından onun namazını kıldıran büyük alim Sadreddin Konevi'nin de sekiz ay sonra dünyadan ayrılması
ile diğer alim ve din adamlarının da onları takip etmeleri halk arasında memleketin sahipsiz kaldığı ve
halkın bunların manevi ıĢıklarından mahrum bulunduğu manasında anlaĢılmıĢ ve maddi manevi nizamın
çökmesi sebebi sayılmıĢtır9.
Ancak Mevlânâ vefat ettikten sonrada Selçuklu Devletindeki teb'a üzerinde etkisi devam etmiĢtir.
Nitekim ġahzade Geyhatu, 1286 yılında ordusu ile Erzincan dan hareket ile Sivas ve Kayseri'den
Aksaraya gelmiĢ ve ordunun bu hareketi dolayısiyle de halkın pek çoğu evlerini ve vatanlarını terk etmiĢti.
Ancak Sahib Ata'nın Moğollara para tedariki ve Geyhatu'nun merhameti Moğol emir, hatun ve
askerlerinin alıĢ veriĢleri sayesinde Aksaray da tüccar ve esnaf para kazanarak büyük kazançlar elde ettiler.
Mevlevî kaynaklarına göre Geyhatu Aksaray'a gelince, Konya halkının kendisini istikbale hazırlanması
1Mehmed

Fuad Köprülü, Some Observations on the Influence of Byzantine Institutions on Ottoman Instıtions,
Translated, edited, and with an introduction and postscript by Gary Laiser, Ankara 1999, s. 22;Osman Turan, Türk Cihân
hâkimiyeti, s. 522.
2Osman Turan, Türk Cihân hâkimiyeti, s.518.
3Tuncer Baykara, a. g. e., s. 86.
4Faruk Sümer, ―Anadoluda Moğollar‖, s. 28.
5Faruk Sümer, ―Anadoluda Moğollar‖, s. 30.
6ġams al-Din Ahmed al--Aflaki al-Arifi, a. g. e., c.I, s. 258-259-260;Terc. c. I, s. 453-454-455-456;Osman Turan, Türkiye, s. 482;
Ġbn-i Bibi, a. g. e., s. 626; Terc. s151; Tuncer Baykara, a. g. e., s. 42.
7Kerîmüddin Mahmud, a. g. e, s 42;Terc, s.33;Osman Turan, Resmî Vesikalar, s. 70.
8Ġbn Bibi, a. g. e., s. 626; Terc., c. II, s. 151.
9Kerîmüddin Mahmud, a. g. e., s.119; Terc.92; Fuad Köprülü, a. g. e., s 229;Osman Turan, Türkiye, s. 555.
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için bir elçi göndermiĢ; fakat birkaç rumûd (kabadayı) elçiyi öldürdüğünden buna kızan Moğol
kumandanı ordusu ile Konya üzerine yürümüĢ ve bu hadise üzerine Konyalılar korkuya kapılmıĢtır.
Rivayete göre Geyhatu, Sultan Veled ile karĢılaĢtığı ve Mevlânâ Celaleddin'in ruhaniyetine de saygı
gösterdiği için teskin olunmuĢ; türbeyi ziyaret etmiĢ ve Konyalıları da affetmiĢtir1.

1Osman

Turan, Türkiye, s. 588.

«HAMUġ» MEVLANA‘NIN MAHLASI MIDIR?
Doç. Dr. Seadet ġIHIYEVA
(Saadat Shixiyeva )

I. Önsöz
Tasavvufi düĢünce ve Ģiirin en ünlü temsilcilerinden olan Mevlana Celaleddin Rumi‘nin ilahi alem,
insan ve evren, insanın Hak‘a ulaĢmasının yol ve vasıtaları hususundaki düĢünceleri onun gerek Ģiirle
kaleme aldığı, gerekse de nesir eserlerinde açık ve hayret verici ifadelerini bulmuĢtur. Diğer deyiĢle,
Mevlana‘nın Ģiirinin temel konuları insanın ruhunun yaratılıĢtan önceki hali, bu aleme geliĢi ve yaĢamının
ali hedef ve maksatları, bu alemle değil, geldiği ilahi alemle ilgili telaĢları gibi meselelerdir. Belki de
ezoterizmin bu gibi meselelerine bağlı kaldığından dolayıdır ki, Mevlana Ģiir sanatının tekniğine ilgisizlik
göstermiĢtir. Bu konuda, yani Mevlana‘nın Ģiirin zahiri ve teknik yönlerine: kafiye, vezin, harf ve söze
önem vermemesinden birtakım araĢtırmalarda söz edilmiĢtir. Ama bizim dikkatimizi çeken tasavvuf
Ģiirinin en cesaretli temsilcisi sayılan Mevlana‘nın dîvanında sık sık kullandığı ―HamuĢ‖ (―Sus‖)
kelimesinin tasavvufi-edebi değeri, bu ifadenin mahlas niteliğine sahip olup olmaması meseleleridir.
I. Ezoterik Öğretide Susmanın Önemi ve Mevlana‘nın ―HamuĢ‖ Ġfadesini Bu Açıdan
Değerlendirme
Mevlana‘nın susma (―hamuĢi‖) konusundaki düĢüncelerini eski Mısır Mabetlerindeki kahinler (ġüre,
2001, 118-119, 123-124, 130-131, 142), Yahudi kabalacıları (Blavatskaya, 2004: 68-69), Yunan mistikleri,
özellikle Pisagor‘un (Kisil, Riberi, 2002: 113-114) ilahi hakikatler konusunda susma hususundaki
kanaatleri ile iliĢkilendirmek mümkündür. Ġlahi gerçekler hakkındaki bilgileri yalnız seçilmiĢlerin
anlayacağı ve doğru değerlendireceğinden onun kitleden gizletilmesi ile ilgili itikadın tarihi belki de
mistisizm tarihi ile yaĢıttır. ÇeĢitli din ve mezheplerin içinden meydana çıkıp oluĢan mistik fikri akınlarda
bu konuda bir fikir birliyi gözlemlenmektedir. Bu anlamda Mevlana‘nın divanında özel mevkie sahip olan
―hamuĢ‖u mistik düĢünce tarihi ve sırlılığa hususî dikkat yetiren felsefi akınlar kontekstinde
değerlendirmek de gerekir. Örneğin; Pisagor‘un taliminde beĢ yıl suresince susma ve dinleme
merhalesinden sonra tilmize ezoterik bilgiler açıklanılırdı (Kisil, Riberi, 2002: 113-114). ―Menakibu‘lArifin‖ eserinden Mevlana‘nın yaĢamı hususunda verilen bilgilerden onun da Ģeyh, derviĢ ve müritlerin
susmasına hususi dikkat yetirmesi ve bunu olgunluğun belirtisi sayması belli olmaktadır (bkz: Eflaki, I,
74-75,305-306).
Eski dinler ve felsefi öğretilerde mistik bilgilerin sözlü olarak ötürülmesi de bu bilgilerin kitleye
açılmasının maksada uygun olmamasıyla bağlıydı (Blavatskaya, III, 132) ve sırrın toplumdan gizli
tutulması amacını izliyordu. Ama Ġslamî tasavvuf seleflerinden olan felsefi öğretilerden bir çok yön ve
özellikleri aldığı halda onlara kendisine özgü bir Ģekilde söyleme Ģekli de verdi. Yani mistik düĢüncelerin
beyanı için kullanılan tasavvufi Ģiirde arif Ģairler simgesel bir dille sahip oldukları ilahi bilgileri söyleme
imkanı buldular. Önceki talimlerde de fikrin gizli tutulması niyetiyle kullanılan sembolik dil Ġslamî
tasavvufta geliĢtirildi ve Ġslamî ortamda yetiĢen arifler gizli sırları açıklamalarına belli anlamda ―icazet‖
veren, onları suçlamalardan koruya bilecek Ģath1 (Ģatah) söyleme sanatını da ortaya koydular. ġath

1

Azerbaycan Milli Ġlimler Akademisi ġarkiyat Enstitüsü. saadat_nes@yahoo.com.tr
―AĢırı tecelli ve feyz gelen velilerden, bir takım Ģeriata uymaz gibi görünen sözler zuhur eder. DıĢtan bakınca, bu sözlerin hiç bir
manası yokmuĢ gibi görülür. Ancak, sufinin ruhani yükseliĢe ulaĢtığı farklı varlık alanı açısından, o sözler ele alınınca,
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mutasavvıflara mistik düĢüncelerini örtüsüz söyleme imkanı verdi. Doğu tasavvuf Ģiirinin en ünlü ve
esrarengiz Ģairi Mevlana‘nın divanında her iki yönüm: Ģath ve susma sistemli Ģekilde gözlenmektedir.
Böyle ki, Mevlana‘nın gazellerinde önce Ģath tarzında tasavvufi açıklamalar verilmiĢ, sonra konuĢmamaya
(―hamuĢi‖) davet ifade edilmiĢtir. Ġlahi alemle ilgili düĢüncelerinin açıklık ve Ģath niteliğinde olmasına
göre selef ve haleflerini çok geride bırakan Mevlana1 ―Divani-kebir‖indeki Ģiirlerinin çoğunu ―hamuĢ‖ ve
onunla yakın anlamlı ifadelerle bitirmiĢtir. Ünlü düĢünürün bu görüĢlerinin hareket noktası ise çok vakit
aĢağıdaki mülahazalarıdır:
―Biz iĢlerin gidiĢatını örgenmiĢ olduğumuzdan ağızlarımızı mühürlediler.
Gayb sırları faĢ olmasın, Ģu hayat, Ģu geçim yıkılmasın diye bizi söyletmiyorlar.
Gaflet perdesi tamamiyle yırtılmasın, mihnet tenceresi yarı ham kalmasın diye susturdular bizi.
Kulağımız kalmadı amma baĢtan ayağa kulağız. Ağzımız söylemiyor, dudağımız yok amma baĢtan
baĢa sözüz.
Ne verdiysek burada bulduk Ģimdi. Bu alem perdedir, o alemse asıl hakiki alem‖. (alıntı YücebaĢ,
1959: 105).
ġiirlerinin çoğunu "HamuĢ!”, “HamuĢ kon!»” (―Sus‖) sözleri ile bitirerek, gayb aleme ait haberler
konusunda birtakım sırları bildiğini, ancak onları açıklamağın maksada uygun olmamasını belirten
Mevlana çoklu sayıda makta beyitlerinde aynı konumu savunur. Örneğin; Mevlana der ki:

(Mevlana, 1376: 411)
(Ey deniz arayan hosrov, buyur ki, yağmur yağsın,
Sedef gibi ben ağzımı bağladım, ondan dolayı ki, güherim vardır).
Bu beyitte ağzının sedef gibi bağlı olmasını vurgulayan Ģairin maksadı kendisinin çok değerli ve
kitleden gizletilmesi tavsiye edilen hakikat sırrının koruyucusu olduğuna dikkati çekmektir. Burada
A.KnıĢ‘ın aĢağıdaki mülahazalarını hatırlatmak yerinde olardı:
Mutasavvıfların simgeli dili maksatlı idi. Bu dil kendi hakikatlerini cahillerden gizletmek, kafirlikte
suçlandırılmaktan kaçmak, mümin kitleni (‘amma) yolundan döndürmemek için kullanılırdı (KnıĢ, 2004:
85).
Örneğin; mutasavvıf Ģair ġah Handan‘ın kardeĢi Nesimi‘ye hitaben söylediği aĢağıdaki beyit de bu
düĢüncenin ifadesidir:
Gel bu sırrı kimseye faĢ eyleme,
Han-ı hassı ammeye aĢ eyleme. (Ayan, 2002: 14)
Aslında ilahi hakikatler hususunda remzi dille beyan da, susma, konuĢmama da aynı bir amacı
taĢımaktaydı: gayb aleme dair sırların örtülmesi ve gizli tutulması.
Bu alemin aslı ve mahiyeti, gaib aleme ait bilgilerini Ģiirle söyleme mecburiyetinde kalan Mevlana
(Mevlana, 1989: 67-68; Gölpınarlı, 1959: 249; Kılıç, 2006: 69-70) söz (lafz) ile mana, konuĢma ile
suskunluğun karĢılaĢtırılmasında harfsiz sözü, dilsiz dili (dilsiz konuĢmayı) («zeban-i bizebani», “bi leb goften”,
“guya-i bigoftar”) tercih eder. Çünkü düĢünüre göre, mana harfe sığamaz (Mevlana, 1376: 76). Mevlana

1

anlaĢılmazlık durumu ortadan kalkar… Sufi, Ģatahat ibarelerini söylediği zaman, akılötesi durumu ile Ģer‘i tekliften azade olur, o
bu durumu ile Ģer‘i teklife tabî olmayan bir çocuk, aklı bulunmayan bir (tür) deli mesabesindedir… Dini, takva ve vera ölçüleri
içinde yaĢayan bir kimsede, vecd halinde bu sözler zuhur eder, ayıklık durumunda bu sözleri söyleyemez…‖ (Cebecioğlu, 1997:
660-661).
―Sultan Veled: ―Ben Tanrıyım‖ dediği için Mansur‘u idam ettiler ve kaç defa Bayezid‘in katline kastettiler, ne kadar ulu Ģeyhi
öldürdüler ve belki (―Haksız yere peygamberleri öldürdüler‖ (K., II, 58) ayeti geçmiĢ asırlar hakkında vâkı olmuĢtur. Tanrı‘ya
hamdolsun zamanımızda Hudavendıgar‘ın her beytinde bin ―Ben Tanrıyım‖ ve ―Ben tesbih edilmeğe lâyıkım‖ sözü vardır.
Kimse de ağzını açıp itiraz edemiyor‖ dedi. Mevlana hazretleri gülerek ―Onların makamı aĢıklık makamı idi. AĢıklar belalara
-müptela olurlar‖ buyurdu …Bizim makamımız ise maĢukluk makamıdır. MaĢuk daima hükmünü yürütür ve maĢuka itaat
olunur…‖, buyurdu) (Eflaki, 1989, 505-506).
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maddi alemle ilgili olduğuna göre harflere ve beĢere – insana özgü söze menfi münasebet belirtmektedir.
Onun söze münasebetinde böyle bir mevkii hatta «Batıl söz nasıl olur da hakka ulaĢır?» (Mevlana, II,
1990: 22) kanaati ile sonuçlanır. Harfleri suret aleminden sayan düĢünür onları gerçeğin (bkz: Mevlana, I,
1990: 276) değil, kesretin sembolü saymıĢtır (bkz: Mevlana, I, 1990: 234, 272 vs.). Mevlana‘ya göre,
«…peygamberler Allah‘la sessiz-harfsiz alemde sohbet ederler, onun sözünü duyarlar… Peygamberler, o
sözleri harfsiz alemden harf alemine getirirler…» (Mevlana, 1382: 42). Onun «Fihi Mafih» eserinin ayrı
ayrı bölümlerinde, divan ve «Mesnevi»sinde bu meseleye hususi dikkat yetirilmiĢtir.
Mevlana‘ya göre, «Harf kabdır, ondaki mana su gibidir» (Mevlana, I, 1990: 24). «Gönülden sözsüz, iĢaretsiz,
yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder» (Mevlana, I, 1990: 94).
Belki de böyle bir mevkide olduğundan dolayı o, divan Ģiiri tekniğine ilgi göstermemiĢ, «divan estetiği
dahilinde mümkün olduğu kadar Ģiiri çevreleyen kayıtlardan bile sıyrılmıĢtır» (Gölpınarlı, 1959: 251). A.
Gölpınarlı‘nın belirttiği gibi, «vezin ve kafiye onca, söze ve harfe bile sığmayan manayı büsbütün kayıt
altına almada. Hemen her Ģairde divan tekniğinden, bilhassa kasidelerde kafiye darlığı münasebetiyle bir
Ģikayet vardır. Fakat bu Ģikayet, bir gerçek hissesini taĢımakla beraber pek de ciddi değildir. Mevlana‘daki
Ģikayetse pek ciddidir ve ileri bir görüĢün ifadesidir» (Gölpınarlı, 1959: 253).
Mevlana‘da ―dilsiz dil‖ o kadar sözün yerini tutmuĢtur ki, diğer Ģairler sözü ―Ģeker‖ sıfatıyla
vasıflandırdığı halda, o susmağı ―Ģeker‖ adlandırmıĢtır. DüĢünür kendisinin söz insanı olmadığını da açık
ve net Ģekilde ifade etmiĢtir: “Merd-e makalat neyem” (Söz insanı değilim). Diğer mistikler gibi Mevlana da
söze fazla değer vermez. Zira söz dıĢa yönelir (Kaplan, Yunus‘un Ģiir sanatı, 1994: 269). ―Menakibu‘lArifin‖de Mevlana ile ilgili rivayetlerden birinde denilir ki: ―Tanrıyı bilenin dili körleĢir, yani tam derviĢ,
velilerin huzurunda dille ve kalple hiçbir Ģey söylemez; çünkü fakırlık tamamlanınca o tanrılaĢır. Nitekim
demiĢtir, Ģiir:
“Hakikati görenlerin önünde söz söylemek hatadır. Çünkü bu bizim gaflet ve noksanlarımızın delilidir”.
“Senin faydan, görenin önünde susmaktır (susunuz) (K. XLVI 28) hitabı bunun için geldi” (Eflaki, 1989: 306).
Mevlana‘nın sayısız denecek kadar çok olan Ģiirlerini ―HamuĢ‖ diye bitirmesi de bu düĢüncelerden
kaynaklanmaktadır. ―HamuĢ‖un yeri, söyleye bileriz ki, değiĢmez olarak kalır: sonuncu (Mevlana‘nın nispi
anlamda taç beyit, yahut makta adlandırılan beyitlerinde), yahut sonuncudan önceki beyitte (nispi
anlamda ―hüsn-i tahallus‖ta).
Mevlana‘nın ―Divan-ı kebir‖indeki Ģiirlerinde makta mevkiinde olan beyitlerinden onun ―hamuĢ‖
konusunda düĢüncelerinin bir kısmını aĢağıda genellemeler Ģeklinde kaydediyoruz:
―HamuĢ‖ sırları korumak içindir:
(Mevlana, 1376: 15)
(Sus ki, bu sohbet bizim sırrımızdan uçup (ortaya çıkar)...)
―HamuĢ‖ ruhun gil – bedenle bağlı haletinin ifadesidir:

(Mevlana, 1376: 39)
(Sustum, çünkü ayağım palcığa battı,
Sen Caferi nutkunun kanadını aç).

(Mevlana, 1376: 39)
(Sustum, her alçak hamın haset ve kıskançlığından dolayı Ģerh edilemiyorum).
(Mevlana‘nın kamilleĢmemiĢ insana ait ettiği ―ham‖ metaforu da, Ģüphesiz, onun palcıktan yaranması
rivayetinden mülhemdir).
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(Mevlana, 1376: 48)
(Sakın, sus, varlığın tıkanını gönlün ayağından çıkar
Ki, kendi batınında gül bahçelerini göresin).

(Mevlana, 1376: 48)
(ġems-i Tebriz, sen söz bulutunda (bir) güneĢsin,
Senin güneĢin çıkanda konuĢmalar ortadan kalkır).
Çünkü ―içten yaĢanılan gerçeklerin dil ile anlatılması‖ (Kaplan, Yunus Emre‘nin insan ve ahlak
görüĢü, 1994: 266-267) imkansızdır.
Mutasavvıfa göre, konuĢma bu alemle bağlıdır:

(Mevlana, 1376: 83)
(Sus, söylem bu alemdendir,
Bu (eli) kılıçlı alemi terk et).
- Tasavvufi Ģiir örneklerinden belli olduğu üzere, ―ene‘l-hak‖ nidası ruha, ―hamuĢ‖ ise cismani varlığa
aittir. Bununla bile, bir çok eserlerinde Mansur‘un ―enel-hak‖ına hak kazandırıp onu hak aĢığı saysa da,
Mevlana aĢağıdaki beytinde Ferideddin Attar (XIII) gibi aĢığın susmasını tercih eder:

(Mevlana, 1376: 64)
(Susan aĢık daha hoĢtur, coĢkun deniz daha hoĢtur,
Ayine gibi susmada beyanların olması daha hoĢtur).
―Mesnevi‖sini “beĢnou” (―dinle‖) ile baĢlayan ve ―dinleme‖ni ―görme‖den önce sayan Mevlana‘nın
(Kaplan, 1976: 133) gazellerinde önce konuĢmadır, sonra ―hamuĢ‖ (sükut)…
Mevlana sustuktan sonra sözsüzlüğün yerini ruh bağıĢlayan sözün tuttuğu kanaatindedir:

(Mevlana, 1376: 82)
(Bu konuĢmayı bitiriyorum ve susmakta can bağıĢlayan sözle susuyorum).
Genellikle Mevlana‘da “can” (ruh) konuĢmuyor... Canın gerçek sözü Mesih‘in sözü gibi can bağıĢlar...
(bkz: Mevlana, I, 1990: 128).
Bu aleme yönelen duyu organları kapanmalıdır ki, hakikat alemine dair sırlar açılsın:

(Mevlana, 1376: 77)
(Sus ki, Tanrı‟nın vahiylerini duyasın:
Çünkü söyleyen vahiyde yüz bin hayat var).
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Mevlana‘ya göre, hakikat sırları susanda açılır:
.
(Mevlana, 1376: 76) .
(Ağzı bağla ve sözcülükten emin ol,
Çünki hazine kilidinin Ģahı eminliğe çeker).

(Mevlana, 1376: 102)
(Bu gün ne akıl var, ne kulak, ne de konuĢma,
Çünkü her düĢünce ve konuĢmanın o aslı beni buldu).
Mutasavvıflar maddilikle, cisimle ilgili olduğundan dolayı beĢ duyu organını inkar etmiĢ ve adeta
ruhun muvafık ―duygu uzuvları‖nı bunlara karĢı koyarak tercih etmiĢler. Örneğin; ―ġerh-ı Ģathiyyat‖da
Hak aĢığının ruhi-hissi durumu konusunda denilmektedir: ―Eğer istiyorsan ki, akıl ve can ebedi olarak,
aĢkın kulu olsunlar, hissin beĢ kapısını bağla‖ (Begli, 1344/1966: 288).
―HamuĢ‖un kullanıldığı beyit, yahut mısralarda ara sıra bu ifade ile eĢanlamlı ifadelerden de
yararlanılmıĢtır: “der keĢ zeban” (dilini çek1), “reha kon goft” (konuĢmayı bırak)... Yene de ―hamuĢ‖ yer yer
“gofteni” (söylenmeli), “zengule” (burada: söyleme), “perde” (müzik), “red” (yıldırım) gibi sözlerle tezat
oluĢturarak kullanılmıĢtır.
―HamuĢ‖luk fenanın baĢlangıç makamıdır. Hak‘la hak olmadan önceki ruhi duruma aittir:
(Mevlana, 1376: 106)
(Sus ve hak denizinde fani ol…)

- Mevlana ondan dolayı ―hamuĢ‖ der ki, ilahi gerçeğin sırları sayısızdır, saymakla kurtaramaz:

(Mevlana, 1376: 107)
((Onun) Ģerhinin sayısızlığına rağmen sus,
(Çünkü) tabiatlar tüm çoklukların düĢmanıdırlar).
- Hakikat sırlarını sözle söylemek imkansızdır:

(Mevlana, 1376: 101)
(Sözü kabukta diyorum ki, bu sözün canı gizlidir,
Ne düĢünceye sığıyor, ne de onu söylemek mümkündür).
―HamuĢ‖ sözü geçen her beytinde bu ifadeye değiĢik anlam yükleyen Mevlana‘nın, Ģiirinde
terimleĢen bu deyimi kullanmakta daha bir maksadı sonuncu beyitten de görüldüğü üzere ġems gibi
sözün iki türü arasında serhaddı tespit etmedir. Cismani (bedensel) varlığı ile bağları kırarak kendinden
Mevlana‘nın bu düĢüncelerinin etkisiyle Nesimi der ki:
…Çek dilini vü epsem ol, men bu lisana sığmazam. (Ayan, 2002: 518)
ġairin benzer redifli Farsça gazelinden aĢağıdaki dize de aynı anlam ve aynı maksadı taĢımaktadır:
(Zendegi…, 1993: 229)
(Benim vasfımdan dilini çek, ben dile sığmıyorum).
1
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geçen, çoğu zaman coĢku içinde ve ekstaz halinde Ģiir söyleyen Mevlana‘nın divan Ģiirinin birçok kuralları
gibi mahlas söyleme geleneğine de bağlı kalmadığı kanaatindeyiz. Çünkü mahlas ferdiyeti ve Ģair benliğini
onaylama vasıtasıdır. Mevlana‘nı ilgilendiren ise onun Ģiirinin dilsel, lengüistik ve teknik yönü değil,
ezoterik kaynağıdır (bkz: topos.ru/articles). Mutasavvıf Ģair o Ģiirleri söyleyenin kendisi olmadığına
emindir (topos.ru/articles). Bu anlamda zannımızca o farklı kaynaktan geldiğine inandığı Ģiirlerine kendi
adını eklemeye gerek duymamıĢtır.
II. Mevlana‘nın ―Dîvan-ı Kebîr‖i Mahlaslı mı, Mahlassız mı?
Ġslamî divan Ģiirinde, özellikle gazel ve kasidede Ģairin mühürü, imzası değerinde olan asıl isminin
yerine mahlas denilen sanat ismini kullanması geleneğinin olması bilinmektedir. Yine de araĢtırmalardan
belli olduğu gibi, Arapça divan Ģiirinde mahlas kullanılması geleneği olmamıĢtır. Daha sonraki yüzyılların
ürünü olan Fars divan Ģiirinde mahlasın Ģiirde yer alması uzun bir yol geçmiĢtir. Böyle ki, önceleri Farsça
saray Ģiirinde mahlas kullanma ananesi olmamıĢtır. XI yüzyıldan Farsça tasavvuf Ģirinde mahlas kullanımı
gittikçe kendisine belirli bir yer iĢgal etmekte iken (Reysner, 1989: 71) aynı yüzyılda Farsça saray Ģiirinde
mahlas rasgele bir edebi olaydır (bkz: Bertels, 1988: 127-129). Ġlginçtir ki, gazelde mahlas kullanma
sanatına
ilkönce
tasavvuf
Ģiirinde
rastlanır
(Reysner,
1989:
68,
71,
105;
tdshi.uz/books/tadj_pers_poezia). Genellikle XIII yüzyıla dek saray Ģiirinde gazelde mahlasın mevkii
sabit olmamıĢ ve deyiĢken olmuĢtur. XIII yüzyıldan Sadi‘nin Ģiirinden baĢlayarak gazelde mahlasın yeri
tespit edildi ve o, maktada kendisine yer iĢgal etti. Daha geç dönemde – XIII yüzyıldan itibaren
Ģekillenen Türk divan Ģiirinde ise Gazı Bürhaneddin Ģiiri istisna olmakla mahlas artık Ģiirin ayrılmaz bir
unsuruna çevrildi. Türk edebiyatında Ġran tesiri olarak değerlendirilen bu gelenekte Ģairler, çoğunlukla tek
mahlasla yetinmiĢler. Ancak bazı Ģairlerin çeĢitli sebeplerden mevcut mahlasını değiĢtirdiği, bazılarının da
birden fazla mahlas kullandığı bilinmektedir. Tutumunun çok büyüklüğü ile seçilen bir divana sahip olan
Mevlana‘ya da ileride değineceğimiz gibi birkaç mahlas ait edilmiĢtir. Ama araĢtırmalarımızın sonuçlarına
göre, güçlü Ģairlik ilhamına, duygusal ve coĢkulu mizaca malik Mevlana geleneksel tasavvufi divan Ģirinin
sınırlarını bu meselede de aĢmıĢtır ve onun divanı için mahlas olarak sunulan adlar mahlas niteliğinden
uzaklığı ve tartıĢmalara konu olacak özellikleri ile seçilmektedir.
Mevlana‘nın Fars divan Ģiirinde mahlasın yerini tespit eden Ģair sayılan Sadi‘nin çağdaĢı olmasına
rağmen Ģiirinde Fars Ģiirinin geleneğine uygun biçimde bir mahlas kullanmaması onun kendisini Ģair
değil, arif ve mistik saymasıyla ilintilidir. Onun Ģiirinde divan edebiyatı kurallarına uyar tarzda mahlas
bulamayan araĢtırmacılar bu divandaki Ģiirlerin son beyitlerinde sıkılıkla rastlanan ve nispeten sabit
mevkie malik ―HamuĢ‖ kelimesinin kullanılmasına isnatla ve kelimenin Ģekil değiĢtirmelerine asla dikkat
yetirmeden fikir birliğiyle bu ifadenin mahlas olmasına karar vermiĢler. Bu mülahazalar yaklaĢık son
yüzyılda edebi gerçeklik olarak kabul edilmiĢtir. Genellikle araĢtırmacılar «HamuĢ»un Mevlana‘nın
mahlaslarından biri olduğunda müttefiktirler. A.Kabaklı‘ya göre, Mevlana gazellerinde (taç beyitler) ġems,
HamuĢ ve bazen Salaheddin mahlaslarını kullanmıĢ, kendi isim ve sıfatlarını hiç kullanmamıĢtır (Kabaklı,
1991: 323). Hatta birtakım araĢtırmalarda ―hamuĢ‖ ifadesi ile eĢanlamlı olan ―HamuĢkün‖,
―ZebanderkeĢ‖, ―Megu‖, ―Tenzen‖ gibi deyimler de ―suskun‖ anlamında Mevlânâ‘nın mahlasları olarak
sergilenmektedir. (www.boyutpedia.com)
Ancak Farsça‘ya vakıf olanlara bellidir ki, bu deyimlerin hiç biri suskun değil, ―sus‖ anlamında ve emir
formasındadır: ―HamuĢ‖ (―Sus‖), ―HamuĢ kon‖ (―Sus‖), ―Zeban der keĢ‖ (―Dilini çek‖,―Sus‖), Megu
(―KonuĢma‖, ―Sus‖), Tenzen (?)…
ġiir tekniğinin bir çok yönlerine itinasızlık gösteren Mevlana mahlasa münasebetiyle de seçilmektedir.
AraĢtırmalarda onun divanındaki eserlerini çoğunlukla mürĢidi (ġemseddin Tebrizi1) ve dostlarının
(Selahaddın Zerkubi2, daha sonra Hüsameddin Çelebi) adından (topos.ru/articles; www.dragturk.com)
söylediği belirtilmiĢ, binden yukarı gazelinin ġemseddin Tebrizi, beĢ yüzden yukarı gazelinin ise ―Hamus‖
mahlasıyla yazıldığı (topos.ru/articles), yetmiĢten yukarı gazelinin son beyitlerinde Selahaddîn-i
1
2

Bu "mahlas"ın Mevlana Ģiirinde varyantları: ―ġems-i Tebriz‖, ―ġems-i din‖, ―ġems-el Hak-ı Tebrizi‖…
―Mahlas‖ın varyantları: ―Selah-ı Hak-u din‖, ―Selah-ı din‖, ―Selah-ı dil-o din‖, ―Selahaddin‖
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Zerkubî‘nin adının anıldığı kaydedilmiĢtir (Gölpınarlı, 1959: 113).
Zerrinkub‘un doğru olarak tespit ettiği gibi böyle bir ifade tarzında o kendisini kenara çekmiĢ, göze
görünmez olmak istemiĢtir (Zerrinkub, 1377: 244). Değerli araĢtırmacının Ģu mülahazaları da ilgi
çekicidir: ―Eğer bir yerde kendisinin üzerinden örtüyü kaldırırsa kendisini ―HamuĢ‖ ediyor‖ (Zerrinkub,
1377: 244).
MüĢahedelerimiz neticesinde böyle bir kanaate vardık ki, Mevlana çoğu zaman bu Ģiirleri onların
adından değil, onlara hitaben söylemiĢtir. Bununla bile, onun eserlerinde ara sıra ilahi alem hususundaki
bilgileri diğerlerinin dilinden söylemeğe eğilim de göze değer. Yeri gelmiĢken Mevlana Ģiirinde böyle bir
özelliği kaydetmekte yarar vardır ki, düĢünür eğer “Mesnevi”sinde Hakkın maddi varlıkların aracılığı ile
tecellisinden çoğu kez Hallac Mansur‘un dili ile söz ederse, divanında bunun için esas vasıtacısı ġems‘tir.
Kanaatimize göre, Mevlana sırlı bir biçime sahip ―HamuĢ‖u mahlas gibi değil, Ģiirine değiĢik bir biçim
ve farklı ifade tarzı vermek maksadıyla kullanmıĢtır:
Eğer ―HamuĢ‖ ve ġems birtakım araĢtırmacının iddia ettiği gibi mahlas gibi kast edilirse, onda neden
bir kaç Ģiirde her iki ―mahlas‖ kullanılmıĢtır. Belli olduğu üzere, divan Ģiiri geleneğinde aynı bir Ģiirde
Ģairin iki mahlasının kullanılmasına rastlanmıyor. Örneğin;

(Mevlana, 1376: 521)
(Bu denizi incilerle dolduran aklın Zülfikar'a benzeyen dili yeniden ġemseddin'in (karĢısında) tutuldu ve susup kaldı).
Doğrudur, Nesimi ―Seyyid‖ mahlasını hem ayrıca, hem de ―Nesimi‖ ve ―Hüseyni‖ gibi diğer
mahlasları ile birlikte kullanmıĢtır. Ama ―Seyyid‖ Ģairin hatırlattığımız mahlaslarının yanında gelirken
mahlas gibi kastedilmemiĢtir ve ―Seyyid‖ o beyitlerde yazarın dini kökeni ile ilgili iĢaret niteliğine maliktir.
Mevlana‘nın son beyitlerinde neden bu ifade özel isim gibi değil, “hamuĢ”, “hemuĢid”, “hemuĢane”,
“hemuĢ kerden”, “fenn-ı hamuĢi”, “cehan-ı hamuĢ”, “ders-ı hamuĢan”, “hamuĢ kerdem hemuĢane”, “hemuĢi”,
“hemuĢiyyet”, “hemoĢ buden”, “hamuĢ baĢ” gibi Ģekillerde kullanılmıĢtır. Eğer ―HamuĢ‖ mahlas olsaydı, o, özel
isim gibi kullanılmalıydı, oysa bu ifadeler fiil ve sıfat niteliğine sahiptir. Divan Ģiiri geleneğinde sairin
mahlasını bu kadar çeĢitli Ģekillerde, hem de fiil olarak kullanımına da rastlamadık.
Adeta ―HamuĢ‖ sonuncudan önceki beyitte kullanıldıkta, ―hamuĢ‖ ifadesinin anlamından
kaynaklanan konu sonuncuda da davam ettirilerek bitirilir. Bu da düĢünürün ―hamuĢ‖ ifadesinin
kullanımında onun tasavvufi anlamını hedeflediğini belirtmektedir.
―HamuĢ‖ ifadesi ile Ģair rakibine, ―müddei‖ye de hitap etmiĢtir. Oysa diğer mahlas karakterli
ifadelerde böyle bir duruma rastlanamıyor ve adeta sairin mahlası hitap biçiminde kullanımı kendisine,
kendi ruhuna hitabı yansıtır.
Ġster Türk, isterse de Fars divan Ģiirinde adeta mahlasın kullanıldığı Ģekillerden biri de onun hitap
tarzında ifadesidir. Oysa Mevlana divanında “HamuĢ”, “Ey HamuĢ” veya “HamuĢa” varyantlarında hitaba
rastlamadık.
Genellikle divan edebiyatı geleneğinde, ilk devir Farsça divan Ģiirinde, hatta nispeten geç dönem
Türkçe divan Ģiirinde de mahlassız divanlar olmuĢtur. Rudeki‘nin (X)‘nin (X) Farsca, Gazı
Bürhaneddin‘in (XIV) ise Türkçe divanı bunun bariz örnekleridir. Bu bakımdan Mevlana Ģiirinde mahlas
aranmasını onun temel amacının tahrifi olduğunu düĢünürüz.
Mevlana‘nın divanını kendi adına değil, neden ġems‘in adına bağlaması hususundaki sorunun
cevabını ise ġems‘in ―Makalat‖ında bulduk. ġems der ki: ―Ben konuĢurken, söz, Mevlana‘nın sözüdür,
derim. Her ikimiz de Ģüphesiz aynı Ģeyi söyleriz. Sonra hiç hatırıma gelmez ki, Mevlana baĢka bir söz
söylesin‖ (ġems, 2006: 235).
Bu tasavvufi anlamda ayniyetin, ruhi birliğin de açıklamasına ġems‘in ―Makalat‖ında rastlıyoruz:
―Muhammed‘in (s.a.) hesabına Ali konuĢmaz, çünkü Cenabı Hak hep Muhammed‘in (s.a.) diliyle
konuĢmuĢtur‖ (ġems, 2006: 233).
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Muhtemelen Mevlana‘nın divanında kendi adını hiç hatırlatmaması tasavvufi aĢk anlayıĢından da
kaynaklanır. DüĢünür der ki: ―AĢıklık nedir? Kendi varlığından, benliğinden söz etmemek‖ (Mecalis-i
seba, 1965: 60; bkz: Yeniterzi, 2006: 151).
Ġlginçtir ki, tarikat Ģiirinde mürĢidin, yahut büyük bir mutasavvıfın adına Ģiir yazma geleneği
gözlemlenmektedir. Takipçilerinin Hace Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Seyyid Ġmadeddin Nesimi, ġah
Ġsmail Hatayi, Pir Sultan Abdal vb gibi mutasavvıf Ģairlerin adından Ģiir yazması bellidir. Fazlullah‘ın
adına bağlanan Farsça laedri bir divan (bkz: Gölpınarlı, 1989: 45-46) da ―mahlas‖ın kullanım tarzıyla
oldukça açık Ģekilde Mevlana Ģiiri geleneğinin etkisini taĢımaktadır. Fars Ģiiri için niteliksel olmayan bu
özellik aĢağı yukarı XV yüzyıldan itibaren gözlemlendiğinden bunu Mevlana ile tasavvufi Ģiire getirilmiĢ
bir üslup olarak değerlendirmek mümkündür.
III. ġems ve Mevlana‘nın ―Söz‖ ve ―Suskunluk‖ Konusundaki DüĢüncelerinde Paralellikler
Mevlana‘nın ―Divan-ı kebir‖inde özel yer ayırdığı susma (―hamuĢi‖) ve konuĢma hususundaki
mülahazalarının ide kaynağı ġems‘in düĢünceleridir. ġems‘in ―Makalat‖ı ile Mevlana‘nın ―Divan-ı
kebir‖inden benzer mülahazaların tutuĢturulması bu kanaatimizi ispatlıyor.
Eski devirlerden çeĢitli dinlerde Ģiirle ilahi gerçeklerin kısmen de olsa söylenmesi makbul sayılmıĢ ve
bu Ģairler takip edilmemiĢler (Blavatskaya, III, 79). ġems de bazen sözü Ģiirle söylemekte maksadının
sırları açma imkanı kazanma olduğunu söylemiĢtir: ―Ben konuĢurken söz arasında Ģiir söylediğim zaman
bahsi iyice açar ve onun manasındaki sırrı söylerim‖ (ġems, 2006: 85). Bununla bile, ġems‘e göre, ekstaz
zamanı Ģiir kesilir (ġems, 2006: 310).
Sözü ―lafz‖ ve ―mana‖ diye iki kısma bölen ġems der ki: ―Sözün manası bağlı kapılar arkasından
gelir‖ (ġems, 2006: 37-38). ġems‘e göre, ―…söz alanı geniĢ ama o geniĢ alanda mana daralıyor. Bu
darlaĢan mana alanının ötesinde baĢka mana olmayınca yazı ve söz alanının geniĢliği de kalamaz. Yazının
kaleme gelmeyen sesi kısılır, harfler silinir. O zaman susmak, mana eksikliğinden değildir, belki de
mananın parlaklığındandır‖ (ġems, 2006: 59). Görüldüğü üzere, diğer mutasavvıflar gibi ġems de ―lafz‖
ifadesi ile sureti, ―mana‖ ifadesi ile ise aslı, özü kastetmiĢtir.
ġems‘e göre, ―derviĢe yaraĢan da derviĢlik ve sessizliktir‖ (ġems, 2006: 334).
ġems‘in ―Makalat‖ında yer alan bir rivayet Mevlana‘nın Ģiirini belirli bir hadde dek söyleyerek,
―hamuĢ‖ deye bitirmesini anlamağa ipucu vermektedir: bir gün sema ayını sırasında bir mürit, ġeyh
ġehabeddin‘den bir beyit söyledi. ġeyh, derhal azarladı, boynun kopsun, dilin kesilsin, dedi. Orada
kimsenin bir beyit söylemeye cesareti yoktu. Oradaki, Hak, kendini göstermiĢ, perdeyi atmıĢtır. Orada
her Ģey göz kesilmiĢtir. Dilin ne yeri var? (ġems, 2006: 310). ġems‘e göre, ―Halkla söz ve harfle, Hakla ise
sözsüz ve harfsiz konuĢulur‖ (ġems, 2006: 307).
Bir de ġems‘e göre, sırlar ona göre söylenile bilmez ki, ona takat getirilemez (ġems, 2006: 37-38). Ġlahi
gerçeklikler karĢısında insanın güçsüzlüyü hususundaki kanaat Musa peygambere Tur dağında ilahi
tecellinin bilvasıta değil, dolayısıyla – dağın aracılığıyla açılmasını hatırladır. Belirtmeliyiz ki, bu irfanîpsikoloji hallerin her ikisinin sunuĢunda ilahi hakikatler karĢısında insanın güzsüzlüğünün altı çizilir.
Görüldüğü gibi insanın aklî durumunun sınırlılığı onlara ilahi gerçekleri açık Ģekilde söyleme olanağını
vermemiĢtir. Ona göre de büyük mistikler, örneğin; Pisagor karĢısındakinin zihni imkanlarını dikkate
almakla çeĢitli hitap usulleri kullanmıĢtır (Blavatskaya, 2004: 67, 81). Burada söz gelmiĢken Mevlana‘nın
―Mesnevi‖ ve «Divan-ı kebir‖inde ilahi hakikatleri açıklama ve tasavvufi mülahazaları telkininde iki
üslubu izlediğini kaydetmeliyiz. Böyle ki, ―Mesnevi‖de adeta kaleme alındığı edebi türün imkanları
çerçevesinde daha geniĢ daireleri göz önünde bulundurarak, ilahi hakikatler konusundaki açıklamaları
rivayetler aracılığıyla belirten Mevlana «Divan-ı kebir‖de gaib aleme dair gerçekleri Ģiirlerinin muhatapları
daha çok ona yakın çevreler ve irfan ehli olduğundan dolayı simgesel dille anlatmıĢtır.
ġiir kuralları, özellikle vezin ve kafiyeye münasebette Mevlana‘nın özgürlüğü onunla iliĢkilendirilir ki,
o, Ģiirlerini çok defa sema ederken veya coĢkunluk halinde adeta nutuk verir (vazeder) gibi söylemiĢ,
Ģiirlerini ―Katibü‘l-Esrar‖ (Sırlar katibi) adı verilen bazı derviĢleri, o söylerken kaleme almıĢlar (Gölpınarlı,
1959: 250; Kabaklı, 1991: 180). Ancak Mevlana‘nın yalnız orijinal değil, selefleri Rudeki, Minuçehri,
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Nasir-ı Husrev, Hayyam, Senaî, Ferideddin Attar vb. na yazdığı nazire Ģiirlerinde (Kabaklı, 1991: 179;
Gölpınarlı, 1959: 255) de mahlas kullanmaması dikkati çekmektedir. Muhtemelen bu özellik onun kendi
Ģiirini Ģair Ģiirinden farklı ve daha üstün saymasından ileri gelmektedir.
Mevlana‘nın suskunluk hakkındaki düĢüncelerinde ġems‘in açık tesirinin yanı sıra genellikle tasavvufi
mülahazalardan etkilenmesi de göze deymektedir. Böyle ki, tasavvufa göre, ―arif sustuğu zaman yüksek
hallere malik olur. Tasavvufta buna ―samt‖ hali derler‖ (Kılıç, 2006: 158-159). M.E.Kılıç‘a göre, ―cem
makamında müstağrak halde, Sevgilinin güzelliği karĢısında sûfînin aklı iflas eder, dili tutulur, bir Ģey
söyleyemez hale gelir. Adeta gözlerden çekilmek ve tenhada sırf Sevgili ile hemhal olmak, O‘nda eriyip
geriye bir eser kalmamacasına yok olmak, ve bu Ģekilde ―var-olmak‖ artık onların özlemi haline gelir.
…Bu hal içinde müstağrak bir kimseye ise artık sükut yakıĢır‖ (Kılıç, 2006: 158). ―Aslında bu durum
bütün mistik Ģairlerde görülen bir apophasıs, bir tür ―dilin tükeniĢi‖ veya ―söylememe‖ durumudur.
Buna, geleneğine göre ―sükutun dili‖ (voice of silense) de denilir, ―konuĢulan Tao, Tao değildir‖ de
denilir‖ (Kılıç, 2006: 158).
Ġster ġems‘in ―Makalat‖ı, isterse de Eflaki‘nin ―Menakibu‘l-Arifin‖inde velilerin, olgunlaĢmıĢ
insanların da öz aralarında sözsüz konuĢması, fikri temasa girme kabiliyeti ve özel iletiĢim biçiminden
bahis edilmiĢtir. Genellikle ġems ―Makalat‖ında söz ve konuĢmamadan, irfan açısından fikri iliĢki
yaradan bu iki usulün tezahür Ģekillerinden sık sık söz etmiĢtir. Bu kavramlar Mevlana‘nın ―hamuĢi‖
konusundaki düĢünceleri ile eĢleĢtiğinden onları temel yönlerini dikkate almakla Ģöyle sıralaya biliriz:
- Tanrının kulu ile vahy1 vasıtasıyla konuĢması;
- Peygamberlerin evliya ve olgunlaĢmıĢ insanlarla sözsüz konuĢması;
- Mistiklerin bu alemle gaib alem arasında olurken anlaĢılmaz sözler söylemesi2;
- Velilerin kendi aralarında sözsüz konuĢması;
- Peygamber ve velilerin halkla sembolik dille konuĢması;
- Peygamber ve velilerin halkla rivayetlerin aracılığıyla konuĢması vs.
Burada böyle bir soru da ortaya çıka bilir ki, suskunlukla ilgili kavramlar sufi edebiyatında geleneği
olan bir hal olmuĢsa, neden Mevlana Ģiiri bu kadar ayrım ve değiĢik yönlere sahiptir? ―HamuĢi‖ye –
konuĢmama ve suskunluğa neden diğer sufiler bu kadar önem vermemiĢler? Zannımızca, bu,
Mevlana‘nın kendisine özgü ruhi ve duygusal durumu, vecd halı, seyr-i sülûkta ulaĢtığı mertebe, dil, söz,
ses ve harfe verdiyi değer vs ile ilgilidir. Böyle ki, tasavvufi Ģiirin hiç de bütün temsilcileri tecrübi
mistisizmle meĢgul olmamıĢ, yahut yüksek duygusal fıtrata ve sınırsız Ģairlik ilhamına malik olmamıĢlar.
Hatta kendisinden sonra büyük mektepler yaradan mürĢitler bile çoğu zaman irfanın temel konularını
nazma düzmekle yetinmiĢ, özel simaya malik Ģiir yarada bilmemiĢler. Bu anlamda denilebilir ki Ģiirde
aĢkın, susarken ise arifliğin ali mertebesini sergileyen Mevlana (bkz: Kılıc, 2006: 158) sözü ile de, sözsüz
konuĢmaya daveti ile de sufi Ģiirinde eĢi ve benzeri olmayan bir fenomendir.
Görüldüğü gibi, ―hamuĢ‖ ifadesine her beytinde değiĢik ve yeni bir irfanî incelik katan Mevlana
bununla bazen ilahi hakikatin sırlarının ―namahrem‖den, ―amm‖dan, yabancıdan gizli tutulması
maksadını izlemiĢtir3. Bazen Mevlana sadece ―içinden gelen ilâhî sesi dinlemek için susar‖ (Kaplan, 1994:
270). Kâh da ―hamuĢ‖tan ―zeban-e bizebani‖ye geçidi kast eder vs. Çünkü düĢünüre göre, ―hamuĢ‖tan
sonraki merhalede daha ―harf‖, ―söz‖, ―dil‖ vs. ye ihtiyaç kalmıyor. Çünkü ―gönlün harf ve savt ile
konuĢmaya ihtiyacı yoktur. Dilin imkanları sınırlıdır, kalemin gücü sınırlıdır‖ (Kılıc, 2006: 156).
Betul Fahri-ıslama göre, hakka ulaĢtıktan sonra Mevlana susmağı («hamuĢi») kendisine peĢe eder.
Fuzuli “Lafz” redifli der ki:
Yetmek olmaz lafz-ı canbahĢinle ağzın sırrına,
Vahydir güya bu kim, mutlak ağız yok, var lafz. (Fuzuli,1958: 188)
2 Arap kahinleri də ekstaz yaĢantıları geçirip önce görmeler söylemiĢler. Onların özel nutku, kendilerine özgü konuĢma tarzı
olmuĢ, kendi önce görmelerini kafiyeli-vezinli düzyazı olan seçle söylemiĢ, bu zaman garip, zor anlaĢılan sözler, dolaĢık ifadeler
kullanmıĢlar (Cavad Ali, 1993: 759; Kasımova, 2007: 170). Mevlana da Ģiirlerinde dağınık (―periĢan‖) sözler söylediğini dile
getirmiĢtir (bkz: Kılıçlı, 2006: 71, 157).
3 ġems'e göre, ―sır ancak yabancılar içindir‖ (ġems, 2006: 130).
1
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«AĢık-ı vasıl»in sahip olduğu hakikat sırlarını kitleler karĢısında gizlemeğe veya Mevlana gibi yarıda
kesmeğe mecbur olmasından söz açan araĢtırmacı «vasıl» için harflerin bir «tıkan», yani bir engel
değerinde olmasını vurguluyor (Fahri-islam, 1380: 47-48). Bu ruhi merhaleden sonraki hakikatler dilsiz
dille (―lisan-i bilisani‖, ―zeban-ı bizebani‖) söylenir.
Belirtmeliyiz ki, Mevlana‘da hamuĢ kavramı sistemli bir fikri yapıya maliktir. Böyle ki, Mevlana‘nın
seyr-i sülukunun sonunda onun suskunluğu (hamuĢ) tercih ettiğini görüyoruz (Kılıç, 2006: 73). ―Divan-ı
kebir‖den temas ettiğimiz örnek ve motifler bunu onaylamaktadır. Bazı araĢtırıcılar hatta düĢünürün
―Mesnevi‖sinin de aynı sisteme sahip olduğu kanaatindedirler. A.SiroĢ‘a göre, Mevlana ―Mesnevi‖nin
baĢlangıçında sükut dersini talim etmektedir (www.rozegar2.blogfa.com). Gerçekten A.Kabaklı‘nın
―Mevlana‘nın bütün Ģiirlerinin ―beyannamesi‖ olarak değerlendiği (Kabaklı, 1991: 187) ‖Mesnevi‘nin ilk
on sekiz beyti arasında yer alan 7. beyti dahilî duyu uzuvlarıyla ilgili düĢüncelerden kaynaklanmıĢtır:
(Moulevi, 1372: 5)
(Benim sırrım, inleyiĢimden uzak değildir,
Heyhat ki, her göz ve kulakta o nur mevcut değil).
AraĢtırmalarda Mevlana‘nın bu mülahazalarında çok ileri gitmesi ve ―Mesnevi‖nin sonunda
―hamuĢ‖a yetiĢtiği kaydedilmiĢtir (www.rozegar2.blogfa.com). Gerçekten ―Mesnevi‖ söz ve konuĢmama
konusunda aĢağıdaki beyitle sona ermiĢtir:
(Moulevi, 1372: 1131)
(Benim kalbimde o söz o sağ cenahtandır (ki), orada gönülden gönle doğru bir baca vardır).
Burada Ģunu da belirtmeliyiz ki, Mevlana‘nın musiki, ney ve rübaba olan alâkası, onları dinlemekle
ilgilenmesi de düĢünürün dilsiz dille konuĢmanı tercih etmesi ile iliĢkilendirilmektedir
(www.rozegar2.blogfa.com).
Bu anlamda denilebilir ki, ―hamuĢ‖ terimi genellikle Mevlana Ģiirinin ―sırr-ı esrar‖ sıfatı için bir kod –
anahtar niteliğine sahiptir.
IV. Mevlana‘dan Sonra Mevlevilikte ve Divan ġiirinde ―HamuĢ‖ Kavramının Kullanım
Düzeyi ve ġekli
Mevlana‘nın çoklu sayıda Ģiirini ―hamuĢ‖ diye bitirmesi tabii ki takipçilerinin dikkatinden kenarda
kalmadı. Gerek Mevlevilik görüĢlerinde, gerekse Türkçe tasavvufi Ģiirde ―hamuĢ‖ ifadesi üzerinde
Mevlana‘nın mühürü olmakla bir yer iĢgal etti. Yalnız Mevlevi Ģiiri, edebiyatı (örneğin; Eflaki‘nin
―Menakibu‘l-Arifin‖i), Mevlevilerin hayat ve ölüm1 hususundaki düĢüncelerinde değil, diğer tarikatların
temsilcilerinin Ģiirlerinde de ―hamuĢ‖ ifadesinden etkilenme gözükmektedir. Bilindiği üzere Mevlevilikte
ölü için konuĢmayan anlamına gelen ―hamuĢ‖ kelimesi tercih edilmiĢtir. Mezarlığa da ―HamuĢan‖ veya
―HamuĢ-hane‖ denilmiĢtir. …Dergahta defin edilenlere de ―MamuĢ‖ (konuĢmaz oldu) demiĢlerdir.
(www.merhabagazetesi.com.tr; www.aksiyon.com.tr)
Mevleviliğin kaynaklarından Esrar Dede‘nin "Tezkire-i ġu'ârâ-yı Mevlevîyye"sindeki Ģiirlerin
incelenmesinin neticesinde Ģöyle bir kanaate vardık ki, Mevlevi Ģairler Mevlana‘dan ilham alarak ney,
musiki, dönme hareketi ile raks (sema) vs ile ilgili konulara sık sık baĢ vurdukları halde dilsizlik,
konuĢmamaya (―hamuĢi‖) değgin düĢüncelere hususi dikkat yetirmemiĢ ve istisnaî bir yer ayırmamıĢlar.
Yalnız Galib Dede‘nin ―Bade ez hamuĢi‖ redifli Farsça Ģiiri (Esrar Dede, 2000: 379-380) Mevlana‘nın bu
1

Mevlevilikte ölüm sevgilinin sevgiliye kavuĢmasıdır… Mevlana‘nın hakka yürüdüğü akĢama da Seb-i Arus (düğün-gelin ve
gerdek gecesi) denilmektedir. Bundan dolayı da yüzyıllar boyunca Mevlevilerin cenaze merasimleri ney, kudüm, rebabların
eĢliğinde sema icraatı ile yapılmıĢtır. Çünkü Mevlevilikte ―müminler‖ ölmezler. Vefat eden kiĢinin bir evden diğer eve göçtüğü
kabul edilmiĢtir. Böyle bir taĢınmaya ise sevinç, imrenme duyulmuĢtur. Bu ince düĢünce sebebiyle de Mevlevilikte vefat eden kiĢi
için ―öldü‖ veya ―ölü‖ denilmemiĢ ―Hakka yürüdü‖, ―Allah‘a kavuĢtu‖ tabirleri kullanılmıĢtır (www.merhabagazetesi.com.tr).
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yöndeki ananesinin devamı olarak değerlendirile bilir.
Bu da çok ilginçtir ki, ―hamuĢ‖ terimi ve onunla ilgili kavramlar Mevlevi Ģairlerinden ziyade diğer
edebi ve tasavvufi çevrelerde söz konusu edilmiĢtir. Mevlana‘nın ―hamuĢ‖ ifadesi ruhun ―ağzı‖, batini
(ruha ait) duyu organları hususundaki tasavvufi düĢünceler, Ġslamî divan Ģiirinde çok rastlanan ağzın yok
olarak tasavvuru ile yakından ilgilidir (bkz: ġıhıyeva, 1990: 108-111). Aynı zamanda Mevlana‘nın Ģiiri ile
çeĢitli anlamlar kazanan ―hamuĢ‖ terimi de Türk divan Ģiirinde sıklıkla rastlanan ağzın yok olarak
tasavvuruna yeni renk ve anlamlar ekledi. Bunun tekzibe yol vermeyen örnekleri Nesimi (―Dediler‖,
―Etmek dilersen, etmegil‖...) ve Fuzuli‘nin (―Eyler arizu‖, ―Lafz‖...) Ģiirlerinde de görülmektedir (bu
hususta bkz: ġıhıyeva, 1990: 108-111). Tasavvufta ağzın ―fenafillah‖ın sembolü olması alıĢık bir mecaz
olsa da, bu Ģairlerin fikrini ifadesinde Mevlana‘dan etkilenme de göze çarpmaktadır. Nesimi‘nin Türkçe
―epsem‖ nidası ve ―leĢger-ı hamuĢ‖ metaforunun Ģekillenmesinde Mevlana‘nın ―hamuĢi‖ deyiminin
tesirini görürüz. Nesimi‘nin tuyuglarından birinde Hurufilik görüĢlerinden hareketle insanı ―harf-ı sakıt‖
adlandırılması da, düĢünürüz ki, Mevlana‘nın ―hamuĢ‖ anlayıĢından kaynaklanmıĢtır. Bazen Mevlana
üslubunda Ģiirinin makta beytinde bu ifadeye yer veren Nesimi Fars asıllı ―hamuĢ‖un karĢılığı olarak aynı
anlamlı Türk sözü ―epsem‖i kullanmıĢtır. Nesimi Ģiirinde bu ifade ikili anlama yol açmıyor ve bu ifadenin
kullanımı mahlas tasavvuru yaratmıyor. ġair sadece selefinin temel gayesine uygun biçimde hakikat
sırlarının açıklanmasının maksada uygun olmadığını ifade etmek amacını izlemiĢtir
Sırrını faĢ itme yarın, iy Nesimi, epsem ol,
Niçin? – Ol esrarı Hak alemde esrar itdi uĢ.
(Ayan, 2002: 439)
Hafız de Ģiirlerinden birini ―HamuĢ‖ diye bitirmiĢtir1. Halili Nesimi‘nin vasıtacılığı ile benimsediği
―hamuĢ‖un Türkçe karĢılığı olan poetik-felsefi fonksiyonlu ―epsem‖i (―Epsem-epsem‖) koĢa Ģekilde
redif makamında yerleĢtirmiĢtir.
Yunus Emre Ģiirinde özel mevkie malik ―dilsizler‖ deyimi ve bu kavramla bağlı poetik-irfanî
mülahazalar da Mevlana‘nın ―hamuĢi‖, ―lisan-i bilisani‖… vb ifadelerinden mülhem ve belirli anlamda
Türkçe‘ye çeviridir:
Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi,
Dilsiz kulaksız sözün can gerek anlayası.
(de Vitray-Meyerovitch, 2003, 146)
Bu bir-biriyle alâkalı ıstılahların (―hamuĢ‖ (Mevlana) - ‖epsem‖ (Nesimi), ―hamuĢan‖ (Mevlana) ―dilsizler‖ (Yunus Emre)) kullanımında Ģairlerin izlediği gayeler doğrultusunda yaptığımız araĢtırmanın
sonucu olarak böyle bir kanaate vardık ki, ―hamuĢ‖ terimi tasavvuf geleneği ve Mevlana‘nın söz ve
konuĢmaya (nutuk) münasebeti açısından değerlendirilip araĢtırılmalıdır.
Mevlana‘nın ―hamuĢ‖ ifadesine verdiği önem diğer tarikatların temsilcilerinin dikkatinden da
kaçmamıĢ ve NakĢbendiyyenin ünlü mensuplarından olan Nizamettin HamuĢ‘un (XV) mahlas seçmesine
de tesirsiz kalmamıĢtır. Ġlginçtir ki, Nizamettin HamuĢ‘un söz ve konuĢma konusundaki mülahazaları da
Mevlana‘nın düĢünceleri ile örtüĢür: ―Susmak konuĢmaktan daha faydalıdır. Susmakta insanlara faydalı
olmayan, konuĢmakla hiç faydalı olamaz…‖

1

(Bizim ahımızın okunu felekten geçir, Hafız, sus,
Kendi canına merhamet et, oklardan çekin).
A.Arberry Hafız‘ın bu gazelinin makta beytinde hem de Mevlana‘nın ikinci mahlası saydığı ―HamuĢ‖un da kastedildiğini
yazmaktadır (Arberry, 309). Hafız‘ın fikri ifade tarzında gerçekten Mevlana‘nın üslubunun etkisi belirmektedir. Hafız ahının
semaya kalkarak feleklerden geçmesini ifade ettikten sonra Mevlana gibi öteki aleme ait sırlar konusunda sumağı maksada uygun
sayarak ―HamuĢ‖ (―sus‖) söyler. AraĢtırmacının ―HamuĢ‖un Mevlana‘nın mahlaslarından olması hususundaki mülahazasına
katılmasak da, beyitteki fikri ifade tarzında Mevlana‘nın etkisinin olmasına iliĢkin tespitini doğru sayırız.
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V. Sonuç
Zannımızca Mevlana‘nın Ģiirinde mahlasa ihtiyaç duymaması onun Ģiirine Ģair Ģiirinden farklı biçim
vermek dileğinden, onun evliya Ģiiri olarak öteki alemden alınan ilhamla söylenmesi düĢüncesinden
kaynaklanmıĢtır. Ġlahi ekstaz (cazibe) haletinde söylenen, Hakta Hak olduğuna inanıp gayb alem
hususundaki bilgilerini sergilemek amacını güden Mevlana‘nın dünyevi Ģairler gibi kendi ―ben‖inden
(benliğinden) söz etmesine sadece yer yok idi. Aynı düĢünce onun harf, söz, kafiye, vezin gibi Ģiir
unsurlarına münasebetinde de gözüküyor. ―HamuĢ‖ ifadesinin Mevlana‘nın Ģiiri ve düĢüncesinde beliren
özelliklerine dayanmakla, bu sorunun bireysel ve özenle incelenmesinin sonucu olarak söyleye bileriz ki,
―hamuĢ‖, birtakım araĢtırmacının iddia ettiği gibi, Mevlana‘nın mahlası olmayıp, bir kısım irfanî ıstılahlar
gibi onun tasavvufi görüĢlerini ve mistik-ruhi durumunu ifade için ferdi ve özgün karakterli bir edebitasavvufi vasıta olarak kullanılmıĢ, takipçilerinden Yunus Emre, Nesimi ve Fuzuli için de bir ilham
kaynağı olmuĢtur.
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MEVLÂNÂ‘NIN VARLIK ANLAYIġI
Doç. Dr. Hüseyin AYDIN*

Mevlânâ (1207-1273) kendinden sonraki devirlere bıraktığı eserlerinde savunduğu özgün fikirleri ile
bütün insanlığı, bütün çağları kucaklayan bir düĢünce ve gönül adamı olduğunu ispat etmiĢ
bulunmaktadır. Bu sebeple o, bütün insanlığa mal olmuĢtur. Fikrî zenginliğiyle dikkat çeken Mevlânâ,
varlık, bilgi, ahlâk felsefesi bakımından kendi içinde uyumlu, kuĢatıcı bir sisteme sahiptir. Belirtmek
gerekir ki onun varlık anlayıĢının kavranabilmesi için öncelikle onun bilgi sorununa bakıĢı ve kullandığı
dil üzerinde durmaya ihtiyaç vardır. Ġnsanın hayat mücadelesine aktif Ģekilde katılmasını; düĢüncesi ve
ahlâkı ile sürekli değiĢen ve geliĢen evrene katkıda bulunmasını isteyen Mevlânâ, akla ve insan
özgürlüğüne büyük değer verir.1 Gerek Dîvân‘ında ve gerekse Mesnevî‘sinde varlık, özgürlük, ahlâk ve
insan felsefesine değinmiĢtir. Daha önce Ġbn Arabî (v.638/1240) ve Sadrettin Konevî (v. 673/1274)
varlıkta birlik felsefesini iĢlemiĢlerdir. Ancak Mevlânâ konuya daha coĢkun girmiĢ ve canlılık getirmiĢtir.2
Ġnsan bilgisi yeryüzündeki en büyük güçtür. Bu gücün iyiye, faydalıya yöneltilmesi büyük bir
sorumluluktur. Bu hususu Mevlânâ Ģöyle dile getiriyor: ―Gök sana köle olmuĢ, kulluk etmede. Gökte, yerde,
herkes, her Ģey senin ıĢığını dilemede.‖3 ―Yüzünü örtüp gizlenme; zira cihan bir beden, sense onun aklısın.‖4 ―Bütün
dünya Ģekildir, candır bilgi. Denizlerdeki yaratıklar, dağdaki, ovadaki yaratıklar, bu hüner yüzünden insana karĢı
çaresiz bir hale düĢmüĢlerdir. Ġnsan yüzünden peri de, Ģeytan da kıyıyı tutmuĢtur; her biri bir gizli yeri yer edinmiĢtir.5
Tanrı, denizi de insanın hükmü altına sokmuĢtur.‖6 Ġnsan, yeryüzünde gözle idrak edilmeyen melek, cin gibi
varlıklara göre de merkezi bir konumdadır. Zira dünya üzerinde değiĢim ve dönüĢüm insan eliyle
gerçekleĢmektedir.
Ġnsanın evrendeki varlığı yalnızca bilgi temelli olsaydı evrende düzen, imar olmazdı. Ġnsanın varlığı
için bilgi ne denli önemliyse eylem de aynı Ģekilde önemlidir. Mevlânâ bu hususu Ģöyle anlatır: ―Eğer
yalnız mânaya ait anlatıĢ kifayet etseydi âlem halkı, tamamıyla iĢten, güçten kalır, âlemin nizamı bozulur giderdi!‖7
Ġnsanlar gerçekte kendi ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda eylemler yaparlar. Bu ihtiyaç ve yetenekler
öylesine ölçü içerisinde dağıtılmıĢtır ki insanlar birbirinin kabiliyet ve iĢ gücüne ihtiyaç duyarlar. Bu
insanlar arasında iktisadi ve sosyal sistemler oluĢturduğu gibi yeryüzünün imarının da itici gücünü
oluĢturur.8
Mevlânâ, insanı kâinatın kalbi olarak görmektedir. Ġnsan gözünü daha çok içe çevirmelidir. Ġnsan bu
azametli dünya içerisinde; büyülenmiĢ küçük bir dünya gibidir. Kâinat ise; insanın etrafında basit bir
çerçeve durumundadır. Ġnsanın içinde görülmeyen daha yüzlerce dünya vardır.9 Suret-i Rahman olan
insana hayvânî vasıflar yakıĢmaz.10 En küçük biriminden galaksilerine kadar, harika özellikleriyle evren
Allah‘ın sanat eseridir. Ġnsan tabiat için değil, tabiat insan için yaratılmıĢtır. 11 Mevlâna‘ya göre, Ġnsan
* Ġnönü Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğr.Üyesi. haydin@inonu.edu.tr
1 Sevgi, Ahmet, ―Mevlânâ ve Hürriyet‖, X. Millî Mevlânâ Kongresi Ġçinde, Konya, 2002, 323.
2 Çubukçu, Ġ. Agâh, ―Mevlânâ ve Felsefesi‖, A.Ü.Ġ.F.D. cilt: XXVI, Ankara, 1983, 103.
3 Mevlânâ Celâleddin, Mecâlis-i Seb„a, çev. Abdülbâki Gölpınarlı, Konya, 1965, 78.
4 Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî, çev. S. Nahîfî, sadeleĢ. Âmil Çelebioğlu, Ġstanbul, 2007, IV / 456, b. 1470-1490
5 Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî, çeviri ve Ģerh A. Gölpınarlı, Ġstanbul, 1973, I/246-247, b. 1035-1039.
6 Mesnevî, (Gölpınarlı), I/586, b. 3571.
7 Mesnevî, (Çelebioğlu), I/212, b. 2624
8 Bkz. Mesnevî, (Çelebioğlu), VI / 719, b. 2220-2230
9 Kocatürk, Saadettin, Mevlânâ'da Varlık, Ġnsan, AĢk ve Ölüm Teması, Ankara 2001, 82.
10 Yeniterzi, Emine, ―Mevlânâ‟nın Eserlerinde Ġnsan Terbiyesi‖, VII. Millî Mevlânâ Semp. Konya, 1995, 40.
11 Topaloğlu, Bekir, ―Allah‟a Ġman‖, (Ġslâm‘da Ġnanç Esasları Ġçinde), Ġstanbul, 1998, 99.
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Tanrı‘nın dile geldiği, söz ve ses olarak tecelli ettiği bir varlıktır. ―Kelâmullahi nâtik‖tir. Tanrı‘nın konuĢan,
söyleyen kelâmıdır.1
Mevlânâ‘da Bilgi
Mesnevî‘de ilme verilen önemi gösteren beyitler görülür. Mevlânâ, yanlıĢ yapmamak için ―akla yâr ve
akıllıya dost olmayı‖ öğütler. O, ―sakın akıldan, insaftan ayrılma‖ diyerek sürekli ―kendine aklı ve dini kılavuz et‖2
tavsiyesinde bulunur: KiĢinin, yanlıĢa sapmaması yahut yanlıĢtan vazgeçmesi için takip edeceği yollardan
biri de, aklını iyi kullanarak, sağlam bir ölçüye yapıĢması ve o yanlıĢa karĢı direnmesidir. Bu konuda
Mevlânâ Ģöyle der: ―iĢi bozulup ĢaĢıran kiĢinin, bir ipe sarılması yeğdir.‖3 Yine aklı iyi kullanmanın gereği olarak
insan, bir iĢe donanımlı olarak ve rehber eĢliğinde baĢlamalıdır.4
Mevlâna, bilgi vasıtaları olarak duyuları ve aklı, tam ve kâmil görmez. O koyu bir duyumculuğun aklı
perdeleyeceği kanaatindedir. Bu nedenle Ģöyle der: ―His gözüne ebediyen toprak serp. Çünkü his gözü aklın
düĢmanıdır. Onlar denizi görmez, köpüğü görürler. Çünkü o, köpüğü gördü, denizi görmedi; içinde bulunduğu çağı gördü,
yarını görmedi.‖5 Bu tür sözlerini dikkate alırsak, onun rasyonalist bir yaklaĢıma sahip olduğunu
söyleyebiliriz. Aklın mutlak olmadığını söylemesi bakımından ise kesinlikle dogmatik akılcı değildir.6 O,
aklın dağınıklığını, aklın yargısı ve gücüne dayanan doneleri hararetle tenkit eder... Mevlânâ‘ya göre,
dağınık akıl Tanrısal ıĢıkla ve inayetle aydınlanmayan beĢeri ve cüz‘î akıldır. O bu aklı, Ģehevi akıl diye isimlendirir.7 Mevlânâ‘nın cüz‘î, sınırlı akıl dediği akılla gaybın hakikatleri keĢfedilemez. Mevlânâ‘ya göre cüz‘î
aklın gerisinde, rehberlik eden bir îmanî akıl vardır. Bu, aklın aklıdır.8 Bütün iĢlerin, bütün sanatların
temeli, baĢlangıcı vahiydir.9 O, dünyaya dair hükümler veren pratik aklın gereğine ve değerine, Ġlâhî sırları
idrak etme iddiasında olan ve metafizik âlem hakkında görüĢler sunan teorik aklın ise yetersizliğine inanır.
Mevlânâ yağmur yağmasında ĢimĢeğin oynadığı rol gibi akılın da derviĢin sülûkunda baĢlangıç rolü
oynayabileceği kanaatindedir. Ancak aĢkın açtığı yoldan hakikate gidilir.10 ―Akıl, seni padiĢahın kapısına
götürünceye dek güzeldir, dilenir. Ona ulaĢtın mı kendini teslim et; artık nasılla, niceyle iĢin yok senin.‖11 Mevlânâ aklın
Hakka ulaĢmada yetersiz kalacağını Ģöyle ifade eder: ―Cüz‟î akıl, keskin ĢimĢek gibidir; onun ıĢığı yolda rehber
olamaz. Hasta, aklıyla hekime gider ama akıl, tedavisinde iĢe yaramaz.‖12 Daha önce Fârâbî (870-950) tarafından
da ifade edildiği üzere birçok akıllar‘ın birleĢerek verdiği hüküm, tek aklın verdiği hükümden daha
isabetlidir.13 Mevlânâ da aynı görüĢü paylaĢırken bir metafor yaparak Ģöyle der: ―Akıllar aydın kandillere
benzer. Elbette yirmi kandil bir kandilden daha ziyade aydınlık verir.‖14 O, aklın yetersizliğinin en bariz
örneklerinin metafizik alanda olduğunu söyler. O alan aklın değil aĢkın hüküm sürdüğü alandır. 15
Mevlânâ‘ya göre evrensel aĢkla evrensel akıl arasında herhangi bir çeliĢki olmadığını, ancak insan aklı
sığlaĢtığı zaman bütünün bir kısmını görerek, kısmî bir fenomeni bütün bir gerçek zannederek hataya
düĢer. Evrensel akıldan soyutlanmıĢ insan aklı, biyolojik ve faydacı bir seviyede seyreder ve aklın elbisesi
olan dil, kozmik aĢkı tarif edecek kelimelere sahip değildir.16 Mevlânâ‘ya göre yeryüzü ve gökler akıllardan

1Melikoff,

Irene ―Batı Humanizması KarĢısında Mevlânâ‟nın Humanizması‖, (Fevzi Halıcı, Mevlânâ AraĢtırmaları Ġçinde), Konya,
1983, 65.
2 Mesnevî, (Çelebioğlu), II / 162, b. 50-60; III / 218, b. 2692; III / 322, b. 3945; IV / 38, b. 465.
3 Mecâlis-i Seb„a, 9.
4 Emiroğlu, Ġbrahim, YanlıĢ DüĢünce ve DavranıĢlar KarĢısında Mevlânâ, Ġstanbul, 2003, 91.
5 Mesnevî, (Gölpınarlı) II/239, b. 1607-1609.
6 Keklik, Nihat, ―Mevlânâ‟da Metafor Yoluyla Felsefe‖, I. M. Mevlânâ Kongresi, Konya, 1985, 63.
7 Aydın, Mehmet, ―Eva Meyerovitch‟in Mesnevî Değerlendirmeleri‖, VII. Mevlana Semp. Konya, 1995, 24.
8 Gölcük, ġerafeddin, Din ve Toplum, Ġstanbul, 2000, 288.
9 Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ Fîh, çev. Abdülbâki Gölpınarlı, Ġstanbul, 1959, 37. bl. 122-123.
10 Topçu, Nurettin, Mevlânâ ve Tasavvuf, haz. Ezel Elverdi, Ġsmail Kara, Ġstanbul, 1998, 132.
11 Fîhi Mâ Fîh, (Gölpınarlı), 26. bl. 95.
12 Mesnevî, (Çelebioğlu), IV / 508, b. 3330-3350.
13 Keklik, a.g.m. 59.
14 Mesnevî, çev. Ġzbudak, Ġstanbul, 1990, VI / 206, b. 2613.
15 Göztepe, Yüksel, ―Mevlânâ‟nın Akla EleĢtirel BakıĢı‖, Tasavvuf Dergisi, sa. 14, Ankara, 2005, 430.
16 ġerif, M. M. Ġslâm DüĢüncesi Tarihi, Ġstanbul, 1991, 56.
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faydalanırken, aydınlanmıĢ akıllar Allah‘ın sıfatlarından istifade eder.1 Oysa dağınık akıl, çoğu zaman
duyguların aldatıcı Ģahadetine dayanmaktadır.2 O, bu hususu Ģöyle ifade ediyor: ―Yere de akıl âleminden
yardım gelir, göklere de; akıl ıĢıklı, tertemiz, inciler saçan bir ülkedir.‖3 ―Aklı, yâr yolunda kurban et! Zaten her yerde
akla yardım ondandır.‖4
Mevlânâ algının ve aklın gayb âlemi hakkındaki yetersizliğini ve vahye ihtiyacımızı Ģu örnekle daha
açık hale getirmektedir: ―Ana karnındaki bir cenine deseler ki: „DıĢarıda güzel bir âlem var, enine boyuna iç açıcı bir
yer. Orada pek çok nimetler bulunur… ġüphesiz bu acayip Ģeyler tarif edilemez. Sense bu karanlık yerde mihnetlere
esirsin! Bu daracık çarmıhta gerilmiĢ kan yiyip içmede, mihnet ve meĢakkat mahpesinde ağlayıp durmadasın. O, kendi
hâlini kıyaslayıp bunları inkâr eder...‖5 Mevlânâ bilgimizin tüm varlığı kuĢatıcı olmadığını, hapsolunduğumuz
insanî Ģartların ötesine geçemeyeceğini temsilî olarak anlatmaktadır.
Mevlânâ‘da da Kant‘ın ortaya atmıĢ olduğu zaman, mekan ve nedenselliğin sübjektifliği ve fenomen
oluĢu fikrini görmek mümkündür.6 Ġnsan dıĢ dünyayı duyu organlarındaki sinirlerin beyne ilettiği verilerin
yorumlanmasıyla algılar. Mevlânâ‘ya göre insan zihni, dıĢ dünya karĢısında sanıldığı gibi pasif değil, aktif
algılayıcıdır. Dünya, tüm cazibeleriyle ilkin insanda var kılınmıĢtır. DıĢ dünya insana verilen her türlü
dünyevîliğin maddî evrende karĢılık bulmasından ibarettir. Mevlânâ insanın bu durumunu Ģöyle dile
getirir: ―Bahçeler, yeĢillikler candadır, dıĢarıdakilerse akan suya vuran akislerdir. Hakikî bahçeleri bırakıp bu hayale
gerçek diye hükmettiler!‖7
Melek ve Ģeytan nasıl birbirine zıtsa; akıl ve nefis de aynı Ģekilde tezat oluĢtururlar. ―Aklın hususiyeti
neticeyi düĢünmektir. Nefis ise âkıbeti düĢünmez.‖ Nefis akıl iliĢkisine değinen Mevlânâ Ģöyle der: ―Akıl galip
olursa, nefsin zayıflar.‖8 Sözleri aklın nefis karĢısındaki üstünlüğünü dile getirir.9 Nefsin akla üstünlük
sağlamasının olumsuzluğuna ise Ģöyle değinir: ―Aklı baĢında olan bilir ki, akıllılık taslamak Ģeytandandır, aĢk
ise Âdem‟dendir. Zekilik taslamak denizlerdeki yüzücü gibidir; ekseriya sonunda o, boğulur gider!‖ Akıllılık taslamak
akıl karĢısında nefsin ağır basması anlamına geldiği için akla uygun davranmak sayılmamalıdır. Mevlânâ
bu hususu Ģöyle anlatır: ―ġehvete esir olan akla akıl denmez. ġehvete esir olan akla vehim denir; vehim, hâlis akıl
altınının sahtesidir.‖10 Mevlânâ‘da akıl uygulamada, ahlâkî sahada, idareci ve kontrol mekanizmasının
merkezidir. Arzu ve Ģehvetten kurtulmak, aklın akl-ı kâmil halini almasıyla mümkündür.11
Delil diye ortaya konan Ģeylere, doğruluk ve tutarlılıklarına bakarak, yerine göre karĢı koymak gerekmektedir. Mantıkta ―meri (engelleme)‖ denilen bu metotla ilgili Fîhi Mâ Fîh‘te Ģu örneği görmekteyiz12:
“...O zavallı: „Âlemin hadis oluĢunu ne ile bildin?‟ diyor. Sen âlemin kıdemini ne ile bildin? Âlem kadimdir, demenin
manası: Hâdis değildir, demektir ve bu delil nefy içindir. Ġspat için delil vermek bundan daha kolaydır... (Madem ki
âlemin hâdisliği ve kadîmliği hususunda elinde sağlam delilin yok, senin nefyinin yani 'âlem hadis değildir' önermesini ispat
etmen daha güç ve daha imkânsızdır.”13
Gerçeği bulmak için Ģüphe etme, yani Ģüpheyi amaç değil de araç olarak kullanmak, bir Ģeyi
araĢtırmada veya gerçeği bulmada önemli bir metottur.14 Kur‘ân, münzel hitabın önerilerini düĢünmeyi
reddeden, onun kapsamının tebliğlerine kapıları kapatan, her Ģeyi atalardan miras alınan tasavvurun
muhtevasına göre değerlendirip ona göre hükmeden, kendi içine dönük ve dıĢa kapalı bir sistemi yansıtan
1 Göztepe,

a.g.m. 432.
Meyerovitch, Eva de Vitray, ―Fransızca Mesnevi Tercümesinin Mukaddimesi; Mutlak‟ın (Allah‟ın) AranıĢı‖, çev. Mehmet Aydın, TürkĠslâm Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi, sayı:3 Konya, 2007.
3 Gölpınarlı, Abdülbâki, Dîvân-ı Kebîr, Ġstanbul, 1957, VI/7.
4 Mesnevî, (Çelebioğlu), IV / 455, b. 1420-1450.
5 Mesnevî, (Çelebioğlu), III/ 272, b. 50-60; a.mlf. Mektuplar, çev. A. Gölpınarlı, 60; Dîvân-ı Kebîr, III/ 174.
6 ġerif, a.g.e. 57.
7 Mesnevî, (Çelebioğlu), IV / 453, b. 1370-1390.
8 Mesnevî, (Çelebioğlu), II / 210, b. 1877, 1564, 1620-1630.
9 Bkz. Mesnevî, (Çelebioğlu), II / 217, b. 2140-2160; Yeniterzi, Emine, ―Mevlânâ‟nın Tefekkür Dünyası ve Ġnsan”,
http://www.susam.selcuk.edu.tr/Dusuncesi.htm
10 Mesnevî, (Çelebioğlu), IV / 455, b. 1420-1430; 479, b. 2320-2330.
11 Bolay, S. Hayri, ―Mevlânâ‟nın Akıl AnlayıĢı‖, II. M. Mevlânâ Kongresi, Konya, 1986, 170.
12 Emiroğlu, YanlıĢ DüĢünce, 108.
13 Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ Fîh, çev. Meliha Ülker Ambarcıoğlu, Ġstanbul, 1969, 217-218.
14 Emiroğlu, YanlıĢ DüĢünce, 109.
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atacılık aklını Ģiddetle reddetmiĢtir.1 Mevlânâ düĢünceyi belli kalıplara tutsak eden, eleĢtirel bakıĢ
açısından yoksun bu dogmatik gelenekçiliği tenkit eder ―biz böyle bulduk, bulduğumuz yolu tuttuk‖ diyen
kiĢiye Ģöyle der: ―Babanın öldüğü, senin büyüdüğün yerin suyu tuzlu olur, sonra da suyu tatlı, bitkisi tatlı, halkı sağesen bir yere yol bulur da oraya göçmeyi dilemez, senden hastalıkları giderecek tatlı suyu içmek istemez, biz bu yeri,
hastalıklar veren bu acı suyu bulmuĢuz; bulduğumuza sarılmıĢız dersen bu, akıl iĢi değildir. Akıllı olan, sağduyu sahibi
bulunan kiĢi, bu sözü söylemez. Yüce Allah sana babanın aklından baĢka bir akıl, babanın görüĢünden baĢka bir görüĢ,
baĢka bir ayırt ediĢ vermiĢ; görüĢünü, aklını boĢlama; seni aĢağılık bir hale sokan, sana doğru yolu buldurmayan akla
uyma.‖2
Mevlânâ‘nın sözlerinde iç içe geçmiĢ anlamlar, metaforlar bulunur, maddi evrenle gayb evreni birlikte
ele alınır. Kelâmcıların görüĢ ve tartıĢmalarını iyi bilen Mevlânâ, onların istidlâllerinde sıkça kullandıkları
―kıyâsu‟l-gaib ale‟Ģ-Ģâhid‖ metoduna benzer bir yaklaĢım sergiler. Bu suretle metafizik konular daha iyi
kavratılmaya çalıĢılmaktadır.
Tasavvufî Dil
Tasavvufî edebiyatın ayırt edici özelliklerinden birisi ―hakikatlerin mecaz elbisesi altında‖ ifadesidir.
Bir sûfî Ģairin divanını ele aldığımızda, ilk göze çarpan husus, ondaki yoğun sembolizmdir.3 Mevlânâ,
düĢüncelerini dâima teĢbihler, temsiller ve metaforik benzetmeler vasıtasıyla dile getirmiĢ ve bunları da
hikâye paketleri içinde sunmuĢtur.4 Ġdeal bir dünyayı düĢleyen, içinde yaĢadıkları fizik âlemin bütün
kavramlarını, kendi düĢünceleri ve duyguları doğrultusunda yeniden manâlandıran, mutasavvıf Ģairler,
mecazî anlatım tarzını, içlerindeki derin ve zengin duygularını, sezgi ve ilhamlarını, alenen söylemek
istemedikleri hakikatleri ve sırları ifade etmek için seçmiĢlerdir.5 Mevlânâ bunca ifade gücü ve edebî
maharetine rağmen, dilin dolayısıyla kelimelerin Allah‘ı ve aĢkını gereği gibi anlatamadığı inancındadır.
Dili âdeta mânâ denizinin önündeki set gibi ya da ummanlaĢmıĢ geniĢ anlamları daracık sınırına sıkıĢtıran
bir kap gibi görmektedir. 6 O, manevi hallerin güzelliğini anlatarak irĢatta bulunmak ister, ama kelimeler
bunu anlatmaya yetmez. Zira bu alanda herkesin anlayabileceği ortak bir dil bulunmamaktadır. Hakikatte
öznel yaĢantıları kelimelerle ifade edebilecek güce sahip olmayan henüz bu aĢamaya getirilmemiĢ olan
dilimizdir.
Tasavvufun ağır ve karmaĢık pek çok konusunu hikâyeler, temsiller ve teĢbihlerle anlatma hususunda
eriĢilmez bir baĢarıya sahip olan Mevlânâ, dünya-insan iliĢkisi konusunda bu özelliğinin en güzel
örneklerinden birini daha bizlere sunar. ġöyle ki, O‘na göre dünya-insan iliĢkisi, gemi ile su arasındaki
iliĢki misalidir. Bunlardan biri yoksa beklenilen faydayı sağlamak açısından diğeri de bir anlam ifade
etmez. Bu anlamda geminin fonksiyonunu icra etmesi, yol alması, menziline ulaĢması, nasıl üzerinde
bulunduğu suya bağlıysa ve nasıl onsuz olmuyorsa, insan için de dünya; böyle bir hayatî öneme sahiptir.
Bir zorunluluk olarak geminin yolu deryadan, insanın yolu da dünyadan geçer. ĠĢte bu zorunluluk ve
bağımlılık, arzulanan hedefe güvenli bir biçimde ulaĢabilmek açısından beraberinde birtakım önlemlerin
alınması mecburiyetini getirmiĢtir. Bunlar, suyun geminin altında olması, hiçbir Ģekilde onun içine
sızmaması gibi değiĢmez Ģartlardır.7 ĠĢte bunun gibi dünya da insan için böyledir. Bu sebeple insan da
gönül teknesine dünya deryasından onu helake sürükleyecek bir sızıntı sokmamalı, dünyevi olan her Ģeyi,
meĢruiyet ilkesini zedelemeden araç olarak kullanmalı, hiçbir zaman amaç haline getirmemelidir. Bu
koĢulda, geminin altındaki su misali eğer nesneler insan için bir fayda sağlıyorsa, sahip olunan Ģeylerin
çokluğu hiç de önemli değildir.8

Luey Sâfî, ―el-Vahy ve‟l-Akl Bahsun fî ĠĢkâliyyeti Teâruzi‟l-Akl ve‟n-Nakl‖, Ġslâmiyyât el-Marife, vol. 3, n. 11, Selangor (Malaysia),
1998, 54-55; Bkz. Lokmân, 31/21; Zuhruf, 43/23-24; Bakara, 2/170.
2 Fîhi Mâ Fîh, (Gölpınarlı), 29. bl. 106-107; ġafak, Yakub, Mevlânâ‟dan Seçmeler, Konya, 2006, 495.
3 ġafak, Yakup, ―Tasavvufî ġiirde Mecazî Anlatım‖, VII. Mevlana Semp. Konya, 1995, 81.
4 Öğke, Ahmet, ―Mevlânâ‟nın Mecalis-i Seb„adaki Sohbet Metodu‖,Tasavvuf Dergisi, sa.14, Ankara, 2005, 262.
5 ġafak, a.g.m. 88.
6 Emiroğlu, Ġbrahim, Sûfî ve Dil (Mevlânâ Örneği), Ġstanbul, 2002, 25-26.
7 Mesnevî, (Gölpınarlı), I/242, b. 990.
8 Yetik, Erhan, ―Mevlânâ Celâleddin Rumî‟nin Hayata BakıĢı‖, Tasavvuf Dergisi, sa. 14, Ankara, 2005, 61.
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Mevlânâ‘da Evren
Mevlânâ sadece var olanın değil varlığı imkan halinde bulunanın dahi Allah‘a aĢk ve özlem
duyduğundan bahseder. Varlık evreni yokluktan kopuktur, ama O‘ndan değil. ―Tanrı dergahı rahmetle,
keremle dopdoludur, varlık da ona aĢıktır, yokluk da. Varlık, yokluk yüzünden feryat etmemiĢtir; yokluk varlığı
kendisinden uzaklaĢtırmıĢtır. Sen, ben yokluktan kaçıyorum deme; asıl, yirmi kere daha senden kaçan odur.”1
Mevlânâ, sûretin manâ karĢısındaki değersizliğine ilave olarak aldatıcılığı üzerinde durur.2 O,
Ģekilciliğin safdil bir maddecilik olduğu kanaatindedir. Mevlânâ Ģekilciliği bir nevi putperestlik saymıĢtır.3
O, maddeciliğin insanı hem hakikatten uzaklaĢtırıcı hem de maneviyâtını tahrip edici olumsuz bir
perspektif olduğu kanaatindedir. Koyu Ģekilci, dıĢsal bakıĢ açısının yanlıĢlığını Ģöyle anlatır: ―Duvarın
üzerinde birtakım dikenler vardır. DıĢarıdan geçenler bahçeyi görmezler, sadece duvarın üstündeki (süs)leri görüp onu
kötülerler. ġu halde bahçe buna niçin kızsın? Bu kötülemenin zararı, sadece bahçeye girmek için duvarla uyuĢması gereken
kimseyedir. Halbuki o kimse duvarı kötülemekle bahçeden uzak kalıyor ve kendisine kötülükte bulunmuĢ oluyor.‖4
Mevlânâ görünüĢün aldatıcı olabileceği kanaatindedir. GörünüĢle gerçeğin birbirini tutmayabileceği5
ile ilgili olarak Ģöyle der: ―Nice tatlılar vardır ki Ģeker gibidir, fakat o Ģeker içinde zehir gizlidir.‖6 Evreni bize belli
algı mekanizmalarıyla, görmemizi istediği gibi gösteren Allah‘tır. Diğer yandan bize verdiği hisler dengede
olmazsa algı ve aklımızı etkileyebilir, çarpıtabilir. Karakterimizi belirleyen nitelikler, bizi haddinden fazla
kötümser yapabilir, güzeli çirkin, iyiyi kötü gösterebilir. Mevlânâ‘ya göre kötülük, adeta temiz su‘yun
sathını kaplayan çerçöp gibidir. Mevlânâ optimist (iyimser) bir düĢünür olduğu için, sadece yüzeyde kalan
kötülük‘ün nicelik olarak az olduğunu çevresine telkin etmek istiyordu.7 Ona göre fenomenal yönü
bırakıp, varlık ve hadiselerin özüne nüfuz etmeye çalıĢmak gerekir. Evrene gönül gözüyle bakmasını bilen
insan, karĢısında tamamen yeni bir âlem görür. Varlık toprağın ezasından kurtulur, büyük aĢkın kudsî
denizine dalar. Bu öyle bir âlemdir ki, ancak yaĢanır anlatılamaz.8
Âlemin nizamlı oluĢunun sırrını çözmek için evrende araĢtırma yaptığımızda görürüz ki, tabiatta
hiçbir parça kendi öz varlığının tam bir açıklamasını ihtiva etmemektedir. Tüm yaratıklar yaratılıĢ
boyasının rengini taĢır. Mevlânâ bu âlemde ne varsa hepsinin Allah‘tan olduğunu, fakat bunların
hiçbirinin Tanrı niteliği taĢımadığını öğretmektedir. Mevlânâ felsefecilerin cevherin arazın özelliklerini
bildikleri halde nefislerinin özellik ve kıymetini, yaratıcıya göre durumlarının ne olduğunu bilmemelerini
eleĢtirmiĢtir.9 O, felsefeci ve kelâmcıların fizik görüĢlerini inĢa ettikleri temel olan cevher-araz
kavramlarını ahlâk alanına taĢıyarak kullanmıĢtır. Ġbadet ve ahlâkı araz olarak niteleyen Mevlânâ arazların
gelip geçici olmalarına rağmen cevheri değiĢime uğratmaları bakımından önemine değinir. ―Ġnsanlıktan mı
bir cevherin var, eĢeklikten mi? Bu arazlar yok olunca nasıl götüreceksin. Bu namaz, bu oruç arazlarını? Çünkü araz,
iki zamanda kalmaz, bir anlıktır. Arazları götüremezsin ama cevherden hastalıkları giderirler. Kimya ile uğraĢmayı da
araz bil; kimyadan cevher elde ettiysen onu getir. Bu arazlar, bir baĢka renge boyanır; her yok olup giden, bir baĢka
varlığa bürünür. MeĢher çağında her arazın bir Ģekli vardır; arazın her Ģeklinin de bir nöbeti vardır.‖10 Mevlânâ
ibadetin insanda ahlâkî bir dönüĢüme sebep olması gerektiğini anlatmaya çalıĢmaktadır. Önemli olan
ibadetin niceliği değil, insanın cevherinde yaptığı etkidir. Yine mühim olan, Kimya ile iĢtigal etmek değil,
ondan insana yararlı bir sonuç elde etmektir. Araz bir dönüĢüme, geliĢmeye aracılık etmiyorsa yapılan
boĢa gitmiĢtir.
Eva de Vitray Meyerovitch, Mesnevî‘de yakaladığı en önemli hususlardan birinin Mevlâna‘nın atomla
ilgili sözleri olduğuna dikkat çekmektedir. Meyerovitch‘e göre, XIII. yüzyılda yaĢayan Mevlâna gibi bir

1 Mesnevî,

(Gölpınarlı), I/441, b.2454; 444, b.2488-2489.
Karaismailoğlu, Adnan,―Mesnevî‟de „Sûret‟ve„Manâ‟ Kavramları‖,IX. Mevlânâ Kongresi, Konya, 1997, 107.
3 Mesnevî, (Gölpınarlı), I/485, b. 2905.
4 Fîhi Mâ Fîh, (Ambarcıoğlu), 200.
5 Emiroğlu, YanlıĢ DüĢünce, 25.
6 Mesnevî, (Çelebioğlu), I / 209, b. 2584.
7 Keklik, a.g.m. 69.
8 Tarlan, Ali Nihat, Mevlânâ, Ġstanbul, 1974, 82.
9 Gölcük, ġerafeddin, ―Mevlânâ Tasavvufunda Bazı Kelâmî Motifler‖, I. Mevlânâ Kongresi, Konya, 1985, 76.
10 Mesnevî, (Gölpınarlı), II/162, b. 947-951, 956, 962-963, 965, 982.
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dahinin Nükleer gücün kuvvetini haber vermesi, inanılması zor bir durumdur.1 Mevlâna Ģöyle diyordu:
―Bir güneĢ bir zerre içinde gizlidir! Sonra o zerre ansızın ağzını açınca, O güneĢin huzurunda pususundan fırladığı gibi
gökler de yer de zerre zerre olur!‖2 Mevlânâ evrenin en küçük birimi atomdan devasa yıldızlara kadar her
birimi Allah‘ın varlığı ve birliğinin delili sayar. ―Göklerde ve yeryüzünde bulunan her zerre onun birliğini bildirmeye
çekilmiĢ olan ve tanıklık eden bir bayraktır.‖3
Mevlâna, atomların gravitasyonel çekimleri ve maddenin kütleleri hakkında bir sezgiye sahiptir. Bunu
mekanik dinamiklerle izah etmek yerine, çekici ve cezbedici dürtü olan aĢkla açıklar. ―Âlemde varolan
bütün atomlar, âĢıklar gibi birbirlerine doğru çekilirler, her biri aĢkın manyetik çekimi ile eĢine doğru
yönelir. AĢkın evrensel cazibesi neticesinde yeryüzü uzayda bir lamba gibi asılı durmaktadır. Yeryüzünü
bütün yönlerden çeken kuvvetlerin denkleĢtirildiği bir çekim oluĢturarak ne onu uzaya fırlatmakta, ne de
uzay boĢluğuna düĢürmektedir..‖4
Mevlânâ‘ya göre Allah, dünyayı yarattığı gibi, onu varlıkta tutmaya da devam etmektedir. Burada söz
konusu olan sadece existensiyel neden değil; süreklilik nedenidir.5 Kâinat bir fiildir ve sürekli olmaktadır;
biz onu görüĢümüzdeki güçsüzlük yüzünden iĢi bitmiĢ bir madde yığını gibi seyretmekteyiz. Bir fiil
halinde olmakta olan varlığa Kur‘an ―sünnetullah‖ (Allah‘ın tavrı ve tarzı) diyor. Bizim varlık dediğimiz
Allah‘ın bu tavır ve tarzıdır.6 Statik ve hareketsiz bir dünya, realiteden yoksundur. Görünen zahiri
hareketsizlik, yüzeyselci bir yanılgıdan ibarettir. Newton‘un fiziği ve astronomisini üzerinde
temellendirdiği maddenin ataletinin bir yanılsama olduğunu ileri sürer.7 Mevlânâ; “Allah, her an kâinata
tasarruf etmektedir”8 âyetini Ģöyle yorumlar: ―Her gün bir iĢtedir O, âyetini oku da onu iĢsiz-güçsüz bilme.‖
―Âdemoğlunun varlığına da canla akıl; gizlilik âleminden akarsu gibi gelip akıyor.‖, ―Allah‟ın yaratması kesintisizdir.
Her solukta dünya da yenilenir; fakat biz onu, duruyor görürüz de bu yenilenmeden haberimiz bile olmaz; ömür de pek
tez akar gider de o yüzden duruyor gibi görünür. Ucu ateĢli dalı sağa, sola oynat; göze upuzun ateĢ çizgisi görünür; Bu
uzunluk, bu sürüp giden zaman, yaratılıĢın tezliğindendir; Tanrı‟nın tez tez, yeniden yaratmasını gösterir.‖9 Tanrı
yarattıklarının tümünde bir hareket baĢlatarak kendisine inanılmasını mümkün hale getirdi. Tanrı
hareketin var olmasını, her Ģeyin sürekli değiĢmesini ve tüm tezatlıkların yenilenmesini istedi, çünkü
böylece yarattıkları dilemmaları ve karĢıtlıklarından yola çıkarak O‘nu özleyecek ve O‘na Ģükredeceklerdi.
Mevlânâ tekrar tekrar hareket ile katıksız varoluĢ ve Mukabele arasındaki tezatlıklardan bahsetmiĢtir.
DerviĢlerin kendi etrafında dönmeleri ise bu durumu anan bir Ģekilde kutlamaktadır. Her Ģey geldiği yere
geri dönmek ister. YaratılıĢın anlamı harekette saklıdır.10
Hayat sürekli bir faaliyettir. ―Bu dünya da, durmadan doğurur, o dünyada. Her sebep anadır; eseri de doğurduğu
çocuktur. Fakat eser de doğdu mu, sebep kesilir de o da ĢaĢılacak eserler doğurur.‖11 Her yolda maksada ulaĢmak için
sebepler vardır, yollar vardır. Maksat, ancak sebepler yoluyla elde edilir. 12 Mevlânâ‘ya göre nedensellik
Allah‘ın yeryüzüne yerleĢtirdiği, insanları cebrî olarak kendisine tabi kıldığı zorunlu, sarsılmaz bir
sistemidir. Bu konuda Ģöyle diyor: ―Bez yıkayan güneĢe öfkelense; balık, suya kızsa; sen bak da gör, kim ziyan eder;
bu iĢ yüzünden, sonunda kimin yıldızı kararır?13 “Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret; güneĢe, aya, batmadan ne ziyan
geliyor ki? Hangi tohum, yere ekildi de bitmedi; ne diye insan tohumunda da böyle bir Ģüpheye düĢüyorsun?‖14
Mevlânâ nedenselliğin Allah‘tan bağımsız olmayıp, aksine O‘nun eseri olduğuna dikkatleri
çekmektedir. Evrendeki nedensellik kategorisinin garantörü Allah‘tır. Mevlânâ insanın nazarını sebeplere
1 Meyerovitch, Mesnevi Mukaddimesi, 17.
2 Mesnevî,

(Çelebioğlu), VI / 789, b. 4615-4616.
Seb„a, 77.
4 ġerif, a.g.e. 55.
5 Aydın, ―Mesnevî Değerlendirmeleri‖, 24.
6 Öztürk, YaĢar Nuri, Kur‟an ve Sünnete Göre Tasavvuf, Ġstanbul, 1995, 244.
7 ġerif, a.g.e. 57.
8 Rahman, 55/20.
9 Mesnevî, (Gölpınarlı), I/522, b. 3082-3083; 406, b. 2229-2231; 257-258, b. 1149-1153.
10 Cunz, Hüseyin Peter, ―Dönen Dünyada Sabit Bir Nokta‖, Uluslararası Mevlânâ Semp. Ankara, 2000, s.37.
11 Mesnevî, (Gölpınarlı), II/166, b.1002-1003.
12 Fîhi Mâ Fîh, (Gölpınarlı), 38. bl. 124.
13 Mesnevî, (Gölpınarlı), II/139, b. 802.
14 Dîvân-ı Kebîr, III/ 169.
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değil de Müsebbibu‟l-Esbâba çevirmesinin olgunluk iĢareti olacağını Ģöyle ifade eder: ―Bilgisizliğinden sebeplere
yapıĢıyorsun. Sebepleri görüyor da müsebbipten gaflet ediyorsun. Bu hakikati örten, müsebbibin yüzünü gizleyen sebeplere
ondan meyletmektesin sen.‖1 ―AteĢ, Tanrı tapısında ayaktadır; âĢık gibi gece gündüz kıvranıp durmadadır.
ÇakmaktaĢını demire vurdun mu Tanrı buyruğuyla dıĢarıya ayak basar. ÇakmaktaĢıyla demir zati sebeptir ancak;
fakat a iyi kiĢi, sen daha yukarıya bak. Çünkü bu sebebi o sebep meydana getirmiĢtir; bir sebep olmadıkça sebep,
kendiliğinden nasıl meydana gelir.‖2 Mevlânâ algısal bilgi seviyesinde kalanların nedenselliğin ötesini
göremeyeceğini, tecrübî ve aklî bilgiyi geride bırakarak aĢama kaydedenlerin sebepsiz göreceğini ifade
eder. ―Gözü açık olan, sebepsiz görür; sense duygudasın, öyleyse sebebe kulak as.‖3 Algı seviyesi hayvanî seviyedir.
Bu seviyede bulunanlar dünyayı duyumlar vasıtası ile algılar ve yorumlar. Aklî seviye teorik, spekülatif
seviyedir. Kalbî fiilin üst mertebesi aĢktır. Bu seviyede itmi‘nan vardır. Aklî sorgulama, istidlaller sona
ermiĢ gönül huzura ermiĢtir. KeĢf ve sezgiye sahip olanlar, aklı da aĢan özel bir algılama vasıtasına sahip
olmuĢlardır. Bu seviyedekiler varlığı Tanrı‘dan ayrı, bağımsız düĢünmezler. Bütün kâinât hem Allah‘ı
gizler hem açığa vurur; O Zâhir ve Bâtındır. ―Dünya köpüktür, Hakk‟ın sıfatlarıysa denize benzer; fakat perdedir
Ģu cihan köpüğü denizin arılığına-duruluğuna. ġu yok olan, yokluk yurdu olan dünya Hakk‟ın eseridir, delilidir; fakat
bu eser de, bu delil de yine Hakk‟ın güzelliğini örtmede.‖4 Köpük nasıl ki, kendi haline bir varlık ifade etmeyip
dalgalanmanın bir sonucu ise, bu evren de kendi baĢına bir varlığa sahip değildir.
Mevlânâ‘ya göre iĢlerin semeresi kullanılan vasıtalardan daha merkezidir. Sebep-sonuç iliĢkisinin
semeresinin önemine iĢaret ederek illiyet kanununu Ģöyle inceler: ―Kıvılcım çıkarmak için önce çakmak taĢıyla
demir gerek; iĢ baĢarma bakımından bu ikisi, üstünlüğe layık. Fakat kıvılcım, asıl dilenen Ģey olduğundan çakmak
taĢından da, demirden de ileri mi, ileri; üstün mü, üstün. TaĢla demir ön, sonsa kıvılcım; fakat bu ikisi beden, cansa
kıvılcım. Çağ bakımından dal, meyveden önce; fakat hüner bakımından o, daldan daha üstün. Çünkü ağaçtan maksat
meyvedir; öyleyse meyve öndür, ağaç son.”5 Epistemolojik bir yanılgının sonucu olarak vasıtalara gereğinden
fazla değer atfederiz. ĠĢte Mevlânâ yoldan çok varmak istediğimiz menzili önemsememiz gerektiği ikazını
yapmaktadır.
Mevlânâ evrendeki parçalardan bütün içindeki iliĢkiler ağına uzanır, bütünden parçaların tek tek
fonksiyonuna yönelir. Evrende birbirini bütünleyen bu muhteĢem organizasyona akıl içkindir. O, evreni
insana kıyaslayarak hayranlık verici bir Ģekilde Ģöyle anlatır: ―Ezel gününden beri cihanın bütün cüzleri çift çift ve
birbirlerine âĢıktırlar. Kehribarın saman çöpünü çektiği gibi âlemde her cüz de kendi çiftini ister. Göğün verdiğini yer,
besler, yetiĢtirir. Kadın için rızık kazanan erkek gibi gök de gece gündüz dönüp dolanmada. Öyleyse bil ki yer de, gök de
akılıdırlar. Çünkü akıllıların iĢini iĢlemedeler. Yer almasa, gökten su ve hararet gelmese erguvanlar, güller nasıl açar? Her
cüz‟e diğer bir cüz‟ün meylini verdi. Ġkisinin birleĢmesinden de bir eser hâsıl olur.‖ Mamafih evren insanın maddî
yönüne tekabül etmektedir. Ġnsanı canı ise öteki âlemi temsil eder. Mevlânâ‘ya göre insanın cismanî yönü
evrene ait olup onun özelliklerini taĢırken ruhanî yönü ise Rabbanî karakter taĢır. ―Biz fer‟iz, aslımız bu dört
zıtlardandır. Bunlar kendi hükmünü fer‟de devam ettirir. Can cevheriyse ayrılıkların ötesindedir. Onun huyu, Hakk‟ın
huyundan baĢka türlü olamaz.‖6
Ġnorganik maddeler cansız ortamdan alınıp, canlı öğeler arasına aktarıldıktan sonra, yine cansız
ortama iade edilmesi, bir kimyasal madde döngüsü oluĢturur. Toplam miktarları değiĢmeden ekosistem
içinde devirler yapar. Bir canlıdan ötekine geçerken kimyasal değiĢimlere uğrar, ama hep sistem içinde
kalır. Bu kimyasal maddelerin ana rezervlerini cansız doğa sayarsak, canlılar bu maddeleri hayatiyetlerini
sürdürmek için ―emaneten‖ kullanırlar; ölünce de, doğadan ödünç aldıkları bu maddeler doğaya geri
döner.7 Mevlânâ bunu Ģöyle ifade eder: ―Allah‟ın lütfu, su içip otlar bitirmesi için toprağa da boğaz bağıĢlar.
Ġnsandan ruh ve görüĢ uzaklaĢtı mıydı, yine toprak onu yer. Hepsi ağızlarını açmıĢ zerreler gördüm. Gıdalarını söylesem
bahis uzar. Bütün âlemi hep yiyen ve yenilenden ibaret..‖, ―Her cüz, kuĢunun aslına kavuĢması için bu terkibin

1 Mesnevî,

(Çelebioğlu), III / 257, b. 3153-3154.
(Gölpınarlı), I/460, b. 2647; 214, b. 843-848.
3 Mesnevî, (Gölpınarlı), II/283, b. 1840-1841.
4 Dîvân-ı Kebîr, III/ 143.
5 Mesnevî, (Gölpınarlı), II/302, b. 1962-1966.
6 Mesnevî, (Çelebioğlu), III / 394-395, b. 4440-4460; VI / 658, b. 62-63.
7 KıĢlalıoğlu, M. Berkes, F. Çevre ve Ekoloji, Ġstanbul, 1989, 54.
2 Mesnevî,

78

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

bozulmasını ister. Her cüz, aslına biran evvel kavuĢmak diler. ġu gurbetteki can, ayrılıkta neylesin.‖1 Çinli yaĢlı bir
bilge, Sêng-chao‘nun Ģu sözleri aynı hakikatleri anlatır: ―Gökyüzü, yer ve ben, aynı köklere sahibiz, on binlerce Ģey
ve ben tek bir cevherdeniz.‖ Varlığın aĢkın birliği prensibinden çıkan bu anlayıĢ kök birliği fikrini yansıtır.2
Temel yapısı ile muhteĢem nizâm içinde kurulu olduğu halde birçok çeliĢmeler, aykırılıklar ve
manasızlıklarla yüklü olan bu kâinatın içinde insan, ondaki durumun tıpkısına sahiptir. 3 Mevlânâ bu
konuda Ģöyle söyler: ―Cüzler arasında tabiî, fiilî ve söz yönünden korkunç bir savaĢ vardır. Bu cihan bu savaĢ için
mahal olmuĢtur. Unsurlara bak da bunu anla. Dört unsur dört direktir ki dünya tavanı onların üzerinde durur. Her
direk birbirini kırıp yıkar. AteĢi, su söndürmektedir. Ahval askerleri sanki dalgalar gibi. Her an bir biriyle savaĢıp
vuruĢmadalar. Cenabıhak, cennetten zıddı sürmüĢtür. Orada güneĢ de onun zıddı soğuk da yoktur.‖, ―DüĢman yoksa
cihad da imkansızdır. ġehvet olmadıkça Hakk‟ın emrine inkıyat da olmaz. DüĢman olmayınca hâliyle orduya da ihtiyaç
kalmaz. Onun tavus kuĢu hikayesiyle anlattığı gibi dünya bir mücadele yurdudur.‖4
Ġnsan epistemolojisi doğası gereği bir Ģeyi zıddı ile kavrar. Diğer yandan bu tezat insan eylemlerinde
ahlâkîliğin belirginleĢmesine hizmet eden mücadele ruhu için de gereklidir. ―ġerleri gidermek de bir hayırdır;
Ģu halde Ģerri gidermek, Ģerrin bulunmasıyla mümkündür. ġerri Ģer olduğu için dilemek, çirkindir; fakat hayır için
dilemek, çirkin değildir. Tüm hayır için parça-buçuk Ģerri istemek, kötü bir Ģey olamaz; tüm Ģerre razı olarak parçabuçuk Ģer dileğinden vazgeçmek kötüdür; kangren olan uzvun kesilmesi gibi.‖5 EĢyanın sarf olunacağı yeri bilmek
gerekir. Dünyada bazı Ģeylere yüklenen kötülük değeri izafîdir. Yoksa mutlak anlamda kötü yoktur. 6
Mevlânâ bu konuda Ģöyle der: ―Bu dünyanın zehir ve Ģekeri birine ayak olurken diğerine bağ olur. Yılanın zehri
yılan için hayat, insan içinse ölümdür. Deniz, derya mahlûkatı için bağ bahçe gibidir, kara mahluklarınaysa ölümdür.‖7
Kesret-Vahdet
Tevhîd görüĢü içinde, her meseleyi tek prensiple îzah etmek ve kesretle vahdeti bağdaĢtırabilmek bir
takım zorlukları ihtiva etmektedir. Mevlânâ ―Her Ģey Hakk‟ın tecellîsi ise iyiyle kötü, güzelle çirkin nasıl aynı pota
içinde mütalâa edilecektir?‖ sorusunu gündeme getirir.8 Cevap olarak görünüĢte farklılığın hiçbir zaman aslın
bir olmasına mani olmadığını Ģöyle ifâde eder: ―Vahdet nuru kesreti kırar, kaldırır. Bir yerde on tane mum
yakılsa hepsinin birbirinden farklı olduğunu görürsün. Karanlık gecede onların nuruna baksan ıĢıkları birbirinden farklı
değildir. Eğer yüz elma ve yüz nar (ayva) sıkılmıĢ olsa onlar sayılınca bir tek olurlar. Mânâda bölmek, saymak ve sayıları
sıralamak yoktur. Hepimiz yayılmıĢ bir cevher idik. BaĢtan baĢa ayaksız ve baĢsızdık. GüneĢ gibi nur ile parlak, su gibi
bulanıklık ve kederden temizdik. O yayılmıĢ nur, sûrete gelince gölgeler gibi sayı meydana çıktı. Bütün gölgeler ortadan
kalksa nur, vahdet ile vasıflanırdı.‖9
Mevlânâ‘dan ―Mükemmel Mevlânâ‖ diye bahseden Hegel, Uzak Doğu dinlerinin ve mistisizminin
hiçbirinin aĢk ve varlığın birliği konusunda Mevlana kadar doyurucu olmadıklarını söyler. Mevlânâ
özellikle sonlu ruh (insan)un Sonsuz Ruh olan Tanrı ile birliğini, yani bu birlik aĢk olarak vurgulanırsa,
sınırlı olanın kendini aĢıp sonsuz ruhla birleĢmesi olarak görmüĢtür.10 Görüntü ve gerçeğin birliği
konusunda köklü bir düĢünceye sahiptir.11 Tasavvufta aĢk kainatın ruhu, yaratılıĢ sebebi, hayatın aslı her
türlü ermenin temeli ve her Ģeyin kaynağıdır. ―Gökyüzünü aĢk döndürür, suyla dönmüyor; aĢkla yürüyoruz biz,
ayakla değil.‖12 Ġbn Sînâ‘ya göre sûfîlerin ittihadı insanın tabiî aĢkı sebebiyle Mutlak Ġyi ve AĢk‘ı istemesi ve
Allah‘ın onların zâtlarında Zâtî ÂĢıklık ve Ma‘Ģukluk ile tecelli etmesi, bu ittihad da Gerçek‘de varolan
Gerçek Zât‘a yaklaĢmaktır. O, AĢk‘ı varlıkların ve varoluĢun sebebi olarak görür. Bütün varlıklar canlı
1 Mesnevî,

(Çelebioğlu), III / 271, b. 20-30; 395, b. 4470-4480.
IĢığında Ekoloji Problemi, çev. S. Kılıç, (Benliğin ĠnĢası Ġçinde), Ġstanbul, 2000, 125.
3 Topçu, Nurettin, Ġslâm ve Ġnsan Mevlânâ ve Tasavvuf, Hazırlayanlar: E. Erverdi, Ġ. Kara, Ġstanbul, 1998, 27.
4 Mesnevî, (Çelebioğlu), VI / 658, b. 40-60; V / 542-590, b. 540-570.
5 Fîhi Mâ Fîh, (Gölpınarlı), 46. bl. 154.
6 Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî, çev. Veled Ġzbudak, Ġstanbul, 1990, IV / 6, b. 65.
7 Mesnevî, (Çelebioğlu), IV / 416-417, b. 60-70.
8 ArpaguĢ, Sâfî, Mevlânâ ve Ġslâm, Ġstanbul, 2007, 298.
9 Mesnevî, (Çelebioğlu), I / 162, b. 700-720.
10 ġahin, Naim, ―Mevlânâ ve G. W. F. Hegel‘de ―AĢk, Varlığın Birliği ve Ölüm” Meselesi‖, X. Mevlânâ Kongresi, Konya, 2002, 277.
11 ġerif, a.g.e. 49.
12 Divân-ı Kebîr, (2541), V / 219.
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olsun cansız olsun hepsinde doğuĢtan bir aĢk vardır.1
Mevlânâ bu birlikteliğin mücerret oluĢunu ise akıl misaliyle açıklamaktadır: ―Apaçık göremedikleri
PâdiĢâh, dâima onlarla beraberdir. Hani akıl gibi. Sen onu göremezsin ama o seninle beraberdir ve seni sınar. O padiĢahı
onlar, açıkça göremediler ama, onlarla O, gizlice beraberdir. Sendeki ruh ve akıl gibi; onlarda seninledir ama asla onları
göremezsin! Ne gariptir ki ruhun, aklın ve Hâlık‟ının seninle olmasını caiz görmezsin‖2 Halbuki Kur‘an‘da ―Nerede
olursanız olun, O, sizinle beraberdir.‖3, ―Biz ona Ģahdamarından daha yakınız.”4, “Bilin ki Allah kiĢi ile kalbi arasına
girer.‖5 buyurulmaktadır.
Mevlana‘daki varlığın birliği anlayıĢını panteizmle karıĢtırmamak gerekir. Onun panteist
adlandırılmasına sebep olan beyitlerindeki birlik ontolojik bir birlik değil, epistemolojik ya da psikolojik
bir birliktir. Mevlana‘ya göre asıl olan ilahi nurla birleĢmedir, dolayısıyla hululün her çeĢidi imkan dıĢıdır.
AteĢe sürülmüĢ demir gibidir; onun rengini alır, onun gibi yakar, ama cevheri aynı kalır. Cevheri aynı
kalan demirin ‗ben ateĢ oldum' demesi, onun ateĢ içinde kendi varlığını kaybettiği anlamına gelir, yoksa
bizatihi birliğin olduğu anlaĢılmaz.6
Mevlânâ, deniz-köpük iliĢkisini anlatırken köpüğün denizden doğduğunu, denizde geliĢtiğini söyler.
Ona göre köpük sureti temsil eder, dalga ile bağımlıdır. Mevlânâ burada, insanların Ģekillere bağlı
kalmamalarını onların gerisindeki kuvveti görmeye çalıĢmaları gerektiğini Ģöyle dile getirir: ―Denizden olan,
gene denize gider; nereden geldiyse o yana varır, ulaĢır.‖7 Burada Mevlânâ‘nın anlatmak istediği Teozofik birlik
değil, illet-i ulâ‘dır. Onun ―Ney‖in kamıĢlığa duyduğu hasreti dile getirirken bile Ġbn Arabî‘nin
monizminden8 ayrıldığını ―Tanrısal AĢk‖ın daha esnek bir uslûp içinde sunulduğunu görüyoruz.9
Mevlânâ‘nın Tabiat Sevgisi
Mevlânâ‘nın anlatımlarında üstün bir zeka, çok ince bir ruh, eĢsiz bir vecd, örneksiz bir aĢk, emsalsiz
bir seziĢ ve buluĢ kabiliyeti vardır. Hikâyelerinde ve Ģiirlerinde tabiat tasvirlerinden ve hayvan
hikâyelerinden ibretli çizgiler alması bize anlatımını daha canlı sunmak istemesinden kaynaklanır. Onun
tabiattan ayrılmayıĢı, derin, geniĢ, sınırsız âlem sevgisi ile insan sevgisi, insanlık aĢkı, kendisinde canlı bir
hassasiyet ve kabiliyetle yoğunlaĢarak anlam kazanıyor.10
Mevlânâ evrenin güzelliklerinin estetik duygularımızı tatmin ettiğini, bize yaĢama sevinci ve güç
verdiğini Ģöyle anlatır. ―Her zaman yeni bir suret, yeni bir güzellik görürüm, bu yenileĢmeyle usanç gider! Bu cihanın,
nimetlerle dolmuĢ olduğunu, pınarlarından sular coĢtuğunu görüyorum! Bu suların, kulağıma gelen sesinin zevki, gönlümü
ve aklımı sarhoĢ etmede!‖ O, ibadet ederken de ağaçların kendisini yalnız bırakmadığını Ģöyle dile getirir:
―Dallar, (tevbe edenler) gibi salınmada; yapraklar mutripler gibi el çırpmada!‖ ―Ġnsanları, canlıları, cansızları, bitkileri
matedene savaĢtım‖ sözüyle o, canlı-cansız tüm yaratıkların saygıya layık olduğunu anlatmak istemektedir.
Mevlânâ‘ya göre gerçekte bu sevgi varlıklar arasında karĢılıklıdır. ―Ġnsan, hayvan, nebat ve cemad hep birbirini
sevmede…‖11
Mevlânâ çevremizde sürekli Ģahid olduğumuz bir hadise hakkındaki kesin bilgi ve Ģuurumuzu vermek
istediği ders için basamak yapar. O, tabiatın fenomenlerini kullanırken insanların tecrübi bilgilerini
metafizik konuların iyi anlaĢılması ve daha kalıcı olması için kullanır. Bununla birlikte onun tabiatı sürekli
gözlediği ona büyük değer verdiği ve onu canlı kabul ettiği, tabiattaki mükemmel armoniyi, dengeyi ve
gayeliliği vurgulamak istediği de anlaĢılmaktadır.
Bayrakdar, Mehmet, ―Ġbn Sînâ‟da Varlık, VaroluĢun Sebebi ve Varlığın Delili Olarak AĢk‖, A.Ü.Ġ.F.D. cilt: XXVII, Ankara, 1985,
305.
2 Mesnevî, (Çelebioğlu), IV / 517, b. 3690-3710.
3 Hadîd, 57 / 4.
4 Kaf, 50 / 16.
5 Enfâl, 8 / 24.
6 ġahin, a.g.m. 282.
7 Mesnevî, (Gölpınarlı), I/207, b. 772.
8 Bkz. Afifi, A. E. Muhyiddîn Ġbnu‟l-Arabî‟nin Tasavvuf Felsefesi, çev. Mehmet Dağ, Ankara, 1975, 60 vd.
9 Aydın, Mehmet,―Muhiddin-i Arabî ve Hz.Mevlânâ YaklaĢımı‖, I. Mevlânâ Kongresi, Konya, 1987, 303.
10 Kayaoğlu, Ġsmet, ―Mevlânâ‟da Tabiat Sevgisi‖, VIII. Mevlânâ Kongresi, Konya, 1996, 115-116.
11 Mesnevî, (Çelebioğlu), IV / 506, b. 3270-3290; (Gölpınarlı), I/269, b. 1280; (Çelebioğlu), III / 396, b. 4484.
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Mevlânâ gönül-göz iliĢkisini güneĢ-bulut ve bağ arasında analoji yoluyla Ģöyle kurmaktadır: ―Gönlüm
bağdır, gözlerim yağmur bulutu. Bulutların ağlamasıyla bağlar güler.‖, ―GüneĢin harareti ve bulutun gözyaĢı olmasaydı
cismimiz, geliĢip semirmezdi. GüneĢin harareti ve bulutun ağlaması nasıl her an cihanı rızıklandırıyorsa, Sen de akıl
güneĢini hararetlendir, gözünü bulut gibi yaĢlandır.‖1 Mevlânâ Ģiirlerinde, yeryüzünün, güneĢ, ay ve yıldızların,
genellikle kainatın ayniyetini tespit etmiĢtir. Tabiat tasvirlerinde: Gül bahçeleri, açan çiçek, düĢen yaprak,
harman yeri, kuru toprak, çiçekle dolu ova; parlaklık, karanlık, gece ayın bakıĢı, tan yerinin ağarması, gece
gökyüzü; havadaki zerreler, dağdan esen yel, deniz dalgaları, tabiat olaylarının çeĢitliliği ve yine bunların
hâlden hâle girerek değiĢkenliği, adeta insan ömründeki değiĢiklikler gibi anlatıyor. Bunlar, insanın iç
dünyasının, duygularının, bulundukları hâllere göre sembollerle tasviridir. 2
Mevlânâ tabiatın iĢleyiĢine uyumlu bir arınma felsefesi geliĢtirmiĢtir. Ona göre ağaçlar, tam olarak
derviĢlere benzerler. YavaĢ yavaĢ ilerler, meyve yüklü oluncaya kadar yavaĢ yavaĢ geliĢirler, Yaprakları
kökün mahiyetine tanıklık eder ve ne tür gıda topladıklarını söyler. Dallar kuru kaldıkça dinlendirilmiĢ ve
mest olmuĢ zahidlere benzer. Her meyve, her yaprak, ayrı ayrı tomurcuğunun diliyle Tanrı‘ya Ģükreder. 3
Mevlânâ, Rabbin yakınlığına layık olan kulları bereketli yağmurlara benzetir. ―Nereye yağarlarsa kutlu olur,
bereket verir onlar. Yağmur yere yağarsa buğday bitirir, nimetler verir, meyveler verir. Denize yağarsa sedefleri incilerle
doldurur; inciler mücevherler meydana getirir.‖ 4
Bütün bu canlılar ve olaylar alemi, hep Tanrı sevgisi, insan sevgisi, tabiat sevgisi motiflerini taĢırlar.
Mevlânâ, diğer mutasavvıflar gibi Tanrı'nın açık- gizli mesajlarını söze veya yazıya döker. Tabiatın
güzelliklerini, onu yaratanın güzelliklerini anlatmak için vasıta sayar. Tabiat her yönüyle Yüce Varlık‘ın
bütün güzelliklerinin seyredildiği bir ayna gibi kabul edilebilir. Gizli olan sırlarını ancak düĢünen ve
hissedebilen kiĢiler fark eder.5 AĢığa göre, bütün kâinat ezelî ve ebedî sevgilinin tecellî aynasıdır. Her
yerde onun cemâl ve kemâl sıfatlarının tezahürü vardır. Zira, vücûd-ı mutlak, aynı zamanda kemâl-i
mutlak ve cemâl-i mutlaktır.6
Kâmil insan, tabiat ile bir bütün oluĢturur. Her parçada bütün, her atomda bir güneĢi görebilir. Bu
kâmil insan, beĢeriyet ile bir bütün oluĢturur. O, hemcinslerinin ve varlığın bütünlüğü içinde bütün bir
beĢeriyettir. Bu kâmil insan, Allah'ın ezelî yaratıcılık fiili ile bir bütün oluĢturur. Zira tabiatın ve insanların
evrensel yükseliĢinin dahili gücü, doğumla, uyanıklıkla ve insanın diriliĢiyle en yüksek mertebeye ulaĢır.
Bu dahili güç, bizi her Ģeye bağlayan ilahi aĢkın gücüdür.7
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Mevlâna‘nın evren anlayıĢıyla aĢk tasavvurunun sıkı bir iliĢkisi
bulunmaktadır. Zira onda aĢk Allah, insan ve tabiat arasındaki iliĢkiler ağını en iyi izah eden kavramdır.
Onun aĢk felsefesi, içinde çevre dostu bir anlayıĢı barındırmaktadır. Tanrı aĢkı, O‘nun eseri olan evren ve
insanı sevmeyi gerektirir. Mevlânâ varlığı sadece algı ve akıl gibi bilgi vasıtalarıyla anlamaya çalıĢmanın
noksan kalacağını, bunlara aĢkı da ilave etmek gerektiğini söyler. Ona göre varlığı bütünlük içinde ele
almak en doğru anlama tarzıdır. Mevlânâ hayatı bir bütün olarak inceler. Ġnsanlar pek çok bilgi faaliyeti
sonucu bilgi yığınlarıyla yüz yüze gelir. Zaman zaman bilgi denizinde adeta boğulur. Mevlânâ evreni ve
hayatı, insanlar arasında tüm ayrımları kaldırarak, dağınıklığa düĢmeden, sade bir Ģekilde ve belli bir
sistem içerisinde ele aldığı ―aĢk ahlâkı‖ denilebilecek bir dünya görüĢüyle anlamlandırma çabasında
bulunur. Bu aĢk ilâhî aĢkı içerdiği gibi tabiat sevgisi ve insan sevgisini de içermektedir.

1 Mesnevî,

(Çelebioğlu), VI / 702, b. 1601-1602; V / 530-531, b. 140-150
Kayaoğlu, a.g.m. 116.
3 Mesnevî, (Gölpınarlı), I/275, b. 1349.
4 Mecâlis-i Seb„a, 69.
5 Kayaoğlu, a.g.m. 123.
6 ġafak, a.g.m. 87.
7 Garaudy, Roger, ―Mevlânâ ve Goethe‟de Ġnsan‖, çev. A. Öztürk, VII. Mevlânâ Semp. Konya, 1995, 59.
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MEVLÂNÂ‘DA VAHDET-Ġ VÜCÛD TELÂKKĠSĠ
Doç. Dr. H. Hüseyin TUNÇBĠLEK*

Ġslâm düĢünce tarihinde tasavvuf ehli ile ilim ehli arasında en çok tartıĢılan kavramlardan biri
olan vahdet-i vücud, "birlik" anlamına gelen "vahdet" ve "varlık" anlamına gelen "vücud"
kelimelerinin terkibinden oluĢan bir isim tamlamasıdır. Buna göre sözlükte "vahdet-i vücud",
"varlığın birliği" anlamına gelir. Terim olarak vahdet-i vücud ise, varlıktaki mutlak birlik, yaratanla
yaratılanın birliği anlamını taĢır. BaĢka bir ifadeyle Allah ile kainatın bir bütün olduğunu savunan
görüĢün adıdır.1
Tasavvufi bir mesele olarak ele alınan ―vahdet-i vücûd‖, adından da anlaĢıldığı üzere anahtar
bir kavram olan ―vücud‖ yani ―varlık ― kavramıyla ilgilidir. Varlık meselesi ise sadece tasavvufu
değil, aynı zamanda din felsefesini ve Ġslâm kelâmını ilgilendiren önemli bir meseledir.
Tasavvufta bir zevk ve hal meselesi olan vahdet-i vücûda kimileri felsefî bir kisve giydirmiĢ,
kimileri de vahdet-i mevcudla yani monizmle arasında fark görmemiĢlerdir.2 Dolayısıyla Allah-âlem
iliĢkisi içerisinde varlık meselesini ele alan ve özellikle de Muhyiddin Ġbn Arabî‘nin görüĢleri
üzerinde araĢtırma yapan bazı müsteĢrikler, kendi ulûhiyet telakkileri içerisinde vahdet-i vücûd
kavramının karĢılığı olarak Panteizm'i seçmiĢlerdir. Batı kültürünün etkisi altında kalan bazı Ġslâm
alimleri de bu yaklaĢımı benimsemiĢler, vahdet-i vücûdla panteizmi birbirine karıĢtırmıĢlardır. Bu
anlayıĢa göre baĢta Ġbn Arabî olmak üzere Mevlânâ ve vahdet-i vücud doktrinini benimseyenler
panteist olarak görülmektedirler. Ancak her Ģeyi Tanrı‘nın bir parçası veya Tanrı‘yı her Ģey ve her
Ģeyi Tanrı olarak kabul eden, Tanrı‘yı âlemde ve fikirde içkin (immanent=mündemiç) kabul ettiği
için Deizme değil de Teizme karĢı ve monist bir sistem olan panteizmin vahdet-i vücudla örtüĢmesi,
dolayısıyla vahdet-i vücudu benimseyenleri panteist olarak görmek isabetli bir yaklaĢım değildir.
Aslında ortaya atıldığı ilk zamanlardan beri bu anlayıĢa karĢı çıkanlar olmuĢ, Ġslâm düĢünce
tarihinde önemli bir yeri ihraz eden ve temel hedefi Allah'ın zatının birliği olan bu sisteme dair farklı
anlayıĢ ve yaklaĢımlar, ifrat ve tefrit arasında devam edegelmiĢtir. Bu farklı anlayıĢ ve yaklaĢımların
sebepleri arasında, yerinde, ifade ve kelime yetersizliğini; yerinde, Ģu görülen fizik âleme
uygulanmasının eksikliğini; yerinde de, felsefî bir hüviyeti olan panteizmle arasındaki dıĢ benzerliği
zikretmek mümkündür.3
Tevhidin bir çeĢidi olan Tevhid-i Zâtla alâkalı bu anlayıĢa göre ontolojik açıdan vücud/varlık
birdir, yalnız bir Zât'tan ibarettir. Her ne kadar varlıklara geçici olarak Ģimdi mevcudat veya kâinat
adı verilse de, bütün bunlar gerçek varlık olmayıp, vehim ve hayalden, muhtelif mertebelerde
Allah'ın sıfatlarının zuhur ve tecellisinden ibarettir. Zira bunlar sürekli değiĢmekte ve bozulmaktadır.
Bunlara varlık denilmesi mazhariyet iliĢkisiyle mecazî bir isnattır. Aslında bunlar ezelden beri
Allah‘ın ilminde sabit olan mahiyetlerdir ki bunlara ―âyân-ı sâbite‖ denir. Allah‘ın âyân-ı sâbiteye
Harran Ün. Ġlahiyat Fak. Öğrt. Üyesi.
Cemil Salîbâ, el-Mu‟cemü‟l-Felsefî, Dâru‘l-Kitâbi‘l-Lübnânî, Beyrut 1982, II, 569; Abdülmün‘im el-Hafnî, el-Mu‟cemü‟l-Felsefî,
ed-Dâru‘Ģ-ġarkıyye, Kahire 1410/1990, s. 380; Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Ekin Yay., Ankara 1997, s. 693.
2 M. Fethullah Gülen, Asrın Getirdiği Tereddütler, T.Ö.V: Yay., Ġzmir 1995, I, 47.
3 Bkz. Gülen, a.g.e., s. I, 47.
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tecellisi anında varlıklar meydana gelir. Bu tecelliye mazhar olan âyân-ı sâbite farklı yeteneklere sahip
olduğu için farklı varlıklar meydana gelir.1
Tevhid-i Zât denilen bu türlü tevhid anlayıĢının zevk ve hal ile sınırlı kalması durumunda her
hangi bir sıkıntıya yol açmadığı veya tartıĢma konusu haline gelmediği görülür. Esas sıkıntı ve bu
meselenin tartıĢma konusu haline gelmesinin nedeni, sonradan gelen tasavvufçularda, bu anlayıĢın
hakiki bir kanaat ve felsefe olduğu hissini vermesidir.2
Ġbn arabî'nin sistemleĢtirdiği vahdet-i vücud anlayıĢından Mevlânâ'nın da etkilendiği görülür.
Dolayısıyla Mevlânâ, Ġbn Arabî'nin vahdet-i vücud anlayıĢından en çok etkilenenlerden biri ve tam
bir vahdet-i vücud savunucusudur. Ġbn Arabî'nin bazı ana fikirlerini benimseyen Mevlânâ'nın ondan
asıl farkı, üslûp ve sistematikliğinde yatmaktadır. Ġbn Arabî'de ilim ve marifete ağırlık verilirken,
Mevlâna'da aĢk ve sevgi daha öndedir.3 Bu yönüyle Mevlânâ'nın vahdet-i vücud anlayıĢı, genel
düĢüncesinin özünde izlenebilen ve kendi yorumlarıyla özgün bir boyut kazandırdığı temel bir
sistem görünümü arz etmektedir4 O, oldukça karmaĢık görünen bu sistemi eserlerinde daha yalın,
estetik, Ġbn Arabî'nin yaptığı gibi terimlerle bezemeden, teorik yanlarını ortaya koymadan, anlaĢılır
bir hale getirmiĢ, konuyu Ģiir diliyle hikâyeler, teĢbihler ve örneklerle anlatmıĢtır.5
Mevlânâ, eserlerinde vahdet-i vücud tabirini kullanmaz. Bu tabiri ilk olarak kullananın Ġbn
Arabî'nin üvey oğlu, öğrencisi ve eserlerinin Ģârihi olan Sadreddin Konevî'dir (1210-1277).6
Mevlânâ'nın bu kavramı sadece bir yerde kullandığını görüyoruz: "Beden varlığı yok olsaydı Ģu nefis
yücelirdi, baĢı göklere ererdi, tamamıyla yok olduktan sonra da varlık birliğine ulaĢırdı."7
Farklı bir üslup kullanmıĢ olsa da Mevlânâ'nın Ġbn Arabî'den ne denli etkilendiği ve onunla
aynı kanaati paylaĢtığı aĢağıdaki Ģu sözlerinden de anlaĢılmaktadır:
"Ey Rabbim! Sen kahır Ģarabıyla insanı sarhoĢ edersen yok olan Ģeylere varlık sûretini verir, onları var gibi
gösterirsin."8
"Eserin artıĢı O'nun zuhurudur. Bu suretle sanatları ve iĢi zâhir olur, görünür."9
"Biz çenge dönmüĢüz, mızrabı vuran sensin; inleyiĢ bizden değil; sen inliyorsun. Biz ney gibiyiz, bizdeki ses
sendendir; biz dağ gibiyiz, bizdeki sedâ sendendir. Kazanıp mat olmada satranç gibiyiz biz; ey sıfatları hoĢ zat,
kazanıp mat olmamız da senden. Ey ruhumuzun ruhu, biz kim oluyoruz da, kendimize varlık biçip ortaya
çıkalım. Biz bir alay hiçten ibaretiz. Bizim varlığımız da bir hiçtir. Sen ise bir Vücud-ı Mutlaksın ki, her Ģeyin
ortaya çıkacağı bir aynada fânileri gösteriyorsun. Bizler birer arslanlarız, fakat hakiki değil, sancak üzerine
Ġbn Arabî, el-Fütûhatü'l-Mekkiyye, Mektebetü's-Sekâfeti'd-Dîniyye, yy. ty., II, 604, III, 186; Ali Hassûn, Zehairu‟l-Akvâl fî
Mevlânâ Celâl, Dâru‘r-Ru‘ye, DımaĢk 2003/1424, s. 395; ġemseddin Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, s. Ġnsan Yay., Ġstanbul 1994,
s. 310; Gülen, a.g.e., I, 48.
2 GeniĢ bilgi için bkz. Sadüddin Mes‘ûd b. Ömer et-Taftâzânî, ġerhu‟l-Makâsıd, Thk. Abdurrahman Umeyra,
Âlemü‘l-Kütüb,Beyrut1409/1989, IV, 59.
3 Mehmet Aydın, Hz. Mevlânâ‟da ve Muhyiddin Arabi‟de aĢk kavramı, III. Millî Mevlânâ Kongresi, Tebliğler, SÜ Basımevi.,
Konya 1989, s. 159; Ali Hassûn, a.g.e., s. 396; Emin IĢık, Hz. Mevlânâ'da Vahdet-i Vücûd Meselesi, Uluslar arası Mevlana Bilgi
ġöleni, Ankara 2000, s. 54.
4 Bkz. Ahmet YaĢar Ocak, Türk Sufiliğine BakıĢlar, ĠletiĢim Yay., Istanbul 1996, s. 92-93;129-130. Ali Hassûn, a.g.e., s. 396.
Ayrıca bkz. Celaleddin Çelik, Mevlânâ'nın Fikirlerinin Türklerin Dînî Hayatlarına Etkileri, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 2002, s. 2.
5 Asaf Halet Çelebi, Mevlana ve Mevlevilik , Istanbul 1957, s. 50; Ocak, a.g.e., s. 143-44. Ayrıca bkz. Tuna Tunagöz,
Mevlânâ'nın Bazı Kelâmî Konulardaki GörüĢleri ve Bunların Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, Adana 2005, 115 (Ġnternetten PDF formatında).
6 Bkz. Ahmet Avni Konuk, Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve ġerhi, haz. Mustafa Tahralı, Selçuk Eraydın, M.Ü.Ġ.F.Y.,
Ġstanbul 1994, I, 47.
7 Mevlânâ Celâlüddin Rûmî, Dîvân-ı Kebîr, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, KB Yayınları , Ankara 2000, I, 212, b.
2001.
8 Mevlânâ, Mesnevî, çev. Veled Ġzbudak, MEB Yayınları, Ġstanbul 1988, I, 97, b. 1199.
9 Mevlânâ, a.g.e., IV, 136, b. 1668.
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nakĢedilmiĢ ve esen rüzgârla hareket eden arslanlar. Sancak üzerindeki bu arslanların hareketleri hissedilir de,
bunları hareket ettiren rüzgâr görünmez. Bizlerin varlığı senin ihsanın, senin icâdındır. Yokluğa varlık lezzetini
tattırıp, onu ezelde kendine âĢık etmiĢsin."1
Mevlânâ'ya göre varlık adı verilen Ģeyler gerçek manada var değildir. Onlara varlık isnat
edilmesi ve var olarak bakılması, mazhariyet yani hakiki varlığa aynalık yapma alâkasından ötürüdür
ve mecâzîdir. Gerçek ve tek hakiki varlığın sahibi Allah'tır.2
Mevlânâ'ya göre Allah'ın gerçek ve tek varlık olarak nitelendirilmesinin baĢka bir nedeni de
âlemin sınırlı olmasıdır. "Sınırsıza karĢı sınırlı olan, yok demektir; Allah‟ın zatından baĢka her Ģey, yok
olucudur."3
Mevlânâ hep Allah'ın birliğinden söz etmiĢ, O'nun birliğinde fâni olmuĢ ve bu birlik
karĢısında mâsivâyı âdetâ yok kabul etmiĢtir. O, Mesnevî'sindeki bir Ģiirinde Ģöyle der:
"Bizim Mesnevîmiz vahdet dükkânıdır.
Onda Bir'den/Allah'tan baĢka ne görürsen, o puttur."4
BaĢta Ġbn Teymiyye olmak üzere bazı Ġslâm âlimleri, özellikle Ġbn Arabî'yi ve bu arada bütün
vahdet-i vücudcuları ittihad ve hulûl ile suçlamıĢ ve hatta küfürle itham etmiĢlerdir.5 Ġbn Arabî'den
sonra vahdet-i vücudun en büyük temsilcilerinden olan Mevlânâ'nın da bu suçlamalardan nasibini
aldığı muhakkaktır. Kanaatimizce onun hakkında söylenen bu tür isnatlar ve ithamlar -eğer bir art
niyet yoksa-, eserlerindeki düĢüncelerini bir bütün olarak ele alıp analiz etmemekten kaynaklanmıĢ
olabilir. Zira onun gerek Mesnevîsini gerekse Dîvânını ve diğer eserlerini iyice tekik edenler ve
okuduklarını anlayabilenler göreceklerdir ki, onun Ģiirleri hep tevhid eksenlidir. Nitekim o kendisine
isnat edilen ittihad ve hulûl meselesine bir Ģiirinde Ģöyle cevap verir:
"Kul kendinden mutlak olarak fani olmadıkça
tevhid, onun nezdinde tam tahakkuk etmez
Tevhid hulûl değildir, senin yok olmandır;
yoksa asılsız lâflarla hiçbir bâtıl hak olmaz."6
Mevlânâ'nın vahdet-i vücud anlayıĢında ittihad ve hulûl söz konusu değildir. Felsefî bir
hüviyete sahip olmayıp, daha çok aĢk ve sevgi eksenli olduğu için, onun bu anlayıĢının panteizmle
de ilgisi yoktur. Onun vahdet-i vücud anlayıĢı -tıpkı Ġmam Rabbânî'de olduğu gibi- "heme
ezost=her Ģey O'ndandır" telakkisine dayanır. Nitekim o bir Ģiirinde Ģöyle der:
"Bulutun parlaklığı ve letâfeti hakikatte Kamerdendir.
Her kim buluta Kamerdir derse çok sapıktır."7
Tâhirü'l-Mevlevî, Mevlânâ'nın bu Ģiirinin Ģerhinde Ģu ifadelere yer verir:

Abdülbaki Gölpınarlı, Mesnevî ve ġerhi, MEGSB Yay., Ġstanbul 1985, I, 153, b. 602-10.
Mevlânâ, Mesnevî, I, 41-42, b. 517-20. Ayrıca bkz. Erol Güngör, Ġslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yayınları, Ġstanbul
1982 s. 89.
3 Mevlânâ, Mesnevî ve ġerhi, II, 449, b. 3329; Fîhi Mâ Fîh, çev. Ahmet Avni Konuk, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul 1994, , s. 15-16.
4 Tahir Büyükkörükçü, Hakiki Vechesiyle Mevlânâ ve Mesnevî, ġelâle Yay., Ġstanbul 1972, s. 11.
5 Bkz. Ebu‘l-Abbâs Ahmed b. Abdülhalim b. Teymiyye, mecmûu Fetâvâ, Derleme ve Tertip
Abdurrahman b. Muhammed b. Kâsim el-Âsımî, Kahire 1404, II, 176, 296; Mecmûatü‟r-Resâil ve‟l-Mesâil, Lecnetü‘t-Türâsi‘lArabî, yy. ty., I, 118-19; Sa‘düddin Mes‘ûd b. Ömer, Risâle fî Vahdeti‟l-Vücud, Ġstanbul 1294, s. 3-33; Aliyyü‘l-Kârî, Risâle
fî Vahdeti‟l-Vücud, Ġstanbul 1293, 52, 87-91, 114; Mustafa Sabri, Mekıfu‟l-Akl, Dâru‘l-Ġhyâ, yy. 1950, III, 87-91, 94-98.
6 Büyükkörükçü, a.g.e., s. 60.
7 Mevlânâ, Mesnevî, çev. ve ġerh Tâhirü'l-Mevlevî, XIV, 199.
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"Sofiye kitaplarında "Heme ost" ve "Heme ezost" yani "Her Ģey O'dur" ve "Her Ģey
O'ndandır" diye iki tâbir vardır. Birincisini söyleyenler mazharı zâhir, tabir-i diğerle, aksi (yansımayı)
âkis (akseden) zannedenlerdi. Evet her Ģeyde Hakk'ın kemâl-i zuhuru vardır. Fakat her Ģey Hak
değildir. Eğer öyle olsaydı, GüneĢin ve Ay'ın önüne tesâdüf edip onların aks-i ziyâsıyla (ıĢığının
yansımasıyla) parlak görünen bulutların da GüneĢ ve Ay olması lâzım gelirdi. "Heme ezost" yani,
"Her Ģey O'ndandır" diyenler ise, kemâl sahibi olanlardır ki, hem aynaya bakanı, hem de aynadaki
aksi görenlerdir.1
Mevlânâ'nın eserlerinde Allah ve Hz. Peygamber'e, baĢka bir ifadeyle Kur'an ve Sünete
bağlılık çok açık olarak görülür. Nitekim o bunu Ģu Ģiirinde Ģöyle dile getirir:
Ben, sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim, bendesiyim,
Ben, Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum,
Benim sözümden, bundan baĢkasını bir kimse naklederse,
Ben ondan da bîzârım, o sözlerden de bîzârım."2
Böylesine Allah ve Peygamber âĢığı bir Mevlânâ'nın vahdet-i vücud telakkisinde ittihad ve
hulûlün yer aldığını iddia etmek veya onun bu anlayıĢında panteizmin varlığından söz etmek oldukça
zordur. Ancak vahdet-i vücud sisteminin zaaflarının olduğu da bir gerçektir. Muhtemelen bunun
farkında olan Mevlânâ, yanlıĢ anlamalara sebep olabilir ve tevhid ilkesine halel gelir düĢüncesiyle
Allah'ın varlığı ile âlemin varlığını eĢitlemenin yanlıĢ olduğunu vurgular. Ona göre insan Allah'ın
tecessümü değil, tecellisidir. O, zâtıyla değil, isim ve sıfatlarıyla tecelli eder. O'nun zâtı bilinemez ve
mutlak gaybdır.3
Mevlânâ'ya göre gözler Yüce Allah'ı algılayamaz, göremez. O, halkından ve onların
gözlerinden gizlenmiĢtir, fakat O'nun eserleri görünür. O, her Ģeyin yapıp edeni ve her Ģeyi harekete
geçirendir. O, bu düĢüncesini örneklerle açıklamaya çalıĢır: Aynada görünen hayale gelince, o
aynadan değil, bilakis o, aynanın önünde duranın hayalidir. Neyden dinlediğimiz nağme, o âlete
değil, onu çalana aittir (…).4 Dolayısıyla yaptığımız eylemler bizim değil, Allah'ındır. Sen aynada
bulunan nakĢı görürsün. Bu nakıĢ aynanın değil, senin sûretindir. Yani senin hareketin ve sükûnun
ancak Allah'ın emriyledir. Seni, sendeki Ġlâhî sırrı yaratmak suretiyle hareket ettiren O'dur (…).
Bizden sâdır olan her bir nefes ve hareket , "EĢhedü en lâ ilâhe illâllah"ın aynıdır.5
Mevlânâ'nın buna benzer birçok Ģiiri vardır. Biz bu kadarının yeterli olduğu kanaatindeyiz.
Burada sanki Mevlânâ'nın cebr görüĢünde olduğu hissedilmektedir. Aslında genel anlamda sofiler,
mutlak bir ihtiyar düĢüncesini benimsemezler. Ancak onların cebr-i mutlak görüĢünde olduklarını da
söyleyemeyiz. Biz burada Mevlânâ'nın irade görüĢünü izah edecek değiliz. Yalnız Ģu kadarını
söylemeliyiz ki, "fenâ fillâh" makamına ulaĢan ârifte hür irade söz konusu değildir. Vahdet-i vücud
anlayıĢına göre onun varlığı, Hakk'ın varlığında kaybolmuĢtur.6 Bizim vurgulamak istediğimiz husus,
Allah'ın hür bir iradeye sahip olduğu gerçeğidir. Mevlânâ'nın bu anlayıĢa sahip olması -ki Kur'an ve
Sünnete bağlılığını binlerce Ģiirinde ifade eden bir zattan baĢka bir Ģey beklenemez- onun panteist
düĢünceden ne denli uzak olduğunu gösterir.

Mevlânâ, a.g.e., XIV, 199.
Büyükkörükçü, a.g.e., s. 7. Bizârım: BıkmıĢım, bezmiĢim, usanmıĢım.
3 Mevlânâ, Mesnevî, II, 54, b. 708-709; VI, 251, b. 3172. Ayrıca bkz. Tunagöz, Mevlânâ'nın Bazı Kelâmî Konulardaki GörüĢleri, s. 121.
4 Mevlânâ, Mesnevî, Arapça'ya çev. ve Ģerh Muhammed Abdüsselâm Kefâfî, NeĢr. el-Mektebetü'l-Mısriyye, Beyrut, II, 185.
1
2

Muhammed Celâlüddin el-Belhî er-Rûmî, Cevâhiru'l-Âsâr fî Tercemeti Mesnevî Mevlânâ Hüdâvendigâr, Arapça'ya çev. ve thk.
Abdülaziz, Ġran, c. 5; Ali Hassûn, a.g.e., s. 397-98.
6 Bilgi için bkz. Ramazan AltıntaĢ, Mevlânâ'da Ġrâde Hürriyeti, CÜĠFD., Aralık-2004 Sivas, VIII, 1-15.
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Sonuç
Vahdet-i vücud meselesi, tasavvufçularla ilim ehli arasında yüzyıllardır tartıĢılan bir meseledir.
Bayezid-i Bistâmî, Cüneyd-i Bağdâdî ve Hallac-ı Mansur gibi tasavvufçular doktrinin temel konuları
olan "Allah" ve "varlık" hakkında fikir beyanında bulunmuĢlarsa da bu doktrini sistemleĢtiren
Muhyiddin Ġbn Arabî olmuĢtur. Ġbn arabî'den sonra bu doktrinin ikinci büyük temsilcisi
Mevlânâ'dır.
Zevk ve hal meselesi olan vahdet-i vücud doktrininin içinde taĢıdığı paradokslardan veya
Kur'anî düsturlara tam uymamasından dolayı vahdet-i vücudu panteizmle bir tutmak, dolayısıyla
vahdet-i vücuda kail olanları, özellikle Ġbn Arabî gibi, Mevlânâ gibi ümmetin sevip saydığı, hüsnü
kabul gösterdiği zatları -bazılarının yaptığı gibi insaf çizgilerini de aĢarak- küfürle, zındıklıkla ve buna
benzer ağır suçlamalarda bulunmak doğru olmasa gerektir.

«THE RECOGNĠTĠON OF THE UNĠVERSE ĠN THE MOLANA‘S MYSTĠCAL
REALM»
Dr. Yosef Motevli Haghighi 

By passing the 5 and 6 centuries (Hegira) in Iran, the mental and cultural atmosphere of this
country, prepared itself for a wisely manifestation of a frenzy but wise mystic to build a space of refiened
love by the existence of the wisdom and trill of the tought. This lettered man who has sat free from the
joint of ignorance of short-sighted persons was no one exept Molana Jalaladin Mohammad Balkhi who
has cried the love wealth and put the seal of lasting wealth on it and in search of it accepted the madness
and burning for it to reach the auspiciousness:
Morde bodam zendeh shodam, gerye bodam khande shodam .
Dolate Eshgh amado man dolate payande shodam.
Goft ke divane nei, Layeghe in khane nei.
Raftamo divane shoam, selsele bandande shodam.

(1)

The molavi‘s adventure, as it is the necessity of the tought of a knowledgeable mystic, is his
philosophie‘s pain. Those pains which the «Ney Name» represent them in a complet beauty and
tenderness. What Ney(reed) says to state his account, is not the story of loves and physical caprices, but
it is a proverb of knowing the human not in the realm of the universe but in the realm of mysticism, it is
the adventures of the spirit‘s revolving and travel in the worlds and horizons which over threw him far
from his origin; It is the spiritual story of an obsolete spirit who got apart from his origin and has the
desire of returning to it
( 2)

The dominant proceeding in Molana‘s Masnavi, is pursuing a disabled sprit who saw failure and at
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the same time free from the world of noise and fuss and this itself is a profound picture of his mystical
meditation. The one who put away the position of teaching and guiding and leaved the storm of a
unique love-love to Shams Tabrizi- behind and finally rose from himself and got eager to returning to
his origin. He went in this moral revolving from inanimate object to plant and became from plant to
animal and then reached to the high position of an immortal human:

( 3)

Molana‘s mysticism is full of pain, love and tought. In this topic, those loves which origin from
colours and caprices, do not make him satisfied and saturated:
( 4)

Molana is seeking a love which can draw him out of the world of colour and the tight world of body
and leads him to the world of endlessness, an alive love and a love which is the leader and guider of the
prophets:

( 5)

Molavi‘s mystical approach is baced upon positive mysticism despite the superficial attitude of
Sufism, which involves entire expance of the world from the molecules of the universe to all other
fleshes, from the sexual instinct-which is a chanel that leads to decline the divine spirite of the human- to
referenc to the eternal and divine will. Molana‘s mysticism originates from the divine living water in
order to make a smile at the mortality mirage and shed the real love at the universe. When the mystical
approach linked to Molana‘s recognition of the universe, then he can see the soul of the world.
Molana‘s mystical knowledge of the world has an expanse from pre-exictance to eternity and his
horizons of thought has an expanse which involves the widness of the cosmose. So his recognition of
the universe is seeking and its displays are clear and because of this it portrays «the exess beside the
unity» as much beautiful as possible. In one side of existence, Molana sees the soul of the world and in
another side the world. It is in the distance between the world and the soul of the world that the man
experiences his presence in the beings.
Those affairs which the foundation of toughts and consequently Molana‘s mystical knowledge of the
world is made upon it, consist of:
1  Existenc and non existence (dynamic of the existence, its being endless, contradiction in it, the
origin and the end of the world, spirit and material).

2  The soul of the world (God‘s relation with the world, unity of the essence, the knowledge of
«giving figure to the world» which is simple and without figure.

3  The man who stands in the bone and soul of the world and whatever depends on the man such
as love, freedom and will, beauty, the evolution of material to man and his movement toward the perfect
man, the reality of life, death and finally the ways of reaching the man to God. ( 6)
Existance and nonexistenc in Molana‘s tought links with being‘s dynamicity. Molana knows this
dynamicity as the inner contradiction in things. He names the world as the world of existence and a
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nonexistanc, a world although exist, at the same time its foot is in the way of nonexistanc and a
nonexistanc which is itself another existence. That world which Molana portrays it in his poem is also a
world in which all things have life. All things hear and see.
The noise of silenc of cloud and zephyr can be heared in it and also the sound of the breathing of the
flower and plant can be felt in that ,In this world nothing is dumb and silent. Everything speaks with one
whose soul is familiar with mystery. Reed complains of the pain of heart, the water talks with those who
got contaminated, the fire reproaches the oppressor Jewish, Ghaf Mountain narrates the magnificence
mysteries to Zolgharnein, the gap in the wall of the house speaks with the owner of the house, the stony
pillar cries of being far from the prophete, the parot compaires the innocence‘s function with that of
itself and like all orators who are fasinated in comparison, goes toward the mistake, the jackal goes into
the colour pot and claims of being peacock but at the time of being examined, it gets shy of such a false
claim and despised and without splendour runs away from the in front of the reader‘s eye. The eagle
among the owls and the deer in the stall of dunkies mention sitting on the king arm and running in the
broad plain and illustrate mystic‘s grif and unsatisfaction who got captured in the world that worships
the material. ( 7 ) For this captured man in the world which is world of exess and discrepancy and got
aparted from his origin, Molana presents strategy too, in order to he can return to his origin for another
time.
This demanding for union that is in fact demanding for origin, is the end of mystic‘s revolving and
behavior which in Molana‘s opinion the way of reaching to it, is taking help of religious law and going
and revolving in the religious way in order to result in reaching the fact which is the main goal of union.
Because of this Molavi gives importance to the religious law which is a way for the self refining and
mortification. He neither propose quitting the religious low nor poblicizes tending to the poverty and
isolation and monk style.
Molana‘s insighting way in the mystic domain which he goes through, is extraordinarily interesting
because neither he has made nothing of the size and talents and instincts of the human begin negative,
nor has omitted the reality of the identical world. He accepts molecules of physical world to the whole
of the nature world as a reality depended on the higher origin and confirms from the bits of toughts and
memories to the whole soul and wisdom and in this way he choose a position against the negative
mysticism in his mystical way and moves in that. As an example he doesn‘t receives the sexual instinct
and its saturated pleasure and also its result which is reproduction, as negative but he revives it as a
manifestation of God‘s will and accepts it in its legal channel. (8)
:

(9)

Molana‘z insights, all are used in the rout of positive mysticism and make all the knowledges which
he gives us from the recognition of the human being and the world at the service of on excellent insight
about the receiving the melody of the organ of the universe. Molana‘s mysticism explains the
transformation of the man and the world according to the basic roots of identical order of the world and
existence of the man:
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(10 )

In Molana‘s recognition of the world, those who are tightly dependent on the world, (seculars)
represents as amature people. In his opinion the mature persons are willing to departure from the tight
womb of the world to a broader place and in this direction some reaches to such level of perfection that
like a ripe fruit which drop off the tree after being riped, quit the body and get seprated from it and in
Sadrolmotealehin‘s interpretation, by getting strong of self, it dispenses from the body and is needless
for it and leave it for itself to go the corruption (11)

(12 )

Molana despite the philosophers, reveals the mysteries of the world simply and states the most
excellent mystical subjects in the fram of love discernments and mystical anecdotes in a fluent and clear
and simple from. As if Molana intends to portrays the narration of this world in a realistic and evident
identicality and in the from of the proverbs and fascinating and attractive and pleasant expressions,
despite the complicated philosophical, empirical and even poemic theory makings. In fact he is neither
philosopher not poet, he despises philosophic and rushes to the philosophy. Such that he also knows the
rhyme thinking vain and complains about «Moftaelan Moftaelan». However, the passion of love and
mystical recognition of the world has made him both philosophic and poet. He composes a poem and
in it, not states that spiritual exitments of himself but also states philosophical toughts of himself. In
spite of his lack of satisfaction about the men of reasoning and the way of their thinking and explanation
and by introducing their foot as a wooden foot, but he himself in explaining his opinions and toughts
reasons like them. About the world, God, resurrection day and about other subjects he speaks, he clears
the extent of constraint and will, and portrays the last state of annihilations which there the man gives
his place to God. He states these subjects sometimes with assurance and certainity of a dogmatic
philosopher and sometimes with passion and exitment of a romantic poet. Appearance of these
conditions in Molana, makes him drowned in God‘s love and he gets drowned in the waves of unity
brightness. This tought of unity which can be seen in his explanation, is a thing connected with tallent
and baced on witnessing which is specially for himself.
In spite of his lack of satisfaction about the men of reasoning and the way of their thinking and
explanation and by introducing their foot as a wooden foot, but he himself in explaining his opinions
and toughts reason like them.
About the world, God, resurrection day and about other subjects he speaks, he clears the extent of
constraint and will, and portrays the last state of annihiliation which there the man gives his place to
God. He states these subjects sometimes with assurance and certainity of a dogmatic philosopher and
sometimes with passion and exitment of a romantic poet. Apearance of these conditions in Molana,
makes him drowned in God‘s love and he gets drowned in the waves of unity brightness. This tought of
unity bringhtness. This tought of unity which can be seen in his explanation, is a thing connected with
talent and baced on witnessing which is specially for himself. Whatever he states, is feeling and
discovering the unity and connection of the man with all the beings that during it, the mystic sees
nothing except the presence of God, the Right. In this manner, Although Molavi gets at unity through
discovering and witnessing but his unity is not such that fills the gap between the man and God.
Although he dose not see anything except a presence in this way, he dose not want to being drawn
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toward the absdute constraint and falling of duty by this tought and it is here that the religious way and
religious law put the same foot in him (13 )
More over Molanal has completed the ascetically behaviour of those like Emam Mohammad Ghazali
by his love behavior of himself and has put the hand of an ascetic who has fear, in the hand of the brave
lover in order to make him keep pace with the thunder and the air and releases him from being slow and
lefting behind.

(15 )

Molana‘s puting foot in the world of behavior changed him in to another man. He- that was one of
the great mans of endeavor and was amongst the Sheikholeslams (Islamic sheikh) and the men of
religious decree and the greates respect to him very much and he recived attiontion of the king and was
welcomed with the people- after arriving at the insight district turned his back to all of them and
according to his interpretation «he who was a prayer man with dignity whose time was spent on sitting at
his prayer rug to pray» now was a plaything for the childrens of the city. It means that he accepted to
quit all of those blessings and enjoyments because a more magnificant attractiveness and charming had
conqured his soul. (16 )
In Molana‘s mysticism although each man is himself the player and composer of topic of chainging
and transformation, he is also the audience and watcher of the play and dystiny of others. This world
feachers play in the wisdom atmosphere of that world to cause the mature will of the world takes the
garment off his mysterious body. In Molana‘s opinion some persons drown in recognition of the world
to such extent that neglect recognition of themselves and this is a point of returning in their opinion:

(17 )

Although Molana‘s mistical recognition of the world has a completely moral bace, in Masnavi stories
some of nonadmissible anecdotes id mentioned. This point cause the searchers for absolut mysticism,
not to see this master piece of Molana as a great work and see it as lacking those mystry seekings and
high-flyings that draw the saints from attention and solitude toward annihiliation and unity and has seen
nothing exept charm and fiction in it which «little children can understand it » (18 ) But in spite of his
critics Molavi represents high toughts and fair and noble exitments beyond the surface and outward of
this premise which its understanding do not obtain by every body. Even those like Haj Molla Hadi
Sabzevari, knows this book (Masnavi) in his book of explanation of the mysteries of Masnavi, as a kind
of mystical and poetic interpretation of Qoran (19 ) . Of course some like Shebeli Noghmani, has received
Molana‘s word in Masnavi not stating the mysticism and art but as a speech book and the reality is that
in stating his mystical belives, Molana never looks for using the ways of the men of discussion and
speech. He wants to prove the Resurrection and last day but do not try like poets to seem the returning
of the spirit- which in their belive is being forced at Resurrection day- the necessity of physical
resurrection. But by giving stories and proverbs reminds that the man passed a very long course behind,
during his old disteny and it is not wise to doubt in accepting resurrection.
The rule of Molana‘s special recognition of world changes him into a person who most tends to sit
beside and be friend with dervishes and craftsman. So in his meeting people of any kind could attend in
such a way that even a drunken Christian could be present at his sing and danc too and can cry of
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( 21)

passion and brawl. If a jwish but cher faced with him could see his wonderful humility . Molana‘s
recognition of the world made him a patient person. It has been written that simillar his patience and
tolerance couldn‘t be much. A knowledg seeker who had hostility with Sufism asked Molana if it is true
that he said « I am unified with 73 religous», Molana answered yes and then that man started tounting
and insulting him. Molana smiled and said «I am unified by what you say now, too». 22
Giving attention to characteristics mentioned about Molana‘s contemplation and recognition of the
world, it is a useless expectation to see a philosophical unified school and a general recognition of the
world and also a common scientific attitud in Molana‘s works, and those who want to insert this volcano
of howing insight, in the common philosophical and scientific frams such as Mashai and Eshraghi and
common idealism and realism, never get at any success.
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MEVLÂNÂ‘DA TANRI-YARATMA ĠLĠġKĠSĠ
Prof. Dr. Kemal SÖZEN*

Özet
Tanrı ile yaratma arasında mutlak bir iliĢki kuran Mevlânâ, bütün varlıkların Tanrı‘nın dilemesi ve
emriyle var oldukları inancını benimser. Mevlânâ‘ya göre Tanrı, sürekli yaratan olup, her Ģey O‘nun
eserinin ve varlığının bir delilini oluĢturur. Tanrı‘nın varlığı yaratmasında çeĢitli hikmetler mevcuttur.
Yokluktan meydana getirilmesi sebebiyle âlem, kadîm değildir. Ġnsan da topraktan yaratılmıĢ ve birtakım
yetilerle donatılmıĢtır. Bütün yaratıklar, Tanrı‘ya nazaran gölge varlık niteliği taĢırlar. Öyleyse gerçek
varlık, Tanrı‘dır.
RELATĠONSHĠP BETWEEN GOD AND CREATE ĠN MAWLANA
Abstract
Mawlana, establishes an absolute relationship between God and create and he also holds the belief
that all the beings are created by the wish of God and His command. According to Mawlana, God
always creates and everything in this word is His work and this becomes an evidence of His existence.
There are various reasons in His creation of beings. Universe is not eternal, because of its creation from
non-existence. Human beings are created from soil and are donated with some powers. All the creatures
in this universe are the shadowy beings in respect to God. If so the real being is God.
GiriĢ
DüĢünce tarihi incelendiğinde Tanrı ile yaratma arasındaki iliĢkinin metafizik problemlerin en
önemlilerinden birini teĢkil ettiği anlaĢılmaktadır. Zira her bir felsefî ekol veya akımın temsilcileri kendi
inanç sistemleri çerçevesinde farklı anlayıĢlar sergilemiĢlerdir. Bu bağlamda yaratılıĢ konusunda ortaya
atılan izah ve tasvirler, âlemin yoktan yaratılması, kadîm bir maddeden türemesi, Tanrı‘dan sudûr etmesi
ve kendiliğinden meydana gelmesi anlayıĢında odaklanmaktadır.1 Ġslâm düĢünce tarihinde de meselenin
kelâm, felsefe ve tasavvuf sahalarında ele alınıp tartıĢıldığı ve bu konuda birtakım görüĢlerin ortaya
konulduğu görülmektedir. Meseleye iliĢkin tartıĢmalar ise âlemin kıdemi, sudûru ve hudûsu hususlarında
düğümlenmektedir.
Büyük Türk-Ġslâm düĢünürü Mevlânâ (1207-1273) da Tanrı ile yaratma arasındaki iliĢkiye dair
birtakım görüĢler ileri sürerek bu konudaki düĢüncelerini sergiler. O, Tanrı‘nın yaratıcı niteliğine sahip
olduğunu, var olan her Ģeyin O‘nun kudreti ve emri doğrultusunda varlık kazandığını vurgulamak
suretiyle Tanrı ile yaratma arasında mutlak bir iliĢki kurar. Tanrı‘nın, varlığı yaratırken hiçbir Ģekilde
herhangi bir âlet ya da vasıtaya ihtiyaç duymadığını belirterek, her fırsatta O‘nun yüceliğine iĢaret eder.
Bütün varlıkların Tanrı‘nın üstün bir varlık oluĢuna delâlet ettiğini ve O‘nun yaratma gücünü ortaya
koyduğunu belirtir.
DüĢünürümüz Mevlânâ, kâinattaki her Ģeyin güzel ve hoĢ bir nitelikte yaratıldığı, aklî tasavvurun
* SDÜ
1

Ġlâhiyat Fakültesi Ġslâm Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tevfik Yücedoğru, Ġslâm Ġtikadında YaratılıĢ, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1994, s. 1. Bu konudaki kelâmî ve felsefî
tartıĢmalar hakkında bk. Musa Koçar, Mâtürîdî‟de Allah-Âlem ĠliĢkisi, Ötüken NeĢriyat, Ġstanbul 2004, s. 53-114.
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imkânsız olduğu bir özellikte tertip edildiği, dolayısıyla Tanrı tarafından tayin edilen Ģekle büründüğü
inancını benimser. Âlemin tamamen yokluk niteliği taĢıdığını, esasen onun âdeta var gibi görünen
yokluktan ibaret olduğunu belirten Mevlânâ, bir anda Tanrı‘nın onu ―kün (Ol!)‖ emriyle var ettiği
düĢüncesine sahiptir. O, Tanrı‘nın sanki yok gibi görünen bir varlık, bütün kâinatın ise var olarak
görünen bir yokluk niteliği taĢıdığını zikreder. Dolayısıyla duyulur âlemdeki varlıkların birer gölge varlık
niteliği taĢıdığını kabul eder. Ġnsanların görünen sûretinin, bitki, hayvan, balık ve kuĢ gibi varlıkların
aslında birer nakıĢ ve hayalden ibaret olduklarını ifade eder. GörünüĢte her ne kadar maddî âlemde ise de
gerçekte insanın mana âleminde yer aldığını, algılanan kısmının ise âdeta Tanrı‘nın bir gölgesi niteliği
taĢıdığını söyler.
Bu tebliğimizde Mevlânâ‘nın yukarıda zikredilen görüĢleri çerçevesinde Tanrı ile yaratma arasındaki
iliĢkiye dair düĢünceleri Tanrı-âlem, Tanrı-insan iliĢkisi ekseninde ele alınıp değerlendirilecektir. Öncelikle
onun, Tanrı‘nın yaratıcı niteliğine dair düĢüncelerine yer verelim.
1. Tanrı, Mutlak Anlamda Yaratandır
Mevlânâ‘ya göre Tanrı, yaratan; diğer bir ifadeyle yoktan var edendir. Yoktan var edebilme gücü ise
sadece Tanrı‘ya özgü bir keyfiyettir. Bu bakımdan Mevlânâ, Tanrı ile yaratma arasında mutlak bir iliĢki
kurar.
Türkçe‘de ―yaratıĢ, yoktan var ediĢ‖ anlamlarını içeren yaratma kavramı,1 Ġngilizce‘de ―create‖,
Fransızca‘da ―créer‖, Almanca‘da ise ―erschhaffen‖ kelimelerinin karĢılığıdır. Arapça‘da ise yaratma kavramı
karĢılığında ―halk‖ kelimesi kullanılır. Halk kelimesi ise ―h-l-k‖ kökünden türetilmiĢ olup, sözlükte ―takdir
etmek, düzeltmek, örneksiz ve benzersiz yaratmak, bir Ģeyden baĢka bir Ģeyi meydana getirmek‖ gibi anlamları içerir. 2
Dolayısıyla yaratma, ―bir Ģeyi daha önce varolan bir Ģeyden varlığa getirme veya yoktan var etme‖3 anlamına gelir.
DüĢünürümüz Mevlânâ‘ya göre Tanrı ezelî olup, ezelden beri diri olan, her Ģeyi bilen ve her Ģeye gücü
yeten, daima tedbir ve tasarrufta bulunan bir varlıktır.4 O, her Ģeyi eĢsiz ve örneksiz yaratandır.5
Yaratmada zâtı haricinde üstün bilgi ve yeteneğe sahip olan herhangi bir Ģeye muhtaç değildir. Her varlık
O‘na ihtiyaç duymasına karĢın, kendisinin muhtaç olduğu herhangi bir varlıktan söz edilemez. Hâlbuki
Tanrı‘nın dıĢındaki bütün yaratıklar bir rehbere tâbi olarak hareket edip, birtakım eylemlerde bulunarak
sanat icra etmekle birlikte bir örneğe ihtiyaç duyarlar.6 Yaratıcı vasfına sahip Tanrı,7 yok olan Ģeylere
varlık veren olması nedeniyle varlıkların kaynağıdır.8 Dolayısıyla her Ģeyin baĢlangıcı ve her Ģeyi yoktan
yaratan O‘dur.9 Sonradan var olan bütün varlıkların meydana geliĢi, O‘nun varlığı sebebiyledir.10 O,
bizâtihi Ģekilden münezzeh olup, aksine varlıklara Ģekiller verendir.11 ġekilsiz olmakla birlikte tüm
insanlara da sûretler veren bir varlık niteliğine sahiptir.12 EĢsiz sanat sahibi ve Ģanı yüce Tanrı, eĢyayı
yokluk denizinden varlığa getirendir.13
Mevlânâ‘ya göre varlığa geliĢ, Tanrı‘nın emriyle gerçekleĢir.14 Zira Tanrı hükmeden ve dilediğini
yapandır. O, her Ģeyde tasarruf etme yetisine sahiptir. O‘nun eĢya hakkındaki takdir ve tasarrufu,
1 ġemseddin

Sâmi, Kâmûs-i Türkî, (Temel Türkçe Sözlük), C. III, Ġstanbul 1986, s. 1467.
Faris, Mucmelu‟l-Luga, ―hlk‖ mad., C. II, (nĢr. Z. Abdulmuhsin Sultan), Müessesetü‘r-Risâle, Beyrut 1986, s. 301.
3 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma, Ġstanbul 2000, s. 1007.
4 Mevlânâ Celâleddin, Dîvân-ı Kebîr, C. V, s. 173, B. 1956; C. VII, s. 320, B. 4108. Bundan sonraki referanslarda bu esere sadece
Dîvân Ģeklinde atıf yapılacaktır. B, beyit numarasını göstermektedir. Eserin tam künyesi: Dîvân-ı Kebîr, C. I-VII, (haz. Abdülbâki
Gölpınarlı), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992.
5 Dîvân, C. I, s. 379, B. 3471; C. II, s. 31, B. 248; C. VII, s. 587, B. 7804.
6 Mevlânâ, Mesnevî, C. I, s. 131, B. 1630-1631. Eserin tam künyesi: Mesnevî, C. I-VI, (trc. Veled Ġzbudak, gözden geçiren:
Abdülbaki Gölpınarlı), Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul 1990.
7 Dîvân, C. VII, s. 505, B. 6623; ayrıca bk. C. IV, s. 345, B. 3338.
8 Dîvân, C. VII, s. 586, B. 7787, 7791; ayrıca bk. C. I, s. 227, B. 2123.
9 Dîvân, C. III, s. 129, B. 1105.
10 Dîvân, C. V, s. 157, B. 1810; C. II, s. 192, B. 1563.
11 Dîvân, C. V, s. 439, B. 5963; C. II, s. 212, B. 1720.
12 Dîvân, C. V, s. 295, B. 3514.
13 Dîvân, C. V, s. 431, B. 5849.
14 Mesnevî, C. I, s. 198, B. 2466.
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herhangi bir sebebe bağlı değildir. EĢsiz ve örneksiz yaratan Tanrı‘nın bu husustaki fiili, O‘nun
ihsanından kaynaklanır.1 Keza, ―Neredeysen orada Elest davetinde bulunursun, sarhoĢ edersin, varlık verirsin
cömertliğinle, ihsanınla.‖2 sözleriyle Mevlânâ, Tanrı‘nın eĢyayı varlığa getiren olduğu hususuna iĢaret eder.
Mevlânâ‘ya göre, âlemdeki her Ģeyi Tanrı yapar; meydana getirir.3 Âlemde mevcut olan her Ģey, O‘nun
dilemesiyle gerçeklik kazanır. Zira Tanrı, neyi diler ve yapmak isterse o Ģey gerçekleĢir.4 Mutlak kudret
sahibi Tanrı, sebepleri de yaratandır. Fakat O, insanların birtakım hikmetleri algılaması için yaptığı iĢleri
çoğu kez sebeple yapar ve yaratır.5 Dolayısıyla dünyadaki sebepleri de yaratan O‘dur.6 Ne kadar sebep
varsa hepsi de âdeta Tanrı‘nın birer gölgesi niteliğindedir. Tanrı, sebepsizliği her Ģeye sebep kılmıĢtır.
Dolayısıyla Mevlânâ‘ya göre, yaratanla sebep özdeĢtir.7 Sebepsizlikten sebepler meydana getiren
Tanrı‘dır.8 Bütün bunların yanı sıra, yokluktan var etmek, sadece Tanrı‘ya özgü bir niteliktir.9
Mevlânâ, Tanrı‘nın yaratmaya iliĢkin lütuflarının saymakla bitmeyeceğini söyler. O, ―Sanatkârın
lütuflarından hangisini söyleyeyim. Onun kudret denizinin kıyısı-bucağı görünmez ki.‖10 Ģeklindeki sözleriyle bu
hususa vurgu yapar. Ġnsanın varlığının da Tanrı‘nın bir lütfu olduğuna iĢaret eder. DüĢünürümüz, ―Bizim
varlığımızı da O‟nun fazl ve ihsan eli ekmemiĢ midir? Bizi de yoktan yaratan O değil mi?‖11 Ģeklindeki soru
formlarıyla bu gerçeği dile getirir. Bunun yanı sıra, yok olanın bir Ģey varlığa getirmesinin imkânsız
olduğunu belirterek, varlığın ancak Tanrı‘nın lütfuyla varlık kazandığına dikkat çeker.12 Kısacası
Mevlânâ‘ya göre, O‘nun ihsanıyla her Ģey yokluktan var olur.13 Dolayısıyla her varlığa gelmek isteyen,
Tanrı‘nın cömertliği sayesinde varlık elde eder.14 ġayet birtakım olgulara dikkatlice bakılırsa, imkânsız gibi
görülen Ģeyler bile O‘nun kudretiyle mümkün hâle gelir.15
Mevlânâ‘ya göre eĢi ve benzeri olmayan yüce Tanrı,16 eĢsiz ve örneksiz sanatlara sahip bir yaratıcı
niteliğine sahiptir.17 Zira Tanrı‘nın yaptığı her iĢ güzeldir. Dünya, O‘nun yaptığı resim, Ģekil ve nakıĢlarla
doludur. Fakat O, akıl ile kavranılması ve tasvire sığması imkânsız bir varlıktır.18 Çünkü bizâtihi Tanrı,
gözlerden gizli olmasına rağmen eserleriyle meydandadır.19 Dolayısıyla var olan her Ģey, Tanrı‘nın bir
eseridir.20
Eserleriyle zuhur eden Tanrı‘nın zâtında herhangi bir artma ve eksilme keyfiyetinin olmadığına vurgu
yapan Mevlânâ‘ya göre çokluk, eserde tezahür eden bir keyfiyet olup, zâtta değildir. Zira Tanrı‘nın zâtı
için ne artma ne de eksilmeden söz edilebilir. Âlemi yaratmasıyla O‘nun zâtında artma ya da çoğalma gibi
herhangi bir değiĢiklikten söz edilemez. Buna karĢın, insan örneğinde olduğu gibi, varlıkların
yaratılmasıyla eserin çoğalıp artmasından bahsedilebilir. Dolayısıyla Tanrı‘nın eserlerinin artıĢı, bir bakıma
O‘nun zuhurudur ki, böylece sanatı ve eserleri zuhur edip ortaya çıkar. Tanrı‘nın dıĢındaki varlıkların
sebeplere bağlı ve sonradan meydana gelmesi hasebiyle zâtlarının çokluğundan söz etmek mümkündür. 21
Tanrı‘nın zâtının zıddı, ortağı ve benzeri yoktur. ĠĢinde de O‘na ortak olan herhangi bir Ģeyden
1 Mesnevî, C. II,

s. 124, B. 1617, 1619, 1625-1626.
B. 2134.
3 Dîvân, C. II, s. 150, B. 1204; C. VII, s. 646, B. 8605.
4 Dîvân, C. V, s. 374, B. 3877-3878.
5 Mesnevî, C. V, s. 129, B. 1541-1542, 1548-1549.
6 Dîvân, C. VI, s. 121, B. 1089.
7 Dîvân, C. VII, s. 185, B. 2346-2347.
8 Dîvân, C. III, s. 296, B. 2855.
9 Dîvân, C. V, s. 367, B. 3758.
10 Dîvân, C. III, s. 184, B. 1669.
11 Mesnevî, C. II, s. 201, B. 2624.
12 Dîvân, C. II, s. 353, B. 2940.
13 Mesnevî, C. VI, s. 140, B. 1743.
14 Dîvân, C. IV, s. 7, B. 32.
15 Dîvân, C. VII, s. 374, B. 4850; ayrıca bk. C. V, s. 368, B. 3784.
16 Dîvân, C. IV, s. 334, B. 3230.
17 Dîvân, C. III, s. 352, B. 3466.
18 Dîvân, C. IV, s. 174, B. 1608; ayrıca bk. C. III, s. 102, B. 803.
19 Dîvân, C. I, s. 338, B. 3103.
20 Dîvân, C. III, s. 17, B. 89.
21 Mesnevî, C. IV, s. 136, B. 1665-1669.
2 Dîvân, C. I, s. 228,
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bahsetmek imkânsızdır. Varlıklar, Tanrı sayesinde varlığa bürünürler.1 Zira Tanrı, ezelde dileyip
belirlediği varlıkların gerçeklik kazanmasını sağlayan bir niteliğe sahip varlıktır.2
DüĢünürümüz Mevlânâ, Tanrı ile yaratılanlar arasında kıyas yaparak, O‘nun diğer bütün varlıklardan
üstün bir nitelikte olduğuna iĢaret eder. Mevlânâ bu hususa, ―Dostum, Ģeker mi iyidir, yoksa Ģeker yapan mı?
Ayın güzelliği mi daha üstündür, yoksa ay‟ı yaratanın güzelliği mi?‖3 soru tarzındaki ifadeleriyle dikkat çeker.
Yine Mevlânâ‘ya göre, Ģayet yokluktan yeniden binlerce dünya yaratıldığı farz edilse bile, bunların
Tanrı‘nın güzellik yanağında ancak bir bene benzeyeceğini ifade eder.4
2. Tanrı‘nın Varlıkları Yaratmasındaki Hikmet
Mevlânâ, Tanrı‘nın varlıkları yaratmasındaki hikmetlere dair birtakım düĢünceler sergiler. O, Tanrı‘nın
ezelî bir varlık olduğuna vurgu yaparak, içinde yaĢadığımız bu dünya henüz yokken de O‘nun var
olduğunu, dolayısıyla yüce ve ulu bir niteliğe sahip bulunduğunu ifade eder. Tanrı‘nın, insanları yaratıp
dünyaya getirmedeki maksadının ise ne olduğunu merak edip kendi kendine sorar.5
Tanrı‘nın, âlemi insanlara bir lütuf olarak yarattığını belirten Mevlânâ,6 aĢağıdaki beyitlerde Hz.
Peygamber‘in bu husustaki sözlerine yer verir:
―Peygamber, „Tanrı, âlemi yaratmadan maksadım, ihsan etmekti.
Yarattım ki benden bir fayda görsünler, balıma parmaklarını bansınlar.
Ben bir fayda göreyim, çıplak adamdan bir libas elde edeyim diye yaratmadım dedi.‟ buyurmuĢtur.‖7
Yaratmadaki hikmetleri kavramak için insanın dikkatini âleme yöneltmesini isteyen Mevlânâ, ―On
sekiz bin âlemi de, gözün varsa bak da gör, gizli defineyi meydana çıkarmak için meydana getirdi.‖8 diyerek, Tanrı‘nın
âlemi yaratmasındaki sırra iĢaret eder. Dolayısıyla Mevlânâ‘ya göre, âlemin yaratılmasındaki hikmet,
ondaki gizli sırrı açığa çıkarmaktır.9 Yine Mevlânâ, âlemdeki varlıkların yaratılmasındaki maksadın ise
hikmet hazinelerinin gizli kalmayıp meydana çıkmasına yönelik olduğunu belirtir. 10 Zira ona göre Tanrı,
yeri ve göğü, kudreti ile sanatının görünmesi için yaratmıĢtır.11 Tanrı‘nın, ―Bir gizli defineydim, bilinmeyi
sevdim, diledim de halkı yarattım.‖12 dediğini de belirten Mevlânâ,13 kendince yaratıĢtaki maksadın farklı bir
boyutuna da değinir.
Tanrı‘nın yer ve gökyüzü ile içlerindeki mevcut varlıkları yaratmasının diğer bir hikmetine de yer
veren Mevlânâ, bu husustaki görüĢlerini Ģöyle dile getirir:
―Eğer âlemin yeryüzüne ihtiyacı olmasaydı âlemlerin Rabbi, yeri yaratmazdı.
Bu titreyip duran yeryüzü, dağlara muhtaç olmasaydı Tanrı, o heybetli dağları halk etmezdi.
Göklere de ihtiyaç olmasaydı yedi kat göğü yoktan meydana getirmezdi.
GüneĢ, ay ve Ģu yıldızlar, ancak ihtiyaç yüzünden zuhura geldi.
ġu halde varlıkların kemendi, (yoklukları çekip varlık âlemine getiren) ihtiyaçtır. Tanrı‟nın ihsanı, ihtiyaç miktarınca
1 Mesnevî, C. VI,

s. 130, B. 1618.
B. 689.
3 Dîvân, C. II, s. 48, B. 379; benzer anlamdaki baĢka bir beyit için bk. s. 63, B. 515.
4 Dîvân, C. II, s. 414, B. 3470.
5 Dîvân, C. II, s. 416, B. 3484.
6 Mesnevî, C. II, s. 202, B. 2632.
7 Mesnevî, C. II, s. 202, B. 2635-2637.
8 Dîvân, C. III, s. 315, B. 3072.
9 Dîvân, C. III, s. 315, B. 3067.
10 Mesnevî, C. IV, s. 243, B. 3028.
11 Mevlânâ, Fîhi Mâfih, (trc. M. Ülker Anbarcıoğlu), MEB Yayınları, Ġstanbul 1990, s. 323.
12 Yapılan ilmî bir araĢtırmada Tasavvuf literatüründe Ģöhret bulan, fakat zayıf ve mevzu hadisleri tespit amacıyla derlenen hadis
kitaplarında nakledilen mezkûr rivayetin, hiçbir kaynak hadis kitabında yer almadığı tespit edilerek, söz konusu rivayetin hadis
olmadığı ortaya konulmuĢtur. Bu konuda geniĢ bilgi için bk. Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki
Dayanakları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2000, s. 98-99.
13 Dîvân, C. V, s. 487, B. 6687; ayrıca bk. Mesnevî, C. IV, s. 243, B. 3029; C. VI, s. 58, B. 698; Fîhi Mâfih, s. 351.
2 Dîvân, C. I, s. 74,
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zâhir olur.‖1
Mevlânâ‘ya göre Tanrı, yeri yerdekiler için yaratmıĢ, göğü de göktekilerin yurdu yapmıĢtır.2 Dolayısıyla
gökleri yaratan Tanrı, bunu ihtiyaçları gidermek maksadıyla gerçekleĢtirmiĢtir.3
Âlemin yaratılma sebepleri arasında Hz. Peygamber‘in varlığını da gösteren Mevlânâ, Miraç gecesi
Tanrı‘nın O‘na, ―Sen olmasaydın gökleri yaratmazdım.‖4 diye buyurduğunu söyleyerek, yaratmanın onun
uğruna gerçekleĢtirildiğini söyler.5 Dolayısıyla Mevlânâ, gökyüzünün ve içinde yer alan Ģeylerin varlık
sebebini Hz. Peygamber‘e atfeder. Denizlerin ve içindeki yaratıkların mevcudiyetinin de Hz.
Peygamber‘in varlığı sayesinde gerçekleĢtirildiği inancını benimser.6
Ġnsanın yaratılmasındaki maksada da değinen Mevlânâ, bunun Tanrı‘ya ibadetten baĢka bir nedeninin
bulunmadığına vurgu yapar. Bu hususta, ―Ben, cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.‖ 7
mealindeki ayeti delil gösterir.8 Dolayısıyla Mevlânâ, insanın mezkûr sebepten dolayı yaratılıp dünyada
hayat sürdüğünü belirtir.9 Diğer taraftan o, Tanrı‘nın âlem, gök, yer, güneĢ, ay ve gezegenleri de kendisini
tesbih (zikr) etmeleri, kullukta bulunmaları için yarattığını ifade eder. 10 Bizâtihi kendisi de, ―Varlık da
hizmet için gerektir bana, yokluk da; O olmadıktan sonra varlığı ne yapacağım?‖ Ģeklindeki sözleriyle bu husustaki
kiĢisel tavrını açıkça ortaya koyar.11
3. Tanrı-Yaratma ĠliĢkisi
Mevlânâ, Tanrı ile yaratma arasındaki iliĢkinin konumuna değinir. Ona göre Tanrı, sürekli yaratır ki
bu hususa, ―Tanrı‟nın iĢi, her an, eĢsiz, örneksiz Ģeyler yaratmaktır.‖12 sözleriyle iĢaret eder. Tanrı sanatının
hazinesi mesabesindeki yokluktan, sürekli ihsanlar gelip durarak, eĢsiz ve örneksiz Ģeylerin Tanrı
tarafından yaratıldığını belirtir.13 ―O her an yaratma halindedir.‖14 mealindeki ayete dikkat çeken Mevlânâ,
Tanrı‘nın daima yaratmayı gerçekleĢtirdiğini, buna örnek olarak da her gün birçok insanın doğup dünyaya
geldiğini zikreder.15 Her Ģeyi kuĢatan Tanrı‘nın bir iĢi yapmasının, diğer baĢka iĢleri gerçekleĢtirmesine de
engel olmadığını vurgular.16
DüĢünürümüz Mevlânâ‘nın Tanrı-yaratma iliĢkisine dair fikirlerini çeĢitli açılardan ele alıp
değerlendirmek mümkündür. Fakat öncelikli olarak yokluktan varlığa geliĢ konusuna yer vermek
istiyoruz.
3.1. Tanrı, Yokluktan Varlığa Getirendir
Mevlânâ‘nın yokluktan varlığa geliĢ hakkındaki düĢüncelerine geçmeden önce, yokluk problemi ile
ilgili bazı görüĢlere kısaca değinmek istiyoruz. Kelâm ve felsefede varlığın zıddı olarak kullanılan yokluk
(adem) kavramı, ―hiçlik‖ ve ―varlığın yaratılmasından önceki hâl‖ gibi anlamları içermektedir. Yunan
düĢüncesinde Parmenides (d. yaklaĢık M.Ö. 515 civarı), Herakleitos (M.Ö.535/540-475/480) ve
1 Mesnevî, C. II,

s. 251, B. 3275-3279.

2 Mesnevî, C. I, s. 191-192, B. 2386-2387.
3 Mesnevî, C. III, s. 262, B. 3209.

Hz. Peygamber‘in yaratılıĢıyla ilgili olarak zikredilen ve ―Sen olmasaydın bu kâinatı yaratmazdım.‖ Ģeklinde meĢhur olan bu
sözün hadis kitaplarında yer almadığı tespit edilmiĢtir. Bu husustaki değerlendirmeler hakkında geniĢ bilgi için bk. Ahmet
Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, s. 121 vd.
5 Mesnevî, C. VI, s. 228, B. 2883-2884; ayrıca bk. Dîvân, C. IV, s. 84, B. 722; C. V, s. 145, B. 1681.
6 Mesnevî, C. VI, s. 168, B. 2103-2106; ayrıca bk. Dîvân, C. VII, s. 609, B. 8086-8087.
7 Zâriyât, 51/56.
8 Mesnevî, C. III, s. 243, B. 2986-2988; ayrıca bk. C. VI, s. 198, B. 2501.
9 Mesnevî, C. III, s. 238, B. 2929.
10 Fîhi Mâfih, s. 329.
11 Dîvân, C. III, s. 152, B. 1328.
12 Mesnevî, C. VI, s. 265, B. 3357.
13 Mesnevî, C. V, s. 85, B. 1024-1025.
14 Rahmân, 55/29.
15 Mesnevî, C. I, s. 247, B. 3071-3075; Dîvân, C. V, s. 153, B. 1777-1781; C. VI, s. 7, B. 42.
16 Mesnevî, C. I, s. 119, B. 1487.
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Anaxagoras (M.Ö. 500-428/429) gibi presokratik filozoflar, yokluk için reel bir varlıktan söz
edilemeyeceğini, dolayısıyla varlığın ezelî ve ebedî olduğunu savunurken, Platon (M.Ö. 427-347) onu,
Ġdenin âlemi var etmesi için kullandığı ilk madde olarak kabul ederek gerçek bir varlık olarak
değerlendirmiĢtir. Aristoteles (M.Ö. 384-322) ise adem‘i, ―varlığın ya da var oluĢun yokluğu‖ manasında
kullanmıĢtır. Ona göre yokluk, bir keyfiyetin maddede bulunmaması durumudur. Her oluĢ, nisbî veya
potansiyel bir gayri mevcudun (no-existant, ma‘dûm) varlık hâline dönüĢmesidir ki, bu anlamda mutlak
bir oluĢtan bahsedilemez. Ġslâm düĢüncesinde ilk defa adem problemi üzerinde duran Mu‘tezile
kelâmcılarına göre Tanrı, ―Ģey‖lerin yaratılmadan önceki durumlarını, diğer bir ifadeyle ma‘dûmlarını bilir.
Öyleyse ma‘dûmlar, Tanrı‘nın bilgisine uygun bir realiteye sahiptir. Görüldüğü üzere Mu‘tezile, ma‘dûmu,
―varlığı olmayan ma‟lûm‖ Ģeklinde tarif ederek ona bir gerçeklik tanımıĢtır. Ehl-i Sünnet ise yokluğu, ―hiçbir
Ģey değil (leyse bi-Ģey‟)‖ Ģeklinde açıklayarak ona gerçeklik tanımaktan kaçınmıĢtır. Dolayısıyla âlem, ―lâ
Ģey‖den, yani yokluktan yaratılmıĢ bir niteliktedir. Konunun felsefe ve tasavvuf alanında da tartıĢıldığı
görülmektedir. Örneğin, Ġbn Arabi (ö. 1240), varlığı Tanrı‘nın yaratmasına bağlı olması nedeniyle âlemi
kendine nispetle yok; O‘nun ilminde mevcut olmasına oranla da var kabul eder ve yaratmadan önceki
durumuna ―a‟yân-ı sâbite‖ adını verir.1
DüĢünürümüz Mevlânâ, bütün varlıkları Tanrı‘nın yokluktan varlığa getirdiği düĢüncesini benimser.
O, yoklukları mutlak varlık niteliğine sahip olan Tanrı‘nın sürekli bir Ģekilde meydana getirdiğine iĢaret
ederek, yokluğun da O‘nun tarafından var edildiğini belirtip onu. varlığın iĢ yurdu olarak niteler. 2
Dolayısıyla Mevlânâ, yokluğu âdeta Tanrı sanatının tezgâh evi Ģeklinde değerlendirir.3 Zira Mevlânâ‘ya
göre Tanrı, yoktan yaratıĢ tezgâhında sürekli yaratma fiilini gerçekleĢtirir.4 Yine bu hususa, ―Ustaların
ustası Tanrı‟nın da tezgâhı yokluktur. Nerde yokluk fazlaysa orası Tanrı tezgâhıdır, Tanrı iĢi oradadır.‖5 sözleriyle
dikkat çeker.
Mevlânâ, yokluğu var olanların kaynağı olarak değerlendirir.6 Yokluğa varlık verenin ise Tanrı
olduğuna iĢaret ederek bu keyfiyetin, bir varlığı baĢka bir varlığa dönüĢtürmekten de üstün olduğunu
ifade eder.7 Yokluk âleminin niteliğine de değinen Mevlânâ, onun pek geniĢ ve sınırsız bir özellik
taĢıdığını söyler. Varlıkların mezkûr âlemden belirip beslendiğini, diğer bir ifadeyle; onun sayesinde var
olduklarını kabul eder.8 Yine Mevlânâ, yokluğu bir denize, görünen âlemi ise bu denizdeki köpüğe
benzetir.9 Ġnsanların da söz konusu denizdeki balıklar mesabesinde olduğunu söyler.10
Yokluk âleminden varlığa geliĢin, Tanrı‘nın emir ve dilemesiyle vuku bulduğunu vurgulayan
Mevlânâ,11 herhangi bir niteliğe sahip olmayan yokluğun varlık alanına O‘nun sayesinde gelerek gerçeklik
kazandığını belirtir.12 Yine Mevlânâ, yüz binlerce varlığın Tanrı‘nın emriyle yokluk âleminden varlık
âlemine her an gelip durduğuna iĢaret eder.13 Esasen o, ―Yokluk, koskoca bir âlem doğurmadı mı? Hâlâ da her
an bütün varlıklar ondan doğmuyor mu?‖ Ģeklindeki sorularla bu gerçeğe dikkat çeker.14 Dolayısıyla Mevlânâ,
hem yokluğun hem de varlığın Tanrı‘nın var kıldığı Ģeyler oldukları, ikisinin de O‘nun hüküm ve
idaresine tâbi bir konumda bulundukları düĢüncesine sahiptir.15 Mevlânâ‘ya göre Tanrı, dilediği takdirde
kudretiyle yoktan, diğer bir deyiĢle yokluktan varlık meydana getirir.16 Zira bütün varlıklar, Tanrı‘nın
Y. ġevki Yavuz, ―adem‖ DĠA, C. I, Ġstanbul 1988, s. 356-357.
B. 1960.
3 Mesnevî, C. II, s. 153, B. 690.
4 Dîvân, C. VII, s. 293, B. 3747.
5 Mesnevî, C. VI, s. 118, B. 1469-1470.
6 Dîvân, C. VII, s. 90, B. 1214; s. 453, B. 5896; ayrıca bk. C. III, s. 436, B. 4190; C. V, s. 258, B. 3010.
7 Dîvân, C. VI, s. 9, B. 65.
8 Mesnevî, C. I, s. 248, B. 3094.
9 Dîvân, C. VI, s. 256, B. 2556.
10 Dîvân, C. III, s. 432, B. 4156.
11 Dîvân, C. VII, s. 112, B. 1394-1395; bu hususta ayrıca bk. s. 272, B. 3477, s. 630, B. 8392.
12 Mesnevî, C. I, s. 116, B. 1448-1450; ayrıca bk. Dîvân, C. V, s. 269, B. 3147.
13 Mesnevî, C. I, s. 151, B. 1888-1889; ayrıca bk. C. VI, s. 219, B. 2771-2773; Dîvân, C. VII, s. 130, B. 1632.
14 Mesnevî, C. III, s. 384, B. 4692.
15 Dîvân, C. I, s. 86, B. 792.
16 Dîvân, C. II, s. 444, B. 3750; C. III, s. 389, B. 3765.
1
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(Ol!)‖ emri gereği yaratılıp var olurlar.1 O‘nun buyruğuna uyarak yokluktan varlık âlemine gelirler.2
Mevlânâ, yoktan varlığı meydana getiren Tanrı‘nın, insanı da yokluktan yaratıp bu âleme getirdiğini
vurgular.3 Dolayısıyla Mevlânâ‘ya göre, insanın varlık kazanması Tanrı sayesindedir.4 Zira bedeni kamıĢa,
yokluğu ise kamıĢlığa benzeten Mevlânâ, Tanrı‘nın beden kamıĢını yokluk kamıĢlığından kesip onardığını
söyler.5 Ona göre insanın varlığı, Tanrı vergisi ve onun icadıdır.6 Dolayısıyla insanı yoktan yaratıp varlık
elbisesini bağıĢlayan Tanrı‘dır. O, karĢılıksız olan lütuf, ihsan ve keremiyle insanı yaratandır.7
3.2. Tanrı, Âlemin Yaratıcısıdır
DüĢünürümüz Mevlânâ, Tanrı‘nın, eĢi ve örneği olmaksızın âlemi yokluktan meydana getirdiğini
belirtir.8 O, âlemin sınırlı bir nitelikte olduğunu ifade ederek onun varlık kazanmasının, sınırsızlık
âleminden kaynaklandığını söyler.9 ―Âlem, tamamıyla yoktur, yokluktur, bir an için onu var et…‖10 sözleriyle
Mevlânâ, âlemin yokluktan varlığa geldiğine, dolayısıyla hâdis olduğuna iĢaret eder. Zira Mevlânâ‘ya göre,
topraktan yaratılmıĢ âlem sanki bir tepeciktir. Yokluk ise onun altında gömülü bir define gibidir.11
Mevlânâ, âlemin yaratılıĢını çeĢitli vesilelerle izah eder. Ona göre bütün âlem, esasında arazdı. Arazlar
sûretlerden, sûretler ise düĢüncelerden doğar. Bu cihan ise ―Akl-ı Küll‖ (Küllî Akıl)‘ün bir düĢüncesinden
ibarettir.12 Zira her hünerin aslı, hayalden, arazdan ve düĢünceden kaynaklanır. Bu hususu bir metaforla
açıklayan Mevlânâ‘ya göre, nasıl ki bir mühendis ev yapmadan önce onu zihninde tasarlar, sonra da
vücuda getirir; tıpkı bunun gibi, dünyanın var oluĢu da Tanrı‘nın ezelî bilgisinde mevcut olup, O‘nun
kudretiyle kuvveden fiile çıkarak gerçeklik kazanmıĢtır.13 Dolayısıyla Mevlânâ, varlığa gelmeden önce
kuvve hâlinde olmak üzere âlemin bilgisinin Tanrı‘nın ilminde mevcut olduğunu, herhangi bir artma ya
da eksilme olmaksızın yaratılıĢla birlikte vücuda geldiğini vurgular.14 O, Tanrı‘nın güzel tedbirinin âdeta
Ģekillerin babası olan heyûlâyı farklı Ģekillere sokarak gösterdiğini, fakat heyûlânın da Tanrı‘nın kudretiyle
var olduğunu ifade eder.15 Her sûretin ise Tanrı‘dan yardım gördüğünü, O‘nun yüceliği ve kudreti
sayesinde var olduğunu belirtir.16
Mevlânâ‘nın biraz önce zikredilen görüĢleri, tasavvufî anlayıĢtaki a‘yân-ı sâbite fikrini hatırlatmaktadır.
Zira a‘yân-ı sâbite, duyulur âlemde var olan eĢyanın Tanrı‘nın ilmindeki hakikatleridir. Diğer bir ifadeyle,
söz konusu hakikatler, O‘nun ilminde sabit olan yoklar (ma‘dûmât) mesabesindedir. Dolayısıyla a‘yân-ı
sâbitenin duyulur âleme nazaran varlığı olmadığından, ―yok‖ olarak kabul edilir. DıĢ âlemde zâhir olan
eĢyanın ise kendine özgü bir varlığı yoktur. Bunların görünen varlıkları, esasen Tanrı‘nın varlığının değiĢik
sûretlerde tecellisinden ibarettir. Çünkü tek ve biricik varlık (vahdet-i vücûd), sadece Tanrı olduğundan,
O‘nun haricindeki Ģeylerin varlıkları mecazîdir. EĢyanın birbirinden farklı oluĢu ise, âyan-ı sâbitelerinin
farklılığından kaynaklanır. Dolayısıyla âyan-ı sâbitenin kendisinin bâtın, sûretinin ise zâhir olduğu kabul
edilmiĢtir.17
Âlemin Tanrı tarafından yaratılıp varlığa getirildiğini her fırsatta vurgulayan Mevlânâ, O‘nun kudretine
―(O) göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir Ģeyi yaratmak istediği vakit ona sadece ‗Ol!‘ der, o da hemen oluverir.‖ (Bakara, 2/117).
Bu konuda ayrıca bk. Âl-i Ġmrân, 3/47; En‘am, 6/73; Nahl, 16/40; Meryem, 19/35; Yâsin, 36/82; Mü‘min, 40/68.
2 Dîvân, C. IV, s. 73, B. 612.
3 Dîvân, C. I, s. 86, B. 791; C. II, s. 31, B. 255; s. 182, B. 1481; C. VII, s. 370, B. 4803.
4 Dîvân, C. VII, s. 26, B. 349.
5 Dîvân, C. VII, s. 9, B. 112.
6 Mesnevî, C. I, s. 48, B. 604.
7 Mesnevî, C. V, s. 152, B. 1842-1843.
8 Mevlânâ, Macâlis-i Sab‟a (Yedi Meclis), (trc. ve haz. Abdülbâki Gölpınarlı), Yeni Kitap Basımevi, Konya 1965, s. 87.
9 Dîvân, C. III, s. 264, B. 2527.
10 Dîvân, C. I, s. 314, B. 2902.
11 Dîvân, C. VII, s. 167, B. 2114.
12 Mesnevî, C. II, s. 74, B. 976-978.
13 Mesnevî, C. II, s. 73-74, B. 965-971.
14 GeniĢ bilgi için bk. Mesnevî, C. III, s. 272-273, B. 4541-4546.
15 Dîvân, C. VII, s. 477, B. 6226, 6228-6231.
16 Mesnevî, C. VI, s. 296, B. 3742-3744.
17 Süleyman Uludağ, ―A‘yân-ı Sâbite‖, DĠA, C. IV, Ġstanbul 1991, s. 198-199.
1
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iĢaret eder. Zira Mevlânâ‘ya göre bizâtihi zorunlu varlık olan Tanrı, dilerse bu âlem gibi yüzlerce âlemi bir
anda yoktan var edebilir;1 mevcut dünyadan baĢka nice dünyaları gizlilik âleminden meydana çıkarabilir. 2
Gökleri ve göklerdeki Ģeyleri yokluktan meydana getirip yaratan; suyu, toprağı ve topraktakileri halk eden
Tanrı‘dır. O, göğü saf bir hâle getirmiĢ; suyla toprağı da bulanık bir niteliğe büründürmüĢtür.3 Yıldızlar da
Tanrı‘nın emriyle birtakım tedbirlere sahip nitelikte donatılıp bu tedbirler çerçevesinde programlanarak
vücut bulmuĢlardır.4 O halde, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Tanrı‘nın birer eseridir.5
Mevlânâ‘ya göre Tanrı, dünyayı su ve topraktan, yani balçıktan yaratmıĢtır. 6 Canlı ve cansız varlıklarla
dopdolu olup, âdeta bir samanlığa benzeyen dünya, Tanrı‘nın kudret ve yaratmasıyla yokluktan varlığa
gelmiĢtir.7 Mevlânâ, dünyanın, su, hava, ateĢ ve toprak olmak üzere dört unsur (anâsır-ı erbaa)dan
meydana geldiğini, birbirine zıt olan bu unsurların Tanrı‘nın kudretiyle âdeta dostlar gibi birbiriyle
birleĢtiğini söyler.8 Dolayısıyla ona göre, bu dünya dört unsurdan, dört unsur ise Tanrı‘nın ezelî aĢkından
doğmuĢtur.9 Mevlânâ bu hususa, ―AĢk olmasaydı, varlık nerden olurdu?‖10 Ģeklindeki soru biçimiyle iĢaret
eder. O, aynı zamanda bitki, insan ve diğer varlıkların dört unsurun birbiriyle karılıp birleĢmesi sonucu
ortaya çıktıklarını söyler.11
Biraz önce zikrettiğimiz Mevlânâ‘ya ait görüĢler, antik çağ Yunan düĢüncesindeki anâsır-ı erbaa fikrini
çağrıĢtırmaktadır. Anâsır kelimesi, sözlükte ―asıl, kök, soy, Ģeref ve asalet‖ anlamlarına gelen unsur
kavramının çoğuludur. Anâsır-ı erbaa ise, ―dört unsur‖ anlamındadır ki, klasik felsefede toprak, su, hava ve
ateĢten ibarettir. Empedokles (M.Ö. yaklaĢık 490-432), bunlardan her birini ―arkhe‖ diye ifade edilen ilk
madde olarak kabul etmek yerine, dördünün de kâinatın ana maddesi olduğunu belirtmiĢtir. O, bütün
varlıkların yapısında bu dört maddenin değiĢik Ģekillerde yer aldığını söylemiĢtir.12 Empedokles‘e göre
madde, genel görünümü bakımından değiĢmez; onda oluĢma ve bozulma söz konusu değildir. Fakat
maddede karıĢım ve ayrılma vardır ki, bu da karıĢan Ģeyler arasında değiĢim ve dönüĢümü ifade eder.
Empedokles, bunu sağlayan hususların ise sevgi (dostluk) ve nefret (kin) olduğunu söyler.13
DüĢünürümüz, ―ġu yok olan, yokluk yurdu olan dünya Tanrı‟nın eseridir, delilidir; fakat bu eser de bu delil de
Tanrı‟nın güzelliğini örtmede.‖14 Ģeklindeki ifadeleriyle dünyanın Tanrı‘nın eseri ve varlığının bir delili
olduğuna dikkat çeker. Bunun yanı sıra o, ―Elinde kalem, dünya da önünde bir resim sanki. Bir yanını düzerbezersin, bir yanını siler-bozarsın.‖15 Ģeklindeki metaforik ifadeleriyle Tanrı‘nın dünyadaki bütün oluĢ ve
bozuluĢtaki etkisine iĢaret eder.
Mevlânâ, Kur‘an‘daki bazı ayetlere telmihte bulunarak Tanrı‘nın, âlemi bir kere ―kün (Ol!)‖ diye
emretmekle yaratmaya kâdir olduğu, fakat yaratılıĢın niçin yavaĢlıkla ve tam altı günde gerçekleĢtiği
hususuna değinir. DüĢünürümüze göre Tanrı, ―kün‖ der demez yer ve gökyüzü O‘nun emriyle hemen
var olabilirdi. Çünkü Tanrı buna kâdirdir. Hatta O, bir emriyle bunun gibi yüzlerce yer ve göğü
yaratabilirdi.16 Mevlânâ‘ya göre, tıpkı ilk insanın yaratılıĢında balçığın insan hâline geliĢinin kırk sabah
sürmesi, bir çocuğun dokuz ayda yaratılması gibi, âlem de bir anda değil, her günü bin yıla karĢılık olan
altı günde yaratılmıĢtır. Mevlânâ‘nın, mezkûr süre konusunda Kur‘an‘ı temel referans olarak aldığı açıkça
görülmektedir. 17 Mevlânâ, âlemin zikredilen nitelikte yaratılmasının hikmetini ise Tanrı‘nın aceleci
1 Mesnevî, C. I, s. 42,

B. 521-523.

2 Dîvân, C. VII, s. 267, B. 3400.

3 Mesnevî, C. III, s. 236, B. 2905-2906;

ayrıca bk. C. VI, s. 248, B. 3135.
B. 2509; Mesnevî, C. V, s. 248, B. 3031.
5 Dîvân, C. VII, s. 140, B. 1762.
6 Dîvân, C. III, s. 240, B. 2245; s. 406, B. 3914; C. IV, s. 24, B. 169; C. V, s. 459, B. 6259; C. VI, s. 72, B. 615.
7 Dîvân, C. VII, s. 143, B. 1791.
8 Dîvân, C. IV, s. 262, B. 2512-2514; C. VI, s. 277, B. 2792-2793.
9 Dîvân, C. III, s. 426, B. 4100-4101; ayrıca bk. C. II, s. 305, B. 2507; C. IV, s. 312, B. 3014-3015.
10 Mesnevî, C. V, s. 165, B. 2012.
11 Dîvân, C. III, s. 184, B. 1667.
12 H. Bekir Karlığa, ―Anâsır-ı Erbaa‖, DĠA, C. III, Ġstanbul 1991, s. 149-151.
13 Karl Vorlander, Felsefe Tarihi, (trc. Mehmet Ġzzet-Orhan Saadettin), (sad. Yüksel Kanar), Ġz Yayıncılık, Ġstanbul 2004, s. 63.
14 Dîvân, C. III, s. 143, B. 1246.
15 Dîvân, C. VII, s. 262, B. 3330.
16 Mesnevî, C. III, s. 285, B. 3500-3501.
17 ―ġüphesiz ki, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra ArĢ üzerine kurulan, geceyi, durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp
4 Dîvân, C. I, s. 267,
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olmamasına bağlamaktadır.1
Kısacası, Mevlânâ‘ya göre Tanrı, varlığı ―Ol!‖ deyip oldurur. O‘nun yaratıĢı sebeplere ve birtakım
vasıtalara bağlı değildir.2 Dolayısıyla canlı ve cansız bütün varlıklar Tanrı‘nın emri gereği vücuda gelir.3
ġayet O‘nun buyruğu olmasaydı ne âlemin ne de âlemdeki varlıkların yokluktan varlığa geliĢleri mümkün
olabilirdi.4
Âlemin kadîm olup olmadığı meselesine iliĢkin birtakım tartıĢmalara da yer veren Mevlânâ, bu
münakaĢalar neticesinde doğru olan görüĢün galip geldiğini belirtir. Bu konudaki tavrını da, ―Anladım ki
âlemin evveli vardır, bu gök kubbe sonradan yaratılmıĢ diyen haklıdır.‖5 sözleriyle ortaya koyar.
DüĢünürümüz Mevlânâ, biraz önce yer verdiğimiz görüĢleriyle düĢünce tarihinde yer alan âlemin
kadîm mi yoksa hâdis mi olduğu tartıĢmalarına temas etmektedir. Bilindiği üzere, Ġslâm felsefesinde
Dehrîler (Materyalistler) diye adlandırılan felsefî akıma mensup kimseler, âlemin yaratıcısı olmadığını,
dolayısıyla onun ezelî bir nitelik taĢıdığını iddia etmiĢlerdir. Bu bakımdan onlar, ileri sürdükleri görüĢler
nedeniyle ciddi Ģekilde tenkit edilmiĢlerdir. Bununla birlikte Ġlâhiyyûn (Metafizikçiler) adı verilen gruba
dahil Farabî (ö. 950) ve Ġbn Sina (ö. 1037) gibi bazı filozofların ise âlemin kıdemini savundukları
düĢüncesiyle eleĢtirilmeleri gerektiği Gazzalî (ö. 1111) tarafından ileri sürülmüĢtür.6 Dolayısıyla Gazzalî,
Tehâfütü‟l-felâsife adlı eserinde MeĢĢaî ekole mensup olan mezkûr filozofları anılan husustan dolayı tenkit
etmiĢtir.7 Bu konudaki tartıĢmalar, daha sonraki dönemlerde de Tehâfüt geleneği içinde sürdürülmüĢtür.
3.3. Tanrı, Ġnsanın Yaratıcısıdır
Tanrı-yaratma iliĢkisi açısından insanın konumuna sıklıkla değinen Mevlânâ, onu yaratanın Tanrı
olduğunu her fırsatta vurgular.8 Mevlânâ, ―Ġnsanın, insanlığın aslısın, özüsün sen…‖9 sözleriyle insanın
varlığının Tanrı‘dan kaynaklandığına vurgu yapar. O, Tanrı ile insanın mayası ve yaratılıĢı arasında mutlak
bir iliĢki kurar.10 Ġnsanın, benlikle zâhir olan sûretinin yokluk âleminde eksiklik ve fazlalık olmaksızın
Tanrı‘nın ilminde aynen mevcut olduğunu belirtir. Dolayısıyla insan, henüz yaratılmadan önce ona dair
bilginin Tanrı‘nın ilminde yer aldığını, bunun ise ezelî bir bilgi niteliği taĢıdığını ifade eder. 11 Zira
Mevlânâ‘ya göre insan, mekânsızlık âleminden gelmiĢ, mezkûr âlemden varlık âlemine çıkmıĢtır. 12 Çünkü
hayalden ibaret olan insan, ―Tanrı‟nın soluğu‖ ile varlığa bürünmüĢtür.13 Mevlânâ, Tanrı‘nın insanı aĢk
Ģarabından yarattığını, aslının da bu nitelikte olduğunu belirtir.14 Ona göre, yokluktan yaratarak benlikbizlik sıfatını veren de Tanrı‘dır.15 Dolayısıyla insanın varlığı, mutlak yokluk âlemiyle bağıntılıdır.16
DüĢünürümüz Mevlânâ, lütfuyla Tanrı‘nın ilk insanı topraktan yaratıp onu beden kalıbına sokmakla
beraber duygu ve düĢünce ihsan ederek varlığa getirdiğini belirtir.17 Yoklukta gizli olan insanın, Tanrı‘nın
örten; güneĢi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiĢ durumda yaratan Rabbiniz Allah‘tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de
O‘na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!‖ (A‘raf, 7/54). Bu hususta ayrıca bk. Yunûs, 10/3; Hûd, 11/7; Furkan,
25/59; Secde, 32/4; Kaf, 50/38; Hadîd, 57/4.
1 Mesnevî, C. VI, s. 99, B. 1213-1217.
2 Dîvân, C. VII, s. 335, B. 4309.
3 Mesnevî, C. I, s. 170, B. 1214; s. 249, B. 3100; Dîvân, C. VII, s. 386, B. 5014.
4 Dîvân, C. VI, s. 144, B. 1345-1347.
5 Mesnevî, C. IV, s. 230, B. 2868; ayrıntılı bilgi için bk. s. 227-230, B. 2833-2868.
6 Gazzalî, Ġmam Ebu Hamid; el-Munkızu Mine‟d-Dalâl ve‟l-Mufsıh bi‟l-Ahvâl, (nĢr. Semih Duğaym) Daru‘l-Fikri‘l-Lübnanî, Beyrut
1993, s. 63 vd.
7 Gazzalî; Tehâfütü‟l-Felâsife (nĢr. Gerard Gihamy), Daru‘l-Fikri‘l-Lübnanî, Beyrut 1993, s.39-69.
8 Dîvân, C. IV, s. 397, B. 3820.
9 Dîvân, C. IV, s. 386, B. 3705.
10 Dîvân, C. V, s. 200, B. 2308.
11 Mesnevî, C. I, s. 100, B. 1242-1244.
12 Dîvân, C. VII, s. 228, B. 2884.
13 Dîvân, C. VII, s. 71, B. 957.
14 Dîvân, C. VI, s. 154, B. 1459-1460.
15 Dîvân, C. VII, s. 455, B. 5915.
16 Dîvân, C. I, s. 355, B. 3258.
17 Mesnevî, C. VI, s. 48, B. 565-567; ayrıca bk. Dîvân, C. I, s. 177, B. 1669.
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aĢkıyla varlığa geldiğini,1 onun gerçeklik elbisesinin Tanrı tarafından verilen bir armağan olduğunu ifade
eder.2
Biraz önce de değindiğimiz gibi Mevlânâ, çeĢitli beyitlerinde ilk insanın topraktan yaratıldığına,
dolayısıyla aslının toprak niteliği taĢıdığına temas eder.3 Mevlânâ‘ya göre Tanrı, kudretiyle balçıktan insan
bedenini meydana getirmiĢ,4 onu süsleyip bezemiĢtir.5 Topraktan yaratılan insanı birtakım yetilerle
donatarak üstün bir konuma yüceltmiĢtir.6 Dolayısıyla Tanrı, topraktan yaratılmıĢ bedene7 ruh verip ona
canlılık kazandırmıĢtır.8 O, insanı hem akıl hem de Ģehvet gibi birtakım özelliklerle donatarak yaratmıĢ,
melek ve hayvanlara ise kendilerine özgü bazı yetiler vermiĢtir.9
Mevlânâ, insanın nasıl topraktan yaratıldığı hususuna da değinir. O, sanat sahibi Tanrı‘nın, hem iyilik
hem de kötülükle karĢılaĢması mümkün olan insanın sınanması maksadıyla ilk insanı yaratmak istediği
zaman Cebrail‘e yeryüzünden bir avuç toprak alıp getirmesini emrettiğini, onun da bu emri yerine
getirdiğini zikreder.10 Bir avuç toprağın beden hâline geliĢine dikkat çeken Mevlânâ, toprağı da bilgi ve
anlayıĢ sahibi olarak değerlendirmek gerektiğini, onu bu âleme göre ölü, fakat hakikat âlemine göre diri
kabul etmenin söz konusu olduğunu ifade eder.11 Ġnsanla toprak arasındaki iliĢkiyi de değerlendiren
Mevlânâ, Tanrı‘nın görünüĢte iliĢkili olmayan Ģeyler arasında da bir münasebet kurduğunu belirtir.
Dolayısıyla topraktan yaratılan insanın toprağa benzememesine karĢılık, Tanrı‘nın bu ikisi arasında bir
bağlantı gerçekleĢtirdiğini söyler. Fakat söz konusu münasebetin keyfiyetinin akılla kavranamayacak
derecede gizli olduğunu zikreder.12
Ġnsanın ruhî anlamda Tanrı‘dan ayrılıp dünyaya geldiğini söyleyen Mevlânâ,13 onun dünyada ise sanki
bir hayal ya da rüyadan ibaret olduğu fikrini benimser.14 Zira, henüz beden kalıbına girmeden önce ruhun
Tanrı‘dan ayrı olmadığını;15 fakat Tanrı‘nın toprağa sûret verip insanı yaratması16 sonucunda Tanrı ile
arasında bir perde oluĢtuğunu kabul eder. Esasen insanın sûretinin, Tanrı‘nın sûretinden ayırt edilmemesi
gerektiğini, aksi halde bunun insan için bir bakıma yokluk anlamı taĢıyacağı inancını benimser.17 Yine
Mevlânâ, ―Varlığım, senin güzel sıfatlarının bir Ģeklinden ibaret… Yoksa ben, senin zâtının bir sıfatı mıyım?‖18
Ģeklindeki sözleriyle Tanrı-insan iliĢkisine ait düĢüncelerini ortaya koyar.
4. Tanrı-Yaratılan ĠliĢkisi
Mevlânâ, Tanrı ile yaratma arasında iliĢki kurulmasının doğal bir sonucu olarak, yaratılan varlıklarla da
mutlak Ģekilde bağıntı kurar. Mevlânâ‘ya göre, varlık sahasında Tanrı‘dan baĢka gerçek bir varlığın
bulunması söz konusu değildir. Mevlânâ, bütün varlığa Tanrı‘nın birlik güneĢinin aksettiğini söyler. Fakat
yaratılan varlıklara akseden mezkûr ıĢığın her an çeĢitli Ģekillerde göründüğünü, bu sebeple de her birinin
diğerinden farklı sanıldığını belirtir. Dolayısıyla Tanrı‘nın çeĢitli Ģekilleri birbirine zıt gibi gösterdiğini,
böylece onlarda bir aykırılık gizlendiğini ifade eder. Diğer taraftan o, ―Varlığın Ģekli de sensin, aynası da sen;
1 Dîvân, C. VII, s. 556, B. 7323-7324, s. 601, B. 7986-7987.
2 Dîvân, C. VI,

s. 184, B. 1781.
Dîvân, C. I, s. 7, B. 6, s. 77, B. 719; s. 181, B. 1719; C. II, s. 223, B. 1801; C. III, s. 316, B. 3076; C. IV, s. 256, B. 2454; s. 390, B.
3749; C. V, s. 15, B. 184, s. 37, B. 460, s. 326, B. 3986; C. VI, s. 24, B. 260; ayrıca bk. Mesnevî, C. IV, s. 187, B. 2315, s. 200, B.
2473, s. 267, B. 3329, s. 279, B. 3491; C. VI, s. 24, B. 260.
4 Mesnevî, C. II, s. 53, B. 694-696; ayrıca bk. C. I, s. 69, B. 866; C. III, s. 231, B. 2839; Dîvân, C. VII, s. 334, B. 4298.
5 Dîvân, C. II, s. 322, B. 2650; Mesnevî, C. IV, s. 188, B. 2327.
6 Dîvân, C. IV, s. 301, B. 2910; C. V, s. 3, B. 10; C. VI, s. 281, B. 2843; Mesnevî, C. III, s. 36, B. 454-455.
7 Dîvân, C. VII, s. 535, B. 7018.
8 Dîvân, C. IV, s. 316, B. 3053, 3057, s. 390, B. 3742, s. 415, B. 4017.
9 GeniĢ bilgi için bk. Mesnevî, C. IV, s. 123-124, B. 1497-1504.
10 Mesnevî, C. V, s. 130, B. 1556-1558.
11 Mesnevî, C. III, s. 81, B. 1011-1012.
12 Mesnevî, C. IV, s. 195, B. 2406, 2408-2411.
13 Dîvân, C. IV, s. 154, B. 1395.
14 Dîvân, C. VI, s. 24, B. 199.
15 Dîvân, C. VII, s. 129, B. 1614.
16 Mesnevî, C. IV, s. 83, B. 1004, 1012.
17 Dîvân, C. VII, s. 35, B. 472, 474-475, 477.
18 Dîvân, C. VII, s. 471, B. 6139.
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aynada bir güzel yüz görünürse elbette bu, daha hoĢtur.‖1 sözleriyle Tanrı-varlık iliĢkisine vurgu yapar. Yine
Mevlânâ, Tanrı‘nın, tüm varlık aynasının özü olduğunu belirtir.2 Yokluğun, sonradan var olan Ģeyin
aynası, sonradan var oluĢun da ezelî varlığın aynası olduğunu zikreder.3 Fakat tıpkı ruh gibi, eserlerinin
görünmesine rağmen, Tanrı‘nın zâtının gizli olduğunu ifade eder.4
DüĢünürümüz, ―Gölgesini gösterir, kendisi ortada yok; biz de tıpkı gölge gibiyiz iĢte; hem yokuz, hem varız.‖ 5
ifadeleriyle varlıkların Tanrı‘ya nazaran birer gölge varlık niteliği taĢıdığını belirtir. Dolayısıyla Tanrı‘dan
baĢka diğer yaratılmıĢ varlıkların gerçekte yok oldukları, bu itibarla da yokluk niteliğine sahip bulundukları
görüĢünü benimser.6 Onun bu konudaki temel yaklaĢımı ise, ―Mademki varlık, yokluktadır; Ģu halde varlıkta,
var olan hiçbir Ģey yoktur.‖7 anlayıĢına dayanır. Kısacası Mevlânâ, ―Tanrı‟dan baĢka her Ģeyi yok bil…‖8
sözleriyle zikredilen hususa vurgu yapar. Mevlânâ‘ya göre, örneğin, dünya hem var gibi görünür, hem de
yoktur.9 Dünya, Tanrı‘nın bir gölgesidir. Var ya da yok oluĢu ise O‘nun ıĢığıyla bağıntılı bir durumdur. 10
Dolayısıyla bütün varlıklar, Tanrı‘nın âdeta birer gölgesi konumundadır.11
Sonuç
Mevlânâ, Tanrı ile yaratma arasında mutlak bir iliĢki kurmaktadır. Fakat o, mezkûr iliĢkiye dair
görüĢlerini sistematik bir tarzda ele almamıĢtır. Zira, Mevlânâ‘nın bu konudaki düĢünceleri, çeĢitli
eserlerinde ve muhtelif bahisler arasında yer almaktadır. Onun birtakım metaforik anlatımları tercih ettiği,
konuya dair düĢüncelerinde ise ana kaynak olarak Kur‘an‘daki bazı ayetleri esas aldığı, hadis olarak kabul
ettiği çeĢitli sözleri de kaynak olarak değerlendirdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra, kendinden önceki
bazı telâkkilerden etkilendiği de aĢikârdır. Bu etkilenmenin antik çağ Yunan felsefesindeki anâsır-ı erbaa
anlayıĢı ile Ġslâm düĢüncesindeki Mu‘tezilî adem (yokluk) görüĢü ve tasavvufî düĢüncedeki ayân-ı sâbite
fikri çerçevesinde olduğu pekâlâ söylenebilir.
Tanrı‘nın mutlak anlamda yaratan olduğunu her fırsatta vurgulayan Mevlânâ, var olan her Ģeyin
O‘nun ―kün (Ol!)‖ emri doğrultusunda gerçeklik kazandığını belirtmektedir. O, yaratılan bütün varlıkların
Tanrı‘nın bir eseri ve varlığının birer delili olduğuna dikkat çekmektedir. Tanrı‘nın ise sürekli yaratma
hâlinde bulunduğuna iĢaret etmektedir. Yaratmadaki hikmetlere de değinen Mevlânâ, âlem ve içindeki
bütün varlıkların Tanrı‘nın bir lütfu olarak varlığa geldiklerini zikretmektedir. Topraktan yaratılan insanın
birtakım üstün vasıflarla donatıldığını ifade etmektedir. Diğer taraftan o, dünyada gerçekleĢen bütün oluĢ
ve bozuluĢlarda Tanrı‘nın etkisine temas etmektedir. Varlıkları, gerçek ve gölge varlık Ģeklinde tasnif
ederek Tanrı‘nın dıĢındaki varlıkların yokluk niteliğine sahip bulunmaları nedeniyle gerçekte yok kabul
edilmelerinin söz konusu olduğunu dile getirmektedir. Dünyanın da Tanrı‘nın bir gölgesi olarak
değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek suretiyle idealist bir yaklaĢım sergilemektedir. Kısacası Mevlânâ,
gerçek varlığın sadece Tanrı olduğunu vurgulamaktadır.

1 Dîvân, C. VII, s. 326, B. 4196.
2 Dîvân, C. III, s. 415, B. 4000.
3 Dîvân, C. V, s. 485,

B. 6657.
B. 1895; C. V, s. 25, B. 317.
5 Dîvân, C. V, s. 302, B. 3619-3620.
6 Dîvân, C. III, s. 8, B. 15; ayrıca bk. C. IV, s. 375, B. 3618.
7 Dîvân, C. V, s. 391, B. 5158.
8 Dîvân, C. VII, s. 230, B. 2915.
9 Dîvân, C. IV, s. 166, B. 1526; ayrıca bk. Mesnevî, C. II, s. 98, B. 1280.
10 Dîvân, C. VII, s. 483, B. 6314.
11 Fîhi Mâfih, s. 339, 351.
4 Dîvân, C. I, s. 198,

THE MYSTERY OF ETERNALĠTY OF MOWLANA
( His Relations With Shams )
Professor Bahram TOOSSĠ*

After over seven centuries Mowlana is still alive as one of the most famous Sufis and as a great
leaders for eternal peace, friendship and happiness. What is the secret that in spite of all changes and
progress in the ways of life and thinking, in science and technology and in the world of today his many
centuries old ideas and thoughts are still valid and shining like the polar star?
Mowlana was a true sufi, leader of "erfan" (gnosticism ) which started in the late second century A.H.
after the sanctimonious asceticism. (Dr. Ashrafzadeh )
" erfan " which orbits around " love" and specially love of God, is one of the greatest sentimental
and sensational feelings donated to man by God . Ironically, here God is all human beings and all other
creatures. Erfan is the only remedy for footless political regional racial religious and cultural
differences of all human beings which are destroying the whole world.(Toossi 1999).
The centre of erfan is love of God which reflects over all God's creatures.
The roots of this way of thinking go back to the ayat of Qoran. In Baqara:30 God says. "Man is the
representative (kalifa) of God on the earth. And Gulpinarly narrates a 'hadith' from Abu Harira, that
God created man like himself. By becoming clear- hearted and purifying our souls we can become Godlike creature. Some of the Sufis believe that man's prostration in prayers (touching the ground with our
foreheads) is prostration to man, as God ordered all angels to do so. In that case if man does not serve
others his prayers are not accepted by God. Nobody, then, permits himself to be rude and cruel to any
other person. We must be good citizens and help others not sticking to our own profits. In fact, the real
problem of human beings is that in our beliefs we think that what we think is one hundred per cent true
and what others say is wrong. On the other hand we insist on our own personal ideas and think that we
are preaching what was ordered by God or by law! Man always thinks about his/her own personal
benefits and does not care for others.
In Masnavi of Mowlana there is the story of fire during the time of Omar, the second Calif. There
was a big fire and people were not able to extinguish it by water. They went to Omar and asked for help.
He said leave water and open the doors for helping people. You have been the slaves of your own
profits. Think for other people as well and serve them. This fire is the signs of God's anger you cannot
put it off by water.
In divan of Shams also Mowlana describes arefs as people who:
Na herse elmo honar mandeshan na herse behesht
Najuyad oo kharo oshtor ke hast shir savar
Have no greed of knowledge or art, no greed of Heavens
They are not looking for donkey and camel to ride because they are already riding Lions!
Which means their position is so high that they are not looking for knowledge and art (symbols of
earthly high position) and heavens (the ultimate goal of those who prey superficially, preying for reward,
Dean of Tabaran Faculty of Higher Education Mashhad. Iran, Head of English language and Literature Department, Quchan
Azad Islamic University, btoossi2003@yahoo.com
*
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not for love).
In the erfan of today, this is true because arefs or Sufis of today cannot be ascetics, sitting in a corner
of a room and prey and prey and prey! Preying should be along with fulfilling our jobs. Be sincere and
true and never forget God. This is the best kind of preying. The world of today is the world of work and
struggle. In the Qoran we have that working is preying. There must be a balance between our deeds,
actions in the society, and our religious duties. We are responsible. We cannot leave our responsibilities
in the society and go around the world with no destination.
So, this is the love that an aref talks about. Love for all human being without any discrimination for
their color or religion. Unfortunately one of the main causes of wars during the long history of man has
been religions, and still it is so. In fact there is no difference between religions. Each one has advocated
the same rules and completed the previous one. In Baqara, the second sura of Quran we read, "the
faithful Moslem is he who believes in what has been sent to you (Mohammad) and to those before him,
(II:3-6) which means Zoroaster, Abraham, David, Moses and Jesus Christ (Pbth). We Moslems believe
in and highly respect holy Mary, the virgin. I do not know why there have been so many fights, wars,
bloodshed and cruelties against different religions and more shamefully against different sects in one
religion.
The preaching of Zoroaster which is said advocated the first religion based on believing in one God
was sameness of all religions. The result was that Cyrus, the Great, 2500 years ago produced what is
called the first human rights charter. About seventy years ago a clay cylander was found in the ruins of
Babel (Babilon) near Baghdad, on which is written in cuneiform that " the followers of all religions are
free to worship their Gods in their own way. Nobody has the right of destroying the houses of others
for their ways of thinking."
He also released 42000 Jews who were captured by Bokhtonasr, king of Babylon who were the
remainders of 50000. He sent them back to their country and also gave back all the gold and silverware
which belonged to them and paid for rebuilding of their temples. For this reason syrus, the Iranian
emperor has been praised in the old Testament as the Great Salvtor.
An aref who has reached the heights of perfection by purifying his/her inner self, sticks to his
religious beliefs and at the same time cares for and respects the believers of all other religions and other
sects, looking at them with love because they are all handicrafts of God. In this way an aref believes that
this kind of love is the source of security and happiness, because he/she has put behind him/her all
prejudice, selfishness and ambitions that are the real cause of all man's problems.
Mowlana had reached this stage and had become perfect. He was able to look at the world from
above and was able to see how cheap have been the causes of man's quarrels during the course of
history, always fight for nothing! The mystery of his eternality is this. He could feel the great love of God
which reflects all over the world. Mowlana himself refers to this fact:
Be happy o good - behaved love of ours / o remedy of all our problems
" shad bash ey eshghe xosh sowdaye ma " / " ey tabib jomle ellat haye ma "
In this poem he refers to love as the healer of all our troubles. That is why he was always happy. He
engages in religious dance or "sama'a". Even when he was passing in streets with all the followers
dancing around him. Life should be with enjoyment. When you enjoy you are happy. You are happy
when you have deep self satisfaction of not having done anything wrong and there is no body unhappy
with you. You become filled with joy as Hafiz mentions:
I will throw my cap like bubble (explode) with joy
If the shadow of your face reflects on the wine in my cup
hobab var bar andazam az neshat kolah / agar ze ruye to aksi be jame ma oftad
Elahi Ghomshe-ee writes:
If you open the (inner) clean eyes of love
You'll see that there is nothing that is not beautiful
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The eyes which do not see with love Are unable to see the beauties of this world?
Gar dideye pake eshgh bogsha-ee naghshi na ke dar seresh ziba nist.
Ziba-eeye in jahan koja binad chashmi ke be noore eshgh bina nist?
In masnavi of mowlana we read:
gozar kon az bashariyat fereshteh bash dela fereshtegi cho nabashad basher che sud konad? Pass the
stage of being an earthly man, try to become an angel
If man has not the characteristics of an angel what is the benefits of man? (What is the difference
between man and other animals?
Angels are believed as the pure creatures with no sin. They are inhabitants of high positions in the
sky. Man fell down out of heavens because of the mistake of Adam and Eve. So the earthly material
body of man is dark, by developing the characteristics of angels which are the characteristics of God we
become angels. Then we have left all our bad and Satanic characters. We have become God-like
creatures which is the ultimate goal of all religions. Mowlana is the man.He looks at human beings as
one "ummat vaheda" (one nation). Then there is no fighting, no terrorism, and no war in the whole
world, forget about all shameful fights between the followers of different sects in different religions.
Hafiz says:
Jange haftado do mellat haha ra ozr beneh. Chon nadidand haghighat rahe afsaneh zadand
Forget about fights between the followers of 72 sects
As they were unable to find the truth, they started to make stories.
When men look at their religions superficially and not looking deep into the realities and the goals of
religions, this is the beginnings of their troubles.
Allameh Amini mentions that reality is like an ocean. Some people walk on the sand and begin to
gather pebbles. Some swim on the surface. But very few dive deep into the water for hunting pearls. The
main problem of the world has always been that very few have cared for others. Caring for other has
really a very high value and a high position in front of God.
If you reach this high position, you are not able to annoy even a little ant. In India there are poor
people who take a pot of sugar and a spoon going around their houses and throwing sugar for feeding
these little creatures of God while they themselves need that sugar.
For reaching these heights of humanity we should die in our existence.
Abdulbaki Golpinarli narrating Joneid of Baghdad mentions, ‖ Sufism is to die in one's existence and
to be born in the existence of God." (p.127)
He also refers to the fact that…real love removes all material and non-material obstacles from us and
clears the road towards God. Then what is left is nothing but God:
Love is that flame that when it is lit It burns everything but the beloved
eshgh an sho'alast ku chon bar forukht har che joz ma'ashugh baghi jomleh sukht
In this case one cannot be the slave of his inner wishes (his nafs) any more:
Aval birila birolan / jomla alama tulan / boila soltanlik bolan / kollok kilasi dogol (From keibi, a
Turkish poet).
He who became one with Him Will overlook at the whole world
He who receives such crown Will never become an slave
The roots of erfan go back to about eight thousand years ago to the commandments of Zoroaster in
the Avesta his holy book.
It is not bad if I mention here that Avesta was the first religious book which presented one God for
all human being (Albert Avy) Before Zoroaster, write Albert Avy, each tribe and each group of people
worshiped an idol which belonged to their own group or even to their own family (Ibid).
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Avesta is based on worshiping one almighty God, Ahura Mazda. Ahura Mazda is continuously
fighting with Ahreman, the symbol of darkness and wickedness. Man should fight against wickedness
and badness for becoming blessed. When you fight against anything which is wrong and bad then there
is no darkness left and all people live in peace and become happy.
In the Avesta we read:
"I praise these mountains. I praise these fields. I praise all creatures because they are all made by
Him…"
Baba Taher Oryan a well known mystic poet of Iran mentions:
Be darya bengaron darya te venom Be sahra bengarom sahra te venom
Be harja bengarom kuho daro dash Neshan az ghamate ra'anata venom
Looking at the sea, I see You Looking at plains I see You
Wherever I look, at the mountain, plain or sea I see nothing but Your pretty existence.
Erik Forum divides love into six categories: Love of child to parents, Love of father to child, love of
mother to child, love of man and woman, friendly love and finally love of man to God. This love is
creative and builds up man as a real human being. This is the love of all Gnostics, arefs, Sufis and love of
Mowlana to Shams.
An Aref does not see anything which has not a sign of his love, God. In this case he/she cannot
discriminate. Even his enemy is respectful. Jesus Christ (pbh) preached: If somebody slaps on your
cheek, ofer the other side to him.
This is the highest picks of erfan which is to be absorbed in God. ………
On the top of the gait of the khanghah of Abolhassan of Kharaghan, in the desert in the center of
Iran it was written:
"Anybody who enters this house feed him and don't ask him about his/her creed. Because the one
who has been given pracious life by God, has the respect of being given food by me!"
Kharaghani was living about 900 years ago. When Europe was burning under the tyranny of Dark
Ages and people were suffering under the worst kind of cruelty, a Moslem sufi in Iran was so generous
that looked at people of all religions as God's creatures and as human being with no discrimination .
Mowlana also had reached to this position:
Ahle jang ra cheguneh mahrame asrar konnand?
Tarke jango mokhalefat begoo
How can you trust those who are willing to fight?
Forget about war and fighting.
The road, for purification and reaching these heights, the heights of " erfan" and becoming a real
human being is very long and dangerous ( Albert Avy ), then you need a knowledgeable trustful guide..
Mowlana, too, agrees with this fact:
Pir ra bogzin keh bi pir in safar
Hast bas por afato khowfo khatar.
Choose your old man (pir or goja), as without him this journey
Is full of danger, fear and hazards
For reaching the high picks of becoming a real human being, i.e sufi or "aref" we need a pivot or
leader ( guide ) who is called a "ghotb" or "old man" (pir). This pir should be the one who has already
passed through the troublesome road of self clearance. And his body has become empty of all worldly
desires. I should mention that this does not mean that we should leave the world. It means that we
should be able to become satisfied by grater actions. You can have everything and be rich, but you will
not be greedy and killing yourself for preserving them and adding to them! And not leaving your duties.
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Unfortunately during the long history there have been many charlatans deceiving people and abusing
their sincere feelings.
Shams of Tabriz was the real guide of Mowlana. They loved each other as the most valuable beings
in the whole world. This is a kind of, so called, Plato's love between the same sex. This love means that
they obey each other without any hesitation.
When Mowlana met Shams, he was 40 years old. Age 40 is called the age of maturity. It is said that
Mowlana really changes after meeting Shams.Their love was so deep that Mowlana named the
collections of his poems " divane Shams". (divan means collection of poems). Mowlana mentions:
We are in this corner hidden from the whole existence
O friend come and see how we have become one soul, so deep we have drunk!
(This drink in the expression of Sufis, it is the dink of love and unity with God and morid (follower)
with his/her morad who is the mirror of God for him.
When an infatuated lover starts the journey towards purifying and clearing his/her inner self
he/she should not care for any obstacles and troubles which he/she faces with.
Dar biyaban gar be showghe kaabe xahi zad ghadam / sarzanesh ha gar konad khare moghilan gham
maxor (Hafiz)
When walking in the desert with a heart full of love of kaaba (bare footed)
Don‘t worry for the troubles and injuries that thorns will make for your feet (Hafiz )
If we want to be perfect, we cannot pave the road alone. It is like trying to learn to swim in a stormy
sea. We need a strong skillful swimmer to teach, guide and guard us.
Mowlana refers to shams, in this way as his morad:
Shamse mano khodaye man My shams and my God
Sufis believe that if you leave yourself in the hands of your morad or pir, you will learn to be a
yielding slave of God and always show your consent to his will whatever good or bad that happens. This
is the best cure for our troubles and spiritual pains, especially when we lose. The best tranquillizer is to
consent to Gods will!
Sufis believe whatever happens to us it is the will of God. God is our beloved. And our beloved
spouses also sometimes are unkind to us. If we really love them we do not care.
It is not bad to mention here that love has been divided into two kinds: true love (which is love of
God) and false love (which is love to the other sex, to beauty and arts). This love is also praised because
it is a ladder towards the real love!
The links and relationships between morid and morad manifests itself in the fullest and richest form
in the relations of Mowlana and Shams.
To conclude, I should mention that it is man who himself makes his fate . We can rule over the
whole universe by purifying our souls and clearing our bodies from prejudice racism monopolism
envy bias and not by power and force. The real power is in the power of soule and inner power, not
the superficial power by explosives and ammunitions. This power is gained by scatering our sincerity and
pure love over all mankind and all creatures which are the signs and " ayat " of God . The important
factor is the existence of man and not his beliefs and creed because man is the valuable God's handicraft
and not mans beliefs. Man is respectful even if he is not of our religion or even if he is a heathen. No
body has no right of condemning any body because of his/her beliefs and ideas,
All the gazals or sonnets of divane Shams are about love which means peace and friendship. This
was the ultimate goal of Mowlana and Shams in life.
On the other hand, all the stories of masnavi, as well as the classic literature of the East, are full of
wisdom and advice. In all cases those who are plain and truthful will win and wicked people and wrong
doers and cruel kings and powerful rulers who do not care for justice and for their people will lose at the
end. There is a proverb in Persian language which says: A load on a horse which is not balanced on both
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sides will not reach the destination.
So this is the mystery of eternality of Mowlana. He gained his power through thinking about the fate
of man and made himself perfect by combination with Shams as his morad.
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MEVLÂNÂ DÜġÜNCESĠNDE GÖKYÜZÜ, GÖK CĠSĠMLERĠ, TABĠAT OLAYLARI VE
BUNLARIN ĠNSAN ĠLE DĠĞER VARLIKLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
ArĢ. Gör. Bilgehan Bengü TORTUK

Özet
Mevlânâ‘ya göre gökyüzü ve gök cisimleri Tanrı tarafından var edilmiĢtir. Tabiat olaylarının var edicisi
de Tanrı‘dır. Gökyüzü, Tanrı‘nın aĢkıyla, aĢk için döner. Mevlânâ, gök cisimlerine ve tabiat olaylarına
kutsallık atfetmediği gibi, onların insanın kaderini belirlediği düĢüncesini de kabul etmez; fakat bunların
tabiattaki bir kısım etkilerinden bahseder. Mevlânâ düĢüncesinde bütün gök cisimleri ve tabiat olayları,
âlemdeki düzenin ve yaĢamın devamı için gerekli görülür ve bunlardaki nizama dikkat çekilir.
GiriĢ
Ġnsanlık tarihi boyunca gökyüzü ve gök cisimleri ile tabiat olaylarına, insan zihnini üzerinde
düĢünmeye sevk eden bazı özellikleri sebebiyle kutsallık atfedilmiĢ, hatta tanrılaĢtırılmıĢtır. Bu özellikleri
sebebiyle insanın kaderini etkiledikleri düĢünülmüĢtür. Bilimin geliĢim sürecine bağlı olarak bunların
oluĢumları ve özelliklerine dair birtakım araĢtırmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Keza büyük Türk düĢünürü
Mevlânâ (1207-1273)‘nın eserlerinde de gökyüzü, gök cisimleri ve tabiat olaylarıyla bunların etkilerine
dair ifadeler yer alır.
Mevlânâ, eserlerinde mezkûr konulara dair bazen astrolojiye bazen de astronomiye dayalı bilgiler
vermektedir. O, farklı konuları ele alırken söz konusu konuları daha çok örneklendirme, metafor
kullanmak suretiyle ortaya koymaktadır. DüĢünürün, burada Kur‘ân perspektifli bir yaklaĢım sergilemekle
birlikte antik çağ Yunan düĢüncesi yanında Mısır ve Mezopotamya düĢünceleri gibi klasik dönem
düĢüncelerinden de etkilendiği görülmektedir.
Tebliğimizde öncelikle Mevlânâ‘nın gökyüzü ve gök cisimleri ile bunların etkilerine dair düĢüncelerine
yer verilecek, daha sonra da tabiat olayları ve bunların tesirlerine iliĢkin düĢünceleri ele alınacaktır.
1- GÖKYÜZÜ VE GÖK CĠSĠMLERĠ
Gökyüzü ve gök cisimleri, birçok devirde insan hayatına etki eden unsurlar olarak kabul edilmiĢtir.
Buna bağlı olarak gök ve yıldız haritaları çıkarılmıĢ, burçların insan yaĢamındaki etkileri üzerinde
durulmuĢtur. Mevlânâ da kaleme aldığı eserlerinde gökyüzü, gök cisimleri ve bunlara dayalı olarak
astrolojiye dair konulardan bahsetmektedir. Ancak o, bu mevzularda genellikle astronomiye ve tasavvufî
bilgilere dayanmaktadır.
1.1 Gökyüzü
Mevlânâ âlemi öncelikle varlık ve yokluk âlemi olarak sınıflandırmaktadır. O, varlık âleminin yokluk
âleminden meydana geldiği düĢüncesindedir.1 Gökyüzünü, varlık âlemi içinde değerlendirir. Dolayısıyla,
gökyüzünün varlık âlemine yokluk âleminden geldiğini ifade eder. Ona göre, gökyüzünü varlık âlemine


1

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı.
Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, C. VI, s. 6, B. 24; C. VII, s. 248, B. 3144-3145 ve s. 453, B. 5896. ―B‖ beyit numarasını göstermektedir.
Eserin tam künyesi: Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, (trc. Abdulbaki Gölpınarlı), I-VII, Klasik Türk Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara, 1992.
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getiren, düĢünürün ―din sultanı‖ olarak da vasıflandırdığı Tanrı‘dır.1 Gökyüzünün meydana geliĢi ise
Tanrı‘nın ihsanıyladır. Tanrı, kara dumana ihsanda bulunmuĢ ve bu dumandan gökyüzü meydana
gelmiĢtir.2 Mevlânâ, bu konuda Fussilet sûresinin ―Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye
isteyerek veya istemeyerek gelin! dedi. Ġkisi de «isteyerek geldik» dediler.‖ mealindeki 11. ayete telmihte
bulunmaktadır. Ona göre, gökyüzü de diğer her Ģey gibi Tanrı varlıklarından bir parçadır ve O‘nun
mülküdür.3
Mevlânâ‘ya göre, âlemde bulunan her Ģeyi ona duyulan ihtiyaç sebebiyle yaratan Tanrı, gökleri de
ihtiyaç sebebiyle yaratmıĢtır. ġayet ihtiyaç olmasaydı Tanrı, kat kat gökleri yoktan meydana getirmezdi.4
DüĢünürümüz, gökyüzünün bütün dünyayı bir çadır gibi sardığını ifade eder. 5 Zira gökyüzü,
dünyanın etrafında koruyucu bir kalkan görevi üstlenmektedir. Bu Ģekil bir çadırı Tanrı‘dan baĢkasının
kurmasını mümkün görmeyen Mevlânâ, aynı zamanda Akl-ı Küll olmasaydı gökyüzünün
kurulamayacağını belirtir.6 Diğer bir ifadeyle düĢünür, gökyüzünün varlık âlemine geliĢini öncelikle Tanrı
ilminde bulunmasına bağlar.7
Göklerin katmanlardan oluĢtuğu düĢüncesini benimseyen Mevlânâ, onların sayısını öncelikle yedi
olarak ifade eder.8 Daha sonra da bunlara iki kat daha eklemek suretiyle gökleri dokuz kat olarak kabul
eder.9 Yapılan bir açıklamada eskilere göre dünyanın kâinatın merkezi olarak kabul edildiği belirtilir. Buna
göre, dünyanın çevresinde de birbirini kaplayan yedi kat gök bulunur. Yedi kat göğün her bir katında bir
yıldız yer alır. Dünyadan sonra gökte sırasıyla Ay, Utarit (Merkür), Zühre (Venüs), GüneĢ, Merih (Mars),
MüĢteri (Jüpiter) ve Zuhal (Satürn) yıldızları bulunur. Bunlardan sonra göğün sekizinci katında burçlar
yer alır. Bu göğe burçlar ve sabitler, yani ―baĢka bir yıldızın ya da güneĢin çevresinde dönmeyen yıldızlar göğü‖
manasında ―Felekü‟l-Burüe – Felek-i Sevabit‖ denilir. Bu göğü kaplayan bir gök daha vardır ki o, içinde
hiçbir Ģey bulunmayan dokuzuncu kat göktür ve ona ―Atlas‖ göğü denilir.10 Kur‘ân-ı Kerîm‘de de
göklerin yedi kat hâlinde yaratıldığını belirten ayetler mevcuttur.11
Mevlânâ, Ģayet gidilecek olsa her bir göğün kalınlığının katedilmesinin beĢ yüz yıl süreceğini ve bir
gökle diğer bir gök arasındaki mesafenin de beĢ yüz yıl olduğunu ifade ederek göklerdeki ihtiĢama dikkat
çeker. Böylesi bir ihtiĢama sahip olan göklerin idaresinin Tanrı‘nın elinde olduğunu belirtir.12 Onun bu
düĢünceleri Kur‘ân‘daki bazı ayetlere telmihtir.13
Mevlânâ‘ya göre, gökyüzü düĢünme eyleminde bulunmaksızın olduğu yerde sabit durmaktadır. Onu
bu Ģekilde durması için ise ne bir ip tutmakta ne de direkler desteklemektedir. Dolayısıyla o, ipsiz ve
direksiz olarak havada öylece asılı durmaktadır.14
Gökyüzünün devamlı olarak yeryüzünün çevresinde döndüğünü ifade eden Mevlânâ‘ya göre, 15 onun
bu dönüĢü yine Tanrı‘nın takdiriyledir ve göklerin yaratılmasında olduğu gibi ihtiyaç içindir. 16
Gökyüzünün bu dönüĢünü aĢka bağlayan Mevlânâ‘ya göre, gökyüzü aĢıklar uğruna, aĢk için döner.
Mevlânâ, Mesnevî, C. VI, s. 248, B. 3134-3135. ―B‖ beyit numarasını göstermektedir. Eserin tam künyesi: Mevlânâ, Mesnevî, (trc.
Veled Ġzbudak, gözden geçiren: Abdulbaki Gölpınarlı), I-VI, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi ġark-Ġslam Klasikleri, MEB
Yayınları, Ġstanbul 1991.
2 Mesnevî, C.III içinde s. A, satır 11-20; Dîvân-ı Kebîr, C. VII, s. 505, B. 6618.
3 Dîvân-ı Kebîr, C. VI, s. 261, B. 2619; C. VII,, s. 146, B. 1833.
4 Mesnevî, C. III, s. 262, B. 3208-3209; C. II, s. 251, B. 3275-3279.
5 Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 17, B. 164; C. VI, s. 153, B. 1448.
6 Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 17, B. 164; C. VI, s.307, B.3130.
7 Dîvân-ı Kebîr, C. VI, s.307, B.3130.
8 Dîvân-ı Kebîr, C. V s. 401, B. 5308; C. VI, s. 121, B. 1088; C. I, s. 171, B. 1605.
9 Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 246, B. 2008; C. III, s. 65, B. 462 ve s. 420, B. 4050; C. VII, s. 100, B. 1234 ve s. 277, B. 3540; C.VI, s. 67,
B. 582; Mesnevî, C. I, s. 60, B. 755.
10 Mesnevî, C. I içinde s. 388 (mütercimin notu); Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 54, B. 444; C. I içinde s. 414 (mütercimin notu); C. VI içinde
s. 397 (mütercimin notu).
11 Meselâ bk. Bakara 2/29, Ġsrâ 17/44, Fussilet 41/12.
12 Mevlânâ, Fîhi Mâfih, (trc. Meliha Ülker Anbarcıoğlu), MEB Yayınları, Ġstanbul 1969, s. 194.
13 Meselâ bk., Bakara 2/107.
14 Mesnevî, C. II, s. 1, B. 4-5.
15 Dîvân-ı Kebîr, C. VII, s. 267, B. 3402-3403 ve s. 71, B. 966; C. II, s. 382, B. 3206.
16 Mesnevî, C. III, s. 236, B. 2903-2906; Dîvân-ı Kebîr, C. III, s. 366, B. 3590.
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Çünkü o, Tanrı‘ya aĢıktır ve dönüĢü aĢkladır.1 Bu sevgiden de bir korku meydana gelir ki, aynı zamanda
gökyüzü yokluktaki sevgilinin korkusuyla döner.2 Zira seven, sevdiğinden çekinir, bir bakıma korkar.
Ancak bu, sevgiden kaynaklanan bir keyfiyettir. Tanrı‘nın emriyle dönmekte olan gökyüzü, bu emre
uymaz oluncaya kadar dönüĢünü sürdürecektir.3 Fakat gökyüzü, Tanrı‘nın emrine yine O‘nun emriyle
uymaz olabilir.
Gökyüzünün Ģeklinden de bahseden Mevlânâ, onun yuvarlak bir Ģekilde olduğunu ifade eder.4 Ona
göre, gökyüzünde herhangi bir parçalanma da olmaz.5 Zira atmosferin dünya için bir koruyucu olduğu
düĢünülürse onun parçalanması durumunda bu özelliğini kaybedeceği belirtilebilir.
Mevlânâ‘ya göre, insanın ihtiyacı için var olan ve insan için dönen gökle6 yer arasında, mutlak bir iliĢki
mevcuttur. Yeryüzünde yaĢamın devamı için gökyüzünden yağmurun inmesi gerekir. Gökyüzünün
verdiğini yeryüzü yetiĢtirir. Gökyüzü yeryüzüne hararet ve rutubet yollar. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden
ayrılamaz. Mevlânâ‘ya göre, gökyüzü ve yeryüzü demirle mıknatıs gibidir.7 Mezkûr iliĢkiye ilâveten
Mevlânâ, gökyüzü ve yeryüzünün etkileĢimi sonucunda bunların birbirinin oluĢumundaki durumuna da
dikkat çeker. Ona göre, göklerin tesiriyle yeryüzü meydana gelirken, yeryüzünün cüzlerine Tanrı
tarafından güzellik verilmesiyle de onlar gök hâline gelir.8
Mevlânâ‘ya göre, gökyüzünün yüksekliği yeryüzüne göre çok yücedir; ancak arĢa nispetle gök, aĢağıda
yer alır.9 Bununla birlikte Tanrı, gök kubbenin dıĢında da nice varlıklar, meydana getirmiĢtir.10
Mevlânâ, gökyüzüne dair düĢüncelerini ortaya koyarken zaman zaman bazı Kur‘ân ayetlerine telmihte
bulunmaktadır. Dolayısıyla onun, konuya iliĢkin düĢüncelerinde kendisine temel kaynak olarak Kur‘ân‘ı
esas aldığı görülmektedir.
1.2. Gök Cisimleri
Mevlânâ, gök cisimlerinden bahsederken sık sık ―yıldızlar‖ ifadesini kullanır ki o, bu ifadeyle genellikle
güneĢ ve gezegenlere iĢaret etmektedir. DüĢünür, bunlara atfedilen kutsallıktan bahsetmesine rağmen
kendisi böylesi bir kutsallık anlayıĢını reddetmektedir.
1.2.1. GüneĢ
Göğün yedi katının her birinde yıldızlar bulunduğunu belirten Mevlânâ, bu sistem içinde yer alan
güneĢ hakkında da bazı düĢüncelerini zikreder. Ona göre, güneĢin aslı, bir karanlıktır; ancak Tanrı‘nın
eĢsiz kudretiyle karanlıktan güneĢ hâline gelmiĢtir.11 GüneĢ, dördüncü kat gökte yer almakla birlikte
buradan doğar ve âlemi nurlarla doldurur. Dünyada görülen güneĢ, onun aslı olmayıp, sadece etkisidir.
Aslı ise dördüncü kat gökte bulunur.12 GüneĢin tesirinin beĢ yüz yıllık yoldan geldiğini belirten Mevlânâ,
bu ifadeyle dünya ile güneĢ arasındaki uzaklığın çok fazla olmasına rağmen güneĢin etkisinin dünyaya
ulaĢtığı gerçeğine dikkat çeker. Ona göre, Tanrı dilerse güneĢin tesirini ortadan kaldırabilir.13
Mevlânâ‘ya göre, güneĢin hareketi belirli bir düzene göredir. DoğuĢu ve batıĢı bir nizamladır.
Dolayısıyla ne vaktinden önce doğar ne de vaktini geciktirir. Bu düzen içinde güneĢ, gökyüzünde 14 diğer
gök cisimleri gibi bir yörüngede hareket eder. Bu yörüngeden en ufak bir Ģekilde kayması dünyanın
düzeninin bozulmasına sebep olur. Hayatın devamını sağlayan güneĢ, dünyaya bir parça dahi yaklaĢsa

1 Dîvân-ı

Kebîr, C. IV, s. 385, B. 3700; C. V, s. 145, B.1678.
Kebîr, C. VII, s. 617, B. 8196.
3 Dîvân-ı Kebîr, C. VI, s. 249, B. 2476.
4 Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 467, B. 3987.
5 Dîvân-ı Kebîr, C. I, s. 201, B. 1917.
6 Dîvân-ı Kebîr, C. IV, s. 347, B. 3357.
7 Mesnevî, C. III, s. 360-361, B. 4403-4405, 4409-4413
8 Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 222, B. 1799.
9 Mesnevî, C. V, s. 6, B. 21.
10 Dîvân-ı Kebîr, C. I, s. 144, B. 1345.
11 Mesnevî, C. IV, s. 48, B. 592.
12 Dîvân-ı Kebîr, C. VI, s. 67, B. 583; Mesnevî, C. IV, s. 3, B. 30 ve s. 150, B. 1843.
13 Mesnevî, C. IV, s. 42-43, B. 516, 518.
14 Mesnevî, C. IV, s. 227, B. 2823; C. VI, s. 76, B. 919; Dîvân-ı Kebîr, C. III, s. 203, B. 1873; C. I, s. 238, B. 2223.
2 Dîvân-ı
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artık hiçbir fayda sağlamaz.1 Bu durumda yer yüzünde hiçbir bitki bitmez, canlı yaĢamaz, hatta dünyada
bulunan her Ģey yanıp yok olur.2
Astronomi bilgisine sahip olduğu anlaĢılan Mevlânâ, ay ile yıldızların ıĢıklarının kaynağı olarak da
güneĢi gösterir.3 O, güneĢin bulunduğu konuma göre burçlardan bahsetmektedir. Ona göre, güneĢin
doğduğu yer kapkara bir burçtur ve burası cisimlere göre doğu tarafıdır. Fakat güneĢ gerçekte doğmaz,
sadece dünyadan o Ģekilde algılanır.4 IĢığın yön değiĢtirerek dönmesi, güneĢin bir burçtan diğer bir burca
geçmesine göre oluĢur. Mevlânâ, güneĢin bulunduğu en önemli burcun Hamel yani Koç burcu olduğu
kanaatindedir. Ona göre güneĢ, bu burçta bulunduğu zaman dünyanın canlanmasını sağlar. O, her burçta
kutludur; ancak en güzel burç Hamel (Koç) burcudur.5 GüneĢ, Akrep burcuna girdiği zaman ise dünyada
sis ve bulutlar artar.6 Zira güneĢ, Akrep burcuna 20 Ekim civarında girip 21 Kasım‘a kadar mezkûr
burçta kalır ki, bu zaman da mevsimlerden sonbahara tekabül eder. Mevlânâ‘nın en kutlu saydığı Hamel
(Koç) burcuna ise 21 Mart‘ta girer ve 20 Nisanda çıkar. GüneĢin bu burca girdiği ilk gün ise baharın
baĢlangıcı olarak kabul edilir.7 Esasen Mevlânâ, burçlara bir tür kutsallık yüklememekte, sadece güneĢin
Koç burcunda olduğu zaman dünyada canlılığın meydana geliĢinden dolayı bu zamana vurgu
yapmaktadır.
DüĢünürümüze göre güneĢ, bu dünyadaki her Ģeye canlar bağıĢlar. Örneğin, meyveler onun tesiriyle
tatlılaĢır,8 gül onunla gül olur, maden onun tesiriyle güzel hâllere girer, göz de onun ıĢığıyla çevresini
görür.9 GüneĢ, yeryüzündeki pislikleri âdeta yutar ve yok eder, onları iyi Ģeylere çevirir.10 Bütün bu
sebeplerden dolayı güneĢ, Mevlânâ‘nın sözlerinde dünyanın direği, göğün temeli ve definesi olarak kabul
edilmektedir.11 Zira o, dünyadaki düzenin ve hayatın devamının en temel unsurlarından biridir ki,
Mevlânâ‘da bunun çok iyi farkındadır.
Dünyada görülen güneĢin bir tane olduğunu ifade eden Mevlânâ, onun gibi baĢka güneĢlerin olmasını
da mümkün görür.12 Mevlânâ‘ya göre, gündüz doğan bu güneĢ, insan için en hayret uyandırıcı
varlıklardan birisi olsa da o, mevcudiyeti son bulacak olan bir varlıktır.13 Âlemdeki varlıkları, gerçek âlem
olarak nitelendirdiği âlemdeki varlıkların bir aksi olarak belirten Mevlânâ, güneĢi de sadece iç âlemi
aydınlatan güneĢin bir aksi olarak nitelendirir.14
1.2.2. Ay
Mevlânâ‘nın eserlerine konu olan bir diğer gök cismi de ay‘dır. Evrendeki nizama sık sık dikkat çeken
Mevlânâ, ayın da güneĢ gibi bir nizama göre hareket ettiğini belirtir. Mevlânâ‘ya göre, ayın geliĢi ne
vaktinden önce ne de sonradır.15 Bu nizam içinde bir gecede bütün gök sahasını geçer ve burçları
dolaĢır.16
Ayın kendine ait ıĢığı olmaması sebebiyle ıĢığını güneĢten aldığı bilgisini veren Mevlânâ, onun ıĢığının
zayıflamasını, günden güne erimesini, yani incelmesini ve yok olmasını tamamen güneĢe bağlar. 17 Ona
1 Fîhi Mâfih, s. 55.

2 Mesnevî, C. III, s. 293, B. 3594;

C. I, s. 11, B. 141.
Kebîr, C. III, s. 275, B. 2647.
4 Mesnevî, C. II, s. 85, B. 1107-1108; C. I, s. 60, B. 750.
5 Mesnevî, C. V, s. 34, B. 377; Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 50, B. 405; C. I, s. 118, B. 1108-1110.
6 Mesnevî, C. V, s. 153, B. 1767.
7 Scognamillo, Giovanni, Astroloji ve Yıldız Bilimi, Karizma Yay., Ġstanbul 1999, s. 47.
8 Fîhi Mâfih, s. 236; Dîvân-ı Kebîr, C. IV, s. 351, B. 3390.
9 Dîvân-ı Kebîr, C. IV s. 164, B. 1510 ve s. 366, B. 3539; C. VII, s. 19, B. 249; Mesnevî, C. III, s. 56, B. 707-709; C. I, s. 131, B. 1637;
C. V, s. 343, B. 4235.
10 Mesnevî, C. VI, s. 213, B. 2697-2699.
11 Mesnevî, C. V, s. 15-16, B. 138-142; Mevlânâ, Macâlis-i Sab‟a, (trc. ve haz. Abdulbaki Gölpınarlı), Konya Turizm Derneği
Yayınları, Konya 1965, s. 51.
12 Mesnevî, C. I, s. 10, B. 120.
13 Mesnevî, C. I, s. 10, B. 119.
14 Mesnevî, C. IV, s. 245, B. 3058.
15 Mesnevî, C. IV, s. 227, B. 2823-2824; C. VI, s. 76, B. 919.
16 Mesnevî, C. VI, s. 272, B. 3443-3444; Dîvân-ı Kebîr, C. I, s. 238, B. 2223; C. III, s. 203, B. 1874.
17 Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 187, B. 1518; C. III, s. 275, B. 2647; C. I, s. 344, B. 3158.
3 Dîvân-ı
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göre, ay, yeni ay durumundayken güneĢe yakındır, bir bakıma onun kucağındadır. Fakat bu durumda iken
incedir. Sonradan büyüyerek dolunay haline gelir ki, bu defa da güneĢten uzak kalır. Ay, bundan sonra
eski ay olur. Sonra tekrar hilâl olur ve iki büklüm bir hâle gelir. Sonra da tekrar dolunay hâlini alır. 1 Ayın
mezkûr konumları sürekli devam edip durur.
Mevlânâ, hilâl ile dolunayı aslında bir olarak kabul eder ve farklı olmalarının sadece görünüĢte
olduğunu belirtir. Ayın bu Ģekilde görünmesine sebep olarak da onun güneĢ ıĢığını az veya çok almasını
gösterir. DüĢünüre göre, bunların her ikisi de eksiklikten, noksanlıktan uzaktır. Zira ikisi aynı aydır, yani
birdir. Hilal, görünüĢte noksan olsa da hakikatte noksan değildir. GörünüĢteki bu noksanlık belli bir
süreçte dolunay hâline gelmesiyle giderilir. Bu hâle gelmek ise eksiksiz olmayı ifade eder.2
Mevlânâ, güneĢ hakkındaki düĢüncelerinde olduğu gibi ayın da burçlar içerisinde gerçek güzelliğini,
hoĢluğunu Hamel (Koç) burcunda bulduğu kanaatindedir. O, ayın diğer burçlarda da güzel olduğu;
ancak gerçek güzelliğin bu konakta, yani burçta kazanıldığını ifade eder.3 Genel düĢünce yapısına uygun
olarak Mevlânâ, bu konumda bulunan ayı gerçek ay kabul etmez. Ona göre asıl ay mekânsızlık âleminde
bulunur. Dünyadan gökyüzünde görülen ay ise yalnızca mekânsızlık âleminde olan ayın aksidir.4
1.2.3. Yıldızlar
GüneĢin menĢeine dair bilgiler aktarırken onun kara dumandan meydana geldiği bilgisini veren
Mevlânâ, yıldızların menĢeine de değinir. Ona göre yıldızlar, dumandan meydana gelmiĢtir. Dumanı bu
kadar güzel hâllere getiren sonsuz kudret sahibi varlık ise, Tanrı‘dır.5 Yıldızlar da onların ardındaki gökler,
döĢenmiĢ yeryüzü gibi Tanrı‘nın avucunda titremektedir.6
Mevlânâ, güneĢ ve ayda olduğu gibi yıldızların da sürekli olarak hareket ettiklerini, belirli bir
yörüngede yüzdüklerini, ancak onların ayakları olmaksızın bu hareketi gerçekleĢtirdiklerini ifade eder.
DüĢünüre göre, ayakları olmasa da yıldızları bir hareket ettiren, yüzdüren vardır ki bu varlık, Tanrı‘dır. 7
Onlar bir emirle, tedbirlere sahip olarak, baĢka bir deyiĢle Tanrı tarafından tedbirlerle donatılarak vücut
bulurlar.8 BaĢıboĢ bir Ģekilde de hareket etmezler. Dolayısıyla hepsi Tanrı‘nın buyruğuna uyarlar.9
Mevlânâ‘ya göre yıldızların ardında baĢka yıldızlar mevcuttur. Bunlar yedi kat gökten baĢka göklerde
hareket etmektedirler. Ne birbirlerine bitiĢik ne de birbirinden ayrı olan bu yıldızların hepsi, Tanrı‘nın
ıĢığında durmaktadır.10
Âlemdeki her Ģey gibi yıldızların da bir nizam gereğince görünüp kaybolduklarını belirten Mevlânâ‘ya
göre, bunlar görünmeleri gereken vakitte görünmekte ve zamanları dolunca gözden kaybolmaktadırlar.11
Yıldızlar gök çevresinde döner dururlar, bir konaktan bir konağa giderler. 12 Dünya ise bunların ortasında
yer alır.13
Mevlânâ‘ya göre, yıldızlar da ay gibi ıĢıklarını güneĢten alırlar, bir bakıma ondan gıda bulurlar. 14
Bundan dolayı da vermiĢ oldukları ıĢık, güneĢ ıĢığından çok daha azdır. IĢıklarının az olması sebebiyle de
güneĢ ıĢığının bulunduğu yerde görünmezler. Bu durumda ise gündüz vakti meydana gelir.15
Mevlânâ, her bir yıldızın, kendine ait yerde ona verilen görevi yerine getirdiğini söyler. DüĢünüre
göre, bu yıldızların hiçbiri kendisine tahsis edilen görevin dıĢında bir Ģey yapmaz. Çünkü bunlardan biri
1 Dîvân-ı

Kebîr, C. VII, s. 485, B. 6340; Mesnevî, C. I, s. 254, B. 3163.
s. 99, B. 1218-1219.
3 Mesnevî, C. V, s. 34, B. 377.
4 Dîvân-ı Kebîr, C. IV, s. 164, B. 1511.
5 Dîvân-ı Kebîr, C. I, s. 77, B. 719; Mesnevî, C. IV, s. 48, B. 591.
6 Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 207, B. 1858.
7 Dîvân-ı Kebîr, C. V, s. 365, B. 4715.
8 Dîvân-ı Kebîr, C. I, s. 267, B. 2509.
9 Dîvân-ı Kebîr, C. VII, s. 159, B. 2011.
10 Mesnevî, C. I, s. 60, B. 755-756.
11 Mesnevî, C. IV, s. 227, B. 2823-2824.
12 Mesnevî, C. VI, s. 76, B. 920.
13 Dîvân-ı Kebîr, C. I, s. 238, B. 2323.
14 Dîvân-ı Kebîr, C. III, s. 275, B. 2647.
15 Mesnevî, C. V, s. 175, B. 2135; C. VI, s. 241, B. 3041; C. I, s. 6, B. 66.
2 Mesnevî, C. VI,
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dahi görevi dıĢında bir Ģey yapsa yahut görevini yerine getirmese kozmolojik düzen bozulur.1
Mevlânâ, yıldızların mükemmelliğinden dolayı, onları diğer varlıkların var oluĢlarına sebep olarak
kabul eden inançlara iĢaret ederek, yıldızların insanın varlığına sebep görünmesine rağmen gerçekte
insanın iç yüzünün, yıldızların bulunduğu gökyüzünün durmasına, varlığına sebep olduğunu belirtir.2
Ona göre, yıldızların tesiri yüzlerce yıllık mesafeden gelmekle birlikte bu tesir her an mevcuttur. Fakat
Tanrı dilerse, bu tesiri kaldırır.3 Kısacası yıldızlar, varlığın sebebi değildir; aksine insan, yıldızların varlık
sebebidir. Onların görevi ihtiyacı gidermektir. Örneğin, onlar çölde de denizde de insana kılavuzluk
ederler.4
DüĢünürümüz, yıldızların birbirlerini de etkilediklerini dile getirir. Ona göre, MüĢteri (Jüpiter) yıldızı,
Zuhal (Satürn) yıldızının tesiri altında kalırsa ZuhalleĢir.5 Bununla birlikte yıldızlar, bulundukları yerlere,
konumlara göre burçlara girerler. Örneğin ay, dolunay iken Simâk (Balık) burcundadır. Bu burçta iken
ıĢığını en güzel Ģekilde yeryüzüne gönderir.6 Mevlânâ‘ya göre, karanlıkta hayranlıkla izlenilen yıldızların
güzelliği olağanüstüdür. Ancak onların bu güzellikleri gerçekte, güzellikten sadece bir zerreciktir, onlar
sonsuz güzellikten bir parça almıĢlardır.7
Mevlânâ, Zuhal yıldızının bulunduğu yedinci kat gökten sonra da göklerin varlığını benimser ve
burçlara gelen nimetlerin buradan geldiğini belirtir. Ona göre, yeryüzü burcuna yardımlar, su burcuna
bağıĢlar, ateĢ burcuna ise hararetler gelmekte ve hepsi de bir vericinin ihsanı sayesinde olgunlaĢmaktadır. 8
Bu ihsan verici, sonsuz lütuf ve kudret sahibi Tanrı‘dır.9
DüĢünür, yıldızların da diğer her Ģey gibi insan için var oldukları kanaatindedir. Ona göre, bunlar
insan için döner dururlar ve görevlerini yerine getirirler.10 Bu yıldızların ardında gerçek yıldızlar vardır.
Onlarda ne kutluluk ya da kutsuzluk ne de bir araya gelip etki yapma özellikleri mevcuttur.11
Dolayısıyla Mevlânâ, yıldızlar için belirtilen birtakım özelliklerin yedi kat gökte yer alan yıldızlar için
geçerli olduğunu kabul etmektedir. Çünkü o, bu yıldızlar ve gök katmanlarını oluĢ ve bozuluĢa tâbi
varlıklar olarak düĢünür.
1.3. Gök Cisimlerinin Ġnsan ve Diğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Mevlânâ, eserlerinde gök cisimlerinin insan hayatına ve kâinata olan etkilerinden de bahseder. Fakat
onun konuya iliĢkin düĢünceleri, eski toplumlara ait düĢüncelerden farklıdır.
Tarihte birçok toplumda güneĢ, ay ve yıldızlara tapılmıĢ, bunlar tanrılaĢtırılmıĢ yahut da onlara ve
hareketlerine çeĢitli anlamlar yüklenmiĢtir. Örneğin, Hıristiyanlıkta güneĢ kültü, büyük önem kazanmıĢtır.
Ġsa için güneĢ, iyi ve kötüyü ihata eden ilâhî sevginin bir görünümünü ifade eder.12
Eski inançlarda astronomi ve astroloji birbiriyle sıkı bir iliĢki içindedir. Akad astrolojisinde gök ve
meteoroloji olaylarından gelecek hakkında bilgi elde edildiğine inanılıyordu. Bu astrolojik hüküm ve
tahminler toplumun bütünüyle ilgiliydi. Mezopotamyalıların astrolojisinde her gezegenin kendine özgü
özelikleri ya da etki ve manaları vardı. Herhangi bir gezegenin gökte belli bir bölgede bulunması kadar,
diğer gezegenlerden birine yaklaĢması veya uzaklaĢması da önem taĢımaktaydı. Örneğin, Merkür
gezegeni, özellikle veliahtla ilgiliydi. Satürn, genellikle barıĢ, adalet, nizam ve asayiĢin temsilcisi kabul
ediliyordu. Bu gezenlerin temsil ettikleri durumlara anlam verilirken, parlaklık dereceleri de göz önünde

1 Mesnevî, C. VI

içinde s. A, satır 12-14.
s. 43, B. 520.
3 Mesnevî, C. IV, s. 42, B. 517-518.
4 Mesnevî, C. IV, s. 209, B. 2644.
5 Mesnevî, C. II, s. 118, B. 1549.
6 Mesnevî, C. II, s. 33, B. 416.
7 Mesnevî, C. V, s. 34, B. 377.
8 Dîvân-ı Kebîr, C. V, s. 430, B. 5839-5840; C. I, s. 179, B. 1690.
9 Dîvân-ı Kebîr, C. I, s. 179, B. 1690.
10 Dîvân- Kebîr, C. IV, s. 347, B. 3357.
11 Mesnevî, C. I, s. 60, B. 754-756.
12 Sarıkçıoğlu, Ekrem, Din Fenomenolojisi, SDÜ Yay., Isparta 2002, s. 30-33.
2 Mesnevî, C. IV,
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tutuluyordu.1
Yıldızların insan hayatına olan etkisine dair eski inançlara göre yedi gökteki yedi yıldızın her biri, anne
karnına düĢen bir çocuğun geliĢiminde bu andan itibaren belirli zamanlarda etki ederler. Dördüncü ayda
sıra güneĢe gelince çocuk canlanır. Dokuzuncu ayda da MüĢteri (Jüpiter) yıldızının tesiri altında doğar.2
Bu etkiye dair Mevlânâ aynı Ģekilde, yedi yıldızın anne karnındaki her çocuğa belirli sürede etki ettiğini,
güneĢin etkisinde ise ceninin canlandığını belirtir.3
Eski Yunandan gelen bir inanca göre, her yıldız bin yıl süreyle etki eder. Bu inanç çerçevesinde
Aydevri, dünyanın en kutlu devri sayılırdı. Yine eski bir inanca göre Hz. Muhammed bu devirde
gönderilmiĢtir. Kıyamet de bu devirde kopacak, kıyamet kopmadan önce de birçok fitneler meydana
gelecek ve alametler görülecektir.4 Mevlânâ da Aydevrinden bahsetmekle birlikte farklı bir düĢünceye
sahiptir. O, Aydevrine iliĢkin daha önceki inançları kabul etmemekte, bu devre bir kutluluk
atfetmemektedir. Dolayısıyla o, Hz. Muhammed‘in bu devirde geldiği Ģeklindeki bir inancı da
benimsemez. Ayrıca, ayın Tanrı için ve O‘nun emriyle döndüğü düĢüncesindedir.5
Eski inançlara göre, insan hayatına en çok etki eden yıldızlardan bir diğeri de Utarit (Merkür)‘ti.
Ticaret tanrısı olarak da kabul edilen bu yıldız belâgat, kitâbet, sanat, aynı zamanda hile ve nifak silâhı ile
zeka, akıl, anlayıĢ silâhı sayılırdı.6 Bu yıldızın adı Yunanlıların Hermes‘iyle de özdeĢleĢtirilmiĢ Roma
tanrısının adıdır. Onun, tüccarları ve yolcuları koruduğuna inanılırdı.7 Mevlânâ, Utarit (Merkür)‘in bu gibi
etkilerini beğenmeyen, küçük gören insanların aklının kader ve kaza karĢısında ise donup kaldığını, aklın
o noktada bulunmadığını ifade eder.8
Mevlânâ, insan hayatında en etkili sayılan Zuhal (Satürn) yıldızından da bahseder. Zuhal (Satürn),
astrolojide tabiatı sevdavî, mizacı kuru ve soğuk bir yıldızdır. Seneye hâkim olduğu takdirde sıcak
bölgelerde dahi sıcaklık düĢer ve her yer çoraklaĢır.9 Saturnus eski Roma tarım tanrısıdır. Astrolojide
insanın aklına hükmeder.10 Benzer düĢünceleri ifade eden Mevlânâ, Zuhal (Satürn) etkisi olduğunda
kuraklık olacağını belirtir.11 Mevlânâ‘ya göre Zuhal (Satürn) ve Utarit (Merkür)‘in etkisinde kalarak oluĢan
aklın hiçbir değeri yoktur. Zira Akl-ı Küll, Tanrı‘ya aittir.12
Mevlânâ, yıldızların bazı etkilerini kabul etse de daha önce belirtildiği üzere, genel olarak onların insan
hayatı üzerindeki tesirlerini kabul etmez. Dolayısıyla o, yıldızların kutlu ya da kutsuz olup olmamalarını
benimsemez. Ona göre, müneccimlerin sözlerine itimat etmek de doğru değildir. 13
Yıldızların insanın kaderini belirlediği inancını kabul etmeyen Mevlânâ, ancak bir kader ve kazadan
diğerine kaçan kiĢinin kurtulacağını belirtir. Ona göre, ―terbi‖ denilen ve müneccimlerce uğursuz sayılan
zaman14 dahi bir insana zarar veremez.15 Çünkü yıldızların insan hayatını yönlendirme gibi etkileri
bulunmamaktadır.
Yıldızların yukarıda belirtilen Ģekildeki tesirini kabul etmeyen Mevlânâ, onların bu tesirlerinin aĢk

1 Sayılı, Aydın, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi
2 Mesnevî, C. I

ve Tıp, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1991, s. 324-325.

içinde s. 370 (mütercimin notu).
B. 3774-3775.
4 Mesnevî, C. II içinde s. 303 (mütercimin notu); Dîvân-ı Kebîr, C. II içinde s. 476 (mütercimin notu).
5 Mesnevî, C. II, s. 28, B. 353-354; Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 9, B. 63 ve C. II, s. 212, B. 1715; C. IV, s. 368, B. 3559.
6 Mesnevî, C. II içinde s. 316 (mütercimin notu); C. III içinde s. 418 (mütercimin notu); C. V içinde s. 376 (mütercimin notu).
7 Fink, Gerhard, Antik Mitolojide Kim Kimdir, (trc. Serpil Erfındık Yalçın), Ġlya Yay., Ġzmir 2004, s. 277; Grimal, Pierre, Mitoloji
Sözlüğü – Yunan ve Roma, (trc. Sevgi Tamgüç), Sosyal Yay., Ġstanbul 1997, s. 499.
8 Mesnevî, C. III, s. 317, B. 3380.
9 Mesnevî, C. II içinde s. 313 (mütercimin notu); C. V içinde s. 377 (mütercimin notu).
10 Fink, Gerhard, a.g.e., s. 383.
11 Mesnevî, C. II, s. 84, B. 1100.
12 Mesnevî, C. V, s. 212, B. 2585.
13 Dîvân-ı Kebîr, C. VII, s. 352, B. 4540; C. II, s. 95, B. 780.
14 Bir burçta ve aynı derecede bulunan iki yıldız arasındaki uzaklığın gökyüzünün dörtte biri olduğu duruma terbi denir ve
müneccimlerce bu saat kutsuz sayılır. [Mesnevî, C. III içinde s. 403 (mütercimin notu)].
15 Mesnevî, C. II, s. 37, B. 472.
3 Mesnevî, C. I, s. 301,
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tarafından kırıldığını söyler.1 Ona göre, bu yıldızların üstünde ıĢığını Tanrı nurlarından alan yıldızlar
mevcuttur. Ġnsanın talihi bu yıldızlarda olduğu takdirde gerçek talihli kiĢi olur ve yedi göğün üstüne
çıkar.2 Mevlânâ‘nın burada etkisi olduğunu söylediği yıldızlar, maddî anlamda kullanılmamaktadır. O,
manevî anlamda bu ifadeyi kullanarak Tanrı katına iĢaret etmektedir.
Mevlânâ, yıldızların insan hayatı üzerindeki sözü edilen etkilerini reddederken, onların birtakım
etkilerini ise kabul etmektedir. Ancak onun kabul ettiği bu etkiler, kaderi belirleme Ģeklinde olmayıp
tabiat olaylarına iliĢkin etkilerdir. Onun kabul etmiĢ olduğu etkilerden biri, yıldızların madenlere olan
etkisidir. Bununla birlikte bu etki kabiliyetinin onlara Tanrı tarafından verildiğini ve yine bu etkinin
O‘nun kudretiyle yeryüzüne ulaĢtığını vurgular.3 Ona göre, taĢa en çok tesir eden gök cismi güneĢtir. HoĢ
madenlerden biri olabilecek özelliğe sahip olan taĢlar, güneĢin ziyasıyla oluĢumlarını tamamlamakta,
değersiz olan taĢlar değerli hâle gelmektedir.4 Onların bu tesirle değer kazanması ise uzun yılları
gerektirir.5
DüĢünür, bitkilerin oluĢumu ve geliĢimi için de güneĢi gerekli görür. Ona göre, ağaçlar, bağlar güneĢ
sayesinde meyve verirler,6 meyveler ise onun sayesinde olgunlaĢırlar.7
Sonuçta Mevlânâ, insanın sanki varlık ve sağlığına sebep gibi görünen yıldızların esasen onun ihtiyacı
için varolduğunu, gerçekte onların var olmasını ve yer aldıkları mekân olan gökyüzünün mesnetsiz bir
Ģekilde durmasını tamamen insanın varlığıyla irtibatlandırır.8
2. TABĠAT OLAYLARI
Bazı toplumlarda gökyüzü ve gökcisimlerine kutsallık atfedildiği gibi tabiat olaylarına da kutsallık
atfedilmekte, tanrılık özellikleri yüklenmekte yahut da insan hayatı üzerinde etkileri olduğuna
inanılmaktadır. Özellikle eski dönem toplumlarında benzer düĢünceler oldukça yaygındır. Mevlânâ da
eserlerinde tabiat olaylarının oluĢumundan ve yeryüzündeki etkilerinden bahseder. Ayrıca o, tabiat
olaylarının bir kısım etkilerinden de bahsetmekle birlikte onlara bir kutsallık atfetmez. Onun bahsetmiĢ
olduğu etkiler, tabiatın gereği olan etkilerdir.
2.1. Tabiat Olayları
Mevlânâ, tabiattaki her Ģeyin, meydana gelen bütün olayların Tanrı tarafından vuku bulduğu
düĢüncesini benimser. Ona göre bahar ve kıĢ gibi mevsimler, bütün tabiat olayları kendilerine uygun olan
her Ģeyi Tanrı‘dan elde ederler. Örneğin, bir kıvılcım, kendisinde bulunan yanma kabiliyetini hem sıcakta
hem de soğukta Tanrı‘dan elde eder.9 Çünkü zikredilen her iki keyfiyet de Tanrı buyruğuyladır.
Dolayısıyla tabiattaki her Ģeye kabiliyetlerini veren ve tabiattaki düzeni kuran, Tanrı‘dır.10
Zamanın yücelip alçaldığını belirten Mevlânâ, bu yüceliĢin ve alçalıĢın gece ile gündüz olduğunu ve bir
gündeki yirmi dört saatin bir kısmının gece bir kısmının da gündüz konumunda bulunduğunu ifade
eder.11 DüĢünüre göre, âlemde meydana gelen gece ve gündüz, gökyüzünün dönmesinden meydana
gelir.12 Bir yerde gündüz olması, her yerde gündüz olmasını gerektirmez, zira o anda birçok yerde gece
olur.13 Gece ve gündüz birbirine zıt görünseler de aslında onlar bir olup, aynı hakikat etrafında
dönerler.14 Gece ve gündüzün her biri diğerini tamamlar. Çünkü her biri kendi görevini yerine
1 Dîvân-ı

Kebîr, C. VII, s. 598, B.7938.
B. 756-757.
3 Dîvân-ı Kebîr, C. I, s. 181, B. 1720; Mesnevî, C. IV, s. 42, B. 514.
4 Mesnevî, C. II, s. 61, B. 793.
5 Mesnevî, C. I, s. 208, B. 2592-2593.
6 Mesnevî, C.I, s. 131, B. 1637; Fîhi Mâfih, s. 55.
7 Dîvân-ı Kebîr, C. IV, s. 351, B. 3390 ve s. 336, B. 3539; C. VII, s. 19, B. 249; Fîhi Mâfih, s. 236.
8 Mesnevî, C. IV, s. 42-43, B. 516-520.
9 Mesnevî, C. IV, s. 95, B. 1175.
10 Dîvân-ı Kebîr, C. III, s. 435, B. 4184.
11 Mesnevî, C. VI, s. 148, B. 1850.
12 Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 67, B. 553.
13 Dîvân-ı Kebîr, C. IV, s. 175, B. 1617.
14 Mesnevî, C. III, s. 361, B. 4417-4419.
2 Mesnevî, C. I, s. 60,

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

129

getirebilmek için de diğerine ihtiyaç duyar. Bir günde gece ve gündüzün olması yine diğer Ģeyler gibi
insanın ihtiyacını gidermek için meydana getirilen niteliklerdir. Ayrıca bu durum insanın hayatî
fonksiyonlarını ve günlük yaĢantısını devam ettirebilmesi için gereklidir.1
Mevlânâ, en çok etkisi görülen tabiat olaylarından biri olarak mevsimleri göstermekte ve bu konu
üzerinde durmaktadır. O, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıĢtan oluĢan mevsimlerin önemli ve gerekli
olduğunu kabul etmekle2 birlikte en çok önemi ilkbahara atfeder ve onu kutlu sayar. Onu kutlu
saymasının sebebi bolluk ve bereket getirmesidir. Yoksa ona bir kutsallık veya uğurluluk atfetmesinden
dolayı değildir. Mevlânâ‘ya göre su, bulut, ateĢ ve güneĢ topraktaki sırları ortaya çıkarır.3 Mevlânâ, daha
önce kuruyan dalların baharda yeĢermesini kıyametin varlığı için bir delil olarak gösterir. DüĢünüre göre,
mevsimler sürekli olarak değiĢmekte olduğundan onların etkileri de zamana göre farklılıklar arzeder.4
Mevlânâ, güneĢin Akrep burcundan çıkarak Hamel (Koç) burcuna geldiği zaman bahar mevsiminin
baĢladığını belirtir. Ona göre, baharla birlikte gayb âleminden binlerce güzellik de gelir. Tohumlar,
hapishaneden kurtulmuĢçasına toprak yüzüne çıkarlar.5 Bahar mevsimi geldiği zaman kıĢ ortadan
kaybolarak gizlenir.6 KıĢın bu Ģekilde gizlenmesiyle de her yer yeĢillere boyanır. Baharın yeryüzünü
ısıtması ani olmayıp tedricendir. O, sıcaklığı yavaĢça artırır.7 Bunların tamamı Tanrı izniyle meydana gelir.
Bahar, Tanrı‘nın emrini yerine getirdiği için topraktaki sırlar açığa çıkar.8
Mevlânâ, topraktaki sırların ortaya çıkmasını sağlayan en önemli faktörlerden birinin de yağmur
olduğunu düĢünür. Ona göre dünyanın direği, bulutun ağlaması ve güneĢin yakmasıdır. Yağmur ve
güneĢin sıcaklığı, dünyadaki varlıkların geliĢimi için gereklidir. Onlar, âlemi hoĢ bir Ģekle büründürürler.
Ayrıca bunlar dört mevsim için de gereklidir.9 Yağmur ve güneĢ, yere rutubet vererek onu taptaze bir
hâle getirir.10 Mevlânâ, yağmurun yeryüzü için ne kadar gerekli olduğunu belirtmesinin yanı sıra onun
oluĢumundan da bahseder. Ona göre, yağmurun yağması için gök ve buluta ihtiyaç vardır. Bulutlar ise
tabiatları gereği sudur.11 Yeryüzündeki su ısınınca buhar hâline gelerek havaya çıkar ve bulutları oluĢturur.
Havada bulunan buhar tekrar soğuyunca su olur ve yeryüzüne iner. Suyun göklere çıkıĢı da yavaĢ yavaĢ
gerçekleĢir. Bulut ve sular, bu Ģekilde cömertleĢirler.12 Bu cömertleĢme ise kerem güneĢi olan Tanrı‘nın
nur saçmasıyladır.13 Gökyüzü yağıĢsız olmaz. Buna bağlı olarak da yeryüzü, nebatatı yetiĢtirmekten hiç
vazgeçmez.14
ġimĢeğin ıĢık saçmasının yol göstermek için olmadığını söyleyen Mevlânâ‘ya göre, o, bulutun yağmur
yağdırması için bir emirdir ve bulutun yağmurunu nereye yağdıracağını belirtir. ġimĢeğin ıĢığı ilk bakıĢta
saf bir nurdan ibaret olmasına rağmen onun özelliği, gözü kamaĢtırmaktır.15
Mevlânâ‘ya göre, gökyüzünde bulutların hava boĢluğunda belirmesi ve küme küme ilerlemesi,
ĢimĢeklerin çakmak suretiyle yağmurun yağmasını sağlaması, zamanı gelince bu yağmurların durması,
―Akıp gitmesi de Allah adıyladır, durması da‖16 ayeti gereğince Tanrı izniyledir. Onların tamamını meydana
getiren, Tanrı‘dır.17
Mevlânâ, yağmurları faydalı ve zararlı olmak üzere ikiye ayırır. Ona göre, yağmurların bazısı âleme
1 Fîhi Mâfih, s. 324.

2 Fîhi Mâfih, s. 61; Mesnevî, C. I, s. 163,

B. 2040.
Kebîr, C. II, s. 363, B. 3016.
4 Mesnevî, C. V, s. 322, B. 3970-3971.
5 Dîvân-ı Kebîr, C. I, s. 118, B. 1108-1110.
6 Dîvân-ı Kebîr, C. VII, s. 318, B. 4088-4089.
7 Fîhi Mâfih, s. 147-148.
8 Mesnevî, C. I, s. 41, B. 511.
9 Mesnevî, C. V, s. 15-16, B. 138-141.
10 Mesnevî, C. III, s. 360, B. 4406.
11 Mesnevî, C. V, s. 204, B. 2490-2491.
12 Mesnevî, C. III, s. 257, B. 3151; Dîvân-ı Kebîr, C. III, s. 67, B. 472; C. III, s. 206, B. 1906.
13 Mesnevî, C.I, s. 41, B. 507.
14 Mesnevî, C. I, s. 290, B. 3627.
15 Mesnevî, C. IV, s. 266, B. 3320; C. I, s. 36, B. 451; C. VI, s. 77, B. 930, 932, 933.
16 Kur‟ân-ı Kerim, Hûd suresi 11/41.
17 Macâlis-i Sab‟a, s. 67.
3 Dîvân-ı
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güzellikler vermek ve beslemek için yağmakta, bazısı da onu periĢan etmek için yağmaktadır. DüĢünür,
en faydalı yağmurların bahar yağmurları, âlemi bir hastalığa yakalanmıĢ gibi yapan yağmurların ise
sonbahar yağmurları olduğunu belirtir. O, bunun sebebini bahar yağmurunun bağı bahçeyi besleyip
yeĢertirken, sonbahar yağmurunun ise bozup sarartmasına bağlar. 1 Böyle olmasına karĢın, görünüĢte her
ikisi de aynı yağmurdur. Mevlânâ‘nın bahar yağmurlarını mezkûr Ģekilde niteleyiĢi, baharda tabiatta
meydana gelen canlanma sebebiyle olup, düĢünür bu canlılığı vurgular. Diğer taraftan Mevlânâ yukarda
belirtildiği üzere aslında hem sonbaharı hem de kıĢı gerekli görür. Onun, sonbahar yağmurlarını
zikredilen Ģekilde nitelemesinin sebebi, bu mevsimde âlemin âdete ölü olmasıdır.
Dört unsur arasında yer alan havadan ve ateĢten de bahseden Mevlânâ, havanın gökyüzünün
dönüĢüyle hareket etmekte ve dönmekte olduğunu, bu dönme sayesinde de rüzgârların meydana
geldiğini belirtir.2 DüĢünür, tabiatta bulunan ateĢin cismanî olduğu, ruhtan ve ruhanî âlemden olmadığı
görüĢündedir.3 Mevlânâ‘ya göre ateĢ, kıvılcımlarıyla kızıl renkli ve hoĢ görünmesine rağmen onun yaptığı
iĢ, birtakım zararlara sebep olduğu takdirde karanlık ve kötü bir Ģey olmaktadır.4
DüĢünürümüzün, tabiat olaylarını ele alırken dört unsur düĢüncesini iĢlediği görülmektedir. O, burada
yeryüzü, yani toprak yanında su, hava ve ateĢi de konu edinmektedir. DüĢünüre göre, toprak bitkilerin
meydana gelmesi için gereklidir; su, yeryüzüne rutubet vererek onu tazeler; hava, bulutları yönlendirir,
buharın oluĢumunu sağlar; ateĢ de güneĢe sıcaklığını verir.5
Mevlânâ‘nın ifadelerine göre, onun tabiata bir kutsallık vermediği, ancak tabiat olaylarının, âlemin
düzeni ve devamı için gerekli olduğu ve her tabiat olayının birbirini tamamladığı düĢüncesinde olduğu
söylenebilir. Ġlâveten o, tabiat olaylarını ifadelendirirken su, hava, ateĢ ve topraktan oluĢan dört unsuru
temele almıĢtır.
2.2. Tabiat Olaylarının Canlılar Üzerindeki Etkileri
Tabiat olaylarının canlılar üzerindeki etkileri, Mevlânâ düĢüncesinde bir önceki konuyla bağlantılı bir
Ģekilde genel olarak mevsimler ve yağmurlar çerçevesinde ele alınabilir.
Mevlânâ, bitkilerin canlılık kazanması için yağmuru önemli bir faktör olarak görür. Ona göre yağmur,
toprakla birleĢince meyveleri, yeĢillikleri, renk renk çiçekleri bitirir. Mevlânâ, yağmur bulutlarını Hz.
Yakub‘a, yeĢillikler içindeki gülü de Hz. Yusuf‘a benzetir ve gözyaĢları döken bulut sebebiyle Yusufların
yüzlerinin güldüğünü, yani gülün yağmur sebebiyle canlılık kazandığını belirtir. Ona göre, bu yağmur
tanelerinden biri inci, biri nerkis olup onlara can verir. Böylece yeryüzü de nimetlerle dolar. 6 Dal dahi
yeĢilliğini ağlayan buluttan alarak tazeleĢir.7
Sonbahar yağmurlarının âlemi harap ettiği düĢüncesinde olan Mevlânâ, bu mevsimde milyonlarca
dalın, yaprağın bozulmakta olduğunu ve âdeta ölüm denizine gittiğini ve her sonbaharda da bunun
tekrarlandığını söyler.8 Ona göre, bu mevsim, bağı bahçeyi yakıp yandırırken, bozarken daha sonra
bahçelerin yeniden rengârenk olmasını da hazırlar.9 Selvinin yücelmesi, gülün gülmesi, bülbülün Ģakıması,
güzel meyveler hep sonbahar mevsiminin soğuk soluğunun sırrıdır; bunların hepsi sonbahardan hayat
bulurlar. Manadan mahrum olan diken bile gülden ayrı görünmemek için hep güz mevsimini ister.
Çünkü sonbaharda gülün övünülecek güzelliği örtülür, dikenle gül aynı olur. Bundan dolayı sonbahar
dikenin hayatıdır, baharıdır.10
Mevlânâ‘ya göre, yeryüzü sonbahardan itibaren uyumaya baĢlar. KıĢ olunca da bazı canlılar soğuktan

1 Mesnevî, C. I, s. 162-163, B. 2037-2039.
2 Dîvân-ı

Kebîr, C. IV, s. 323, B. 3116.
s. 153, B. 1879.
4 Mesnevî, C. I, s. 36, B. 450.
5 Mesnevî, C. III, s. 360-361, B. 4404-4408,4413.
6 Mesnevî, C. II, s. 84, B. 1094; Dîvân-ı Kebîr, C. I, s. 19, B. 137-138.
7 Mesnevî, C. II, s. 37, B. 480.
8 Mesnevî, C. I, s. 151, B. 1892.
9 Mesnevî, C. I, s. 311, B. 3914.
10 Mesnevî, C. I, s. 235, B. 2922-2924.
3 Mesnevî, C. IV,
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korunmak için yerin altına çekilirler ve geliĢimlerini orada baĢlatırlar. 1 Yer, içinde nelerin gizli olduğunu
üç ay boyunca belli etmez.2 Yeryüzü böylece uyuyup gitmiĢken yağmurlar onu yavaĢ yavaĢ
uyandırmaktadır. Yeryüzü, kıĢın aldığı emanetleri bahar gelince gökten aldığı yağmurla vermeye baĢlar.
Bunlar da artık yeryüzüne bir güzellik verirler.3 Baharın gelmesine iĢaret, erguvan ve güllerdir.4 KıĢ
mevsiminde bunlara ölüm verip, bahar geldiğinde ise yapraklandırıp dirilten, yeĢil dilleriyle toprağın
içindeki sırlarını anlatmalarını sağlayan, Tanrı‘dır.5 Mevlânâ, yeryüzündeki bitkilerin suya ve ilkbahara
sürekli Ģükrettiklerini düĢünür.6
Âlemdeki canlılığın devamı için bütün mevsimleri gerekli gören Mevlânâ, bahardan sonra gelen yaz
mevsiminin de baharın getirdiği canlılığın devamını sağladığını ifade eder.7 Ancak ona göre, sürekli olarak
yaz mevsimi sürüp gitseydi güneĢ her Ģeyi yakardı, yanan Ģeyler ise yenilenmez, yeĢerip tazelenmezdi.
Buradan anlaĢılmaktadır ki, her Ģey zamanında güzeldir, ölçüsünde olduğu takdirde de faydalıdır. KıĢ, hoĢ
görünmemesine rağmen canlılığın devamı için gereklidir. Yaz da ölçüsünü aĢarsa hoĢ görünüĢünün
altındaki birtakım olumsuzlukları ortaya çıkar.8
Mevlânâ, her mevsimin canlılar için gerekli olması ve görevinin bulunması gibi gece ve gündüzün de
canlılar için büyük bir önem taĢıdığı düĢüncesindedir. Çünkü ona göre, her zaman gece olsaydı hiçbir iĢ
yapılamazdı. Ya da her zaman gündüz olsaydı baĢ, göz, beyin, yani bütün organlar ĢaĢırır, özelliklerini
kaybeder, böylece hiçbir iĢe yaramazlardı.9 Bu organlar ve diğerleri, gece dinlenirler. Bütün organlar bu
dinlenmeyle kuvvet kazanırlar ve bu kuvveti de gündüz harcarlar. Bu kuvvet olmazsa gündüz harcanacak
bir Ģey de olmazdı.10
Burada Mevlâna‘nın canlılar için mevsimlerin, yağmurun, zamandaki ayrımların önemli olduğunu
vurguladığını görmekteyiz. O, mevsimlerin canlıların yetiĢip geliĢmesinde etkin bir role sahip olduğunu
belirtirken her mevsimin de, zaman diliminin de ölçülü olduğu durumda güzel olduğunu düĢünmektedir.
Bütün bu tabiat olaylarını meydana getiren, düzene koyan varlığın da Yüce Tanrı olduğunu sıkça
vurgulamaktadır.
Sonuç
Mevlânâ, gök cisimleri ve tabiat olayları ile bunların etkilerine dair görüĢlerinde tasavvufî ve felsefî
anlayıĢı meczetmekte, temel kaynak olarak da Kur‘ân‘ı esas almaktadır. Ġlâveten astronomi ve astrolojiyi
dair birtakım bilgilere yer vermektedir.
DüĢünür, gökyüzünü ve gök cisimlerinin varlığını öncelikle Tanrı‘nın ilminde bulunmalarına
bağlamaktadır. O, gökyüzünün dönüĢünün, gök cisimlerinin hareketinin Tanrı‘nın aĢkıyla, aĢk için
olduğunu belirtmektedir. DüĢünür, bunların oluĢumuna ve birbirleriyle iliĢkilerine dair birtakım bilgiler
vermekte, güneĢ sistemi dıĢında baĢka sistemlerin varlığını kabul etmektedir. Gök cisimlerinin ve bunlarla
iliĢkili burçların insan ve baĢka varlıklar üzerindeki etkilerinden söz eden Mevlânâ, bunların insanın
kaderini belirleyemeyeceği kanaatinde olmakla birlikte, etkilerini tamamen yok saymamaktadır. Bu
etkilerin bir kısım tabiat olaylarında, madenlerin oluĢumunda, hayatın düzen ve devamında bulunduğunu
benimsemektedir.
Tabiat olayları ve bunların etkilerine iliĢkin olarak Mevlânâ, özellikle mevsimler, yağmurlar, yer ve gök
arasındaki iliĢki ile gece ve gündüz üzerinde durmaktadır. Âlemdeki nizam için bütün mevsimlerin ve
tabiat olaylarının bir görevi bulunduğunu ve onların bu düzen için gerekli olduğunu vurgulamaktadır.
1 Fîhi Mâfih, s. 54.
2 Dîvân-ı

Kebîr, C. III, s. 171, B. 1517-1518.
Kebîr, C. VII, s. 264, B. 3366-3368; C. V, s. 67, B. 804.
4 Mesnevî, C. IV, s. 145, B. 1771.
5 Mesnevî, C. I, s. 361, B. 4420.
6 Mesnevî, C. VI, s. 361-362, B. 4544-4546.
7 Mesnevî, C. I, s. 261-262, B. 3265-3266.
8 Mesnevî, C. III, s. 293, B. 3594 ve s. 305, B. 3736-3738.
9 Fîhi Mâfih, s.324.
10 Mesnevî, C. III, s. 361, B. 4420.
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Kısacası Mevlânâ, gök cisimlerine ve tabiat olaylarına bir kutsallık atfetmez, dolayısıyla insanın
kaderini belirlediklerine dair düĢünceleri reddeder. O, gök cisimlerinin ve tabiat olaylarının var edicisinin
Tanrı olduğunu ve hepsinin O‘nun emrine göre fiilde bulunduklarını benimser.

MEVLÂNÂ DÜġÜNCESINDE ĠNSANIN ÇIFT KUTUPLU YAPISI VE KEMÂLĠN
ÖLÇÜSÜ
Prof. Dr. Osman TÜRER*

Özet
Hz. Mevlânâ‘nın insan telâkkîsi, Ġslâm tasavvuf düĢüncesinin insana bakıĢını kuĢatıcı bir özellik arz
eder. O‘na göre insan, varlık ağacının meyvesi ve özü, sahip olduğu fıtrî özellikler bakımından en Ģerefli,
en mükemmel, varlığı ve Allah‘ı tanımaya en kabiliyetli varlık olup, bu haliyle Allah‘ın yer yüzünde
halîfesi, ilahî isim ve sıfatların tecellîgâhı, ilahî emanetin taĢıyıcısı, madde ve manâ alemlerinin tümünü
potansiyel olarak bünyesinde barındıran câmî bir varlıktır. O, Cenâb-ı Hakk‘ın yaratılıĢta hedefine
koyduğu ―gaye varlık‖tır.
Ancak insan, yaratılıĢ bakımından, biri hayvanî/maddî, diğeri de insanî/ruhî olmak üzere iki farklı
boyutu birlikte içinde barındıran çift kutuplu bir varlık özelliği taĢımaktadır. Bundan dolayı insanın, sahip
olduğu ahlâkî meziyetler ve Allah‘a karĢı takındığı tavra göre, ya hayvanî ya da insanî boyutunu
geliĢtirmesi söz konusu olacaktır. Mevlânâ‘ya göre, hırs, haset, kin, hiddet ve Ģehvet gibi hayvanî
vasıflarını geliĢtiren insanlar, her ne kadar insan görünümünde de olsa, hayvandan farksız, hatta daha da
zararlı ve tehlikeli hale gelir. Buna karĢılık hilim, adalet, merhamet, Ģefkat, cömertlik, muhabbet vb. insanî
vasıflarını geliĢtirenler de, gerçek insanlık yolunda ilerleyerek, yüce mertebelere ulaĢırlar. O halde
insandan beklenen, hayvanî/olumsuz vasıflarından arınıp, insanî/olumlu vasıflarını geliĢtirmek suretiyle,
kemâl yolunda ilerlemesi ve insana yakıĢan davranıĢlar sergileyerek, ―Allah‘ın halîfesi‖ olma misyonu
gereği, hem Hakk‘a boyun eğmesi, hem de dünyanın imarına ve insanların hizmetine kendini adamasıdır.
O‘na göre, insan için kemâlin ölçüsü de, olumsuz vasıflardan arınarak, insana yakıĢan bu güzel vasıfların
onda tecellî etmesi ve fiilî hayatında onları ortaya koymasıdır.
Anahtar kavramlar: Mevlânâ, insan, insân-ı kâmil, kemâl, tasavvuf.
Hz. Mevlânâ‘nın insan telâkkîsi, Ġslâm sûfîlerinin Kur‘ân‘a dayalı olarak geliĢtirdikleri insan anlayıĢını
tümüyle kuĢatıcı bir özellik arz eder. Bütün sûfîlerde olduğu gibi, Mevlânâ‘nın da düĢünce ve öğretisinin
merkezinde insan vardır. Onun bütün eserlerinde gözettiği asıl amacın, insanlara kendi hakîkatlerini,
varlığı ve Allah‘ı tanıtarak, onları yaratılıĢ gayelerine uygun kâmil birer insan olma yolunda eğitmek
suretiyle, hem Allah‘la, hem de diğer insanlar ve varlıklarla ideal bir iliĢki içerisine girmelerini sağlamak
olduğunu söyleyebiliriz.
Kısaca belirtmek gerekirse, tasavvufî düĢünceye göre insan, varlık ağacının özü ve meyvesidir. Sahip
olduğu fıtrî özellikler bakımından insan, en Ģerefli (Ġsrâ, 17/70) ve en mükemmel (Tîn, 95/4) varlıktır. O,
bünyesinde ―ilahî nefha‖yı barındıran (Sâd, 38/72) ve Allah‘ın ―bütün isimleri kendisine öğrettiği‖
(Bakara, 2/31) yegâne varlıktır. Ġnsan, Cenâb-ı Hakk‘ın isim ve sıfatlarının tecellîgâhı ve ilahî emanetin
taĢıyıcısıdır (Ahzâb, 33/72). Bu özellikleriyle o, Allah‘ı tanıma kabiliyetine sahip biricik varlık olduğu gibi,
aynı zamanda O‘nun yer yüzünde halîfesi, yani temsilcisidir (En‘âm, 6/165, Fâtır, 35/39, Yûnus, 10/14).
O, Hak Teâlâ‘nın tüm varlıkları yaratırken hedefine koyduğu ―gaye varlık‖tır. Bütün mükevvenatın
yaratılıĢ sebebi odur. Bu yüzden ―göklerde ve yerde olan her Ģey onun hizmetine sunulmuĢtur.‖
(Lokmân, 31/20, Câsiye, 45/13). Ġnsanın yaratılmasındaki amaç ise, Allah Teâlâ‘yı tanıması ve O‘na
*
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kulluk etmesidir (Zâriyât, 51/50). Tasavvufî düĢünceye göre varlığı ortaya çıkaran ilahî zuhûr ve
tecellîlerin son merhalesi, yani ―nüzûl mertebeleri‖nin sonuncusu insandır. Âlem onunla anlam kazanmıĢ,
güzelleĢmiĢ ve aydınlanmıĢtır. Bu bakımdan insan, bedeniyle maddî alemin, ruhuyla da mânâ âlemlerinin
tümünün özelliklerini potansiyel olarak bünyesinde barındıran ―câmî‖ bir varlıktır. Sûfî düĢünceye göre
insan, bedenî varlığıyla ―küçük âlem‖, ruhî yönüyle de ―büyük âlem‖dir. Kısaca insan, biri maddî/bedenî,
diğeri ise manevî/ruhî olmak üzere iki kutuplu bir varlık durumundadır. Bedenî varlığıyla maddî/fizikî
aleme, ruhî varlığıyla da manevî/metafizik aleme mensuptur. Dolayısıyla, bedeniyle madde/nâsût
alemine, ruhuyla da manâ/lâhût alemine tutkun bir varlıktır.
ĠĢte büyük bir sûfî düĢünür olan Hz. Mevlânâ da, insana bu nazarla bakmakta ve onun bu çift
kutuplu özelliğine sürekli vurgu yapmaktadır. Biz de bu tebliğimizde, Hz. Mevlânâ‘nın insanın bu
özelliğine dikkâti çeken ve özellikle ahlâkî/terbiyevî bakımdan oldukça önem arz eden düĢüncelerini
incelemeye çalıĢacağız.
Hz. Mevlânâ insanı ele alırken, hem maddî hem de manevî yönünü göz önüne alarak, ona bütüncül
bir Ģekilde yaklaĢır. Ona göre insan, bedeni ve ruhuyla birlikte insandır ve her iki yönüyle ―ahsen-i
takvîm‖ üzere, yani en mükemmel surette yaratılmıĢtır. Onun iki yönünden hiçbiri anlamsız ve boĢ yere
yaratılmadığı gibi, bunlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Mevlânâ‘ya göre, insanda var olan bedenle ruh
zıtlığı bir çeliĢki oluĢturmaz. Tam aksine, insan bu iki zıt cevherin mükemmel ve uyumlu bir bileĢkesi
durumundadır. O, ―Halk aleminin yapısı zıtlıklar üzerine kurulmuĢtur.‖1 derken, insandaki bu ikili
yapının, olması gereken tabiî bir özellik olduğunu ifade etmek istemektedir. Mesnevî‘deki Ģu sözleri de
bunu teyit etmektedir: ―Vettîni suresindeki ‗insanı en güzel Ģekilde yarattık‘ ayetini oku! Ey dost, en
değerli inci candır. En güzel Ģekil olan insan Ģekli, ArĢ‘tan da üstündür, düĢünceye de sığmaz. Bu paha
biçilmez Ģeyin değerini söylesem, ben de yanarım, duyan da yanar!‖2
Ancak Ģu da bir gerçek ki, insana insanlık vasfını ve ayrıcalığını kazandıran, onun ruhudur. Beden
kabuk, ruh ise öz konumundadır. Ġnsan bedeniyle toprağa, ruhuyla Allah‘a mensuptur. Mevlânâ,
―Toprağa mensup insan, Hak‘tan ilim öğrendi ve o ilimle yedinci kat göğe kadar bütün alemi aydınlattı.‖3
derken, onun bu özelliğine iĢaret eder.
Hz. Mevlânâ mahlûkatı üç gurupta mütalaa eder. Bunlardan birisi meleklerdir. Melekler sırf akıldan
ibaret olup, Ģehvetle alâkaları yoktur. Onun için her an Allah‘a itaat halindedirler. Diğer bir gurubu da
hayvanlar oluĢturur. Bunlar da sırf Ģehvettirler, akıldan nasipleri yoktur. Akılları olmadığı için de mükellef
ve sorumlu değildirler. Üçüncü gurup ise insanlardır. Ġnsan, hem akıl, hem de Ģehvet sahibidir. Yani onda
meleklikle hayvanlık vasfı birlikte bulunmaktadır. Hayvanlık vasfı onu bedeninin aslı olan madde
alemine, meleklik vasfı ise, kendi aslı olan manevî aleme, yani Allah‘a meylettirir. ġu halde insanda
birbirine zıt iki güç daima mücadele halindedir. Bu mücadelede hangi taraf galip gelirse, insan o
istikamette yol alır ve ona göre sonuçta ya bütünüyle hayvanlaĢır, veya melekten de üstün bir dereceye
ulaĢır. Mevlânâ bu izahlarını Ģu hadîs-i Ģerîfe dayandırır: ―Muhakkak Allah Teâlâ melekleri yarattı ve
onlarda aklı tertip etti; hayvanları yarattı, onlarda Ģehveti tertip etti; Âdem oğlunu yarattı, onlarda da aklı
ve Ģehveti tertip etti. O halde kimin aklı Ģehvetine galip gelirse o meleklerden daha yüce; kimin de Ģehveti
aklına galip gelirse, o da hayvanlardan daha aĢağıdır.‖ Mevlânâ ayrıca bu konuda, ―ĠĢte onlar hayvanlar
gibidirler, hatta daha da dalalet içindedirler.‖ (A‘râf, 7/179, Furkân, 25/44) ayetini de zikrederek, bu
düĢüncesinde Kur‘ân‘ı da referans aldığını göstermek ister.4 Bu konuda Mesnevî‘de der ki, ―Sen ten
itibariyle hayvansın, can bakımından melek. Bundan ötürü hem yerde yürürsün, hem gökte.‖
Mevlânâ varlık aleminde böyle bir konuma yerleĢtirdiği insanları da üç sınıfta mütalaa eder. Bunlardan
bir kısmı, bütünüyle aklına tabi olup külliyen melekleĢen ve sırf nur halini alan kimselerdir ki, bunlar
1

Mevlânâ, Mesnevî, Çeviren, Veled Ġzbudak, MEB Yayınevi, Ġstanbul, 1991, c. VI, s. 6, beyit No. 50. Bundan böyle
Mesnevî‘den yapılan alıntılar, aynı çeviriden olmak üzere, Mesnevî isminden sonra cilt ve beyit numarası verilerek

gösterilecektir.
VI, 1005-1007.
3 Mesnevî, I, 82.
4 Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh, Tercüme, Ahmed Avni Konuk, Yayına hazırlayan, Selçuk Eraydın, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul, 1994, s. 7374; Mesnevî, IV, 1497-1504.
2 Mesnevî,
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peygamberler ve velîlerdir. Bunlar görünüĢte insan olsalar da, hakikatte melek hükmünde olup, kızgınlık,
hevâ ve heves, hırs vb. her türlü kötü vasıflardan arınmıĢlardır. Kur‘ân-ı Kerîm‘de haklarında ―Onlara
korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de.‖ (Yûnus, 10/62) buyrulan zümre bunlardır. Bir diğer gurup da,
Ģehvetleri bütünüyle akıllarına galip geldiği için, sonunda tamamen hayvan özelliği kazanan kimselerdir ki,
bunlarda zuhur eden hile, Ģeytanlık ve kötülük baĢka hiçbir hayvanda zuhur etmez. Üçüncü sınıfı
oluĢturanlar ise, aklıyla Ģehveti çatıĢma halinde olan ve hayvanlıkla meleklik arasında gidip gelen
insanlardır. Bunlar, içlerinde bir dert, tasa, hasret ve üzüntü taĢıyıp, yaĢantılarından hoĢnut olmayan
mü‘minlerdir. Bu tür insanları bir taraftan evliyaullah kendi taraflarına çekip, yüce mertebelere ulaĢtırmak
isterken; diğer taraftan da Ģeytanlar kendi taraflarına çekerek, esfel-i sâfilîne sürüklemeye çalıĢırlar.1
Bu ilginç hatırlatmaları yapan Hz. Mevlânâ, ―Hayvanlar hayvanlıkları ile, melekler de meleklikleri ile
kurtuldular. Ġnsan ise ikisi arasında yalpalayıp duruyor.‖2 diyerek, insanın vermekte olduğu çetin imtihana
dikkâtimizi çeker. Tabiî ki bu durumda olan insanlardan beklenen de, akıllarının Ģehvetlerine galip
gelmesi uğrunda çaba sarf ederek, bir an önce hayvanlıktan kurtulup insanlıklarını gerçekleĢtirmeleridir.
Hz. Mevlânâ‘nın düĢüncesine göre, insan hem fizik, hem de metafizik alemle irtibatı olan bir varlıktır.
O bedeniyle fizik aleme ait olup, bu yönüyle hayvanlarla müĢterek özellikler taĢımaktadır. Ġnsandaki
hayvanî yönün, yani bedenin gıdası maddî unsurlar olup, amacı da dünyevî, Ģehevî ve nefsanî arzularını
tatmin etmekten ibarettir. Onun gerçek insanî tarafı ise ruhî ve manevî cephesidir. Bu yönüyle de
melekût alemi ve Cenab-ı Hak‘la irtibatlı olup, o tarafının gıdası ve ulaĢmak istediği Ģey de, ilim, hikmet,
marifet ve muhabbet-i ilahîdir. Ġnsan bunları elde edebildiği nispette insanlığını gerçekleĢtirmiĢ olur. Aksi
takdirde, insan görünümünde bir hayvan olmaktan kendini kurtaramaz.
Mevlânâ eserlerinde, her vesileyle insanın bu çift kutuplu yapısına dikkât çekerek, çok ilginç yaklaĢım
ve örneklerle, insanlara kendi gerçeklerini ve yaratılıĢ gayelerini anlatmaya çalıĢır. Meselâ Fîhi Mâ Fîh‘te
der ki; ―Ġnsan büyük bir varlıktır ve onun içinde her Ģey yazılıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz
ki, insan içindeki o ilmi okuyabilsin. Bu perdeler ve karanlıklar da, bu dünyadaki türlü türlü meĢguliyetler,
insanın bunlara dair aldığı çeĢitli tedbirler ve nefsin sonsuz arzularıdır.‖3
Yine aynı eserinde, ―Ġnsan konuĢan hayvandır.‖ sözünü izah ederken, insanın hayvanlık ve nutuktan
mürekkep bir varlık olup, bu her iki vasfın da onda kalıcı ve daimî olduğunu hatırlattıktan sonra, her ne
kadar zahirde söz söylemese de, insanın nâtıklık vasfının da sürekli olduğunu ve bâtında daima nâtık
olduğunu belirtir. O bu haliyle insanı çamurla karıĢık bir sele benzeterek, seldeki saf suyun insanın nutku,
çamurun da hayvanî yönü olduğunu, ancak o selde aslolanın su olup, çamurun ise ârızî olduğunu, yani
onun hayvanlık vasfının ârızî, nâtıklık vasfının ise aslî unsur olduğunu belirtir.4
Bir baĢka yerde de, ―Ten Meryem gibidir ve her birimizin Îsâ‘sı vardır. Eğer bizde dert zuhûr ederse,
Îsâ‘mız peydâ olur ve doğar. Eğer dert olmazsa, o gizli yoldan gelen Îsâ yine aslına vasıl olur, ancak biz
mahrûm ve nasipsiz kalırız.‖5 demek suretiyle, insanın manevî yönü olan gerçek Ģahsiyetinin açığa
çıkması için, doğum sancısı mesabesinde olan ıztırabı içinde taĢıması gerektiğine dikkâtimizi çekmektedir.
Yine bir baĢka yerde, ―Ġnsanın vücudu bir mezbele misalidir. Gübre yığını, ancak gübre yığını! Eğer
azîz ise, onda pâdiĢahın mührü olduğu içindir.‖ dedikten sonra, insan vücudunu, içinde padiĢahın ölçeği
bulunan bir buğday çuvalına benzeterek, insanın o ölçekten haberi olmadığı için buğdaya önem verip
iltifat ettiğini, oysa ölçekten haberdar olsa, buğdaya hiç de iltifat etmeyerek, ölçeğe sahip olmaya
çalıĢacağını belirtir; ve ardından, insanı âlem-i ulvîye çekip, süflî alemden soğutan her duygu ve
düĢüncenin, içindeki o ölçeğin yansıması ve ıĢığı olduğunu, insanın bu ıĢık sayesinde ulvî aleme
meylettiğini; bütünüyle süflî aleme meyleden kimselerin ise, bu ölçekten tümüyle habersiz olduklarını
ifade eder.6 Tabiî ki burada sözü edilen ―mezbele‖ ve ―gübre yığını‖ ile ―buğday çuvalı‖ insanın bedenini;
1
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4 Fîhi Mâ Fîh, Tercüme, Ahmed Avni Konuk, s. 72.
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―padiĢahın mührü‖ ile ―padiĢahın ölçeği‖ ise, o bedene tevdi edilmiĢ bir ―nefha-i ilahî‖ olan rûhunu
sembolize etmektedir.
Hz. Mevlânâ bir rubaîsinde, insanın bu tezatlı yapısı gereği, birbirine zıt huy ve meĢrepleri içinde
barındırdığını hatırlatarak, Ģöyle der: ―Bazen bizim temizliğimizi melekler bile kıskanırlar; bazen de
kötülüğümüzden Ģeytanlar dahi bizden kaçar!‖1 Bir baĢka rubaîsinde de insandaki bu zıtlıkları Ģöyle ifade
eder:
―Ġnsanın Ģu görünen suretini, Ģeklini, birbirine zıt birtakım vasıfları birleĢtirerek meydana getirdiler.
Onun nakĢını, sûretini gam tezgâhında çizdiler, çamurunu kederle yoğurdular. Ġnsan bazen Ģeytan olur,
bazen melek olur; bazen da yırtıcı canavar kesilir. Bu ne esrarlı bir varlıktır ki, çeĢitli huylar, meziyetler,
iyilikler, kötülükler hep onda toplanmıĢtır!‖2
Ġnsanın bu çift kutuplu özelliğini Mesnevî‘de de sıkça dile getiren Mevlânâ, bir yerde Ģu ilginç izahları
yapar:
―Ġnsanın vücudu, içinde yırtıcı hayvanların dolaĢtığı bir ormana benzer. Parçalanmamak, yok
olmamak için çok uyanık olmamız gerekir. Bizim vücudumuzda binlerce domuz, temiz, pis, güzel, çirkin
binlerce sıfatlar vardır. Ġçimizde bulunan bu sıfatlardan hangisi galip gelirse, biz onun hükmü altına
gireriz. Zaman olur, insanın içinde bulunan kurt, vücut Ģehrinde duruma hakim olur, harekete geçer, o
zaman insanda kurtluk vasfı zuhur eder; zaman olur, insan ay gibi Yusuf yüzlü bir güzel haline gelir.
Ġyilikler, kötülükler, kinler, nefretler, gizli yollardan gönüllerden gönüllere akıp durmaktadır. Kalplerde
her an bir çeĢit Ģey baĢ gösterir. Ġnsan bazen ĢeytanlaĢır, bazen melekleĢir; bazen tuzak kesilir, bazen de
yırtıcı hayvan olur.‖3
Bu hatırlatmaları yapan Mevlânâ, bir insanda bu huy ve vasıflardan hangisi hakim durumdaysa, o
vasıfla diriltilip Allah‘ın huzuruna çıkarılacağını; meselâ hasetçilerin kurt Ģeklinde; hırsla dolu haram
yiyicilerin domuz suretinde; zina edenlerin, avret mahalleri açık olarak; Ģarap içenlerin de ağızlarında Ģarap
kokusuyla dirileceklerini ifade eder.4
Kalp gözü açık olan kimselerin, hayvanî vasıfların tahakkümünde olan insanları, dünyada iken de
hayvan suretinde müĢahede ettiklerine dair menkıbeler anlatılır. Merhum ġefik Can bunlara dair bazı
örnekler zikreder: Vaktiyle Sinop‘lu bir filozof olan Diyojen, güpegündüz eline bir fener alarak,
sokaklarda insan aramaya çıkmıĢtı. Onun çevresinde insan yok muydu? Bir sürü insan vardı. Fakat o
etrafındakileri insan suretinde birer kurt, tilki, tavĢan, domuz vs. olarak görüyordu. Onun görüĢüne göre
sokaklarda insan yoktu, sokaklar insan Ģeklinde hayvanlarla doluydu. Yine, bir filozof hükümdar olan
Mark Orel‘in DüĢünceler adlı kitabından onun Ģu sözlerini nakleder: ―Her sabah insanlar arasına
karıĢırken, düĢünüyorum, bugün insan Ģeklinde birtakım canavarlarla karĢılaĢacağım, onları ürkütmeden,
onlar tarafından ısırılmadan akĢam edebilirsem, bana ne mutlu!‖ Ġlk müslüman sûfî hanımlardan meĢhur
Rabiatü‘l-Adeviyye, bir gün cezbeli bir halde, geleneğe aykırı olarak açık saçık vaziyette sokağa fırlayıp,
çarĢıda pazarda öylece dolaĢmıĢ; o sırada Hasan-ı Basrî hazretlerine rastlayınca, yüzünün yarısını örtmüĢ.
Cezbe hali geçince, kendisinden örtünmeden sokağa çıkmasının sebebini sorduklarında, Ģu ilginç cevabı
vermiĢ: ―Ben sokaklarda insan görmedim. Dükkânların önünde oturan birtakım tilkiler, sokaklarda
dolaĢan birçok kurtlar, yer yer birbirleriyle hırlaĢan köpekler gördüm. Bu hayvanlar sürüsü içinde, bir
aralık yarım bir insan gördüm, ben de yüzümün yarısını örttüm.‖5
Hz. Mevlânâ‘nın Ģu sözleri de, bu menkıbelerde anlatılmak istenenlerin bir baĢka ifadesi değil de
nedir? ―Dün Ģeyh eline bir fener almıĢ, ‗ġeytanlardan, canavarlardan bıktım usandım, ben gerçek insan
istiyorum, gerçek insan istiyorum!‘ diyordu.‖6
Mevlânâ, insanların çoğunluk itibariyle insanî/manevî vasıflarından uzaklaĢarak, hayvanî vasıflarının
esiri olduğunu, içindeki hayvanlara yenik düĢüp, onlara boyun eğdiğini, hiddet kurdunun, Ģehvet yılanının
Can, Mevlâna Hayatı, ġahsiyeti ve Fikirleri, Ötüken NeĢriyat, Ġstanbul, 1999, s. 155.
A.g.e., s. 155 (Rubâîler, nr. 664).
3 ġefik Can, a.g.e., s. 154-155; Mesnevî, II, 1416 vd.
4 Mesnevî, II, 1412-1415.
5 ġefik Can, a.g.e., s. 154.
6 A.g.e., s. 154 (Dîvan-ı Kebîr, c. I, nr. 441).
1 ġefik
2
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ve nefis köpeğinin tahakkümü altına girdiğini hatırlatarak, bu durumda olan insanların, hür ve bağımsız
gibi görünen zavallı birer köle olduğunu ifade eder. Ona göre bu tür insanların ellerinde görünmez
kelepçeler, ayaklarında zincirden bağlar vardır. Onlar hem arzularının, hem de içlerindeki hayvanların
boyunduruğunu koĢunmuĢ birer esirdirler. Onun için, Mevlânâ‘ya göre gerçek hürriyet, insanın kendi
içindeki hayvanların etkisinden kurtulmasıdır. Bundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.s.), insanın nefsine karĢı
yaptığı iç savaĢı ―en büyük cihat‖ olarak nitelemiĢtir. Hz. Mevlânâ bu iç savaĢı kazanabilmemiz için, önce
kendi hakikatimizi tanımamız, nereden geldiğimizi, ne olduğumuzu bilmemiz gerektiğini söylemektedir.
Kendimizi tanıyıp idrak ettiğimiz an, hürriyetimizin müjdesi bize ulaĢacaktır. Bunun için de, Mevlânâ‘nın
ifadesiyle, önce can ayağından ten bağını çıkarmamız gerekir. BaĢımızı yere değil, göğe çevirmemiz
lâzımdır. Çünkü bizim yerimiz bu kirli toprak değildir. Biz etimizle kemiğimizle hayvana benziyoruz, ama
hayvan değiliz!1 Mevlânâ, hevâ ve hevesle, ihtiraslarla kirlenmiĢ olan tenimizi arındırmamız gerektiğini
ifade eder. Mesnevî‘de der ki; ―Ey teni bulaĢmıĢ, kirlenmiĢ kiĢi, gönül havuzunun kenarına gel, dön,
dolaĢ; insan havuzun dıĢında iken nasıl temizlenebilir? Havuzdan uzak düĢen kiĢi nasıl paklanır? Böyle
olan kiĢi, iç temizliğinden uzak düĢmüĢtür. Bu havuz gönül havuzudur, bu havuzdan hakikat denizine
gizli bir yol vardır. ġaĢılacak Ģey Ģu ki, gönül ten havuzunda çamura bulandı, kirlendi; ten ise gönül
havuzunda yıkandı, temizlendi!‖2
Mevlânâ‘ya göre, insanı insanlıktan uzaklaĢtırıp, hayvanlaĢtıran en büyük iki düĢman vardır.
Bunlardan biri Ģehvet, diğeri de hiddettir. O, ―Hiddet ve Ģehvet insanı ĢaĢı yapar, ruhu doğruluktan
ayırır.‖ der.3 Ona göre akıl ve bilgi insanı meleklere; hiddet ve Ģehvet ise hayvanlara yaklaĢtırır. O, nefsanî
arzulara uyan ve Ģehvetine esir olan kiĢinin doğru yoldan uzaklaĢacağını, bir rubaîsinde Ģu Ģekilde dile
getirir: ―Eğer Ģehvetin ve nefsin hevâsına kapılır gidersen, ben sana haber veriyorum ki, eli boĢ, nasipsiz
gideceksin. Eğer Ģehvetten vazgeçersen, bu dünyaya niçin geldiğini ve nereye gideceğini apaçık
görürsün.‖4
Görüldüğü gibi, Hz. Mevlânâ insanı tahlil ederken, daima onun bu çift kutuplu özelliğini göz önüne
almakta ve onu olduğu gibi kabul ederek, hayvanî vasıflarından kurtulup, gerçek anlamda insanî vasıfları
nasıl elde edeceğinin, yani nasıl kâmil bir insan olacağının yollarını göstermeye çalıĢmaktadır. Onun,
insanın insanlığını gerçekleĢtirerek, kemâli ve kurtuluĢu elde edebilmesine dair görüĢ ve tavsiyelerini biraz
daha açmakta fayda vardır.
Hz. Mevlânâ, insanın kemâle ermesi ve kurtuluĢu konusunda, her vesileyle, tüm hayvanî duyguların
merkezi olan nefsin terbiye edilmesinin ve buna paralel olarak ruh ve gönül dünyasının temizlenip
aydınlatılmasının önemini anlatmaya çalıĢır. Ona göre bunu gerçekleĢtirmenin en kestirme yolu ise, nefse
muhalefet ve gönlü ilahî muhabbetle dolu hale getirmektir. Bunun için de, kendi içimize yönelmek, kusur
ve eksikliklerimizi görüp onları gidermeye çalıĢmak, gönül evini kötü duygu ve hayallerden, dünya
tutkusundan ve benlik duygusundan arındırarak, Hakk‘ın tecellî edeceği safiyet ve nuraniyete
kavuĢturmak gerekmektedir. Bunu gerçekleĢtirmenin pratik hayattaki yolu ise, her Ģeyin Hak‘tan geldiği
ve O‘nun takdîri ile olduğuna tam bir inançla, musibetler karĢısında Ģikâyet etmeden, O‘ndan gelen derdi
derman olarak bilmek; tam bir teslîmiyetle, aĢk ve muhabbetle O‘na yönelmektir.
Bir rubaîsinde bu hususları Ģöyle dile getirir: ―Ey gönül, bir sen varsın, bir de O‘nun derdi. Onun
dertlisi olmak ne hoĢ! Onun derdi senin dermanındır. Bu sebeple ondan gelen ızdırabları, acıları çek,
sakın Ģikâyet etme, sızlanma! Onun takdîri, onun fermanı budur. Maddî arzularını ayak altına alırsan, o
zaman nefsin köpeğini öldürürsün ki, asıl kurban odur.‖5
Mevlânâ‘ya göre bedeni besleyen gıdalar yerde, rûhun gıdası ise yukarılarda, göklerdedir. Ġnsanî
yönümüz olan ruhumuzun gıdası, gökleri ve yerleri doldurup kuĢatan Cenab-ı Hakk‘ın nurudur.
Mesnevî‘de bu konuda Ģunları söyler:
―Ġnsanın asıl gıdası Allah‘ın nurudur. Ona yeryüzünden elde edilen hayvan gıdası lâyık değildir…
Can, a.g.e., s. 157.
vd.
3 Mesnevî, I, 333.
4 ġefik Can, a.g.e., s. 158 (Rubâîler, nr. 418).
5 A.g.e., s. 158 (Rubâîler, nr. 311).
1 ġefik

2 Mesnevî, II, 1361
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Nerede göklerin gıdası, nerede bu yeryüzü gıdası! Göklerin gıdası Hakk‘ın has kullarına mahsustur. O
gıda ağızsız, diĢsiz yenir.‖1
Gönül gözümüzün açılarak, hayvanlıktan sıyrılıp insanlığa ulaĢmamız için, daha doğrusu maddî
bakımdan hayvanlara benzeyen Ģu vücudumuzda gizlenmiĢ bulunan iyi huylarımızı, insanlığımızı bulup
çıkarmamız için, kâinatı yaratan, bütün varlıkların sahibi olan yüce Allah‘ı düĢünmemiz, gönlümüzde onu
hissetmemiz, nerede olursak olalım onun huzurunda olduğumuzu bilmemiz gerekir. Yüce Allah‘ın
kudretini, sanatını, büyüklüğünü idrak eder, sık sık onu düĢünür, gönlümüze iner, onu orada bulursak,
onun nuru ile nurlanırız. Gözümüz, gönlümüz onunla aydınlanır, onunla birlikte olmanın ve ona
kavuĢmanın doyumsuz huzur ve mutluluğunu yaĢarız. ĠĢte o zaman hayvanlıktan kurtulur, insan
oluĢumuzun farkını ve zevkini yaĢarız. Hatta daha da ileri, meleklerden de üstün bir dereceye ulaĢırız.
Mevlânâ‘nın dediği gibi, ―Ġnsan Allah‘tan nurlanırsa, seçilir, değerlenir de, meleklerin secde ettikleri bir
varlık olur.‖2
ġu halde, insanlığımızı gerçekleĢtirip, kemale erebilmek için, bir taraftan Allah‘ın içimize tevdî ettiği
ilahî emaneti ve cevheri keĢfedip açığa çıkarmaya uğraĢırken; bir taraftan da içimizde gizli bulunan nefis
ve Ģeytanı benliğimizin en derin köĢelerinde hapsedip etkisiz hale getirmemiz gerekmektedir. Ancak bu
suretle, insan hayvanî tabiatının esiri olan insanlığını esaretten kurtarır, gerçek insan olma ve hürriyeti elde
etme yolunda ilerleyebilir. Böylece kendi cevherini idrak eden insan, o cevhere lâyık bir insan haline gelir.
Mevlânâ‘ya göre, insanlığımızı idrak edip, içimizdeki ilahî cevheri keĢfederek, bizi var eden yüce
Allah‘a karĢı duyacağımız aĢk ve muhabbet, bizde var olan bütün kötü duygu, düĢünce ve huyları yok
edecek, bizi manen arındırıp yüceltecektir. Bütün bunları bizatihî Ģahsında gerçekleĢtirmiĢ olan Mevlânâ,
neticede Ģunu söylemektedir: ―Sonunda biz bildik ve anladık ki, biz Ģu görünen tenden ibaret değiliz. Biz,
bu tenin ötesinde Allah‘la beraber yaĢıyoruz.‖3
Sonuç olarak Ģunu söylemek gerekir ki, Hz. Mevlânâ‘nın düĢünce sistemine ve eserlerine bütüncül ve
objektif bir yaklaĢımla bakıldığında, onun insan telâkkîsinin son derece gerçekçi ve bir o kadar da ilginç
ve derinlikli olduğu görülecektir. O, insanı fizikî ve ruhî boyutuyla derinlemesine tahlil ederek, onda
yaratılıĢ itibariyle maddî ve hayvanî vasıflarla, manevî ve ilahî sıfatların bir arada bulunduğunu; hem
hayvanlık, hem de meleklik vasfını bünyesinde barındırdığını ve bu iki vasfın insana hakim olmak için
sürekli mücadele halinde olduğunu; sırf insana özgü olan bu özelliğin, onu varlık aleminde yetkili ve
sorumlu varlık konumuna yerleĢtirdiğini ve bu yüzden insanın büyük bir sınava tabi tutulduğunu; hayvanî
vasıflarını öne çıkarıp, nefsanî ve Ģehevî ihtiraslarının tahakkümünde, hayvanlara yakıĢan bir hayatı tercih
edenlerin, bu sınavı kaybedeceğini ve zahirde insan görünümünde olsa da, gerçekte hayvan mesabesinde,
hatta daha da aĢağı durumda olacağını; buna mukabil, nefsanî ve Ģehevî duygularını kontrol altına alıp,
özünde barındırdığı insanî ruhu ve ilahî vasıfları açığa çıkararak, hayatını ilahî ölçüler ve insana yakıĢan
ahlâkî erdemler çerçevesinde yaĢayanların ise, gerçek anlamda insan olduklarını; bu insanların varlığıyla,
varlık aleminin anlam ve güzellik kazanıp aydınlandığını anlatmaya çalıĢmaktadır. O, insanın bu anlamda
insanlığını gerçekleĢtirebilmesi için de, aklın, ilmin ve daha da önemlisi insan ve Allah sevgisinin
rehberliğinde, kendi özüne yönelerek, kendinin ve varlığın hakikatini tanıyıp, Hakk‘a vâsıl olmaya
çalıĢması gerektiğini ifade eder.
Kısacası Hz Mevlânâ, ne bazılarının zannettiği veya göstermeye çalıĢtığı gibi, insanı sırf beden ve
akıldan ibaret görüp, manevî cephesini göz ardı eden Batı‘lı anlamda bir ―hümanist‖; ne de ondaki
olumsuz ve hayvanî vasıfları görmezlikten gelerek, nefsine ve Ģehvetine esir olup hayvanca bir hayat
sürenleri bile, güyâ ―insan sevgisi‖ adına hoĢ görüp, tasvip eden bir anlayıĢa sahiptir. O, insanları, sahip
oldukları ahlâkî meziyetlere ve Allah‘a kulluk ve yakınlık derecelerine göre değerlendirmekte, ona göre
herkese hakkını vermektedir. O‘nun nazarında, ―beĢer‖ olma açısından herkes eĢdeğer olup, sevgi ve
saygıya lâyıktır. Ancak ―insan‖ olma konusunda herkesin durumu farklı olup, insanların çoğu bu sıfata
lâyık olamamaktadır. Halbuki, Yüce Yaratıcımız bizden gerçek anlamda ―insan‖ olmamızı istemektedir.
Esasen, Mevlânâ‘nın temsil ettiği Ġslâmî ve tasavvufî bakıĢ açısı da, insanı bu Ģekilde değerlendirmektedir.
1 Mesnevî, II, 1083, 1085-1086.
2 Mesnevî, II, 1353.
3 Mesnevî, V, 3340
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Mevlânâ‘ya göre, insanı gerçek anlamda insan yapan, onun Allah‘a olan îmanı, yakınlığı, aĢkı ve güzel
ahlâkı, yani irfânıdır. O‘na göre, irfandan yoksun bir ilim sahibi olmak da onun insan yapmaya yetmez.
Behîmî duygularının esiri olup, kendi hakîkatinden, var oluĢ hikmetinden ve Yaratıcı‘sından habersiz,
hayvanca bir hayatı Ģiar edinenler, ilim sahibi de olsalar, hayvan mesabesinde olup, insan olmayı hak
etmemektedirler. Ona göre nsanlık, sûretle değil, manâ ile tahakkuk eder. Bu anlayıĢta olduğu içindir ki,
―Eğer insan, sûretle insan olsaydı, Ahmed‘le Ebû Cehil müsavî olurdu! Duvar üstüne yapılan insan resmi
de insana benzer; bak, suret bakımından neyi eksik?‖1 demektedir.
Sözlerimi, son devir sûfî Ģairlerimizden Osman Kemâlî Efendi‘nin, konumuz açısından oldukça
anlamlı bulduğum birkaç beytini naklederek bitirmek istiyorum:
Sanma her sûret-i insânda olan insândır,
Belki hayvanları mahcûb edecek hayvândır.
Zarf-ı insâna bürünmüĢ nice hayvân var ki,
Ana insân demek insanlığa bir bühtândır.
Sırr-ı Mevlâ‘ya erip, kisve-i abde bürünen,
Yüzü insân, özü Yezdân, sözü hem Kur‘ân‘dır.2
Bilmeyen asl-ı vücûdu, bulmayan Mevlâ‘sını,
Sûretâ insân gelir de, sîretâ hayvân gider.
―Men ‗aref‖ sırrın duyup, Mevlâ‘sına vârın veren,
Hâdim-i insân olan, insân gelir insân gider.3

1 Mesnevî, I, 1019-1020.
2

Osman Kemâlî, Kemâlî Dîvan‘ından AĢk Sızıntıları, Toplayan: Baha Doğramacı, Ġstanbul, 1977, s. 209-210

3 A.g.e., s. 196.

MEVLÂNA‘NIN ULVÎ-SÜFLÎ HAYAT BAĞLAMINDA ÖNGÖRDÜĞÜ ĠNSAN
PROTOTĠPĠ
Doç. Dr. Saffet SANCAKLI*

GiriĢ
Mevlana‘nın anlayıĢ, görüĢ ve düĢüncesinden uzak olan günümüz toplumunda bencil ve her Ģeyi
kendi çıkarına göre referans alan modern hayat, beraberinde konfor, lüks ve bolluk getirdi, birçok
korkunç hastalıkları doğurdu. Açlığı, yoksulluğu, çocuk ölümlerini, önleyemedi. SavaĢlar, sömürüler,
zulümler feci boyutlara ulaĢtı. Korkular, endiĢeler, düĢmanlıklar, nefretler, sıkıntılar, bunalımlar ve
buhranlar bir kene gibi insan ruhunu istila etti. Ben ve çıkar merkezli bir dünyada kan, savaĢ, iĢkence ve
zulüm hiçbir zaman eksik olmayacaktır. Sevgi, barıĢ ve haklar gibi söylemler hep göstermelik ve süslü
laflar olarak raflarda kalacaktır. Dolayısıyla günümüz insanı, Mevlana‘nın erdemli insan konusundaki
evrensel mesajlarına dünden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Ulvî duygulardan uzak, baĢkasını
düĢünmeyen kendi salt nefsi ve menfaati için çalıĢan insanlar, pragmatist anlayıĢın esiri olan ve dünyayı
kendi çıkarından ibaret olduğunu zannederek süflî bir hayatın girdabına girmiĢtir. Mevlana‘nın hayatını ve
eserlerini inceleyip tetkik ettiğimizde ortaya çıkan en önemli husus insan unsurudur. Eserlerinde yoğun
bir Ģekilde insan unsuru iĢlenmekte, insanın üzerinde durulmakta ve insanın terbiye edilmesi, eğitilmesi,
neticede ulvî bir hayat yaĢaması için gayret sarf edilmektedir. Günümüz toplumunu yaĢadığı hayat
açısından yani ulvî-süflî bağlamda, Mevlana‘nın hayat anlayıĢıyla hangi noktada olduğunu kıyas etmek
gerekir. Kanaatimizce Mevlana‘nın yücelmesine etki eden ilk üç unsur din, aĢk ve ġems-i Tebrizî‘dir.
I- Ġslâm‘ın Ġnsana BakıĢ Açısı
Ġslâm dinine göre yaratılanlar arasında en değerli varlık insandır. Dolayısıyla insan merkezli bir din
olduğu için dünyadaki her Ģey insan için yaratılmıĢtır. Yeryüzünde insan olmasa dinin, kitabın,
peygamberin gönderilme gerekçesi ve iĢlevi de kalmazdı. Her Ģey insan için olduğuna göre, her Ģey araç
olup, amaç insan ve insanın mutlu ve huzurlu olmasıdır. Ġslâm dini, insana en büyük değeri vererek
evrende en değerli varlık olduğunu ilan etmiĢ ve eĢref-i mahlûkat olduğunu bildirmiĢtir.1 Böylece
dünyada yaratılan canlılar arasında en değerli ve en üstün konuma çıkarılan insan, diğer canlılardan daha
üstün meziyet ve özelliklerle donatılmıĢ, Allah‘ın kendi ruhundan verilerek2 yeryüzünde halife kılınmıĢ3,
hatta meleklerden de üstün tutulmuĢtur.4 Ġnsanın çeĢitli güç ve yeteneklerle donatılıp diğer varlıkların
onun hizmetine verilmesiyle Ģerefli kılındığı anlamına gelmektedir. Ġnsanın hem aklı, hem tutkularının
olması melekler ve hayvanların da bulunduğu varlık mertebelerinde ona mümtaz bir yer sağlamaktadır.
Bu özelliğiyle insan, bir yandan en güzel bir Ģekilde yaratılmıĢ olmakla övünürken öte yandan ahlâkî ve
manevî düĢüĢ tehlikesiyle de karĢı karĢıya bulunmaktadır.5 Nitekim Kur'ân-ı Kerim, insanın aç gözlü,
zayıf, aciz, aceleci, zalim, cahil, nankör, gözü doymaz gibi zaaflarla yüklü olduğunu6, kendini yaratandan

*Ġnönü Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ssancakli@inonu.edu.tr
1 Tîn, 95/4 -5; Ġsrâ, 17/70.
2 Secde, 32/9; Sâd, 38/72; Hicr, 15/29.
3 Ġnsanın yeryüzüne halife olarak gönderilmeliyle ilgili âyetler için bk. Bakara, 2/30; Sâd, 38/26; En‘âm, 6/165; Yûnus,10/14;
A‘râf, 7/69, 74; Neml, 27/62; Fâtır, 35/39.
4 Bakara, 2/34.
5 Ġlhan Kutluer, “Ġnsan”, DĠA, Ġst. 2000, XXII, 322.
6 Meâric, 70/19-21; Fecr, 89/16,20; Nisâ, 4/28; Nahl, 16/4; Ahzap, 33/72.
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müstağni görünce de azıttığını belirtmektedir.1 Bir de buna ilaveten insan, sehiv ve isyan ile malul
görüldüğünden günah iĢleyebilir kapasitede yaratılmıĢtır.2 Ġnsanı değerli ve üstün kılan nitelikler, ahlâkî ve
manevî özelliklerdir. Ġnsan, bu özelliklerini yitirdiğinde değerini ve üstün oluĢunu da beraberinde
yitirmektedir. Dolayısıyla eĢref-i mahlûkat olabilmek ve kalabilmek bir takım değerlere bağlılıkla
mümkündür.
Mevlana‘nın manevî yönden beslendiği ana kaynaklar hiç kuĢkusuz dini oluĢturan Kur'ân-ı Kerim ve
Hz. Peygamber‘in sünnetidir. Mevlana‘nın insan anlayıĢı ve sevgisi buraya dayanmaktadır. Mevlana bu
hususu çok net bir Ģekilde Ģöyle beyan eder: “Canım bedenimde oldukça Kur‟an‟ın kuluyum/SeçilmiĢ
Muhammed‟in yolunun toprağıyım.” “Ġnsan Allah‟tan gafil olursa, hayatı helâk olur.” Mevlana kulluk mertebesine
eriĢme sevincini de “Ben kul oldum, ben kul oldum, ben kul oldum.” ifadeleriyle herkese duyurmuĢ ve dine
olan bağlılığını teyit etmiĢtir.
Mevlana, dinden aldığı ilhamla eserlerinde insanı süflîlikten kurtarıp, ulviliğe çıkarmayı
hedeflemektedir. Çünkü tasavvuf, insanın günün birinde toprak olacak olan bedenini veya nefsini değil,
ebedilik vasfını Hak‘tan alan ruhunu yüceltmeyi gaye edinir. Ġnsanın mükemmelliği, maddi sûretinden
ziyade taĢıdığı cevher ve özden kaynaklanmaktadır. Çünkü insan, maddesi itibariyle su ve toprak gibi süflî
unsurlardan müteĢekkildir, bu yönüyle herhangi bir rüçhaniyeti yoktur.3 ĠĢte bu noktada Hz.
Peygamber‘in duâlarında “Sûretimi güzel yarattığın gibi sîretimi de (ahlakımı) güzel yarat.”4 Ģeklindeki ifadeleri
anlamlıdır. Yine bir hadiste “ġüphesiz Allah, sizin bedenlerinize ve sûretlerinize bakmaz. Ancak kalplerinize ve
amellerinize bakar.”5 ifadeleri de bu durumu net olarak anlatmaktadır. Dolayısıyla ilhamını bu tür
mesajlardan alan Mevlana, “Âdemoğlu suretle insan olsaydı Hz Muhammed ve Ebû Cehil aynı olurdu.” diyerek
insanın manevi/ruhî yönüne iĢaret etmektedir.
II- Mevlana ve Ġnsan (Mevlana‘nın Ġnsana BakıĢı)
Mevlana‘nın anlayıĢında insana değer verme ve insan sevgisi her Ģeyden önce gelmektedir. O, hiçbir
ayırım yapmaksızın dini, ırkı, milliyeti, rengi, dili ne olursa olsun bütün insanları kucaklar, insanı Allah‘ın
bir eseri olarak telakki eder, insan sevgisini ilâhi aĢka götüren bir yol olarak görür ve insanı ulvî bir hayata
yönlendirirdi.
Mevlana, zübde-i âlem olan insanı Ģöyle tanımlar: “GörünüĢte sen küçük bir âlemsin ama, hakikatte en
büyük âlemsin.” Ġnsan, varlığının Ģuuruna erebildiği, kendini aĢabildiği nisbetle insandır. Bunun Ģartı da
öncelikle kendi özünü iyice tanıması ve gereğini yerine getirmesidir. Hz. Ali‘nin “Sanırsın ki sen küçük bir
varlıksın; hâlbuki sende büyük bir âlem toplanmıĢtır.”6 sözleri manidardır. “Ġnsan cevherdir gökyüzü ise ona arazdır;
her Ģey, parça-buçuktur, basamaktır; maksatsa insandır.” “Sana hizmet etmek, bütün varlık âlemine farzdır.” ġeyh
Galib‘in de dediği gibi, “HoĢça bak zatına kim, zübde-i âlemsin sen/Merdüm-i dîde-i akvân olan ademsin sen.”
Mevlana da bu paralelde Ģöyle der: “Ġnsan değer bakımından arĢ‟tan da üstündür; düĢünceye sığmayacak kadar
yücedir.” Nitekim Hz. Peygamber, “Allah katında insanın saygınlığı, vallahi Kâbe-i muazzamanın saygınlığından
daha yücedir.”7 Ģeklinde buyurarak insanın ne kadar değerli bir varlık olduğunu dile getirir. Buna göre bir
perspektif getiren Hz. Peygamber, insanın küçük görülmesini, alay ve hakaret edilmesini hoĢ karĢılamaz.
“Müslüman kardeĢini hor görmesi kiĢiye kötülük olarak yeter.”8 Mevlana tüm insanları Allah‘ın kulu olarak
gördüğü için ―A yoksul! Hiçbir insanı hor görme.” diyerek bütün insanları kucaklamayı amaçlamıĢtır.
Mevlana, insanlara o derece önem veriyor ki, herkesin tiksindiği cüzamlı hastalara bile sevgi ve Ģefkatle
yaklaĢmıĢ ve onlara değer verdiğini göstermiĢtir. Mevlana, dıĢ görünüĢe asla önem ve öncelik vermeyen
bir kiĢiliğe sahiptir. HerĢeyi dıĢ görünüĢten ibaret sananları; “görünüĢe tapan, görünüĢün süsü içinde kalmıĢ olan,
1 Alak, 96/6-7.

Ömer Yılmaz, “Tasavvuf Kültüründe Ġnsan-Dünya ĠliĢkisi”, Tasavvuf Dergisi, yıl:8, sayı:18, Ank. 2007, sh. 192.
Kerim Kara, “Mevlana‟nın Mesnevî‟sinde Kalp-Gönül”, Tasavvuf Dergisi (Mevlana Özel Sayısı), yıl: 6, sayı:14, Ank. 2005, sh. 521.
4 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 68.
5 Müslim, Birr, 33-34; Ġbn Mâce, Zühd, 9.
6 Ġsmail Hakkı Bursevi, Lübbü‟l-Lübb ve Sirru‟s-Sırr, Ġst., 1328, sh. 13.
7 Ġbn Mâce, Sünen, Fiten, 2.
8 Müslim, Birr, 32; Ebû Dâvûd, Edeb, 35; Tirmizî, Birr, 18; Ġbn Mâce, Zühd, 23.
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dıĢ terbiye ile yetinip, gösteriĢ için giyinen ve asla manayı; derin incelikleri bilmeyen, kavrayamayan ve görmeyen zavallılar”
olarak değerlendirir.1
Ġnsan, tüm varlık âleminin yaratılıĢ sebebidir. Bu yüzden “gaye varlık”tır. Bütün mükevvenat onun
ortaya çıkması için yaratılmıĢ ve onun hizmetine musahhar kılınmıĢtır. Acaba insanın varlık âleminde
böylesine önemli bir konuma sahip oluĢunun sebebi nedir? Ehl-i tasavvufa göre, bunun sebebi insanın
ilâhî bir cevhere sahip olmasıdır. Bu cevhere mükevvenat âleminde baĢka hiçbir varlık sahip değildir.
Ġnsanın halife oluĢu ve ilâhî emaneti taĢıması dolayısıyla, diğer tüm varlıklardan farklı olarak akıl melekesi
ve cüz‘î iradesi ile eĢya ve hadiselere müdahale etmeye, kendi yolunu tayin etme ve seçme imkânına sahip
yegâne varlıktır.2 Mevlana da insana bu zaviyeden bakmaktadır.
Mevlana‘nın insana verdiği bu değer, insanın aynı zamanda ilâhî varlığı idrake en elveriĢli bir duyuĢ ve
düĢünüĢ melekesine sahip oluĢundandır.3 Mevlana‘da hürriyet, hırstan, hasetten, tamahkârlıktan,
benlikten ve bencillikten geçmektir. Mesnevî bencillikten, benlikten geçenlere âdeta bir gönül cennetidir. 4
O, “Bağı çöz, hür ol ey oğul. Ne zamana kadar gümüĢ ve altına esir olacaksın.” der. Hz. Peygamber de Ģöyle
buyurur: “Dinar (altın), dirhem (gümüĢ), kumaĢ ve abaya kul olanlar helâk oldular.”5 Mevlana, sözleri ve
eserleriyle insanlık âlemine bir yaĢama sevinci sunuyor. Ġnsanlığa ahlâkın, faziletin, dürüstlüğün, iyilik ve
yardım severliğin potasında yaĢamın değerli olabileceğini anlatıyor. Aynı zamanda insanlığa ölümün bile
güzelliğini, tanrıya kavuĢmanın anlamını öz düĢünceler ve sözlerle anlatıyor.6 Mesnevî baĢtan sona insana
nasihatlerle doludur. Kötü insan tipini kötü göstererek iyi insan tipini örnekleĢtirmek ister.
III- OlgunlaĢmanın Safhaları/Ġnsan-ı Kâmil Olmanın Yolu
Mevlana, dinin kuru bilgi, Ģekil ve doktrin tarafından çok, insanı duygu, iç tecrübe ve aĢk aktivitesi
yönüyle kucakladığını ifade eder.7 Ġnsanı zirvede temsil eden tipe, tasavvuf düĢüncesi kâmil insan
demektedir. Tasavvufun insan-ı kâmili bir kudret modeli olmakla birlikte, onda tahakküm ve Ģehvet
değil, hizmet ve merhamet esastır. 8 Ġnsan ve din iliĢkisi göz önünde bulundurulduğunda dini, “Ġnsan-ı
kâmil olmaya sevk eden bir disiplindir.” Ģeklinde tarif edenler olmuĢtur.9 Azizüddin Nesefi, insan-ı kâmili
Ģöyle tanımlar “Kâmil insan, iyi söz, iyi hareket, iyi ahlak ve iyi bilgide tam olandır. Bu dört Ģeyi kemale erdiren kemale
ulaĢmıĢ sayılır.” 10 Abdülkerim el-Cilî de insan-ı kâmil üzerinde durmuĢ ve değiĢik yorumlar yapmıĢtır.11
Seçkin kiĢilerde tecellisi mümkün gösterilen insanlığın idealize edilmiĢ mahiyeti olan “insan-ı kâmil” Ġslâm
tasavvuf felsefesinin özünü teĢkil eden bir konudur. Bu konuda Ġbnü‘l-Arâbi, Aldülkerim el-Cilî,
Azizüddin el-Nesefî gibi pek çok âlim eser yazmıĢtır.12
Mevlana‘nın anlayıĢ ve felsefesine göre, kötülüklerin ve kavgaların kökeninde hamlık, süflî hayata
mahkûm olmak ve nefis tezkiyesinin olmayıĢı yer almaktadır. Nefsin kölesi olan insanlar arasında her
türlü çirkinliklerin yaĢanması kaçınılmazdır. O Ģöyle der: “Ġçinde pusu kurmuĢ olan nefis, kibir ve kin
bakımından insanlardan beterdir.” Erdemlerle dolu ulvî bir hayatı yaĢayan mükemmel bir insan, kendini
beğenmiĢliğin dar kalıpları içerisinde kalmayıp, yaratılıĢını ve ölümünü müdrik olan insandır. Hayata
metafizik boyutuyla bakar ve kendi kendine yeterliliğiyle mağrur olmaz.
Tasavvuf erbabına göre kemale ermek, tevhidin hakikatine ulaĢmak ve hakka vasıl olmak “seyr u
süluk” tabir edilen rûhî terbiyeden geçmektir. Bu terbiyeden geçmeyen insan, süflî âlemle ulvî âlem
arasında bir konumdadır. Fıtrî özelliği itibariyle hem süflî âleme, hem de ulvî âleme müteveccihtir. Ġnsan
Önder Göçgün, “DıĢ‟tan Ġç‟e Mevlana”, Uluslar arası Mevlana Bilgi ġöleni (Sempozyum), Ank., 2000, sh. 66.
Osman Türer, “Tasavvufî DüĢüncede Ġnsan”, Tasavvuf Dergisi, yıl:2, sayı: 5, Ank., 2001, sh. 11-12.
3 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Ġst., 1971, sh. 312.
4 Abdülbaki Gölpınarlı, Mesnevî ve ġerhi, Ġst., 1973, I, 17.
5 Buhârî, Rikâk, 10. Ayrıca bk. Buhârî, Cihâd, 70; Ġbn Mâce, Zühd, 8.
6 Nevin Korucuoğlu, “Mevlana Celâleddin Rumî”, X. Milli Mevlana Kongresi, Tebliğler I, Konya, 2002, sh. 200.
7 YaĢar Nuri Öztürk, Mevlana ve Ġnsan, Yeni Boyut, Ġst., 1997, sh. 59.
8 Öztürk, age., sh. 51-52.
9 Amiran Kurtkan Bilgiseven, Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, Ġst., 1985, sh., 2.
10 A. Nesefi, Ġnsan-ı Kâmil, terc., A. Avni Konuk, Gelenek Yay., Ġst., 2004, sh. 69.
11 Bk. Abdullah Kartal, Abdülkerim Cilî, Hayatı, Eserleri, Tasavvuf Felsefesi, Ġst., 2003, sh. 193-281.
12 Ġsmail Yakıt, Batı DüĢüncesi ve Mevlana, Ötüken Yay., Ġst., 1993, sh. 30.
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kalbinin bir yönü suflî âleme, bir yönü de ulvî âleme bakar ve değiĢken bir özellik arz eder. Ġnsan maddî,
biyolojik ve his sahibi bir varlık olması sebebiyle maddî âleme meyleder. Onu bu yöne meylettiren
güdülerin hepsine birden “nefs-i emmâre” denir. Ġnsandaki ilâhî cevher ise daima aslı olan Rabbine
kavuĢmayı arzu eder. Kısacası, beden ve onun tercümanı olan “nefs-i emmâre” kendi aslı olan maddeye,
ruh da Allah‘a kavuĢmayı ister. Dolayısıyla insanda birbirine zıt iki kuvvet daima mücadele halindedir.
Eğer insan ruhunu güçlendirici bir yola girer de nefsini kontrol altına alabilirse manevi kemâl yolunda
ilerlemeye namzettir. Bunu yapmazda nefsin arzularına teslim olursa, aslî gayesinden uzaklaĢmıĢ ve
suflîyyata mahkûm olmuĢ olur. “Bütün putların anası, sizin nefsinizin putudur. Hariçte görülen putlar birer yılandır,
halbuki nefis putu bir ejderhadır” “Bu nefis, cehennemdir; cehennem ise öyle bir ejderhadır ki, denizler bile onun ateĢini
söndüremez.” Hadiste de “Akıllı insan, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalıĢandır. Âciz ise, nefsini
hevasına tâbi kılan ve Allah‟tan bâtıl Ģeyler arzu edendir.”1 ifade edilmektedir. Böylesi kimseler yani suflî hayata
talip olanlar hakkında Cenab-ı Hak, “ĠĢte onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da aĢağı derecededirler.”2 Ģeklinde
buyurur. O halde âlemin yaratılıĢından maksat insan, insandan da maksat “insan-ı kâmil”dir.3 Ġnsan doğası
Ahsen-i takvim/en güzel yaratılıĢ üzerinde yaratılsa da, insanda iradenin ortaya çıkıĢından yani
fonksiyonunu yerine getirdiği andan itibaren emre karĢı gelmek mümkün olduğundan bu güzel doğanın
altında bir de “esfel-i safilin”e düĢme tehlikesi de söz konusudur. Bundan dolayı nefisle mücadele ederek
insanın yücelmesi, kendisini gerçekleĢtirmesi, ilâhî iradenin insan için hedeflediği gayeye varması anlamını
ifade etmektedir.4
Tasavvuf düĢüncesinde ―eĢek‖ metaforu genellikle, “nefs/nefsanî hasletlerden kendini kurtaramamıĢ kimse,
gönlünü ve zihnini dünyalıklarla boĢ ve faydasız söz ve duygularla dolduran kiĢi ve ilmiyle amel etmeyen âlim” gibi
manaları ifade etmek üzere kullanılmıĢtır.5 Mevlana eĢeğe benzettiği nefsi terbiye etmek için onun
isteklerinin zıttını yapmayı tavsiye eder. “EĢeğin baĢını çek, onu yola sok! Doğru yolu bilen ve görenlerin yoluna
sür!/Onu boĢ bırakma, yularını tut! Çünkü o yeĢilliğe gitmeyi pek sever./Gaflet edip de bir an boĢ bıraktın mı, çayırlara
doğru fersah fersah yol alır./EĢek, yol düĢmanıdır, yeĢillik görünce sarhoĢ olur. Onun yüzünden, ona kul olan niceleri telef
olup gitmiĢlerdir./Eğer yol bilmezsen, eĢeğin dileğine aykırı hareket et! Doğru yol, o aykırı yoldur.” EĢeğin, Mevlana
dilinde iğretiye boyun eğmiĢ birey ve toplumun sembol adı olduğunu hatırlatalım. Bu eĢek istiaresi
Mevlana‘nın birçok tespiti gibi Kur‘ân kaynaklıdır. Mevlana insanın iğreti, hayvan yanını ifade eden
emmâre nefsi de eĢek diye anar.6
Ġnsanoğlunun hiçbir zaman unutmaması gereken hususların baĢında geçici ve her an bitebilecek bir
dünyada yaĢamasıdır. Eğer insan, geçici bir hayat yaĢadığını ve misafir olduğunu unutursa, kendini
maddeye, mevkie, servete bağlar, o zaman o insan hayvanlaĢma ile Ģeytan olma arasında bir riske girer.
Hayvan denilince daha çok yeme, içme, uyuma, cinsel iliĢki vb. Ģeyler akla gelir. Yani Mevlana‘nın bir
benzetme yaparak “Beden ahırına köle olma.” ikazı çok anlamlıdır. Hayat sadece yeme-içme, uyuma, Ģehevi
duygulardan ibaret olmuĢ olsaydı insan, hayvanî duygularını, günlük ihtiyaçlarını karĢılamıĢ öte dünyayı
unutmuĢ olurdu. Ġnsan sadece aklı kullanarak bilgi sahibi olabilir, teknoloji sahibi olabilir, ancak
muhabbet ve aĢk olmaz. AĢktan azade olan bir akıl, insanı felakete götürücüdür. Dolayısıyla aklı ile gönlü
bir arada kullanmanın zarureti ortaya çıkmaktadır. Mevlana, her zaman insanın gönlüne değer vermiĢ,
manasındaki yüce cevherden haberdar etmek için gayret sarf etmiĢtir. Bir beytinde Ģöyle der: “Kâbe, Azer
oğlu Ġbrahim‟in yaptığı bir binadır. Gönülse Cenab-ı Hakkın nazar ettiği yerdir.” Mevlana‘ya göre insan gönlü
kirletilmemeli, saf ve temiz olmalıdır. Bunun sağlanması için de insanın bir takım safhalardan geçmesi
gerekir. Zaten tasavvufun hedefi de, iyi huylarla bezenmiĢ, kötü huylardan arınmıĢ erdemli bir birey
modeli/insan-ı kâmil prototipini oluĢturmaktır.
1

Tirmizî, Kıyâmet, 25; Ġbn Mace, Zühd, 31.

2 A‘raf, 7/179. Ayrıca bk. Furkan, 25/44.

Türer, agm., sh. 13.
Hayati Aydın, “Ġd, Ego ve Süper Ego Bağlamında Bilimsel Verilerin Kur‟an‟ın Ġlgili Kavramlarıyla KarĢılaĢtırılması”, Akademik AraĢtırmalar
Dergisi, yıl: 5, sayı:18, Ġst., 2003, sh. 125.
5 Ahmet Ögke, “Mevlana‟nın Mesnevisinde “Har (EĢek)” Metaforu”, Tasavvuf Dergisi, yıl: 8, sayı:18, Ank., 2006, sh. 20. Kur'ân-ı
Kerim‘de de eĢek kelimesine rastlanmakta ve bazı kötü insanlar eĢeğe benzetilmektedir. Bk. A‘raf, 7/179; Furkan, 25/44; Cuma,
62/5; Lokman, 31/19; Müddessir, 74/49-51; Bakara, 2/259; Nahl, 16/8
6 Öztürk, age., sh. 23.
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IV- Mevlana‘ya Göre Ġnsanın Ulvî Bir Hayat YaĢamasında Ġlâhi AĢkın Etkisi
Mevlana‘nın din anlayıĢında aĢk önemli bir yer tutar. Onun gözünde “aĢk dini” adını verdiği olgu,
bütün dinlerden ayrıdır. Ona göre âĢıkların da dini Allah‘tır, mezhebi de. Mevlana‘ya göre dinin can alıcı
odak noktası Allah‘tır. Dinin temelinde Allah‘a olan aĢk görülmektedir. Aslında Mevlana‘nın tüm
eserlerinde üzerinde durduğu temel espri budur. Mevlana‘ya göre âĢıklar dinin özünü yakalamıĢ
kimselerdir. Mevlana dini, Ģekil ve kalıp yönünden ziyade duyduğu, iç tecrübe ve aĢk yönüyle ele almıĢtır.1
Mevlana‘ya göre insanı sevmek insana huzur verir, sevmemek ise kıskançlık öfke ve kin duyguları
insanda oluĢturur. “Bütün insanları sev ki, daima çiçekler ve gül bahçeleri içinde bulunasın. Eğer hepsini düĢman
bilirsen, düĢmanlarının hayali gözünün önüne gelir sanki gece gündüz dikenlikler ve yılanlar arasında geziyormuĢ gibi
olursun.” Mevlana‘yı sadece sevgi boyutuyla düĢündüğümüzde baĢlı baĢına bir zirvedir. O, sevginin
gücünü ve iĢlevini Ģöyle anlatır: “Sevgi ile acılar tatlılaĢır, sevgi ile dertler Ģifa bulur, sevgi ile ölüler dirilir, sevgi ile
padiĢahlar kul olur.”
Mevlana‘ya göre hakikatte insan ruhu sonsuzluğu arzulamakta ve istemektedir. O, Mesnevi‘nin ilk
beyitlerinde insanın bu arayıĢını, kamıĢlıktan kesilerek ayrılan ney‘e benzetir. Ney‘den çıkan ses bu
özlemin bir ifadesidir. ―Mesnevî‘nin özellikle ilk 18 beytinde anlatılan ve iĢlenen ney kavramı aslında
insanı ve onun ideal mahiyetini sembolize etmektedir. Bazı Mevlevî müfessirlere göre ney, doğrudan
insan-ı kâmildir. KamıĢlıktan koparılarak yapılan ney, her nefeste ayrı düĢtüğü vatanını terennüm
etmektedir. Ġnsan da geldiği ulvî âlemin hasretini çekmektedir. Ruh beden hapsinde bu ayrılığın ızdırabını
yaĢamakta ve her an geldiği vatanı, koparılıp uzaklaĢtırıldığı yeri özlemektedir. ġu halde ney metaforuyla
anlatılmak istenen; insanın bu âlemdeki var oluĢunun nedenini açıklayabilecek bir Ģekilde birlik
kamıĢından kesilmiĢ, kendi varlığından geçmiĢ gerçek varlıkla var olmuĢ insan yani insan-ı kâmildir.‖2
Mevlana‘nın aĢkla ilgili söylediği pek çok sözü vardır: “AĢksız olma ki ölü olmayasın, aĢkta ol ki diri
kalasın.” “AĢk olmasaydı varlık olmazdı.” “Ġnsanın bedeni kovan gibidir. Bu kovanın peteği, balı da aĢktır, sevgidir.
AĢkı sevgiyi alıverdin mi, beden sadece dıĢ kabuğu olan içi boĢ bir kovandır. Gönlüne hikmet çiçeklerinden bal topla da
sevgi ile dolu petekler ör.” Mevlana‘ya göre aĢk, kâinatın yaratılıĢ sebebi, hayatın aslı, her türlü kemale
ermenin temeli ve her Ģeyin kaynağıdır. “Dünyada ne varsa hepsinin canı aĢk değil mi? AĢktan baĢka ne varsa
hepsi ölür gider, kalan O‟dur.” Bu gerçeği, divan Ģairi Fuzulî Ģöyle ifade ediyor: “AĢk imiĢ her ne var âlemde/Ġlim
bir kıyl ü kâl imiĢ ancak.” Dolayısıyla sadece akılla yol alınamaz.3 Yunus Emre‘nin, “AĢk mezhebi dindir
bana” mısraının bir diğer ifadesini de; “Peygamberimizin yolu aĢktır, aĢk oğullarıyız biz, anamız aĢktır.” diyerek
Mevlana dile getirmektedir. Mevlana‘nın, eserlerinde vermek istediği en önemli mesaj, sevginin; yaratılıĢın
baĢlangıcı olduğu gibi, dinin de özü veya temeli olduğudur. Nitekim Kur'ân-ı Kerim‘de “Allah onları sever,
onlar da Allah‟ı sever.”4 buyrulmaktadır. Ġnsanları dünyevî ve uhrevî mutluluğa ulaĢtıracak olan Ģifa sevgide
mevcuttur. Toplumdaki huzurun ve barıĢın kaynağı da sevgidir. Sevgi yalnızca sûfîlerin yaĢaması gereken
bir hal değil, her insanın nasiplenmesi gereken hayatî bir ihtiyaçtır. Günümüz dünyasında sevgisizlik,
insanı ve tabiatı yok eden bir canavar haline gelmiĢtir.5 Bunu asırlar öncesinden gören Mevlana,“Sevgi ve
merhamet insanlığın, hiddet ve Ģehvetse hayvanlığın vasıflarıdır.” diyerek bu gerçeği dile getirmiĢtir.
Mevlana‘ya göre akıl, insana bahĢedilmiĢ ilâhi bir lütuf ve bir kılavuzdur. Ancak akıl ilâhi varlığa olan
vuslat konusunda yetersizdir. Oraya aĢkla ulaĢılmalıdır. Onun için hakikate ulaĢma ve onu idrak
konusunda akıl yetersiz kalmaktadır. Orada akıl yerini aĢka terk etmelidir. 6 Mevlana “aĢktan habersiz insan
aklını” anlatırken “çamura saplanıp kalmıĢ eĢek” benzetmesine yer verir. O Ģöyle der “AĢkın Ģerhinde akıl,
çamura saplanmıĢ eĢek gibi yattı kaldı. AĢkı, aĢıklığı yine aĢk Ģerh etti.” Mevlana‘ya göre nefse galebe çalan akıl,
bizi hayvanlıktan kurtarır, bize dinimizi, insanlığımızı buldurur ama bizi Hakka, gerçek aĢka ulaĢtıramaz.7
AĢkı seç ki diyor Mevlana, sen de seçilmiĢ bir insan olasın. Sana en sağlam fikri aĢk verir. O, bu aĢk
1 Mustafa Tekin,

“Mevlana Celaleddin Rumî‟nin Din AnlayıĢı”, Tasavvuf Dergisi, yıl:3, sayı:7, Ank., 2001, sh. 272.
Yakıt, age., sh. 39.
3 Ögke, agm., sh. 24.
4 Mâide, 5/54.
5 Emine Yeniterzi, “Mevlana‟nın Sevgi AnlayıĢı”, Mevlana Panellerinde Sunulan Bildiriler, SÜSAM, Konya 2000, sh. 68.
6 Ġsmail Yakıt, ―Mevlana‟da Akıl ve Aklın Kritiği”, VIII. Milli Mevlana Kongresi, Konya, 1996, sh. 93.
7 ġefik Can, “Hz. Mevlana‟ya Göre Aklın Kifayetsizliği”, V. Mevlana Kongresi, 1982, sh. 79.
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yoluna yönelenlere sevgisiyle sevenlere, sevilenlere mihrak olmuĢ, bu ıĢıkla yol almalarını temine
çalıĢmıĢtı.1 Yaratanı yaratıcı olduğu, yaratılanı da yaratanın tecellisi olduğu için severiz, sevmeliyiz. 2
AĢkı, aĢktan nasibi olan, aĢkı en iyi biçimde anlayan kâmil bir insan anlatabilir. Zira aĢk akıldan öte bir
gönül iĢidir. Varlığın hakikatine ancak aĢk ile ulaĢılabilir. Akıl, hakikate iliĢkin bir takım verileri bize
sunabilir; ama tek baĢına hakikati yakalayamaz ve kavrayamaz. Zira akıl, sonuçta gramere mahkûmdur;
ruh ve gönül ise bu tür bağlardan azadedir. ĠĢte bu yüzden aĢk, bir ilim ve akıl iĢi değil; bir ruh ve gönül
iĢidir.
Mevlana‘nın hocası ġems-i Tebrizî olmasaydı Mevlana belki de babası gibi ikinci bir “Sultanu‟l-ulema”
olarak medrese hocası olacak dar bir coğrafyada tanınıp bilinecekti. Bu, ġems için de geçerlidir. Mevlana
olmasaydı onu da kimse bilmeyecek tanımayacaktı. Mevlana yanmaya hazır bir kandildi, yanması için bir
kıvılcım gerekiyordu. ġems-i Tebrizî, Mevlana‘yı ateĢlemiĢ, fakat öyle bir infilak karĢısında kalmıĢtır ki,
onun alevleri içinde kendisi de yanmıĢtı. Aslında ġems-i Tebrizî‘nin geliĢi, Mevlana‘nın kendine geliĢini,
kendi kendini buluĢunu, doğurmuĢtur.3 Mevlana, ġems‘in ateĢiyle yanmıĢ onda bulduğu ilâhi aĢkla
coĢmuĢtur. Kısaca ġems olmasaydı Mevlana o yüksek seviyeye çıkamazdı.
V- Mevlana‘ya Göre Model Ġnsan
ġu bir gerçektir ki, Allah, insanlardan melek olmalarını, melek gibi yaĢamalarını istememiĢtir. Ancak
sorumluluklarını yerine getiren insan, manevi yolcuğundaki baĢarısına göre melekten de ileri derecelere
gidebilir. Mevlana, insan-ı kâmil olma yolunu (aĢamalarını) kendi Ģahsında “Hamdım, piĢtim, yandım.”
diyerek anlatır. Mevlana‘nın anlayıĢında sürekli ham kalmak, neticede süfli bir hayat yaĢamak söz konusu
değildir. Her insan, iĢin baĢında hamdır. Gayret etmezse, çaba sarf etmezse ham olarak kalmaya da
mahkûmdur. Hamlıktan kurtulup ulvi mertebelere çıkmak kendiliğinden elde edilen bir husus değildir.
Ġnsan bu yolculukta iç âlemini her türlü manevî kirden arındırıp daima temiz tutmalı, orayı kirletecek
kötü huylardan, ihtiras, kibir, yalan, gıybet, dedikodu, riya ve taassuptan uzak olmalıdır; mütevazi, sabırlı,
güler yüzlü, nazik ve göründüğü gibi olmalı veya olduğu gibi görünmelidir. Aynı zamanda bu yolculuk
sevgi ve aĢkla gerçekleĢmelidir.
Mevlana, ideal insan modelini tanıtırken, gerçek bir rehber olarak yalnızca güzel ahlakın faziletini
anlatmamıĢ, aynı zamanda kötü ahlakın olumsuzluklarını dile getirerek, mukayeselerle ikaz yolunu
benimsemiĢtir.4 “Hayvan otla semirir, insan da yücelikle, Ģerefle geliĢir.” Ġyi insanın yetiĢmesinin uzun bir zaman
alacağını Ģöyle ifade eder:“Alelâde otlar, iki ay içinde yetiĢir fakat kırmızı gül ancak bir yılda yetiĢir, gül verir.”
“Ġnsanları yüceltmek pek güçtür, fakat aĢağı pek tez düĢer insanlar .”
Mevlana olgun, tutarlı ve ahlaklı insanı, “olduğu gibi görünen veya göründüğü gibi olan” insan olarak telâkki
eder. Allah‘ın yarattığı Ģu âlemde her cismin bir Ģekli bir de özü vardır. Bu öz ve çekirdek olmayınca
Ģeklin, suretin bir kıymeti yoktur. Bu hakikat zaviyesinden bakarsak Mevlana‘nın da manasız, özü
olmayan Ģekle önem vermediğini Ģu sözlerinde görebiliriz:5 “Ey sûrete, Ģekle tapan kiĢi; ne zamana kadar
sûrete tapıp duracaksın?/Senin manasız canın, sûretten kurtulmadı gitti.” “Eğer insan, Ģekli ile sûreti ile insan olsaydı;
Hz. Ahmet Efendimiz ile Ebu Cehil bir olurdu, aralarında fark olmazdı.” Ġnsan-ı kâmil isimli eseri bulunan
Nesefi‘ye göre ruhlar, pak ve temiz bir fıtrat üzere yaratılmıĢlardır. Bunların bu süflî âleme iniĢlerinden
maksat kendi kemallerine varmak içindir. Yine Nesefi‘ye göre insan ancak aĢk sayesinde pak olabilir. ÂĢık
olmayan pak olamaz.6
Tasavvuf ehli, insanı ilâhi özü itibariyle yüceltirler, insanı Allah‘ın ahlakıyla ahlaklanmaya çağırırlar.
“Gönül arınmamıĢsa, pisse, yüz yıkamada, abdest almada ne fayda var.” “Âdemoğlunun eğer edepten nasibi yoksa âdem
değildir/Âdemoğluyla hayvan arasındaki fark edeptir/Gözünü aç da bak cümle kelâmullaha: Kur‟ân‟ın bütün âyetlerinin
1 Saime Ġnal

Savi, “Mevlana ve BarıĢ”, IX. Milli Mevlana Kongresi, Konya, 1997, sh. 46.
sh. 47.
3 Bayram Ali Çetinkaya, “Mevlana‟nın Hakikati TemaĢa Ettiği Ayna: Tebrizli ġems”, EKEV Akademi Dergisi, yıl: 10, sayı: 29,
Erzurum, 2006, sh. 25-26.
4 Emine Yeniterzi, “Mevlana‟nın Eserlerinde Ahlakî Unsurlar”, X. Milli Mevlana Kongresi, Tebliğler I, Konya, 2002, sh. 342.
5 Eyup Yaka, “Kur‟an Perspektifinden Mesnevîde Mevlana‟nın Kulluk AnlayıĢı”, Tasavvuf Dergisi, yıl: 7, sayı: 16, Ank., 2006, sh. 146.
6 Ġbrahim Düzen, Aziz Nesefî‟ye Göre Allah, Kâinat ve Ġnsan, Ank., 1991, sh. 137, 170.
2 Savi, agt.,
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manası edepten ibarettir.” Ahlâkî faziletlerle en düĢük hayvanî rezillikler insanda birleĢmiĢtir. Gerçekte her
insanın ruh yapısında sanki bir hayvan saklıdır. Mevlana insan varlığını bir ormana benzeterek, onda uysal
ve yırtıcı hayvanlarla temsil edilen iyi-kötü pek çok unsur bulunduğunu ifade eder. Kimi tilki gibi kurnaz,
kimi aslan gibi cesur ve atılgan, kimi karınca gibi biriktirici, kimi yılan gibi ısırıcıdır. Her insan bir
hayvanın karakterine sahiptir. Bazen birkaç hayvan karakteri bir insanda toplanır ve hepsinin ruhundaki
karakter yüzüne de akseder. 1
Ġnsanlara sevgi ile yaklaĢmak, onları kendi özünden haberdar edip doğru yola sevk etmek
Mevlana‘nın en büyük özelliklerindendir. Ona göre insan, varlığının Ģuuruna erebildiği, kendini aĢabildiği
nisbetle insandır. Bunun temel Ģartı da önce özünü iyice tanımasıdır. Kendisinde hak olarak, normal ve
tabii gördüğü hususları, baĢkalarında da aynen kabul etmesidir. ĠĢte barıĢın özünü oluĢturan insan sevgisi
ve iĢte dünya ülkelerinin üzerine titremesi gereken mutluluk ilkesi.2
Mevlana, eserlerinde insanı, esfel-i safiliğinden kurtarıp, “a‟la-yı illiyyîne” yüceltmeyi, meleklerden
muazzez bir varlık haline getirmeyi hedef almaktadır. Zira tasavvufta insanın; topraktan gelip yine
toprağa gidecek olan bedenini veya nefsini değil, ebedilik vasfını haktan alan ruhunu yüceltmesi esastır.
Ġnsanı toprağa çeken nefsi tezkiye ederek yalnızca Hakka yönelen ruh ile ebediliği yakalamalıdır.3
Ġnsana moral ve huzur veren gerçek sevgidir. Günümüz insanının en büyük derdi gerilim, stres,
yalnızlık ve ruhî sıkıntılardır. Kâmil insan olmak için yaratana yönelmek onu sevmek ve diğer yaratıklara
da muhabbet beslemek gerekir. “DüĢmanını sevmeni, düĢmanının da seni sevmesini istersen kırk gün onun hayrını ve
iyiliğini söyle. O düĢman senin dostun olur; çünkü gönülden dile yol olduğu gibi dilden gönüle yol vardır.” “Oğlum
Bahaaddin, eğer sürekli cennette kalmak istiyorsan herkesle dost ol, hiç kimseye düĢmanlık besleme.”
VI- Ġnsanı Diğer Varlıklarla KarĢılaĢtırması
Bedeni toprakla yoğrulan ve kendisine Allah tarafından ruhundan üflenen insanın4, bu ilâhî nefesle
beslenen ruhu yanında bir de nefsi vardır. Mevlana yaratıkları üç sınıfta inceler: melekler, hayvanlar ve
insanlar. Melekler; yalnızca akıldır, ibadet ve kulluk onların yaratılıĢında vardır, onlar ibadetsiz
yaĢayamazlar. Hevâ ve hevesten arınmıĢtırlar. Ġkinci sınıf olan hayvanlarda yalnız Ģehvet vardır,
kendilerini kötülüklerden koruyan akılları yoktur. Akılları olmadığı için kulluk konusunda mükellef
değillerdir. Üçüncü grup ise, insanlardır. Ġnsan, akıl ve nefisten mürekkeptir. Ġbadet ve kulluk
sorumluluğu taĢır. Ġnsanın yarısı melek, yarısı hayvan; bir baĢka deyiĢle yarısı yılan, yarısı balıktır. Her
unsur insanı kendi tarafına çeker. Balık yönü onu suya, yılan tarafı da toprağa sürükler. O daima
mücadele halindedir. Akıl veya nefis, hangi unsur galip gelirse; insan o gruba dâhil olur. Aklı Ģehvetini
yenen meleklerden yücedir; Ģehveti aklını yenen hayvanlardan da aĢağıdır. Mevlana, insanı hayvanlara ait
vasıfların esaretinden kurtarıp, kulluk potasında ulvi bir hayat seviyesine çıkarmıĢtır.
Ġnsanı bir bütünlük içerisinde analize tabi tuttuğumuzda hem hayvanî özelliklere, hem de melekî
özelliklere sahip bir varlık olduğunu görürüz. Tasavvufta nefis denilince Ģer ve günahın kaynağı olan,
“kötü huy ve süfli arzuların tamamı” anlamına gelen ve kötülüğü emreden nefis anlaĢılır.5 Mutasavvıflara göre
nefis insanın putudur. Nefsin tabiatında yırtıcılık/vahĢilik, hayvanlık, Ģeytanlık ve tanrılık vardır. Nefisteki
düĢmanlığın, saldırganlığın kaynağı yırtıcılık, oburluğun ve hırsın kaynağı hayvanlık, hilekârlığın ve
kurnazlığın kaynağı Ģeytanlık, büyüklenme ve her Ģeye tek baĢına hükmetme arzusunun kaynağı
tanrılıktır.6 Mevlana‘ya göre hayatın anlamını kavrayabilmek için; Ģekli ve sûreti aĢmak, Hakkı ve hakikati
görmek, O‘na yönelmek, Ģom nefsin parmaklarını gönül gözünün üstünden kaldırmak gerekir. Bunun
içinse insanın, nefsinin sultasından kurtulup, arifane bir nazarla hayata ve olaylara bakması, dar kalıpları

1 Nurettin
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aĢarak ĢaĢılıktan kurtulmak suretiyle gerçekleri görebilmek için hakikat ufkuna nazar etmesi gerekir. 1
Ġnsan, iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin, hayır ile Ģerrin, süflî ile yücenin aynı anda barındığı bir varlıktır.
Ġnsan en yüce duygularla en sefil dürtüleri bünyesinde taĢır. ġeytan, nefis gibi kötülüklerin kaynağı insanın
iç kuvvetlerinin sefil kutupta yer alanlarıdır.2
Mevlana, metafizik âlemden habersiz, haktan uzak kimseleri Ģöyle tasvir eder: “Halbuki ey eĢekten aĢağı
kiĢi! Fikir dünyasından gafil ve habersizsin./Bilgisizliğe razı akla yabancısın; hakkın feyzinden habersiz bir
divanesin./Gerçi suretin insan, ama akıl ve idrakin yok. Ġnsan huylu değilsin; olsan olsan bir eĢek sıpasısın.” Aslolan;
sûret (Ģekil, zahir) değil, sîrettir (öz, maya, yaratılıĢ, huy, batındır). Çünkü sûrî güzellik, bakırın üzerindeki
altın kaplama gibidir. Yani asli bir unsur değildir; küçük bir darbede sıyrılır çıkar. Ama sîret güzelliği,
eninde sonunda kendini belli eder ve geç de olsa kıymeti anlaĢılır. Bu yüzden esas olan budur. Mevlana
eserlerinde bu konuyu çokça iĢler.3 “Ne zamana kadar testinin sûretiyle oyalanıp duracaksın?! Testinin suretini geç
de, ırmağı, suyu ara! Suretini gördün; ama manadan gafilsin!” “Kimin canı Ģehvetten, hiddetten, nefsanî arzulardan
arınmıĢ, temizlenmiĢse, o kimse mana âlemini ve mânâ sarayını çarçabuk görür.” Kaygusuz Abdal konuyla ilgili“Bu
âdem dedikleri/El ayakla baĢ değil/Âdem manaya derler/Surat ile kaĢ değil” der. Niyaz-i Mısrî de Ģöyle der:
“Sûrette nem var benim sirettedir madenim.”
Ötelerden gelen insan ruhunu beden zindanına hapsedenlere seslenen Mevlana, onların ruhun
kanatlarını yüz yerinden yaraladıklarını, iĢledikleri günahlarla ruhun yükselme kabiliyetini elinden
aldıklarını, ruha gereken gıdayı veremediklerini söylemektedir. Ruha gıda diye dana kebabı sunanlara veya
ruhu samanlığa götürenlere seslenerek ruhun gıdasının gökyüzünde olduğunu, onun Allah‘la
buluĢmaktan baĢka gıdasının bulunmadığını ifade etmektedir. Nefsin elinden belalara, acılara maruz kalan
ruh sahibini Allah‘a Ģikâyet eder. Mevlana, Allah‘tan gelen ruhumuzun safiyetini korumayı, ruhani
güçlerimizden gereğince istifade edebilmeyi ve ruhani yükseliĢimizin gerçekleĢmesini istemektedir. 4
Sonuç
Günümüz insanı, sevgisiz ve hoĢgörüsüz bir dünyada maddeye esir olmuĢ, manevi bunalım ve arayıĢ
içerisinde, yalnızlığı yaĢamaktadır. Mutsuz ve huzursuzdur. Batılıların Mevlana‘ya yöneliĢleri biraz da
bundan olsa gerek. Mevlana‘nın felsefesi, hayat tarzı, hoĢgörüsü, kardeĢliği, Allah ve insan sevgisi
günümüz toplumunda hâkim kılınmıĢ olsa bugünkü yaĢanılan acılar, ızdıraplar ve olumsuzluklar
yaĢanmazdı. Yüce dinimiz, sürekli kendini düĢünen, kendi menfaatinden baĢka bir Ģeyi görmeyen, kısaca
ben ve çıkar merkezli bir dünya anlayıĢını asla onaylamaz. Medeni olmak demek sadece yüksek seviyede
teknolojiye hâkim olmak demek değildir. Medeni insan, ahlakî ve insanî değerlere sahip, egoizmden
arınmıĢ, baĢkalarını düĢünen, baĢkalarının haklarına saygı gösteren ve bunun mücadelesini veren insandır.
Mevlana‘nın asırlar ötesinden insanlığa sunmuĢ olduğu mesajlar hala günümüzde tazeliğini ve
güncelliğini korumaktadır. Ham maddesi dünyaya ait olan insan, bütün âlemin aslıdır. Âlemde olan her
Ģey onda mevcuttur. Dolayısıyla Mevlana, insan unsuruna ve erdemli/kâmil insana ayrı bir önem
vermektedir. Kısaca Mevlana, hayatı boyunca ikinci defa bu dünyaya gelme Ģansı bulunmayan insanın, bu
dünyada sahip olduğu değerlere uygun bir Ģekilde onurlu, erdemli ve ulvi bir hayat yaĢaması için
mücadele vermiĢtir. Çünkü o, insanın hem bu dünyada yaĢarken, hem de öldükten sonra mutlu olmasını
ister.
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4 Kadir Özköse, “Mevlana DüĢüncesinde Firkat ve Vuslat”, Tasavvuf Dergisi (Mevlana Özel Sayısı), yıl: 6, sayı: 14, Ank., 2005, sh.
234-235.
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MEVLÂNÂ DÜġÜNCESĠNDE SÛRET-MÂNÂ ĠLĠġKĠSĠ
Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Sûret-mana iliĢkisi; somuttan soyuta doğru bir âlem tasavvuru geliĢtiren Mevlânâ‘nın, Mesnevi‘sinde ele
aldığı anahtar kavramlardan birisidir. Mevlânâ düĢüncesinde, sûret ve mana arasında zorunlu bir iliĢki
bulunmakla birlikte, onun gayesi, sûrete takılmak değil özü yakalamaktır. Çünkü ten, kiĢinin görünen
tarafıyken, can insandaki ilahi cevher ve Allah‘ın onda tecelli eden nefesidir. Mevlânâ; ―Benim esrarım,
feryadımdan uzak değildir. Fakat her gözde ve kulakta onu görecek nur yoktur. Ten candan, can da tenden gizli değildir.
Ancak kimseye ruhu/canı görmek izni verilmemiĢtir.”1 demek sûretiyle tenle canın birbirinden gizli olmadığını,
ama sûretin manadan izler taĢıyacağını ifade etmektedir. Canı manaya, teni yazılan yazıya benzeten
Mevlânâ, mananın mücerret bir Ģekilde duyulup görülemeyeceğini belirtir. Ona göre yazıdan maksat,
nasıl manayı anlatmaksa, tenden maksat da candır; cansız tenin hiçbir değeri yoktur. Söz ve mana iliĢkisi
ile konuya açıklık kazandırmaya devam eden Mevlana, sözü posta, manayı da cana benzetmektedir.
Postun faydası ve iĢlevini kötü özün ayıbını örtmek olarak dile getirir. Kabuk ve sûretin manadaki
hakikati gizlemesini, ehil olmayanların istifade edememesi olarak yorumlamaktadır.2
Mevlânâ‘ya göre can, bedenin hemen her uzvunda ve her zerresinde mevcut olup Ģeffaf ve güzeldir.
KiĢi kendisindeki ilahi güzelliği bu can vasıtasıyla tende izhar eder. Bunun içindir ki, irfan sahipleri,
bedenlerinde ve davranıĢlarında ilahi güzelliği dıĢarıya vurmuĢ insanları tanırlar.3
Sûretin manayı, zahirin batını haber veriĢini ağaç metoforu ile anlatan Mevlana, ağaçların yer üstünde
görünen dalları ve yeĢillikleri ile yeraltında görünmeyen köklerinin durumunu haber verdiği gibi insanın
da zahir sûreti ile kendi görünmeyen manasından haber verdiğini beyan eder. 4 Hakikati sadece manadan
ibaret görmeyen Mevlana, sûret-mana, zahir-batın arasında kurulması gereken bir dengeden ve her
ikisinin de birbirine muhtaç kılınıĢından bahsetmektedir. Örnek olarak Allah sevgisinin düĢünce ve
mânadan ibaret olmadığını, namaz ve oruç gibi ibadetlerin zâhiri sûretlerine ihtiyaç hissettiğini,
hediyeleĢmenin dostluğun bir gereği olduğunu dile getirmektedir. Ancak sûretlerdeki Ģahadetlerin
doğruluğu kadar yalancılığının da söz konusu olabileceğine ve sûret-mana arasındaki bu gerekliliğin bizi
yalancı Ģahitler konusunda aldanıĢa sevk edebileceğine dikkat çekmektedir.5 Örneğin ahlâken kötü olan


Cumhuriyet Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Rûmî, Mesnevi-i M‟anevî, haz. R. A. Nicholson, ĠntiĢârât-ı Behzâd, Tahran 1375, c. I, b. 7-8.
2 “Bu söz, post gibidir. Mana da onun içi; bu söz ceset gibidir, mana ise can.
(Postun faydası ve iĢlevi Ģudur ki) Post, kötü özün ayıbını örter; iyi özü ise gayretinden gayb alemi (kabuğun/suretin manadaki hakikati gizlemesinin
diğer bir yönü yani ehil olmayanların, hak etmeyenlerin istifade edememesi içindir)” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. I, b. 1097-1098
3Mevlânâ, ġerhli Mesnevî-i ġerif, Ģerh.Ken‘an Rifaî, Ġstanbul 2000, s. 4-5.
4 “Bu ağaçlar toprak altındaki insanlara benzerler. Ellerini topraktan dıĢarıya çıkararak, halka yüzlerce iĢâretler ederler. Kulağı olana, anlayana
sözler söylerler, nasihatler ederler. YemyeĢil dilleri ile, up uzun elleri ile toprağın gönlünden sırlar açarlar. Ağaçlar, kıĢ gelince baĢlarını kazlar gibi su
içine çekerler. Onlar soğuklarda çirkinleĢmiĢ, kargalaĢmıĢken, ilkbahar gelince çiçeklerle, yaprak ve meyvelerle süslenir, güzelleĢir, tavus haline gelirler.
Allah, onları kıĢ mevsiminde hapseylemiĢti; hapiste sıkılmıĢlar, kargaya dönmüĢlerdi. Allah acıdı da bahar gelince onları tavus haline getirdi. KıĢ
onları öldürdü ama, bahar gelince hepsini de diriltti. Yapraklarla süsledi.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. I, b. 2014-2016.
5 “Eğer sadece mana kafi gelseydi âlem halkı, tamamı ile iĢten güçten kesilir, âlemin nizamı bozulurdu. (Örneğin) eğer Allah sevgisi, düĢünce ve
mânadan ibaret olsaydı senin oruç ve namazının zâhiri suretlerine de gerek kalmazdı. Dostların birbirine hediye vermeleri, (manevi olan) dostluk ve
sevgilerine nazaran suretten baĢka bir Ģey değildir. (Ancak yine de gereklidir ve bu suret dostluğun manasını kuvvetlendirmektedir.) Fakat bu
hediyelerden (maksat), gönüllerde saklı bulunan muhabbete Ģehadet etmeleridir. Çünkü ey aziz, zâhiri iyilik ve ihsanlar, gizli sevgilerin Ģahididirler.
(Suret-mananın, zahir-batının Ģahididir.) Ancak Ģahidin de doğru olanı olduğu gibi yalancısı da vardır. (Meselâ) kimi Ģaraptan sarhoĢ olur, kimi
ayrandan! Ayran içen de kendisini (Ģarap içen gibi) sarhoĢ gösterebilir. Gürültü eder, kafa tutup hay huy eder. O riyakar kimse de, kendisinin Hak
muhabbetiyle sarhoĢ olduğunu sansınlar diye oruçlu görünür, namaz kılar. Hâsılı kelam; zahiri/surî fiiller, kalpteki gizli niyetin alâmetidirler.
Ancak birbirinden farklı farklıdırlar. (Doğrusu da olabilir yalancısı da...)” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. I, b. 2624-32.
1 Mevlânâ Celâleddin-i
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kimi kiĢiler sûreten güzel gözükebilirler.1 Esas olan sûret (Ģekil, zâhir) değil, sîrettir (öz, maya, yaratılıĢ, huy,
bâtın). Çünkü sûrî güzellik, bakırın üzerindeki altın kaplama gibidir. Yâni aslî bir unsur değildir; küçük bir
darbede sıyrılır çıkar. Ama sîret güzelliği, eninde sonunda kendini belli eder ve geç de olsa kıymeti
anlaĢılır. Bu yüzden kiĢi, insanların dıĢ görünüĢlerindeki güzelliğe aldanmamalı; gönül ve ahlâk güzelliğine
önem vermelidir.2
Sûretlerdeki iĢaretlerin gerçeği, sahtesinden ancak Allah‘ın bahĢedeceği temyizle ayırt edilebilir.
Zahirde sûret ve eseri görülmese de Allah‘ın nuru ile bakan firaset sahipleri, sûret olmadan da manayı
görebilirler. Örneğin sevginin zahiri alamet ve eseri görülmese de yakın akrabalık bağı olan kiĢiler
arasındaki sevgi ve muhabbetin gerçekleĢmesi gibi. Hakk‘ın nuru ile bakanlar ne eserlere ne de sebeplere
kul olurlar.3
Mevlana; vehim, fehim, fikir ve bilgilerimizi sûret âleminin dalgaları; mahv, sekr ve fenayı ise mânâ
âleminin dalgaları olarak nitelendirmektedir. Ona göre, denizin hareketlerinden meydana gelen dalga gibi,
bedenimiz de canın etkisiyle harekete geçen bir dalgadır. Görünen ve hissedilen kiĢiliğimiz esas varlığımız
yanında deniz-dalga gibi kalmaktadır. Beden denizimizin ardında onu yönlendiren güç, ilahi kudrettir.4
Haddi hudûdu olmayan Allah'ın huzûrunda, mahdûd olan her Ģey; yok hükmündedir. Allah‘tan baĢka
her Ģey fânidir. Fani varlıklar olan bu sûret ve bedenlerimiz mânâya perde olmamalıdır. 5 Ġnsanın gıdası
yeryüzünde değil gökyüzündedir.6 Yani nefsânî gıdalardan kesilip manevî gıdalarla beslenmesine bağlıdır.
Mevlana bu gerçeği Ģu Ģekilde dile getirir: “Bir sütanne, süt emmeye alıĢmıĢ çocuğun ağzını çeĢitli mamalarla hoĢ bir
hâle getirir. Eğer çocuğu memeden keser, onu süt emmekten alıkoyarsa, onu gereği gibi beslemek için bu defa ona yüzlerce
bağın, bahçenin yolunu açar. Çünkü anne memesi, o zayıf çocuğun geliĢmesi için onu beslemiĢ, fakat o yavrunun binlerce
nimetten gıda almasına, binlerce yemekten, ekmekten faydalanmasına perde olmuĢtur, engel olmuĢtur. Demek ki bizim
yaĢayıĢımız, gerçek hayata kavuĢmamız, memeden kesilmeye, yâni nefsanî gıdalardan vazgeçmeye bağlıdır. Ancak, bu kesilme ile biz, mânevî gıdaları bulabileceğiz. Ey Hakk yolunun yolcusu! Azar azar sen de kendini nefsanî gıdalardan
çekmeye çalıĢ; sözün özü budur.”7
Sûretten manaya gitmenin, beden balçığından kurtulmanın yolu ise yeryüzünden kesilmek, gönüller
gıdasını almak8 ve mânâ dilini öğrenmektir.1 Manevi ikbal ve saadetten ağzı tatlanan kiĢiye zamanla dünya
“ġunu iyi bil ki; güzel, iyi bir yüz, kötü huyla bir araya gelirse bir mangır bile etmez. Bir kimsenin yüzü çirkin, fizikî bakımdan bedeni beğenilmez
olabilir. Fakat, onun huyu güzelse, o kimsenin ayağı dibinde can ver. BilmiĢ ol ki, görülen maddî Ģekil, güzellik yok olur gider. Fakat, mânâ âlemi
ebedî kalır; ölümsüzdür. Ne vakte kadar testinin Ģekli, biçimi ile üstündeki nakıĢlarla oyalanıp duracaksın? Testinin Ģeklini, nakĢını bırak da
içindeki suyu ara. Yani, insanların güzelliklerine, dıĢ görünüĢlerine bakma da, ahlaklarına, huylarına, tabiatlerine bak. Ey gördüğü güzele takılıp
kalan kiĢi! Onun süretini görüyor, manasından, yani, ahlakının güzel mi, çirkin mi olduğundan gafil bulunuyorsun. Eğer akıllı bir adam isen
sedefteki inciyi bul. Dünyadaki kalp sedefleri, yani, bedenlerimizin hepsi de can denizinin feyzi ile diridir. Ama, her sedefte inci yoktur. Gözünü aç da
her birinin gönlüne, içine bak.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. II, b. 1019.
2 Ahmet Ögke, ―Mevlânâ‘nın Mesnevi‘sinde ‗Har (EĢek)‘ Metaforu‖, Tasavvuf Ġlmî ve Akademik AraĢtırma Dergisi, yıl: 8, sayı: 18,
Ocak-Haziran 2007, s. 35.
3 “Zahirde eseri olmasa dahi sebep onu meydana çıkarır. Akrabalık bağının aradaki sevgiyi bildirmesi gibi... (Zahirde suret ve eseri görülmese de
Allah‟ın nuru ile bakan feraset sahipleri, suret olmadan da manayı görebilirler. Örneğin sevginin zahiri alamet ve eseri görülmese bile yakın akrabalık
bağı ile o kiĢiler arasında sevgi ve bağlılığın olduğu anlaĢılabilir.) Fakat Hakk‟ın nurunun kendisine imam olduğu kimse, ne eserlere kul olur ne de
sebeplere.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. I, b. 2633-2636.
4 ―ġu dünya hayatında karĢımıza çıkan, bize çok önemli gibi görünen çeĢitli vak‟alar, haller, zorluklar, engeller, toprak âleminin dalgaları olup bunlar
bizim vehmimizden, anlayıĢımızın kıtlığından, düĢüncelerimizin noksanlığından meydana gelmektedir. Halbuki mânâ denizinin, aĢk denizinin
dalgaları bizim vehmimizi, anlayıĢımızı, düĢüncemizi mahveder. Bizim aklımızı baĢımızdan ve bizi bizden alır. Bizi kendimizden geçirir, mest eder.
Mânâ denizinin verdiği mestlik de senin için yetmez, bu tam ve hakiki mestlik değildir. Sen, bu yarı mestlikte kaldıkça, gerçek mestlikten uzaksın.
Bu yarı mestlik yüzünden kör olursun da gerçek mestlik kadehini göremezsin.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. I, b. 575-576.
5 “Haddi hudûdu olmayan Allah'ın huzûrunda, mahdûd olan her Ģey; "lâ"da yoktur; "Allah"tan baĢka her Ģey fânidir. O'nun olduğu yerde ne küfür
vardır, ne de iman. Çünkü O meyvenin içi gibidir. Küfür ve iman ise, o meyvenin rengine ve kabuğuna benzerler. Bu fâni varlıklar, yani bütün
kâinat, o sonsuz olan büyük yaratıcının yüzüne, leğen altında gizlenen mum gibi perde olmuĢtur. Bir bakıma bu fani bedenin baĢı, yani çürümeye
mahkum olan bu görünen basımız, o hakîkat baĢının, görünmez olan mânâ baĢımızın bir örtüĢüdür. Sonsuz olan o baĢa karĢı, bu ten baĢı kâfir
sayılır.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. II, b. 3320-3323.
6 Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. III, b. 44-45.
7 Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. III, b. 46-51.
8 ―Senin, ot gibi ayağın yere bağlı. Tam inanca ulaĢmadığın için bir rüzgâr esince baĢını sallar durursun. Fakat senin akıl ayağın yoktur ki, sûretten
mânâya gidesin; Yâhut da rûhunun ayağını bu beden balçığından kurtarasın! Ayağını beden balçığından nasıl kurtarabilirsin ki, yaĢayıĢın bu balçık
içindedir, o balçıktandır. Bu yaĢayıĢtan vazgeçmek çok zordur. Ey zavallı! Sen yaĢayıĢı Hakk‟tan bulursan, o vakit hiç bir Ģeye aldırıĢ etmezsin;
dünyadan da, balçıktan da kurtulursun. Süt emen bir çocuk, memeden ayrılıp sütten kesilince mama yer; dadıyı bırakır. Sen topraktan biten daneler
1
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mülkü ve sûretlerin aldatıcı güzellikleri soğuk gelmeye baĢlar. Çünkü dünya hayatı bir ağaca benzer.
Bizlerse o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveler gibiyiz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar.
Çünkü hamlık mertebesinde meyve, köĢke ve saraya layık değildir. Fakat meyveler olgunlaĢınca,
tatlılaĢınca, dudakların ısıracağı hâle gelince, artık düĢmeye hazırdırlar ve dallara pek gevĢek sarılırlar.
Ġnsanın ağzı da o mânevî ikbâl ve saadetten tatlılaĢınca, dünya mülkü ona mânâsız ve soğuk gelir.2
Manevî hakikatlerinin lezzetini tadanları Mevlana, Hakk‘ın darbhanesinde basılmıĢ mana altınları olarak
nitelendirmektedir.3
Ġbadetlerin birer manevî kanat oluĢundan dem vuran Mevlana, kanatlanabilmek için ibadetlerin
sadece ritüel boyutuna değil anlam veçhesine riayet etmemiz gerektiği üzerinde durmaktadır. KiĢiyi
menzil-i maksuda götürecek olan bu kanadın ise ancak mana ehlinin sohbeti ile elde edilebileceğini
söyler. Mevlânâ‘ya göre manalarda bölünme ve parçalanma olmaz. Farklılık ve kesret sûretlerden
ibarettir. Özdeki mana birliğini yakalayanlar arasında kavga değil saygı esastır.4
Sûretin serkeĢliğinden bahseden Mevlânâ, sûrete ve Ģekle bağlılıktan kurtulmak gerektiğini Ģu Ģekilde
dile getirmektedir: ―Sûrete tapıcılar için (asıl ve vekil) ikidir ama bundan kurtulanlar için birdir. Sen her sûrete iki
gözle bakarsın, fakat görüĢ nurunun menbaı tek olduğu için bir gözle bakıyormuĢ gibi görürsün. Bir kimse gözün sûretine
bakmayıp nuruna bakarsa, göz nurunu ayırt etmek mümkün olmaz. Bir yere görünüĢte, Ģekil ve sûret bakımından, her
biri öbüründen ayrı on tane mum getirseler. Sen, yüzünü mumların aydınlattığı yere çevirirsen, bu on mumun her birinin
nurunu, öbürünün nurundan ayırt etmek imkânsızdır. Eğer sen, yüz tane elma, yüz tane de ayvayı sayarak bir yere
toplar, sonra bunların hepsini sıkar, sularını çıkarırsan yüz sayısı kalmaz, hepsi de bir olur. Mânâlarda bölüm, sayı
yoktur. Mânâlarda, ayırt ediĢ, tek tek sayıĢ olamaz.”5
ġeytanın, insanın sûretine bakarak onun değersizliğine iliĢkin kıyasını, bir buzağının anne sığırı
emmemesi için ağzına geçirilen ağızlığa benzeten Mevlana, buzağının ağızlık sebebiyle süte yaklaĢamayıĢı
gibi Ģeytanın da o kıyası nedeniyle insanın hakikatini algılayamadığına dikkat çekmektedir. Ġnsanın
gibi yeryüzü sütüne bağlanmıĢsın; bu sütten kesil de gönüller gıdasını al!” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. III, b. 1280-1285.
“Bir adam dört kiĢiye bir miktar para verdi. “Bu para ile iĢinize yarayanı alın!” dedi. Dört kiĢiden biri; “Bu parayı engür‟e verelim.” dedi. Öbür
arkadaĢı Arap idi. “Aksilik etme!” dedi. “Ben engür istemem, ineb isterim.” Onlardan birisi Türk idi. “Ben ineb istemem, üzüm isterim.” dedi.
Rum olan bir baĢkası; “Bırakın bu lafları!” dedi. “Bu para ile istafil alalım.” dedi. Derken dört kiĢi birbirleri ile çekiĢmeye, döğüĢmeye baĢladılar.
Çünkü adların anlamından haberleri yoktu. Onlar ahmaklıklarından, birbirlerine yumruk atıyorlardı. Çünkü bilgiden bomboĢ, bilgisizlikle dolu
idiler. Orada çeĢitli dil bilir, sır sahibi üstün bir er bulunsa idi onları uzlaĢtırır, barıĢtırırdı. Onlara derdi ki: “Ben bu para ile hepinizin istediğini
alırım. Hiç bir ard düĢünceye kapılmadan, hile yoluna sapmadan gönlünüzü bana verirseniz, bu paranız istediğiniz Ģeylerin hepsini yapar. Bu
paranızla dördünüz de muradınıza erersiniz. Dört düĢman uzlaĢır, birleĢir. Sizin her birinizin sözü ayrılık belirtir, savaĢ doğurur; fakat benim sözüm uzlaĢtırır, birleĢtirir.” Yazık ki; Türk, Rum ve Arab‟ın kavgasından engür ve ineb Ģüphesi çözülemedi. Mânâ dillerini bilen bir Süleyman
gelmedikçe, bu ikilik ortadan kalkmaz.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. II, b. 3681-3693.
2 ―Aslında sen, yokluk âleminden varlık âlemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım; nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Geldiğin yollar
hatırında kalmadı ama, sana bir iĢaret vereceğiz, söyleyeceğiz: ġimdiki aklını fikrini bırak da ondan sonra aklet; yâni bir çürük diĢ gibi seni rahatsız
eden aklını at da gerçek akla ulaĢ! Bu baĢındaki kulakları da tıka; gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver; hakîkî kulak kesil!.. “Yokluk
âleminden varlık âlemine gelirken hatırında kalmayan yollar hakkında sana bir Ģey söyleyeceğim.” demiĢtim. Hayır, söylemeyeceğim! Çünkü sen hâlâ
hamsın; Hakk yolunun baharındasın, o yolun Temmuz‟unu henüz görmemiĢsin! Ey kerem sâhibi dinleyiciler! Bu dünya bir ağaca benzer; biz de o
ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz! Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Çünkü, hamlık mertebesinde meyve, köĢke ve saraya layık
değildir. Fakat meyveler olgunlaĢınca, tatlılaĢınca, dudakların ısıracağı hâle gelince, artık düĢmeye hazırdırlar ve dallara pek gevĢek sarılırlar. Ġnsanın
ağzı da o mânevî ikbâl ve saadetten tatlılaĢınca, dünya mülkü ona mânâsız ve soğuk gelir. Bir Ģeye sımsıkı sarılmak taassuptur, hamlıktır. Ey
Hakk yolu yolcusu; sen henüz olgunlaĢmadın! Böylece, ana karnındaki çocuk gibi oldukça, iĢin kan emmektir; yâni zahmet ve sıkıntı çekmektir.
Söylenecek bir Ģey daha kaldı ama, onu sana bensiz olarak Rûhu‟l-Kudüs (melek) söylesin! Hayır, hayır! Ne ben söyleyeyim, ne de baĢkası; kendi
kulağına yine kendin söyle! Ortada ne ben varım, ne de benden baĢkası! Zaten sen de bensin; ey benim canım efendim! Bu rüyâya benzeyen uykuya
dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiĢ olursun; yâni uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin! Kendinden duyar,
iĢitirsin de, filan kiĢi rüyada sana gizlice bir Ģey söyler sanırsın.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. III, b. 1289-1301.
3 “O misafir kendi kendine dedi ki: “Ben bu yaĢa, bu bedene pek aldırıĢ etmem. Hazîneden bir tane gitmekle, hazîne bir Ģey kaybetmez. Yâni maddî
beden yok olmakla, bir hayvanî rûh eksilmekle, Hakk‟ın ölümsüz olan rûhlar hazînesinde bir eksiklik olmaz. ġu görünen bedenim giderse gitsin.
Ne önemi var? Ben bedenden ibâret değilim ki! Benim ölümsüz olan bir rûhum vardır. O bakî oldukça mânevî sûretlere bürünür, nûranî neĢe ile
neĢelenir. Cenâb-ı Hakk beni yarattı ve bana rûhundan üfürmek lutfunda bulundu. Ney gibi olan bedenden ayrılınca, Hakk‟ın nefesi, üfürüğü
olarak kalırım. Yeter ki Hakk‟ın üfürüğü, nefesi bu bedene tekrar gelip ulaĢmasın da, böylece o Ģerefli, ilâhî inci pek dar olan ten sedefinden
kurtulsun. Allâh; „Ey gerçek müminler, ölümünüzü dileyin.‟3 diye buyurdu. Ben de gerçek bir mümin yüzünden Hakk‟ın emrine uyar, canımı fedâ
ederim.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. III, b. 3922-4376.
4 ―Ey Ģekle, sûrete tapan, git de mânâyı elde etmeğe çalıĢ, çünkü mânâ, sûretin kanadı gibidir.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî,c. I, b. 710.
5 Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. I, b. 674-681.
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sûretine bakarak onu sadece o sûretten ibaret görenleri de Ġblis‘le aynı bakıĢ açısına sahip birer
sûretperest olarak nitelendirir.1 Böylesi sûret düzeyinden kurtulamayan kiĢiye; “Ey sûrete tapan sûretperest ne
vakte kadar sûrete aldanacaksın?” diye hitap eden Mevlana, eğer kiĢi sûreti ile insan olsaydı; Ahmed (s.a.v.)
ile Ebû Cehil‘in bir olması gerekirdi; duvara yapılan insan resmi ile insanın aynı olması icap ederdi,
diyerek parlak gözüken kimi sûretlerde canın eksikliğine dikkat çeker. Sûretperestlere düĢünenin ise sulûk
yolunda çalıĢıp çabalayarak o nadir bulunan inciyi aramak, olduğunu söyler.2
Ġlahi kaynaktan nur içmeğe nasipli olanları; Allah‘ın rengine boyananlar diye nitelendiren Mevlânâ‘ya
göre, insanın alacası içinde, hayvanınki dıĢındadır.3 Kamil insanın rengi Allah rengidir. Bu boyanıĢ Allah
boyasıyla renkleniĢtir. KiĢi ancak o boya ile boyandıktan sonra büyük nurun sırrını anlar. Kamil insan,
bakıĢı ile boyandığı bu rengin hazzını duyar. Ġnkâr edenler ve Hak nurundan karanlıkta kalanlar ise bir
siyah boya içinde hakikat nurunu göremezler. Allah boyası insanın kalbindeki gerçek iman demektir.4
Mevlânâ, mânâ âlemini idrak edemeyen, sûrete takılıp hakîkati göremeyen, beĢ duyunun
algılayamadığı hakîkatlere inanmayan kimselerin yolunu; “Ey atlı! (BeĢ) duyu (his) yolu, eĢeklerin yoludur.
EĢeklere katılma, bundan utan!”,5 “Hayvan duyusu pâdiĢâhı görseydi, öküzle eĢek de Tanrı‟yı görürdü.” 6 Ģeklindeki
sözleri ile “eĢeklerin yolu” olarak nitelemektedir. Sahip olduğu zâhirî ilme çok güvenen, sadece onunla her
Ģeyin üstesinden geleceğini sanan ve bu yüzden de baĢkalarını küçümseyen zâhir ulemâsının, mârifet
ilmini gerektiren bir durumla karĢılaĢınca, “buz üstünde öylece kalakalan eĢek”7 gibi ne yapacağını
ĢaĢırdıklarını; sağa sola kımıldayacak hâle geldiklerini, en ufak bir çabalamada kafalarını ve gözlerini
yaraladıklarını söyler. “EĢek olduğumuzu bilmezsek, hakîkaten eĢeğiz!”8 diyerek kendi gerçeğinden habersiz
olanlara telmihte bulunmaktadır.
Kur‘an‘daki “ĠĢte böyleleri hayvan gibidirler; belki daha da aĢağılıktırlar” (A‗râf, 7/179) âyetinden aldığı
ilhamla Mevlânâ, gözü, duyularla algılanan fiziksel dünyâdan baĢka bir Ģey görmeyen, dolayısıyla da
metafizik âleme nüfûz edemeyip hakîkate ulaĢmaktan mahrum kalan kimseleri, “eĢekten de aĢağı” seviyede
görmektedir.9 O, Ģöyle der: ―Ey eĢekten de aĢağı olan kiĢi! TaĢın nasıl bir Ģeyden haberi yoksa senin de düĢünce
dünyasından haberin bile yok. Sen düĢünce dünyasından eminsin, gafilsin. Çünkü sen bir Ģekilden, kalıptan ibaretsin;
akıldan payın yok. Sen, insan huylu değilsin, insan Ģeklinde bir eĢek sıpasısın.”10
Mevlânâ‘ya göre bu tür kimseler, pislik ve çamur deryâsı hükmündeki sûret âlemini, hiç yok olmayacak
kalıcı bir yurt sanırlar ve bu yüzden oraya iyice yerleĢmek için gayret ederler. Oysa, “EĢek bile, hızlı
yürüyeyim derken balçığa saplandı mı, oradan kurtulmak için uğraĢır durur. Orada kalmak, oraya yerleĢmek için düĢtüğü
yeri düzeltmeye kalkıĢmaz. Çünkü oranın yaĢanacak bir yer olmadığını bilir. Senin duygun, eĢeğin duygusundan daha mı
aĢağı ki, gönlün, kötü huylar, günahlar, manevî arzular çamurundan sıçrayıp kalkmıyor?”11
Ġlmini içselleĢtirememiĢ rüsum ehli ulemaya böylesi bir tavır sergilediği gibi tasavvufu merasimden
ibaret gören sûret sufilerini de Ģiddetle tenkide tabi tutmaktadır. Taç ve hırkaya bürünüp giydikleri
“Topraktan yaratılan insanın Hak‟tan öğrendiği ilim (yani manasına ait bir özelliği nedeniyle), yedi kat göğü aydınlattı. Hak‟tan Ģüphe eden (Ġblis)in
körlüğüne rağmen, meleklerin adını, sanını unutturdu. Altı yüz bin yıllık zahidin (ki bu zahid, Azazil yani Ģeytandır) ağzını, bir buzağı ağzı gibi
bağladı. Ta ki bu ağız bağı din ilmi sütünü emmesine ve o yüce kasrın (arĢın) etrafında dönüp dolaĢmasına mani olsun. Ehl-i hissin ilimleri de o ilahi
ilimden süt almalarını engelleyen bir ağız bağıdır.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. I, b. 1012-1014.
2 ―ġu bir damlacık (insan) gönlüne öyle bir inci düĢtü ki Allah onu deryalara feleklere bile vermemiĢtir. Ey surete tapan/suretperest ne vakte kadar
surete aldanacaksın? Senin bu manasız canın suretten (suret düzeyinden) bir türlü kurtulamadı gitti. Eğer insan, sureti ile insan olsaydı; Ahmed
(a.s.) ile Ebû Cehlin bir olması gerekirdi. Duvara yapılan insan resmi de, (sureti itibariyle) insana benzer. Dikkatle bak, suret bakımından nesi
eksik? (ĠĢte) O parlak suretin canı eksiktir. Sen yürü, (suluk yolunda çalıĢ çabala da) o nadir bulunan inciyi ara.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i
M‟anevî, c. I, b. 1018-1021.
3 “Öküzün rengini dıĢında, insanın alacasını, sarı veya kırmızısını ise onun içinde ara! Ġyi renkler(suretteki güzellikler), temizlik/safa küpündendir
(içtendir). Çirkin renkler ise kokmuĢ, bulanık sudandır. O latîf rengin adı, Allah boyası/sıbgatullahdır. Bu kirli rengin kokusu ise Allah‟ın
lanetidir.” Bkz. Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. I, b. 764-766.
4 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, ġerhli Mesnevî-i ġerif, Ģrh. Ken‘an Rifaî, Kubbealtı NeĢriyatı, Ġstanbul 2000, II. Baskı, s. 108.
5 Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. II, b. 48.
6 Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. II, b. 65.
7 Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. I, b. 2844.
8 Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. I, b. 2849.
9 Ögke, ―Mevlânâ‘nın Mesnevi‘sinde ‗Har (EĢek)‘ Metaforu‖, Tasavvuf, yıl: 8, sayı: 18, s. 33-34.
10 Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. II, b. 1040-1041.
11 Mevlânâ, Mesnevi-i M‟anevî, c. II, b. 3355-3357.
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elbiseyle kendisini sufi gösteren çoğu kiĢinin tamah ehli olduğunu söyler. OlgunlaĢmadan Ģeyhlik
taslayanları tezyif eder, sözle Ģeyhlik davasına giriĢenlere çatar, davullu, bayraklı bir alay ham kiĢinin,
Ģeyhlik lafına sığındığını, bu çeĢit adamların, kendilerini Bayezid yerine koyduklarını, dava yurdunda kendi
kendilerine meclis kurduklarını, bunların adeta kendi kendine gelin güvey olduklarını söyler.1
Özetle, nefsânî gıdaları sûrete kapılmak, mânevî gıdaları mânâya ermek olarak telâkki eden Mevlânâ,
sûret ve mânâ iliĢkisini bir bütün olarak değerlendirmektedir. Kendisi, beden ve ruh, madde ve mânâ,
dünya ve âhiret, kesret ve vahdet, halk ve Hak, ilim ve irfan, zâhir ve bâtın, kabuk ve öz, kâl ve hâl
ayrımlarını bir arada değerlendirmekle birlikte, daha çok ikinci Ģıktakileri ön plânda tutmaktadır. Gaye ve
araç ayrımına gidip vasıtaların amaç hâline getirilmesine tavır koymaktadır. Bu maksatla ehl-i rüsûmla
birlikte sûret sûfilerini de Ģiddetle eleĢtirmektedir.
O, insanın ilâhî güzelliği bedeninde ve davranıĢlarında yansıtması gerektiğini vurgulamıĢ, madde ve
mânâ âleminin dalgalarına dikkat çekmiĢtir. Sûretin serkeĢliğinden yakınmıĢ ve sûretin riyazetle eritilmesi
gerektiğini beyan etmiĢtir. Sûretin ancak özü korumak için var kılındığını ifade ederek mânâyı da sûretin
kanadı olarak tanımlamıĢtır. Mevlânâ, mânâ dilini öğrenmeden ikiliğin ortadan kalkmayacağını, insanın
asıl gıdasının yeryüzünde değil gökyüzünde olduğunu, nefsânî gıdalardan kesilip manevî gıdalarla
beslenmek gerektiğini, maddede ileride olanların çoğu zaman manâda geride kalabildiklerini, Hakk‘ın
darbhanesinden basılmıĢ mânâ altınları hâline gelebilmenin önemini vurgulamıĢtır.
KonuĢmamı sûret ve mânâ ehli Ģahsiyetlerin farkını ortaya koyan Mevlânâ‘nın Ģu mısraları ile
tamamlamak istiyorum:
“Her iki türlü arı (yani bal arısı ve sarıca arı) aynı yerden yediler, lakin (yedikleri Ģey) birinde bal oldu ötekinde
zehir… Ġki âhû ot yedi ve su içtiler; birinden necâset hasıl oldu öbüründen hâlis misk! Ġki tür kamıĢ da bir dereden su
içtikleri halde, birinin içi bomboĢtur, diğeri Ģekerle doludur. Böylece yüz binlerce birbirine benzer Ģeyler bulunur ki,
aralarında yetmiĢ yıllık fark vardır. Bu, yer, yediği posa olarak kendinden ayrılır. Öbürü yer, yedikleri bütün ilâhî nûr
olur. BaĢka birisi yer, yediği Ģeyler, cimrilik, çekememezlik huylarını meydana getirir. BaĢka birisi yer, yediklerinden
Hakk'ın, hakikatin nûru husûle gelir. Ġmanlı kiĢi feyizli, ekime müsait, tertemiz bir tarlaya benzer. Ġmansız kiĢi ise
çorak, hiç bir Ģey bitirmeyen kötü bir arazidir. Ġmanlı, melek gibi masûmdur. Ġmansız ise Ģeytan ve canavar misalidir.”2

1 Abdülbâki

Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn Hayatı, Eserleri, Felsefesi, Ġnkılap Kitabevi, Ġstanbul 1999, 5.Baskı, s. 171.
M‟anevî, c. I, b. 268-274.

2 Mevlânâ, Mesnevi-i

MEVLÂNÂ‘YA GÖRE OLUMLU DÜġÜNMENĠN YOLU VE ĠNSAN YAġAMINA
KATKISI
Dr. Osman Nuri KÜÇÜK*

DıĢ dünyayı kendi kiĢisel bilincinden ibaret görmeye meyilli olan insanın, diğer insanları ve karĢılaĢtığı
olayları değerlendirmesinde, baktığı Ģeyde öne çıkardığı ve algıladığı hususlar belirleyici olmaktadır. Bir
Ģeyin olumsuzlukları üzerinde odaklanan kiĢinin o Ģeyle ilgili zihninde uyanan imge olumsuz olacağı gibi
bunun aksi de aynı derecede geçerlidir.1 Bu yüzden insanın bir Ģey hakkındaki olumsuz değerlendirmeleri,
aslında kendi bakıĢ açısını ve zihninde o Ģeye biçtiği kendi zihinsel imgesini ifade etmektedir denilebilir.
Duyularımızı, dıĢ dünyaya açılan pencereler Ģeklinde nitelendirebiliriz. Ġnsan, kendi kiĢisel bilincinin, dıĢ
dünyayı oluĢturduğuna ve kendi yaĢantısının afâkî ―nesnel gerçekliği‖, tam bir biçimde temsil ettiğine
inanır.2 Ancak bu değerlendirmelerin ve kendi dıĢımızdakilere verdiğimiz yanıtların ve ahlâkî yargıların,
bir Ģuur düzeyinden diğerine ilerledikçe köklü bir değiĢime uğrayabileceğini görünce insan, önceki
değerlendirmelerine ĢaĢırmaktadır.3 Bu nedenle Mevlânâ bizlere Ģöyle seslenir:
―Kime kötü gözle bakarsan bil ki kendi varlık dairenden bakmaktasın, sen fenâ olduğundan onu fenâ
görmektesin. Eğri merdiven basamağının gölgesi de eğri olur.‖4
Ġnsanlar hakkındaki değerlendirmelerimizin izafiliğini, aĢağıdaki beyitlerde ifade eden Mevlânâ,
ardından gelen îzahında da bunun sebebi olarak zâhiri göz ve aslî göz ayrımına atıfta bulunur. Böylece
gözün, baktığı Ģeylerde zihnin görmek istediği Ģeyleri göreceği hususuna iĢaret eder. Zihnin görmek
istediği Ģey; insanın o ana kadarki sahip olduğu birikim ve hayat vizyonunu, dolayısıyla algılamaya hazır
hâle geldiği Ģeyi ifade etmektedir diyebiliriz. Göz, bu vizyon ve arka plan doğrultusunda bir algı
gerçekleĢtirmekte;5 ayrıca bu algısal alanın belirlenmesinde kiĢinin içinde bulunduğu hâlet-i ruhiye de
etkili olmaktadır. Mevlânâ bu konuda Ģöyle der:
―Birisi, senin gözüne yılan gibi görünür ama bir baĢkasının gözünde o, güzeldir.
Çünkü senin gözünde onun küfrünün ve kötülüğünün hayali vardır. Hâlbuki o dostun gözünde onun
müminlik hayali vardır.
Görüyorsun ya... Bu bir kiĢide iki iĢ de var. O gâh balık olur, gâh olta!
Yarısı mümin, yarısı kâfir. Yarısı hırs, yarısı sabır!
Senin Yezdan‘ın buyurdu ki: ‗Fe-minkum mu‘minun ve minkum kâfir (Ġçinizde mümin de var, kâfir
de) eski putperest de‘6
Bir sığır gibi... Yarısı kara, yarısı ay gibi bembeyaz...
Her kim bu yarısını görürse onu reddeder; öbür yarısını gören ise onu arzular, almak ister.
Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi
Vincent Peale, Olumlu DüĢünmenin Gücü, çev.: ġahin Cüceloğlu, Sistem Yay., Ġstanbul 2001, s. 37.
2 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 30.
3 Grof, Kozmik Oyun Ġnsan ġuurunun Yeniden KeĢfi, s. 119.
4 Mesnevî, c. V, b. 1973‘den sonraki baĢlık.
5 Ġnsanın baktığı Ģeyleri görüp değerlendirmesini sağlayan bu bâtınî göz hakkında çağdaĢ bir araĢtırma için bkz. Ken Wilber, The
Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gne Slightly Mad, Boston: Shambhâla Publications, 1997.
6 ―O, sizi yaratan Allah‘tır. Sizin bir kısmınız kâfir ve bir kısmınız mümindir‖ ayetinden (Teğâbun 64/2) iktibâs edilmiĢtir.
Mevlânâ ayeti insanların ayrı, ayrı farklı inançta olmaları Ģeklinde değil de bir kiĢinin içinde farklı birbirine zıt olumlu ve olumsuz
düĢüncelerin toplanmıĢ olması Ģeklinde iĢârî bir tarzda yorumlamaktadır. (Konuk, Mesnevî-i ġerîf ġerhi, c. III, s. 176). Ayrıca ayeti
bu yönde yorumlayan diğer bazı müfessirler de bulunmaktadır. (Tahirü‘l-Mevlevî, c. VI, s. 208).
*
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Yusuf, kardeĢlerinin gözünde canavar gibiydi, fakat aynı Yusuf, Yakup‘un gözünde huri gibiydi.
Fer‘ gözü, kötü hayal yüzünden onu çirkin gördü; aslî göz ise görünmez (nâ-pedîd)dir.
Zâhiri olan gözü, o aslî gözün gölgesi bil. Bil ki; o (aslî göz) her ne görürse, bu (zâhiri göz) de onu
görür.‖1
Mevlânâ, sohbetlerinden birinde de olumlu düĢünmenin insana sağlayacağı pragmatik sonuçları Ģöyle
îzah eder:
―Bir kimse, baĢka biri hakkında iyi Ģeyler söyler ve düĢünürse, o hayır ve iyilik esasen kendisinindir.
Gerçekte kendisini övmüĢtür. ġunun gibi hani: Birisi evinin çevresine güller, papatyalar dikerse her
bakıĢında gül ve papatya görür ve kendini daima cennetteymiĢ gibi hisseder. KiĢi de insanların iyiliğini
söylemeyi huy edinirse, onların iyiliğini söyleye söyleye sonunda o kiĢiye karĢı içinde bir sevgi oluĢur.
Sevgiliyi anmaksa gül bahçesi gibi insana güzel koku ve esenlik verir. Birinin kötülüğünü söyleyince, o
kimse kötüleyenin gözünde sevimsizleĢir, onu hatırladığında sanki yılan görmüĢ gibi olur. Bu nedenle
gece-gündüz irem bahçeleri görmek varken, niçin dikenlerin ve yılanların bulunduğu bir yerde
dolaĢıyorsun? Bütün insanları sev ki; daima çiçekler ve gül bahçeleri içinde olasın. Eğer hepsini düĢman
bilirsen, düĢmanların hayali gözünün önüne gelir ve sanki gece gündüz dikenlikler ve yılanlar arasında
geziyormuĢ gibi olursun. ġu hâlde herkesi seven ve her Ģeyi hoĢ gören evliyâ, bunu –Allah saklasınbaĢkaları için değil, gözlerine çirkin, sevimsiz ve iğrenç bir hayal görünmesin diye yaparlar. Mademki bu
dünyada insanları tahayyül ve yâd etmek mutlaka zaruridir ve bundan kaçınılamaz; o hâlde iğrenç ve
çirkin hayallerin zihnini ve yolunu karıĢtırmaması, bozmaması için insanları anarken hepsinin (zihninde)
hoĢ ve iyi (hayallerle) olmasına çalıĢ. Binâenaleyh halk hakkında yaptığın her Ģey ve onları ister iyilikle
ister kötülükle anman (faydası veya zararı) tamamiyle sana ait olur. Bu bakımdan Cenâbı Hak buyurur ki:
‗Kim, iyi bir iĢ yaparsa, kendi nefsine ve kim kötü bir iĢ iĢlerse kendi aleyhine yapar;2 ve ‗O‘nun için her
kim bir zerre ağırlığınca iyilik ederse onu görecek ve her kim de zerre kadar kötülük iĢlerse onu
görecektir.‘‖3
Mevlânâ, Ġslâm düĢünce geleneği doğrultusunda rûh ve bedenden müteĢekkil bir varlık olarak kabul
ettiği insanın, olaylara ve kiĢilere bakıĢ açısını belirleyen algının temelde iki benlik algısından neĢ‘et ettiğini
belirtir. Buna göre insan bir Ģeye ya sınırlı olan mevhûm benlik penceresinden yahut da ezelî benliğinin
gönül gözü ile bakmaktadır. Mahdût olan benlik, nefsanî istek ve arzularla örülü olduğu için; kendinden
baĢka kimseyi beğenmeyen ve her Ģeyin kendi menfaati doğrultusunda cereyanını isteyen bir bencillik ve
kibre sahiptir. Dolayısıyla baktığı olayları ve kiĢileri bu zaviyeden değerlendirir. Mevlânâ, böyle bir bakıĢ
açısıyla yapılan değerlendirmenin, insana huzur ve rahatlık vermeyeceğini; etraftaki Ģeylerin insanı rahatsız
eden bir mahiyette algılanacağını belirtir. Çünkü Mevlânâ‘ya göre insanın gördüğü âlem, aslında gerçek
âlemin sınırlandırılmıĢ ve indirgenmiĢ bir çıkarsamasıdır. Âleme yüklediği kendi anlam dünyasından
ibarettir. Bu yüzden dıĢ âlem, insanın bilinçlilik durumunun bir tanığı ve içsel durumunun dıĢtaki bir
görüntüsü gibidir. Binâenaleyh insan nasıl düĢünürse gerçekte öyle algılamakta;4 yani algıladığımız
gerçeklik, kendi bilinç durumumuzu yansıtmaktadır denilebilir.5 Diğer bir ifadeyle her bilinç durumu,
kendi gerçeklik tanımını ortaya çıkarmaktadır.
Mahdût benlik algısının, eĢyâyı olumsuz algılamasının diğer bir nedeni Mevlânâ‘ya göre Ģudur: Ġnsanın
ten ciheti, fânî ve değiĢken olduğundan, âlemdeki kevn u fesâddan zeval ve yok oluĢu görür. Her bir
zeval ve bozuluĢ ise sadece bu cihetten hayatı algılayan kiĢiyi hüzne sevk eder. Hâlbuki ezelî benlik
ebedîdir; benlik algısı da ebedî olan cihete yöneliktir. Bu yüzden algılamalarında istikrar ve bekâ;
dolayısıyla huzurlu bir bakıĢ hâkimdir. Ezelî benlik algısı, sûretteki değiĢimlerin ve kevn u fesâdların
ardındaki değiĢmez gerçekleri gördüğünden, sûretteki zevaller onu fazla etkilemez.
1 Mesnevî,

c. II, b. 602-11.

2 Fussilet 41/46.

3 Mevlânâ, Kitâb u
4 Walsh
5

Fîhi Mâ Fîh, s. 201; Konuk çev.:, ss. 182-3; Anbarcıoğlu çev.:, (Ġstanbul 1954), ss. 295-6; Gölpınarlı çev.:, s. 174.

& Vaughan, Ego Ötesi, s. 27.
Ġnsan bilincinin söz konusu mahiyetine iliĢkin geniĢ bilgi için ayrıca bkz. Ken Wilber, The Spectrum of Consciousness, Wheaton: The
Philosophical Publishing House, 1977.
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Mevlânâ bu iki farklı bakıĢ açısına iĢaret etmek üzere, ülkeyi kasıp kavuran bir kıtlık yılında bir zâhidin
hikâyesini anlatır. Zâhid, ailesinin kalabalık, kendisinin de hiçbir Ģeyi olmamasına rağmen diğer insanlar
gibi sızlanıp kıtlıktan yakınmaz. Bütün insanları hüzne sevk eden kıtlık felaketi, zâhidin neĢesini dahi
bozmaz. Mevlânâ, hikâyedeki zâhidin olumlu düĢünebilmesinin gerekçesini; zâhidin, olaya ten
penceresinden değil, can penceresinden bakması Ģeklinde îzah eder. Bu hususu, zâhidin halka hitabı
vesilesiyle Ģöyle dile getirir:
―Ey aĢağılık kavim, siz, ten Firavununun dostusunuz... onun için Nil size kan görünmede.
Hemencecik akıl Musa‘sına dost olsanız kan görmez, ırmak suyunu görürsünüz.
Babanla aranda bir Ģey geçti mi babanı köpek gibi görürsün, gözüne böyle görünür!
Senin baban, köpek değildir ama o cefanın tesiri ile senin gözünde o hâle gelir; öylesine bir
merhametli adam bile sana köpek görünür!
KardeĢleri Yusuf‘a haset ediyorlar kızıyorlardı... bu yüzden onu kurt Ģeklinde gördüler.
Fakat babanla barıĢtın da kızgınlığın geçti mi köpek ortadan kalkar, baban, sana ateĢli bir dost olur.‖1
Mevlânâ, mahdût ten varlığı zaviyesinden olaylara bakanın, eĢyâyı olduğundan farklı göreceğini; bu
yüzden kiĢinin mahdût benlik sınırlarını aĢması gerektiğini vurgular.2 Bu gerekliliği vurgulamak üzere
Mesnevî‘deki cinsel içerikli fıkralardan biri olan armut ağacı fıkrasını anlatır.3
Mevlânâ‘ya göre olumlu düĢünmenin diğer bir faydası; hayatta karĢılaĢacağı olumsuz durumlara karĢı
insanı dirençli kılmasıdır. Ġnsan, ancak bu sayede hayatın hadisatına karĢı enerjik kalabilir. Mevlânâ bu
hususu Ģöyle ifade eder:
―Güzel bir hayale, bir düĢünceye dalsın. (Çünkü) iyi ve olumlu düĢünce, insanı geliĢtirir.
Hayvan, otla semirir, insan da yücelikle, Ģerefle geliĢir.‖4
―Ġnsanoğlunun beslenip geliĢmesi hayaldendir. Eğer onun hayalleri, güzel (sahib-i cemâl) olursa!
(hayal sahibi de güzel ve huzurlu bir hayat yaĢar)
Yok... Eğer hayalleri nâhoĢ ise ateĢten eriyen mum gibi erir gider.
Eğer Hudâ seni yılanların, akreplerin içindeyken bile güzel hayallerle (ayakta) tutarsa
Yılanlar, akrepler sana munis olur. Çünkü senin o hayalin, bakırı altın yapan bir simyâdır.‖5
Mevlânâ‘ya göre her türlü olumsuzluğa karĢı insanı dirençli kılan; gönlündeki kuvvetli inançtan
beslenen hayal ve ümididir. Yusuf örneği üzerinden bu hususu Mevlânâ Ģöyle ifade eder:
―Yusuf, (rüyâsında) güneĢle yıldızların, huzurunda kullar gibi secde ettiklerini gördü de o rüyâya
adamakıllı inandı, kuyuda da ondan baĢka bir Ģey ummuyordu, zindanda da.
O (hayale) dayanmakta, onu beklemekteydi. Ondan baĢka ne kulluktan derdi vardı, ne de az çok
kınanmaktan!
Rüyâsı, mum gibi gözünün önünde yanmakta, onu aydınlatıp durmaktaydı; rüyâsına güveniyordu.
Yusuf‘u kuyuya attıkları zaman Hak‘tan kulağına Ģu ses gelmiĢti:
Ey yiğit, sen bir gün padiĢah olacaksın. O vakit seni kınayanların sözlerini, yüzlerine vurursun.
Bunu söyleyen görünmüyordu ama gönül, söyleyenin eserini tanıyordu.
O sesten cana bir kuvvet, bir rahat, bir huzur geliyordu.
Ġbrahim‘e ateĢ nasıl bir gül bahçesi kesildiyse; o ses yüzünden kuyu da Yusuf‘a gül bahçesi kesilmiĢti.
Gayri ne cefa geldiyse o kuvvetle tahammül etti, neĢeyle çekti.‖6

1 Mesnevî,

c. IV, b. 3253-8.
c. IV, b. 3540-3.
3 Fıkra için bkz. Mesnevî, c. IV, b. 3544-57.
4 Mesnevî, c. VI, b. 289-90.
5 Mesnevî, c. II, b. 594-7.
6 Mesnevî, c. III, b. 2334-43.
2 Mesnevî,
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Olumlu düĢünme, insanın baĢına gelen musibetlere karĢı tahammül gücünü artırdığından Mevlânâ,
olumlu düĢünme ile sabır iliĢkisine iĢaret eder.1 Ġnsan, zorluklara sabrederken, karĢılaĢtığı olayın olumlu
yönlerini görerek adeta çekeceği ıstırabı tatlılaĢtırabilir. Bu sayede durumdan nasıl istifade edeceğinin ve
kârlı Ģekilde çıkacağının yollarını keĢfeder. Altın madeninin ateĢ potasında erimesini, yüzün tebessümüne
teĢbih eden Mevlânâ, insanın karĢılaĢacağı en çetin durumları dahi olumlu düĢünme sayesinde
mütebessim bir Ģekilde karĢılamasını, arınma sürecinin ayrılmaz bir parçası kabul etmektedir.2
Olumlu düĢünmenin temelinde dinî literatürdeki hüsnüzannın yattığını söyleyebiliriz. Hüsnü zannını
koruyan bir mümin, aslında olumlu düĢünme konusundaki maharetini geliĢtirmektedir. Bu geliĢimin
zirve noktasında ise sûfî literatüründeki diğer bir kavram ile karĢılaĢılmaktadır. Bu kavram, rızâdır. Hâl
yahut makâm olduğu hususunda sûfîler arasında farklı görüĢler bulunan rızâ,3 bütün tasavvuf ekollerinin
yer verdiği ve sâlikin sahip olması gereken temel meziyetlerden biridir.
Mevlânâ‘ya göre insanın olaylara dair olumlu bir bakıĢ açısı geliĢtirebilmesi, kaza ve kader inancıyla
yakından ilgilidir. ġöyle ki kâinatta meydana gelen her bir olayın en ince ayrıntısına kadar ilahî ilme uygun
cereyan ettiğini bilen, bir yaprağın dahi ilahî kudretin izni olmaksızın yere düĢmeyeceğine inanan mümin,
alınan tüm tedbirlere rağmen baĢa gelen bir musibet ve olayın, Cenâbı Hakk‘ın ilminin malumu
olduğunu, O‘nun irâde ve iznine tabi olarak geldiğini bilir. Bu sayede ―Olan Ģeyde hayır vardır (el-Hayru fî
mâ vakaa‟)‖ düsturunu, onu rızâya eriĢtirecek bir ilke olarak benimser. Mevlânâ Behlül ile bir derviĢ
arasında geçen ve bu bilinci örneklendiren Ģöyle bir diyalog aktarır:
―Behlül,4 derviĢin birine ‗Ey derviĢ, nasılsın? Anlat bakalım?‘ dedi.
DerviĢ dedi ki: ‗Dünyadaki bütün iĢler daima bir adamın dilediği gibi olur; seller, ırmaklar istediği gibi
akar, yıldızların hareket ve tesirleri onun hükmünce gerçekleĢir; yaĢam ve ölüm, onun birer çavuĢu olur
da emri doğrultusunda istediği yere giderlerse; dilediği yere taziye haberi, dilediği yere müjdeli haber
yollar; yolcuların hepsi, onu izler, yolda kalanlar onun hilesiyle yolda kalırsa; onun fermanı ve rızâsı
olmadıkça âlemde hiçbir ağız gülemezse; (böylesine bir kudrete sahip) bir adamın hâli nasıl olur (sence?)
ĠĢte (rızâ sayesinde) ben, o hâldeyim.‘
Behlûl, padiĢahım doğru söyledin. Bu hâle sahip olduğun nurundan da belli, yüzünden de
anlaĢılmakta.‖5
Mevlânâ‘ya göre olumlu düĢünmeyi sağlayan hususlardan bir diğeri; bir olay karĢısında verilecek
tepkinin, Allah tarafından izlendiğinin yani imtihân edildiğinin farkında olabilmektir. KarĢılaĢılan her bir
musibet ve kederi imtihân için Allah tarafından gönderilmiĢ bir misafire benzeten Mevlânâ, misafirin,
konakladığı yerde güler yüzle ağırlanması gereğine iĢaret eder. Çünkü misafir, muhakkak geldiği yere
dönecek ve kendisine nasıl muamele edildiğini anlatacaktır.
Mevlânâ, bu ana fikri vurgulamak üzere ―Ağırlayacakları misafiri istemeyen bir hanımın, kocasına yağmur
baĢladı, misafir de boynumuzda kaldı‖ Ģikayetiyle ilgili hikâyeyi anlatır.6 Akabindeki Ģu beyitlerde olumlu
düĢünme tekniği hakkında bizlere bazı ipuçları verir:
―Ġnsan bedeni, bir misafirhâneye, çeĢitli düĢünceleri de ayrı ayrı gelen konuklara benzerler. Ârif, o
neĢeli ve gamlı düĢüncelere râzıdır, âdeta gariplerin hatırını hoĢ eden Hâlil Peygamber‘e (as) benzer.
Onun kapısı, misafir ağırlamak için daima kâfire de açıktı, mümine de, emîn olana da açıktı, hâine de.
Bütün konuklara güler yüz gösterirdi.
1 Mesnevî,

c. II, b. 598-9.
Bkz. Mesnevî, c. VI, b. 3896.
3 Afifî, Tasavvuf, ss. 308-9; Seyyid Hüseyin Nasr, Tasavvufî Makaleler, çev.: Sadık Kılıç, Ġnsan Yay., Ġstanbul 2002, s. 97; Yılmaz,
Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, ss. 176-7. Tasavvufî düĢüncede hâl ve makâm konusunda ayrıca bkz. bkz. Yüksel Göztepe,
KuĢeyrî‟de Hâller ve Makâmlar, (BasılmamıĢ Doktora Tezi), Ankara 2006. Cüneyd-i Bağdadî ve Hallâc-ı Mansûr‘un hâl ve makâm
konusuna iliĢkin bazı değerlendirmeleri için bkz. Darshan Singh, ―Cüneyd ve Hallâc‘ın Sünnet, Ahvâl ve Makâmât‘a KarĢı
Tutumları‖, Tasavvuf, çev.: A. Cahit Haksever, sayı: 4, Ankara 2000, ss. 231-8; Hayrani AltıntaĢ, Tasavvuf Tarihi, AÜĠF Yay.,
Ankara 1991, ss. 51-8.
4 Behlül‘ün Abbasi hâlifelerinden Harun ReĢid‘in süt kardeĢi olduğu ve meczup bir kiĢi olduğu bildirilmektedir.
5 Mesnevî, c. III, b. 1884-91.
6 bkz. Mesnevî, c. V, b. 3647-75.
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Civanım! Bu beden, bir konuk evidir. Her sabah, oraya koĢa koĢa yeni bir konuk gelir.
Sakın bu konuk, benim boynumda kaldı, deme. Birazdan yine uçar, yokluk âlemine gider.
Gayb âleminden gönlüne ne gelirse konuktur, onu hoĢ tut.‖1
Olumlu düĢünmenin karĢı kutbunda ise dinî literatürde sûizan denilen olumsuz düĢünme
yatmaktadır. Mevlânâ, sûizannın, insanın hakîkati görmesinin önünde büyük bir engel oluĢunu Ģöyle ifade
etmektedir:
―Kötü zan sahibi olan kiĢi, yüz niĢan da olsa doğruyu iĢitmez.‖2
―Kötü zanda bulunanın iĢi, daima çirkindir. Dostun hakkında da kendi kitabını okur o.‖3
Mevlânâ, sûizannı, bir bakıĢ açısı hâline getiren kiĢinin bu düĢüncesinin, onu zihnen hastalandıran bir
illet olduğunu belirtir. 4
Mevlânâ‘ya göre insan, oluĢ ve bozuluĢla muallel bu kevn u fesâd âleminin ötesindeki mânâ boyutuna
bakarak olumlu düĢünme tekniğini geliĢtirebilir. Çünkü geçici olan ve kesreti haiz olan bu sûretler âlemi,
tefrika ve olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. Binâenaleyh bu âlemin sûretine bakan, onda kan,
gözyaĢı, savaĢ ve felaketlerden baĢka bir Ģey göremez. Mânâya bakan kiĢi ise âlemdeki insicam ve vahdeti
fark eder, bu sayede huzur bulur. Bu yüzden Mevlânâ, âlemin sûretinde güzellik görebilmenin yolunun,
onun mânâsıyla uzlaĢmak olduğunu belirtir. 5
Mevlânâ‘nın varlık anlayıĢına göre müĢâhede ettiğimiz bu sûretler âlemi, mânânın bir tezahürü, sanal
bir yansımasıdır. Bunu bilenler âlemin sûretindeki hadisattan olumsuz Ģekilde etkilenmez. Bu ön kabul
Mevlânâ‘yı Ģu fikre sevk etmiĢtir diyebiliriz. Madem burada görülenler bir akis ve yansımadan ibarettir; o
hâlde insan, dünyanın her türlü zorluğuna katlanabilecek gücü kendisinde bulabilir demektir.
Ġnsanın olumlu düĢünmesini sağlayan hususlardan bir diğeri Mevlânâ‘ya göre, yaĢamdaki hiçbir Ģeyin
mahza kötü ve mutlak batıldan ibaret olmadığı bilincidir.6 Ġnsan, kiĢisel dünyasında an be an değiĢmelerin
yaĢandığı bir öznedir. Ġnsanın bireysel bilinci, istikrarlı bir sürekliliğe sahip değildir. Ġhtiyaçlar, niyetler ve
bakıĢ açısı doğrultusunda insan bilincinde de bir izafiyet ve değiĢimin yaĢandığı gözlenmektedir. 7 Bu
izafiyette, kiĢinin bireysel bilincinin geçiciliği8 yanında kültürden kültüre değiĢen ahlâk kurallarındaki
farklılıklar da etkili olmaktadır.9 Varlık dairesinde vücut bulan hiçbir Ģey, Mevlânâ‘ya göre varlığı itibariyle
mahza kötü değildir.10 Çünkü yaratılıĢ, yokluk âleminden meydana geldiğinden var oluĢ düzeyinde
tezahür eden her Ģey, zıddıyla dengelenerek simetrik olmak durumundadır.11 Ayrıca dünyada ortaya çıkan
her bir Ģey, onu gerektiren bir nedenden dolayı ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle dünyadaki bir Ģey, ne mutlak
hak ne de mutlak olarak batıl ve kötü diye tavsif edilebilir. Doğru ve yanlıĢ, o Ģeyin bizzat mahiyetinde
değil; insanın kullanım ve istifade Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla aynı Ģey, bir insana iyi diye
görünürken diğerine kötü görünür. Mevlânâ, bu hususu Ģöyle ifadelendirir:
1 Mesnevî,

c. V, b. 3544-6.
c. II, b. 2714.
3 Mesnevî, c. V, b. 1981.
4 Mesnevî, c. III, b. 1579-80.
5 Mesnevî, c. IV, b. 3259-68.
6 DüĢünce tarihinde ―Kötülük Problemi‖ baĢlığı altında iĢlenen bu konuya iliĢkin bazı düĢünürlerin değerlendirmeleri için bkz.
Mehmet Aydın, Din Felsefesi, Selçuk Yay., (6. baskı), Ankara 1997, ss. 147-54; Mevlüt Bayraktar, ―Ġkbal‘de Tanrı‘nın Kudreti ve
Kötülük Problemi‖, Tasavvuf, sayı: 7, Ankara 2001, ss. 185- 93.
7 Ġnsan algısının izafiliğine iliĢkin bkz. J. Bruner & C. C. Goodman, ―Value and Need as Organizing Factors in Perception‖,
Journal of Abnormal and Social Psychology, 42. sayı, 1947, ss. 33-44.; William James, The Principles of Psychology, New York: Dover
Publications, 1950, ―The Stream of Consciousness‖ baĢlıklı bölüm, ss. 224-90.
8 Bkz. Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, ss. 46-8.
9 Grof, age., s. 120. Ġyi ve kötünün göreceliği, J. Paul Sarter‘ın ġeytan ve Ġyi Tanrı adlı oyununda sanatsal bir anlatımla dile
getirilmektedir. (J. P. Sartre, The Devil and the Good Lord, New York: Alfred a. Knopt, 1960.
10 Bu vurgunun ıstılahi bir anlatımını Ġbnü‘l- Arabi‘nin tasavvuf felsefesinde görmekteyiz. Bu düĢünceye göre kevnin tamamı, ilahî
isimlerden/kelimelerden meydana gelmiĢtir. Her varlık kendi rabbinin/Rabbü‘l-Has bir tecellîsidir. Ġlahi özün yanlızca belirli bir
yönüdür. (Bu yönde bir değerlendirme bilgi için bkz. ―Ġbn Arabi ve Jung‘da Aktif Ġmgelem‖, Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, ss. 11129).
11 Grof, age., s. 125.
2 Mesnevî,
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―Ne ĢaĢılacak Ģey! Bir hadise bir yönden ölüm, öbür yönden dirilik ve sevinçtir.
ġu bir yönden tatlıdır, zevk vericidir. Diğer bir yönden de öldürücü ve azap vericidir.‖1
―Allah‘ın yarattığı bir Ģey, abes değildir. Kızgınlık, hilim, öğüt, hile... hepsi doğrudur.
Bunların hiç biri mutlak olarak hayır değildir. Aynı zamanda mutlak olarak Ģer de değildir.
Her birinin yerinde faydası vardır, yerinde de zararı. Onun için bilgi vaciptir, faydalıdır.
Yoksula verilen öyle cezalar vardır ki sevap bakımından ekmekten de iyidir, helvadan da.
Çünkü helva, vakitsiz yenirse safra yapar. Hâlbuki helva verilecek yerde ona bir sille vurulsa
kötülükten kurtulur.‖ 2
Mevlânâ‘nın bahsettiği bu bilinç hâli, insanın kötü ve olumsuz gibi gördüğü Ģeylerdeki olumlu yönleri
görebilmesi bakımından önemlidir. Mevlânâ, anlattığı bir hikâyede bunu Ģöyle vurgulamaktadır. Yıllardır
sevgilisine bir türlü kavuĢamayan bir âĢık, zalim bir bekçiden saklanmak için girdiği bağda sevgilisini
bulur. Önceden nefret beslediği bekçiye, onu sevgilisine ulaĢtırdığı için hayır dualar etmeye baĢlar.
Mevlânâ, hikâyede remiz edildiği gibi hayatta karĢılaĢılan birçok olumsuz Ģeyin sonuçta insan için bazı
hayırlara vesile olabileceğini belirtir.3 Kötülüğün iyilikle sarmal mevcudiyetine dikkatimizi çeken Mevlânâ,
bunu anlamak için empatinin gerekliliğine ise Ģöyle iĢaret eder:
―Allah, öyle bir Allah ki, insanlar, ümitsizliğe düĢtükten sonra yağmur yağdırır. Nice uzaklık vardır,
yakınlığa sebep olur. Nice talihler, kutluluklar vardır ki, kötülük isteğinden gelip çatar. Bu sûretle de
Allah‘ın, kulların kötülüklerini, iyiliklere döndürdüğü bilinir.‖4
―Bekçi herkese zehirdi, fakat ona panzehir! Bekçi, onun sevgilisine kavuĢmasına sebep olmuĢtu.
Dünyada mutlak olarak (bütünüyle mahza) kötü olan bir Ģey yoktur. BilmiĢ ol ki kötülük, nispet
itibariyledir, izafidir.5
Âlemde hiçbir zehir, yahut Ģeker yoktur ki birine ayak, öbürüne ayakbağı olmasın!
Evet... birine ayak olur, öbürüne pranga. Birisine zehirdir, öbürüne Ģeker gibi tatlı!
Yılanın zehri, yılana hayattır, insana ise ölüm!
Deniz mahlûklarına deniz, bağ, bahçe gibidir... fakat karada yaĢayanlara ölümdür, dağdır!
Ey iĢ eri (olan), bu nispeti birden tut da böylece bine kadar saya dur!
Zeyd, birisine göre Ģeytandır, öbürüneyse sultan!
O, Zeyd pek yüce bir kiĢidir der... bu, Zeyd, gebertilecek bir kâfirdir der!
Zeyd, bir adamdır ama ona öyledir, buna ise baĢtan baĢa zahmettir, ziyandır!
Eğer onun, sana göre de Ģeker hâline gelmesini istiyorsan var, onu âĢıklarının gözüyle gör!
O güzele kendi gözünle bakma... isteneni, isteyenlerin gözüyle gör!
Kendi gözünü yum.. gözünün yerine, ona âĢık olanlardan ariyet bir göz edin...
Hatta ariyet olarak ondan bir göz, bir görüĢ al da onun yüzüne, o gözle bak!
Bak ki ona bakmaktan bıkıp, usanmayasın...‖6
1 Mesnevî,

c. IV, b. 3095-6.
c. VI, b. 2597-2601.
3 Mevlânâ‘nın bu görüĢünün ―HoĢlanmadığınız Ģeyde sizin için hayır, hoĢlandığınız Ģeyde de sizin için Ģer olabilir. Allah bilir, siz
bilmezsiniz‖ ayetinden (Bakara 2/216) mülhem olduğu söylenebilir.
4 Mesnevî, c. V, b. 1772‘den sonraki baĢlık.
5 Burada bahsedilen bazı insan eylemlerindeki kötülük değildir. Örneğin birini öldürmek, haksızlık etmek kötülüktür ve bunun
izafiliği yoktur. Bütün toplumlarda asırlarda hırsızlık, adam öldürmek kötü bir Ģeydir. Burada bahsedilen daha üst dairedeki bir
kavramdır. Bahsedilen kötülük eylem ve irâdesi dıĢında geliĢen reel hayata iliĢkin iĢleyiĢe yöneliktir. Dogmatik bir kural değildir.
Yani burada kötülüğün izafiliğinin söylenmesi örneğin birinin diğerine yaptığı haksız bir eylemi, zulmü haklı çıkarmaya yönelik
değildir. Ancak reel olarak bir kiĢi diğerine haksızlık yapıyorsa haksızlığı yapana nispetle bu bir haksızlık değildir. Ona soracak
olsanız hakkını almadır veya kendine uygun olumlu bir sebep olacaktır. O iĢin kötülüğü ise o mağduriyete uğrayana nispetledir.
Yani burada bir iĢin haklı veya haksız oluĢuna iliĢkin normatif bir hükümden ziyade olgusal bir tespit yapılmaktadır denilebilir.
6 Mesnevî, c. IV, b. 64-78.
2 Mesnevî,
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Mevlânâ‘ya göre kötülüğün mevcudiyetinden insanın olumsuz etkilenmemesi sağlayan diğer bir
husus; kevndeki her Ģeyin, kendi zevci (eĢi) ile yaratılmıĢ olduğu bilincidir. ġöyle ki Mevlânâ‘ya göre iyi,
var olmak için kötü dediğimiz Ģeyin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Mevlânâ, kötülerin kötülüğü olmasa,
iyilerin iyiliklerinin de bir anlamının kalmayacağını, her ikisinin birlikte yaĢamda bir denge unsuru
olduklarını, bunun da ilahî hikmetin bir gereği olduğunu Ģöyle belirtir:
―Allah dilediğini yapar, pazarında her ikisi için de ayrı alıcı var.
Dikenliğin gıdası ateĢtir; sarhoĢ dimağının gıdası da gül kokusu.
Bir leĢ, bizce kötüdür, pistir ama domuzla köpeğe Ģekerdir, helvadır.
Pisler, Ģu pisliklerini yapa dursunlar, sular da pisleri arıtmaya çalıĢırlar.
Yılanlar zehir saçar, acılar bizi periĢan eder ama bal arıları dağlarda, kovanlarda, ağaçlarda baldan
Ģeker ambarları doldurur.
Zehirler, tesirlerini yapıp dururlar ama panzehirler de hemen o tesirleri gideriverir.‖1
Mevlânâ, iyi ve kötü arasında süregelen mücâdeleyi pazara gelen müĢteriyi kandırmak ve fiyatı
yükseltmek için mahsustan kavga edenlerin satıĢ hilesine benzetir. Ġlahî varlık boyutuna nispetle
yaĢamdaki bu mücâdelenin, bir hikmete mebni olduğunu ifade eder. 2 Bu yüzden insan, baĢına gelen
musibetlerde dahi olumlu düĢüncesini terk etmemeli, bu olayın kendisine kazanımlarının ne olduğunu
araĢtırmalıdır. Diğer bir ifadeyle insan, ben bu olaydan ne öğrendim sorusuna daima cevap aramalıdır.
Mevlânâ, bunu vurgulamak üzere vaaza baĢlayınca sürekli kötü kimselere dua eden bir vâizin hikâyesini
anlatır.3 Vâize bu yaptığının sebebi sorulunca, bundaki hikmeti vâiz lisânından Ģöyle dile getirir:
―Ben onların (kötülüklerindeki gizlenen) iyiliği gördüm; bu yüzden de onlara dua etmeyi kendime
âdet edindim.
Bana o kadar kötülükte bulundular, o derece zulüm ve cevir ettiler ki nihayet beni Ģerden kurtardı,
hayra ulaĢtırdılar.
Çünkü ben ne vakit dünyaya yöneldiysem onlardan eziyet görür, meĢakkat çeker, dayaklar yerdim.
Böylece iyilik tarafına kaçardım; beni o kurtlar yola getirirlerdi.
Benim iyiliğime sebep oldular; ey aklı baĢında adam, bu yüzden onlara dua etmek, boynumun
borcudur benim!‖4
Yukarıda ifade edilen husus, Mevlânâ‘nın düĢünce sistemi açısından Ģöyle değerlendirilebilir. Ġnsanın
baĢkalarından gördüğü kötülük, ya dünyevî bir menfaat ve çıkar çatıĢmasından dolayıdır; ya da insan,
kendi nefsinden neĢet eden bir kötülüğün karĢılığını görmektedir. ġayet kötülüğün sebebi, dünyevî bir
menfaat ise o kiĢiden görülen hile ve haksızlık sayesinde insan, kendini Allah‘tan alıkoyan bir Ģeye
gönlünü bağlamaktan kurtulmuĢtur. Ayrıca uğradığı bu zulüm sebebiyle Hakk‘a yönelir, bu da onu
manevî açıdan yüceltir. Ġnsanın baĢına gelen kötülük, Ģayet kendi yaptığı bir hatanın, nefsinin bir
kötülüğünün mukabili ise gördüğü bu kötülük, kendi kötü huyunu düzeltmesi için uyarıcı vazifesi yapar;
bu sayede insan, ahlâkını güzelleĢtirir. Binâenaleyh olumlu düĢünen insanın, her iki durumda da kâr
içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu düĢünme tarzının, müminin bir vasfı olduğunu Peygamberimiz (sav)
bir hadisinde Ģöyle dile getirir: ―Müminin, Ģu özelliği ne kadar güzeldir. Eğer kendisine bir nimet eriĢirse Ģükreder ve
bu onun için hayır olur. Eğer bir musibete uğrarsa sabreder ve bu da onun için hayır olur (Her hâlukârda kârdadır).‖5
Olumlu düĢünmenin insana sağladığı faydalardan bir diğeri; kötü olayların zihinde bıraktığı etkiyle
ilgilidir. Zira baĢına gelen kötü bir olaydan ziyade insanı esas yıpratan, o olayın insan zihninde bıraktığı
izdüĢümüdür. Olay, dıĢ dünyada anlık yaĢanır; bir kere olup biter. Buna rağmen olayın insan zihnindeki
izdüĢümü, sürekli insanla beraberdir. Adeta zihninde her an yeniden yaĢanmaktadır. Çoğu insan, birkaç
dakikalık bir olayın dehĢetli imgesini, bir ömür boyu kendi ile birlikte yaĢatarak adeta hayatının bütününü
1 Mesnevî,

c. VI, b. 29-35.
c. IV, b. 3014.
3 Bkz. Mesnevî, c. IV, b. 81 vd.
4 Mesnevî, c. IV, b. 86-90.
5 Hadis için bkz. Müslim, Zühd 64; Dârimî, Rikâk 61.
2 Mesnevî,
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o Ģey ile karartmaktadır. Olumlu düĢünme sayesinde kiĢi, kötü bir olayın zihnindeki imgesini, olumluya
çevirebilirse, bu sayede o olayın, kiĢiliği ve daha sonraki yaĢamı üzerindeki etkisini rehabilite etmiĢ
olmaktadır. Ġnsan baĢa gelen musibet ve stresli durumları iyi yönetebildiği takdirde uyum sağlama,
alıĢkanlık kazanma, baĢa çıkmayı öğrenme, zorluklarla daha dirençli olma gibi olayın birçok olumlu
yönlerinden istifade edebilir.1
Ġnsan, bütün çabasına rağmen bir kiĢi hakkındaki olumsuz imgesini yenemiyor, o kiĢiye karĢı nefret
besliyorsa, Mevlânâ‘nın o kiĢiye tavsiyesi somut bir adımdır. Bu da nefret duyulan kiĢiye iyilik yapmasıdır.
Yaptığı bu iyilik ile insan, kendi içindeki kötülük imgesinden kurtularak, gönül huzuru elde edeceğinden
bir bakıma kendi kendine iyilik etmiĢ olacaktır. Mevlânâ bu hususu Ģöyle dile getirmektedir:
―Allah için halka hayır yap, yahut kendi canın için herkese hayırda bulun da.
Daima gözüne dost görünsünler... gönlüne kin yüzünden çirkin sûretler gelmesin!‖2
―Ġyilik ettiğin müddetçe görürsün ki iyi yaĢamaktasın gönlün rahat.
Fakat bir kötülükte bulundun, bir fenâlık ettin mi o yaĢayıĢ, o zevk gizleniverir.‖3

1 Roberta Conlan,

Zihnin Halleri, çev.: Derya Duman, Phoenix Yay., Ankara 2001, s. 84.
c. IV, b. 1979-80.
3 Mesnevî, c. VI, b. 3487-8.
2 Mesnevî,

MEVLÂNA‘NIN MESNEVÎ‘SĠNDE NEFĠS KAVRAMI
Dr. Ġhsan SOYSALDI*

Tasavvuf her dönemde kabul gören ama bunun yanında da eleĢtirel bakıĢ içerisinde ele alınan bir ilim
alanı olmuĢtur. Fakat en can alıcı nokta insan üzerine görüĢlerin belirtildiği ve onun manevî terbiyesi her
zaman taze ve geçerli kabul edilmiĢtir. Gaye olarak ta ideal insana ulaĢmak seçilmiĢtir. Günümüzde insan
eğitimi gerekliliği, yapılan eksik ve hatalarla devamlı gündem oluĢturmaktadır. Hastalıklara, problemlere
çarelerin aranıldığı bir dönemde insanı yetiĢtirme ve örnek olacak modeller elde etme konusunda
mutasavvıfların rolü yadsınamaz.
Yüzyıllar boyu insanı her Ģeyin üstünde tutan ve mükemmeliyete ulaĢtıracak yolları, metotları tercih
eden sûfîler, eserlerinde de bu konu ve ilgili hususları incelemiĢler, kendi tecrübelerine yer vermiĢlerdir.
Bu çalıĢmaların ve birikimlerin hazır bir Ģekilde günümüz insanına sunulması önemli bir görev olacaktır.
Mevlâna günümüz insanına asırlar ötesinden esen bir güzel esinti gibi güzellikler katmaktadır. Onun
öğretileri ve hayatı birer numune olarak her devirde ihtiyaç duyan için birer hazine mesabesindedir.
Tasavvufun temel öğretilerinden olan nefis terbiyesi de Mevlâna‘nın eserlerinde yerini almıĢtır. Ġnsan,
nefsini ve onun muhtevasını tam anlamıyla idrak etse, onu eğitebilse hem kendisi hem de etrafındakiler
rahat edecektir.
Nefs kelimesi sözlük anlamı olarak ―nefes almak, bir Ģeyin özü, can, zat, kan, ruh, kalb, geniĢlemek,
ferahlamak, kendisiyle akledilen Ģey‖ gibi değiĢik anlamlara gelmektedir. 1 Tasavvuf literatüründe nefs
kavramından kastedilen insanın kötü sıfatları ile yerilen huy ve davranıĢları olarak görülmektedir. Gazali
nefse yüklediği anlamda insanın hakikati, Ģehvet ve gadap kuvvetlerinin bir araya geldiği mana, insan
bedeninde bulunan istenmeyen kötü huyların kaynağı olan bir latife, bir sırdır Ģeklinde izah etmektedir.
Bunun karĢıtı olan güzel huyların kaynağı ise, ruh olarak kabul edilmektedir. Ruhu yöneten akıl, nefsi
idare eden de hevâdır.2
Kur‘ân‘da geçen tasavvuf kavramlarından olan nefis değiĢik manalara gelecek Ģekilde Kur‘ân‘da yer
almıĢtır. Bazen ―zât kiĢilik‖ olarak3 bazen de ―hem ruh hem de beden‖ anlamlarında kullanılmıĢtır. 4
Sadece ruh anlamıyla kullanıldığı yerlerde mevcuttur.5
Nefs terbiyesi tasavvufun esas meselesi olarak görülmekte ve bu sebeple de tarifinde de yer
almaktadır. Bu açıdan bakıldığında mü‘minlerin kendilerine örnek aldıkları Hz. Peygamber (s)‘in hayatı da
nefis konusunda yaptığı mücahede sahneleriyle insanlığa hitap etmektedir. Ġnsan hayatının her
döneminde nefsiyle bir uğraĢ vermekte, onu yenmenin isteklerine karĢı durabilmenin gayreti içerisindedir.
Bu açıdan da bakıldığında bir insanın kendi içersinde geliĢen bir savaĢın mevcudiyeti görülmektedir.
Ünlü sûfî Ġbn Arabî de nefsi bedeni idare eden ama gözle görülemeyen bir latife olarak kabul
etmektedir. Nefsi insanın ikili mahiyetini tamamlayan bir unsur olarak kabul eder. Allah‘ın ruhundan
üflediği anda ilâhî nefha ile tesviye edilmiĢ bedende ortaya çıkmıĢtır. Nefs insana berzâh âleminde verilen
* Fırat Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi AraĢtırma Görevlisi
1 Cevherî, sıhah, c.III, s. 984–985, Kahire 1982; Ġbn Faris, Mucemu Makâyısı‟l-luğa, (Tah. A. Muhammed Harun) c.V, s.460–461,
Mısır 1969; Ġbn Manzur, Lisanu‟l-arab, (Tah. HaĢim Hamid eĢ-ġâzelî),c.VI, s.4500-4504, Kahire trs..
2 Gazâlî, Ġhyâ, Mısır 1957, c.III, s.4; KuĢeyrî, Risâle, Mısır 1966, s. 75; Hucvîrî, KeĢfu‟l-Mahcûb, (Haz. Süleyman Uludağ), Ġstanbul
1982, 309,313.
3 Bakara, 2/284.
4 Âl-i Ġmrân, 3/135.
5 Zümer, 39/42.

164

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

sıfat olması yönüyle kötülenmiĢ, Allah‘a izâfe edilmesi sebebiyle de övülmüĢtür.1
Ġnsanın kalbine tesir etme konusunda nefis ve kalp sürekli bir mücadele içerisindedirler. Kalp bu
mücadeleler sonunda bazen ruhun, bazen de nefsin istek ve arzularına uymakta, ondan etkilenmektedir.
Nefsin bu kötü istek ve arzularından kurtulmak için tezkiye edilmesi terbiyeye tabi tutulması
gerekmektedir. Ruh nefsin olumsuz etkisinden kurtularak Allah‘a doğru yönelmesi ve yakınlık kesbetmesi
mümkün olacaktır. Bunların neticesinde kalp de ruha kulak verecek ve ondan gelecek emirlere göre
vaziyet alacaktır.2
Nefsine sahip olamayan kiĢi artık onun isteklerini normal görür. Yani nefse mağlup olmuĢ, onun
emrine girmiĢtir. En kötü isteğini dahi normal bir ihtiyaç olarak kabul eder. Tam tersi nefsine sahip olan
onun kötü istek ve arzularına dizgin vuran için, aklı nefsine karĢı durabilmektedir.
Mutasavvıflar emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râdiye, merdiyye ve kâmile Ģeklinde nefsi
mertebelere ayırarak yapılan mücadeleyi de derecelendirmiĢlerdir. Çünkü insan bir eğitim içerisinde belli
bir süreç sonucunda her basamakta farklı zorluk ve engellerle karĢılaĢmaktadır. Kendisini geliĢtiremeyen,
hep aynı seviyede kalan insan her açıdan olumsuzluklarla karĢılaĢır ve toplum tarafından da yerilir.
Devamlı surette kiĢi kendini daha güzel vasıflarla donatmaya çalıĢmalı bunu yaparken de nefsini
dizginlemeyi baĢarmalıdır.
Mevlâna‘nın nefis konusunda Mesnevîde verdiği Âdem (a.) örneği dikkat çekicidir. Cennette iĢlediği
günahı tasvir ederken, nefsinin isteğine uyup onun zevki için hareket ettiğini ve cennetin en güzel
yerinden bu sebeple ayrılmak zorunda kaldığını hikâye etmektedir. Bunun neticesinde meleğin
kendisinden uzaklaĢtığını, bu hataya da çok az bir yiyecek karĢılığında düĢtüğünü ama piĢmanlık duyarak
gözyaĢı döktüğünü zikretmektedir. Mevlâna Hz. Âdem (a.)‘ın bu günahı iĢlemesinde etkenlerden birisini
bir baĢka akılla meĢveret etmemesine dayandırır. Akılla yapılan bu danıĢma insanı hatadan uzak tutar
derken, nefsin nefisle beraber hareketinden ise akıl devre dıĢı kalır bir iĢe yaramaz demektedir. Nefsin
baĢka bir nefisle sevinip gülmesiyle manevî olarak karanlığın artacağını, takip edilecek yolun gizli
kalacağını ifade etmektedir. Tam tersi bir aklın baĢka bir akılla beraber hareketinde ise aydınlığın
aratacağını takip edilecek yolun daha belirgin hale geleceğini söylemektedir. 3 Tabii burada kastedilen akıl
mutasavvıfların kabul ettiği gibi nurlanmıĢ akıl yoksa her zaman akılla hareket doğruyu göstermez.
Hataya da götürebilir.
Mevlâna nefse verdiği diğer bir örnekte kiĢinin düĢmanını dıĢarıda aramaması gerektiğini en büyük
düĢmanın kendi nefsi olduğunu, kendisine haset edenleri kiĢi düĢman olarak görmeden önce tendeki
düĢmanını bilmelidir demektedir. Nefsini ten evinde besleyen daha sonrada baĢkalarına suç bularak
onlara kin beslemenin yanlıĢ olacağını anlatmaktadır.4
Ġnsan en büyük zararı çoğu zaman kendi kendine vermekte, çünkü bunu fark edemediği için aynı
Ģekilde hareket etmeyi sürdürmektedir. BaĢına gelen sıkıntılarda dertlerde suçluyu ya da hatayı baĢka
yerlerde görme arzusu suçu kendinde arayamama yanlıĢı insanların tabiatında olan bir duygudur.
Bir baĢka hikâyede Mevlâna, halkın kendisini töhmet altında bıraktığı kiĢinin annesini öldürmesi
hususunda kendisine anasını öldürmek yerine o töhmeti yapanı niye öldürmediğini soran kiĢiye halkın
kanına girmektense onu boğazladım demektedir. Bu olay üzerine verilen izah dikkat çekicidir. O kötü
huylu anadan kastın kiĢinin kendi nefsi olduğu, onun uğruna her defasında bir baĢka kiĢiye kast ediyorsun
asıl kendi nefsini öldür diyerek nefse sahip çıkılmasını istemektedir.5 Böyle yapılmaması halinde hiçbir
zaman gerçek düĢmanımızı bulmamız mümkün olamayacaktır.
Mevlâna nefsini öldüren kiĢinin özür dilemek sıkıntısından kurtulacağını ve yaĢadığı yerde kendisi için
baĢka bir düĢmanın kalmayacağını belirtmektedir. Bu söze karĢılık olarak peygamberler nefislerini yok
etmemiĢlerdi ki düĢmanları vardı onlara haset ediyorlardı sorusuna ise, o inkâr edenler kendilerine
1 Ġbn

Arâbî, Muhyiddîn, Fütûhât-ıMekkîyye, Beyrut trs., c.II, s.749.
Ebû Hafs Ömer, Âvârifu‟l-Meârif, (ter. H.Kamil Yılmaz, Ġrfan Gündüz) Ġstanbul 1990,s.567.
3 Mevlâna, Celâleddin Rumî, Mesnevî, ter. Veled Ġzbudak, MEBY, Ġstanbul 1995, c.II, s. 2.
4 Mevlâna, aynı eser, c.II, s.59.
5 Aynı eser, c.II, s. 60.
2 Sühreverdî,
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düĢman idiler ve kendi kendilerine zarar veriyorlardı.1 Cevabını vermiĢtir.
Burada dikkat çekici bir hususta insan sosyal hayatında çoğu defa özür dilemek zorunda kalmaktadır.
Ama nefsine hâkim olan onu yenen için özür dileme durumunda kalma söz konusu olmayacaktır. Buna
rağmen insana saldıran kiĢiler varsa da bu da onların kendi nefislerinden gelen kendi yanlıĢlıklarının
sonucu olan davranıĢlardır.
Bir baĢka ifadesinde nefsi öküze benzeten Mevlâna, nefsi tepele geç ki, gizli olan ruh dirilsin ve
akıllansın demektedir. Ağır beden öldürülürse sırları bilen ruh varlığı dirilir.2
Nefis insanın Allah‘a yönelmesinde, ruhunu diriltip sırlara sahip olmasında önündeki en büyük
engeldir. Onu aĢmadan yaratılıĢ gayesine ulaĢmak mümkün değildir.
Mevlâna nefsine esir olan onu kendine idareci seçen için, akıl esir durumuna düĢmüĢ demektedir.
Ġsterse binlerce kez mushafa yemin etsin yine de böylesi için fark etmez, böyle bir durumda nefis insana
rahat vermez. Kölesini bağlayan efendi gibi o yemini esir olan adama fırlatır. Diyerek nefse teslim olmuĢ
insanın hangi hallere düĢeceğini izah etmektedir.3
Nefsin gösterdiği veya yönlendirdiği Ģeyler hep zıddına olduğunu ifade eden Mevlâna, bu kötü
demesine kulak asma onun söylediğinin tersini yap, dünyada peygamberlerin vasiyeti, isteği de bu
Ģekildedir. MeĢverette bulunma konusunda da ümmetlerine peygamberler ―mukteda olan akılla‖
yapılmasını tavsiye etmiĢlerdir. Nefsini kadın bil, hatta kadından da beter, çünkü kadın Ģerrin cüzü, nefsin
ise küllüdür. Nefsin sana namaz kıl, oruç tut diye emretse bile, nefis hilecidir, o emriyle bile sana bir hile
kuracaktır. Ġnsan ömründe sahip olduğu bütün zamanlarda nefis aldatmak için çeĢitli bahane ileri sürerek
aldatır. En soğuk itici vaatleri bile sıcak bir Ģekilde sunar ki ret edilmesin.4
Nefsin insan aklının üstüne çıkıp onu kendine göre hareket eder duruma getirmesi, o kiĢinin
davranıĢlarında artık kontrolden çıkmasına akılla izah edilemeyen hareketle sergilemesine neden
olmaktadır. Nefis çoğu kez aldatıcı hileler tuzaklar kurar. Yapacağı kötü iĢleri masum bir hale koyar ki kiĢi
bundan Ģüphelenip geri durmasın. Ġnsan her zaman tek baĢına nefisle baĢ edemediği anlarda baĢka bir
akla danıĢması ondan destek ve yardım alması bu nefis mücadelesinde baĢarılı olmasına sebep olacaktır.
Nefsin öldürülmesi konusunu ise, dünyada isteklerini terk etmek olarak gören Mevlâna taĢla
ezilmesin diye yılanın zehirli diĢini sökmeye benzetmektedir. Nefsi öldürmek içinde kendisi nefsine galip
gelmiĢ bir üstada ihtiyaç olduğunu, ona sımsıkı sarılmadan bunun gerçekleĢemeyeceğini izah etmektedir. 5
Mevlâna nefsin insandan istediğinin aĢağılık bir kazanç olduğunu ve insanın bunu terk etmesi uzak
durması gerektiğini söylemektedir.6 Nefsin insandan yüce bir isteği olmasını dahi bir hile ve düzen sebebi
gören Mevlâna, namaza kalk demesi bile bir tuzaktır diyerek ikaz etmektedir.7
Mevlâna akıl ve nefis karĢılaĢtırmasında nefsin töhmetli, yüce aklın ise bundan uzak olduğunu ifade
etmektedir. Nefsi terbiye etme yöntemi konusunda hakikati kötekle anlar delil getirmek gerekmez
demektedir. Mucize görür aydınlanır ama sonra o hayaldi der. Kendine göre bahaneler getirir diyerek
nefsin hilelerini tasvir etmektedir.8
Nefsin terbiyesi konusunda Mevlâna‘nın üzerinde durduğu husus nefsin zordan anladığı baĢka türlü
müdahalelerden fayda olmayacağını belirtmesidir. Onu bir manada cezalandırıcı faaliyetler ancak nefse
karĢı durmayı baĢarılı kılacaktır. Onun hoĢlandığı ısrarla istediği Ģeylerden uzak tutma baĢarılı bir yol
olarak görülmektedir.
Nefisle yapılan mücadelenin düĢmanla yapılan cihatla olan mukayesesi konusunda dıĢarıdaki
düĢmandan daha büyüğü içerimizde var, bunu öldürmek aklın fikrin iĢi değil. Ġçerdeki olan aslan öyle
1 Aynı

yer.

2 Mevlâna,

aynı eser, c.II, s.110.
c.II, s.163.
4 Mevlâna, Mesnevî, c.II, s. 174–175.
5 Mevlâna, aynı eser, c.II, s.194.
6 Mevlâna, aynı eser, c.II, s.199.
7 Mevlâna, aynı eser, c.II, s.200.
8 Mevlâna, aynı eser, c.II, s.268.
3 Mevlâna,
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tavĢan maskarası olmaz. Cehennem insanın nefsidir, hararetini denizler söndürmez. Bütün âlemi yer
yutar ama yine de daha yok mu? Der nihayet Hak, onun üstüne Lâmekân âleminden ayağını koyar ve
derhal sakinleĢir. Bizim nefsimiz de cehennemin bir parçasıdır diyen Mevlâna, bundan dolayıdır ki cüzler
kül olanın tabiatından kabilince onu ancak Hak tarafından öldürülebileceğini vurgulamaktadır. Nefsin
yayını Haktan baĢka kim çekebilir demektedir. Yaya hep doğru ok koyarlar ama nefiste ters ve eğri oklar
vardır. Diyerek ok gibi doğru olmayı tavsiye eden Mevlâna, dıĢarıda yapılan savaĢtan galip gelince içte
yapılan savaĢa dönüldü. Küçük muhabereden döndük ve Hz. Peygamber (s.)‘le beraber savaĢtayız. 1
Allahtan kuvvet ve güç isteyen Mevlâna asıl aslanın nefsini mağlup eden kiĢi olduğunu belirtmektedir.2
Hz. Peygamber (s.)‘in de hadislerinde buyurduğu gibi düĢmanla savaĢmaktan daha zor ve daha
önemli olan nefisle savaĢ insanın dünyadaki imtihanında baĢarılı olmasını da doğrudan etkilemektedir.
Hatta sosyal hayatında insanlarla iliĢkilerinde nefsi ile olan mücadelesinde baĢarılı olup olmaması önemli
rol oynamaktadır. Nefsine sahip çıkıp ona söz geçiren kiĢi baĢkalarıyla olan münasebetlerinde daha
dengeli ve daha sorunsuz olacaktır. KarĢılaĢacağı yanlıĢ tutum ve davranıĢlara karĢı daha müsamahalı ve
sabırlı olabilecektir. Kimseyi kırmayacak küçük maddi menfaatler uğruna insanları incitmeyip,
üzmeyecektir. Bilakis kendinden daha çok kardeĢini tercih edecek, isâr gösterecektir.
Mevlâna Allah Teâlâ‘ya göre güz mevsiminin nefis ve heva, akıl ve canınsa bahar mevsimi olduğunu
belirtmektedir. Sen kendi cüzi aklınla bir kâmil akıl sahibi ara, senin cüzi aklın onun sayesinde külli olur
demektedir. Bu sayede nefse zincir vurulabileceğini, çünkü nefs için akl ı kül zincir mesabesindedir der.3
Heva ve hevesle nefsin isteklerine uymanın insanı Allah‘ın yolundan çıkaracağını ifade eden Mevlâna
insanların arasını bozan ikilik çıkaran heva ve heveslerinin doğrultusunda hareket etmeleridir diyerek
insanları ikaz etmektedir.4
Akılla nefsin iliĢkilerinden bahsederken Mevlâna akıl nefsi için ayıplarla dolu olması sebebiyle Ģikâyet
eder. Nefsi güzel bir yüzdeki çirkin duran bir burna benzetmektedir. Akıl nefse seslenerek özel oluĢ,
farklı olma su ve topraktan, yani suretten değildir. Mânâ bakımından farklı olma söz konusudur
demektedir.5
Nefsin aĢağılanacak bir durumda olduğuna dikkat çeken Mevlâna, o sözünde durmaz bu yüzden
öldürülmelidir der. Kendisi alçak olduğu gibi yöneldiği tarafta alçaktır. Zeki ve ince hesap yapar ama
yöneldiği taraf dünya olması sebebiyle onu ölü bilmek daha iyidir.6
Mevlâna nefsin düĢmanlığı ve inkârcılığı hususunda nefsi Firavuna benzetir. Onu doyurmak en büyük
yanlıĢtır. Doyunca eski küfrü aklına gelir, ateĢin hararetine düĢmedikçe nefis güzelleĢmez. Onu belli bir
kıvama gelince terbiye et demektedir. Oağlayıp sızlasa bile ona acıma yola gelmez, Allah‘ın emrettiği gibi
yaĢamayı kabul etmez. O tıpkı Firavun gibi zor zamanda Allah‘a secde eder ama iĢi bittimi azar. EĢeğin
yükünü atınca çifte atması gibi o da sıkıntıdan kurtulunca azıtır, yoldan çıkar. ĠĢi yoluna girdiğinde önceki
ağlayıp yakarmalarını unutur.7
Nefsi insanı kendine acındırmak suretiyle yanlıĢa götürebilir, yapacağı yanlıĢları süsleyerek doğru
gösterebilir. Onu terbiye etmeden rahat edilemeyeceği aĢikârdır. Bazen emre itaat ediyor gibi görünse de
ilk fırsatta gerçek kimliğini ortaya koyması kaçınılmazdır. O bir fırsatını gözlemektedir. Sıkıntıdan
kurtulduğu an yapacağını yapar. Bundan dolayı nefsin sızlanmalarına kulak asılmaması önemli bir
prensiptir.
Nefis öldürülmesi gereken mahlûk olmasından dolayı Allah da onun öldürülmesini istemiĢtir diyen
Mevlâna nefsi üç köĢeli bir diken gibidir. Ne çeĢit koyarsan sana batar ondan kurtulma imanın yoktur.
Hevâ ve hevesi terk ederek o dikeni ateĢi vur onu terbiye et demektedir.8
1 Acluni, KeĢfu‟l-Hafa,

Beyrut trs., c.I,s.424
s.57.
3 Mevlâna, Mesnevî, ter. Veled Ġzbudak, MEBY, Ġstanbul 1995, c.I, s.164.
4 Mevlâna, aynı eser, c.I, s.237.
5 Mevlâna, Mesnevî, ter. Veled Ġzbudak, c.VI, s.234.
6 Mevlâna, aynı eser, c.IV, s.135.
7 Mevlâna, aynı eser, c.IV, s.289.
8 Mevlâna, aynı eser, c.III, s. 30.
2 Mevlâna, Mesnevî, Konya 2007,
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Nefsin ölmesiyle âlem dirilir diyen Mevlâna, nefsi efendisini öldürmüĢ sen de onu kendine kul köle
yap, nefsin kendini efendi yerine koymuĢ, ululuk taslamaktadır. Aklın zahmetsizce rızıklanmasının nefsin
öldürülmesine bağlıdır. Nefsi buna karĢı çıkacaktır, kendi otoritesinin gitmesini istemeyecektir.1
Mevlâna nefsin görünüĢte Kur‘ân‘a uyar gibi olduğuna, ibadet yapar görünmesine kanma o her an
gizli bir Ģekilde saldırma potansiyeline sahiptir. Riya içerisindedir, onunla yakın dost olma, seni abdest
almak için havuz baĢına götürür ama niyeti seni havuza atmaktır demektedir. Akıl nuranî olmasına, hak
ve hakikat ayırıcı olmasına rağmen nefsin ona üstün gelmesi nedendir? Sorusuna nefis kendi evinde
kendi yurdunda akıl ise garip, köpek bile kendi kapısında aslan kesilir diyerek karĢılık vermektedir.2
Nefsi baĢ edilmesi öyle zor bir düĢman ki görünüĢte ibadet yapıyor, ama gerçekte bir açık bulup
istifade etmeyi planlamakta. Bundan dolayı her an uyanık ve hazırlıklı olmak onun hilelerine ve
tuzaklarına düĢmemek gerekmektedir. Nefsi kendi kontrol ve denetimin altında tutmayı baĢaramazsan o
hemen sana hükmetmeyi ister. Efendi olmanın emretmenin yollarını arar. Ve bu konuda da çok
maharetlidir.
Nefis hastalıklı ise ne eline alırsa insana o hastalığa alet eder diyen Mevlâna, o iĢi bozar berbat eder,
eline mücevher alsan taĢ olur, gönül sevgisine sarılsan savaĢ olur Ģeklinde nefsin hastalıklı olması
durumunda nasıl zararlı olabileceğini anlatmaktadır.3
Mevlâna nefsi kendisini savaĢa çağıran kiĢinin nefsine söylediği sözleri örnek vererek Ģunları
anlatmaktadır. ġehvete düĢkün olan nefis ibadete bile yanaĢmazken savaĢmayı nasıl ister? Doğru
söylemezsen üstüne saldırır, riyazetle iyice sıkıĢtırırım demesi üzerine nefsi ona beni her gün öldürüp
duruyor, kâfirlere yapılan eziyetleri bana yapıyorsun. Uykusuz, yemeksiz öldürüp duruyorsun bari savaĢta
bir yarayla Ģu bedenden kurtulurum, bu sayede halkta yiğitliğimi, fedakârlığımı görür der. Bunun üzerine
o kiĢi nefsini münafık olarak yaĢamakta ve münafık olarak ölmedesin diyerek tenkit etmektedir.4
Mevlâna eĢsiz anlatımı ile nefis konusunu bir sûfî bakıĢıyla vermektedir. Verdiği kendine has
örneklemelerle insanların konuyu daha net anlamalarını düĢünerek, zamanının insanına ve kendinden
sonraki asırlara seslenmiĢtir. Üzerinde durulan en önemli husus olarak nefsin insanı aldatmakta çeĢitli
metotlar kullanmakta, buna karĢı hazırlıklı olmanın gerektiği, terbiye edilmemiĢ, kontrol altına alınmayan
nefsin kiĢinin baĢına dert olmayı adet hâline getireceğidir.
Nefis insanı günahlara yanlıĢlara götürse de insan bütün bunlara rağmen hiçbir zaman ümitsizliğe
düĢmemeli Allah‘ın rahmeti her an güvenmelidir. Ġnsanın suçu, günahı ne kadar çok olursa olsun Allah‘ın
af ve mağfireti yanında hep küçük kalacaktır. Yeter ki insan samimi olsun ve bu iĢlediklerine dönmemeyi
baĢarabilsin. Bu konuda Kur‘an‘daki ―De ki: Ey kendilerine karĢı haddi aĢan kullarım! Allah‟ın rahmetinden
ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağıĢlar.”5 Zaten Allah‘ın rahmeti ve bağıĢlaması bu kadar bol
olması insanlar sadece yaptıkları hayırlarla iĢledikleri sevaplarla cennete gidebilir miydi?
Tasavvuf insana dünya hayatında getirdiği prensiplerle Allah‘ın emrettiği ve Hz. Peygamber (s.)‘in
getirdiği prensipler doğrultusunda bir hayat sürdürmeyi amaç edinmektedir. Bu hedefte engel olarak
görülen faktörlerin en önemlisi ve tehlikeli olanı insanın kendi nefsidir. Çünkü kendi içersinde bir huzur
ve ahengi yakalayamayan her iĢinde baĢarılı olmakta zorlanacaktır. Nefsine söz dinletemeyen, baĢ
edemeyen hiçbir ibadette ya da yapacağı hayırlı iĢlerde istenilen sonuca ulaĢması kolay olmayacaktır.
Güzel vasıfları, iyilikleri kendi nefsine kabul ettiren kiĢi yapacağı her iĢte baĢarılı olacak ve istenilen
neticeye, gayeye ulaĢabilecektir. Bu amaç için kiĢinin kendini eğitmesi, istenilmeyen vasıfları var ise,
bunlardan arınması gerekmektedir. Hem kendiyle hem de insanlarla barıĢık olmanın yolu öncelikle kendi
nefsine sahip olmaktan geçmektedir.

1 Mevlâna,

aynı eser, c.III, s.204.
aynı eser, c.III, s.207–208.
3 Mevlâna, aynı eser, c.III, s.219.
4 Mevlâna, aynı eser, c.V,s.309.
5 Zümer, 39/53.
2 Mevlâna,

HZ. MEVLANA‘DA NEFS ĠLE ĠLGĠLĠ SEMBOLLER
Zeynep KÖSE*

Hz. Mevlana‘nın eserlerinin yüzyıllardır güncelliğini koruması bir tesadüf değildir.YaklaĢık sekizyüz
yıldır devam eden bu gelenek, onun tasavvuf felsefesinin ve kullandığı dilin kendi yaĢadığı zamanla sınırlı
olmadığını bize göstermektedir.Mevlana yalnızca yaĢadığı coğrafyanın insanına değil, tüm dünya insanına
sesini duyurmuĢtur. Binikiyüzlü yıllarda Hüsamettin Çelebinin elinden yazıya dökülen beyitler Ģimdi
birçok dünya diline çevrilmiĢ, farklı kültürlerden sayısız insana ulaĢmaktadır. Bunun altında yatan
sebepler birden fazla olmakla birlikte, Mevlana‘nın düĢünce sisteminin ana hatları ve mistik konuları
iĢleme tarzı bu sebepler arasında baĢı çekmektedir.
Onun Mesnevi‘deki manevi öğretileri ‗Dinle‘ diyerek baĢlar ve ele aldığı mevzuyu hikayelerle
sembollerle iĢleyerek devam eder. Bu anlatım biçimiyle neredeyse tüm kavramları soyut olan tasavvuf
felsefesi daha kolay anlaĢılır ve akılda kalır. Mevlana‘nın eserlerinin genel özelliklerine bakıldığında
sembolik dil öne çıkar. Zira tasavvuf alanında sembolik dili tek kullanan isim Mevlana hazretleri değildir.
Yunus Emre‘den Niyazi Mısri‘ye daha birçok mutasavvıf eserlerinde sembolizmi kullanmıĢtır.Ġlahi aĢk,
gönül, ruh akıl gibi temel kavramları ve dahasını sembollerle anlaĢılır kılmak mümkündür. Sembolizmin
tasavvuf alanında bu denli önemli olduğuna ĢaĢmamak gerekir. Zira Kur‘an-ı Kerim dahi sembollerle
doludur. Allah-u Teala‘nın ilahi kavramları insana bu dille anlatması, insan zihninin soyut kavramları
idrak etmede zayıf olduğunu ve muhakkak somut birtakım örneklere ihtiyacı olduğunu gösterir.
Genel anlamada sembol, algılanır olandan gösterilene giden yoldur.1 Asıl kavram soyut olduğundan
hem okuyan, zihninde bir yorum geliĢtirecektir. Semboller ise anlatıcıyı bu karmaĢadan kurtarır ve ona
zihnindekini somut olarak sunma imkanı verir. Sembolizmin alanı da algılanır olmayan metafizik
konularıdır.
Sembol kelimesi Grekçe ‗sumbolos‘dan Latinceye ‗sumbolus‘ Ģeklinde oradan da Avrupa dillerine
bugünkü Ģekil ve telaffuzuyla geçmiĢtir. ĠĢaret, iz ima gibi anlamları vardır. 2Sembol haline getirilen Ģey
veya kiĢi her ne kadar durağan, sıradan bir olgu gibi görünse de içerik bakımından geniĢ çaplı ve zaman
ötesidir.
Tebliğimizin konusu olan nefs ise Mevlana‘nın özellikle üzerinde durduğu, seyr-i sulukta kendimizi
tanımanın anahtar kelimesidir. Nefsi anlamak için öncelikle bu kavramı tanıyalım.
Eski Arapça‘da dönüĢlü isim olan nefs sözcüğü daha sonra Ġslam Felsefesinde ‗ruh‘ ve ‗istenç‘
anlamlarında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Kur‘an‘da da dönüĢlü isim olarak kullanılmasının yanı sıra ‗insan
ruhu‘ anlamında kullanıldığı bölümler bulunmaktadır. Ancak bu ruh insanın arzu ve isteklerini
denetleyerek onu yönlendiren bir ruh olduğundan ‗istenç‘ yerine de kullanıldığı söylenebilir. Temel
niteliği kötülüğe yönelmiĢlik olan nefs, bu nedenle Ġslam Felsefesinde iyileĢtirilmesi gereken bir Ģey olarak
görülmüĢtür. 3
Hz. Mevlana‘nın düĢünce sisteminde de nefs çok önemli bir yer tutar. Mevlana‘da nefs bazı
filozoflarda olduğu gibi ruhla aynı değildir. O ruhu temiz, duru bir halde görür. Beden ise insanın bir süre
hizmetinde olan varlığıdır. Nefs daha ziyade insanın Allah‘ın hoĢuna gitmeyecek yönlerini temsil eder.

Ġngilizce Öğret., Selçuk Ün. Ġlahiyat Fak. Doktora Öğr.
Bkz. Sembolik Ġmgelem, Gilbert Durand, Çev: AyĢe Meral, Ġnsan Yay, Ġstanbul, 1998
2 Yunus Emre‘de Sembolizm, Ġsmail Yakıt, sf. 1,2.
3 Felsefe Sözlüğü, Sarp Erk UlaĢ, Bilim ve Sanat Yay. Ankara 2002
*
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Benlik, hırs, Ģehvet, maddeye tamah etmek gibi kötü vasıflar nefsten kaynaklanmaktadır. Ġnsan bu tür
yönlerinin farkında olsa bile nefsinin ne denli tehlikeli olduğunu ve en azılı düĢmanını içinde taĢıdığını
bilmez.
Hz. Mevlana iĢte bu sebeple eserlerinde, özellikle Mesnevi‘de nefsi öyle sembollerle ele alır ki,
etkilenmemek mümkün olmaz.Nefsle ilgili semboller Mesnevi‘nin ilk cildindeki akıl ile nefsin savaĢını
anlatan bedevi ile karısının hikayesiyle baĢlar.
‗Bu hikayedeki bedeviyi aklın, karısını da nefsin sembolü olarak bil.
Bunlardan her ikisi de Ģu topraktan yaratılmıĢ beden evinde otururlar, gece gündüz birbirleri ile
savaĢır dururlar.
Kadın durmadan beden evinin ihtiyaçlarını diler durur.
Aklın ise bedene ait düĢüncelerden haberi bile yoktur. Onun gönlünde ancak Allah sevgisi vardır.‘ 1
Diyen Mevlana bu hikayede nefsin insanı nasıl hataya sürüklediğini anlatır.
‗Nefis kadın gibi her iĢe bir çare bulmak üzere gah toprağa döĢenir tevazu gösterir, gah ululuk diler,
yücelir.‘2
Hikayede bedevi, fakirlikten Ģikayet den karısının lafına uyarak maddi çıkar sağlamak için Bağdat
halifesine bir testi yağmur suyu hediye götürür.. Halbuki halifenin suya ihtiyacı yoktur, sarayı Dicle
nehrinin kenarındadır. Onca zorlu yolu boĢuna katetmiĢ olan bedevi gibi insan da nefsine uyarsa faydasız
heveslerin peĢinde ömrünü tüketecektir. Burada Ģunu da belirtmek gerekir ki; bu hikayede kadın
aĢağılanmıĢ gibi görünse de Mevlana Hazretleri yalnızca bu hikaye için nefsi kadınla sembolize etmiĢtir.
Mevlana‘nın genel düĢünce sisteminde kadına verilen değer Hz. Peygamberin sünnetine uygun olarak,
ziyadesiyle belirgindir. Zira Hz. Peygamberin kadınla ilgili hadisleri Mevlana‘nın eserlerinde sıkça yer
almaktadır. Mesnevi‘den aynen alıntıyla:
‗Peygamber dedi ki: Kadınlar akıllı kiĢilere, ehli dil olanlara fazlasıyla galip olurlar.
Fakat cahiller kadına galebe ederler. Çünkü onlar sert ve kaba muameleli olurlar.
Onlarda acıma, lütfetme, sevme azdır.Çünkü tabiatlarında, yaradılıĢlarında hayvanlık üstündür.
Sevgi ve acıma insanlık vasfıdır, hiddet ve Ģehvetse hayvanlık vasfı.
Kadın, hak nurudur, sevgili değil...Sanki yaratıcıdır, yaratılmıĢ değil.‘3
Mesnevi‘de nefsle ilgili semboller küçük bir tavĢanın aslanı tuzağa düĢürme hikayesiyle devam eder.
Hatırlanacağı üzere, tavĢan ormanlar kralı aslana hile yaparak onu kuyuya düĢürmüĢ, böylece diğer orman
hayvanlarını ona yem olmaktan kurtarmıĢtır. Bu hikayede nefs tavĢanla sembolize dilmiĢtir. Kuyuya
düĢen aslan ise insanı temsil eder. Mevlana‘nın burada vurgulamak istediği, nefsin zararsız gibi
görünüp,hiç de azımsanmayacak kadar güçlü olduğudur. Ġnsanı ummadığı zamanda hataya düĢüren nefs
onu Allah‘a giden yolda hep engellemek ister.
Mevlana nefsi her yönüyle tanıtmak ister ve baĢta kaba gibi görünse de insanın hayvani yönlerine
dikkat çeker. Hikayelerinde bazen önceki hikayelerde anlattığımız gibi üstü kapalı nefsten bahseder bazen
de bir objeyi ya da bir hayvanı direkt olarak kullanır. Nefsi dolaysız bir biçimde bazen eĢeğe, bazen
köpeğe, bazen de bir fareye benzetir.4 Bu tür hayvanların olumsuz özelliklerini ön plana çıkaran
hikayeleriyle insanın kendisini hor gördüğü hayvanlara ne kadar benzeyebileceğini gösterir. ĠĢte bu sayede
insan kendi yanlıĢlarını fark eder ve bundan kurtulmak için yüksek çaba gösterir. Ġnsanoğlu elbette ki
yalnızca boğaz ve Ģehvetini düĢünen eĢek , bayağı bir köpek ve tehlike anında ortadan kaybolan farenin
özelliklerini kendinde barındırmak istemez.
Mevlana hazretleri nefsin hırs, arzu kibir gibi yönlerini ise kullarla anlatır.
‗Tene ait dört huy, Halil‘in kuĢlarına benzer. Onları kesmek cana yol açar.‘ Diyen Mevlana için bu
1 Mevlana, Mesnevi, M.E.B. Yay. Çev: Veled
2 Mesnevi, C:1, B: 2621

3 Mesnevi, C:1, B: 2433-2437

Ġzbudak, C:1, B: 2848

4 Mesnevi, C:4, B:1996-2006, C:5,B:831, C:2, B:3436-3452
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kuĢlar kaz, tavus, kuzgun ve horozdur. Kaz hırsı, horoz Ģehveti, tavus kuĢu makamı, kuzgun ya da karga
ise dileği temsil eder.1
Kaz hırsı sembolize ederken, bire yandan insanın nefsi gibidir. Hem suda hem karada yaĢayabilen
kaz, eğer kendi doğasının izinden giderse kuru toprakları ardında bırakabilir ve ruhani gerçeklik denizinde
yüzebilir. Nefs de eğer hırsını doğru yönde kullanabilirse, insanı her alanda baĢarıya taĢır. Tavus kuĢunun
yürüyüĢünde ise bir kibir ve benlik duygusu hakimdir. KuĢların içinde en güzel olduğunu bilir fakat bu
güzelliğin kimden geldiğini bilmez. Tıpkı sahip olduklarının kimden geldiğini bilmeyen insan gibi...
Kuzgun ve karga ise özellikleri itibariyle mezarlık ve yıkıntılar içinde yaĢarlar.
‗Karga ardınca uçan canı nihayet mezarlığa götürür.
Kendine gel de kargaya benzeyen nefsin ardından koĢma...Çünkü o seni mezarlığa götürür, bağa
bahçeye değil!‘ 2diyen Mevlana nefsin insanı arzu ve istekleriyle felakete götüreceğinin haberini verir.
Horoz Ģehveti temsil eder, zira o da yaradılıĢı icabı yalnızca üremeyi sağlar.
Hz. Mevlana‘nın felsefesinde ruh ile nefsin aynı Ģey olmadığını daha önce belirtmiĢtik. Öyle ki,ruh
nefsin kötü huylarından zarar görerek aslından uzak düĢer.
‗Ruh doğan kuĢudur‘3 diyerek nefsi ruhtan tamamen ayıran Mevlana için ruhun vatanı Allah‘ın
kendisidir ve sonunda yine O‘na dönecektir. 4Mesnevi‘de padiĢahın elinden kaçarken yaĢlı bir kadının
eline düĢen doğan hikayesi ile ruhun yolculuğunu anlatan Mevlana insanı bu ilahi yolculukta baĢına
gelebilecekler konusunda uyarmaktadır. Hikayede doğan kuĢu ruhu,yaĢlı kadın ise dünyayı sembolize
eder. Kadın güya iyi niyetle doğan kuĢunu alır, onu besler. Fakat kuĢun fıtratından bihaber olduğu için
onun özüne aykırı olarak tırnaklarını ve kanatlarını keser, onu samanla besler ve doğan kuĢu sonunda
tanınmaz hale gelir.5 Ġnsanoğlu da Allah‘tan gelip Allah‘a döneceği zaman aralığında kendisini dünyaya
kaptırırsa sonu doğan hikayesindeki gibi olacaktır. Sahibi onu tanısa bile onun sahibine varmaya ne yüzü
ne mecali olacaktır.
Ruhu ile nefsi arasındaki farkı göremeyen insan da kendini ya tamamen Tanrı‘dan uzak, terkedilmiĢ
vaziyette görür ya da içindeki tehlikeden habersiz, kendini Allah‘ın yeryüzündeki olarak bilir. Bu iki
durum da sağlıklı olmamakla beraber insanı ümitsizlik ve rehavet arasında bırakır. Amacı Allah‘a ulaĢmak
olan insan için ilk adım kendini tanıma olmalıdır. Böylece insan Hz. Peygamberin ‗Nefsini bilen Rabbini
bilir‘ Hadis-i Ģerifi gereğince nefsini, buna bağlı olarak kendini, en nihayetinde asıl amaç olan Allah‘ı bilir.

1 Mesnevi, C:5, B:3144

2 Mesnevi, C4, B:1309-1312
3 Mesnevi, C:5, B:843
4

Kur‘an, 2-156

5 Mesnevi, C:2, B:3233-2344

THE IMPRISONED BIRD ANALYSIS OF THE ORIGINS OF SOUL
IMPRISONMENT IN THE WORKS OF MOWLANA
Mahmoud Jaafari-DEHAGHI*
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(

)

Introduction:
The idea of the imprisonment of the soul in this material world is an ancient and mystical thought
which has an important place in the works of famous intellectuals and mystics. According to these
mystics, the soul is trapped like a bird in a cage and that cage is the material body.

(
)
Being an expert in employing the poetic visions, Molana pays especial attention to this concept. In
his Masnavi, and other famous works he constantly talks about this issue saying that the human soul is
like a bird which has come down to earth from heaven and is far away from his origin. The soul has
been imprisoned in the material word.

(
)
Following this point of view, Molana regards this material world as a dreadful cage in which the bird
of human soul is a wonderer.

(
)
Only the soul is from the spiritual world and does not need any material tool. He is happy in the
spiritual world and experiences joy from spiritual pleasures. Just as he enters the body and comes down
to this material world, his happiness is taken away from him. There is one exception and that is in the
case where the person forgets the material world and leaves any material attachments jus as the old harp
player who ―made the harp his only acquaintance and lied on a gravestone.‖

*
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(
)
It should be pointed that the idea of the Imprisonment of the soul in the material body has been
represented in the works of other poets such as Hafez:

Also Sheykh e Shabestar says:

The aim of this article is to find the origin of the thought that soul is imprisoned in the material body
and also what sources has Molana used to picture his thought about this issue.
Picture of the material world in Molana‘s thought:
It seems that the thought of the imprisonment of the soul has an important place in the IranianIslamic thought. According to this thought….
This view of the world is shown several times in Molana‘s poems. The poet shows this view by many
different examples and forms so that all the social and cultural classes would understand it. The material
world has been pictured in Molana‘s poems as follows:
prison:
Molana sees this world like a cage or prison in which we are kept and advises that we should tear a
part of this world and save ourselves from it.
(
)
The bird is imprisoned in the claws of this material world and the key to this prison is in the hands of
men.
(
)
In another poem he says that it is important for us to break the walls of the towers and castles of this
material world. O how painful it is to see the bird of the human soul is imprisoned in the cage of
material body and both the soul and the body are imprisoned in the prison of life. Therefore, for the
mystic death is a pleasant thing by which both the body and soul are liberated and reach the garden of
spirituality.

(

)
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To imply this meaning, Molana uses other terms such as ―sajn‖ meaning a prison and ― sajn e
kharab‖ meaning the ruined prison and thus the ruined world. In the following verse, he uses an allusion
to a verse of Koran which says: bow to God and get close to him so that you can find a way out of this
ruined prison.
Poem…
―Habs‖
Molana makes different combinations using the word ― habs‖.
eg:
(

)

(

)

(

)

―Habs e Hasti‖ :

―Habs e char o panj o shash‖

―Habs e jan‖ :

-

(
)
It is evident that the body compared to this world is like the small world to the great world.
Therefore the poet calls the body ―a small prison‖
(

)

―abgir‖ or a lake:
The poet sees the world as a lake which prevents the water to reach the sea of divine love.
(

)

―Golkhan‖ or a bath stove:
Another simile for representing the blackness and usefulness of this material world is the word
―golkhan‖. Molana has compared this world to a bath stove and man is a wood carrier of this stove. The
poet asks man to leave this bath stove and go to the bath itself which is the holy virtue.

(
)
In the following verse, he likens the spiritual world to a garden and the material world to bath stove:
(
―sargin‖ or cow dung:

)1
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Molana sees the spiritual world as a world of flowers whereas the person who is attached to the
material world is plunged into dung.

(

)

―ab o gol‖ water and flower:

(
)
―Jife/corpse‖
Molana frequently compares this material world to a corpse and the person attached to the material
world seeks this corpse. On one hand, comparing athe material world to a corpse has an allusion to this
verse of Koran which reads as: "
" . In the following verses, addressing Belgheys,
he says:

(
)
In another poem, regarding this verse of Koran, he explains that Prophet Mohammad did not
conquer Mecca for the sake of the love of material world.

-

...
(

)

―chah‖ or a well
In some instances Molana compares this world to a well.
:
(
)
Or in these verses where in addition to a well he compares the material world to a place of deception:

(

-

)

―ab e siya‖ black water:

(
)
Poets before Molana had the same idea of the material world. For example Attar e Neyshabouri in
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his Ellahi name says:
(
)
Also in Tazkeratololia he frequently pays attention to this concept. For example in Mohammad
Havari‘s story he says: ―…whoever looks upon this world with friendship and sincerity, God will take
out the light of poverty from his heart..‖ He also says ― This world is like a ….
The Gnostic thought and it‘s influence on the thoughts of Iranian intellectuals:
The teachings of Gnosticisms is ancient which has been practiced since the first and second
centuries before christen. In the first centuries after the Christ it was popular in Mesopotamia, Syria,
Palestine and Egypt. Even Christianity had some connection to this thought. This teaching which can be
called the illumination of the soul, aimed at liberating the soul from the material world and tacking it to
the land of light and heaven to where the soul belongs.
Mani was very much influenced by the Gnostic teachings. His thoughts which were taken from
ancient Iranian teachings, Mesopotamian thoughts and other ancient schools had a great influence on
the intellectuals after him.
Therefore the teachings of Iranian mystics are very much similar to those of Mani‘s. This will be
shown by comparing the following fragments:
(
(

! ...

)
bb)2

(

)

According to Mani‘s teachings and his followers, the myth for creation was as follows:
In the beginning the Paradise of Light stretched unbounded. Below, or southwards, lay the Hell of
Darkness. The Paradise is ruled by The Father of Greatness and the ruler of Hell of Darkness was the
Devil. By chance the Devil came to the boundary between hell and heaven, and saw, desired and
invaded the Light. In order to protect his realm, the Father of Greatness evoked by word the Mother of
Light from himself. The Mother of Light evokes her ―son‖, the First Man, and he evokes as his ―sons‖
the Five Light Elements, from the substance of the Paradise of Light. However these Gods are defeated
in the battle with the Devil of Darkness. The First Man, overwhelmed in the depth of hell, remains
unconscious on the battlefield. Recovering his senses, he cries out for help, and his mother, hearing him,
pleads with the Father of Greatness who evokes the Second creation of Gods for his aid. The Living
spirit (god of the second creation) goes to the edge of the abyss and utters a call and the First Man
answers from the depths. Call and Answer themselves are made gods.
The creation of the world:
The Living Spirit attacks and defeats the power of Darkness. From the bodies of the demons he has
killed he makes 8 earths, from their skins 10 skies. From a portion of the swallowed Light that is still
undefiled he makes sun and moon.
The creation of man:
In order to create man, a pair of demon-animal creatures mate, and produce Adam and Eve in the
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forms of the Gods. The accumulated Light in their bodies is transmitted to the first human pair, and
forms their souls.
Regarding the creation of man from Mani‘s point of view, it can be said that man without knowing
it, is the prison of Light and the reproduction of human beings only makes more lights to be
imprisoned. This is exactly what Molana says in this verse:
Therefore it is everyone‘s duty to try to return the imprisoned light to its origin which is the heaven.
It seems that this has been the purpose of creating man. It is clear that in doing this mission, Gods and
Angles will assist man. This is similar to the thoughts of mystics who think that Love can be reached
only by individual salvation. If during life man has done good deeds, he will reach salvation without any
reincarnation.
:
:
(

)

3

.
[
.
....

.
[aw]4:
(

.
.
***

.
5

:[am]

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

179

...

.
...
...
"

"6
:
!
...
!
!
!
...
)7

....

...
...

Conclusion:
There is no doubt that Molana has been influenced by Islam in framing his thought about the soul
being imprisoned in the corps. Many attribute the famous narration "
" to Prophet Ali
and others to Prophet Sajad. However we must take into account that it is usual for the intellectuals of
our country to choose what is thought valuable thoughts. They concentrate on the views of other
religions and take what is thought legitimate. Therefore in my opinion Molana being informed of the
thoughts of his predecessors, has been very much influenced by them.

2977
.
2 - Boyce, p. 110.
1
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55.
- Boyce, p. 106.
5 - Boyce, p. 96.
3
4

6

-

-

7
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HZ. MEVLÂNÂ‘NIN DÜġÜNCESĠNDE AġK KAVRAMI
Doç. Dr. Ġsa ÇELĠK

Özet
AĢk kavramı tasavvufî düĢüncede olduğu gibi Mevlâna düĢüncesinin de temel dinamiklerinden
birisidir. Mevlânâ‘ya göre, insanın Yaratıcısı ile temasa geçebilmesi ancak aĢkla mümkündür. Dolayısıyla
her yaratıkta doğuĢtan aĢk vardır. AĢk, kiĢiyle Rabbi arasında bir vasıta ve sevgiliden baĢka her Ģeyi yakan
bir ateĢtir. AĢk olmasaydı, varlık âlemi de olmazdı. O halde Kâinatı anlamak için tek baĢına akıl ve mantık
yeterli değildir. AĢk olmadan hayatın mahiyeti kavranamaz.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Mevlânâ, Mesnevî, AĢk, Muhabbet, Divan-ı Kebir
Dini, dili, inancı ve ırkı ne olursa olsun insanlıkla yaĢıt olan ve her bireyi ve toplumu derinden
etkileyen aĢk duygusu varlık silsilesinde sadece insana mahsus bir hususiyettir. Bir fıtrat dini olan Ġslâm ve
bu dinin manevî atmosferinde oluĢmuĢ olan Ġslâm toplumu bu ilahî ve insanî duyguyu özellikle tasavvuf
vasıtasıyla insanın yaratılıĢ gayesine uygun bir Ģekilde iĢlemiĢ ve Ġslâm medeniyetinin müteharrik gücü
haline getirmiĢtir. Kuran ve sünnette mefhum olarak var olan aĢk kavramı Ġslâm mutasavvıfları
tarafından tafsilatlı bir Ģekilde ele alınmıĢ ve bu duygu birçok kavramla ifade edilmiĢtir. Ġslâm düĢüncesine
göre mahlûkatın yaratılıĢındaki amil unsur Allah Teâlâ‘nın bilinmek ve tanınmak isteği ve yaratıklarına
karĢı muhabbetidir. Dolaysıyla mahlûkatın varlık düzeyine çıkıĢı, yaratıcıyla yaratılan arasındaki muhabbet
vesilesiyle olmuĢtur. Yani mahlûkat varlığını aĢk duygusuna borçludur. Dolayısıyla aĢk sadece insana
mahsus bir duygu olduğu için insan Allah‘ın halifesi konumuna yükselmiĢtir. AĢk kavramı tasavvuf
düĢüncesinde özellikle Hz. Mevlânâ (v.672/1273) felsefesinde önemli bir yer tutmuĢtur.
Arapça ―IĢk‖ kökünden gelen aĢk lügatte, sevda, aĢırı ve Ģiddetli sevgi; bir kimsenin kendisini
bütünüyle sevdiğine vermesi, sevgilisinden baĢka güzel görmeyecek kadar ona bağlanması, yakınlık
duyması ve düĢkünlük göstermesi manalarına gelir. Yine aynı kökten olup, ―sarmaĢık‖ anlamına gelen
―aĢeka‖ da aĢk kelimesi ile ilgilidir. Nasıl ki, sarmaĢık kuĢattığı ağacın suyunu emer, yaprağını soldurur
bazen de kurutursa, sevgi de sevenin sevgilisinden baĢka Ģeylerden ilgisini, alakasını kestirir ve onu
soldurur.1 Bu kelimenin eĢanlamlısı olarak lisanımızda sevgi, muhabbet, sevdâ ve gönül vermek gibi
kavramlar kullanılır.2
Kur‘ân-ı Kerîm‗de ―aĢk‖ kavramı mevcut değilse de mefhum olarak vardır.3 Kur‘ân-ı Kerîm


Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı
Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-Arab, I-XV, Dâru Sâdır, Beyrut, ts., X, 251-252; Ġbnü‘l-Arabî, Ġlâhî AĢk, çev. Mahmut Kanık, Ġnsan
Yayınları, Ġstanbul 1998, s.71; Muhammed A‘la b. Ali et-Tehânevî, Kitabu KeĢĢâfi Istılâhâti‟l-Fünûn, I-II, Tashîh, Muhammed
Vecîh-Abdulhak-Gulam Kadir, Kalküta 1862, II, 1012; Mütercim Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, I-III, Matbaa-i Osmaniyye,
Ġstanbul 1304-1305/1886-1887, III, 952-953; Tahirü‘l-Mevlevî, ġerh-i Mesnevî, I-XIV, 2.bs., ġamil Yay., Ġstanbul, ts., I, 63; ġeyh
Fahreddîn Ġbrahim b. ġehriyâr, ―Istılâhât-ı Ehl-i Tasavvuf,‖ çev. Nurettin Bayburtlugil, Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi
Dergisi, Sayı: 3, Ġstanbul 1985, s.347, ss.345-361; Mustafa Nihat Özön, Büyük Osmanlıca Türkçe Sözlük, 3.bs., Ġnkılap Kitabevi,
Ġstanbul 1959, s.49; M. Kemâl Atik, ―Ârif‖, Ġslâmî Kavramlar, Sema Yazar Gençlik Vakfı Yayınları, Ankara 1997, s.68; Orhan
Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar ve Akımlar, Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1977, VI, 71; Mithat Enç, Rûhbilim Terimleri
Sözlüğü, Karatepe Yayınları, Ankara 1990, s.132.
2 Osman Pazarlı, Din Psikolojisi, Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1972, s.164; Bu kelimenin Ġngilizce karĢılığı ise ―Love‖ sözcüğüdür.
(Resimli Ansiklopedik Büyük Sözlük, Ansiklopedik Yay., Ġstanbul, 1982, I, s.171.)
3 ―Ġnsanlardan bazıları Allah'tan baĢkasını Allah'a denk tanrılar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler.‖ (Bakara, 2/165);
―(Resulüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağıĢlasın.‖ (Âl-i Ġmrân, 3/31);
1
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muhabbeti imanla birlikte değerlendirmiĢ, Allah‘ı sevmeyi, onun muhabbeti ile iyi iĢler yapmayı mümin
olmanın ayırıcı niteliklerinden saymıĢtır.1
AĢk-ı ilâhî, aĢk-ı lâhutî, aĢk-ı hakikî, aĢk-ı manevî ve muhabbetullâh gibi deyimlerle ifade edilen
Ģekilleriyle, maksadı rûhânî ve rahmanî olan aĢk-ı hakikî anlatılır. Bunlar Allah aĢkını ifade eden
deyimlerdir.2 Bir baĢka deyiĢle aĢk-ı rûhânî, ilim, hayır, vazife gibi yüksek ve manevî konulara karĢı
duyulan muhabbettir.3 AĢk, bir Ģuur halidir;4 sevginin son mertebesi, sevginin insanı tam olarak hükmü
altına almasıdır. Sûfîler sevgiyi çeĢitli kısımlara ayırırlar, umumiyetle de en son mertebeye aĢkı koyarlar.
AĢkı sevginin en mükemmel Ģekli sayarlar.5 Tasavvufta olgun insan olma yollarından biri de aĢk yoludur
ve bu yolların en kısa olanıdır.6 Ġslâmî literatürde aĢk, ilâhî ve beĢerî olmak üzere baĢlıca iki anlamda
kullanılmıĢ; ilâhî aĢka genellikle hakikî aĢk, beĢerî aĢka da mecâzî aĢk denilmiĢtir.7
Allah aĢkı, ilâhî irade için bütün değerleri feda etmek demektir. Bu aĢk, Allah uğruna rahat, huzur,
servet, Ģöhret, itibar ve nihâyet hayatî değerlerin terk edilmesiyle gerçekleĢir.8 AĢk, âĢığa her Ģeyi yaptırma,
en kutsî ve ulvî inançları terk ettirme, doğuĢtan olan huylarını ve doğal eğilimlerini bile değiĢtirme gücüne
sahiptir. AĢk, âĢığın hem din ve imanına, hem de akıl ve mantığına meydan okur. Bunların hepsine galip
gelir. ÂĢık her Ģeyini seve seve aĢkı uğruna feda eder. AĢk her Ģey olduğundan ondan baĢkası hiçtir. ÂĢık,
aĢka esir düĢmüĢ, onun kulu ve kölesi olmuĢ, iradesini aĢka teslim etmiĢtir. Bu yönüyle beĢerî aĢkla ilâhî
aĢk arasında fazlaca bir fark yoktur.9
“Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeye muhabbet ettiğim için mahlûkatı yarattım.‖10 Hadîs-i kutsîsindeki, ilâhî
sevgi, taayyünât içinde yalnız sevenlerde, âĢık olanlarda meydana gelir. ÂĢıkın sevgilisine âĢık olması da
iĢte bu sevgi sebebiyledir.11 Allah Teâlâ, sevilmek, ibadet edilmek için yaratır ve yaratıklarını da sever.
Dolayısıyla aĢk, kendisini her yerde ifade eder. Fakat aĢkın insanda gördüğümüz en üstün tezahürü, onu
diğer maddî ve organik gerçeklerden ayırır. Tasavvufî düĢüncede aĢk, Allah Teâlâ‘ya ve insana atfedilir,
aynı zamanda onların arasında irtibat ve birliktelik yolunu açar. Allah Teâlâ, kendi hazinelerini açıklamak
için insanı yaratmıĢ ve bu gaye, ilahî yüceliklerin aynası olan insanda gerçekleĢmiĢtir. O bundan dolayı
yeryüzünde Allah Teâlâ‘nın halifesidir.12
AĢk
DüĢünce siteminin temeli aĢka dayanan13 Hz. Mevlânâ Ģöyle seslenir: ―AĢk bir dâvâya benzer, cefâ
çekmek da tanıktır. Tanığı olmayan dâvâ kaybedilir.‖14 ―AĢkın üstünlüğü, faziletli insanı daha da yücelere

―Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, yakında öyle bir toplum getirecek ki O, onları sever, onlar da
O'nu severler.‖ (Mâide, 5/54).
1 Abdurrahman Kasapoğlu, Kur‟ân‟da Ġman Psikolojisi, Yalnızkurt Yayınları, Ġstanbul 1997, s.73.
2 Ali Seydî, Resimli Kâmûs-i Osmânî, I-II, Matbaa ve Kütüphane-i Cihan, Ġstanbul 1330/1912, I, s. 684; Kuyumcu, Fehmi
Kuyumcu, ―Tasavvufun BaĢlıca Deyim ve Terimleri Üzerine Bir Deneme‖, Mavera Tasavvuf Özel Sayısı, Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 92-95,
(Temmuz-Ekim 1984), s.41; AĢk‘ın nevileri için bakınız: Ebu‘l-Alâ Afifi, Muhyiddin Ġbnü‟l-Arabî‟de Tasavvuf Felsefesi, çev. Mehmet
Dağ, Kırkambar Yay., Ġstanbul 1998, s.165-166.
3 Pazarlı, a.g.e., s.165.
4 Nurettin Topçu, ―AĢkın Halleri‖, Hareket, c.7, Sayı: 77, (Mayıs 1972), s.16, ss.16-19.
5 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, Ġstanbul 1996, s.59vd.
6 Mehmet Demirci, Yûnus Emre‟de Ġlâhî AĢk ve Ġnsan Sevgisi, Selçuk Yayınları, Ankara 1991, s.16.
7 Uludağ, a.g.e., 60.
8 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1993, s.167-168.
9 SüleymanUludağ, Sûfî Gözüyle Kadın, 2.bs., Ġnsan Yay., Ġst., 1998, s.115.
10 Hadîsin sıhhati hakkında bakınız: Ġsmail b. Muhammed el-Aclûnî, KeĢfü‟l-Hafâ ve Müzîlü‟l-Ġlbâs ammâ ‟Ģteherâ mine‟l-Ehâdîsi alâ
Elsineti‟n-Nâs, 4. bs., el-Müessesetü‘r-Risâle, Beyrut, 1405, II, 132.
11 Seyyid Muhammed Nûr, Vâridat ġerhi, haz. M. Sadettin Bilginer-Mustafa Varlı, Esma Yayınları, Ġstanbul 1994, s.39.
12 Jamile Khatoon, Ġkbal‟in Felsefe Sisteminde Tanrı Ġnsan ve Kainat, çev. Celal Türer, Üniversite Kitabevi, Ġstanbul 2003, s.83, 179;
Luce-Cladue Maitre, Introduction to the Thought of Iqbal, Translated: Mulla Abdul Majeed Dar, Karachi, p.15.
13 Nezih Uzel, Mevlânâ ve Ġnsan, Göl Yayınları, Ġstanbul 1975, s.85; Irene Melikoff, ―Batı Hümanizmasının KarĢısında Mevlânâ‘nın
Hümanizması‖, Mevlânâ: Yirmialtı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine KonuĢması, haz., Feyzi Halıcı, Ülkü Basımevi, Konya 1983, s.65.
14 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî (Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi), trc., ġefik Can, Ötüken Yayınları, Ġstanbul 2001,
III, 323, 4009.
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çıkarır.‖1 ―AĢk dini, bütün dinlerden ayrıdır. ÂĢıkların Ģerîati de, mezhebi de Allah‘tır.‖2 ―AĢk, âĢıkların
vücudunu inceltir, zayıflatır; sevgililerin vücutlarını güzelleĢtirir.‖3 ―AĢk, büyükler için bal, çocuklar için
süttür. AĢk her gemiyi batıran istiap fazlası son yüktür.‖4 ―AĢk olmasaydı, varlık neden olurdu, ekmek
nasıl olur da gelir, senin vücuduna katılırdı?‖5
Rûmî‘ye göre varoluĢ heyecanının özünde aĢk vardır. Varlık aĢk annenin çocuğudur: ―AĢk ondan
gebedir, bu cihansa aĢktan gebe. Bu dünya dört unsurdan doğdu. Dört unsur da aĢktan doğdu.‖6 ―AĢk
olmasaydı, varlık da olmazdı‖7 ―AĢka düĢen kiĢide, zerre kadar korku yoktur; aĢk mezhebinde her Ģey
aĢka kurbandır! AĢk, Hakk Teâlâ‘nın vasfıdır. Korku ise, midesine ve Ģehvetine esir olmuĢ kulun
sıfatıdır!‖8
Hz. Mevlânâ‘ya göre, ―Avlamaya değer Ģey, ancak aĢktır.‖9 ―AĢk, aĢktan baĢka ne varsa yer yutar! Ġki
dünya da, aĢk kuĢunun gagası önünde bir yem tanesinden ibarettir!‖10 ―AĢk, Hz. Muhammed‘e dost oldu.
Allâh, bu aĢk yüzünden Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‗e; ―Sen olmasaydın bu kâinatı yaratmazdım!‖11 diye
buyurdu. Hz. Ahmed‘in hakîkati ayın yüzüne tesir etti, ay ikiye bölündü; hatta güneĢin bile yolunu
kesti!‖12 ―AĢk ayrılık vaktinde insanı hayale kaptırır, Ģekil ve sûretlere sokar.‖13 ―AĢkın büyüsü, yüzlerce
Yûsuf meydana getirir. AĢk Hârut ve Mârut‘tan daha üstün büyü yapar.‖14
Hz. Mevlânâ aĢkı Ģu cümleleriyle ifade etmeye devam eder: ―AĢk bir denizdir. Gökler bu denizde
ancak bir köpük gibidir. AĢk, insanı, Yûsuf‘un güzelliğine hayran olan, onun havasına kapılan Züleyha
gibi ĢaĢırtır. Göklerin dönüĢünü aĢk dalgasından bil. AĢk olmasaydı, dünya donar kalırdı. Büyüyüp yetiĢen
nebatlar, kendilerini gıda olarak canlılara feda eder miydi? AĢk olmasaydı, her Ģey yerinde buz gibi donar
kalırdı. Her varlık, çekirge gibi uçar, sıçrar, aranır mı idi?‖15 ―AĢk hem devasız bir dert ve bela, hem de,
rûhumuzun gıdası ve hayatımızın canıdır, bizi aĢk yaĢatıyor.‖16
―AĢk kahredicidir‖17 diyen Hz. Mevlânâ, cihan ülkesinin sultanı olarak da nitelendirdiği aĢkı Ģöyle tarif
etmektedir: ―ġu hem gizli, hem apaçık meydanda olan aĢk, kan dökücüdür, zâlimdir, külhânîdir. Onun
eliyle öldürüldün mü, gerçek hayata kavuĢursun; aĢk yüzünden ölendir gerçek yaĢayan.‖18
Mevlânâ‘ya göre sevgi ve aĢk insanlık vasıflarındandır. Hayvanın bu kavramlardan haberi olmadığı
gibi, bu duyguları yaĢaması da imkânsızdır. O bu konudaki düĢüncelerini Ģöyle ifade etmiĢtir: ―Sen âĢık
olmadıysan, sevgi nedir, bilmiyorsan; Yürü git, ot otla; eĢeksin sen.‖19 ―Peygamberimizin yolu aĢktır; AĢk
oğullarıyız biz, anamız aĢktır.‖20 ―AĢksız yaĢama ki, ölü olmayasın; AĢkla öl ki diri olasın.‖21
Hz. Mevlânâ aĢkın gayesini Ģöyle dile getirir: ―AĢkın maksadı, ancak sevgilinin kendisini cezb edip
çekmesi, kendisini kendisinden almasıdır.‖22 ―Nur ve kemal, helal lokmadan doğar. Ġlim ve hikmet, aĢk
1 Mesnevî, III, 367, 4072.
2 Mesnevî, II, 398, 1768.
3 Mesnevî, III/4394.
4 Mesnevî, VI, 4032.
5 Mesnevî, V, 2012

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Dîvân-ı Kebîr, haz., Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, III, 426; YaĢar
Nuri Öztürk, Mevlânâ ve Ġnsan, Yeni Boyut Yayınları, Ġstanbul 1993, s.125.
7 Mesnevî, V, 171, 2012.
8 Mesnevî, V, 181-182, 2184-2185.
9 Mesnevî, V, 16-17, 409.
10 Mesnevî, V, 227, 2726.
11 Hadîs-i ġerîfin sıhhati için bakınız: Aclûnî, a.g.e., II, 164.
12 Mesnevî, V, 227-229, 2737, 2776.
13 Mesnevî, V, 264, 3277.
14 Mesnevî, V, 264, 1260.
15 Mesnevî, V, 310-311, 3853-3857.
16 Mesnevî, III, 370, 4758.
17 Mesnevî, VI, 406, 902.
18 Dîvân-ı Kebîr, I, 291, 3453-3454.
19 Mevlânâ Celâleddin Mektuplar, haz., Abdülbaki Gölpınarlı, Ġnkılap ve Aka Kitabevleri, Ġstanbul 1963, s.95.
20 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Rubailer, haz., Abdülbaki Gölpınarlı, Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1964, 18.
21 Mektuplar, 36.
22 Mesnevî, VI, 337, 5.
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ve merhamet helal lokma ile olur.‖1 ―Ben aĢkın sırlarını kısaca anlattım geçtim; tam açıklamadım.
AçıklamıĢ olsaydım anlayıĢ, akıl, dil ve dudak yanardı.‖2 ―AĢk yüzünden söze hayret gelir, ĢaĢırır kalır.
Macerayı anlatmaya cesaret edemez, korkar. Yani hayretin verdiği zevk, âĢıkı kendi içine kapanmaya
zorlar. Layık olmayanlara, hakikati söylemekten çekinir.‖3 Çünkü: ―Kime aĢk sırlarını öğrettilerse, ağzını
diktiler, söz söyletmediler.‖4
Ġnsanın Ģehvetten kaçınarak aĢkı bulmaya çalıĢması gerekir. Çünkü aĢktan yoksun insan kanatsız kuĢ
gibi acizdir: ―En büyük düĢman olan Ģehvetten kaç da gerçek aĢkı bulmaya çalıĢ.‖ 5 ―Sevgi ancak âriflere
mahsustur ve irfân sonucudur.‖6 ―Kimde aĢk endiĢesi yoksa o kanatsız kalmıĢ bir kuĢ gibidir, vah ona!‖7
Ġnsanın kalbi kuĢa, aĢk ve Ģevki ise kanada benzetilmektedir. Kanatsız kuĢun uçamaması gibi aĢksız bir
kimse de makam-ı tabiatta kalır, makam-ı ilahîye yükselemez.8 ―Ġnsan himmet ve muhabbet kanatları ile
uçar‖ denildiği üzere, âĢık mertebe-i asla muhabbetle uçar. Muhabbet insana yardımcı olmazsa kurtuluĢ
kapısı açılmaz.9
―AĢk susuzdur, susuzu arar.‖10 ―AĢk; mekânsızlık âleminde yanardağ gibi ateĢ madenidir!‖11 ―AĢk;
büyüklere, kemale ermiĢ kiĢilere zevk ve neĢedir!‖12 ―AĢk, dertleri, eskileri yenileyen bir kimyadır!‖13
Ġlahî AĢk
Hz. Mevlânâ Ģöyle der: ―Allâh‘ın aĢkı zorlukları yakıp yandıran bir ateĢtir.‖14 ―Her Ģey, her varlık, ilahî
aĢkla hareket halinde ve yaradanın aĢkı ile kararsızdır‖15 ―Bütün varlıklar, ilahî aĢk Ģarabıyla mest oldu.‖16
―Vesveseleri yokeden ancak ilâhî aĢktır. Sen vesveseyi içinden atmak istiyorsan, ilâhî aĢka sarıl ve bir
kâmil mürĢit ara!‖17 ―On sekiz bin âlemde herkes bir Ģeyi sever, bir Ģeye âĢıktır. Her aĢığın yüceliği,
sevgilisinin yüceliği miktarıncadır. Kimin sevgilisi, daha latif, daha zarif ise, âĢığı da daha azizdir. Bölük
bölük insanlar, çeĢit çeĢit âĢıklardır. En yüceleri, sevgilisi en yüce ve ulu olandır.‖18 Burada Allah Teâlâ‘ya
muhabbetleri âlî olan müstesna insanların derecelerine dikkat çekilmektedir.
Hz. Mevlânâ ilahî aĢkın beĢerî aĢkla mukayese edilemeyeceğini Ģu Ģekilde ifade eder: ―Sen Ģehvetine
aĢk adını takmıĢsın, Fakat Ģehvetten aĢka dek uzun bir yol var.‖19 ―Ölüye karĢı beslenen aĢk ebedî
olamaz. Sen canına canlar katan, hiç ölmeyecek olan diriye âĢık ol.‖20 ―Hakk‘a karĢı duyulan aĢkta, onu
seven de, onun tarafından sevilen de ölümsüz ve ebedîdir. Böyle bir sevgiye nail olanlar iki âlemde de
dileklerine ermiĢ, iyi bir ad ve san bırakmıĢlardır.‖21 ―Mecazî aĢkın ötesine geç! ―Allâh aĢkı, Rabbe ait olan
aĢk, yücelik ve kemal güneĢidir.‖22 ―Tevbe küçük bir kurtcağızdır. AĢk ise ejderha gibidir. Tevbe halkın
1 Mesnevî, I, 120, 1644.

2 Mesnevî, I, 124, 1757-1758.
3 Mesnevî, V, 262-263, 3240-3241.
4 Mektuplar:136.

5 Mesnevî, I, 237, 3694.

6 Mesnevî, II, 381, 1532.
7 Mesnevî, I/31.

Ġsmail Hakkı Bursevî, Rûhu‟l-Mesnevî, Matbaa-i Âmire, Ġstanbul 1287, I, 75-76; Âbidin PaĢa, Tercüme ve ġerh-i Mesnevî-i ġerîf, I-VI,
Mahmud Bey Matbaası, Ġstanbul 1324/1906, I, 76.
9 Ġsmail Ankaravî, Mecmûatü‟l-Letâif Metmûratü‟l-Meârif: ġerhu‟l-Mesnevî, TaĢbasma, Ġstanbul 1289, I, 54; Safi ArpaguĢ, Mevlânâ ve
Ġslâm, Vefa Yayınları, Ġstanbul 2007, s.600.
10 Mesnevî, VI, 533, 2675.
11 Mesnevî, VI, 606, 4607.
12 Mesnevî, VI, 632-633, 3998.
13 Mesnevî, VI, 673, 4303.
14 Mesnevî, III, 86, 1136.
15 Mesnevî, VI, 412, 414, 908, 912.
16 Mesnevî, VI, 414, 940.
17 Mesnevî, V, 261, 3230-3231.
18 Mektuplar, s.2.
19 Hz. Mevlânâ‟nın Rubaileri, haz., ġefik Can, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991, Rubai No: 224.
20 Mesnevî, V, 265, 2271.
21 Mesnevî, V, 287, 3547.
22 Mesnevî, VI, 415.
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sıfatı, aĢk ise Allâh‘ın sıfatıdır. AĢk, kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Allâh‘ın sıfatlarındandır. Ondan
baĢkasına âĢık olmak geçici bir hevestir. Mecazî aĢk, dıĢtan süslüdür. Güzel görünür, dıĢı nur saçar, içi
dumanla doludur. Nur gitti de duman meydana çıktı mı, mecazî aĢk solar, donuverir.‖ 1 ―Allah‘ın
aĢkından baĢka ne varsa, Ģeker gibi tatlı ve zevk verici de olsa, onların hepsi hakikatte can çekiĢmekten
baĢka bir Ģey değildir. Can çekiĢmek, ölüme doğru gitmek, âb-ı hayatı elde edememek, ilahî aĢkı
bulamamaktır.‖2
Ġlahî aĢk aĢığı her türlü manevî hastalıktan arındırır aĢığın varlığı dahi ortadan kalkarak Allah‘ta fani
olur ve ebedî saadete erer: ―Ġlâhî aĢk yüzünden, nefsaniyyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse,
hırs, ayıp ve kötülüklerden tamamıyla temizlenir.‖3 AĢk-ı rabbânî, manevî hastalıkların tabibi ve istidadın
zuhûru için bulunmaz bir iksirdir. Bir insan Allah Teâlâ‘ya âĢık olunca kendi benliğini manen yok eder ve
Cenâb-ı Hak‘tan maada her Ģey o âĢıkın nazarında yok olur. ÂĢıkın sûrî varlığı ve nâmı bile vahdaniyet ve
hakikate karĢı perdedir. Hayy-ı ebedî, hakikî mâĢuk olan Allah Teâlâ olup, âĢık ise, mânada meyyit gibidir.
Zira âĢık, fenâfillah olduktan sonra Cenâb-ı Hakk‘ın her emrine tabi olup, nefsin arzu ve gazabını
tamamen yok etmiĢ ve saadet-i hakikîye nail olmuĢtur. Bu sebeple aĢk-ı rabbânînin neĢesi daimî ve ondan
hasıl olan saadet ise, ebedîdir.4
AĢk Ģarabından ancak âĢıklar içebilir: ―Ey âĢıklar, ilâhî aĢk Ģarabının içilmesi size mahsustur. Siz Hakk
ile bâkîsiniz. Yâni ölümden kurtuldunuz, ölümsüzlük sizindir. Ey gönüllerinde aĢk derdi olmayanlar,
kalkın âĢık olun. ĠĢte Hz. Yûsuf‘un kokusu gelmekte, hemen koklayın, o kokuyu alın.‖5
ÂĢık
ÂĢık her duygudan azade olarak daima manevî bir mevsimde yaĢar ve gıdasını ilahî nurdan alır:
―ÂĢıklık, neĢe ve keder hallerinden üstündür. AĢk bahçesinin ne ilkbaharı vardır, ne de sonbaharı. O
bahçenin gülleri solmaz; dâima yeĢildir.‖6 Hz. Mevlânâ Mesnevî‘nin ikinci cildinin önsözünde Ģöyle der:
―Birisi, âĢıklık nedir? diye sordu. Ona dedim ki: Benim gibi olursan bilirsin. AĢk, ölçüye sığmaz. AĢk,
hakîkatte Hakk sıfatıdır. Kula nisbet edilmesi mecazîdir. “Allah, onları sever”, sözü kâfi. “Onlar da Allah‟ı
severler” sözü nerede kaldı?7 ―Hakk aĢkıyla gönlü mest olmuĢ kiĢi baĢkadır. Onlara hazîneler versen
hürriyetlerini satmazlar. Daha dünyada iken Hakk‘ın cemalini müĢahede eden, mânen ona kavuĢmak
mutluluğuna eren kiĢinin gözüne, bu dünya leĢ gibi görünür.‖8 ―AĢk hastalığı insanı, nefsanî
hastalıklardan, Ģehvet, hiddet ve cimrilikten kurtarır!‖9
―Ġnsanın asıl gıdası Allah‘ın nûrudur, ilahî aĢk ve ilahî akıldır.‖10 ―GüneĢ, ay ve yıldızlar gökyüzünde
ilahî aĢk ile dönmektedir.‖11 ―Din kazancı Allah aĢkıdır; gönül cezbesidir.‖1 AĢkta öyle bir güç vardır ki,
Mesnevî, VI, 408, 970-973; Burada, büyük Mevlevî Ģairlerinden ġeyh Galib hazretlerinin aĢk hakkındaki Ģu beyitleri ne kadar
anlamlıdır:
―Derd ü mihnetdir, beladır; adı aĢk,
Bir marazdır, ibtiladır; adı aĢk,
Andadır raz-ı adem, sırr-ı vücud,
Hiçtir, yoktur, bakâdır; adı aĢk,
Can u canana müberra, muttasıl,
Bir bilinmez müdde‟adır; adı aĢk,
ġimdi Galib bir Ģeh-i alî cenâb,
Gönlümüzle aĢinâdır; adı aĢk.‖ (ġeyh Galib Hayatı Edebî KiĢiliği Eserleri ġiirlerinin Umumî Tahlili ve Dîvân‟ının Tenkitli Metni, haz., Naci
Okçu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993, II, 698.)
2 Mesnevî, I, 236, 3686-3687.
3 Mesnevî, I, 15, 22; A'raf-Sûresi'nin 143. âyetine iĢâret var.
4 Ġsa Çelik, Âbidin PaĢa'nın Mesnevî ġerhi ve Tasavvufî GörüĢleri, AÜSBE, (BasılmamıĢ Doktora Tezi), Erzurum, 2001, s. 204-205.
5 Mesnevî, IV, 445, 849-850.
6 Mesnevî, I, 127, 1794.
7 Mesnevî, II, 256; ―Ey iman edenler! Ġçinizden her kim dininden dönerse, Allah onların yerine öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da
Allah'ı severler.” (el-Mâide 5/54).
8 Mesnevî, II, 299, 581-582.
9 Mesnevî, VI, 604, 4593.
10 Mesnevî, II, 342, 936.
11 Dîvân-ı Kebîr, I, 196; Hz. Mevlânâ‘nın Dîvân‘ında AĢk için bakınız: Saadettin Kocatürk, Mevlânâ Divân-ı Kebîr Üzerine Ġncelemeler,
1
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ona karĢı akıllar hayran olur. Hz. Mevlâna bir Mesnevî beytinde Ģöyle buyurur: ―ÂĢıklık mecâz da olsa,
hakîkî de olsa sonunda bize Allah‘a yönelmek için kılavuzluk eder.‖2 ġefik Can ise Ģöyle der: ―Mecâzî
aĢka hakîkat köprüsü derler. Hakîkat tarafına ancak o köprüden geçilir. Hakk yoluna giren bir kiĢiye ayak
bağı olacak bir iliĢki bulunmaması gerekir.‖3 Hz. Mevlânâ Ģöyle der: ―Kendini Hallâc-ı Mansur gibi
gösteriyorsun, hâlbuki Hallâc, aĢk ateĢini, nefsinin pamuğuna düĢürüp onu yakarken, sen Ģerîati yakan
imansızlık ateĢini, dostların inanç pamuğuna düĢürüyor, onları felâkete sürüklüyorsun.‖4 ―ÂĢıkların
varlıkla iĢleri yoktur. ÂĢıklar sermayesiz kâr elde ederler.‖5 ―ÂĢıkın nabzı, edebe ve terbiyeye uymaz.
Çünkü baĢında aĢk dâvâsı vardır.‖6 ―Gerçek âĢık, hâllerin emîridir; hâllere hâkimdir.‖7
Ebû Abdirrahman es-Sülemî Ģöyle demektedir: ―ÂĢıkların nefisleri dünyada, kalpleri ukbâda ve
ruhları ise Mevlâ‘dadır.‖8 Hz. Mevlânâ‘ya göre, âĢığı cehennem dahi yakamaz: ―Hakk âĢıkının ateĢi
cehennemi söndürür!9 Ġnsan halka aldırmadan aĢkullah için çalıĢmalıdır: ―Allâh aĢkı için çalıĢ ve hizmette
bulun; halkın kabul etmesi ve reddetmesi ile senin ne iĢin var?‖10 AĢkullah insanı diriltir: ―Allâh, seni can
ile değil, kendi aĢkı ile diriltir, canlandırır! Sen, O‘ndan aĢk iste, aĢk hayatı iste; can isteme! Sen O‘ndan,
ruhanî gıda iste, ekmek isteme!‖11 Bütün hastaların aksine âĢık derdinden memnundur: ―Bütün hastalar
iyileĢmeyi ümit eder ve o ümitle yaĢarlar! AĢk hastası ise; ―Benim hastalığımı artırın; beni daha çok hasta
edin!‖ diye feryad eder!12 ―Evini, barkını, malını ve mülkünü Hakk uğruna, Hakk aĢkına harcayan can ne
mutludur!‖13 ―Hakk âĢıkları, muhabbet deryâsının balıklarıdır. Onlar vuslat suyuna kanmazlar, bu sebeple
balıktan baĢka herkes suya kandı.‖14 ―Ey dost, âĢıkların hayatı ölmektedir. Gönül vermeyince, sen gönül
bulamazsın.‖15 ―ÂĢıkların cömertliği can bağıĢlamaktır. Sen, Allah uğruna can verirsen, sana can
verirler.‖16 ―Ey Hakk âĢıkı, sakın kendine güvenme.‖17
Dünya kuyusundan ancak sabır ipiyle çıkılır: ―Ey Hakk âĢıkı! Bu dünya bir kuyu gibidir. Allah‘ın
takdirine Ģikâyet etmeden boyun eğmek, sabretmek ise seni kuyudan çıkaracak iptir.‖18 ―Hakk âĢıkının
gönlü, içinde aĢk ateĢi yanan bir ocak gibidir.‖19 ―Hakk yolunun âĢıkları, gönüllerinden maddî ilimleri
çıkarmıĢlar. Çünkü maddî ilimler Hakk yolunda bir iĢe yaramaz!‖20 Allah Teâlâ, ―Hakk âĢıklarına; ―Nereye
dönerseniz dönün, orada O‟nun yüzü, O‟nun sıfatı vardır!‖ (Bakara Suresi, 2/115) diye buyurdu. Susar da bir
bardak su içerseniz, suyun içinde de Hakk‘ı görürsünüz! Fakat Hakk âĢıkı olmayan kiĢi, suyun içinde
kendisini, kendi sûretini görür!‖21
AĢığın ibadetlerinin karĢılığı cemalullahtır. ÂĢığın her duygusu Haktır, kâinatta var olan her Ģey ilahî
tecellilerden ibarettir. ÂĢık maĢuğu karĢısında ölü hükmündedir: ―Hakk âĢıkının ibadeti, ameli ve
iyiliklerinin sevabı Hakk tarafından verilir. Bu da Hakk‘ın kendisidir. ÂĢıkların sevinç ve kederleri
Hakk‘tır. Hizmetleri de, hizmetlerine karĢılık aldıkları da Hakk‘tır. Bir âĢık, sevgilisinden baĢkasına
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s.164-264.
1 Mesnevî, II, 453, 2601-2603.
2 Mesnevî, I, 111.

3 Mesnevî, II, 381.

4 Mesnevî, III, 60, 692.

5 Mesnevî, III, 238, 3021.

6 Mesnevî, III, 291-292, 3679, 3681.
7 Mesnevî, III, 114, 1420.

Ebû Abdirrahman es-Sülemî, Sülemî‟nin Risaleleri: Tasavvufun Ana Ġlkeleri (Ruhların Nesîmi) , çev. Süleyman AteĢ, Ankara
Üniversitesi Basımevi, Ankara 1981, s.135.
9 Mesnevî, IV, 658, 4608.
10 Mesnevî, VI, 400, 845.
11 Mesnevî, VI, 568, 3170-3171.
12 Mesnevî, VI, 605, 4598.
13 Mesnevî, I, 32, 338.
14 Mesnevî, I, 14-15, 17.
15 Mesnevî, I, 124, 1751.
16 Mesnevî, I, 155, 2235-2236.
17 Mesnevî, II, 211, 3288.
18 Mesnevî, II, 357, 1276.
19 Mesnevî, II, 367, 1377.
20 Mesnevî, III, 84, 1123.
21 Mesnevî, IV, 616-617, 3643-3644; Burada, Bakara Sûresi ‘nin 115. ayetinden iktibas vardır.
8

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

187

bakacak olursa, o gerçek âĢık değildir. Onun aĢkı boĢ bir sevdadır.‖1 ―Hakk yolcusu, Allâh‘a karĢı
duyduğu aĢk derdi ile bütün dünyevî ve cismanî dertlerinden kurtulur.‖2 ―Kâinatta var olan her Ģey,
sevgilinin tecellîsinden ibarettir. Aslında, âĢık bir perdedir. Var olan, diri olan ancak sevgilidir. ÂĢık ise bir
ölüdür. Var gibi görünen bir yoktur. Bu hakîkati sezemeyen ve ilâhî aĢka meyli olmayan kimse, kanatsız
bir kuĢ gibidir.‖3
Hz. Mevlânâ, ―aĢk ve âĢıklık‖ baĢlığı altında Ģunları söyler: ÂĢıklık derdi, gönül iniltisinden belli olur.
AĢk, Allah‘ın sırlarını belli eden bir usturlab, bir vasıtadır. ÂĢıklık ister nefsânî, ister rûhânî olsun,
sonunda bizi ötelere götürecek bir kılavuzdur. AĢkı anlatmak, açıklamak için ne söylersem söyleyeyim,
kendim aĢka gelince, aĢkı hissedince söylediklerimden utanırım. Sadece dıĢ güzelliğe dayanan mecâzî
aĢklar, gerçek aĢk değildir. Hevesten ibarettir. Böyle aĢkların sonu utanç verici olur. Bâkî olan Allah aĢkını
seç ki, o canına can katan mânâ Ģarabını sana lutfetsin, seni yaĢatsın. Sen öyle büyük bir varlığın aĢkını seç
ki, bütün peygamberler, Onun aĢkıyla kudret ve kuvvet buldular, Ģeref ve saadete erdiler.‖4 ―Ġki âlem de
aĢka yabancıdır. AĢkta yetmiĢ iki nûrlu delilik ve divanelik vardır. AĢk pek gizlidir. Ama verdiği ĢaĢkınlık
meydandadır. AĢkı gizlemek, ateĢi yün ve pamuk içinde gizlemektir. Sen ne kadar gizlesen, o yine
meydana çıkar.‖5 ―AĢk vefakâr olduğu için vefakâr olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile.‖6
Rûmî diyor ki: ―ÂĢık olmak demek, nur gelen tarafa pencere açmaktır!‖7 ―ÂĢıklık, kendi varlığından,
benliğinden söz etmemektir.‖8 ―Kendimizin düĢmanıyız biz, öldürenin dostuyuz. ÂĢıkların her biri bir
Mansur‘dur, kendini öldürtür. Öldür beni, öldürdün mü aĢkla dirilirim ben.‖9 ―Nerede olursan ol, ne
halde bulunursan bulun; sevmeye, âĢık olmaya çalıĢ. Sevgi mülkün oldu mu, boyuna âĢık olursun;
mezarda, mahĢerde ve cennette de âĢık olursun; sonu gelmez; her zaman âĢık olursun.‖10
ÂĢık her türlü vesveseden azadedir: ―Ġnsanlar, kuĢku içindedir. Ondan kuĢkuyu gidermeye imkân
yoktur. ÂĢık oldu mu, onda kuĢku kalmaz. Bir Ģeyi sevdin mi ona karĢı kör eder, sağır eder o sevgi
seni.‖11 Hz. Mevlânâ‘ya göre, Yüce Allah‘a en sevgili olan Ģey, Yüce Allah için birisini sevmektir.12 Yine
Ona göre, çıkara dayalı bir sevginin değeri yoktur, onun için insan, birisini çıkar beklemeden sevmelidir.
Âlemin yaratılıĢından maksat da, dostlarla buluĢmaktır; Allah için ve Allah uğruna dost olanlarla.‖13
ÂĢıklar kulluktan derin bir zevk duyar. Mevlânâ‘ya göre âĢık olmayan insan değildir: ―Kulluk et, belki
sen de âĢık olursun! Kulluk, ibadetle, iyi iĢlerle elde edilen bir kazançtır. Kul, köle; canla baĢla azad
olmayı, kulluktan kurtulmayı diler! ÂĢık ise, ebedî olarak kullukta kalmayı ister; azad olmayı hiç
istemez!‖14 ―ġeytan bile âĢık olsa topu çeler; bir Cebrâil kesilir, Ģeytanlığı ölür.‖15 Hz. Mevlânâ, ―Ben aĢkı
olmayan kiĢinin insanlığını inkâr ederim‖16 demektedir. Ona göre, ―ÂĢık olmayanın gündüzü yoktur.‖17
―ÂĢık oldun mu, aĢkın insanı nasıl yakıp yandırdığını anlarsın.‖18 ―Bu fanî dünya pazarında, sermaye
altındır. Öteki dünyanın sermayesi de aĢktır. Ağlayan iki gözdür.‖19
Mevlânâ‘ya göre Hakk‘a âĢık olmak bütün tutsaklıklardan insanı kurtarır: ―Bir âĢık var mıdır ki iki
1 Mesnevî, V, 58-59, 586-590.
2 Mesnevî, V, 83, 937.

3 Mesnevî, I, 16, 30-33.

4 Mesnevî, I, 16-17, 109-116, 217-220.

5 Mesnevî, III, 367-368, 4719-4720, 4733-4734.
6 Mesnevî, V, 1165.

7 Mesnevî, IV, 564, 3097-3099.
8 Mevlânâ Celâleddin

Rûmî, Mecâlis-i Seb‟a, haz., Abdülbaki Gölpınarlı, Konya Turizm Derneği, Konya 1965, s.60.
Kebîr, III, 266, 414.
10 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Fîhî Mâ Fîh, trc., Abdülbaki Gölpınarlı, Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1959, s.146.
11 Fîhî Mâ Fîh, 86.
12 Mektuplar, 25.
13 Mektuplar, 93.
14 Mesnevî, V, 227-229, 2728-2729.
15 Mesnevî, VI/3648.
16 Dîvân-ı Kebîr, III, 1610.
17 Dîvân-ı Kebîr, IV, 175.
18 Mesnevî, VI, 384-385, 758-759.
19 Mesnevî, VI, 400, 839.
9 Dîvân-ı
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sevgilisi olsun? Öyle birisine âĢık ol ki, o aĢkla bütün tutsaklıktan kurtulasın.‖1 ―Can vermek âĢıklar için
kolay bir iĢtir.‖2 ÂĢık kaza ve kaderin her cilvesine razı olur onlar arĢ gibi yüce bir gönüle sahip olarak
Hakk‘a doğru coĢkun bir akıĢla akmaktadırlar: ―ÂĢıklar, Allâh‘ın kazâ ve kaderi ne türlü zuhûr ederse
etsin, Ģeker gibi ondan lezzet duyarlar.‖3 ―ÂĢıkın gönlü arĢtan da üstündür. AĢk kuĢunun uçtuğu alan
varlık âleminin dıĢındadır.‖4 ―Sevilenlerin âĢıklarına gönül vermeleri gizlidir, görünmez; fakat âĢıkın gönül
veriĢi yüzlerce davul ve zurna iledir. Dostu görmek, âĢık için âb-ı hayat içmek gibidir.‖5 ―ÂĢıklar adı,
Ģöhreti, arı ve hayâyı unuturlar.6 ―Güzel ses dinlemek, âĢıkların gıdasıdır.‖7 ―Ey Hakk âĢıkı: Eğrilik ve
kötü huy, senin keçiboynuzundur.‖8
―ÂĢıkların kararsızlığı, gönüller alan sevgilinin ĢaĢmaz kararından ileri gelir. Sevgili nazlıdır, kararında
dağ gibi sebat eder, yerinde durur. ÂĢıklar ise yapraklar gibi titrerler.‖9 ÂĢıklar gönül âleminde devamlı bir
ibadet halindedirler: ―Namaz, beĢ vakitte kılınır. ÂĢıklar ise daima namazdadır! O gönüllerindeki aĢk,
baĢlarındaki ilahî sevgi ne beĢ vakitle yatıĢır, ne de beĢ yüz bin vakitle geçer gider!‖10 ―ÂĢık çocuğa
benzer; memeden süt emer durur. O, iki dünyada da sütten baĢka bir Ģey bilmez.11
Akıl ve AĢk
Tasavvufî düĢüncede Ģüphesiz en çok tartıĢılan konulardan biri de akıl ve aĢk iliĢkisidir: Akıl menfaat
peĢinde koĢarken aĢk kendini feda eder. Ayrıca salt akıl aĢığın hallerini idrak edemez: Hz. Mevlânâ ―Akıl
ve AĢk‖ baĢlığı altında Ģunları ifade eder: ―Akıl, hiç ümitsizlik yolunu tutar mı? O tarafa koĢmak için aĢk
lazımdır ki, baĢını ayak etsin de koĢup gitsin. Hiç bir Ģeye aldırmayan akıl değil, aĢktır. Akıl, fayda elde
edeceği Ģeyi arar. AĢk yılmaz, yanar, yakılır ve canını sakınmaz. Değirmen taĢının altındaki buğday gibi, o
da ezilir, belalara katlanır, sabreder.‖12 ―Zaten cüz‘î olan akıl, gizli Ģeyleri bilir görünmekle beraber, aĢkı
inkâr eder.‖13 Mevlânâ‘ya göre, akıl, aĢkın hallerini Ģerhe cesâret edince, balçığa batmıĢ bir eĢek gibi âciz
kalır. AĢk, rûhânî ve mânevî bir hâl olduğundan onun hakîkat ve mâhiyeti yalnız ona nail olanlara malum
olur. Yoksa aklî deliller, o hakîkatin binde birini bile tarif edemez.14 Cüz‘î akıl her ne kadar zekî olsa da,
ilâhî aĢkı anlayamaz. Zira cüz‘î aklın sahası maddiyât, ilâhî aĢkın sahası ise nihâyetsiz rûhaniyet âlemidir.15
Mevlânâ‘ya göre akıl ecelden korkarken aĢk ölümü bir vuslat vasıtası olarak görür: ―Akıl ecelden
titremede, aĢk ise sevinç ve neĢe içinde eceli beklemektedir. TaĢ ve kerpiç hiç yağmurdan korkar mı?‖16
―AĢk derdine bir dost yoktur. ÂĢıkın bu maddî dünyada bir tek mahremi bile bulunamaz. ÂĢıktan daha
deli ve dîvâne kimse yoktur. Akıl onun sevdasına karĢı kördür, sağırdır. Çünkü âĢıkın deliliği, herkesin
bildiği delilik değildir. Tıp bilgisinde aĢk derdine deva yoktur.‖17
―KiĢi bilir ki; zeki olmak, akıllı geçinmek Ġblis‘tendir. AĢk ve kulluk da Hz. Âdem‘dendir. ġeytan gibi
zeki olanlar, denizde yüzenler gibidir. Koca bir denizde yüzen kimsenin kurtulması nadirdir. Ġlahî aĢk,
seçkin müminler için bir gemi gibidir. Bu gemiye binenler felâkete uğramazlar; kurtuluĢa ererler.‖18
Hz. Mevlânâ aklı Miraç gecesinde Sidretü‘l-Müntehâ‘dan öteye geçemeyen Cebrâil (a.s)‘a, aĢkı ise
1 Dîvân-ı

Kebîr, I, 3418.

2 Mesnevî, III, 292.

3 Mesnevî, III, 355, 4771-4772.
4 Dîvân-ı

Kebîr, II, 46.

5 Mesnevî, III, 363, 4605-4606.
6 Mesnevî, IV, 425, 862.

7 Mesnevî, IV, 438, 742-743.

8 Mesnevî, IV, 476, 1386-1388.
9 Mesnevî, IV, 436, 1614-1616.

10 Mesnevî, IV, 532, 2699-2700.
11 Mesnevî, IV, 634, 4048.

12 Mesnevî, VI, 481, 1936-1938.
13 Mesnevî, I, 146, 1982.
14 Âbidin

PaĢa, ġerh-i Mesnevî, I, 97.
PaĢa, a.g.e., III, 250.
16 Mesnevî, V, 332.4226.
17 Mesnevî, VI, 481, 1945-1947.
18 Mesnevî, IV, 483, 1402-1406.
15 Âbidin
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Peygamberimiz (s.a.v) ‘in haline benzetir: ―Akıl, Cebrâil gibi der ki: "Ey Ahmed, bir adım daha atarsam
yanarım. Ey can pâdiĢahı, artık beni burada bırak; sen yürü, ileri git, benim hududum burasıdır.‖1
Süleyman Çelebi bu olayı Ģöyle ifade eder: Cebrâil (a.s)‘ın:
―Ger geçem bir zerre denlü ilerû
Yanarım baĢtan ayağa ey ulû‖
Demesine mukabil, Peygamberimiz (s.a.v) Ģöyle mukabelede bulunmuĢtu:
―Çün ezelden bana aĢk oldu delil
Yanar isem ben yanayım ey Halîl.‖2
Akıl, sürekli maslahatı gözettiğinden, iĢlerin iyisini kötüsünü maslahata göre değerlendirir. Bundan
sonra vücût ile ilgilenir ve kalp temizliğine çalıĢır. Vehim ve vesveseler karĢısında sürekli yeni deliller
peĢinde koĢar. Bunun ise sonu yoktur. Bu yüzden sadece akılla manevî yolculukta muvaffak olmak güç
hatta imkânsızdır. AĢk ise, insanı manevî yolculuğunda taĢıyacak külfetsiz bir buraktır. Hatta aĢk, dinin
özü ve esasıdır. AĢk, yakıcı bir ateĢtir. Sâlikin kalbine düĢünce çabucak maddî ve manevî rabıtasını
ortadan kaldırarak, onu gönlünü bağlayan her Ģeyden kurtararak Hakk‘a yöneltir. Öyle ki, sâlik artık bir
an bile akıbet ve maslahatı düĢünmez. Ezelî sevgilisinin tarafına doğru yol alırken, hiçbir Ģeyin farkında
olmaz. ġüphe duygusu onu saramaz.3
Kurân-ı Kerîm ve hadîs-i Ģerîflerden ilahî aĢk bahsinde Ģu aĢamalar çıkarılabilir:
Anaya-babaya ihsan
MürĢidlere saygı
Ehl-i Beyt‘e bağlılık ve hürmet
Kâinatın Efendisine (s.a.v) duyulan aĢırı muhabbet/aĢk
Allah Teâlâ‘ya vuslat.4
Mevlânâ‘ya göre varoluĢ heyecanının temelinde aĢk duygusu vardır. AĢk olmasaydı varlık da olmazdı.
AĢka düĢen kiĢi her türlü korkudan azadedir. AĢk duygusu kendisi dıĢındaki her Ģeyi bünyesinde eriterek
içselleĢtirir. ÂĢık maksuda erme noktasında hiçbir vasıtaya ihtiyaç duymaz. O maksuda erme noktasında
kendi iç vasıtalarına sahiptir. Mevlânâ‘ya göre aĢk maksuda ulaĢmada bir vasıtadır. Yoksa bir hedef
değildir. ÂĢık aĢk hallerinden bahsetmez. KonuĢsa da meramını anlatacak pek kimse bulamaz. AĢk vuslat
yolunda her türü engeli ortadan kaldırma gücüne sahiptir. Her insan âĢık olabilir. Fakat aĢığın değeri
maĢukun letafetine bağlıdır. Ona‘a göre mecazî aĢk ilahî aĢka dönüĢürse bir anlam kazanır. Ömür boyu
mecazî aĢkta kalan insan maĢukun gerçek yüzüyle karĢılaĢtığında hüsrana uğrar. ÂĢık diğer insanların
aksine derdinden memnundur. Onun dermanı bu derdin içinde gizlidir. Hak aĢığı ibadetini sevap
kazanmak için yapmaz. Bizatihi ücretini Hakk‘ın tecellisi olarak almak ister.
Sonuç olarak Ģunu söyleyebiliriz ki, insanlığın en önemli ortak noktalarından birisi de aĢk duygusuna
sahip olmaktır. Bu duygu tarih boyunca fertleri ve toplumları derinden etkilemiĢ her toplum kendi
inancına, kültürüne uygun olarak bir aĢk anlayıĢı ve bir aĢk felsefesi geliĢtirmiĢtir. Bu bağlamda tam bir
fıtrat dini olan Ġslâm ve bu dinin bir ürünü olan Ġslâm toplumu da bu ulvî duyguya sıkı sıkıya sarılmıĢ, aĢk
duygusunu Ġslâm medeniyetinin mayası haline getirmiĢtir. Bu görevi de Ġslâm toplumu adına Hz.
Mevlânâ gibi mutasavvıflar üstlenmiĢ, diğer medeniyetlerden farklı olarak ilahî boyutu da olan üstün bir
aĢk felsefesi ortaya koymuĢlardır. Bu felsefe ile tarihe damgasını vurmuĢ olan Ġslâm medeniyetini
kurmuĢlardır. Bu bağlamda Hz. Mevlânâ ön plana çıkmıĢ onun bütün mahlûkatı kuĢatan aĢk felsefesi
bütün insanlık tarafından kabul görmüĢ ve klasikleĢerek günümüze kadar gelebilmiĢtir.

1 Mesnevî, I, 97, 1066-1067.

Süleyman Çelebi, Mevlid, haz., F. K. TimurtaĢ, Ġstanbul 1970, s.114-115; Mehmet Demirci, Mevlânâ‟dan DüĢünceler, Akademi
Kitabevi, Ġzmir 2002, s.49; Emine Yeniterzi, Mevlânâ Celâleddin Rûmî,Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1995, s.49.
3 Saadettin Kocatürk, ―Mevlânâ‘nın Manevî ġahsiyetinin OluĢumu ve Mevlânâ‘nın ġiirinde AĢk Maneviyat ve Yeniden DoğuĢ‖,
Uluslararası Mevlânâ Bilgi ġöleni Bildiriler 15-17 Aralık 2000, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000, s.484, ss.477-497.
4 YaĢar Nuri Öztürk, Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnete Göre Tasavvuf (Ġslam‘da Ruhânî Hayat), ĠFAV Yayınları, Ġstanbul 1989, s.390.
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MEVLÂNA‘YA GÖRE AġKIN GÜCÜ
Prof. Dr. Ġsmail YAKIT*

Özet
Mevlâna‘nın AĢk felsefesini bütünüyle kavrayabilmek için, sevgi ve onun aĢırı Ģekli olan aĢkın insan
hayatında ve evrende gücünü iyi tanımak gerekmektedir. Zira aĢkın temeli olan sevgi, insan ruhunun
dinamik bir gücü olduğundan fıtrî bir duygudur. Bu sebeple insan hayatta her Ģeyi sevgi objesi yapabilir.
Sevginin objeleri çok olsa da sevgi tektir. Sevginin aĢırı hali kabul edilen aĢk da aslında insanın tüm
benliğiyle tek bir objeye odaklanmasıdır. Literatür olarak maddi ve manevi pek çok Ģey aĢk objesi
olabilmekte ise de aĢk tektir. Dini literatürde fizik ötesi Varlık‘a yani Tanrı‘ya duyulan aĢka ―ilahî aĢk‖ adı
verilir.
Ünlü Türk-Ġslam düĢünürü Mevlâna, eserlerinde aĢk kavramını çok iĢlemiĢtir. Onun üzerinde
durduğu aĢk, ilahî aĢktır. Mevlâna‘ya göre AĢk aynı zamanda Tanrı‘nın bir sıfatı olduğundan; insanda,
toplumda ve evrende tecelli etmekte ve tecelli ettiği varlığı her cihetten motive etmektedir. aĢkın bu
kudreti öylesine etkindir ki, insanın düĢüncesini, davranıĢlarını inancını ve ibadetini vs. her yönüyle
etkilemekte ve onu asıl kaynağa rücu hususunda kudretli bir motivasyon görevi yapmaktadır. Bu
bildirimizde Mevlâna‘ya göre aĢkın gücünü örnekleriyle sergilemeye çalıĢacağız.
Anahtar Kelimeler : AĢk, güç, sevgi, Mevlâna, Tanrı, insan.
Mevlâna, on binlerce beyitten müteĢekkil eserlerinde aĢkı anlatırken, onun gücünü tasvir ederken pek
çok metaforlar yapar. Aslında bu husus, büyük düĢünürlerin sık sık baĢ vurduğu bir yöntemdir. Zira
metaforik anlatımlarda esas olan; soyut kavramların somut örneklerle anlatılmasıdır. AĢk, bilindiği üzere,
son derece soyut bir kavramdır. Onu yaĢayan âĢığın halleri, psikolojisi, ve aĢkın insanda ve evrende
tezâhür ediĢi, gücü ve etkisi gibi bir çok hususta Mevlâna, çok çeĢitli benzetmeler yaparak metaforik
anlatıma baĢ vurur. Bu anlatımlarda onun, bir takım kinâyeler, mecazlar ve mübalağalı ifâdelerle dolu bir
üslûp kullanması, hem muhâtabın ilgisini ve dikkatini çekmek hem de konunun önemini vurgulamak ve
düĢündürmek için olduğu açıktır.
Konu aĢk olunca Mevlâna, onu yere göğe sığdıramaz. Çünkü o, öyle bir iksirdir ki, onsuz vuslat
olmaz, Hakk‘a ulaĢmanın yegâne yolu ve aracı aĢktır. Evren‘in var oluĢ sebebi de aĢktır. Çünkü Tanrı
sıfatıdır. Bu sebeple ezelî ve ebedîdir. Her varlıkta tecelli eder. ĠĢte âĢık, Ma‘Ģuk‘un hallerini yaĢarken
derin bir aĢk psikolojisi içinde bulunur. Yine ona göre, AĢktan daha güçlü bir Ģey olamaz. Onun gücü her
Ģeyi kuĢatmıĢtır ve her Ģeyde tecelli etmektedir. Mevlâna aĢkın gücünü, evrende, fertte ve toplumda
yankılarını açıklarken aynı zamanda insanın ferdî ve sosyal ahlâk geliĢiminin temelinde aĢkın tezâhürlerini
görür. Dinin temel kavramları ve ana kıssalar aĢk odaklı anlatımlara konu olur. Bütün bu hususları burada
ele almak gerekmektedir.
AĢkın Gücünün Tabiat Varlıklarıyla Ġfâdesi:
Mevlâna aĢkın gücünü ifâde ederken denizden dağlara, yerden göklere kadar, insan oğlunun ilgi alanı
içinde bulunan tabiattaki pek çok varlığa atıfta bulunur. Benzetmeler yapar. Mesela Ģu mısralarda aĢkın
büyüklüğünü anlatırken deniz-köpük benzetmesi metaforuna baĢ vurur. Ayrıca ona göre, gönüllerin ve
*
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dünyanın dönüĢü, nebatın topraktan çıkıp büyümesi vb. her Ģey aĢkla olmaktadır.
“AĢk bir denizdir; gökyüzü bu denizde bir köpük…”(Mesnevî, V, 3853)
“Gönüllerin dönüĢünü aĢktan bil. AĢk olmasaydı dünya donar kalırdı.
AĢk olmasaydı nerden cansız bir Ģey, nebata girer, onda mahvolurdu.
Büyüyüp yetiĢen nebatlar, nerden kendilerini canlılara feda ederlerdi”(Mesnevî, V, 3854-3855)
“AĢk söze sığmaz bir denizdir ki, dibi görünmez. Denizin damlalarını saymaya imkan yoktur.
Yedi deniz de aĢk denizinin önünde küçücük bir göl kalır”(Mesnevî, V, 2730)
Mevlâna aĢkı sadece deniz tasviriyle anlatmakla yetinmez. AĢkın gücünü Ģu sözlerle anlatır:
“AĢk, denizi bir çömlek gibi kaynatır. AĢk, dağı kum gibi ezer eritir.
AĢk gökyüzünü çatlatır, yüzlerce yarık açar. AĢk, sebepsiz yeryüzünü titretir” (Mesnevî, V, 2735
Mevlâna‘ya göre aĢkı gizlemek mümkün değildir. Bunu dıĢ âlemden örneklerle anlatır. Nitekim ona
göre;
“Dil, aĢkın sırlarından, nazından bahsetmeye kalkıĢtı mı, gökyüzü “Ey hakikatini güzelce örten Tanrı” demeye
baĢlar.
Fakat aĢkı örtmek nedir?. AteĢi yün ve pamuk içinde gizlemek!. Ne kadar örtersen o kadar meydana çıkar!. Ben
onu örtmeye çalıĢtım mı o, bayrak gibi baĢ kaldırır, iĢte buracıktayım der.” (Mesnevî, III, 4731-4734).
Mevlâna aĢkı bazen kuĢa benzetir, aĢkı olmayanlar kanatsız kuĢ gibidir. Bazen de aĢk aydınlatan bir
mumdur. Cihanın sıcaklığı bile aĢktandır. Hatta aĢk mevsimlerden bahardır.
“Kimin aĢka meyli yoksa o kanatsız bir kuĢ gibidir, vah ona!” (Mesnevî, I, 31)
Fakat aĢk mumu, o muma benzemez ki. AĢk aydınlıklar içindeki aydınlıkların aydınlığıdır.
“Cihandaki sıcaklıklar aĢk ateĢindendir” (Rübâiler, 1)
“AĢk bahardır. Ben o baharda yetiĢmiĢ bir gül bahçesiyim” (Rübâiler, 985)
Mevlâna aĢkı ağaç metaforuyla da anlatır:
“AĢk üstünlükte, bilgide, defterde, kitap sahifelerinde değildir(…). AĢk öyle bir nur ağacıdır ki, dalları ezelde,
kökleri de ebeddedir. Bu ağaç, ne ArĢa dayanır, ne de yeryüzüne, bu ağacın gövdesi de yoktur…‖ (Divân-ı Kebir, I, 359)
AĢkın Gücünün Dini Kavramlarla Ġfâdesi:
Mevlâna, eserlerinde her ne kadar beĢerî aĢka vurgu yapsa da onun asıl üzerinde durduğu Ġlahî aĢktır.
Ona göre her Ģeyin özü aĢktır. AĢkın özü Allah‘tır. Evrende her zerre aĢk ile hareket etmektedir ve
âlemin meydana geliĢi de aĢk iledir. Mevlâna‘ya göre:
“AĢk, kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Tanrı‟nın vasıflarındandır. Ondan baĢkasına âĢık olma, geçici bir hevestir‖
(Mesnevî, 971)
AĢkı Tanrı sıfatı olarak gören ve bunu yeri geldikçe dillendiren Mevlâna, kâinatın oluĢumunu da yine
aĢk odaklı dini terminolojiyle izaha çalıĢır. Bu açıklamalarında aĢkın gücünü takip etmek kâbildir. Ona
göre aĢk ledün sırlarından biridir. Kâlem her Ģeyi yazsa da aĢkı yazamaz, AĢk, arzdan arĢa kadar her Ģeyi
kaplamıĢtır. Nahifî‘nin tercümesinden Mevlâna‘yı dinleyelim:
“Bu söz her kulağa lâyık değildir. Onun için yüzlerce ledün sırrından ancak biri söylenildi”(Mesnevî, I, 1826, Nah.)
“AĢkı, her ne Ģekilde açıklasam da anlatsam da onu tarifte insan, dilsiz kalır.
Gerçi dil tefsire âĢinâdır. Lakin dilsiz aĢk daha aydınlıktır.
Kâlem, gerçi her Ģeyi yazar ama, aĢka gelince baĢı döner(…)(Mesnevî, I, 117-119, Nah)
Eğer ben, aĢkı Ģerh etmeye devam edecek olursam bu mevzu, yüz kıyamet geçse de yine tamamlanamaz!
Çünkü kıyametin bir hududu vardır. Ama Hakk‟ın sıfatı sınırsızdır.
AĢkın beĢ yüz kanadı vardır ki her bir kanat, ArĢtan tâ yer altına kadar her Ģeyi kapsar” (Mesnevî, V, 21972199, Nah)

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

193

Kâinatın var oluĢu gibi, yok oluĢu da aĢkladır. Hatta tevhidin sırrı da mecazen burada yatar.
“AĢk, o bir Ģuledir, parlayınca Ma‟Ģuk‟tan gayri her Ģeyi yakar!
Lâ kılıcı, Hakk‟tan baĢka her Ģeyi keser atar. Bir bak, Lâ‟dan sonra bir Ģey yüz gösterebilir mi?
Geride sadece illallah kalır, diğer hepsi gider. Ġkiliği yakan aĢk onları tertemiz eder.‖ (Mesnevî, V, 593-595, Nah.).
AĢkın gücünü ifâde ederken Mevlâna, kıyamet motifine atıfta bulunur.
“AĢkın sıfatını söylemeye koyulursam yüz kıyamet kopar da yine noksan kalır.
Çünkü kıyametin kopacağı bir zaman, dünyanın bir sonu vardır. Fakat Tanrı sıfatına son nerde?
AĢkın beĢ yüz kanadı vardır. Her kanadı, ArĢtan yer altına kadar bütün kâinatı kaplar” (Mesnevî, V, 21892191)
“AĢk‟tan baĢka ne varsa her Ģeyi aĢk yer, yutar, iki âlem de aĢk kuĢunun gagası önünde bir taneden ibarettir”
(Mesnevî, V, 2726
Mevlâna, ―aĢkı tariflere sığdıramaz; ama tesirini, aĢkın gücünü anlatmadan edemez. Ona göre kâinatın
yaratılıĢ sebebi olan aĢk, yine kâinatın intizamı ve devamı konusunda sonsuz cazibesiyle birleĢtirici bir
güçtür‖ (E.Yeniterzi, s. 62) Nitekim:
“Aferin üstat Akl-ı Küll‟e yüz binlerce zerreye birlik bahĢetti.” (Mesnevî, II, 3765 ) demektedir.
Mevlâna kâinatın oluĢumunda aĢkı ifâde ederken, Ġslâm literatüründe çok tutunmuĢ ama, kaynağı
zayıf veya mevzu olan hadis-i kutsilere de yer verir. Bunlardan biri ―Levlâke..(sen olmasaydın)‘dir. Onu da
uygun bir konteks içinde zikreder.
“Pak aĢk, Muhammed‟le eĢti. Tanrı aĢk yüzünden ona „Levlâke(=sen olmasaydın‟ dedi.
Hasılı o, aĢktan tekti. Onun için Tanrı, onu Peygamberler içinden seçti.
Sen, pak aĢka mensup olmasaydın, sende aĢk olmasaydı dedi, hiç gökleri var eder miydim?
Ben, aĢkın yüceliğini anlayasın diye kadri yüce göğü yücelttim” (Mesnevî, V, 2735-2740)
Burada Hz. Peygamber‘in aĢk konusunda diğer peygamberlerden üstün olduğuna da vurgu yapılırken,
göklerin aĢkla var edildiği de belirtiliyor.
Ġlahî aĢkın yüceliğini ve ebedîliğini ifâde ederken Mevlâna, bütün peygamberlerin ve velilerin o aĢka
talip olduklarını belirtir.
“Fâniye olan aĢk ebedî değildir…Ruhun sefası olan ilahî aĢk bakidir
Daima diri ve bakî olana âĢık ol. Sırrını o nura kavuĢtur.
O‟nun aĢkını iste, Zira peygamberler, veliler bu aĢkı, iksirin ta kendisi bildiler.” (Mesnevî, I, 214, 226-230, Nah.)
“Külle âĢık olanlar, cüz‟e itibar etmez. Cüz‟e meyleden, küllün müĢtakı değildir” (Mesnevî, I, 2904, Nah)
Kur‘anda adı geçen bazı peygamberlerle diğer mümtaz Ģahsiyetler, aĢkın önemi ve gücüne konu
edilmiĢtir.
“Ey ÂĢık! AĢk; Tur‟un canı oldu. Tur sarhoĢ. Musa da düĢüp bayılmıĢ!” (Mesnevî, I, 25-26)
“AĢk Yusuf‟un havasına kapılan Züleyha gibi, insanı hayran eder” (Mesnevî, V, 3753)
“AĢk olmasaydı(…)büyüyüp yetiĢen nebatlar nerden kendilerini canlılara feda ederlerdi
Ruh nasıl oldu da o nefese feda olurdu, onun esintisinden Meryem gebe kalırdı?” (Mesnevî, V,3855)
Hz. Ebu Bekir‘in diğer sahabelere tercih edilmesinin tek sebebi ondaki ilahî aĢkın kuvvetidir. Bu
konuda Mevlâna Ģunları söyler:
―‗Hz. Ebu Bekir; namazı, orucu ve sadakası ile diğer ashaba tercih edilmedi. O, kalbindeki iman ile
tekrim olundu‘ hadisinde bildirildiği gibi, Hz. Ebu Bekir‘in baĢkalarına üstünlüğü çok namaz kıldığı ve
oruç tuttuğu için değildir; Cenab-ı Hakk‘a duyduğu muhabbet sebebiyledir. Kıyamette namazları,
oruçları, sadakaları getirip teraziye koyarlar. Fakat sevgiyi getirdikleri zaman bu Ġlahî aĢk teraziye sığmaz.
Bu yüzden asıl olan aĢktır‖ (Fihi Mafihi, s. 325-326) Mevlâna burada hem Hz. Ebu Bekir‘i aĢk hususunda
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tarif ederken, aynı zamanda aĢkın ahiretteki teraziye sığmayacağını belirterek, onun gücüne ve
büyüklüğüne vurgu yapmıĢtır.
Mevlâna‘ya göre aĢk cehennemi söndürecek yegâne iksirdir. Bu konuda Sırat köprüsü üzerinden
mü‘minler geçerken cehennemin: “Ey Mü‟min çabuk geç; çünkü senin nurun benim ateĢimi söndürmede” diye
seslendiğini belirten hadisten hareketle Ģunları kaydeder:
“AĢk mekansızlık âleminde kızgınlık madenidir.
Yedi cehennem onun kıvılcımından bir dumandır.
Ey temiz adam, bu yüzden cehennem; âĢığın ateĢinden zayıflar, söner.
Cehennem der ki; „Ey ulu er, çabuk geç. Yoksa ateĢlerinden ateĢim sönecek‟(…)
Cennet de ona, yel gibi geç, yoksa neyim varsa mahvolup gidecek
Ondan cehennem de titrer cennetler de. Ondan ne buna aman vardır, ne ona” (Mesnevî, VI, 4607-4614)
Mevlâna‘da din, mezhep, Ģeriat ve ibâdet gibi kavramlar da aĢk odaklı izahlara konu olurlar. AĢkın
etkin gücünün temerküz ettiği bu kavramlar kendi içinde yeni yorumlar kazanır.
“AĢk Ģeriatı bütün dinlerden ayrıdır. ÂĢıkların Ģeriatı da Allah‟tır, mezhebi de” (Mesnevî, II, 1770)
“ÂĢığın günü de odur, rızkı da. ÂĢığın gönlü de odur, gönlünün yanıĢı da” (Mesnevî, VI, 4046)
“Bizim peygamberimizin yolu aĢk yoludur. Biz aĢkın çocuğuyuz, aĢk da bizim annemiz” (Rübâiler, 49)
“AĢk mezhebinde aĢkın yolu yoktur. AĢk ucu bucağı görünmeyen bir denizdir.
Onda boğulanların feryat ve iniltisi, yalvarıĢı olmaz” (Rübâiler, 216)
“AĢk karĢısında kıl kadar bile korku yoktur. AĢk mezhebinde herkes kurbandır. AĢk Tanrı sıfatıdır. Fakat
korku, Ģehvete kapılmıĢ, kulun sıfatıdır”
Kur‟an‟da „Onlar Tanrı‟yı severler sözünü okudun ya, bu söz, „Tanrı da onları sever‟ sözüne eĢtir‖(Mesnevî, V,21842186)
“Bir yerde aĢk fazlalaĢtı, derdi artırdı mı orada ne Ebu Hanife bir ders verebilir, ne ġâfî ?” (Mesnevî, III, 3832)
“AĢkın beĢle altıyla iĢi yoktur. Onun maksadı ancak sevgilinin kendisini çekmesidir” (Mesnevî, VI; 5)
“Be serkeĢ herif, din kazancı aĢktır, gönül cezbesidir. Hak nuruna kabiliyettir.” (Mesnevî, II, 2602)
Mevlâna ibâdet konusunda aĢkı esas alır. AĢksız yapılan ibâdet ona göre ibâdet değildir. Ġbâdetten
beklentileri konusunda insanları üçe ayırır. Kimi, cenneti elde etmek için ibâdet eder, bunlar, karlı bir iĢe
önceden yatırım yapan tüccar gibidirler. Kimi cehennem korkusuyla ibâdet eder. Bunlar da korku
sebebiyle itaat eden köle gibidirler. Asıl olan âĢığın ibâdetidir. Ma‘Ģuku olan Tanrı ister onu cennete
isterse cehennemine koyar, fark etmez o, sadece O‘nun için, O istediği için ve O‘nu sevdiği için O‘na
ibâdet eder.
Mevlâna, tasavvuf literatüründe sıkça baĢvurulan kadeh, Ģarap, meyhane motiflerini sembol olarak
kullanmada diğerlerinden geri kalmaz. Ġlahî sarhoĢluğu, ibâdet konusunda da metaforik bir form içinde
sunar.
Mevlâna‘ya göre, kiĢi, ilahî sarhoĢluğu, tefekkür ederken, ibâdet halindeyken de yakalayabilir. Kulun
ibâdetinden zevk alması Tanrı‘nın aĢkıyla sarhoĢ olmasındandır. Ona göre Ģarap gayb âleminden, testi bu
cihandandır.
“ġarap içmeye alıĢmıĢ olan, Ģaraba doyamaz. Arap, onun için Ģaraba müdam adını taktı
Hakikat Ģarabını aĢk, kaynatır, coĢturur. Doğru sözlü, doğru özlü âĢıka gizlice sâkilik eden aĢktır.
Tanrı inayetiyle aĢka ulaĢmayı dilersem Ģarap, can suyudur, sürahi de beden!
Hidayet Ģarabı çoğaldı arttı mı Ģaraptaki kuvvet, sürahiyi kırar” (Mesnevî, III, 4741-4744)
AĢkı dinin temeli gören Mevlâna, Rübâiler‘inde yine onu meyhane tasviriyle tanımlar. AĢkın gamında
bile ilahî huzuru gerekli gören temel ibâdetler vardır.
“AĢk meyhanesine girmeyenler kısırdır.
Çünkü o meyhane dinin temelidir.” (Rübâiler, 382)
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“Ey sevimli can! AĢkın gamından uzak kalma!
Çünkü onun her nefesinde bin oruç ve namaz vardır.” (Rübâiler, 703
Mevlâna, aĢkın gücü ve önemi konusunda dini terimleri kullanırken ġeytan‘ı da ihmal etmez. Ona
göre aĢkın en büyük düĢmanı Ģeytandır. O, Ġnsanı mümkün mertebe aĢktan uzaklaĢtırmaya çalıĢır. Ġnsan
Ģehvete, maddî nesnelere âĢık olsun oralarda kalsın ister. Ġnsan da bir aĢkı elde edince baĢka bir aĢkı
unutur. Maddî nesnelere âĢık olan Allah‘ı, Allah‘a âĢık olan da bu dünyayı unutur.
AĢkın mahiyeti ve gücünün evrenselliğini açıklarken, dini terminolojiyi kullanma hususunda
Mevlâna‘yı izleyenler de olmuĢtur. Özellikle kendisini Mevlâna‘nın sesinin yankısı gören, Pakistanlı ünlü
düĢünür Muhammed Ġkbâl bunlardan biridir. Nitekim o da üstadı Mevlâna gibidir. Ġkbâli dinliyoruz:
“AĢk, Cebrail‟in nefesi; aĢk, Mustafa‟nın kalbi,
AĢk, Allah‟ın Resulü; aĢk Allah‟ın kelâmıdır
AĢkın kıvamıyla yaratıkların yüzü parlar
AĢk cömert bir kadeh; aĢk halis bir Ģaraptır.
AĢk, haremin fakihi; aĢk ordunun rehberi;
AĢk, bir yolcu; onun binlerce uğrak yeri vardır!
Hayat telindeki melodi aĢk mızrabıyladır
AĢk, hayatın harareti; aĢk hayatın ıĢığıdır (Ġkbâl, AĢk ve Tutku, s.108)
Aklın, kalbin, nazarın birinci mürĢidi aĢk
AĢksıza Ģeriat ve din, tefekkür puthanesidir!
Sıdk-ı Ġbrahim‟de aĢk, sabr-ı Hüseyin‟de aĢk!
Bu varlık savaĢında Bedir ve Huneyn de aĢk!
Ey aĢk, ey kâinat ayetinin geç kavranmıĢ meâli
Senin peĢindedir renk ve koku kafileleri (=zahir ve batın inanç grupları)(s. 102)
Görüldüğü üzere, tıpkı Mevlâna gibi Ġkbâl göre aĢk, hayatın ve dinin özüdür. AĢkın özü de benlikte
gerçekleĢir. Onun için dinin ve hayatın özünü yakalamak isteyenler, kapsamlı bir benlik eğitiminden
geçerek Ġlahî aĢka kavuĢmalıdırlar. (s. 104)
Ġlahî aĢkla müjdelenen ve yüce padiĢahın huzuruna varan kiĢi,maddî varlıklarından sıyrılmıĢ kiĢidir. Bu
hâl üzere öyle bir mertebeye ulaĢmıĢtır ki, onlara “felek de secde eder, güneĢ de, ay da” (Mesnevî, I, 3003)
AĢkın Ġnsandaki Tezâhürü:
AĢkın insanın bedeni ve ruhunda bir takım değiĢikliklere yol açtığını belirten Mevlâna, insanın
psikolojik ve ahlâkî değiĢim ve geliĢiminin aĢkla gerçekleĢtiğini savunur. Eserlerinde bu hususu çeĢitli
perspektiflerden ele alır.
AĢk insana hayat verir:
“AĢksız gönüle sahip olan, padiĢah bile olsa kefene bürünmüĢ, mezara gömülmüĢ ölüden baĢka bir Ģey değildir”
(Divan-ı Kebir, V, s. 20)
“AĢk bengisudur. Bu suya gel!
Bu denizden gelen her damla baĢka bir hayattır” (Rübâiler, 53)
“AĢk öyle bir iksirdir ki, içinde Ģark kimyası vardır” (Rübâiler, 1265)
“Bana aĢktan baĢkası yoldaĢ olmadı. Ne dünyaya gelmeden önce, ne de daha sonra aĢksız yaĢadım.” (Rübâiler, 38)
“Kurt, ayı ve aslan bile aĢk nedir, biliyor. Artık aĢktan kör olan kiĢi köpekten de aĢağıdır” (Mesnevî, V, 2002)
“AĢksız ömrü hesaba sayma; O, sayıdan dıĢarıda kalacaktır çünkü” (Mecâlis-i Seb‟a, s. 43)
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AĢk insanın gıdasıdır:
Bu hususta hem mecazi anlatımlara hem metaforik üsluba yer verildiği görülmektedir. AĢk, hem
insanı besler hem de insandan beslenir.
“Canlıların gıdası aĢktır. Bundan dolayı, ruhların gıdası açlıktır” (Mesnevî, V, 3034)
“AĢk büyüklere baldır, çocuklara süt. O, her gemiye yüklenen ve geminin ağırlığından fazla olduğu için batmasına
sebep olan son yüktür” (Mesnevî, VI, 3998)
“ÂĢık çocuğa benzer. Memeden süt emer durur. O iki âlemde de sütten baĢka bir Ģey bilmez” (Mesnevî, VI, 4048)
“ÂĢıkın gıdası, ekmeksiz ekmeğe âĢık olmaktır. AĢkında doğru olan kiĢi varlığa bağlanmaz.” (Mesnevî, III, 3020)
AĢk insanı ilahî Varlık‘a götürür:
“Hakikat Ģarabını aĢk, kaynatır coĢturur. Doğru sözlü, doğru özlü aĢığa gizlice sâkilik eden aĢktır.
Tanrı inayetiyle aĢka ulaĢmayı dilersem Ģarap, can suyudur, sürahi de beden!” (Mesnevî, 4742-4743)
SarhoĢlukla ilgili beyitlerde geçen Ģarap, can suyu; sürahi veya kadeh, beden; sâkilik eden, aĢk;
sarhoĢluk da Tanrı‘ya olan yakınlıktan dolayı kiĢinin içinde bulunduğu haldir. KiĢi bu halde, benliğinden
uzaktır. AĢk bir nevi sarhoĢluk olduğu için bu benzetme yapılmıĢtır.
Bazı filozoflar gibi, sufiler de aĢkı ikiye ayırır: Gerçek ve geçici aĢk. Geçici aĢk, her hangi birine
duyulan aĢktır. Bu da makbuldür. Çünkü seven kiĢi, mahbûbuna karĢı sevgisi nispetinde kayıtlı olduğu
Ģeylerden vaz geçer. Böylece hürriyete doğru yol alır. Aslında geçici aĢk, gerçek aĢka bir köprüdür.
Gerçek aĢk ise Tanrı‘ya olan aĢktır.Ġnsandaki cezbeyi, Tanrı‘nın kulunu çekiĢini meydana getirir. Cezbe de
sâlikin varlığını eritir (Gölpınarlı, Mevl. Cel., s. 164) ĠĢte Mevlâna da bir mutasavvıf düĢünür olarak aynı
fikirleri paylaĢır.
Mevlâna‘ya göre aĢk, yalnız ebedî olan bir Varlık‘a yönelmelidir. Ölümsüz bir hayat hakkına sahip
olan, her varlığa can veren aĢk, ölümlü, sonlu bir Ģeye yönelirse hem güzelliğini, hem de anlamını yitirir.
(Rüstemov, s. 128)
AĢk ızdırabı insanı mecnun eder:
“AĢk ızdırabına hiçbir yâr, hiçbir ortak yoktur.
ÂĢıka âlemde bir tek mahrem bulunmaz.
ÂĢıktan daha deli kimse yoktur. Akıl, onun sevdasına karĢı kördür, sağırdır.
Çünkü bu, herkesin deliliğine benzemez ki,
Hekimlik bilgisinde bunu iyileĢtirecek hükümler yoktur” (Mesnevî, VI, 1978-1980)
Mevlâna‘nın burada delilikten kastettiği Ģey, patolojik bir rahatsızlık anlamında bir delilik değil fakat,
Allah‘a ulaĢmada aĢırı arzunun girdabında olmaktır. Nitekim Türkçemiz‘de çok çalıĢanlara, aĢırı gayret
gösterenlere “iĢinin delisidir” dediğimiz gibi. Zaten bu durumda olan kiĢinin çevresiyle pek diyalogu da
olmaz.
AĢk insanı dünyaya bağlanmaktan korur:
KiĢinin, dünyaya gönül vermesi, kendini mal, mülk ve makam sevgisinin esiri kılması, onun
yükselmesine, Allah‘a ulaĢmasına engel olan ve onun ruhuna sarılmıĢ bir nevi zincirlerdir. KiĢi bu gibi
maddî ve dünyevî kayıtlardan kurtulmalıdır. Nitekim Mevlâna diyor ki:
“AĢkında doğru olan kiĢi varlığa bağlanmaz. ÂĢıkın varlıkla iĢi yoktur.
ÂĢıklar kârı sermayesiz elde ederler. Kanatları yoktur âlemin etrafında uçarlar.
Elleri yoktur topu meydandan kaparlar (Mesnevî, III, 3020)
“Akıllı adam, Ģarabı üzümde görür…ÂĢık varı yokta bulur” ( Mesnevî, III, 3753)
―ÂĢıklar her nefeste bir yanıĢ vardır. Yıkık köyden haraç, öĢür alınmaz.” (Mesnevî, II, 1763)
“Dünyaya bağlanan insan âleme sultan olsa da, gerçekte ölüdür” (Rübâiler, 196)
―Ey aĢk mezhebine giren, yüzünü kendine çevir. Sana meftun olan, senden baĢkası değildir. (Mesnevî, VI, 1983)
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AĢk insanı olumsuz sıfatlardan arındırır:
AĢkın kuru bir sevdadan ibaret olmaması gerektiğini telkin eden Mevlâna‘ya göre:
“ÂĢık sevgiliden baĢkasını seyre dalarsa bu, aĢk değildir, aslı yok bir sevdadır.
AĢk, o yalımdır ki parladı mı sevgiliden baĢka ne varsa hepsini yakar” (Mesnevî, V, 586-588)
“Be serkeĢ herif, din kazancı aĢktır, gönül cezbesidir. Hak nuruna kabiliyettir.
Bu aĢağılık nefis, senden fâni kazanç ister. Fakat niceye kadar aĢağılık Ģeyleri kazanıp duracaksın, bırak artık,
yeter!
AĢağılık nefis eğer senden yüce bir kazanç dilese bile bu dilekte hile ve düzen vardır” ( Mesnevî, II, 2602-2604)
“Vesvesenin ağzını bağlayan, ancak aĢktır. Yoksa vesveseyi kim bağlayabilmiĢ ki.” (Mesnevî, I, 2645)
Mevlâna‘ya göre insan, kendi özündeki güzelliğe doğru yol alıp, hamlıktan olgunluğa geçmelidir.
Bunu gerçekleĢmesi için, nefsin olumsuz sıfatlardan ve her türlü ahlâki kötülükten arınmıĢ olması gerekir
ki, onun Tanrı‘yla irtibatı söz konusu olsun. Yani kiĢi, kendi egosuyla mücâdelesinde gâlip gelmeli ki,
kalbini ilahî ilhamlara açık tutabilsin. (Yakıt, AĢk Metaf.,s. 35)
Mevlâna‘ya göre, insanın nefsindeki hırs, kin, nefret, kıskançlık ve bencillik gibi olumsuz sıfatlar,
ancak sevgiyle, aĢkla ortadan kalkar. Bilhassa bencillik, insanın mutlu olmasını engelleyen bir zafiyettir.
AĢk ve sevgi kiĢinin bencilliğini ortadan kaldırır. Ġnsanı diğergam yapar. Mutluluğun önündeki engeller
sevgiyle birer birer ortadan kalkar.
AĢk insanı olumlu sıfatlar kazandırır:
AĢk, insanı güzel ahlâk sahibi yapar, kendisindeki sevgi, saygı gibi duyguları kuvvetlendirir. Sevgi ve
saygı da karĢılıklı hizmet duygusunu kuvvetlendirir. Seven, sayar ve hizmet eder. Sayan da sever ve
hizmet aĢkına kavuĢur. Ġnsan vefa sahibi olur. Olumlu sıfatlar kazanan insan beĢerî sevgiden ilahî sevgiye,
beĢerî aĢktan ilahî aĢka yükselir. Tıpkı, Leyla‘ya olan aĢkıyla yola çıkan Mecnun‘un sonunda ilahî aĢka
ulaĢması gibi.
Ġlahi aĢka ulaĢmıĢ kiĢide gönül temizliği tam anlamıyla gerçekleĢmiĢtir. Tanrı, iĢte bu temiz gönüllere
nazar eder. Mevlâna‘yı dinliyoruz:
“Peygamber „Tanrı suretlerinize bakmaz, kalbe bakar.
Kalp iĢlerinizi düzene koyun‟ demiĢtir.
Tanrı, Ben sana, bir gönül sahibinden bakarım.
Secdene, altın vermene bakmam bile demektedir
Sen, gönlünü gönül sandın da gönül sahiplerini aramayı bıraktın.
Gönül öyle bir varlıktır ki, bu yedi gök gibi yedi yüz tanesini oraya koysan kaybolur gider…
Gönül sahibi, altı yüzlü aynadır. Tanrı, altı cihetten de o aynada nazar eder durur” (Mesnevî, V, 869-874)
ĠĢte insanoğlunu gönül temizliğine kavuĢturan aĢktır. Eğer insan çevresindeki suretlere gönlünü
kaptırırsa, Mevlâna‘ya göre, Yaratanı‘nı düĢünmez olur. Hakiki nuru da fark edemez.
AĢk insanı belalara cefalara karĢı dayanıklı yapar, insandaki sabır yeteneği geliĢir. Böylece insan güçlü
ve dayanıklı olur.
“AĢk dâvaya benzer, cefa çekmek de Ģâhide. ġahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!
Kadı senden Ģahit isterse incinme. Yılanı öp ki hazineyi elde edesin!
Zaten o cefâ sana değildir ki ey oğul… sendeki kötü huyadır.
Sopayla kilimi vuran, kilimi dövmez, tozlarını silker!
Kızıp atı döven, hakikatte atı dövmez, aksak yürüyüĢünü döver” (Mesnevî, III, 4009-4013)
Burada, Mevlâna‘nın kötü huyların terk edilip, güzel huyların kazanılması hususunda eğitim anlayıĢını
görmekteyiz.
Mevlâna‘ya göre aĢk insanı uyumlu ve mutlu eder. Zira seven ve sevilen olabilmesi için bir insanın
önce kendi özüyle, sonra çevresiyle ve nihayet Tanrı‘yla uyumlu olması gerekir. Zaten bu uyumluluklar
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mutluluğun özüdür.
AĢk ruhun hürriyetini gerçekleĢtirir:
Mevlâna‘nın beĢeriyeti aĢka çağırmada bu kadar ısrarlı olmasının sebebi, onları özgürlüğünü elde
etmiĢ birer ―ben‖ olmaya, ahlâki geliĢimini tamamlamıĢ ve gerçek Varlık‘a eriĢmiĢ birer insan olmaya
çağırmak içindir. Bu çağrı, baĢta insanın kendi nefsi olmak üzere, kiĢisel özgürlük ve geliĢimini
engelleyecek ölçüde, baĢka Ģeylere bağımlı olmaktan koruma çağrısıdır.
Bu bağımlılık, bazen yeme, içme, zevk ve sefa gibi nefsanî; bazen mal, mülk, para vs. Gibi maddî;
bazen de makam, Ģöhret ve itibar gibi sosyal içerikli Ģeylere duyulan aĢırı hırs ve tutkulardır(Yaran, s. 22).
Kötü olan bunların varlığı değil, insanın bunlara esir olmasıdır. Bu durumda, insanın ebedî Varlık‘a
vuslatını engelleyen aĢırı birer tehlike oluĢtururlar. Bundan kurtulmanın yegâne yolu sevgidir, aĢktır.
Zaten o aĢk için: “Bütün hastalıklarımızın hekimidir” (Mesnevî, I, 24) demektedir.
Dolayısıyla insan-ı kâmil olmanın yolu, ruhun hürriyetinden geçmektedir. Ruhunu özgür kılan insan,
kendini gerçekleĢtirmiĢ insandır. Buna engel olan Ģey maddî varlıklara, heva ve heveslere tutku ve
bağımlılıktır. Bundan kurtulmanın en emin yolu aĢktır.(Yakıt, Batı DüĢ. Ve Mevl., s. 38 vd.)
AĢkın Toplumsal Etkisi:
Mevlâna‘ya göre, kendini aĢkla keĢfeden insan, kendinde bulduğu birtakım değerleri, güzellikleri
baĢkasında da görmeye baĢlar. Gönülde, Hakk sevgisiyle insan sevgisi birleĢir. Toplumdaki kırgınlıklar,
hakaretler, küslük ve dargınlıklar kalkar. Ġnsanlar arası yardımlaĢma çoğalır, bencillikler, nankörlükler
çeĢitli varoluĢ krizleri ve akla gelebilecek diğer bütün engeller ortadan kalkar ve vefalı insanların sayısı
artar. Toplum hayatındaki anlaĢmazlıklar minimum düzeye indirilir. Böylece toplumda fertler arası sosyal
ahlâk tesis edilir. Tıpkı hadiste Hz. Peygamber‘in “Mü‟min mü‟minin aynasıdır” dediği gibi, fertler toplumda
birbirini ahlâki denetime tabi tutarlar.
Mevlâna, sevgi ve aĢkla, insan nefsinin kontrol altına alınabileceği ve böylece toplumda ben
merkezcilikten biz merkezciliğe geçilebileceği, baĢkalarının acıları paylaĢıldıkça azalacağı, sevinçlerinin
paylaĢılmasıyla da çoğalacağı kanaatindedir. Bencil nefislerin sevgi eğitimiyle diğergam ve cömert birer
fert olmaları, her konuda birbiriyle yardımlaĢan ve sağlam bir duvarın birbirine kenetlenmiĢ tuğlaları gibi,
mutlu bir toplum oluĢturmalarının teminatıdır. Kısaca sevginin halledemeyeceği bir Ģey yoktur. Mevlâna
diyor ki:
“Sevgiden acılıklar tatlılaĢır, sevgiden bakırlar altın kesilir.
Sevgiden tortulu, bulanık sular, arı duru bir hâle gelir, sevgiden dertler Ģifa bulur
Sevgiden ölü dirilir, sevgiden padiĢahlar kul olur.
Bu sevgi de bilgi neticesidir…” (Mesnevî, II, 1529-1532)
Mevlâna toplumsal hayatın akıl ve bilgiyle tanzim edildiği ve aĢk ve sevgiyle devam ettirildi
kanaatindedir. Sevgiden soyutlanmıĢ bir toplumda, insanların birbirine güveni kalmaz. Fertleri birbirine
güvenmeyen bir toplumun payidar olması mümkün değildir.
Netice
Mevlâna‘nın aĢkın ve sevginin gücü konusunda binlerce beyitten mürekkep eserlerinde vermek
istediği mesaj, aĢkın ve sevginin her Ģeyin temelinde var oluĢudur. ÇeĢitli, temsiller, benzetmeler,
semboller, anekdotlar ve metaforlarla vurgulamak istediği budur. Ona göre, AĢk, Tanrı‘nın bir sıfatıdır ve
yaratılmıĢların özünde vardır. Kâinat aĢk‘tan var edilmiĢtir. Dinin temeli, ibâdetin özü, kiĢinin dünyevî ve
uhrevî mutluluğu hep aĢkladır. KiĢinin ilahî tecellilere mahzar olmasının toplumdaki barıĢ, huzur ve
kardeĢliğin esası aĢktır, sevgidir. AĢk, sadece mutasavvıf ve sufîlerin yaĢayacağı bir hal değil, her insanın
tecrübe edebileceği bir gerçektir. Mevlâna‘ya göre, insan, insan olma Ģuuruna ancak aĢkla, sevgiyle
ulaĢabilmektedir. AĢk, varoluĢun ve hayatın devamının yegâne sebebi ve kaynağıdır ve onun gücüne sınır
yoktur.

MESNEVÎ‘DE AġK VE TEVHÎD ĠLĠġKĠSĠ
Doç. Dr. Rifat OKUDAN

Din dili ihtiva ettiği konuları yüklenmek için çeĢitli dolaylı anlatım türlerini kullanır. Tabiî bir dilin
önceden bulunduğunu kabul eder ve onun yerine geçmeyi düĢünmeden bizzat o dili kullanır1. ĠĢte bu hal,
din dilinin gerçekleĢtiğinde mecâz, istiâre, kinâye, remz (: sembol) ve hakîkat kullanımı bakımından
incelenmesini gerektirmektedir.
Dilin dayandığı ilk temel olan lügat, -biz bununla en genel anlamıyla lügat ilmini kasdediyoruzhakîkat ve mecâzın her ikisini de kuĢatır. Yolun metni olmadığı halde Arablar, ―Filan adam yolun
metnine (: ortasına) kurulup oturdu,‖ dedikleri gibi, yine gecenin perçemi olmadığı halde gece hakkında
da, ―gecenin perçemi (: karanlığı) ihtiyarlayıp ağardı,‖ ifadesini kullanırlar. Dolayısıyla arslandaki
korkusuzluk ve cesaret manası ile müsteârun leh‘deki cesaret ve korkusuzluğun mana ve muhtevası
aynıdır. Fakat müsned-i ileyhler ile cesaret ve korkusuzluğun vuku bulduğu süreçler değiĢiktir. Bu
nedenle Allah hakkında insani vasıflandırmalarla konuĢma, mecâza dayanması Ģartıyla meĢru olur. ĠĢte bu
türlü ifadelerin çoğu temsîlîdir2.
Din dilinin konusu büyük ölçüde Allah‘ın varlığı, mahiyeti, Halık-mahluk iliĢkisi ile ilgilidir. Din
dilinde sembolik, mecâzî, temsîlî anlatım, ölçülü ve yerinde kullanıldığında, Ģiir ve estetikte olduğu gibi,
yeni ifade imkanları sağlar ve ‗aĢkın‘ olanla alakalı kavrayıĢı açar. Dinî semboller, çok derûnî hakîkatleri,
dolaylı yollardan anlatarak yakînî olarak anlaĢılmasına rehberlik eder.3 Bu nedenle, ilahî kitaplar ve onlara
tabi olan hakîmler, temsili bir dil kullanmıĢ, ilahi hükümleri mesellerle beyan etmiĢ, idrakin dıĢındaki
yüksek hakîkatleri idrake yaklaĢtırmak için sembolleri vasıta kılmıĢlardır.
Hazret-i Mevlânâ da, bir aĢk kitabı olan Mesnevî-i Ma‟nevî‘nin birçok yerinde aĢkı, âĢığı, mâĢûğu,
bunların birbiriyle olan iliĢkilerini ve ilgilerini metaforik olarak sembollerle anlatmıĢtır. Bu metaforları
hakikat gibi anlamamak gerektiğini Ģarap hakkında söylediği beyitlerden anlamak mümkündür:
“ġarab, sırlar küpünde Ģundan dolayı köpürür; her kim Hakk‟tan gayri her Ģeyden geçmiĢse bundan o içer..
Senin içtiğin o Ģarab, haramdır. Biz, helal olan Ģarabdan baĢka bir Ģarab içmiyoruz.
ÇalıĢ, gayret et, yokluktan varlığa eriĢ, Hakk Ģarabıyla sarhoĢ ol!!”4
Bu ifadelerin devamında Hazret-i Pîr, lafzdan anlaĢılan lugavî manaya bakmamak gerektiğini, bunun
sapıklığa neden olabileceğini ikaz ederek;
“Mesnevî‟nin sözlerinin suretine bakarsan bu, suret ehlini sapıtır; mana ehliniyse hidayete erdirir.
Kur‟an‟da, „Bu Kur‟an, bazılarını hidayete ulaĢtırır, bazılarını sapıklığa düĢürür,‟ buyurulmuĢtur.
Allah Allah! Ârifin Ģarab dediği, onun yanında yok olan bir Ģey değildir o!


S.D.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
Bochenski, Joseph M. O. P., ―The Structure of Religious Discourse‖, Religious Language and the Problem of
Religious Knowledge, edit: R. E. Santoni, Indiana University Press, Bloomington-London 1968, s. 122-125; Alston, W.,
―Religious Language‖, Religious Language and the Problem of Religious Knowledge, edit: R. E. Santoni, Indiana
University Press, Bloomington-London 1968, s. 169; Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur‘an, çev: Alparslan Açıkgenç,
Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1996, s. 174.
2 Koç, Turan, Din Dili, Rey Yayıncılık, Kayseri 1995, s. 65.
3 Wieman, Henry Nelson, ―Symbol and Symbolism‖, An Encyclopedia of Religion, edit: Vergilius Ferm, New Jersey 1959,
s. 753.
4 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî-i ġerîf, Manzum Nahîfî Tercümesi, haz. Âmil Çelebioğlu, Ġstanbul 1972, c. VI, s. 25.
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Sen, Ģeytanın Ģarabını anlayacak olursan Hakk Ģarabını nasıl anlayabilirsin?” 1 diyerek Mesnevî‘de sembolik
ifadelerle anlatılan mecaz ve istiarelerin hakikatinin dünyada ten gözüyle gördüğümüz Ģeyler gibi yok
olmayan ve anlaĢılması irfana bağlı olgular olduğunu haber vermektedir.
ĠĢte suret değil, mana ehlini muhatab alan Mesnevî‘nin ney metaforuyla mürĢid-i kâmili anlattığı ilk
beyitlerinde eserinin kendi aĢk halini anlatan bir destan olduğunu söyleyerek baĢlar sözlerine:
“Dinle neyden, zira o, bir Ģeyler anlatmada, ayrılıklardan Ģikayet etmededir” diye baĢlayan Mesnevî‘sinin ilk
beyitlerinde bunu Ģu sözleriyle ifade etmektedir:
“Ney‟in sadası ateĢ oldu, onu hava sanma. Kimde bu ateĢ yoksa yazıklar olsun.
AĢkın ateĢi neye düĢtü, aĢkın harareti ise Ģaraba düĢtü.
Ney, sevgiliden ayrılmıĢa derd ortağı oldu. KavuĢmaya mani olan perdeleri parçaladı.
Ney gibi bir zehir ve panzehir, ney gibi bir dost ve âĢık olamaz.
Ney, kan dolu bir yoldan haber verir. Mecnûn‟un aĢk hikayesini anlatır.
Akıl esrarının sırdaĢı âĢıklardır. Dile kulaktan baĢka tâlip yoktur.
…
AĢktan her kimin elbisesi parça parça olmadıysa o, kötülüklerden, hırstan, kibirden temizlenmemiĢtir.
Ey bizim tatlı aĢkımız, ey bizim hastalığımızın tabibi! ġâd ol!
Ey aĢk, bizim kibir ve azametimizin, Ģerefimizin devası, Eflatunumuz ve Calinusumuz sensin!
Topraktan olan beden aĢk ile yüceldi. Bu tesirle dağ bile coĢup oynadı.
Vuslatın ıĢığı Tûr‟u nurla doldurdu. (Tur sarhoĢ oldu) ve Musa da düĢüp bayıldı.
…
Her Ģey sevgiliden ibaret, âĢık bir perde, sevgili daima diri ve âĢık ölü..
Her kim aĢk ile yanıp tutuĢmamıĢsa o, uçamayan kanatsız bir kuĢ gibidir.
Ne olur bizi dinleyen dostlar olsa. Zira bu destan bizim halimizin hikayesidir.”2
Görüldüğü gibi, Hazret-i Pîr‘e göre bu dünyada Sevgiliden ayrı düĢmüĢ olduğunun farkında olanlar
için aĢk, vuslatın yol göstericisi bir hazık tabib, Sevgiliye karĢı âĢıkta olmaması gereken kibir ve azametin,
Ģerefin kırılması ve O‘na bende olmak için ilaçtır. Ġlk beyitlerinde yukarıda naklettiğimiz vasıflarıyla
övdüğü insan ruhunun derinliklerinde gizlenen Ġlâhî sevgi ve aĢk parıltısını, metaforik bir anlatımla
çakmak taĢının içinde gizlenen ateĢe; tabiî meyli, yani servet, Ģöhret, riyâset ve Ģehvetin Ģiddetle
istenmesini ise Ģarabı kaynatan hararete benzeterek Ģöyle demektedir:
“AĢkın ateĢi neye düĢtü, aĢkın harareti ise Ģaraba düĢtü.”
Mesnevî Ģârihlerine göre bu beyitlerde Mevlânâ Ģunu anlatmıĢtır: Allah Teâlâ‘nın Zâtı‘nı görmek
arzusu ve sevgisi, O‘nun velîsinin (: dostunun) kalbinde parladı. Hazîratu‘l-Kuds ve içindeki nimetlerin
sevgisi ise, cennetin nimetlerinin kazanılması için çalıĢan mü‘minin kalbinde parladı. Tabiî meyille
sûretleri sevmek, Ģarabın veya Ģıranın kaynayıĢı gibi bir an kaynar, köpürür, geçer, zevâl bulur; ümid
edilen bir faydayla sevgi çoğalsa bile, maksada ulaĢılmasıyla söner.
Hazret-i Mevlânâ, sonraki beyitte mürĢid-i kâmili neye, kopup gelinen aslî vatan olan Hazîratu‘lKuds‘ten ayrılıp bu dünya hayatında vuslata yol gösterecek mürĢid arayanları ney dinleyenlere benzeterek
„ney, sevgiliden ayrılmıĢa derd ortağı oldu. KavuĢmaya mani olan perdeleri parçaladı,‟ demektedir, Ona göre, Ârif-i
Billah olan mürĢid-i kâmilin kalbinde parlayan nurânî Ġlâhî aĢk ve sevgi Ģuleleri, teslim, ihlas ve
muhabbetle vasıflanmıĢ; kendisine müĢteri olan müridin kalbinde gizlenen nûrânî sevgi kıvılcımlarını
tutuĢturarak, onu da Ģule ve nur küresi haline getirir.
Ârif olan mürĢid-i kâmili neye benzetirken onun müridlere acımasını, sevgisini ve Ģefkatle onları
kucaklamasını tiryaka; münkirlerin telkinlerini de zehire benzeterek Hazret-i Pîr, bu kez „ney gibi bir zehir ve
1 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî,
2 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî,

c. VI, s. 25.
c. I, s. 2-3.
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panzehir, ney gibi bir dost ve âĢık olamaz,‟ derken, mürĢid olan ârif zâtın hem celâliyle zehir, hem de cemâlinin
güzelliğiyle tiryakı bir araya getirdiğini; teslim, ihlas ve muhabbetle müĢteri olan müridler için onun gibi
bir dost bulunamayacağını söyler.
ĠĢte o aĢk ve muhabbet-i ilâhî ile ciğerleri kanamıĢ ârif-i Billah olan zâtlar, kendileri gibi ârif olmaları
için müridlerine mecnûnun aĢkını anlatırlar. Mesnevî‘nin ibâresiyle; „ney, kan dolu bir yoldan haber verir.
Mecnûn‟un aĢk hikayesini anlatır.‟ MürĢid-i kâmiller, müridlerin ilâhî sevgi ve aĢka dalarak Bâkî olan
MâĢûk‘un mecnunu olmalarını sağlamak için O Sevgili âĢıkı olmuĢ Nebî ve Rasullerin siyerini, mecnûnu
olmuĢ evliyânın menkabelerini ve aynı zamanda müridlerin aĢkı tanımaları için de, mecâzî aĢkı hakikate
dönüĢmüĢ Benî Âmir‘in Mecnun‘unun sûrî aĢkının hikayesini anlatırlar.
Bu beytin akabinde „akıl esrarının sırdaĢı âĢıklardır, dile kulaktan baĢka tâlip yoktur‟ diyen Hazret-i
Mevlânâ gerçek akıl sahiplerinin, akıl sırlarına muttali olanların Bâkî olan MâĢûk‘a âĢık olanlar olduğunu
söylerken mürĢidinin nasihatine kulak veren ve teslim, ihlas ve muhabbetle ona talip olan müridden
baĢkasının ilâhî aĢkı bulamayacağını haber vermektedir. 1
Hazret-i Pîr, aĢkla gerçek aĢkı, ilâhî aĢkı kasdetmektedir. Bununla birlikte mecâzî aĢkın gerçek aĢk gibi
olmadığını, bir yalan olduğunu da Mesnevî‘de Ģöyle anlatır:
“AĢk, niyazsız Hakk‟ın vasfındandır. O‟ndan baĢkasına âĢık olmak bir yalandan ibarettir.
Zira mecâzî aĢk, altınla süslenmiĢ bir güzelliktir. GörünüĢü nûr, ama içi dumandır.
Nûr gidip duman zahir olunca mecâzî aĢk o zaman yok olur.
Zira o güzellik aslına döner. Beden rüsva ve kötü bir hale esir olarak kalakalır.
Ayın nûru aya dönüp aksi duvardan ayrılınca duvar kararır.
Güzellik gidince geride su ve toprak kalır. Ay gidince duvarın kendi baĢına kalıĢı gibi.
Kalp altının üzerinden kaplaması gidip asıl altını yine madenine dönüĢür.
Altındaki bakır, duman gibi rüsva olur. Bu yüzden onun âĢıkının da yüzü kararır.
Basîret sahiplerinin aĢkı, altın madeninedir. ġüphesiz bu yüzden aĢkları her gün daha da artar.
Çünkü altın madeni için ortak yoktur. Merhaba ey, halis altın madeni!
Her kim kalpı asıl madene ortak kılarsa altın, mekansızlık madenine doğru gider.
ÂĢık da, mâĢûk da ıztırabından ölür, sudan çıkmıĢ balık gibi olurlar.
Ġlâhî aĢk kemal güneĢidir; halk da gölge gibi onun nurunun emrindedir.”2
Görüldüğü gibi, bu kez de gerçek aĢkı Ģerîki olmayan halis altın madenine benzettiği beyitlerinde sûrî
olan bütün güzelliklerin sûnî olduğunu ve o gerçek Bâkî Sevgili‘nin güzellik güneĢinden akseden nurlar
olduklarını anlatmaktadır. ĠĢte O Bâkî Sevgili‘ye kavuĢmak için çalıĢmalı, O‘na âĢık olmalıdır. Bunun yolu
ise ilâhî aĢk, yani fenâdan geçmektedir.
Hazret-i Mevlânâ, Mesnevî‘nin ilk beyitlerinde ney metaforuyla anlattığı mürĢidi aĢk yolundaki
müridlere yoldaĢ ve dost; onun talibi ve dinleyicisi olmayı yolun sanki Ģartı olarak nitelerken, baĢka bir
beytinde de kendisi bir mürĢid yerinde, aĢkın yolunun Kelime-i Tevhîd zikrini vird edinmekle
bulunabileceğini söylemekte, aĢkı tevhîdin semeresi olarak görmektedir:
“Sen defalarca lâ ilâhe illallâh‟ı söylemezsen aĢkın yolunu bilemezsin.”3
Hazret-i Pîr bu beyitinde aĢkı, vuslat ve fenâ yerine kullanmıĢ olmalıdır. Bu takdirde „Sen defalarca lâ
ilâhe illallâh‟ı söylemezsen aĢkın yolunu bilemezsin‟ diyerek o, kelime-i tevhîd zikrini söylemeden fenâya
ulaĢılamayacağını haber vermektedir. „KiĢi sevdiği ile beraberdir,‟4 hadisinde belirtilen, zaman, zemin, mekan,
mesafe olmaksızın âĢıkla MâĢûk‘un beraberliğini, beraberlikteki âĢığın, Sevgilisi‘nin sevgisinde yokluk
Sarı Abdullah (b. Seyyid Muhammed b. Abdillah) Efendi, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, Tasvîr-i Efkâr Matbaası, 1287, c. I, s.
109-119.
2 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî, c. VI, s. 38.
3 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî, c. V, s. 50.
4 Buhârî, hadis no: 6168; Müslim, hadis no: 2640.
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bulmasıyla Sevgilisi‘nin Varlığı‘yla var olmasının zevkini idrak edemeyeceğini bildirmektedir.1
Bu beytin hemen akabinde gelen “MâĢûkuna Hizmetlerini ve Vefadarlığını, Uzun Gecelerde „Tetecâfâ
Cunûbuhum ani‟l-Medâcii (Yanlarına ve Sırt Üstü Yatarak Allah‟ı Zikrederler‟ Mefhûmu Üzere Uyanıklığını ve
Uzun Günlerde Dahî Çektiği Izdırabları Sayan ÂĢıkın Hikâyesi ve MâĢûkunun Ona Cevâbı” faslında Hazret-i Pîr,
sûfîlerin fenâ terimlerini ölmeden önce ölmek olarak Ģöyle anlatmaktadır:
“Bir âĢık, yârine, onun için yaptığı hizmetleri anlatıp;
„Senin için çok iĢler yaptım, nice oklara hedef oldum.
Tamamen mal da gitti, nam da gitti. AĢkının derdinden neler çektim, neler!
ġevk içinde olduğum ve güldüğüm bir sabahım ve rahat bir gecem hiç olmadı‟ diyerek,
Her ne acı ve tortulu içtiyse etraflıca saydı.
Bundan muradı, yârini, minnet altında bırakmak değil, ancak aĢkının doğruluğunu ispatlamaktı.
Akıllılara bir iĢaret kafidir, âĢıklarınsa susuzluğu bir an gitmez!
Sıkılmadan o, derdini tekrar tekrar söyleyip duruyordu! Balık sudan hiç usanır mı?
Derdinden hemen yüzlerce söz söylese de „daha bir söz söylemedim‟ diye feryâd etmedeydi.
AteĢini bilmeden yanıyor, mum gibi o hararetle ağlayıp eriyordu.
MâĢûku dedi ki, „Evet, bütün bunları yaptın ama, Ģimdi bana kulak tut, Ģu sırrı dinle:
AĢkın aslının aslına gitmedin. Yaptıklarının bütün fürû‟dan ibaret.‟
ÂĢık, „öyleyse o aslı söyle‟ deyince sevgilisi, „o asıl, ölüm ile yokluktur‟ dedi.
„Hepsini yaptın ama ölmedin. Ölümü tercih et, canını terk et.‟
ÂĢık, hemen o an, canını verip, murada eriĢdi. Gül gibi gülerek sevinç içinde baĢını verdi.
O gülüĢ, onda ebedî olarak kaldı. Canında kötü fikir olmayan ârif gibi..”2
Aslında aĢkın kemali canını canana feda etmektir. Ancak, âĢık mâĢukuna aĢkı arttıkça bu kemaliyete
kavuĢur ve nihayet aĢkın zirvesinde kendini ona feda ederek onda fena bulur. ĠĢte Hazret-i Pîr‘e göre
aĢkın kemali fena halidir. Bu yüzden canının ve tenini feda edilmeye layık olan Bâkî Sevgiliye feda edenler
kınanmamalı, hatta övülmelidirler:
“Ne mutlu tenini ve cânını, fedâ edilmeye lâyık olan için fedâ edene!
Herkes, kendini bir fende fenâ eder; ömrünü o yolda harcar, bu uğurda ölür gider.
Ġster garblarda, ister Ģarklarda olsun ölüm gelir çatar. O zaman âĢık, mâĢuktan fark olunmaz.
Bâri o kutlu kiĢi, bu yolda fedâ olmuĢtur. Onun ölümünde yüzlerce hayat vardır.
ÂĢık da, mâĢûk da, onun aĢkı da ebedî! Dünya ve ahrette nâmı kutlu.
Ey azizler, âĢıklara acıyın! Onların Ģânı, ölüm içinde ölümdür.”3
Kendisi için ölmeye layık bir Sevgiliye kendini fedâ etmek ve onda fenâ hali, görüldüğü gibi, ölmeden
önce ölmek demektir.
Hazret-i Pîr, tevhîdin hakikatini temsil yoluyla anlattığı Züleyha‘nın Yusuf aleyhisselâm‘a aĢkını tasvir
ettiği kıssanın sonunda Sevgili‘ye aĢkın nasıl olması gerektiğini, O‘na âĢık olan âriflerin hallerinin ve
sözlerinin hepsinin aslında O‘ndan haber verdiğini; bu aĢkın O Sevgili‘yi her dem anmayı gerektirdiğini
söylemektedir:
Zeliha da misk olsun ödağacı olsun her Ģeye Yusuf adını takmıĢtı.
Ġsmini, o isimlerde gizlemiĢ, mahremlere o sırrı mâlum eylemiĢti.
„Mum ateĢten yumuĢadı,‟ diyecek olsa maksadı, „Sevgili bize meyletti,‟ demekti.
Veya „ay doğdu, bak,‟ yahud da „söğüt dalları yeĢerdi,‟ dese,
Ġsmâil, Fâtihu‘l-Ebyât (ġerh-i Mesnevî), Matbaatu‘l-Âmire, 1289, c. V, s. 303.
c. V, s. 50-51.
3 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî, c. V, s. 143.
1 Ankaravî, Rusûhî

2 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî,
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Veya „yapraklar ne güzel oynuyor,‟ ve yahud „çörekotu ne hoĢ yanıyor,‟ diyecek olsa,
Veya „gül, bülbüle sırrını arzetti; padiĢah naza baĢladı,‟ dese,
Veya „bahtı kutlu oldu,‟ yahud „yaygıları döĢeyin,‟ diye söylese,
Veya „iĢte saka, su getirdi,‟ yahud „iĢte güneĢ doğdu,‟ dese,
Veya „dün gece tenceredekiler piĢti, içindekiler de beraberce piĢti,‟ dese,
Veya „ekmek tuzsuz olmuĢ; felek tersine dönüyor,‟
Yahud „baĢım ağrıyor,‟ veya „baĢımın ağrısı geçti,‟ dese,
Övse muradı vuslattı, kınasa ayrılıktı.
Yüzbinlerce Ģekilde ve isimde söylese de her an arzusu ve maksadı Yusuf idi.
Açken onun adı geçerse karnı doyar, o kadehin sarhoĢu olurdu.
Onun adıyla susuzluğu geçerdi. Yusuf‟un adı, bâtınî bir Ģerbet idi.
Bir derdi olsa o yüce isim anılınca hemen faydası olurdu.
KıĢ mevsiminde o isim ona kürk kesilirdi. Dost adı, aĢkta iĢte budur…
Avam da Hakk‟ın pak ismini zikreder ama bu tesir görülmez. Zira onlarda aĢk yoktur.
Ġsa, ne yaptıysa Hakk‟ın ismiyle yaptı. Onda ebedî sır, bu yüzden zahir oldu.
Can, Hakk‟a vasıl olunca onun zikri bunun, bunun zikri onun olur.
Dost aĢkıyla dolu olan kendinden boĢalır. Testi, içinde ne varsa dıĢına onu sızdırır.
..
Her kimin gönlünde yüzlerce murad varsa o aĢk ve muhabbet mezhebinden değildir.
AĢk için sevgilinin yüzü, güneĢe benzer. GüneĢse o yüze örtü gibidir.
Sevgilinin yüzüyle ondaki örtüyü ayıramayanı sen, güneĢe tapana kıyas et.
ÂĢığın, günü de rızkı da odur. ÂĢığın, gönlü de gönlünün yanıĢı da odur.
..
Hazineyi açana da hazineye de yol bulması için bu hazineye dair nâme, ruhun hayretini artırır.
Ruh, bu gidiĢte hayrete düĢmez. Bilakis o nâmeye hâmil olan ruh, sel ve ırmak değil, deniz kesilir.
Vuslat yolunu bulunca kendisi kaybolup sel gibi deryaya gark olur.”1
Sanki bu sözler Mesnevî‘nin bir baĢka yerindeki Ģu beyitleri açıklamaktadır:
“Her kim âĢık ise onu mâĢûk bil. Zira âĢık ve mâĢûk birbirinden ayrılmaz.
Gerçi susamıĢlar, suya talib iseler de, suyun aradığı da susamıĢlardır.
Mademki âĢık odur, sen sus! Mademki kulağını çekiyor, sen kulak kesil!”2
AĢk halinde âĢığın her Ģeyde mâĢûkunu görmesini ve her an onu anmasını Zeliha‘nın Yusuf
aleyhisselâm‘a aĢkıyla bizlere anlatan Hazret-i Mevlânâ, ilâhî aĢk kendisinde bulunan Hakk âĢıklarının da
MâĢûk-ı Ġlâhî‘yi her anlarında anmaları, zikr etmeleri gerektiğine iĢaret etmektedir. Hatta bu tevhîdin
bütün fiiller, sıfatlar ve eserlerde tahakkuk etmesinin âĢığın aĢkının mihengi olduğunu telmih eden
Mevlânâ, daha önce zikrettiğimiz bir beytinde de bu aĢkın yolunu bilebilmeyi Kelime-i Tevhîd zikrini
tekrar etmeye bağlamaktadır:
“Sen defalarca Lâ ilâhe illallâh‟ı söylemezsen aĢkın yolunu bilemezsin.”3
Hazret-i Pîr her Ģeyi yakan aĢk ateĢi parlayınca MâĢûk‘tan baĢka hiçbir Ģeyin kalmayacağını söylediği
Mesnevî‘sinde, bu aĢk ateĢini de mana ve mazmun bakımından Kelime-i Tevhîd olarak ifade etmekdir.
Çünkü âĢık, Bâkî olan MâĢûk‘unda artık fena bulunca ortada aĢk da, âĢık da kalmaz, bir tek o Sevgili kalır.
1 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî,

c. VI, s. 151-152.
c. I, s. 70.
3 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî, c. V, s. 50.
2 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî,
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Bunu Mesnevî Ģu beyitlerle anlatmaktadır:
“AĢk o bir Ģuledir, parlayınca Bâkî olan MâĢûk‟tan baĢka her Ģeyi yakar.
Lâ kılıcı Hakk‟tan baĢka her Ģeyi keser, öldürür. Bir bak, lâ‟nın kesmesinden sonra bir Ģey yüz gösterebilir mi?
Geride sadece illallah kalır, diğer hepsi gider. Ġkiliği yakan aĢk onları tertemiz eder.
Zaten öncekiler de sonrakiler de oydu. Ancak onu çift görüĢ ĢaĢı gözdedir.
Onun güzelliğinin aksinden ayrı baĢka bir güzel var mı? Ten, candan baĢka bir Ģeyle hareket edemez.
Canı olmayan vücûda bir türlü muamele yapsan da bir fayda sağlamaz.
Bunu, bir gün dirilip canlar canının elindeki kadehten içen kimse bilir..”1
Görüldüğü gibi Hazret-i Pîr, ârif olan zevâtın, irfanlarının baĢlangıcı anlarında çoğu zaman Hakk‘ın
nurlarının müĢâhedesi sebebiyle kâinatı zevâl bulacağı için mâsivâyı göremeyeceklerini de Kelime-i
Tevhîd zikrini tarifle açıklamaktadır.
ĠĢte Hazret-i Mevlânâ, aĢk yani fenâ yolunu bulmaya tergîb ettiği yukarıdaki beytlerden ilkinde aĢkı
her Ģeyi yakan bir Ģûle olarak tarif etmektedir: „AĢk, o bir Ģuledir, parlayınca bâkî olan mâĢûktan baĢka her Ģeyi
yakar.‟ Ona göre aĢk öyle nûrânî bir Ģûledir ki, Bâkî olan Ezelî MâĢûk‘tan, O Zât‘tan baĢka her Ģeyi yakar.
ÂĢıkın nefsine ait olan bütün istek ve arzularını, hatta nefsini de yakar.
AĢkın bu MâĢûk‘tan baĢka her Ģeyi yakıĢıyla kelime-i tevhîd arasındaki iliĢkiyi, baĢka bir ifadeyle Bâkî
olan Sevgili‘ye aĢkın yolunun tevhîd kelimesini tekrar etmek olduğunu „Lâ kılıcı Hakk‟tan baĢka her Ģeyi
keser, öldürür. Bir bak, lâ‟nın kesmesinden sonra bir Ģey yüz gösterebilir mi?‟ beytiyle açıklamaktadır. Lâ ilâhe
illallah‘taki lâ nefyini kılıca benzeterek açıklayan Hazret-i Pîr, kılıç temas ettiği canlıların kellesini
götürdüğü, hayatını sona erdirdiği, âriye olan vücûdlarına, varlıklarına son verdiği gibi, Kelime-i Tevhîd‘in
baĢındaki lâ harf-i nefyi de dimağ ve nefsin hayvânî olan türlü his ve duygularını keser, demek
istemektedir.
ĠĢte artık Ģirk ve Ģirket ortadan kalkıp tevhîd-i sırfın meydana gelmesine vesile olan aĢk ve âĢıkın bu
aĢkıyla MâĢûk‘unu birlemesinin sonucunu „Geride sadece illallah kalır, diğer hepsi gider. Ġkiliği yakan aĢk onları
tertemiz eder‟ diyerek anlatan Hazret-i Pîr, Lâ ilâhe illallah diye Kelime-i Tevhîd‘den oluĢan nur
kıvılcımlarının nefsin hırs, hased, gösteriĢ, nifak, Allah‘tan baĢka Ģeyleri müessir görmek ve sevmek gibi
Ģirk ve Ģirketleri yaktığını; nefsi baĢkalaĢtırarak tertemiz bir hale getirdiğini haber vermektedir.
Artık buradan itibaren âĢık olan ârif kendi zâtından vücûdu olmaması sebebiyle mevcûdatı, yani
Allah‘tan baĢka her Ģeyi bâtıl görür. „Zaten öncekiler de sonrakiler de oydu. Ancak onu çift görüĢ ĢaĢı gözdedir‟
diyen Mevlânâ‘ya göre, mâsivâya vücûd payını veren müĢrik ĢaĢı, Tek Vücûd‘u biri Hâlık diğeri mahluk
olmak üzere iki vücûd olarak görür. Çünkü ezelde mâsivâ olmadığı gibi Ģimdi de mâsivânın vücûdu
yoktur, demek istemiĢtir. Zira Kulli Ģey‘in hêlikun illâ vecheh (Zât-ı ġerîf‘i müstasnâ olmak üzere her Ģey
helâktedir) ayet-i kerimesinde belirtildiği üzere mâsivâ dâimî yokluk hâlindedir.
Sonraki beytinde bunun delilini ortaya koyan Hazret-i Pîr, „Onun güzelliğinin aksinden ayrı baĢka bir güzel
var mı? Ten, candan baĢka bir Ģeyle hareket edemez‟ diyerek güneĢin doğuĢundan önce ufuklarda görülen
rengarenk Ģafak güzelliği, güneĢin doğuĢundan sonra rengarenk açılan güller ve çiçeklerin güzelliği,
kuĢların kanatlarındaki renk renk güzellikler, insanın yüzünün güzelliğine varıncaya kadar kainatta ne
kadar güzellik ve letafetler varsa hepsinin Allah Teâlâ‘dan olduğunu; güzellik ve letafetlerin hepsinin
Allah Teâlâ‘ya mahsus kaldığını dile getirmektedir. Tıpkı Ġbnu‘l-Fârıd‘ın dediği gibi:
“Ve kullu melîhin husnuhû min Cemâlihâ – Muârun lehû bel husnu kulli melîhatin”2
Her güzelin O Sevgilinin Cemâlinden olan güzelliği
Güzele ödünç (eğirti) verilmiĢtir, hatta bütün güzellerin güzelliği..
Dolayısıyla, bütün bir kainatın kendilerinde eğirti olan vücûdları iĢte O Gerçek Vücûd sahibindendir.
Zât-ı Akdes Teâlâ‘nın cömerdliğinden icâdıyla mâsivâya giydirilmiĢ olan vücûd kisvesi ödünçtür. Bunun
farkına ancak canı olan varabilir diyen Hazret-i Mevlânâ, „Canı olmayan vücûda bir türlü muamele yapsan da bir
1 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî,
2 Ankaravî, Rûhu‘l-Mesnevî,

c. V, s. 25.
c. V, s. 159.
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fayda sağlamaz‟ mısralarıyla cânânını unutmuĢ, aĢktan bîhaber olan bedenlere bu ibârelerin hiçbir Ģey ifâde
etmeyeceğini söylemektedir.1
Hatta Kelime-i Tevhîd kılıcıyla O Bâkî olan MâĢûk‘tan baĢka her Ģeyin nazarında yok olduğu, hatta
nefsinin bile yok olduğunu müĢâhede eden fenâdaki âĢık bile bir gün bekâ ile dirilip kendisine Sevgilisinin
elindeki kadehten içince bilebilir. Mesnevî‘nin ifadesiyle; „Bunu, bir gün dirilip canlar canının elindeki kadehten
içen kimse bilir.‟ Artık cânının cânı olandan akseden tecellî damlalarıyla bunun farkındadır o… Her dem
mestlik halinde, aĢk da, âĢık da, MâĢûk da kalmaz.. Bir Tek canlar Cânı ve O‘nun kendisine sunduğu
tecellîler.. Hazret-i Pîr, Kelime-i Tevhid‘i telmih ederek söylediği beyitlerde bu mestlik halinde olanlara
daha üstün bir hali göstermektedir:
“Yürü, imtiyaz ehli olmada, ruh bağıĢlayıp üfürmede, sarhoĢlukta ve sarhoĢ etmede Ġsrâfil gibi ol!
SarhoĢun gönlüne, mizah kaygısı düĢünce artık o, „ġunu bilmem, bunu bilmem,‟ demeyi itiyad edinir.
„Bunu ve onu bilmiyorum,‟ demen kimi bildiğini söylemen içindir.
Sözde nefyetmekten maksad isbattır. Nefyi bırak da isbattan baĢla.
„ġu yoktur, bu yoktur,‟ demekten geç de var olanı söyle.
Nefyi terk et de var olanı ikrâr et. Bu iĢi o mest Türkten öğren!”2
Hazret-i Pîr‘in yukarıdaki beyitleri bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‘den rivâyet edilen “Ġnne
esdaka kelimetin kâlethe‟l-arabu: Elâ kullu Ģey‟in mâ hala‟llâhu bâtılun (Gerçekte Arabların söyledikleri sözün en
doğrusu: Dikkat edin! Allah‟tan baĢka her Ģey bâtıldır,” hadîs-i Ģerîfini hatırlatmaktadır. Hadîs-i Ģerifle istidlâl
ederek bu konuda Ġsmâil Bursevî‘nin tefsîrinde ġeyhu‘l-Ekber‘den (638/1240) naklettikleri âĢıkın aĢkının
zirvesinde MâĢûk-i Hakîkî‘de fenâ bulmasını açıklamaktadır:
“Hazret-i ġeyhu‟l-Ekber kaddesena‟llâhu bi sırrihi‟l-ethar demiĢtir ki: „Mevcûdâtın hepsi, her ne kadar bâtıl olmakla
vasıflansa da kendisine vücûd kisvesi giydirilmesi cihetiyle hak ve gerçektir. Fakat irfan makamının sultanı, ârife galebe
ettiği zaman, o ârif kendi zâtından vücûdu olmaması sebebiyle mevcûdatı, yani Allah‟tan baĢka her Ģeyi bâtıl görür.
Bundan dolayı onun gözünde mâsivânın hükmü, yokluğun hükmüdür. Ârifler „mâsivâ bâtıldır‟ sözleriyle, „mâsivâ yok
gibidir,‟ demek istemektedirler. Zira kendilerine vücûd kisvesi giydirilen mevcûdât, bu nizam üzere kendi zâtlarıyla değil,
Allah Teâlâ‟nın kudreti sayesinde devam etmektedirler. Sonuç olarak da, kendi zâtları cihetiyle mevcûdât yok gibidir.
Ârif olan zât, kurbiyet makamına ulaĢtığı zaman, irfanın baĢlangıcı anlarında çoğu zaman Hakk‟ın nurlarının
müĢâhede edilmesi sebebiyle, Ģu kâinât dağılıp zevâl bulur ve latîfelerinin yükselmesi zamanlarında ârif mâsivâyı görmekten
engellenir. Zira, Hakk‟ın nurlarının parlayıĢıyla mâsivâ bulut ve sis gibi zevâl bulur…‟ ”3
Tıpkı ġeyh ġiblî‘nin (334/945) aĢkı mecâzdan hakîkate dönüĢen Benî Âmir‘in Mecnûn‘unun dilinden
anlattığı gibi: “Benî Âmir‟in Mecnûn‟una; „Leylâ‟yı sever misin,‟ denildi. Mecnûn; „Hayır, sevmem,‟ deyince, „neden,‟ diye
sordular. Mecnûn bu soruya, „çünkü sevgi vuslata sebeptir. AĢka ulaĢtım. ĠĢte artık ben Leylâ‟yım, Leylâ da ben..‟ diye
cevap verdi.”4 AĢkının mecazdan hakîkate dönüĢtüğünü ve bu sebeple Allah Teâlâ‘ya kavuĢtuğunu dile
getirdi.
Görüldüğü gibi, Mevlânâ‘ya göre aĢk tevhîdi gerektirir. AĢk ikiliği kabul etmediği için aĢkın olduğu
yerde âĢık ve mâĢûk ikiliği kalmaz. Ancak bu, ikisinin hulul ve ittihadı değil, yalnız âĢığın zevâl ve
izmihlâli anlamındadır. Tıpkı Mesnevî‘nin dediği gibi:
“Ene‟l-Hakk (Ben Hakk‟ım) sözü Mansûr‟u nurlandırdı. Firavunun, „Ben Rabb‟ım‟ demesi küfür oldu.”5
“Vakitsiz söylenen „Ben Hakk‟ım‟ sözü lanete sebep olur. Vaktinde söylenirse rahmettir.
O, „Ene‟ Mansur için rahmet, Firavun için lanet oldu, gör.
Canda her ne varsa canın canının ihsanıdır. Hem bilesin, „Atmadın (Habibim!) sen o kum tanelerini attığın vakit,
onu Allah attı,‟ ayetinde bildirileni.”6
1 Ankaravî, Rûhu‘l-Mesnevî,

c. V, s. 158-159.
c. VI, s. 24.
3 Bursavî, Ġsmail Hakkı, Tefsîr-i Rûhu‘l-Beyân, Mektebetu Eser, Ġstanbul 1389, c. IV, s. 109.
4 ġa‘rânî, Abdulvahhâb, Tabakâtu‘l-Kubrâ, Beyrut trz., c. I, s . 105.
5 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî, c. II, s. 13.
6 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî, c. II, s. 92.
2 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî,
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Tevhîdin hakikatinin aĢk olduğunu yukarıda naklettiğimiz beyitleriyle anlatan Hazret-i Mevlânâ‘nın
aĢka davetiyle teblîğimizi tamamlıyoruz:
“ÂĢık ol da güzel bir sevgili ara. Su kuĢu avlamak için nehre yönelmek gerek.
..
Yüzlerce Yusuf‟un da aslı, Celâl Sahibi Cenâb-ı Hakk‟ın Cemâlindedir. Kadınlardan aĢağı kalma O Cemalde
mahvol.
Bu bahsi ancak aĢk keser. Dedikodudan kurtaran yalnız odur.”1

1 Rûmî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî,

c. V, s. 131.

DOĞU-BATI EKSENĠNDE AġK VE MEVLANA
Mehmet KURTOĞLU*

Kimilerine göre Âdem ve Havanın yeryüzüne sürülüĢünden bu yana kimine göre de Habil ile Kabil'in
kavgasından bu yana aĢk, insanoğlunun hayatında her zaman var olmuĢ bir gerçektir. Bu anlamda aĢkın
tanımı o kadar çok yapılmıĢtır ki, her yorumlayana göre bir baĢka anlam kazanmıĢtır. "AĢk nedir?"
sorusunu doğru yanıtlayabilmek veya tek doğrudan ibaret saymak mümkün değildir. AĢk üzerinde kafa
yoran filozoflar ve mutasavvıflar ise aĢkı ait oldukları kültür ve medeniyet ekseninde yorumlamıĢlardır.
Filozof ve mutasavvıfların yorumlarına baktığımızda, her birinin kendi içinde doğruları olduğunu, ait
oldukları kültür ve medeniyetten izler taĢıdığını görürüz. Bu anlamda ister Doğu, ister Batı olsun ait
oldukları medeniyet tasavvuruyla aĢka yaklaĢtıklarını görürüz.
AĢk Nedir ve AĢkın Anlamı
GeçmiĢten günümüze kadar aĢkın birçok tanımı ve tarifi yapılmıĢtır. Bu tanımlara baktığımızda din,
dil, ilim ve düĢünce ekseninde kendi gerçekçiliğini taĢıdığını, ama en önemlisi medeniyet anlamında
belirgin bir farklılık gösterdiğini görürüz. AĢk, ―aĢırı sevgi bağlılık duygusu olarak ifade edildiği gibi1,
insanın varlık sebebi2 olarak da tanımlanmıĢtır. ―KiĢiyi diğer insanlardan ayıran, duvarları yıkan, onu diğerleriyle
birleĢtiren, insanın içindeki en etkin bir güçtür‖3 ve “Ġnsanın ne ise o Ģekliyle dıĢ boyuttan yüz çevirip bu dıĢ boyutu, yani
zahir âlemi doğrudan meydana getiren nesnelere nispetle kendini bağımsız kılmasını içermekle kalmaz, fakat aynı
zamanda bu dıĢ boyutun içinde-fakat bu kez Batın boyutun bir aynası olarak- insanın kimi Ģeyleri sevmesini ve kimi
Ģeyleri sevmemesini, ama batın boyutunu meydana getiren Ģeyleri kesinlikle sevmesi‖4 olarak birbirinden farklı
yapılmıĢtır.
AĢkın anlamı üzerinde en geniĢ ve zengin anlatım hiç kuĢkusuz Arap dilidir. AĢk kelimesinin da
Arapça olması ve ―AĢk doğuya mahsustur‖ düĢüncesinin doğruluğunu göstermesi açısından, aĢkın ne
anlama geldiğini, onun hangi kavramlarla ifade edildiği üzerinde durmak gerekir. Özellikle Arap dilinin
zenginliği ve bu dilin aĢka yüklediği anlama bakarsak, aĢka büyük ve zengin anlamlar yüklendiğini
görürüz. Ġbnu‘l Kayyim El Cevziyye‘nin yazdığına göre Arapça‘da ellinin üzerinde aĢkı karĢılayan kelime
vardır.5 El Cevziyye, kitabında bu kelimelerin (aĢk) anlamları ve kullanıldıkları yerler hakkında geniĢ
bilgiler verir ve aĢkı dil ve din açısından oldukça güzel yorumlar.
AĢkın ne anlama geldiğinin anlatıldığı bu kitapta, Arap dilinin zenginliği yanında, aĢkın ne denli büyük
ve derin tanımı olduğunu görmek mümkündür. El Cevziyye, aĢkın karĢılığı olarak kullanılan bu
kelimelerden Ģiddetli yağmurdan sonra suyun yüzeyine çıkan Ģeylere ve sevgiliye kavuĢma esnasında
kalbin galeyana gelmesine muhabbet, çalkalanması, kalbin sevgiliye tutulmasına alaka, bir Ģeye
meyletmesine heva, yaĢça küçük kadına tutulmaya sabve, Ģevk, incelik ve hararete sebabe, sevginin
kalbe iĢlemesine Ģağaf, kalbin hastalanması Ģe‘af, onu sevdiye mika, hüzünle karıĢık aĢka vecd, külfet,
meĢekkat, siyah ve kırmızı arası renge kelef, sevgiliye kul köle olmaya teteyyüm, gizlemek ve örtmeye
aĢk, kederden Ģiddetli hastalığa tutulmaya ceva, sürekli ve ağır hastalığa denef, gam ve keder yüklüye
AraĢtırmacı-Yazar
Kurumu Sözlüğü, AĢk Maddesi.
2 Erich Formm, Sevme Sanatı. Sh.27, Say Yay. 1985
3 Erich Formm, Age. Sh.29
4 Frithjof Schuon, Ġslamın Metafizik Boyutları, Çev. Mahmut Kanık, Sh.169, Ġz Yay.1996,
5 Bakınız,Ġbnu‘l Kayyim el Cevziyye, ÂĢıklar Kitabı, ġule Yay. 2004
*

1 Türk Dil
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Ģecv, kalbin sevgiliye doğru yolculuğuna Ģevk, kandıran aldatan kadın için hilabe, vesvese sıkıntıya
belabil, eza ve sıkıntı görmeye tebarih, piĢmanlık ve acının bulaĢtığı sevgiye sedem, kalbi örten gaflete
ğamarat, korku ve ürküntü duymaya vehel, her zaman ihtiyaç duyulana Ģecen, cildi yakan acıtan
darbeye laic, maraza veseb, kalbin sorunlu hallerine hüzn, gizlenen üzüntüye kemed, ateĢin dokunup
yanmasına lez, kiĢinin değiĢik hislerden cinsine göre aldığı tada hurek, uykusuzluk çekmeye suhud veya
arak, hasret çekmeye lehf, devenin yavrusunu çağırmadaki haline hanin, iskamet halinden sapmaya
istikane, yok etme fani kılmaya tabale, Ģevkten gönlü yanmaya lev‟a, fitne ona isabet etti, dünya onu
aldatıya futun, gecenin onu örtmesine cunun, delirmeye lemem, cin çarpma veya zihinszel bozukluğa
habl, sabit Ģeye resis, aĢkın köleleĢtirdiğine dau muhamir, aĢkın en katıĢıksız, latif ince haline vüdd,
aĢkı birlemeye hulle, dostluğa hilm, aĢkla bütünleĢmiĢ insana garam, develeri ĢaĢkınlaĢtırıp otlatmaktan
alıkoyan hastalığa huyam, hayrete ve dehĢete düĢmeye tedlih, aĢırı üzüntüden doğan akıl yitmesine
veleh, boyun eğmenin zirvesine taabbüd, denir.
Bütün bu kelimelerin tümü aĢk anlamında kullanılır ve çok geniĢ anlamları kapsar. Araplar aĢkı
tanımlarken tabiattan oldukça fazla faydalanmıĢlardır. Öyle ki, devenin yavrusunu aramasına verdikleri
ismi, yağmurun toprağa düĢmesini, dini olgulardaki insan-tanrı iliĢkisini aĢkla tanımlarken sosyal hayatta
kullanmaktan da çekinmemiĢlerdir. Bu aynı zamanda Ģu anlama gelmektedir. Genelde doğu, özelde
Araplar, aĢka öylesine önem vermiĢlerdir ki, en ince ayrıntısına kadar onu irdelemekten geri
kalmamıĢlardır.
AĢka tekabül eden kelimelerden sonra, gerçek aĢkın anlamı üzerinde duran Cevziyye Ģöyle der: ―Tıp
otoritelerinin hemen tamamı, aĢk ı(karasevdayı) melankoli benzeri kuruntulu bir hastalık olarak tanımlar. Bu hastalığı,
bazı yüz biçimleri hoĢ bularak sürekli onları düĢünmeye baĢlayan kiĢinin kendisi davet eder. KiĢiliksel sebebi hoĢ bulma ve
düĢüncedir. Bedensel sebebi ise sıkıĢmıĢ erlik suyundan dimağa (beyine) kaplayıcı bir buharın yükselmesidir. Bu hastalığa
çoğunlukla bekârların kapılmasının nedeni budur. Çokça cima (cinsel iliĢki) bu hastalığı süratle yok eder. Bazı
filozofların tanımı Ģöyledir: aĢk, kalpte doğan, hareket eden ve geliĢen bir arzudur. Bu arzu ilerledikçe ona hırs türünden
Ģeyler eklenir. Bu hal güç kazandıkça, kiĢinin heyecanı, dalgalanması, talep etmedeki arzusu ve hırsı uzar. Taki onu gam
ve ızdıraba sürükler. Bu halde kan tutuĢup siyaha dönüĢürken, ödsuyuda yanarak kararır. Böylece siyahlığın galebe
çalmasıyla fikir bozukluğu baĢ gösterir. Fikir bozukluğu aklın yokluğuna, olmayacak Ģeyi istemeye ve bir sonuca
varmayacak Ģeyleri temenniye götürerek deliliğin oluĢmasına neden olur. ĠĢte bu noktada âĢık, kimileyin kendini öldürür
veya gam ve kederden ölür yahut sevgilisine bakarken sevinçten can verir. Kimileyin de ruhu boğuluyorcasına yüksek sesli
hırıltılar çıkarır ve yirmi dört saat boyunca o halde kalmaya devam eder. Öldü zannedilerek diri diri toprağa gömülür…‖1
Cevziyye, aĢkın anlamı üzerine söylenmiĢ veciz sözleri ve Araplar arasında geçen anekdotları
sunduktan sonra, aĢkın bilinçli bir eylem mi, yoksa bilinç dıĢı bir zorunluluk mu olduğu üzerinde durur
ve aĢkı bu iki yönden ele alır. Cevziyye‘nin aĢk üzerine fikirlerini okuduğunuzda, aĢkın gerçekten
doğunun malı olduğunu görürüz. Ayrıca doğunun aĢkı bizzat tecrübe ederek, yaĢayarak kaleme aldığının
en büyük kanıtı, yine el Cevziyye‘nin bu kitabıdır. Batı‘nın bütün ĢaĢaasına rağmen aĢkın felsefesi ve
sanatını yaptığını, Doğu‘nun ise onu bizzat yaĢayarak tecrübe ettiğini ve klasiklerine yansıttığını görürüz.
Bu anlamda Doğu ve Batı düĢüncesinde aĢkı tanımlayabilmek için filozofların ve Mutasavvıfların gözüyle
aĢka bakmak gerekir. Yine Doğu ve Batı arasındaki bu farklılığı, ortadan kaldıran Mevlana‘nın
cihanĢümul düĢüncesi üzerinde durmak gerekir.
AĢka evrensel ve aĢkın bir boyut kazandıran Mevlana, Doğu ve Batı‘yı birbirine yaklaĢtıran,
düĢüncesinin merkezinde aĢkı yerleĢtirerek, bugün Batılı filozofların maddeci bir bakıĢ açısıyla “insan
insanın kurdudur‖ diyerek henüz tanımlayamadığı insanın varoluĢunu/aĢkın boyutunu yüzyıllar
öncesindetanımlamıĢtır. Eflatun‘un ―düĢünen hayvan”, Marks‘ın “ekonomik hayvan‖ Nietzsche‘nin ―nihilist‖,
Sartre‘ın ―abes” Camus‘un ―Beyhude‖ gördüğü ve gerçekte tanımlamaktan daha çok, probleme
dönüĢtürdüğü insan; Batı‘nın ürettiği ―trajik insan‖ dır. Buna karĢılık Mevlana yüzyıllar öncesinden:
―Senin bulunduğun yerde hep gam, savaĢ, cefa vardır. Fakat sen kendinden geçer, Hak‟ta yok olursan, hep lütuf vardır,
ihsan vardır, vefa vardır”2 diyerek Batının takılı kaldığı akıl zincirini, yüz yıllar önce aĢk ve hikmetle
aĢmıĢtır.
1 Ġbnu‘l

Kayyim el Cevziyye, Age. Sh.145,146, ġule Yay. 2004
Seçme Rubailer, Haz. ġefik Can, Sh.46, Konya Ġl Kültür Müdürlüğü Yay. 2006
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Konunun daha iyi anlaĢılması için Doğu‘nun aĢka yaklaĢımını Mutasavvıflar, Batı‘nın aĢka yaklaĢımını
ise filozoflar üzerin tanımlamak gerekir.
a)- Filozoflara Göre AĢk
Ünlü düĢünür Eflatun „bizde olmayanı arzulamak‟ olarak tanımladığı aĢkın tek taraflı olması gerektiğini
söyler. Yaptığı bu yorum dolaysıyla kendi adıyla tanımlanan "Platonik aĢk", gerçekte insanın Kur‘an-ı
Kerim‘in ―Kadın ve erkeği birbirlerini tamtamlasın diye yarattım‖ ayetindeki gerçeğe götürür. Bu ise Eflatun‘un
tanımladığı aĢkı beĢeri olmakla sınırlar.
ġölen adlı meĢhur kitabında tamamen sevgi ve dostluk üzerine duran Eflatun, öğrencileriyle baĢtan
sona sevgiyi tartıĢır, tanımlamaya çalıĢır ve güzellik ile aĢkı birlikte verir. Öyle ki, güzelin olduğu yerde
ancak sevgi olabileceğini söyler. "Güzel yaĢamak isteyenleri ömürleri boyunca nedir güzel yaĢatan? Akrabaları mı?
Hayır. ġanları Ģerefleri mi? Hayır. Zenginlik mi? Hayır. Ne Ģu ne bu, hiçbir Ģey insanı sevgi kadar güzel yaĢatmaz."1
Ardından "Homeros der ya, yiğitlere tanrı yürek üflermiĢ, iĢte budur sevginin sevenlere verdiği güç. BaĢkası için ölmek,
bunu yalnız sevenler yapabilir, erkekler değil yalnız, kadınlar bile."2 diyerek, sevginin büyüklüğünü ve güçlü
kalplerden iĢi olduğunun üzerinde durur. Sevginin özünde Tanrısallık olduğunu, sevginin bir tek
olmadığını çeĢitlere ayrıldığını anlatır. Ayrıca seks ve güzellik tanrıçası Afrodit'i örnek göstererek tensel
sevgiye iĢaret eder: "Orta malı Aphrodite'ye bağlanan insanın kendisi de orta malıdır, her iĢini rasgele yapar; bu sevgi
aĢağılık kiĢilerin sevgisidir. Bu türlüleri kadınları da delikanlılar kadar severler, sonra da sevdiklerinin bedenlerini
canlarından (ruh güzelliği) çok severler, üstelik de sevdiklerini çoğu zaman aptallar arasından seçerler, çünkü istedikleri
arzularını sonuna kadar götürmektir; bu iĢin güzelliğine, çirkinliğine bakmazlar."3 "En iyi en soylu ve en değerli insanlar,
baĢkalarını çirkin de olsa severler"4 diyerek sevginin yüksek bir değer olduğunu savunur.
Eflatun‘a göre iki ayrı parçanın bitiĢmesidir aĢk. Yunan efsanelerine dayanarak anlattığı hikâyede
geçmiĢte tek parça olan insanoğlu, diĢilik ve erkekliği tek bünyede bulunduruyormuĢ. Daha sonra üçe
bölünerek kadın, erkek ve hem kadın hem erkek bir varlık olarak üçe ayrılmıĢ. Parçanın erkek ve diĢisinin
birbirinin arayıĢının adı aĢk olmuĢ. En geniĢ anlamıyla : "Sevgi, her iyi olanı ve bizi mesut edeni arzulamaktır”
diye belirtir.
Yine Alman düĢünür Schopenhauer'un "AĢkın Metafiziği" adlı kitabı aĢk konusunda yazılmıĢ önemli
eserlerin baĢında gelir. Schopenhauer, aĢkı Ģöyle tanımlar: "Genel olarak güçlü ama yine de dizginlenebilir bir
eğilim olarak görünen bir duygu belli koĢullarda bütün duygulardan daha Ģiddetli bir tutku haline girebilir ve böylece hiçbir
kayıt tanımadan, önüne çıkan her engeli inanılmaz bir güç ve inatla ortadan kaldırır. Öyle ki, kimi zaman bu tutkunun
doyurulması için ölüm bile göze alınır, hatta tutkusuna cevap verilmediği zaman, âĢık, doygunluğa eriĢebilmek için hayatını
bir ödül olarak ortaya koyabilir"5 Schopenhauer, aĢkı böyle tanımlamasına rağmen, bu duygunun; gerçekte
insanın soyunu devam ettirmek için bir amaç olduğunu söyler. Hatta AĢk'ın kadın ve erkeğin çiftleĢtiği
zaman bitmesinin yegâne sebebinin bu olduğunu yani çocuk yapmak olduğunu belirtir. Böylece
Schopenhauer'a göre aĢkın kısaca tanımı cinselliktir diyebiliriz. "Çılgınca âĢık olan ve sevgilerine karĢılık
görmeyen kimselerin, sevdiklerine sahip olmakla, yani fiziki zevk duymakla yetindiklerini ve hiçbir eksiklik
duymadıklarını görüyoruz. Zoraki evlenmelerle; istek duyulmayan bir kadının armağanlarla veya baĢka fedakârlıklarla
sık sık satın alınması olaylarıyla ve hatta ırza geçmelerle doğruluğu açıkça ortaya konmuĢ bir düĢüncedir bu. Kadın da
erkek de bilmese, bütün aĢk hikâyesinin amacı iĢte budur"6 diyerek bu görüĢüne delil getirir. Schopenhauer,
aĢkın cinsilik olduğunu kanıtlamaya çalıĢırken insan sevgisinin yönelimleri üzerinde durur.
Ona göre erkeğin güzeli, kadının güçlüyü tercih etmesi; insan soyunun mükemmel olması içindir :
"Her erkek önce, en güzel ötekilere kesin olarak tercih edecek ve tutkuyla arzulayacaktır. Yani, önce türün
karakterlerinin en güzel biçimde kendisinde dile geldiği insanları tercih edecektir. Ama bundan sonra, kendisinde
bulunmayan yetkinlikleri öteki insanın güzelliği olarak görecek, hatta kendi kusurlarının karĢıtı olan kusurları bile güzel
1 Eflatun,

ġölen, Sh. 24, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yay. Temmuz 2000
Age. Sh. 25
3 Eflatun, Age. Sh. 27, 28
4 Eflatun, Age. Sh. 29
5 Schopenhauer, AĢkın Metafiziği, Sh.10, Çev. S. Hilav, Sosyal Yay. Ġst. 1997
6 Schopenhauer, Age. Sh. 15
2 Eflatun,
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bulacaktır. Ufak tefek erkeklerin iri kadınları; esmerlerin sarıĢınları sevmesi iĢte bundan ötürüdür. Güzelliğinden
hoĢlandığı bir kadını gördüğü ve bu güzellikten ötürü onunla birleĢmeyi en büyük mutluluk saydığı zaman, erkeğin
gönlünü dolduran aldatıcı coĢkunluk, 'tür duyuĢu'ndan baĢka bir Ģey değildir. Tür duyuĢu, türün karakterini en iyi dile
getiren özellikleri görmüĢ ve bu özellikleri taĢıyan kimseyle, bu karakteri devam ettirmek istemiĢtir. Türün tipinin
korunması ve devam ettirilmesi, güzelliğe karĢı duyulan bu eğilime dayanır. Güzelliğin, üzerimizde bunca etki yapması da
bundan ötürüdür."1 AĢkın "metafizik" inin aslında aĢkın "fizik" inden geçtiğini söyleyen Schopenhauer,
erkeklerin on sekiz-yirmi yaĢ kadınları tercih etmesinin sebebini ve kadınların güzel erkeklerden daha çok
güçlü erkekleri tercih etmesinin nedenini yine güzel ve güçlü türün meydana gelmesinin sonucu olarak
görür. Zira yaĢlı kadın adetten kesilmiĢ kadının erkeğe tiksinti verdiğini, genç ve güzelliğin erkekleri cezp
etmesinin sebebinin kadındaki doğurganlıktan kaynaklandığını ifade eder. Aynı Ģekilde kadınların otuzotuz beĢ yaĢ arası erkekleri tercih etmesinin nedeni olarak da erkeğin bu dönemde kadına haz
vermesinden daha çok doğurtucu gücünün doruğunda olmasındandır… Mutlu evliliklerin çok az
olduğunun altını çizen Schophauer, bunun nedenini : "Evliliğin temel amacının Ģimdiki kuĢağın mutluluğu değil,
gelecek kuĢağın mutlu olmasında aramak gerekir" diye yazar.
Eflatun'un aĢkı bedensel ve ruhsal olarak ikiye ayırmasına karĢılık, Schopenhauer, tek bir aĢtan
bahseder ki, o da; cinsel aĢktır. Ve tek bir amacı vardır: türün devam etmesi. Aslında Schopenhauer‘un
bu düĢüncesinin temel kaynağı ise Spinoza'dır. Spinoza Ģöyle der: "AĢk, dıĢ bir nedenin eĢliğinde ortaya çıkan
bir iç ürpertisidir." AĢka filozoflar açısından nasıl bakılırsa bakılsın iĢin içinde cinsellik göz ardı edilmez bir
gerçek olarak ortaya çıkıyor. Schopenhauer: "Trajik sonuçlar doğuran Ģeyin sadece doyurulmamıĢ aĢk tutkusu
olduğunu sanmak yanlıĢtır; doyurulmuĢ aĢk tutkusu da, çoğunlukla mutluluğa değil mutsuzluğa götürür insanı" 2
diyerek Eflatun‘un kendinde olmayanı arzulamak felsefesiyle aynı sonuca varırken, diğer yandan da
insanın eksik yanını tamamlaması onu mutsuzluğa götürür diyerek aĢkın bir çeliĢkili bir durum olduğunu
anlatır. Aynı Ģekilde Nietzsche, insanın bir yandan gerçek öze kavuĢması için yok olmaya zorlandığını,
diğer yandan varoluĢ mücadelesi verdiğini bu durumun ise insanı trajik bir duruma soktuğunu belirtir. 3
Ġnsan rüya ile sarhoĢluk arasındadır. Batı filozofların aĢk ya cinsellik olgusuna takılıp kalır ya da
Nietzsche, Schopenhauer gibi aklın sınırlarına gelip dayanarak bir çıkmaza sürüklenir. Batının en büyük
aĢk hikâyesi sayılan Romaeo ve Juliette‘te bile Shakespeare, aĢkı aklın sınırları içersinde anlatmıĢ,
Fuzuli‘nin Leyla ile Mecnun‘unda yakaladığı aĢkınlığa ulaĢamamıĢtır.4
b)- Mutasavvıflara Göre AĢk
Felsefecilerin aĢk yorumlarından farklı olarak mutasavvıflar aĢka metafizik bir anlam yükleyerek, onu
bir ―varoloĢ‖ sebebi olarak görürler. Felsefecilerin kısımlara ayırdığı cinsel aĢkı olduğu gibi kabul etmekle
birlikte; onu, ilahi aĢka armada bir merhale olarak görürler. BaĢta Ġbn Arabî olmak üzere, "Allah güzeldir
güzeli sever" ayetinden hareketle insanın güzeli arayıĢını ve bu arayıĢ sırasında geçirdikleri merhaleleri
anlatırlar. Bu manada Mutasavvıflara göre kadına duyulan aĢk da ilahi aĢka giden yolda bir merhale sayılır.
Ġbn Arabî,"Ġlahi AĢk" kitabında sevginin temellerinden baĢlayıp onu üçe ayırır. Arabî‘ye göre sevgi;
ilahi, ruhani ve tabii olmak üzere üçe ayrılır. Sevginin temellerini anlattığı bölümde Ģu mısralara yer verir:
"Sevgi bir zevktir bilinmez hakikati
Allah'ın varlığı bile sevgiyle bilinir…
Ben sevgilinin sevgilisiyim, ah bir bilseniz
Sevgi de bizim sevgilimiz, ah bir anlasanız…
Ve varlığımdaki sevgilimi görmediler…
Varlık bir harftir sen onu anlamazsın
Hayatta bir emelim yok ondan baĢka…
1 Schopenhauer,

Age. Sh. 20
Age. Sh. 43
3 BeĢir Ayavzoğlu, AĢk Estetiği, Sh.25, Ötüken Yay. 2000
4 Mehmet Kurtoğlu, daha geniĢ bilgi için bakınız, Leyla ile Mecnun, Romeo ile Juliette, Ardıç Dergisi, 2006
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Hiçbir göz bakmadı senin gibi bu varlığa
Ġmkân açısından hiç kimse yoktur sen'den daha mükemmel…
Seni müĢahede etmekten baĢka bir emelim olamazdı
Senden söz etmeyen hiçbir kitabı okumazdım…
Ben birim dediysem onun varlığı da birdir
Eğer varlığımı ispat etselerdi ikilik çıkardı ondan
Bak aynaya, orada beni görürsün ancak beni…”1
Arabî‘nin bu uzunca Ģiirinden seçtiğimiz mısralarda görüldüğü gibi, aĢka o denli çok anlam ve
semboller yüklemiĢtir ki, aĢk; adeta insanın ―varoloĢ‖unun gayesi olur. Arabî‘ye göre âĢıklar, aĢk
sayesinde büyük zevkleri yaĢamakta, adeta kendilerinden geçmektedirler. Yaratılanın yaratanla
bütünleĢmesi ancak aĢk sayesinde mümkün olduğunu savunan Arabî, "Sevgide bulunan müthiĢ etkiyi bizzat
yaĢadım ben. Bu etki aĢırı ve Ģiddetli bir aĢktır, etkileyici bir Ģevktir. Gönül vermektir, yok olmaktır. Ġnsanın uykusunun
kaçmasıdır, yemeden içmeden kesilmesidir. Sevgi kimdedir. Kimden gelir bilinmez. Sevgilin (mahbub) kimdir bilemezsin.
ĠĢte ben bu sevgide zevki böyle buldum"2 diyerek, tıpkı yukarıdaki mısrasında belirttiği gibi "Eğer varlığımı ispat
etselerdi ikilik çıkardı" gerçeğine ulaĢmıĢtır. Ġlahi sevgiyi açıklarken: "Allah bizi, hem bizim için hem kendisi için
sever. Tanrının kendi için bize duyduğu sevgi Ģu kutsi hadiste ifade edilmektedir: Ben bir hazineydim; bilinmek istedim ve
mahlûkatı yarattım. Sonra onlara kendimi tanıttım; onlar da beni tanıdılar. Demek ki, Allah bizi, O'nu tanıyalım diye,
kendisi için yaratmıĢtır."3 diye yazmaktadır. Ruhani sevgiyi ise; "Sevgilisini hem onun için hem kendi nefsi için sevme
durumunu, sevende seven de bir araya getiren aĢktır. Oysa tabii sevgide, âĢık, sevgilisini sadece kendi nefsi için sever. Bil ki,
ruhani sevgide âĢık akıl ve ilmi birleĢtirdiği zaman, aklı sayesinde bilge (hekim) kiĢi olur; bilgeliği sayesinde de âlim biri
olur. O zaman bütün iĢleri bilgelik (hikmet) düzenine göre düzenler ve iĢlerin yerini değiĢtirmeye kalkmaz. Dolaysıyla,
sevdiği zaman, sevginin ne demek olduğunu, sevenin ne anlama geldiğini, sevgilinin hakikatinin ne olduğunu ve sevgiliden ne
istediğini, ne beklediğini bilir." 4 diye tanımlar. Birçok seven kiĢi olduğunu fakat bunların gerçek sevgiyi
bilmediklerini, zira "Sevgilerinin kime olduğunu bilmediklerini" söyler. Yani gerçekte Allah için duyulması
gereken bir sevgiyi beĢeri olanla yer değiĢtirmiĢlerdir de farkında değildirler.
Ġbn Arabî, sevgiyi tanımlarken de, bu sevginin, tabii ve unsuri diye ikiye ayrıldığı üzerinde durur.
Ruhani sevginin tabi sevgi ile sıkı bir iliĢkisi olduğunu söyler. "Ruhani sevginin gayesi 'ittihat'tır, birleĢmedir; yani
sevgilinin zatıyla sevenin zatının aynı olmasıdır. Sevenin zatıyla da sevgilinin zatının aynı olmasıdır."5 Öyle ki, ""Seven
benim sevgilim de ben" diye açıklar bunu…"Tabii sevgi geneldir. Bu aĢka tutulanlar kendi hakikatlerine uygun tabii
suretleri alırlar. Sevgideki durumlarına göre, tabi suretler olarak nitelendirilen bazı özelliklerle tasvir edilirler. Örneğin:
vecd hali, Ģevk hali, iĢtiyak hali, sevgiliye kavuĢma sevince sevgiliyi görme ve onunla kavuĢma gibi"6
Ġbn Arabî, Kur'an-Kerim ve hadislerden ilham alarak uzun uzadıya anlattığı aĢk, tasavvufi aĢkın bütün
boyutlarıyla ortaya koyar.
Ahmet Gazzali‘nin aĢkı bir hal olarak ele aldığı kitabında: ―Ruh yokluktan varoldu; varoluĢun son sınırında
aĢk, ruh binitini beklemekteydi. VaroluĢun baĢlangıcında nasıl bir buluĢma olduğunu bilmiyorum; eğer öz ruh ise, özün
niteliği de aĢktır; evi boĢ buldu ve yerleĢti‖7 diye tanımlar. Büyük Ģair ve düĢünür Muhammed Ġkbal ise, aĢkı
benlik olarak ele alır. Ona göre aĢk sevgiliyi görmek, onunla bütünleĢmektir. O ―Allah‟ı bilen kendini bilir”
gerçeğinde olduğu gibi “Allah‟ı daha açık görmek istersen, ego‟yu daha açık görmeyi öğren” diyerek aĢka yaklaĢır. Bir
baĢka yerde ise “Biz seni arıyoruz, Sen gözden uzaksın-hayır, yanlıĢ: Biz körüz ve Sen hazır bulunuyorsun‖8 Ġkbal,
ayakta zincir olarak gördüğü aklın, ancak ruh ile aĢılabileceğini9 ve gerçek sevgiliye (Allah) de ancak böyle
ulaĢılabileceğinin altını çizer.
1 Ġbn

Arabî, Ġlahi AĢk, Sh. 21–25,Ġnsan yay. 1992
Arabî, Age. Sh. 31
3 Ġbn Arabî, Age. Sh.47
4 Ġbn Arabî, Age. Sh. 67
5 Ġbn Arabî, Age. Sh. 75
6 Ġbn Arabî, Age. Sh.76
7 Muhammed Gazali, AĢkın Halleri, Sh. 7, Gelenek Yay. 2006
8 Muhammed Ġkbal, Cavidname, Sh.12, Çev. Annemarie Schimmel, T.C. Kültür Bak. Yay. 1989
9 Muhammed Ġkbal, age. Sh.10
2 Ġbn
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Mevlana‘nın AĢk AnlayıĢı
Büyük mutasavvıf ve düĢünür Mevlana'nın hayatı ve eserleri gerçekte aĢk üzerine bina edilmiĢtir.
Mevlana‘nın hayatına ve fikirlerine baktığımızda aĢk ve sevgi üzerine inĢa edildiğini görürüz. Mevlana‘nın
bugünkü anlamıyla fikirlerinin evrensel bir kuĢatıcılığa ulaĢmasında ve ilmi lafız olarak aĢıp aĢkınlığa
varmasında hiç kuĢkusuz ġems‘in büyük rolü olmuĢtur. Mevlana‘nın hayatını ġems‘ten önce ve ġems‘ten
sonra olmak üzere ikiye ayırdığımızda, ġems‘ten sonraki hayatının tamamen bir aĢkınlık içersinde
geçtiğini görürüz. Rivayete göre “ġems, Konya‟ya geldiğinde, Mevlana bir havuzun kıyısında oturmuĢ ve yanına
birkaç kitap koymuĢ. ġems bunlar ne diye sormuĢ. Mevlana, bunlar bazı sözler. Sana ne bunlardan demiĢ. ġems
kitapların hepsini suya atmıĢ. Mevlana, sen ne yaptın? Bu el yazmalarının bazısında babamın çok önemli yazıları vardı.
Onları baĢka hiçbir yerde bulmak mümkün değil. Diye haykırmıĢ. Derken ġems elini suya sokmuĢ kitapları tek tek
çıkarmıĢ. Hiç birine de su değmemiĢ. Mevlana bu sırda ne diye sormuĢ. ġems, buna zevk (Allah arzusu) ve hal(manevi
durum) denir. Sana ne bunlardan? Cevabını vermiĢ. Ve birlikte kalkıp gitmiĢler” 1
Mevlana‘nın ġems ile karĢılaĢmasını anlatan birçok değiĢik rivayetler vardır fakat bu rivayetlerin ortak
noktası sembolik olarak Mevlana‘nın ġems ile buluĢmasından sonra bilginin ötesindeki aĢkınlığa
ulaĢmasıdır. Bu hikâyede anlatılmak istendiği gibi önemli olan bilgi değil, bilginin de ötesinde olan
aĢkınlık yani Batıniliktir. Daha açık ifadeyle Mevlana kitapların yani bilgisinin ötesindeki kâinat kitabını
okumasıdır. Kâinat kitabını okumak ise ancak aĢkınlık ile mümkündür. Bu aĢkınlığı ġems, zevk ve hal
olarak tanımlar. Mevlana‘nın hayatında iĢte bu noktadan sonra değiĢiklik olmuĢtur. DüĢünce ve duygu
olarak büyük bir değiĢim yaĢamıĢ ve bu değiĢimi eserlerine yansıtmıĢtır. Daha açık ifadeyle ġems‘in
“Bilgi eğer kurtarmıyorsa seni senden
Yeğdir cahillik böylesi bir bilgiden”2
Diye belirttiği noktaya gelmiĢtir. Onun gerek ġems ile olan iliĢkisinde gerekse dini algılayıĢında
bundan sonra hep aĢk ön plana çıkmıĢtır. Bu anlamda Mevlana, birçok filozof ve yazarın tanımlamakta
güçlük çektiği baĢta aĢk olmak üzere birçok konuyu kıssadan hisse olarak hal olarak anlatmıĢ, havada
kalan birçok soruya cevap vermiĢtir. Ona göre her Ģeyin temelinde aĢk vardır. Ġnsanın dünyaya gönderiliĢ
nedeni aĢktır. Cennetten yeryüzüne gönderilen insan, yeryüzünde hep bir arayıĢ içinde olmuĢtur. Çünkü
sevdiğini geride bırakmıĢ, yeryüzü gurbetinde kaybettiği gerçek sevgiliyi aramaya koyulmuĢtur. Ġslam
tasavvufunda beĢeri aĢktan ilahi aĢka doğru bir merhale söz konusudur. Büyük düĢünür ve Mutasavvıf
Mevlana‘nın hayatı ve eserlerinde aynı merhaleyi görmek mümkündür. Mevlana‘nın özellikle ġems ile
tanıĢtıktan sonra gerek emeli gerekse ilmi yönden büyük bir aĢkınlık gösterdiğini ve kâinatı aĢk ve hikmet
gözlüğüyle okuduğunu görürüz.
Öyle ki bütün dünyayı aĢk gözlüğüyle tanımlar ve anlamlandırmaya çalıĢır. Hatta ona göre yalnızca
insan değil, bütün evren aĢk üzerine hareket eder, bütün mevsimler aĢk ile dönüp durur. Ġnsan - evren,
insan - tanrı ve tabiat - tanrı iliĢkisi hep aĢk üzerine Ģekillenir. Ġnsanla Allah arasında ki iliĢki bile aĢka
dayalıdır. Büyük eseri Mesnevisinde Ģöyle der:
"Toprak beden, aĢktan göklere çıktı; dağ oynamağa baĢladı, çevikleĢti
Ey âĢık! AĢk; Tur'un canı oldu Tur sarhoĢ, Musa'da düĢüp bayılmıĢ
Her Ģey maĢuktur, âĢık bir perdedir. YaĢıyan maĢuktur, âĢık bir ölüdür
Kimin aĢka meyli yoksa o kanatsız bir kuĢ gibidir, vah ona!
Sevgilimin nuru önde, artta olmadıkça ben nasıl önü, sonu idrak edebilirim?
AĢk, bu sözün dıĢarı çıkıp yazılmasını ister; ayna gammaz olmaz da ne olur?"3
Bu Ģiirde de görüleceği gibi Mevlana, hayatını ve eserlerini aĢk ve sevgi üzerine oturtmuĢtur. Bu
kendisinde o denli ete kemiğe bürünmüĢtür ki, dinler ve ırklar üstü bir hal içine girmiĢtir. Öyle ki,
doğusuyla batısıyla herkesi derinden etkileyen o meĢhur "Ne olursan ol yine gel yine" sözünü bile bu aĢktan
1 Eva de

Vitray-Meyerovich, GüneĢin Ģarkısı, Sh.36–37, ġule Yay.2001
Vitray-Meyerovich, age. Sh. 37
3 Mevlana, Mesnevi, Sh. 2,3. Çev. Veled Ġzbudak. MEB Yay Ġst 1998
2 Eva de
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ilham alarak söylemiĢtir. Çünkü ona göre aĢk, insanı bütün her Ģeyden arındırır. Gerçekte aĢk, bir haldir,
bu hal anlatılmaz ancak yaĢanır. Ve o aĢkı Ģöyle tanımlar:
"AĢklık gönül iniltisinden belli olur, hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir.
AĢığın hastalığı bütün hastalıklardan ayrıdır. AĢk Tanrı sırlarının usturlabıdır
AĢkı Ģerh etmek ve anlatmak için ne söylersem söyleyeyim…
Asıl aĢka gelince o sözlerden mahcup olurum.
Dilin tesiri gerçi pek aydınlatıcıdır, fakat dile düĢmeyen aĢk daha aydındır
AĢkın Ģerhinde akıl, çamura saplanmıĢ eĢek gibi yattı kaldı.
AĢkı, âĢıklığı yine aĢk Ģerh etti.”1
Yukarıda ki Ģiirlerde görüleceği gibi Mevlana, aĢkı tanımlamaktan kaçınmıĢ hatta onu tanımlamayı
"mahcupluk” olarak addetmiĢtir. Çünkü yaĢanılan bir halin kelimelerle ifadesi mümkün değildir. Hatta
daha ileri giderek onu tanımlamayı "çamura saplanmıĢ eĢek" in haline benzetmiĢtir. Peki, böyle olmasına
karıĢın Mevlana'nın koca külliyatı Mesnevi ve Divan-ı Kebir'inde anlattığı Ģey nedir? Elbette aĢktır! Ama
Mevlana bu aĢkı anlatırken bu konuda söylenebilecek en büyük lafları kendisi söylemiĢ ama yine de aĢkı
tanımlayamadığını ifade etmiĢtir. Onun bu konuda söylediklerini "delilik" olarak yorumlamak yerinde
olacaktır. Çünkü o daha sonraki satırlarında Ģöyle bir ifade kullanır: "Ayık olmayan kiĢinin her söylediği sözdilerse tekellüfe düĢsün, dilerse haddinden fazla zarafet satmaya kalkıĢsın - yaraĢır söz değildir.‖ Aslında Mevlana,
burada büyük bir alçak gönüllülük sergileyerek aĢk hakkında söylediklerini "uyanık olmadığı" bir anda
söylenmiĢ sözler olarak gösterir. Aslında burada bu sözüyle bile aĢkı anlatmıĢ olur. Yani Ģunu demek
ister: Benim burada söylediğim sözler, aklım baĢımda değil iken sarf ettiğim sözlerdir. ÂĢık kiĢiler; aklı
baĢında olmayan, sarhoĢça dolaĢan kiĢiler olduğundan, onların söyledikleri yaĢadıkları halin bir
yansımasıdır. Dolaysıyla bende böyle bir halin içinde iken bu sözleri söyledim" demektedir. Hallac-ı
Mansur'un zikir edip dönerken kendinden geçtiği bir anda "Enel Hak" demesi gibi, Mevlana da, aĢkı
yaĢayarak anlattığını söyler ve ancak onun yaĢanarak bilinebileceğini iĢaret eder.
Mevlana‘ya göre aĢk bir arayıĢtır. Ruhun, yüce yaratıcıyı aramasının adıdır aĢk. Ġnsanoğlu bu yüzden
dünyada hep bir gariplik, bir eksiklik, bir yalnızlık çeker. Çünkü sevgilisini (yaratıcıyı) kaybetmiĢtir. Onu
bulmayana kadar ona rahat yoktur. Bu yüzden doğuĢtan âĢıklık istidadı gösterir. Mevlana bunu bir
rubaisinde “Bizim, sarhoĢ olmamız için Ģaraba ihtiyacımız yoktur‖2 diyerek dile getirir. Zira sarhoĢluk, gerçek
anlamıyla âĢıklık doğuĢtan insanoğlunda var olan bir özelliktir.
Roman ve Ģiirlerde aĢk daha çok marazi bir duygu olarak ele alınır. AĢk derttir, acıdır, ızdıraptır.
Mevla‘da ise aĢk, zevktir coĢkudur dahası hayatın kendisidir. AĢkı bir yaĢam biçimi olarak gören ve
tanımlayan Mevlana, Ģairlerin tanımının tersine onu Ģöyle açıklar:
―ÂĢık, bütün yıl sarhoĢ olsun rüsva olsun olur mu? Diye düĢünmez olmalıdır. ÂĢık, coĢkun olmalı, deli divane
olmalıdır. Ayıkken her Ģeyin tasasını çekeriz, gamını yeriz. Fakat sarhoĢ olunca:‟ne olursa olsun‟ der iĢin içinden
çıkarız”3
“Ömür tükendi ise Allah baĢka bir ömür verdi. Geçici ömür kalmadıysa, iĢte Ģuracıkta tükenmiyen ölümsüz ömür…
AĢk, hayat suyudur, bu suya dal. Bu denizin her damlasından baĢka bir hayat, baĢka bir ömür var”4
“Ey dost! Dostlukta sana çok yakınız. O kadar ki nereye ayağını bassan o yerin toprağı oluruz. ÂĢıklık mezhebinde
revamıdır ki, âlemi seninle görelim de seni görmeyelim?”5
Mevla‘na aĢkı aynı zamanda kâinatı okuma kitabı olarak da görür. Daha açık ifadeyle sevgilinin
gözüyle(yaratıcı) kâinata bakar, onu yorumlar. Bütün eĢya ve nesnelerin arkasında saklanmıĢ olan sevgiliyi
görmemek mümkün mü diye de soramadan edemez.
“Bağda, bahçede görülen selviler, güller, aslında o sevgilinin, o güzelin boyunun yanaklarının aksidir. DüĢüncem ruh
1 Mevlana,

Age. Sh. 9, 10, 11
Seçme Rubailer, Sh.35
3 Mevlana Celaleddin ,Age, Sh.21
4 Mevlana Celaleddin Age. Sh.21
5 Mevlana Celaleddin Age. Sh.21
2 Mevlana Celaleddin
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âleminde verilen ezeli ikrarla mest olmuĢtur. O ikrarın zevki ile yalnız ben mest değilim. Bütün insanlardan bir tane bile
ayık varsa, ben dinsizim”1
Mevlana, yalnız kendisinin değil, gerçekte bütün insanlığın ―evet sen bizim rabbimizsin‖ dediği ve henüz
yeryüzüne gelmediğimiz ruhlar âleminden bu yana, aĢkla mest olmuĢtur. Ġnsanın o günden bu yana hep o
aĢk sarhoĢluğuyla gezdiğini anlatır.
Her satırı aĢk ve vecd ile yazılan, derin düĢünce ve tefekkür ile kaleme alınmıĢ olan Büyük düĢünür ve
Mutasavvıf Mevlana‘nın yaĢamı ve eserleri aĢk üzerine seyreder. Her satırında aĢkınlık ve hikmetin
fıĢkırdığı rubailerinde ise aĢk, bir haldir, yaĢanır ancak tanımlanamaz. Onun eserleri ise, yaĢadığı bir halin
gayri ihtiyari dıĢa yansımasından baĢka bir Ģey değildir.
"Cihan bir dağdır, bizim yaptıklarımız ses, seslerin aksi yine bizim semtimize gelir" diyen Mevlana, AĢkı göz ve
ruhta arar ve : "Ölülerin aĢkı ebedi değildir" diyerek aĢkı yaĢamanın ve duyumsamanın ancak uyanık bir
ruhun yapabileceği iĢi olduğunu söyler. ġems ile tanıĢtıktan sonra lafzı aĢıp mana mertebesine yükselen
Mevlana, gerçekte aĢk üzerine söylediği her sözü aĢkınlık ile söylemiĢ ve aĢkın bir kiĢi olarak tarihteki
yerini almıĢtır. Mevlana bu aĢkınlığa ancak bilgiyi özümseyerek daha açık ifadeyle lafzı aĢarak ulaĢmıĢ,
hakikati aĢkta bulmuĢtur. Mutasavvıflar içinde aĢkı en iyi ve en güzel tanımlayan Mevlana, aĢk üzerine
oturttuğu felsefesiyle yüzyıllardan bu yana doğudan batıya, insanın iç dünyasını, gönül gözünü
aydınlatmıĢtır. Onu, ―Cihan bir sestir, bizim yaptıklarımız bir ses, seslerin aksi yine bizim semtimize gelir‖
kendi sözüyle tanımlayacak olarsak, o aĢk ile insanların ruhunu kuĢatmıĢtır.
Sonuç
AĢkın doğu ve batıda algılanıĢı ve Mevlana‘nın aĢka bakıĢını özetleyecek olursak, batının aĢka akılcı ve
bedeni(zahiri) anlamda yaklaĢtığını, Eflatun‘dan Schopenhauer‘a, ondan Nietzsche‘ye kadar bütün
filozofların hayatı ve aĢkı çözümlerken çeliĢkiye düĢmüĢ bundan dolayı da hep bir trajedi yaĢamıĢlardır.
Batılı düĢünürlerin aĢk ve düĢünce boyutunda insanları rahatlatmaktan daha çok kuĢkulandırdıklarını bir
gerçektir. Doğulu ilim ve düĢünce adamlarının ise, Ġkbal‘in deyiĢiyle akıl ayak bağı zincirini kırmanın
yolunu aramıĢlardır. Ġbn Arabî‘den Yunus ve Mevlana‘ya kadar bütün mutasavvıflar, insanın ruhi boyutla
(Batıni) ilgilenmiĢ ve bu anlamda hayatı aĢkla yorumlayarak insanı rahatlatmıĢlardır.
Ġlahi aĢkı tanımlamada Mevlana kendisinden öncekilerden de daha ileri giderek dinler ve
medeniyetler üstü bir noktada insanlığı buluĢturmuĢtur. Bunu da sevgili olarak sembolleĢtirdiği güneĢ
üzerinden gerçek yaratıcıyı iĢaret ederek ifade etmiĢtir: “Peygamberler birbirlerini tanıyıp bildikleri için, siz
onlardan birisini kabul etmezseniz, hiç birini kabul etmemiĢ gibi olursunuz. Gerçekten de, çok sayıda pencereden görünen
ıĢık aynı ve tek ıĢıktır ve o ıĢık bize her peygamberin Ģahsı aracılığıyla ulaĢmaktadır. Bütün o ıĢıklar bir tek güneĢten
gelmektedir. Bunu ret etmek, ben bu senenin güneĢini kabul etmiyorum, ama geçen senenin güneĢini kabul ediyorum, diyen
yarasaya benzemek olur”2 Mevlana, filozofların sınırlı düĢüncelerine karĢın, aĢkın düĢünce ve fikirleriyle
cihanı kuĢatan bir ses olmuĢ ve sesi cihanın her semtinde aĢk ve hikmetle yankılanmıĢtır.

1 Mevlana Celaleddin
2 Eva de

Age. Sh.53
Vitray-Meyerovich, Age. Sh.43
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KUR‘AN‘DA ÖLÜM – MEVLÂNÂ‘DA ġEB-Ġ ARÛS
(KARġILAġTIRMALI BĠR ÇALIġMA)
Dr. F. Asiye ġENAT KAZANCI*

KarĢısında bütün çarelerin çaresiz kaldığı ölüm, insanoğlunun en ciddi kırılma noktasıdır. Doğum
kadar tabiî olduğu her fırsatta ifade edilse de, insanlığa doğum kadar neĢe ve ümit sunmadığı açıktır.
Nerede, ne zaman ve nasıl sorularına asla cevap verememenin getirdiği belirsizlik ve ölüm karĢısındaki
çaresizlik, insanı daima düĢündürmekte, rahatsız etmekte ve korkutmaktadır. Fizikî açıdan
düĢünüldüğünde ölümle aynı manaya gelen ―yok olma‖ duygusuyla baĢa çıkabilmek için insanoğlu
birtakım telâfi mekanizmaları oluĢturmak için çalıĢıp durmuĢtur. Ölümsüz eserler ortaya koyarak
bedenini değilse de, adını yaĢatmaya çalıĢmak, bu mekanizmalardan biridir. Ġnsanın öz donanımı arasında
bulunan ve ilk atasının da baĢını döndüren ölümsüzlüğe kavuĢma arzusunu1 doyurmanın elbette en
sağlıklı yolu, bu dünyadaki ―son‖un yeni bir baĢlangıca gebe olduğuna inanmaktır. Diğer bir deyiĢle, bu
dünyadan ayrılıĢ, yeni bir dünyaya kavuĢma anlamı taĢır. En genel haliyle, ikinci bir hayatın varlığına
inanma olarak adlandırılabilecek bu güçlü ilkeye, ilâhî dinlerin yanı sıra, bu evsafta olmayan dinlerin de
yer verdiği bilinmektedir.
Diğer ilâhî dinler gibi Ġslam dini de, Kur‘an tarafından âhiret olarak adlandırılan ölümden sonra
diriliĢe ve hesap vermeye imanı, temel prensiplerinden biri olarak kabul etmektedir. Ġnsanın baĢıboĢ
yaratılmadığının,2 bu dünyaya bir görev ile gönderildiğinin3 en derin niĢanesini taĢıyan âhirete imanla ilgili
veriler, bu dünyayı doğru algılamanın olmazsa olmazıdır. Kur‘an ölümden baĢlayıp cennet veya
cehenneme ulaĢan bir süreçte insanoğluna kendisini hangi merhalelerin beklediğini bildirmiĢtir. Ölüm
hakkında farklı din ve meĢrepten, pek çok kiĢi, pek çok Ģey söylemiĢtir. 4 Ancak bunların arasında
Mevlânâ‘nın elbette ayrı bir yeri vardır.
Hiç Ģüphesiz Hz. Mevlânâ, adı ölüme yüklediği mana ile özdeĢleĢmiĢ bir zattır. Onun anlatımında
artık ölüm ―baĢa çıkılması zorunlu‖ bir kavram olmaktan çıkmıĢ, özlenen, hasretle beklenen bir ―dost‖
olmuĢtur. Aslında ölümü bu Ģekilde anlamlandıran ilk zat Mevlânâ değildir; özellikle tasavvuf erbabı için
bu algılayıĢ çok âĢinâdır.5 Bu, ölümden sonra diriliĢe keskin bir imanın ve çok sevilen Allah‘la aradaki
perdelerin kalkması özleminin tabii neticesidir. Ancak Hz. Mevlânâ ölümle ilgili olumlu his ve
düĢüncelerini öylesine baĢarıyla anlatmıĢtır ki; vefat yıldönümlerinin, ölüme çok yakıĢan bir his olan
hüzünden tamamen uzakta, Ģölenlerle ―kutlanması‖ âdet haline gelmiĢtir. Bugün de bu âdet, baĢta Konya
olmak üzere onu sevenlerin bulunduğu her yerde aynı canlılıkla yaĢatılmaktadır. ġeb-i Arûs etkinlikleri
dünyanın pek çok yerinden insanı kendine çekmekte, 17 Aralık gecesindeki resmî semâ ayininin ardından
―düğün‖ Ģenlikleri, özel mekânlarda neredeyse sabaha kadar devam etmektedir.
Bu Ģölenler, kutlamalar arasında gözden kaçırılan/kaçırılmaması gereken en önemli husus, Hz. Pir‘in
bu görüĢleri bir köĢeye çekilip kendi kendine arayıp bulmadığıdır. Onun diğer pek çok konuda olduğu
gibi, ölüm mevzuunda da serpilip geliĢen düĢüncelerini, duygularını besleyen temel kaynaklar, Kur‘an ve
sünnettir. Ancak bu keyfiyetin ortaya çıkması için söz konusu beslenmenin niteliğini belirleyecek ciddi
*

S.Ü.Ġ.F. Tefsir ABD. Öğr. Gör.

1 A‘râf, 20

2 Mü‘minûn, 115.

Zâriyât, 56.
Yakıt, Ġsmail, ―Mevlânâ ve Ölüm Felsefesi‖, 3. Millî Mevlâna Kongresi, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1988, s. 74-79.
5 Demirci, Mehmet, ―Ölümdeki Hayat‖, Tasavvuf, Ankara, 2000, c. 4, s. 10-15.
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tarama çalıĢmalarına ihtiyaç vardır. Bu çalıĢma, Kur‘an‘ın en baĢarılı tefsirlerinden biri olarak kabul
ettiğimiz1 Mesnevî‘de ölüm hakkında söylenenler ile aynı konunun Kur‘an‘daki iĢleniĢini yan yana
koymak suretiyle bir değerlendirme yapmak amacıyla kaleme alınmıĢtır.
Konuyla çok yakından ilgisi olmasına rağmen âhiret hayatına iliĢkin diğer konular, bu çalıĢmanın
kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Ayrıca karĢıtlık ve benzerlikleri göstermesi açısından çalıĢmaya çok değerli
katkılar sağlayacak olmasına rağmen tefsirlere müracaat edilmemiĢ, yalın bir gözle Mesnevî‘nin
Kur‘an‘dan nasıl etkilendiği ve bu etkiyi nasıl ifade ettiği gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. Bir sempozyum tebliği
olması hasebiyle hem Kur‘an, hem Mesnevî ile ilgili bilgi aktarımında ayrıntıdan olabildiğince kaçınılmıĢ,
aynı konuyu ele alan âyet ve beyitlerin tamamının dipnotlarda gösterilmesi amaçlanmamıĢtır. ġimdi
Kur‘an‘ın ölümle ilgili temel verilerini ifade ederek konuya giriĢ yapalım.
A- KUR‘AN‘DA ÖLÜM TEMASI
Bu konuda üzerinde durulması gereken ilk husus, Kur‘an‘ın, ölümü hayatla anlamlandırdığıdır.
Ölümün evsafı, yaĢanan hayatın kalitesine endekslemiĢtir. Eylemlerinin sınanması amacıyla Allah
tarafından yokluktan -Kur‘an diliyle ―ölüm‖den- varlık âlemine getirilen/diriltilen insan2 topraktan
yaratılmıĢtır,3 ancak Allah‘a ait ruhtan bir parça taĢımaktadır.4 Ölüm ise mahiyeti tam kavranamayan bu
ruhun5 aslına dönmesi anlamını taĢımaktadır. Ölüm ve ötesindeki gerçekliklerin Kur‘an‘da Allah‘a
döndürülmek, buluĢmak, kavuĢmak fiilleri ile karĢılanması,6 bu bağlamda hatırlanmalıdır.
Kur‘an‘ın dünya hayatı ile ilgili olarak ısrarla üzerinde durduğu husus, onu geçici oluĢudur. Burası bir
aldanma, oyun yeridir.7 Burada insana sunulan bütün güzellikler ise, buraya ait süslerdir.8 Bu süsler
elbette kullanılmak ve sefası sürülmek üzere var edilmiĢlerdir. Ancak bunu yaparken hayata gönderiliĢ
amacını unutmamak ve aracı amaç haline getirmemek gerekmektedir.9 Zira bu halin, mutluluğu ebediyen
kaybetmek gibi ağır bir bedeli vardır.
Ölümün inanan-inanmayan herkes için aynı olan kimi hususiyetleri vardır. Ġnsan nerede öleceğini
bilemediği gibi,10 bu varlık sahnesinden ne zaman indirileceğinin bilgisine de sahip değildir. Kiminin daha
genç yaĢta, kiminin de ömrün en zor çağlarını yaĢadıktan sonra bu dünyadan ayrılmasına izin
verilmektedir.11
Vahyin öğüdünü tutarak gerçeğin farkına varanların hayat anlayıĢları elbette farklı olacaktır. Onlar
daha burada evlerinin içinde, ailelerinin yanında yarın verecekleri hesabın telaĢı içindedirler.12 Olayların,
eylemlerin içyüzünü burada tam manasıyla kavrayamayacaklarının farkında olarak güzel eylemlerinin
kabul edilmesi, boĢa çıkmaması, kötülüklerinin ise bağıĢlanması, örtülmesi hatta güzelliklere çevrilmesi
için dua ederler.13 Her bir davranıĢına Hakk‘ın rızasını kazanma ümidi ve yarın âhirette baĢarılı bir Ģekilde
hesap verememe kaygısı sinmiĢtir.14 Aynı değerleri bir ömür boyu muhafaza ettikten sonra 15 Müslüman
olarak ölebilmek,16 bu meyanda büyük bir değer, önemli bir baĢarıdır. Ölüm bir kavuĢma manası taĢıması
sebebiyle17 mümin için bir müjde niteliğindedir,1 liyakatli kul içinse, kutlu bir davettir.2 Hakk‘ın
1 Güllüce, Hüseyin, Tefsir

Açısından Mesnevî, Ötüken Yayınları, Ġstanbul, 1999, s. 46-63.
Bakara, 28; Nisâ, 100; Mü‘min, 11.
3 Hacc, 5; Rûm, 20; Fâtır, 11.
4 Hicr, 29; Sâd, 72.
5 Ġsrâ, 85.
6 En‘âm, 31, 36, 154; Yûnus, 45; Kehf, 110; Meryem, 40; Yâsin, 22, 43; Fecr, 28.
7 En‘âm,32; Ankebût, 64; Muhammed, 36; Hadîd, 20.
8 Kehf, 26, 46; Kasas, 60; ġûrâ, 36.
9 Âl-i Ġmrân ,14; Tevbe, 24; Yûnus, 7; Kehf, 46.
10 Lokmân, 34.
11 Âl-i Ġmrân, 145; Hacc, 5; Mü‘min, 67
12 Tûr, 26.
13 Bakara, 286; Âl-i Ġmrân, 16, 147, 193-194; A‘râf, 155; Furkân, 65-66, 68-71;Hucurât, 2; Mümtahine, 5.
14 Bakara, 272; Ra‘d, 22; Rûm, 38-39; Mü‘minûn, 20-21;Ġnsân, 9-10.
15 Hicr, 99.
16 Âl-i Ġmrân, 193; A‘râf, 162; Yûsuf, 101
17 En‘âm, 154; Ra‘d, 2; Kehf, 110; Ankebût, 5; Ahzâb, 44.
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hoĢnutluğunu kazanma uğrunda sarf edilen bir ömür, ister doğal yolla, ister Ģehadetle sonuçlansın, aynı
takdiri görecektir.3 Bu uğurda öldürülenler ise, diri olarak kabul edilmelidir.4
Ġnanmayanlar ise, henüz kendisi değilse de, iĢaretleri, delilleri ortada olan5 bu ikinci hayat için fikir
yürütebilecek bir soyut kavrayıĢa sahip değildirler. Yiyip eğlenmekte, gülüp oynamaktadırlar.6 Üzerinde
yaĢadıkları bu yeryüzü toprağına yapıĢıp kalmıĢlardır, 7 toprağın altını da, dünya hayatının gerçek yüzünü
de görememektedirler.8 Bir adım sonrasını göremeyen bu hallerini Kur‘an, hayvandan da aĢağı bir var
oluĢ düzeyi olarak tanımlar.9 Ölüm onlara göre tabii bir haldir ve bu kapının ardında toprak olup
gitmekten baĢka herhangi bir Ģey yoktur.10 YaratılıĢ ve gayesi üzerinde düĢünmedikleri, gibi ölümü de
düĢünmemeyi tercih etmektedirler. Göremeyen gözleri ile kör, duyamayan kulakları ile sağır olan
inkârcılar, aslında yaĢayan ölülerdir.11 Bunların içinde kimileri Allah tarafından yaratıldığını kabul etmekte
ama Ģimdi bu hayatı gönlünce geçirmeyi istemekte ve hesap vermeyi reddetmektedir. Buranın
güzelliklerine dikilmiĢ gözleri, dünyayı ne kadar fazla görürse o kadar mutlu olacaktır.12 Hem Allah‘a hem
yeniden diriliĢe inanan/inandığını iddia eden hem de burada olabildiğince çok kalmayı isteyenler,
iddialarının doğruluğunu ispat etmek üzere ölümü arzulamaya, onu sevmeye davet edilirler.13 Allah‘ı
sevmenin niĢanesinin O‘na kavuĢma arzusu olduğunu ihsas ettiren bu teklife cevapları, suskunluktur.14
Karınca ile ağustos böceğinin hikâyesini çağrıĢtıran bu iki hayat tarzının sonunda ölüm bu iki grubun
müntesiplerini tek tek15 arar bulur. Hayatları bir olmadığı gibi, ölümleri de bir olmayacaktır.16 Görevli
melekler kapıda görününce17 kiĢinin ölüm kapısının ardındakileri görmesine mani olan perde gözünden
kalkar. Sekerat hali gelip, ölüm sarhoĢluğu kiĢiyi etkisi altına aldığında18 etrafında çaresiz bakıĢlar vardır,
can boğaza gelip dayanmıĢtır. Ġnsan en hassas olduğu noktada, sınırlılıklarıyla yüzleĢmek zorundadır, ne
kendinin ne de sevdiğinin ölümüne mâni olabilecek gücü vardır.19 Herhangi bir tedbir takdiri
değiĢtiremez, ecel saatinin değiĢtirilmesi mümkün değildir. 20
Hayatın bütün saflarının ayrıĢtığı bu anda inananlar, meleklerin cennet müjdeleri, korkmamaları
yönündeki telkinleri ile karĢılanırlar. Rahatlık içinde emanet teslim edilir.21 Ġnanmayan ise fayda vermeyen
bir piĢmanlık hissine kapılmıĢtır.22 Âhiret hayatının kapısında sırtlarına, yüzlerine vuran kızgın meleklerle
karĢılanır,23 bir kez dünyaya dönüp yepyeni bir hayat kurmak için izin ister ancak bu ikinci Ģansa asla
sahip değildir. Sevdiği her Ģeyi arkasında bırakarak acılar içinde ―yan odaya‖ götürülür.
Ana hatlar itibariyle Kur‘an‘da ölüm anı ve algısı ile ilgili verilen bilgiler bu Ģekilde özetlenebilir.
―Bütün canlılar ölecektir‖ terkibi yerine “her can ölümü tadacaktır”24 kalıbıyla ifade edildiği üzere,25 herkes
1

Bakara, 223

2 Fecr, 28.
3 Âl-i

Ġmrân, 157.
Bakara, 223; Âl-i Ġmrân, 169.
5 A‘râf, 57; Hacc, 5-6;Zümer, 42; Kâf, 11.
6 Yûnus, 7; Ġbrahim, 3; Hicr, 3.
7 A‘râf, 176; ġuarâ, 129; Hümeze, 3.
8 Neml, 66; Rûm, 7.
9 A‘râf, 179; Furkân, 44.
10 Ra‘d, 5; Sebe, 7;Yâsin, 78; Sâffât, 16, 53; Duhân, 35; Câsiye, 24.
11 Bakara, 171; A‘râf, 179, 195, 198; Rûm, 52; Fâtır, 22.
12 Bakara, 96.
13 Bakara, 94; Cuma, 6.
14 Bakara, 96; Cuma, 7.
15 Meryem, 95.
16 Câsiye, 21.
17 En‘âm, 61; Secde, 11.
18 Kâf, 19.
19 Âl-i Ġmrân, 156, 168; Nisâ, 78; Vâkıa, 86-87; Kıyâme, 26-30.
20 Nahl, 61; Münâfikûn, 11.
21 Nahl, 32; Ahzâb, 44.
22 Nisâ, 97; Mü‘minûn, 99; Münâfikûn, 10.
23 Enfâl, 50; Nahl, 28; Muhammed, 27.
24 Âl-i Ġmrân, 185; Enbiyâ, 35; Ankebût, 57.
25 Hem soyut, hem de somut mana taĢıyan z-v-k kökü, acı ya da tatlı ayırt etmeksizin, tadına bakılan her Ģey için kullanılır. Bkz.
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niyetlerinin, eylemlerinin usaresini ölüm anında tadacaktır. Bu kimileri için baldan lezzetli bir Ģerbet,
kimilerine de bir tas ağu olacaktır. Ancak kendisi için bunlardan hangisinin gerçekleĢeceği, bireyin kendi
tercihleri ile yakından alakalıdır. Mesele, kısıtlı zaman ile sonsuzluk, amaç ile araç, ehem ile mühim, beden
ile ruh arasındaki dengeyi doğru kurup kuramama noktasına gelip düğümlenmektedir.
ÇalıĢmanın bu bölümünde söz konusu düğümü çözmüĢ, insanlığın da çözmesi için bütün gücüyle
çalıĢmıĢ biri olarak Hz. Mevlânâ‘nın ölüm algısını irdeleyelim.
B- MESNEVÎ‘DE ÖLÜM TEMASI
Mevlânâ‘da ölüm temasını iĢlerken üzerinde önemle durulması gereken ilk husus, elbette onun ölüm
kavrayıĢının, hayat algılayıĢı ile iç içe olduğudur. Hayatı ancak ilâhi aĢkla yaĢayan/yaĢamaya değer bulan
Hz. Pîr, bu aĢkın bütün düğümlerinin çözüldüğü zaman olarak dünyadan göçüĢ anını görmektedir.
Bedenden kaynaklanan bütün kısıtlılıkların ve perdelerin kalktığı, cüz‘ün aslına döndüğü bu ana
hazırlanmak için, Mevlânâ‘ya göre bir ömür boyu çalıĢmak gerekmektedir. Bu çalıĢmanın evsafını tam
anlayabilmek için ise Hz. Mevlânâ‘nın beden ve dünya algısını kavramak gerekir.
1- Hz. Mevlânâ‘da Beden ve Dünya Algısı
Bedenle ruh ayrılığı, hatta karĢıtlığı, Hz. Mevlânâ‘nın ölümle ilgili fikriyatının temelini teĢkil eder. O,
birçok benzetme, hikâye vs. ile bedenin geçici olduğunu, Allah‘a dönecek yanımızın O‘ndan gelen
ruhumuz olduğunu söyleyerek bütün hayatı, bu kabul üzerinden anlamlandırmayı öğütler. Mevlânâ‘ya
göre bedeni beslemek için gösterdiğimiz özeni, hatta daha fazlasını, ruhu beslemek için de göstermemiz
zorunludur.1 Zira beden belirli bir zamana kadar bizimle beraberdir, sonunda çürüyüp gidecektir ve onu
memnun etmek için gösterdiğimiz çaba da berhava olacaktır. Oysa sonsuza dek bizimle kalacak ruhu
incitmemek için gösterilen özenin faydaları iki cihanda da görülecektir.2
Hz. Mevlânâ, bedeni ruh için bir kafese, zindana,3 dar ayakkabıya,4 dar ve kasvetli bir eve
benzetmiĢtir. Ruh için bir elbise dikilmiĢtir,5 ancak bu elbisenin kumaĢını okĢayıp durmaktansa onu
giyeni aramak lazımdır.6 Ġtibar kumaĢ yığınına değil, onun sahibine olmalıdır.
Topraktan yaratılan ve yine onun üzerinde yetiĢip büyüyen beden burada kendi vatanındadır, ruh ise
gurbette.7 Dolayısıyla gurbetteki bu garibe yardım etmek gerekmektedir. Bu yardımı yapmayanların
insanlık evsafı azalmaktadır. Mevlânâ, “Gördüklerinin çoğu insan değil, bunlar ekmek ölüleri, Ģehvet kurbanları”8
demek suretiyle insanı insan yapan asıl değerin gönül olduğunu ifade etmektedir.
Hz. Mevlânâ‘nın dünya algısı da, onun beden-ruh iliĢkisi ile ilgili görüĢleriyle paralellik arz eder.
Dünya geçicidir, ondan ancak amaca uygun olacak Ģekilde ve miktarda yararlanmak gerekir. Ancak
Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu‟l-Muhît, I-IV, Dâru‘l-Ġlm li‘l-Cemî‘, Beyrut, Trz., III, 234; Ġbn Manzûr, Cemâlüddîn Muhammed b.
Mükrim, Lisânü‟l-Arab, I-XV, Dâru Sadır, Beyrut, Trz. , X, 111-112.
1 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî, I-VI, terc: ġefik Can, Ötüken Yayınları, Ġstanbul, 2005, II, 452.
2 Mesnevî, V, 289. KarĢ.: “Eğer siz Ģükreder, iman ederseniz Allah size niye azap etsin? Oysa Allah sükredenlerin karĢılığını her zaman veren ve
her Ģeyi iyi bilendir.” Nisâ, 147; “Hatırlayın ki Rabbiniz Ģöyle ilan etti: „Andolsun ki eğer Ģükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer
nankörlük ederseniz, haberiniz olsun ki azabım çok Ģiddetlidir.” Ġbrahim, 7. Bu çalıĢmada verilen meâllerde Muhammed Esed‘in
çalıĢması esas alınmıĢ, Elmalılı tefsirindeki çevirilere de kısmen yer verilmiĢtir. Lüzum hissedildiğinde küçük değiĢiklikler
yapılmıĢtır. Esed, Muhammed, Kur‟an Mesajı, I-III, ĠĢaret Yayınları, Ġstanbul, 1999; Yazır, Elmalılı Hamdi, Kur‟an-ı Kerim ve Meâli,
SadeleĢtiren: Kasım Yayla, Merve Basımevi, Ġstanbul, 2002.
3 Mesnevî, I, 111; II, 302.
4 Mesnevî, III, 280.
5 Mesnevî, V, 43.
6 Mesnevî, III, 140.
7 Mesnevî, III, 202. KarĢ. : “Ve hani Rabbin meleklere: „Haberiniz olsun, Ben biçim verilebilir özlü kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona
biçim verip de ruhumdan üflediğim zaman onun önünde secdeye kapanın‟ demiĢti.” Hicr, 28-29.
8 Mesnevî, V, 233. KarĢ: “Bunlar hayvan sürüsü gibidir, hatta onlardan da aĢağı. Gafil olanlar da iĢte bunlardır.” A‘râf, 179. “Kendi hallerine
bırak onları, yiyip (içsinler) avunsunlar, bu arada (boĢ hazların) umudu aldatıp oyalasın onları, nasıl olsa günü gelince gerçeği öğrenecekler.” Hicr, 3.
“Sen onları gördüğünde dıĢ görünüĢleri hoĢuna gider, konuĢtuklarında söylediklerini dinlersin. (Ancak) onlar sanki dayanmıĢ keresteler gibidirler…”
Münâfikûn, 4.
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maksadı aĢan Ģekilde dünya nimetlerine düĢkünlük, insanı Allah‘tan uzaklaĢtırır. Geminin altındaki değil,
içindeki suyun gemiyi batırması gibi,1 eĢyayı kullanan, ama ona düĢkünlüğü kalbine almayan takva ve
sabır ehline mal-mülk sahibi olmak bir zarar veremez.2 Çünkü dünyada insana zarar veren, mal-mülk
değildir, Allah‘tan gafil olmaktır.3
Mevlânâ‘ya göre dünya bir oyundur, insanlar da çocuk.4 Mevlânâ, insanın bu dünyadaki iĢlerini evcilik
oyunu oynayan çocuğun durumuna benzetir, çocuk oyunda dükkân açar, kâr eder. Oysa akĢam olunca
gerçek kâr, ancak yetiĢkinlerin cebinde vardır. Tıpkı akĢam olup oyunun bitmesi gibi, ölüm geldiğinde de
dünya oyunu biter, ancak bunun bir oyun olduğunu fark edip kendini çok kaptırmadan, kuralına uygun
oynayan yetiĢkinler kazanç elde edebilirler.5 Ġnsanın çocukluktan yetiĢkinliğe geçebilmesi için, ilerisini
görmesi ve ―oyun‖un cazibesine kapılmadan gerçek hayata hazırlanması gerekir.6 Mesnevî okuyan bir
kimse, dünya üzerindeki güzelliklerin insana sevdirildiğinin7 farkında olan Mevlânâ‘nın, pek az sayıda
insanın layıkıyla söz konusu dengeyi sağlayabileceği endiĢesiyle sürekli bu konuda ikazlarda bulunduğunu
görecektir.
Görüldüğü üzere Hz. Pîr‘in beden-ruh ve dünya algısını, âhirete olan derin imanı
biçimlendirmektedir. O, Kur‘an‘ın bu iki konuyla ilgili cümlelerini bir arada düĢünmüĢ, sonuç çıkarmıĢ ve
bunu etkileyici bir dille ifade etmiĢtir. Bu kavrayıĢ temeli, aynı zamanda Mevlânâ‘nın ölüm algısının da
üzerinde Ģekillendiği fikrî zemindir.
2- Hz. Mevlânâ‘nın Ölüm Algısı
Beden hakkındaki görüĢleri göz önünde bulundurulduğunda, Hz. Mevlânâ için ölümün dar elbiseden,
kasvetli evden, ayağı sıkan ayakkabıdan kurtuluĢ anlamına geleceği açıktır. Ölüm zindandan kurtuluĢtur,
bir sarayın inĢası için bir viranenin yıkılmasıdır.8 Gerçekten de o, yas konağından, daracık deve
yatağından geniĢ ovaya,9 kuyudan çıkıp çayıra, çimenliğe gidiĢe10 benzettiği ölümün açlıklarını Ģeker
kamıĢından daha tatlı olarak11 tavsif etmiĢtir. Ruhun beden yükünden kurtuluĢu ona öyle tatlı gelmiĢtir ki;
Bakara suresi 195. ayetteki “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın” cümlesini farklı bir Ģekilde
yorumlayarak Ģunları demiĢtir: “Bizi korkutan, can vermenin görünüĢü, dıĢ yüzü; ölümdür. Ġç yüzü ise diriliktir,
yaĢayıĢtır. GörünüĢte bir tükenmedir. Hakikatte ebedi hayattır. Mademki benim ölüme büyük Ģevkim ve aĢkım vardır,
“Nefislerinizi elinizle tehlikeye atmayınız” buyruğu nerede? Çünkü yeme yapma emri tatlı meyve için verilir. Acı meyve
1 Mesnevî, I, 83.

Mesnevî, III, 55. KarĢ. : “Ey Âdemoğulları! Mescide her gidiĢinizde ziynetinizi alın, yiyin, için fakat saçıp savurmayın, çünkü kuĢku yok ki O,
savurganları sevmez. De ki: “Allah‟ın kulları için yarattığı güzelliği, rızkın iyisini, temizini yasaklayan kim? De ki: “Bunlar dünya hayatında
imana erenler içindir. Kıyamet gününde ise yalnızca onlara özgü olacaktır…” A‘râf, 31-32. “Davud‟a Süleyman‟ı bahĢettik. O ne güzel bir kul,
gerçekten Allah‟a yönelirdi. Kendisine akĢamüstü en güzel bir duruĢla ayakta duran iyi cins koĢu atları sunulmuĢtu da, demiĢti ki: “Ben mal
sevgisini, bana Rabbimi hatırlatır diye istedim…” Sâd, 30-32.
3 Mesnevî, I, 83. KarĢ. : “De ki: „Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeĢleriniz, eĢleriniz, mensup olduğunuz oymak ya da boy, kazanıp
(biriktirdiğiniz) mallar, kötüye gitmesinden kaygılandığınız ticaret, hoĢlandığınız konutlar size Allah‟tan ve O‟nun Elçisinden ve O‟nun yolunda
cihad etmekten, çalıĢıp çabalamaktan daha gönül bağlayıcı geliyorsa, artık Allah‟ın emri gelene kadar bekleyin.‟ Ve (bilin ki) Allah günahkâr bir
topluluğu doğru yola erdirmez.” Tevbe, 24.
4 Mesnevî, I, 217. KarĢ. : “Bilin ki, bu dünya hayatı sadece bir oyundan, geçici bir eğlence ve güzel bir gösteriden, birbirinizle büyüklük yarıĢı(na
giriĢmenizden) ve daha çok servet ve çocuk sahibi olma hırsın(ız)dan ibarettir. Bu (dünya)nın durumu, (hayat getiren) yağmurun hikâyesine benzer:
Yağmurun yeĢerttiği bitki, toprağı ekenlere sevinç verir, ama sonra kurur ve sen onun sarardığını görürsün, sonra çerçöp haline gelir. Ama öteki
dünyada (insanın durumu ile ilgili ebedî hakikat ortaya çıkacaktır, ya) Ģiddetli azap, yahut Allah‟ın bağıĢlayıcılığı ve hoĢnutluğu. Çünkü bu dünya
hayatı, kendini kandırmanın zevkin(i tatmak)tan baĢka bir Ģey değildir.” Hadîd, 20.
5 “Dünya hayatı bir oyun ve geçici bir eğlenceden ibarettir. Oysa siz iman eder de iyi korunursanız, size hem mükâfatlarınızı verir, hem de sizden
mallarınızın hepsini istemez.” Muhammed, 36.
6 Mesnevî, II, 453. KarĢ. : “Bu dünya hayatı, bir oyundan-eğlenceden ve geçici bir zevkten baĢka bir Ģey değildir, ama âhiret hayatı Allah‟a karĢı
sorumluluklarının bilincinde olanlar için çok daha güzeldir. Öyleyse aklınızı kullanmaz mısınız?” En‘âm, 32. “Bu dünya hayatı bir eğlence ve
oyundan ibarettir. Doğrusu âhiret hayatı ise, gerçek hayatın ta kendisidir. KeĢke bilselerdi!” Ankebût, 64.
7 “Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüĢ (cinsin)den birikmiĢ hazinelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevî zevkler, insanoğlu için çekici
kılınmıĢtır. Fakat bunlar, dünya hayatının geçici nimetleridir. Oysa varılacak yerin en güzeli, Allah‟ın yanındadır.” Âl-i Ġmrân, 14.
8 Mesnevî, III, 280.
9 Mesnevî, V, 146
10 Mesnevî, V, 136.
11 Mesnevî, V, 70.
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için, hiç yeme, etme demeğe hacet var mı? Bir meyvenin içi de, dıĢı da acı olursa, onun acılığı, kötü görünüĢü yeme, yapma
emrini verir. Ölüm meyvesi benim için tatlıdır. „Onlar hayattadırlar‟1 âyeti, benim gibi Ģehit olma arzusunda olanlar için
gelmiĢtir.”2
Hz. Mevlânâ için ölüm bir kavuĢma, buluĢma anlamı taĢımaktadır.3 O can alıcı bir mecaz kullanarak
bu kavuĢmayı düğün gecesine benzetmiĢtir. Bu yüzden öldüğünde ardından yas tutulmasını istememiĢ,
aksine kendisini sevenlerin vuslat sevincine eĢlik etmesini arzulamıĢtır. Ona göre, ölümü böyle büyük bir
memnuniyetle karĢılamak,4 Allah‘a olan derin aĢkın doğal tezahürü sayılmalıdır.5
Hz. Mevlânâ‘nın ölümü anlatmak için kullandığı bir baĢka metafor ise bu dünyadan diğerine
doğuĢtur. Annesinin rahminde kanla beslenen bebek, en iyi hayat olarak onu bilir ama dünyaya gelince
nasıl feraha kavuĢursa, bu dünyayı geniĢ, rahat bulup buraya gönlünü kaptıranlar da, diğer âleme
doğduklarında gerçek ferahlığın ne olduğunu fark edeceklerdir. Bir bebeğin doğumunu ailesi burada nasıl
merakla bekliyorsa, burada ömrünü bitirmiĢ birinin sonsuzluğa doğumunu da oradaki ruhlar büyük bir
merakla beklemektedir.6
Ölümün insan için anlamını ifade eden bir baĢka benzetmede ise Ģunları söyler: “PadiĢahın
adamlarından biri zindanın burcunu yıksa, zindanda bulunan kiĢinin gönlü, bu yıkılıĢtan incinir mi? –Yazıklar olsun,
bu mermer taĢı kırdı da canımızı ruhumuzu hapisten kurtardı. O güzelim mermer, o muhteĢem taĢ zindanın burcuna da
yakıĢıyordu, ne de güzel uymuĢtu! Nasıl oldu da kırdı? Zindandakini de hapisten kurtardı. Bu suça karĢılık onun elini
kırmalı der mi?”7
Ölüm bütün zanlardan kurtuluĢ vaktidir; kendini zengin, akıllı sananlar, malın kendilerine ait
olmadığını, eğer akıllarını gerçeği bulmak için kullanmadılarsa bunun aslında bir aptallık olduğunu ölüm
anında anlar. Kaçıp durduğu gerçek bütün yalınlığıyla insanın karĢısındadır.8 Ölüm herkesin kendi
rengindedir,9 çarĢı pazarda mutlu ve dertli insanlar bulunduğu gibi, ölüm pazarında da kimi mutlu, kimi
ise çok bedbahttır. 10
3- Ölüm Hazırlığı
Ölümün zehrini değil de, Ģerbetini tadabilmek için bir hayat boyu Allah‘a kul olmak, O‘nu hoĢnut
etmek için çalıĢmak gerekir. Hz. Mevlânâ, bu çalıĢmanın yöntemini ise ―ölmeden önce ölme‖ prensibiyle
açıklamıĢtır. Bu ihtiyârî ölümde, enâniyetten, Allah‘a kul olma duygusundan uzaklaĢtıran her Ģeyden
vazgeçerek ölüm gününe hazırlanmak için Ģimdiden ölmek 11 ve ―benliği mezara gömmek gerekir.‖ 12
O‘nun Hallac-ı Mansur‘un ―Lâ hayâte illâ fi‘l-mevt‖ (Hayat, ancak ve ancak ölümdedir) düsturuna bağlı
olduğu anlaĢılmaktadır.13 Bu cümlenin sırrına ermek için, ölmeden önce alıĢtırma yapmak, mala, mülke,
1 Âl-i

Ġmrân, 169-170.

2 Mesnevî, I, 236-237.

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Dîvân-ı Kebîr, I-V, terc.:Abdülbaki Gölpınarlı, Ötüken Yayınları, Ġstanbul,1957,IV, 41. KarĢ. : Âhirette
“O‟na kavuĢacakları gün „selâm‟ hitabıyla karĢılanacaklardır ve Allah, onlar için en güzel ödülü hazırlamıĢtır.” Ahzâb, 44. “…Fakat çoğu kimse
sonunda Rablerine kavuĢacaklarını reddeder.” Rûm, 8. KavuĢma ile ölüm arasında Hz. Mevlânâ fark gözetmemiĢtir.
4 “… Allah‟tan sakının ve bilin ki (bir gün) O‟na mutlaka kavuĢacaksınız. (Ey Peygamber, bununla) inananları müjdele!” Bakara, 223.
5 Dîvân-ı Kebîr, III, 169. De ki: “Eğer Allah katındaki âhiret hayatı, baĢka hiç kimseye değil de yalnız size mahsus ise ve bu kanaatinizde samimi
iseniz o zaman ölümü arzulamanız gerekmez mi?” Bakara, 94. “De ki: „Siz ey Yahudiler! Eğer diğer insanların değil, (yalnız) kendinizin Allah‟a
yakın olduğunu iddia ediyorsanız ve bu iddiada samimi iseniz, ölümü arzulasanız ya!..” Cuma, 6.
6 Mesnevî, I, 227. KarĢ.:“O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır…” Âl-i Ġmrân, 27; Rûm, 19.
7 Mesnevî, V, 141.
8 Mesnevî, III, 208. KarĢ.:“Ve ölüm sarhoĢluğu, kendisiyle beraber (asıl) gerçeği de ortaya koyacaktır. ĠĢte bu, (ey insan) senin her zaman kaçtığın
Ģeydir.” Kâf, 19. “Artık can boğaza geldiği zaman, siz o vakit bakar durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınızdır, ama göremezsiniz.” Vâkıa,
83-85.
9 Mesnevî, III, 272. KarĢ.:“Kötülük iĢleyenlere gelince; onlar kendi hayat ve ölümlerinin, iman edip yararlı iĢler yapanlarla eĢit evsafta olacağını mı
sanıyorlar? Onların yargıları ne kadar da kötü.” Câsiye, 21.
10 Mesnevî, III, 277. KarĢ.: “O, Hakk‟ı inkâra ĢartlanmıĢ olanları ölüme sürüklediği zaman (nasıl olacak) bir görebilseydin! Melekler onların
yüzlerine, sırtlarına vurarak „yakıp kavuran azabı tadın, bakalım!‟ (diyecekler)” Enfâl, 50; “Onlar bir arınmıĢlık hali içindeyken melekler, ‟Size
selâm olsun, yaptıklarınızdan ötürü girin cennete‟ diyerek canlarını alırlar.” Nahl, 32.
11 Mesnevî, III, 312.
12 Mesnevî, V, 323.
13 Mesnevî, V, 220.
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Ģana, hırsa ihtiyacı kalmayan bir ölünün gözleriyle hayata bakmak gerekir.
Hz. Mevlânâ‘nın dünyayı nasıl kavradığını ifade ederken belirttiğimiz gibi, bu ―ölü gözleriyle bakıĢ‖,
malı-mülkü, hırsı, Ģehveti hayattan tamamen koparıp atmak değil, nasıl kullanacağını iyi bilmek ve zapt u
rapt altına almak anlamına gelmektedir.1 Allah‘la olunca ömür de, ölüm de hoĢtur, güzeldir.2 Allah‘ı
bulamayana ise âb-ı hayat bile ateĢtir.3
Ölmeden önce ölme erdemine ulaĢamamıĢ, dolayısıyla dünyaya bağlanıp kalmıĢ kimseler, Hz.
Mevlânâ‘ya göre gerçek hayattan uzaktır, gözleri kapalı, kulakları sağırdır.4 Onlar kendilerini diri sanırlar,
oysa ölüdürler, gönülleri ölmüĢtür. Çünkü Allah‘tan habersiz olmak, insanı yaĢayan ölü haline getirir. 5
Söz konusu ilkeyi hayatlarına taĢıyıp, değil hırslarından, Allah için canlarından vazgeçebilenler ise, gerçek
diriliğe kavuĢmuĢlardır, bedenleri ölse bile onlar artık hep diri kalacaklardır. 6 Bu konuda “Mademki Allah,
ölüden diri çıkarıyor, o halde ölen kiĢi manen dirilir, hakikati bulur. Mademki Allah, diriden ölü çıkarıyor, dilediği
takdirde, senin diri olan ruhundan ölü nefsini çıkarır ve onu öldürür. Ey Hakk yolcusu, sen ölmeden önce öl de, hiçbir Ģeye
muhtaç olmayan, her Ģeyi yaratan Allah, Ģu ölüden bir diri çıkarsın”7 diyerek niyazını dile getirir.
Mesnevî‘de sık sık insanlar tövbe etmeye, Ģu ana kadar ―aydın, mutlu bir yaĢayıĢ elde edemeyenler‖
tez elden insanca yaĢamaya,8 ibadet etmeye,9 böylece ölümle dost olmaya davet edildiği gibi, bu davete
kulağını kapatanlar da ciddi Ģekilde uyarılmıĢtır. Ölüm anında iĢe yaramayan bir piĢmanlığa düĢmek
istemeyen10 bugün tedbirini almalıdır. Yoksa böyleleri ölüm anında kılıçlar, gürzlerle karĢılanırlar. 11
Yapılan kötülükler yılan olur, mezarda insanı sokar.12 Anne filin yavrusunu yiyenleri ağızlarını koklayarak
bulup cezalandırması gibi, mezarda Münker-Nekir de günahkârların ağızlarını koklayarak bulacaktır,
bunlarsa mezarda boĢu boĢuna yalvarıp yakaracaktır.13 Can gününde (âhiret günü) gönlüne bir yol
bulamayanın payı, tokmak yemek olacaktır.14 Ellerindeki tek ana sermaye olan ömür tükenmeden
insanları uyarmayı hedefleyen benzeri cümleler, Mesnevî‘de uzar gider.
Sonuç
Hz. Mevlânâ‘nın insanoğlunun en derin yarasına sürdüğü müthiĢ merhem, onun Kur‘an‘ın satır
aralarını da okuyarak elde ettiği bir formüle sahiptir. Bizim buraya pek azını taĢıyabildiğimiz ölümle ilgili
atıflar ve benzetmelerle çizilen tablo, samimi bir Müslüman‘ın hissiyatını ifade etmektedir. Hz. Mevlânâ
daha pek çok konuda olduğu gibi, ölüm konusunda da, tefsirin, Kur‘an‘la aynı amacı gütmesi gerektiği
yolundaki prensibini uygulamıĢ ve buradan elde ettiği ―müjde ve uyarı‖ manalarını coĢkun bir dille
anlatmıĢtır. Dolayısıyla Hz. Mevlânâ‘ya sunulan sevgi, övgü ve hayranlıkları yönlendirmemiz gereken ilk
1 Mesnevî, V, 18.

Mesnevî, V, 20. KarĢ.: “Ġki güzellikten birinin dıĢında baĢka bir Ģeyin mi bizim baĢımıza gelmesini umup gözlüyorsunuz?..” Tevbe, 52.
Buradaki iki güzellikten biri, zaferle hayatta kalmak, diğeri Ģehitlik mertebesine eriĢerek ölmektir.
3 Mesnevî, V, 21.
4 Mesnevî, III, 68. KarĢ.: ―Gerçekten cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için var etmiĢizdir. Onların kalplari vardır, ama anlayamazlar.
Gözleri vardır, ama göremezler. Kulakları vardır, ama duyamazlar. Hayvan gibidirler, hatta onlardan daha da aĢağı. Ne yapacağını bilemeyenler,
iĢte bunlardır.” A‘râf, 179; “…Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, zira akıllarını kullanmazlar.” Bakara, 171.
5 Mesnevî, V, 20-21. KarĢ.: “… Diri ile de ölü bir olmaz. ġüphesiz Allah, dilediğine iĢittirir. Oysa sen mezardakilere iĢittiremezsin.” Fâtır, 22.
Siyak-sibak itibariyle burada ölü kelimesinin inkârcı anlamında kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Bkz. Esed, Kur‟an Mesajı, II, 890.
6 Mesnevî, V, 287. KarĢ.: “Allah yolunda ölür veya öldürülürseniz, Allah‟ın mağfireti ve rahmeti, kiĢinin (bu dünyada) yığabileceği her Ģeyden daha
iyidir.” Âl-i Ġmrân, 157. “Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, onlar diridir, ancak siz fark edemezsiniz.” Bakara, 154.
7 Mesnevî, V, 56.
8 Mesnevî, V, 147. KarĢ.: “De ki: (Allah Ģöyle buyuruyor:) Ey kendilerine karĢı haddi aĢan kullarım! Allah‟ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin,
Allah bütün günahları bağıĢlar, çünkü yalnız O çok bağıĢlayıcıdır, rahmet kaynağıdır. Öyleyse Rabbinize yönelin ve azabı baĢınıza gelmeden önce
O‟na teslim olun, sonra hiç kimse sizi koruyamaz.” Zümer, 53-54.
9 Mesnevî, V, 142-143. KarĢ.: “Ve ölüm sana eriĢinceye kadar Rabbine kulluk et.” Hicr, 99.
10 Mesnevî, I, 165.
11Mesnevî, V, 91. KarĢ.: “… Melekler yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken ne olacak halleri?” Muhammed, 27.
12 Mesnevî, V, 91.
13 Mesnevî, V, 124.
14 Mesnevî, III, 318. KarĢ.: “ġüphesiz ki o zakkum ağacı, günahkaârların yemeğidir.erimiĢ bakır gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun
fokurdaması gibi. Onu yaka paça tutun da, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra da baĢının üstüne kaynar su azabından dökün….” Duhan,
43-48.
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merci, ona sahip olduğu fikrî ve hissî arka planı kazandıran Kur‘an-ı Kerim‘dir. Bu gerçeği fark
edemediğimiz sürece, Hz. Mevlânâ‘yı hakkıyla sevmiĢ, övmüĢ sayılamayacağız.

DEATH ĠN MOWLAWEE‘S VĠEW
Shahbaaz MOHSENEE*

Death is one of the main obsessions of man and ranks among his most sophisticated mental and
spiritual enigmas. It is hard to accept that there will come a day when we will have to abandon all our
mundane attachments to set out a journey to an unknown world. In a glance at works of literature, art
and philosophy created by the talented and men of thought in all cultures and languages we will find
death as one of the fundamental issues dealt with since the shock and fear caused by the thought of it is
a common and natural feeling among men. Naturally, everyone has an approach of their own according
to their viewpoint . The difference between a believer in resurrection and a denier of it starts from the
very point that the former regards death as the beginning of a new stage of life and the latter as the end
to everything .
Islamic mystics and sophis even went farther .They regarded death not only as a beginning of a new
life but also as a means to reunite with the Eternal Beloved from whom they had been detached by their
mundane life .Therefore they consider death as an auspicious event which they always welcome
cheerfully and the arrival of which they long for.
Jalaaladdin Mohammad Balkhee, known as Mowlawee, is one of the greatest mystics and thinkers
whose attitude toward death we are referring to in this article :
1. In his primary view of death, Mowlawee finds common man‘s viewpoint of death erroneous and
he strongly holds that it must be reviewed and corrected. Death, contrary to the common belief, is by no
means frightening. To fear death is to fear oneself. Every man‘s death is the depiction of his very self.
Every man gets his reward according to the way he lived his life and one‘s death suits the manner of his
worldly life .The type of death is a reflection of what is inside one‘s mind and heart. Metaphorically,
death is a mirror to show the true nature of each man rather than his affected appearance which
deceives others and hides his real self. If our nature is as beautiful, to quote Mowlana, ―as a Turkish girl,
its beauty is reflected from the mirror but if it be ugly, ugly will be the image .‖1
Mowlawee divides wisdom to partial or imperfect wisdom and whole wisdom which enjoys the glory
of faith and revelation. He believes that it is those not possessing but imperfect wisdom that fear death ,
but those ,to quote the Holy Koran, who are endowed with the whole wisdom (197/2) will never fear
death .2
True men have no fear of death .Death is considered to be a stage and a continuation of this worldly
life and an evolution from a low world to a higher and exalted one. Death, from this viewpoint, is an
exaltation. Mystics deride the fear of death. When death happens, this is the shell of this mundane flesh,
and not the pearl of soul, which destroys.3
Mowlawee inspired by the Holy Koran and quoting part of the chapter Ya Sin: Verse 53, ―…and they
are all arraigned before Us“ opines that there is the life after death. Were death equal to total and complete
annihilation, the Lord would not have used the word ‗ arraign , here in this verse .4
Assistant Professor of Persian Literature, From Iran, shahbazmohseni@yahoo.com
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2. Mowlawee considers death, in an allegory, as a touchstone for testing the claimants of faith and
says death can be defaming. The world without death is similar to a market where it is impossible to
distinguish true gold coins from the forged ones. The coins are exchanged and it is the money changers
and experts who know real gold coins from the feigned ones so as to reveal the swindlers.1 In another
attractive and precise allegory, Mowlana likens death to the cracking of the shell of a walnut .He says, ―
What fear of being defamed has a walnut from cracking when it enjoys a fully grown kernel ?! “ or somewhere else in
his poems he sees a similarity between death and skinning of a pomegranate or an apple, which reveals
the inner contents.2 Quite naturally , what is sweet and healthy is welcome, while the rotten or fermented
contents are thrown away .
3. In another poem by Mowlawee death is likened to being born and the souls of the deceased are
waiting for the person‘s being born to see to what group of them (the bad or the good ) he/she belongs.
Each group thinks that person
will join them upon his/her death . (S)he dies, in other words, is reborn in a new world and by
putting step in that world puts an end to the difference arisen between the two bad and good groups . 3
4. From another point of view this mundane world is like a jail in which the believers are imprisoned.
Therefore death amounts their freedom from such a prison. Obviously, the most exciting moment in
the life of a prisoner is the one at which he gets his freedom. The prophets had a true understanding of
the world. They regarded this earthly world as a prison from which their souls longed for getting
freedom and flying in infinite horizons of the heavens. Their sorrows are the result of being imprisoned
in this narrow and poky prison.4
Mowlawee retells the story of Bilaal the Abyssinian, the devoted follower and companion of the
prophet of Islam, when the time of his death neared, his wife began to wail. ―This is the very time for
merry- making rather than crying since my soul is joining those of Mohammad (p.b.u.h) and his
confederates.‖ has said.5
Mowlana in his book Feehee Maa Feehee refers to the same topic using another allegory: ―Upon observing
the infiniteness of the other world and having got freed from this narrow world , allegorically thou wilt be like a person to
have his limbs been fetted all his life and even having been happy about it seeing that he hath not experienced the joy of
freedom , but upon being unchained to his great surprise he will behold what a torture his situation has had been . He can be
likened to a baby with his/her legs and arms tied tightly in the cradle but when he or she has grown to a grown-up it shall
be a bitter persecution to be tied up like that ―.6
5. In Mowlana‘s eye this earthly world causes disunion and death takes us to a world which amounts
unity and absolute unity with the Lord. ‖These are but dividing walls confining thou and which cause duality betwixt
thee and the Lord and the other world setth thine soul free in infinity and reuniteth it with Him.‖7
6. Mowlana holds that death has given value and prestige to the life in this world .But for death man
would remain a captive in the vicious circle of doing nothing but to eat and sleep . He would keep his
earthly form and would enjoy no exaltation. He tells in his poem the story of a man who said ,‖but for
death the world would be a happy place.” “ But for death the world would value nothing.” responded another one.8
A‘ttaar Neishabouree in his book Tazkaratol Awlyaa (biographies of men of God) narrating the
biography of Yahyaa Mi-a‘az Raazee tells an episode : ―Once ha was told that with the Angel of Death the world
is worth nothing . “Wrong you are . But for the Angel of Death nothing would the world cost.” “ What for ?” demanded
they .‖ Since death is a bridge to connect you with your Greatest Friend “( i.e. the Lord ) .9
3. Mathnawee (1674-1681/4)
4. Mathnawee (706-710/1)
5. Mathnawee (3514-3518/1)
6. Mathnawee (3553-3544/3)
7. Mathnawee (3517-3532/3)
1. (Feehee Maa Feehee,p194)
2. (Feehee Maa Feehee , p194).
3. Mathnawee (1760-1763/5)
4. (Tazkaratol Awlyaa, p315).
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7. Mawlana says in another poem that there is no such a death as to mean not to exist any more .Life
is the same as death .We are all swimming in the ocean of existence. Death is nothing but a change of
state. Death means to join the Lord or eternity. So it is the very reunification with our Beloved and we
must welcome it and delight in its arrival. Accordingly, the true life lies in the heart of death. Death is the
time of emancipation. We dwell in this earthly abode but a few days and then return to our origin. We
ought to care about nothing but the destination of this exhilarating spiritual journey. The whole
Mathnawee is the biography of a ‗flute‗, the symbol of a man who has been away from his origin and is
endeavoring to reunite with it.
8. Sensuring those who have forgotten death, Mowlana says: ‖Death is continuously and at each instant
shouting „to you I am coming.‟ and is beating its drum so forcefully that its skin is nearly torn but the deaf ear of men will
not hear those alarms and warning sounds or pretendth not to have heard them.1
9. Mowlawee believes that those who see death as total annihilation haven‘t got but partial or false
wisdom which causes them to see facts in an inverted way.2
10. In another poem Mowlana says that death is water of life put in darkness and the man yearning
passionately for it is likened to a thirsty man .A thirsty man wishes earnestly to search for and find water.
The water in a pot upon its arrival in the river vanishes into it. Its eternity means that same vanishing
and it is its best and most exciting moment in life.3
11. Mowlana has likened, in another allegor, the world to a warm Turkish bath. Baths in old times
had various parts and equipments and they were not so easy to use as today‘s baths. To take a bath in an
old bath would sometimes take hours. The warm floor and walls of Turkish baths and the dense steam
rising from the hot water caused the people inside it to perspire a lot and gave them a feeling of sadness
and heavyheartedness. The poet reminds his readers allegorically in an imagery that unless they get out
of that bath, they will not have a heart full of delight and happiness and unless they have a joyful heart
they will not take any pleasure in their wealth. Suppose we were taking a walk in a vast meadow. How
could we enjoy our hiking when our shoes were too tight for us? It is the case with the bounty and
riches people have, even though it does not seem to be so.4
12. Mowlana says that when a man dies and experiences death, he will not be sorry about it. Death
will not be a shocking and unfamiliar event to him. On the contrary, he will find it a fact and he will
observe the fact of the world. What causes regret in him is that why he did not do good during his
mundane life so as to be well-equipped in his journey to the new world.5 Mowlana says in Feehee Maa
Feehee (p 174) : ― The believer is the one who knowth who there is beyond this mundane wall , who is aware of every single
deed of ours and beholdth everything , though we do not see Him. The believer is certain about Him , but he who is not a
believer sayth :‟No, this is naught but a tale told‟ and he does not believe .There shall come a day when he faces his
chastisement and shall say : “Alas! Evil was what I said and I erred since everything was Him ….”
13. Mowlana has a deeper view of death to the effect that life is an arena of changes from one form
to another and we have so far experienced death many times and passed different stages so that our
souls should evolve to higher levels.6
Man, however, upon stepping into each stage, will forget the previous one.7
The separation of soul occurs not only in the case of death. Each instant which elapses and each
breath man takes, shall drive him a step nearer to death. So man is incessantly walking toward death and
to put it more precisely we are all always in a state of dying or the separation of soul from the flesh.8

5. Mathnawee (773-776/6)
6. Mathnawee (4136-4139/9)
7. Mathnawee (3907-3914/3)
1. Mathnawee (3545-3552/3)
2. Mathnawee (604-609, 1766-1768/5)
3. Mathnawee (3901-3906/3)
4. Mathnawee (3646-3647/4)
5. Mathnawee (123-126/3)
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Then he advises us to live our dear life and spend our precious time in a way not to be losers in the end.1
14. Mowlana‗s most important and deepest idea about death is that he emphasizes on choosing
voluntary death before the arrival of compulsory death. He is not the first to put forth such a suggestion.
There have been other men of thought, both before and after him, to have introduced this view to the
field of thinking. The difference is that, however, Mowlana has used elegant and impressive images in his
beautiful poetry to convey this idea.
Voluntary death has been called transformative death and mystic annihilation or the second birth, as
well, which means to part with one‘s self and to submit to the divine will, in other words to free the self
and join the Lord or the dying of self and
reviving in divine life and it is not feasible, Mowlana holds, unless the soul joins completely all the
divine manifestations. This process can be likened to the annihilation of wood in fire and that of shade
in light, which calls for man‘s spiritual evolution and the transformation of his temperaments. 2 This
interpretation of voluntary death or the death before the final death has been used by the mystics
inspired by the verse 54 of the Cow chapter of the Holy Koran: Turn in repentance to your Creator and slay
your selves. It means that through killing the satanic desires of your selves or giving up them amounts
‗breathing ‗ a fresh and new soul into your earthly bodies. Mowlana says, in his Feehee Maa Feehee
(p73), “Men of God are as dead before their very death as walls and doors . There is not a wee bit of this mundane life in
them. They are like a shield in the Lord‟s han . The movement of the shield doeth not come from itself and that is how „The
very Lord I am‟ maketh sense. The shield sayth I am but a means and the movement comes from His Divine hand. “ ,
which can be an allusion to the quoted advice from the prophet of Islam : ― Die before your death
comes .‖, a piece of advice so much emphasized by the mystics.3
To obtain such a death, i.e. the voluntary death, is to achieve victory in the major war against the
satanic self. The war against the diabolic self - and every man is enjoined to wage such a war from the
beginning of his adulthood – is more important than the minor war, that is the war against the
unbelievers. To neglect the Lord and to be tempted by devilish desires of self, according to Mowlana, is
the ugliest form of death.4 So there are two types of death: voluntary death and compulsory death .In the
voluntary death man can overcome conceit, selfishness and the satanic desires of self and accordingly, he
will be able to fetter self with the chain of faith and intuition. Consequently, he shall achieve purification
spiritually and morally. Mystics have called this death of lusts and diabolic passions ‗the Minor
Resurrection‘, as well as the ‘Middle Resurrection‗. Because man dies considering the dark life of lustful
self.
Not all men are so courageous as to die a voluntary death . Not every man is able to achieve this level
of exaltation. Men and cattle are the same considering their compulsory deaths. Both men and animals
experience it in the same way.
Mowlama and his circle of friends considered themselves the ‗ children of joy‘ since they regarded
death by no means a sorrowful event .Mowlana made a will to Sheik Salaahaddin Zarkoob to the effect
that his funeral should be a joyful dancing party rather than a mourning ceremony with wailing and
weeping since going to the Beloved and leaving this transient abode is an exhilarating happening not a
sad one.5 Mowlana would have merry-making and dancing ceremonies held on occasion of his mystic
fellows deaths .
This unprecedented behavior incited the anger of fanatics. ‖What is such a blasphemous innovation for ?”
objected they .” The group of men reciting the verses of the holy Koran walking ahead of the coffin is to show that the
dead person was a believer and the group of singers is an evidence of his/her being both a believer and a lover of God .”
rejoined he.6
6. Mathnawee (123-131/3)
1. Mathnawee (2272/4)
2. Mathnawee (3837-3740/6)
3. Mathnawee (796/6)
4. (Waladnameh,p112)
5. (Monaaghebol AArefeen , mystics‘ virtues, p 233/1)
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In Mowlana‘s funeral various musical instruments, such as trumpets, flutes, tambourines and viols
were being played and a great number of people were singing and merrymaking .Everyone in the
procession, Mowlana holds, ought to mourn themselves rather than the dead person .1
Through voluntary death man shall enjoy rebirth and open his eyes to the world of meaning and
fact.2 As Jesus, the Christ, said, ― No one shall reside in heavens unless he is reborn.‖ Mowlana believes
that the holy prophet of Islam is the most prominent example of such a rebirth. As a result of such a
rebirth which is caused by the voluntary death the spiritual temperaments of man transform. Men upon
commencing his eternal life will exalt spiritually and temperamentally in a way that they no longer need
earthly foods which their diabolic selves used to desire. They will wash their ill deeds and thoughts in the
purifying water of being good-natured and sincere.3 A man who dies against his tempting self and
obtains a voluntary death will achieve the eternal life. No word is on his tongue other than God .Such a
death is the origin of life.4
The way to reach the true life is to free oneself from the mundane barriers and confinement so as to
obtain spiritual life. Should we be bound to the earth as the plants are, we will be vulnerable in case of
being exposed to various winds.5
Voluntary death is the very true life in the appearance of death, and unless we obtain it, despite the
fact that we are apparently alive and breathing, we are actually dead.6 In Mowlana‘s eye, voluntary death
is much more difficult than the compulsory death. He argues that one who succumbs compulsorily to
natural death experiences death merely once and in the verse 185 in the chapter of The House of Imeran
of the holy Koran we read : ― Every soul shall taste of death.” The mystics and those who are obliged to give
up mundane attachments, however , experience such a death many times and to quote Mowlana,
mystics die in a hundred ways.7 Life, in Mowlana‘s point of view, is not just breathing. Life is the same as
rebirth and to obtain one‘s abode in the divine heaven, in other words to die with the dark mundane life
of self and to be reborn in the life of moral and spiritual virtues. Considering this point of view of
Mowlana, most living men rank among the dead.8 Voluntary death is different from the one that as a
result of which the dead person is buried. The former means to go into the world of light and not into a
grave. Voluntary death amounts the transformation of person‘s previous characteristics and
temperaments and the undergoing a great change from the dark mundane life of self to a purified life
and, to quote Mowlawee, from being a negro to a white Roman.9
Mowlana has used numerous allegories of voluntary death. One of them is the tale of the merchant
and the parrot in book one.10 The throwing away of the parrot is a symbol of despising the mundane
body and the flight of the bird is a symbol of ascending of soul to utmost spiritual levels and its joining
the Lord. Voluntary death is the major condition for man‘s evolution and his transcendence to
perfection11. The mere way to get to the eternal life and emancipation from the life full of suffering is to
slay self. Mowlana has excellent words in this regard in his Feehee Maa Feehee 12 : ― With the Lord there
cannot be two „I‟s .Thou sayst :‟I‟ and he sayth:‟I‟ .Either thou shouldst die beside Him or he should die beside you so that
there should be no duality. But as to His death , it is not possible objectively or subjectively .And the Ever Living One He is
and dieth not. He decreeth that it shall be more advisable to thee if thou diest so as there shall be no duality .Now that He
shall never die , thou shalt die so that he will manifest Himself to thee and there should be no more duality .” Mowlana
6. Mathnawee (796-799/6)
1. Mathnawee (3576/3)
2. Mathnawee (43-45/3)
3. Mathnawee (3364-3365/3)
4. Mathnawee (1280-1283/3)
5. Mathnawee (4135/5)
6. Mathnawee (1538-1539/3)
7. Mathnawee (3837-3839/3)
8. Mathnawee (739-741/6)
9. Mathnawee (1751-1758)
10. Mathnawee (723-724/6) & (2824-2826/5)
11. (p24&25)
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says, in his Feehee Maa Feehee1, : “Ali , may God be pleased with him , sayth : „ Should mundane forms be removed
and come Resurrection , my certainty shall not increase.”

Sources :
-The Holy Koran
-Feehee Maa Feehee, Jalaaladdin Mohammad Mowlawe, edited by Badi-ol-Zamaan Froozaanfar,
1963.
-Tazkaratol-Awlyaa, Edited by Nicholson , Tehran , 1991.
-Mathnawee Ma-nawee, Jalaaladdin Mohammad Mowlawee, edited by Nicholson ,Tehran , 1991.
-Managhebol-Arefeen , Shamsaddinol-Aflaakee, Edited by Hossein Tazeejee,Tehran , 1993.

1. p29

MEVLÂNÂ‘NIN ÖLÜM DÜġÜNCESĠNDE HÜRRĠYET TEġBĠHĠ
Dr. Muharrem ÇAKMAK

DüĢünce tarihi boyunca varlık, varoluĢ, hayat ve ölüm gibi felsefe ve düĢüncenin üzerinde
durduğu bazı kavram ve konular vardır ki, bunlar zaman zaman bazı düĢünür ya da düĢüncenin
problem konusu olmuĢ; zaman zaman da bazı düĢünür ya da düĢüncelerin hareket noktası,
felsefelerinin merkezi olmuĢtur. Bu açıdan bakıldığında Mevlânâ‘nın felsefesinin temel taĢlarından
biri, belki de en temeli onun ölüm düĢüncesidir diyebiliriz. Çünkü Mevlânâ‘nın düĢüncesinde hayat
bizatihi gaye olmadığı gibi, ona göre ölüm de bir son değil, bir baĢlangıçtır.
Diğer taraftan ontolojik varoluĢta ruhun bedenle birlikteliğini esaret olarak gören Mevlânâ,
ölümü ise, bu esaretten kurtuluĢ, hür olma ve hakiki varoluĢ olarak görmektedir. Mevlânâ‘ya göre
dünya hayatı gaye hayat olmayıp ancak gayeye ulaĢtırıcıdır. Ona göre bu hayat bir sürgün hayatı,
ruhun bedene hapsedildiği bir esaret yeridir.
Ruhun beden zindanına hapsediliĢinden duyduğu rahatsızlığı ve hürriyet arzusunu beyitlerde dile
getiren Mevlânâ, bu esaret ızdırabı ve hür olma arzusunu herkesin duymasını, hissetmesini dileyerek
Mesnevî‘ye ―dinle!‖ diye baĢlar. Bu anlamda biyolojik olarak ruh ile bedenin birlikteliğinin sona
ermesi demek olan ölüm, ruhun esaretinin sona ermesi ve hürriyete kavuĢmasıdır. Dolayısıyla
ölümü, beden zindanından, ızdırap dünyasından bir kurtuluĢ olarak gören Mevlânâ‘nın felsefesinde
ölüm, korkulan ve arzu edilmeyen Ģey değil, vuslata erme, sevgiliye ve hürriyete kavuĢma vasıtasıdır.
Öldüğüm gün tabutum giderken bende bu dünyanın derdi tasası var sanma
Cenazemin götürüldüğünü görünce “ayrılık ayrılık” deme
Ölüm günü benim için sevgiliye kavuĢma ve buluĢma günüdür.1
Kelime ve Kavram Olarak Ölüm
Canlı olan varlıkta Allah‘ın yarattığı bir keyfiyet olan ölüm, hayatın zıddıdır. ―Her nefs ölümü
tadacaktır (3/185)‖ âyetinde de ifade edildiği gibi ölüm, insan veya canlıların ölçülü ve belirli olan
hayat sürelerinin sona ermesi, baĢka bir ifade ile ruhun cesetten ayrılmasıdır.2 Ruh bedeni terk
edince ölüm olayı meydana gelir ve ölümle birlikte bedenin ve bedendeki bütün organların
fonksiyonları son bulur, hissî ve aklî kuvvetler yok olur.3 Ölüm duygusu her canlı varlıkta mevcut
olmakla birlikte nebati ve hayvani nefste içgüdüsel olarak mevcuttur. Ancak, Ģuur mevcut
olmadığından böyle bir bilgi onlarda yokmuĢ gibi görünür. Buna karĢılık ölüm düĢüncesi, akıl ve
Ģuur sahibi insanda her zaman mevcuttur ve insan düĢüncesinden asla tecrit edilemez.4 Ancak ölüm,


Ġnönü Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi.
Mevlânâ, Celâleddin Rûmî, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), haz: ġefik Can, Ġstanbul 2000, I/420; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr:
Bedîuzzaman Fürûzanfer, Tahran 1360, I/915. (ÇalıĢmamızda gazeller, ġefik Can tarafından hazırlanan Dîvân-ı Kebîr
(Seçmeler) ve Bedîuzzaman Fürûzanfer neĢriyle cilt/ gazel numarası Ģeklinde karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir.)
2 Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali, KeĢĢâfu Istılahâti‟l-Fünûn, Beyrut 1996, c. 2, s. 1668; Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu,
Ankara 1998; Ġslam‟da Ġnanç Ġbadet ve Günlük YaĢayıĢ Ansiklopedisi, Heyet, Marmara Üniv. Ġlahiyat Vakfı Yay., Ġstanbul
1997; Sunar, Cavit, Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe, Ank. Ün. Ġlah. Fak. Yay., Ank. 1974, s. 54.
3 Ġsfahânî, Râgıb, el-Müfredât, Beyrut 1986, s. 486-87; Ġslam‟da Ġnanç Ġbadet ve Günlük YaĢayıĢ Ansiklopedisi.
4 Yakıt, Ġsmail, ―Mevlânâ ve Ölüm Felsefesi‖, 3. Milli Mevlânâ Kongresi, Konya 1988, s. 73,75.
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doğrudan tecrübesi yapılamayan, baĢkasının ölümü karĢısında dıĢardan müĢahede edilip farkına
varılan bir bilgi konusudur.1
Mahiyeti bilinememekle birlikte ölüm, inkârı düĢünülemeyen, her insanın kabul etmek zorunda
olduğu gerçeklerdendir. Ölümün hakikat ve mahiyetinin anlaĢılması, ruhun mahiyetinin idrak
edilmesine bağlıdır. Oysa Kur‘an‘ın ifadesine göre insanın ruh hakkındaki bilgisi sınırlıdır ve ruh
hakkında tam bir bilgiye sahip olması mümkün değildir. (Ġsrâ 17/85). Ġnsanın bilebildiği, ancak
müĢahede neticesinde kalp atıĢlarının durması ve vücut enerjisinin tükenmesiyle kiĢinin öldüğüne
hükmetmektir.2 Bununla birlikte, Ġslam inancına göre biyolojik ölümle dünya hayatı son bulur ancak,
mahiyet ve fonksiyon değiĢikliğiyle yeni bir hayat baĢlar. Biyolojik ölümle bedenin organları
fonksiyonlarını yitirmiĢ olduğu için beden gözü, yani ―basar‖ artık görmez. Ancak ölü her Ģeyi
görür, fakat, ―basar‖ gözüyle değil, ―basiret‖ gözüyle, ruhani gözle görür. Çünkü onun gözünden
bütün perdeler kaldırılmıĢtır ve onun için artık gizli bir Ģey kalmaz. Bu anlamda Kur‘an‘da Ģöyle
buyrulur: ―(Ona) artık üzerinden perdeyi kaldırdık. Bugün gözün keskindir, (denir).‖ (Kâf 50/22). Yine
Kur‘an‘da: ―Dünyada kör olan âhirette de kördür. Yolunu daha da ĢaĢırmıĢtır‖, denilir. (Ġsrâ 17/72).
Perdelerin kalkması, et gözü, yani ―basar‖ ile görme, hakkındadır. Körlük ise kalb gözü olan
―basîret‖ ile görme, yani idrâk hakkındadır.3 ―Hiç Ģüphe yoktur ki, kör olan gözler değil, sinelerdeki
kalplerdir‖ (Hac 22/46) âyeti de, buna iĢaret etmektedir.
Teceddüd-i emsal veya halk-ı cedid noktayı nazarından bakarsak ölüm, hayatla birlikte süreklidir.
Kâinatta her an Allah‘ın Hay ve Mümît isimleri tecelli etmekte;4 evren her an değiĢmede ve
yenilenmede, her an yeniden yaratılmaktadır. Kâinatta değiĢmenin gayesi bir devridaimdir. 5 ―O, her
an bir Ģe‟ndedir.‖ (Rahmân 55/29), âyetinde ifade edildiği gibi Allah‘ın yaratması sürekli olup Hakk‘ın
esmâ ve sıfât tecellisi kesintisiz devam etmektedir.
Bütün âlem, tecellinin vukuu anında mevcud, aslına rücûu ile gayr-i mevcuttur. Onun için bu
âleme ―kevn ü fesad‖ âlemi denir. Tecellîde tekerrür değil ―teceddüd-i emsâl‖ söz konusudur. Bütün
âlem göz açıp kapayıncaya kadar ölür ve dirilir.6 Bu anlamda Mevlânâ Ģöyle der:
Her nefeste dünya yenilenir. Fakat biz, dünyayı öylece durur gördüğümüzden, bu yenilenmeden haberdar değiliz.
Ömür su gibi yeniden yeniye akıp gider. Fakat cesette bir daimîlik gösterir.7
Tasavvuf kavramı olarak ölüm, Ġlahî Ruh‘tan bir nefha olan ve nefs-i natıka denilen ruh-u
latifenin mukaddes mertebeye yönelmesiyle bedensel lezzetlerle ilgilenmekten kesilmesidir.
Mutasavvıfların çoğunluğunun görüĢü budur ve hayat, bu ölümdedir. Her kim nefsinin gereği olan
arzu ve istekleri yok ederse, ebedi hayatla diri olur. Nefsi maddi hazlara ve bedenî zevklere yönelten
heva ve hevesin yok edilmesi nefsin ölümü anlamına gelir. Nefsin gıdası kesildiğinde hareketleri
zayıflar, arzuları kesilir. Nefsin arzuları kesildiğinde heva ateĢi söner ve ölür.8 Mutasavvıflara göre
asıl ölüm ise, tecellî ve keĢf sırlarının hicablanmasıdır.9
Diğer taraftan tasavvufta dünya hayatının son bulması anlamında bir mevt-i ıztırarî‘den, bir de,
hayatta iken ölmek anlamında iradi ölümden, yani mevt-i ihtiyari‘den bahsedilir ki, bu ölmeden önce
Hökelekli, Hayati, “Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikolojisi”, U. Üni. Ġlah. Fak. Derg., C. 3, S. 3, 1991 Bursa, s. 151-152.
Ġsfahânî, a.g.e. s. 486-87; Ġslam‘da Ġnanç Ġbadet ve Günlük YaĢayıĢ Ansiklopedisi.
3 Sunar, a.g.e., s. 210-211.
4 Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Edebiyat Yazıları, Ġstanbul 1997, s.86.
5 Topçu, Nurettin, Mevlâna ve Tasavvuf, Dergah Yay., Ġstanbul 1998, s. 116.
6 Demirci, Mehmet, ―Ölümdeki Hayat (Tasavvuf DüĢüncesinde Ölüm)‖, Tasavvuf Ġlmî ve Akademik AraĢtırmalar Dergisi,
Ankara 2000, S. 4, s. 11.
7 Mevlâna, Mesnevi, I/1144-1145.
8 KâĢânî, Abdürezzak, Tasavvuf Sözlüğü, çev.: Ekrem Demirli, Ġstanbul 2004, s. 545; Suad el-Hakîm, Ġbnü‟l- Arabî Sözlüğü,
çev: Ekrem Demirli, Kabalcı Yay., Ġstanbul 2005, s. 462; Ankaravî, Ġsmail Rusûhî, Osmanlı Tasavvuf DüĢüncesi, haz:
Mehmet Demirci, Ġstanbul 2007, s. 44; Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay., Ġstanbul 1977, s. 363364.
9 Tehânevî, a.g.e., s. 1669.
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ölmek, yani nefsin öldürülmesidir. Nefs kelimesi genel olarak vücudun genelliğine, yani madde ve
manasıyla bütününe söylenir ve gerçekte nefs yok edilemez. Nefsi öldürmeden maksat, hakiki hayatı
bulmadır ki, o da ruhun saflığını yakalamasıdır. O halde insanın nefsini öldürmesi izafi anlamdadır.
Ölmeden önce ölmek ise, nefsin hevâsından, cismani lezzetlerden ölmektir. Kalbin cehaletten ölüp
ilimle dirilmesidir.1 Bu anlamda meĢhur tasavvuf tariflerinden biri Ģöyledir: ― tasavvuf, Hakk‘ın seni
senlikten öldürmesi, kendisiyle diriltmesidir.‖ Buradaki ölüm kibir, gurur, enaniyet ve hasedin
öldürülmesi, nefsin hakimiyet altına alınması, sanki ölmüĢçesine etkisiz hale getirilmesidir.2 Dünya
hayatında esaretten kurtulmak için ―ölmeden evvel ölmeyi‖ defalarca dile getiren Mevlânâ bu anlamda
Ģöyle der:
Riyazette tenin ölümü diriliktir. Tenin yok olması cana ölümsüzlük verir.3
Yine mutasavvıflar tasavvuf mertebelerindeki ilerlemeye paralel olarak beyaz ölüm, yeĢil ölüm,
siyah ölüm ve kırmızı ölüm olmak üzere dört çeĢit ölümden bahsetmiĢlerdir.4 Nefs mücadelesiyle
baĢlayan, açlık ve sabır gibi yardımcı unsurlarla desteklenen bu ölüm mertebeleriyle varılmak istenen
hedef ―ölmeden evvel ölmek‖ yani, iradi ölümü gerçekleĢtirmektir. Bundan maksat ise, Mevlânâ‘nın
―dinle!‖ hitabıyla, insanın duymasını istediği ayrılık acısı ve hür olma arzusunu uyandırmak ve ruhu
özgürlük âlemine yönlendirmektir.
Ontolojik VaroluĢta Ruhun Ayrılık ve Esareti
Tasavvuf düĢüncesinde ontolojik varoluĢla varlık bulan insan, ruh ve bedenden mürekkep bir
varlıktır. Bu varoluĢ, ilahî ve ulvî olan ruhun, maddesi itibariyle daha değersiz olan bedenle
birleĢmesi ve hatta beden lehine birleĢmesidir. Varlık âleminde insanın varlık bulmasını izah
ederken, insanın aslî vatanından uzak kalıĢıyla çektiği ayrılık acısını ve tekrar kavuĢma özlemini
kamıĢlıktan koparılmıĢ ney metaforuyla dile getiren Mevlânâ, ruhun bedenle birlikteliğini esaret,
ölümle ruhun bağlarından kurtuluĢunu ise, hürriyet olarak görmektedir.
Dinle, bu ney nasıl Ģikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor:
Beni kamıĢlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın herkes inledi.5
Ey oğul! Bağı çöz, âzâd ol. Ne zamana kadar altın ve gümüĢün esiri olacaksın?6
Mevlânâ‘nın tasavvufunda varlığın, yaratılıĢın ve hayatın manası aĢktır. AĢk ise Allah‘ın
vasıflarındandır, yaratılıĢın sebebidir.7 ―Kenz-i mahfî‖ hadisi8 diye bilinen kutsî hadiste de ifade
edildiği gibi varlık âlemi ve varoluĢun temelinde ilahi sevgi yatmaktadır.
Bu âlem, hikmet hazineleri gizli kalmasın, meydana çıksın diye yaratılmıĢtır.
Ben bir hazineydim dedi Allah, hem de gizli... bunu duy da cevherini kaybetme, meydana çıkar!9
Yine Mevlânâ‘ya göre aĢk, uçsuz bucaksız bir deniz, alabildiğine uzanan bir gök sonsuzluğudur.
AĢk olmazsa hiçbir Ģey olmaz; bitkiler, ağaçlar bile yeĢermezdi:10
Sunar, a.g.e., Ekler s. 304; Eraydın, a.g.e., s.86; Ankaravî, Ġsmail, Minhâcu‟l-Fukara, Ġnsan Yay., Ġstanbul 2002, s. 340.
Demirci, a.g.m., s. 10.
3 Mevlânâ, Mesnevî, III/3365.
4 Bkz., Tehânevî, s. 1669; KâĢânî, s. 545-546; Kübra, Necmüddin, Tasavvufî Hayat, haz.: Mustafa Kara, Dergah Yay.,
Ġstanbul 19980, s. 43-44; Uludağ, a.g.e., s. 364-365; Ankaravî, Ġsmail Rusûhî, a.g.e., s. 44.
5 Mevlâna, Mesnevi, haz. Abdülbaki Gölpınarlı, MEB. Yay., Ank. 1991, I/1-2.
6 Mevlâna, Mesnevi, I/19.
7 Okuyucu, Cihan, ―Mevlânâ ve Ölüm DüĢüncesi”, Semazen.net, s. 2-3.
8 Bu kutsî hadis hakkında Ġbn Arabî‘nin; ―KeĢfen sahih, fakat naklen sabit değildir‖, dediği nakledilir. Ġsmail Hakkı Bursevî‘nin
görüĢü de bu yöndedir ki, mutasavvıfların genel kabulü de aynı doğrultudadır. Bkz: Bursevî, Ġsmail Hakkı, Kenz-i Mahfî,
hz.: Abdülkadir Akçiçek, Ġstanbul 2000, s. 17-18.
9 Mesnevî, 4/3028-29.
10 Kocatürk, Saadettin, Mevlânâ‘da varlık, insan, aĢk ve ölüm teması, K.B. Yay., Ankara 2001, s. 112.
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ġu gökler aĢık olmasaydı, göğsü böyle saf, temiz, masmavi olur muydu?
Eğer güneĢ de aĢık olmasaydı, yüzünde bir nur, bir ıĢık bulunmazdı!
Yerler, dağlar aĢık olmasalardı, gönüllerinden bir ot bile bitiremezlerdi!1
Tüm varlık âlemi, Allah‘ın bu zâtî sevgisinin gereği olarak var olmuĢtur. Kutsi hadiste ifade
edildiği üzere, Allah‘ın kemal sıfatlarının bilinmesinden hoĢlanması, varlık âleminin ortaya çıkmasına
sebep olmuĢtur. Mutasavvıfların ―hazerât-ı hamse‖ veya tenezzülât-ı seb‘a‖ adı altında ifade ve izah
ettikleri2 bu anlayıĢa göre, varlığın varlık buluĢu, beĢ ya da yedi mertebe olarak ifade edilen varlığa
iniĢle, varoluĢun nihai gayesi olan ―mertebe-i câmia‖, yani ―insan‖ mertebesinde tamamlanmaktadır.
YaratılıĢın temelinde var olan bu aĢk, ilahî tekvin ile varlığa da geçmiĢtir ve Mevlânâ‘ya göre, varlık
mertebesine inen her Ģey yaratıcısına âĢıktır.3
Kur‘an‘da; “Göklerde ve yerde olan ne varsa hepsi Allah‟ı tesbih ederler.” buyurulmaktadır. Tesbih
etmekteki anlam, yalnız Cenab-ı Hakk‘ın büyüklüğünü ve kudretini tekrar tekrar söylemekten ibaret
değildir. Burada anlatılmak istenen Ģey, her zerrenin O‘na gönül verdiği, her Ģeyin O‘na aĢık
olduğudur.4 Mevlânâ bunu Ģöyle dile getirir:
Allah'a yemin ederim ki, yalnız insanlar değil, Ģu kainatta bulunan her Ģey, her zerre bile ilahî aĢkla mest
olmuĢ, kendinden geçmiĢtir.5
Bu ontolojik varoluĢta insanın varlık bulmasına gelince, Ġslam inancına göre beden ve ruhtan
meydana gelen insan, bedeni itibariyle toprak iken Hakk‘ın ona ruh üflemesiyle hayat bulmuĢtur.
Cesedinin maddesi arzın yüzünün her tarafından alındığı için bütün suretleri kendinde toplamıĢtır.6
Ġnsan gerek nuranî, gerekse maddî bütün mertebeleri kendinde topladığı için ona ―mertebe-i câmia‖
denilmiĢtir.7 Mutasavvıflara göre insanın varlık âleminde böyle önemli bir konuma sahip oluĢunun
sebebi ise, ―rûh-i insanî‖ veya ―nefs-i natıka‖ adı verilen ilahî bir cevhere sahip olmasıdır.8
Dolayısıyla ruhla bedenin birlikteliği olan bu ontolojik varoluĢta ruhun konumu, asli vatandan ayrılıĢ
ve beden zindanında esir oluĢudur. Mevlânâ, bu esaretin baĢlangıcı olarak da ilk ayrılıĢ olan ―elest
bezmi‖ni görür:
Ruh, ezelde, "Elest" gününde senin yüzünün güzelliğini görmüĢ, mest olmuĢtu. Ezelden gelip bu balçık bedende
sürgün hayatı yaĢarken, senden ayrı düĢtüğü için periĢan oldu.9
Dertliyim, hastayım. Biliyorsun da bana Fatiha okuyorsun. Fakat ey dost görmüyor musun? Ben zaten
Fatiha'dan hastayım, yani ruhların ilk yaratılıĢından, ezelden aĢığım da oradan ayrı düĢtüğüm için hastayım. 10
Yokluktan varlık âlemine gelenlerin neden var olduklarını ve niçin yaratıldıklarını bilmediklerini
ve nereden geldiklerini unuttuklarını11 söyleyen Mevlânâ‘ya göre, insan, bu hakikatin farkında
değildir ve geldiği yeri, aslını ve asıl vatanını hatırlamamakta, dünya hayatında esir olduğunu ve hür
olmanın zevkini bilmemektedir:
Sandık içinde olduğunu gönül gözü açık olan binde bir kiĢi bilebilir.

Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), III/1333; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, II/1309.
Türer, Osman, ―Tasavvufî DüĢüncede Ġnsan‖, Tasavvuf Ġlmî ve Akademik AraĢtırmalar Dergisi, S. 5, Ankara 2001, s. 10.
3 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), III/1333; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, II/1309.
4 Can, a.g.e., s.183.
5 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), I/335; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, I/869.
6 Fırat, Erdoğan, ―Kitabu‟n-Netice ve Ġnsan‖, Ankara Üniv. Ġlahiyat Fak. Ġslâm Ġlimleri Enstitüsü Dergisi, II Ankara, 1975, s.
211.
7 Çelik, Ġsa, ―Tasavvufî Gelenekte Hazarât-ı Hams veya Tenezzülât-ı Seb‟a AnlayıĢı‖, Tasavvuf Ġlmî ve Akademik AraĢtırmalar
Dergisi, Ankara 2003, S. 10, s. 170.
8 Türer, ―a.g.m.”, s.11.
9 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), III/1104; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, II/878.
10 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), II/694; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, II/690.
11 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), I/348; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, I/810.
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Hürlük zevkini görmemiĢtir. Onun meydanı, suretler sandığıdır.
Aklı, daima suretlerde mahpustur, kafesten kafese gezer durur.1
Aklını baĢına al da nereden geldiğini düĢün, aslının aslına gel!, diyen Mevlânâ, maddi varlığı itibariyle
insanın bedeniyle dünyaya bağlı olduğunu, fakat mana bakımından gökyüzünde yaĢayanlardan
olduğunu söyler. Dolayısıyla kendinden, kendi maddi varlığından, bedene ait nefsi arzulardan
kurtulmadığı sürece, kendisini ve kendi gerçek varlığını bulamayacağını ifade eder 2 ve insana
Ģöyle seslenir:
Bu dünya zindandır, biz de zindandaki mahpuslarız. Zindanı del, kendini kurtar!3
Ruh-Beden Birlikteliğinde Özgürlük ArayıĢı
Mevlânâ, her Ģeyin kendi esas kaynağını bulmaya çabaladığına inanır.4 Ezel âleminden geldiği
halde insanın, kendini gereği gibi bilemediğinden, çok değerli atlas bir kumaĢ iken kendini bir
hırkaya yamadığından, fâni lezzetler ve bedenî zevkler uğrunda ömrünü harcamasından Ģikâyet eden
Mevlânâ, herkesi arayıĢa davet etmektedir.5 Bu itibarla Mevlânâ, insanı, yine yücelere
yönlendirmekte ve hakikatini arayıp bulmaya çağırmaktadır.
Ruhlar âleminden bu fani âleme sürgün edilen insana, kendisinin ne olduğunu, nereden geldiğini
sorması ve anlamaya çalıĢması gerektiğini hatırlatan Mevlânâ, aynı zamanda insanın asıl vatanına
dönmek için gayret sarfetmesi gerektiğini söyler:6
Sen mana balından yediğin halde, ne diye Ģu fanî dünya mumunun etrafında pervane gibi döner, durursun? Ne
diye kanatlarını yakarsın? Bilmiyor- musun; sen kendin nurdansın, hak nurundansın, sen nardan, Ģeytanın
yaratıldığı ateĢten değilsin.7
Diğer taraftan dünya hayatı öncesinde insan ile Allah arasında bir ezeli antlaĢma, bir zaman
öncesi ahidleĢme vardır. Kur‘an buna ―mîsak‖ ve ―ahd‖ demekte ve insanı bu ahdi bozmamaya,
hayatı onun gereklerine uygun yaĢamaya çağırmaktadır.8 Burada asıl olan insanın öz benliğini
bulması ve kendi öz kaynağına, yani ruhun vatanına yönelmesidir. Ancak Allah, latif olan ruhun
kesif olan bedenle birleĢmesi sonucu bir ilgi kayması olacağını bildiği için insandan söz almıĢtır ki,
buna ―elest bezmi‖ diyoruz.
Kim, elest günü‟nde o sütü emmiĢse Musa gibi sütü fark eder.”9 diyen Mevlânâ‘ya göre, ―elest günü‖nde
Allah‘a söz veren kiĢi, bugünde o sözü muhakkak hatırlar. Bu hatırlamanın neticesinde, asli
yurdundan uzak olmaktan dolayı özlem ve hasret hissiyle birlikte öz vatanına kavuĢma arzusu duyar:
Dinle, bu ney nasıl Ģikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor:
Beni kamıĢlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın herkes inledi.10
Burada ney, insan-ı kâmil, yani olgun insandır. ĠĢte insan da kamıĢlıktan koparılıp ney yapılan
kamıĢ gibidir. Ney nasıl ki, aslına ve asıl yurduna kavuĢmak için özlem türküleri yakıyor ve aĢk
feryadını dile getiriyorsa, insan da aslına dönmek için yanıp tutuĢmalı, aĢkın ateĢiyle yanmalıdır. 11
Mevlânâ, Mesnevî, VI/4505-4011.
Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), I/43; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, I/122.
3 Mevlânâ, Mesnevî, 1/982.
4 Kocatürk, a.g.e., s. 46.
5 Özköse, Kadir, ―Mevlânâ DüĢüncesinde Firkat ve Vuslat‖, Tasavvuf Ġlmî ve Akademik AraĢtırmalar Dergisi, S. 14, Ankara
2003, s. 239-40.
6 Can, a.g.e., s. 25.
7 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), III/1230; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, II/1456.
8 Öztürk, YaĢar Nuri, Mevlâna ve Ġnsan, Yeni Boyut Yay., Ġstanbul 1997, s. 41.
9 Mevlânâ, Mesnevî, II/2970.
10 Mevlânâ, Mesnevî, I/1-2.
11 Kocatürk, a.g.e., s. 103.
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Ancak bu sayede insan bağlarını çözebilir ve bu sayede ruhunu esaretten kurtarabilir. Aksi takdirde
aĢkı ve ilgisi dünyaya ve dünya ile olan bağına olduğu sürece, bu ayrılık ve esaret devam edecektir.
Bu yüzden Mevlânâ, ayrılık acısını ve vuslat arzusunu dile getirdiği beyitlerin ardından, insana
vuslata erme ve hürriyete kavuĢmanın yolunu göstermektedir:
Ey oğul! Bağı çöz, âzâd ol. Ne zamana kadar altın ve gümüĢün esiri olacaksın?1.
Dünya hayatında insan için hırs ve tamah gibi birtakım görünmez bağlar vardır ki, bunlar insan
hürriyetini kısıtlayan, esir ve kör eden bağlardır.2 Bu yüzden Mevlâna, insanı maddi hayatın esiri
kılan Ģeylere karĢı uyarmaktadır. Çünkü maddî hayata bağlılık, insanı aĢk ile ruhu yükseltmekten ve
ebedi diri olmaktan alıkor. Bu itibarla manevi bağımsızlık için bedenî ve nefsî hazlar da dâhil her
türlü bağdan kurtulmak3 hatta bedeni ve nefsi kurban etmek gerekir.
Bu anlamda Mesnevî‘de, Bakara sûresi‘ndeki bir kıssaya değinen Mevlânâ, ruhla bedenin
birlikteliğinden meydana gelen dünya hayatını ölüm, ruhun bedenden ayrılıĢı demek olan ölümü ise,
diriliĢ ve hayat bulma olarak ifade etmektedir:
Musa‟nın öküzü de kurban edilmiĢ, …ölüyü diriltmiĢti.
―Öküzün bazı yerleriyle ölüye vurun” emri geldiğinde, vurdular. ölü dirilip, yerinden kalktı.
Ey kerem sahipleri! Maksadınız eğer ruhların haĢredilmesiyse, öküzü kurban etmek gerek!4
Mevlânâ‘ya göre bu esaretten kurtuluĢ ve hürriyete kavuĢmada metot ise, yine aĢk yoludur.
Demir ve altının toprağın esaretinden kuruluĢu ve saflığına kavuĢması için ateĢte yandığı gibi, ruhu
esaretten kurtarmak için aĢk ile yanmak gerekir:
Demirin rengi, ateĢin renginde mahvolmuĢtur. Sükût eder gibi görünmekle beraber ateĢ olduğundan da dem
vurmaktadır.
Madendeki altın gibi kızarınca; dilsiz dudaksız “ Ben ateĢim” der.
AteĢin rengiyle, ateĢin tabiatıyla ululanmıĢtır da der ki: “ Ben ateĢim, ben ateĢ!
Sen Ģüpheye düĢsen de, ben ateĢim, istersen bir tecrübe et, elini dokundur!5
Mevlânâ, her vesile ile ruhun, beden zindanında esir olduğunu düĢünmekte ve kurtuluĢ yolları
tahayyül etmektedir. Bir ilkbahar günü bahçede dolaĢırken, kıĢ mevsiminde ölü gibi cansızlaĢan kuru
dalların canlandığını, tomurcuklandığını ve yapraklandığını görür. Dalların sert kabuklarını yararak
tomurcukların çıktıklarını ve zafer sancakları gibi neĢe ve heyecanla yapraklarını açtıklarını
müĢahede eder. Bu yeĢil yapraklar, hangi kuvvetle kuru sandığımız dalların sinesinden baĢ kaldırarak
kabukları delmiĢler ve karanlık bir dünyadan gün ıĢığına çıkmıĢlardı ve hapisten kurtulmuĢlardı?
Mevlânâ yaprağa Ģöyle sorar:6
Ey yaprak; elbette bir kuvvet buldun da dalı yarıp çıktın, ne yaptın da zindandan kurtuldun? Söyle, söyle de
biz de beden hapishanesinden kurtulmak için senin yaptığını yapalım.7
Ölüm ve Hürriyet TeĢbihi
Mevlânâ‘ya göre ölüm, geçici bir hayattan sonsuz bir hayata dönüĢ,8 ölümsüzlüğe ve ―asla‖

Mevlâna, Mesnevi, I/19.
Sevgi, Ahmet, “Mevlânâ ve Hürriyet, X. Milli Mevlânâ Kongresi, 2002 Konya, s. 324.
3 Anbarcıoğlu, Meliha, ―Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî‟nin Hayat ve Ölüm Hakkında DüĢünceleri‖, Ank. Ün. Doğu Dilleri ve Edeb.
AraĢt. Ens. Dergisi, Ankara 1997, C. II, , s. 8.
4 Mevlânâ, Mesnevî, III/3898-3900.
5 Mevlânâ, Mesnevî, II/1348-51.
6 Can, a.g.e., s. 24.
7 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), II/739; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, II/617.
8 Anbarcıoğlu, a.g.m., s.15.
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rücûdur.1 Bu anlamda Kur‘an‘da; ―irci„î (dön, Rabbine)‖2 denilmektedir. Ancak bu dönüĢün kutlu bir
dönüĢ olabilmesi için, “O senden razı, sen O‟ndan razı‖, bir dönüĢ Ģeklinde olması gerekir. Bu seviyede
bir ölüm, ölüm değil, sonsuz ve yüce bir hayatın baĢlangıcıdır. Mevlânâ‘ya göre bu, ikinci doğumdur
ve böyle bir ölümden korkmamak gerekir:
Ey ruh âleminden bu dünyaya doğup gelenler! Ölüm gelince ürkmeyin, korkmayın! Bu, ölüm değil, bu ikinci bir
doğumdur; doğun, doğun!3
Fenomen olarak ölüm aynı olmakla birlikte ölümü lütuf olarak görenler ile kahır olarak görenler
açısından farklı algılandığına değinen Mevlânâ‘ya göre, ölüm bir aynadır. Ayna ise, karĢısındakinin
rengi, Ģekli ne ise onu gösterir. Dolayısıyla ölüm, onu lütuf olarak görenler için ferahlık, kahır olarak
görenler için ise, beladır ve herkese kendi rengindedir.4
Oğul, herkesin ölümü, kendi rengindedir. DüĢmana düĢmandır, dosta dost!
Gördüğün, ölümün yüzü değil, kendi çirkin yüzün…5
Can çekiĢip duruyorsun, ölmedikçe can çekiĢmen sona ermez; o halde öl de kurtul!, diyen Mevlânâ, ölümü
ani bir hadise değil bir süreç olarak görür. Ġnsan farkında olmasa da doğumla birlikte ölme süreci de
iĢlemeye baĢlar. Bu yüzden hayat, uzun bir can çekiĢmeden ibarettir ve ölüm kâinattaki her varlık
için tabii bir kanundur.6 Dolayısıyla ―Rabb‟inin zâtından baĢka her Ģey fâni olucudur‖ (Rahman, 55/26-27),
âyetinde de belirtildiği gibi, zorunlu olarak her varlık kendi ölümünü yaĢayacaktır. Bu anlamda
ölümün bir diğer ifadesi de, ―fenâ‖dır. ―Her Ģey aslına rücû eder‖ prensibi gereğince, ölümle,
insanın cesedi anasırdan yaratıldığı için galip unsuru olan su ve toprakta kalırken7, ölümsüz olan ruh,
bağlarından kurtulmuĢ ve hür olarak, Mevlânâ‘nın ifadesiyle can kuĢu olup aslî vatanına döner:
Beden kafesinde mahpus bir kuĢ gibiydin, çok kanat çırptın. Nihayet kafesi kırdın da havalandın, can âlemine
uçup gittin.8
Gerçek anlamda ölüm, mâsivâ, yani Allah‘an baĢka Ģeylerin esiri olmaktır. Hakiki hürriyet ise,
ancak kalbin Allah‘tan baĢka bütün bağlarından kurtulmasıyla gerçekleĢir. Nefsine esir olma zincirini
kıramayan asla hür değildir ve manen ölüdür. O halde gerçek hayat, bu esaretten kurtularak ruhun
istiklal kazanması ve ilahî nurlarla aydınlanmasıdır. Bir baĢka deyiĢle gerçek hayat, beĢeriyetten
ölmek ve Hak‘la dirilmektir9 ki bu, ölmeden evvel ölmek, yani zorunlu ölümle fâni olmadan önce
iradi ölümle fenâya ermektir.
Ġradi ölümle fenâ, tabii ölüm ile dünyanın ve bedenin esaretinden kurtulmuĢ gibi, nefse hoĢ gelen
Ģeylerden ilgiyi kesmektir. ―Ġrci î‖ emrini alan kiĢi, nasıl bir anda her Ģeyi bırakır ve Rabbi‘ne yönelir
ise, insanın o ilahî hitabı her an duyması ve iradi olarak Rabb‘ine yönelmesidir. 10 Dolayısıyla aĢk
eseri olan iradî ölüm, ölmeden evvel ölmektir. AĢk ile ölmek ise, ölümsüzleĢmektir.11
“Kendimi ölüye benzetip suya bırakayım... ölümden önce ölmek, azaptan kurtuluĢtur”12, diyen Mevlana, Hz.
Peygamberin ―ölmeden önce ölünüz‖ hadisini tefsir ederken, iradi ölümün tabii ölümden daha makbul

Yakıt, a.g.m., s. 82.
Fecr, 89/27-28.
3 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), I /455; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, I/660.
4 Mevlânâ, Mesnevî, III/3437-3439.
5 Mevlânâ, Mesnevî, III/3439;3442.
6 Okuyucu, a.g.e., s. 3-4.
7 Fırat, ―a.g.m.‖, s. 214.
8 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), III /1199; krĢ., Dîvân-ı ġems-i Tebrîzî, nĢr: Fürûzanfer, II/1686.
9 Demirci, a.g.m., s. 12.
10 Kübra, Necmüddin, a.g.e., s. 44-48.
11 Anbarcıoğlu, a.g.m., s.17.
12 Mevlânâ, Mesnevî, IV/2271.
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olduğunu ifade etmektedir.1
Ey akıllı fikirli er, sevgiliyi perdesiz görmek istiyorsan ölümü seç, o perdeyi yırt.
Fakat, ölür mezara gidersin hani o ölümü değil. Seni değiĢtiren nura götüren ölümü seç.2
Mevlânâ Mesnevî‘de bir hikaye anlatır:
Bir tacirin kafeste beslediği güzel bir papağanı (dudu) vardı. Bir gün tacir, ticaret için Hindistan‘a
gitmek üzere yol hazırlığına baĢladı. Tacir, çok cömert ve kerem sahibi bir kiĢi olduğundan
kölelerine, cariyelerine ve herkese, Hindistan dönüĢü getirmek üzere, ne istediklerini sorar. Herkesin
sipariĢini aldıktan sonra tacir, papağana: ―sen ne istersin, sana ne getireyim?‖ diye sorduğunda,
papağanın isteği Ģu olur: ―Duydum ki, Hindistan‟da çokça papağan varmıĢ. Gördüğünde onlara de ki; ―Sizin
çok sevdiğiniz filanca papağan, Allah‟ın takdiriyle benim mahpusumdur, size selâm söyledi.” Dedi ki, ―bana reva
mıdır, siz yeĢilliklerde ve ağaçlarda zevk ü sefa ederken ben böyle esaret hayatı yaĢayayım? Dostların vefası böyle mi
olur?
Tacir, Hindistan yakınlarına vardığında ormandan geçerken ağaçlardaki papağanları gördü ve
kendi papağanının sözünü hatırladı. Atını durdurup onlara seslenerek papağanın selamını ve
kendisine emanet ettiği sözleri söyledi. O bunları söyler söylemez, papağanlardan birisi titremeye
baĢladı, bir hayli titredi ve düĢüp öldü, can verdi. Tâcir, bu haberi verdiğinden dolayı piĢman oldu,
ĢaĢırmıĢ ve üzülmüĢtü: ―“Bir cana kıydım, bu dudu, olsa olsa o kuĢun akrabası olsa gerek, galiba bunların
cisimleri iki, canları bir. Bu iĢi niye yaptım, o haberi niye verdim?‖,diye hayıflandı.
Hindistan‘daki ticaretini tamamlayan tacir yolculuktan dönünce tek tek eĢ, dost, köle herkese
hediyesini verdi. Kafesteki papağanı, kendi hediyesinin nerde olduğunu sorduğunda; Tacir üzüntüyle
olan biteni anlattı ve dedi ki; “ġikâyetlerini sana benzeyen dudulara söyledim. Ġçlerinden biri senin derdini
anlayınca ödü patladı, titreyip öldü.”,dedi.
Dudu, Hindistan'daki dudunun yaptığını duyunca titremeye baĢladı ve düĢüp öldü. Neye
uğradığını ĢaĢıran tacir, “ Ey güzel ve hoĢ nağmeli dudu! Sana ne oldu, niçin bu hale geldin?",diye ah vah
etmeye baĢladı: Tacir üzgün bir Ģekilde kafesi açıp ölü kuĢu kafesten çıkardığında kuĢ aniden dirildi
ve uçup bir yüksek ağacın dalına kondu. Bütün bu olup bitenler karĢısında iyice ĢaĢkınlığa dönen
tacir, iĢin sırrını daldaki kuĢuna sordu. Dudu dedi ki: “Hindistan'daki kuĢ, hareketiyle bana nasihat etti.
Seni böyle kafese mahkûm eden diri oluĢun ve güzel ötüĢündür. Güzelliği, söz söylemeyi ve neĢeyi bırak; Çünkü söz
söylemen seni hapse tıktı” dedi. Bana bu nasihati vermek için kendisini ölü gösterdi.”
Tacir dedi ki: “Allah selâmet versin git. Sen bana yeni bir yol gösterdin”.
Bu bana nasihatti. Onun yolunu tutayım, o yol aydın bir yol.3
Sonuç
Sonuç olarak, gerek dünya hayatının son bulması anlamında zaruri ölüm olsun, gerekse
―ölmeden evvel ölmek‖ anlamında iradi ölüm olsun Mevlânâ‘nın düĢüncesinde ölüm, esaret
hayatından kurtuluĢtur. Ruh, asıl vatanından, ruhlar âleminden ayrı kalmaktan muzdariptir. Ölüm
ise, bu ızdırap dünyasından kurtuluĢ ve asıl vatana dönüĢtür.4 Dolayısıyla Mevlânâ‘ya göre ölüm,
ruhun bedenin esaretinden kurtuluĢu ve hürriyete kavuĢmasıdır.5 Bu itibarla ―ölmeden evvel ölünüz‖
tavsiyesi adetâ bir emr-i zaruridir. Gerçek hayat ise, bunu gerçekleĢtirdikten sonra ulaĢılacak olan
hayattır. Çünkü ölmeden evvel ölmenin neticesi, esaret ve bağlarından kurtuluĢ ve hür olarak
Hakk‘la dirilmektir.6
Karaismailoğlu, Adnan, ―Mesnevi‟de Hicab Kavramı”, 7. Milli Mevl. Kong., Konya 1983, s. 95.
Mevlânâ, Mesnevî, IV/738-39.
3 Mevlânâ, Mesnevî, I/1547-1845.
4 Can, a.g.e., s. 22.
5 Ürkmez, Melâhat, Mevlânâ‟da AĢk Sırrı ve Nihâi BütünleĢme, NKM Yay., Ġstanbul 2005, 153.
6 Demirci, a.g.m., s. 10.
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Ölüm tatlı geliyor bana; bu yurttan göçüĢüm, KuĢun kafesi bırakıp uçması sanki
Bahçeye konan kafesteki kuĢ, gülleri, ağaçları görür.
DıĢarıda, kafesin çevresinde ötüĢen kuĢlar, hürriyete ait güzel güzel hikâyeler söylerler.
Kafesteki kuĢ, onları duyar, o yeĢilliği görürde ne iĢtahı kalır, ne sabrı, ne kararı!
BaĢını kafesin her deliğinden çıkarır durur. Ayağındaki bağdan kurtulmak ister.
gönlü de dıĢarıdadır, canı da… kafesi açıversen bak ne yapar? 1

1

Mevlânâ, Mesnevî, III/3950-55.
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MESNEVĠ HĠKÂYELERĠNDEKĠ TEMALAR
Prof. Dr. Musa K. YILMAZ*

GiriĢ
Mesnevi Hikâyeleri
Mevlana Celalüddin Rumi, Ġslamı daha güçlü ifade edebilmek için hakikatleri temsil ve hikâye yoluyla
anlatmaya çalıĢır. Zira temsilî anlatım metodu, hakikati insanın zihnine daha çok yakınlaĢtıran bir özelliğe
sahiptir. Bu yüzden Mesnevi‘de çok miktarda hikâyelerin yer aldığını görüyoruz. ġurası bir gerçektir ki,
Mevlana‘nın Mesnevisinde yer alan tüm hikâyeler, ahlakî öğretiler ve hikmetli sözler ya bir ayet ya da bir
hadisin manasından mülhemdir. Mesnevi hikâyelerinde adeta cismi görünen fakat ruhu gizlenmiĢ olan
kahramanlar canlandırılmaktadır. Mesnevideki hikâyeleri beĢ kısma ayırmak mümkündür.
1) Tasavvuf ağırlıklı olanlar: Bu tür hikâyeler sayıca daha fazladır. Mevlana genelde bir hikâyeyi ele
alır. Henüz hikâyeyi bitirmeden kahramanların sözlerini tasavvufî anlamda yorumlamaya çalıĢır.
2) Ahlak ve hikmet ağırlıklı olanlar: Bu tür hikâyeler daha çok ahlakî temelleri öğretmek ve ders
vermek amacıyla serdedilir.
3) Kur‘anî kıssalar: Bu tür hikâyeler tamamen Kur‘an‘dan alınma kıssalar olup yerine göre
zikredildikten sonra tefsirleri yapılır ve tasavvufî açıklamalara yer verilir.
4) Temsili (Alegoric) hikâyeler. Bu tür hikâyeler nispeten daha kısa olup ibret alınacak birer misal
kabilinden zikredilmiĢlerdir. Biz bu çalıĢmamızda bu türlere birer örnek vermeye çalıĢacağız.
Tasavvufî Hikâyeler
Tasavvufi hikâyelerin sayıca daha çok olduğunu söylemek mümkündür. Bu hikâyelerde genellikle bir
Ģahsın baĢından geçen bir hadise anlatılır. Ardından tasavvufî yorumlarla Ġslamî öğretilere yer verilir.
Mesela, Hz. Ömer zamanında, yoksulluk günlerinde mezarda Allah için çalgı çalan çalgıcı ihtiyarın
hikâyesine baktığımız zaman bunu görmemiz mümkündür.
Mevlana Celalüddin Rumî, Hz. Ömer zamanında çalgı çalan bir ihtiyardan söz ediyor. Hikâye özetle
Ģöyle:
―Hz. Ömer zamanında mezarlıkta çalgı çalan bir ihtiyar adam vardı. Bu ihtiyar çalgı çalarak geçimini
sağlıyordu. YaĢlılığın ilk dönemlerinde durumu kurtaracak kadar geliri oluyor, azığı çıkıyordu. Fakat sırtı
küp gibi kamburlaĢıp, gözlerinin önündeki kaĢları eyer kuskunu gibi aĢağı sarkıp da iyice ihtiyalyınca
kelimenin tam anlamıyla doğan gibi sinek avlamaya baĢlamıĢ, gittikçe de iĢleri kötüye gitmiĢti. Çünkü
cana can katan latif sesi artık çirkinleĢmiĢ ve kimse onu dinlemez olmuĢtu. Deyim yerindeyse, Zühre
yıldızının kıskandığı o güzel nağme, bir merkebin sesine dönmüĢtü. Hâsılı çalgıcı ihtiyar iyice
güçsüzleĢince, bir somun ekmeğe muhtaç duruma düĢtü.‖
―Çalgıcı bir gün ellerlini açıp Allah‘a Ģöyle yalvardı: ―Ey Allahım! Günahkar bir kul olmama

rağmen yetmiĢ yıldır rızkımı hiç aksatmadın. Bugün ise kazancım yok, artık senin misafirinim.
Bundan sonra çalgıyı senin için çalacağım Çünkü senin kulunum. Beni kabul et.‖ Duayı
yaptıktan sonra eline çalgı aletini aldı, Medine mezarlığına gitti ve orada Allah‘ı aramaya baĢladı. Kendi
kendine: ―Allah‘ım bu çalgının ücretini senden alacağım. Çünkü sana yönelmiĢ gönülleri kabul

*

Harran Ü. Ġlahiyat Fak. Öğretim Üyesi.

242

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

eden sensin‖ diyerek bir yere oturdu ve çalmaya baĢladı. Çok çalıp ağlayınca çalgı aletini yastık yaparak

uyumaya baĢladı. Uyur uyumaz ruhu kafesten uçtu. Semalarda ve geniĢ melekût âlemlerinde gezmeye
baĢladı.‖
―Tam o saatlerde uykuya dalan Hz. Ömer‘e bir nida geldi: ―Ey Ömer! Hazineden yedi yüz dinar
al ve mezarlıkta uyumuĢ olan has kuluma ver‖ diyordu. Bu rüya üç kez tekrarlandı. Hz. Ömer
hemen uyandı ve emredilen meblağı koynuna koyarak mezarlığa gitti. Mezarlıkta çalgıcıdan baĢka kimse
görmeyince ―Her halde bana tarif edilen bu adam olmamalı‖ dedi. Tekrar bir nida geldi: ―Hak
buyurdu ki, orada temiz ve kutlu ve has bir kulumuz vardır‖ dedi. Hz. Ömer: ―Çalgı çalan bir
adam nasıl Allah‘ın has kulu olabilir?‖ dedi ve mezarlığı yeniden aradı. Fakat ondan baĢkasını
bulamadı. Hz. Ömer ihtiyarın yanı baĢında durdu ve onu bir hapĢırma tuttu.‖
―Ġhtiyar çalgıcı Hz. Ömer‘in hapĢırma sesiyle yerinden fırladı ve: ―Allah‘ım! Adalet senden,
Medine‘nin ahlak zabıtası çalgıcı bir zavallı ihtiyarın yakasına yapıĢtı.‖ Dedi. Hz. Ömer ona:
―Korkma, sana Hak‘tan müjdeler getirdim. Allah seni o kadar övdü ki, Ömer‘i senin yüzüne
âĢık etti. Hak sana selam söylüyor. Al çalgı ücreti olarak da bu altınları gönderdi ‖ dedi. Ġhtiyar
bunları duyunca ―Ey Allahım, Kafi!!! Bütün ömrümü çalgı aletinin telleri arasında, makamdım

makama gezinirken tükettim. Allahım, verdiklerinle yetinmeyip feryad-u figan eden nefsimden
Ģikâyetçiyim‖ diyerek utancından ne yapacağını bilemez hale geldi. Çalgı aletini yere vurup ağlamaya

baĢladı. Fakat ağlaması kesilmiyordu. Hz. Ömer de onu teselli edip tövbesinin kabul olduğunu kendisine
bildirdi.‖ 1
Mevlana önce çalgıcının çıkardığı nağmelere dikkatleri çekerek tasavvufi yorumlar yapmaya baĢlıyor.
Öncelikle nağmelerin özelliklerine temas ediyor. ġöyle ki:
a) Çalgıcının sesi o kadar güzeldi ki, bülbül onun sesiyle kendinden geçerdi. Nağmesiyle kıyamet
kopardı.
b) Ġsrafil‘in solukdaĢı gibiydi. Makamıyla adeta ölülerin canlarını bedenlerine sokardı.
c) Fil onu dinleyecek olsa kanatlanırdı.
Mevlana Celalüddin, bu özellikleri sıraladıktan sonra iĢari ifadeler kullanarak Ġslamın temel
prensiplerine atıfta bulunur. ġöyle der:
―Ġsrafil bir gün bir makam çalar, yüz yılık çürümüĢ insana can verir.‖ Bu ifade, Kur‘an‘da ―Ve
Nufiha Fi‘s-Suri‖ Ģeklinde ifade edilen Ġsrafil‘in Sur‘a üfürüĢünü hatıra getirmektedir.
―Peygamberlerin içinde de nağmeler vardır‖ ifadesiyle de Peygamberlerin mesajlarını birer nağmeye
benzetir. Daha sonra: ―Ancak o nağmeleri his kulağı duymaz‖ ifadesiyle, çeĢitli günahlar ve
zulümlerle mühürlenmiĢ olan kulakların peygamber mesajlarına karĢı sağır olduklarını ifade etmeye
çalıĢır.
Ardından ―insan perilerin nağmelerini iĢitemeyeceğini‖ söyleyerek insanlar ile cinlerin sırlarının
farklı olduğunu anlatmaya çalıĢır. Daha sonra Peri ve insanın bilgisizlik zindanında olduklarını ifade
ederek ins ve cinin, melekut âlemlerinin birçok sırlarına vakıf olan meleklere göre adeta cehalet hapsinde
olduklarını anlatmaya çalıĢır.
Mevlana insanların ve cinlerin melekût âlemlerinin sırlarına vakıf olamadıklarına delil olarak Rahman
Suresi‘ndeki ―Ey cin ve insan toplulukları, Göklerin ve yerin çevresini aĢıp geçmeye gücünüz
yetiyorsa aĢınız. Ama Allah‘ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz ki‖ 2 Ģeklindeki bir ayete
atıfta bulunur.
Mevlana daha sonra Allah‘ın dostları olan velilere verilmiĢ bulunan manevi tasarrufa iĢaret eder ve der
ki:

1 Mesnevi, 1. defter, 1913-1950, 20072-2112
2 Rahman, 55/

33.

ve 2161- 2222 beyitleri.
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―Velilerin içindeki nağmelerden söylesem canlar mezarlarından baĢkaldırır. Kulağını
yaklaĢtır, çünkü uzak değildir. Ancak onu sana nakletmeye izin yoktur.‖ Mevlana velilerin

zamanın Ġsrafili olduklarını söyleyerek, ölü olan kalplere imanı aĢılamakla hayat verdiklerini anlatır. Daha
sonra, velilerin hakikat-i Muhammediyenin ve nübüvvetin varisleri olduğunu ifade etmek için Hz.
Peygamber‘in (s.a.v) bir hadisine atıfta bulunarak Ģöyle der: ―Mustafa “Beni görene ve benim yüzümü
göreni görene ne mutlu” dedi.‖ Mevlana bu beyitte sahabe-i kiramın ve tabiun ulemasının ve onların
yolunda yürüyen velilerin dindeki makamlarına iĢaret etmektedir. Bunu bir temsil ile Ģöyle dile getirir:
―Bir kandil bir mum ıĢığını alınca, onu gören de kesinlikle o mumu görmüĢ olur. Aynı Ģekilde

yüz kandile nakledilse sonuncuyu görmek de aslı görmek gibidi. Sen onu ister sonuncu ıĢıktan
al, ister can mumundan, hiçbir fark yoktur.‖

Mevlana daha sonra, çalgıcının uyumasına dikkatleri çekerek nefis yorumlar yapıyor ve Ģöyle diyor:
―Çalgıcı uyuyunca can kuĢu hapisten kurtuldu. Vücuttan ve dünya eziyetinden kurtuldu. Sade
olan bir dünyaya ve can ovasına vardı.‖
Mevlana Celaldin Rumi, Ģehadet âlemi, misal âlemi, mülk ve melekut âlemlerinin birbirinden çok
farklı olduklarını, âlem-i Ģehadetteki varlığın tek baĢına ağır bir yük olduğunu, uyku ile âlem-i misale
girenlerin vücut ağırlığından kurtulduğunu, hele bir melekut âlemi olan ahiret âlemine intkal eden
ruhların sınırsız bir fezada uçar gibi gezebildiklerini, dünyanın sıkıntılarının orada söz konusu olmadığını
anlatır. Ayrıca bütün imkânlarını tüketen ve kendisini Allah‘ın misafiri olarak takdim eden bir insanın
hiçbir zaman toplum içinde mahcup olmayacağına, o kiĢinin artık Allah‘ın himayesinde olduğuna, eziyete
maruz kalmaması için de Allah tarafından kendisine birçok nimetin behemehal verildiğine, misafirin
böylece asıl konak sahibinin konağına ve sofrasına davet edilmiĢ olduğuna iĢaret etmektedir.
Mevlana, Hz. Ömer‘in ağlayan çalgıcıya: ―Senin bu ağlayıĢın senin akıllılığının eseridir‖
Ģeklindeki sözüne temas eder ve üzerinde yorumlar yapar. Ona göre Hz. Ömer gece yarısı o sıradan ve
kimsesiz çalgıcıyı ziyaret etmiĢ olmakla, çalgıcının bakıĢını ağlama makamından istiğrak makamına
çevirmiĢtir. Mevlana özetle Ģöyle der: ―En büyük akıllılık geçmiĢi hatırlamaktır. Çünkü maziyi

hatırlamakla orada iĢlenmiĢ günahlardan tövbe edilmiĢ olur. Bazen geçmiĢ ve gelecek Allah‘a
ulaĢmaya engel olan birer perde olabilirler. Allah‘a perde olan geçmiĢi de geleceği de at gitsin.
Bazen insanın tövbe etmesi bile günah olabiliyor. Eğer kiĢi tövbe edip tövbesini sık sık
bozuyorsa artık tövbe etmekten de tövbe etmesi gerekir.‖

Ahlakî Hikâyeler
Bu tür hikâyelerin konusunu genellikle enteresan sayılabilecek bir olay oluĢturur. Çoğu zaman
garipliklerle dolu olan bir olay vardır. Fakat bu garipliklerin her biri bir hikmete ve ahlakî bir umdeye
iĢaret etmektedir. Buna örnek olarak, her vaaza baĢladığında zalimlere, katı yüreklilere ve inançsızlara dua
eden vaizin hikâyesi zikredilebilir. Hikâye özetle Ģöyledir:
―Bir vaiz her kürsüye çıktığında yol kesenlere dua ederdi. ―Ey Rabbim, kötülere, zalimlere ve
bozgunculara, Müslümanları alaya alanlara, manastır ehline ve bütün kâfirlere merhamet et‖
derdi. Bazıları kendisine: ―Hocam, bu ne biçim duadır. Bu alıĢılmıĢ bir dua değildir ‖ dediler. Vaiz
efendi dedi ki: ―Ben bunlardan çok iyilik gördüm. Bu yüzden onlara dua ediyorum. O kadar

zulüm ve iĢkence ettiler ki, beni kötülükten hayra sevk ettiler. Dünyaya ne zaman yöneldimse,
onlar tarafından darbedildim. Bu yüzden benim kurtuluĢuma vesile oldukları için onlara dua
etmek benim için görev olmuĢtur.‖ 1

Mevlana Celalüddin Rumi bu hikâyeyi naklettikten sonra ders vermek amacıyla Ģu temel ahlakî
öğretileri zikreder:
―Bakınız kul yarasından dolayı Allah‘a yalvarır. Allah: ―Sonunda dertlerin seni dua eden bir kiĢi
haline getirdi‖ buyurur. Hakikatte her düĢman, nefis için birer ilaçtır. Çünkü o düĢmandan dolayı
Allah‘ın lütfuna müracaat edersin. Hakikatte dostların seni ilahi huzurdan uzaklaĢtıranlardır. Nitekim
1 Mesnevi, 4. defter, 82-

102. beyitler.
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porsuk denen hayvan sopa yedikçe semizleĢir. Mümin kiĢi de tam porsuk gibidir. Sopa yedikçe manen
ĢiĢmanlar. Bu yüzdendir ki, peygamberlerin zahmet ve sıkıntıları bütün insanlarınkinden fazladır. Deri de
ilaç ile bela ve iĢkence çeker. Eğer ilaç sürülmezse deri kokmaya baĢlar. Ey insan bil ki, insan
tabaklanmamıĢ ve rutubetlerden çirkinleĢmiĢ ve ağırlaĢmıĢ bir deriye benzer. Temiz olması için acı ilaçları
sürmelisin. Eğer buna gücün yetmezse, Allah senin iraden dıĢında sana bela verirse razı ol. Zira dostun
belasının amacı seni temizlemektir. KiĢi baĢına gelen belayı sefa görürse, bela tatlılaĢır. KiĢi mağlup iken
kendisini kazanmıĢ görür.‖
KuĢkusuz Mevlana‘nın bu öğretilerinin her biri bir ayet ya da bir hadisten alınmıĢtır. Görünürde
garipliklerle dolu olan hikâyenin amacı hikmetlerle dolu olan Ġslam ahlakını öğretmektir.
Kur‘an Kıssaları
Mevlana Celelüddin Kur‘an kıssalarından çokça istifade etmiĢtir. Bu kıssaları naklederken
kahramanların sözleri üzerinde tasavvufî yorumlar da yapmaktadır. Hud (a.s) ile ‗Ad‘ın kıssası, 1 Sebe
Melikesinin kıssası2 ile Musa ve Fir‘avn‘un kıssası3 v.s. bu tür hikâyeleri oluĢturtmaktadır.
Musa Ġle Firavn kıssalarında çok özel yorumlar yapmaktadır. Mevlana‘ya göre Musa ile Firavun zehir
ve panzehir gibidirler. Birisi ıĢık, diğeri karanlık olup ilahî iradeye bağlı birer unsurdurlar. Ġkisi de mananın
kuludurlar. Hatta Mevlana‘ya göre Firavun tek baĢına kaldığı zaman Allah‘a yalvarmaktadır.
Mevlana‘ya göre Musa‘lar ve Firavunlar bu dünyada birer numunedirler. Her Firavun‘un bir Musa‘sı
olduğu gibi, her Musa‘nın da bir Firavunu vardır. Firavun kibir, gurur, zulüm ve sahte bir azameti ifade
eder. Musa ise kulluğu, tevazuyu ve merhameti ifade eder. Firavun‘un bu kibir ve gururu ona öyle bir
enaniyet vermiĢtir ki, çevresindeki ĢakĢakçıların etkisiyle tanrılık davasında bile bulunur. Fakat Firavun‘un
kendisi, tanrı olmadığını, aciz ve zayıf bir kul olduğunu ve etrafında oluĢturulan dünyanın sahte olduğunu
en iyi bilen kiĢidir. Bu yüzden kendisiyle baĢ baĢa kaldığı zaman düĢünür ve lisan-ı hal ile Allah‘a yalvarır:
―Neden bu kötülük, bu zulüm, bir kibir ve bu sahte azamet hep benim payıma düĢtü Ya Rab‖
diye için için yalvarmaya baĢlar. Mevlana özetle Ģöyle der:
―Musa gündüz Hak Taala‘nın önünde yakarırdı. Firavun ise gece vakti: ―Ey Allahım, boynumdaki
bu demir tasma nedir? Bu boyunluk olmazsa kim ―Ben benim‖ der?‖ diye ağlardı. Ya Rabbi, sen
Musa‘yı aydınlattın, fakat beni kararttın. Saltanat davulumu ―ilah‖ ve ―sultan‖ diye çalıyorlarsa da
gerçekte ay tutulmuĢ, halk tas çalıyor. Bu çalıĢla ayı rüsvay ediyorlar. Ben ki Firavnum, halktan vay
baĢıma gelenler! Bana ―Ey Yüce Rabbimiz‖ denmesi davulun değil, tasın çalınması anlamına gelir.
Gizlide hakir ve ölçülü oluyorum, fakat Musa‘ya varınca nasıl da değiĢiyorum! Tıpkı sahte altın gibi; rengi
ne kadar parlak olursa olsun ateĢi görünce kararıyor.‖ 4
Mevlana‘ya göre her Ģeye rağmen Firavun, düĢünme yeteneğine sahip bir insan olarak baĢını iki avucu
arasına alıp düĢündüğünde ilah olmadığını, hatta aciz bir mahlûk olduğunu, tanrılık davasında
bulunmanın bir safsata olduğunu çok iyi bilen bir karakterdir. Firavun, etrafında oluĢturulan azametli,
zulümlü ve heybetli dünyanın bir sabun köpüğü kadar geçici ve kararsız olduğunu herkesten çok iyi bilen
birisidir.
Temsili (Alegoric) Hikâyeler
Mesnevi‘de bazen bir karakteri, bazen de tasavvufî ve ahlakî anlamda önemli olan bir prensibi ortaya
koymak için bu tür hikâyeler zikredilmiĢtir. Bunlar da, insanlardan getirilen örnekler ve hayvandan
getirilen örnekler olmak üzere iki kısma ayrılır. Aslan ile tilki, aslan ile tavĢan, aslan ile kurt, deve ile katırın
hikâyeleri, kahramanları hayvan olan türdendir. Kahramanları insan olan hikâyelerde olduğu gibi,
kahramanları hayvan olan hikâyelerde de hayvan doğru ve ahlaklı bir karakteri temsil etmektedir.
1 Mesnevi, 1. defter, 885

ve sonraki beyitler.

2 Mesnevi, 3. defter, 282-397. beyitler.

3 Mesnevi, 3. defter, 840-1745. beyitler.
4 Mesnevi, 1. defter, 2447-2481

beyitler.
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Kahramanlarından biri insan olan hikâyelere Bakkal ve Papağan hikâyesini örnek olarak zikretmek
mümkündür. Hikâye Ģöyledir:
―Bir Bakkalın papağanı vardı. Çok hünerli ve konuĢkandı. Dükkâncı bir iĢ için eve gidince papağan
yalnız kaldı. Bir ara dükkânın bir tarafından öbür tarafına atlarken gülyağı ĢiĢelerini döküp kırdı. Bakkal
evden döndüğünde, bir de ne görsün, dükkân yağlarla dolmuĢtur. Bakkal eliyle papağana vurdu, baĢını
kel yaptı. Papağan bunun üzerine birkaç gün sustu. Bakkal çok piĢman oldu ve: ―Yazık yazık. Nimet
güneĢim buluta girdi. KeĢke elim kırılsaydı da ona vurmasaydım‖ demeye baĢladı. Papağanı tekrar
konuĢsun diye her gün birçok fakire sadaka veriyordu. Üç gün sonra dükkânda oturdu; kuĢun konuĢması
için ona her Ģeyi gösteriyordu. Bir ara sokaktan baĢı kel olan bir derviĢ geçti. Tam o sırada onu gören
papağan konuĢmaya ve derviĢe nasihatler etmeye baĢladı. Diyordu ki: ―Ey DerviĢ, neden baĢın kel
olmuĢ? Yoksa sen de mi gül yağlarını döküp kel oldun?‖ KuĢ derviĢi kendisi gibi sanmıĢtı. Halk bu
benzetmeden dolayı çok gülmüĢtü.‖1
Mevlana bu öykü üzerine Ġslam öğretileriyle ilgili olarak enfes yorumlar yapıyor. Papağanın derviĢi
kendisine benzetmesinin yanlıĢ olduğunu vurguladıktan sonra Ģunları kaydeder: ―Her ne kadar ―aslan‖
manasına gelen ―Ģir‖ ile ―süt‖ manasına gelen ―Ģir‖ yazıda aynıysa da, aralarında çok fark vardır. O halde
iyilerin iĢini kendi iĢinle mukayese etme. Zaten bütün âlem bu yüzden yolunu kaybetti. Kendilerini
nebiler ve velilerle mukayese etmeye kalkıĢanlar: ―Biz de beĢer, onlar da beĢerdir. Ġkimiz de yemeye
ve uykuya bağımlıyız‖ dediler. Kötülüklerinden dolayı aralarındaki derin farkları kavrayamadılar.‖
―Her iki türün de aynı yerden beslendiği doğru; ancak birinden zehir, diğerinden bal damlamaya
baĢladı. Her iki ceylan da ot yedi. Ancak birinden dıĢkı, diğerinden misk meydana geldi. Her iki suret de
birbirine benzeyebilir. Nitekim acı su da tatlı su da berraktır. Adam sihri mucize ile mukayese edip her
ikisinin aslını hile zannedebilir. Nitekim Musa‘nın karĢısındaki sihirbazlar da Musa‘nın asası gibi asa
edindiler. Oysa iki asa arasında çok fark vardı. Bir iĢte Allah‘ın rahmeti, diğerinde laneti vardı.‖
―Kâfirler maymun tabiatlıdırlar. Ġnsaoğlu ne yaparsa maymun da onu yapar ve ―Ben de onun gibi
yaptım‖ zanneder. Oysa birisi hakikat diğeri taklittir. Münafık bir kiĢi, emre uyan bir müminle birlikte
niyaz için değil, husumet için namaza durur. Ġbadette münafık ve müminler kazanmakta ve
kaybetmektedirler. Birine ―mümin‖ derlerse, bundan hoĢlanır. ―münafık‖ derlerse öfkelenir. ―Mümin‖
adı zatında sevilir. ―Mümin‖ kelimesini oluĢturan Mim, Vav, Mim ve Nun harfleri insanı
Ģereflendirmez. Harfler tarif içindir. Mümine ―münafık‖ dersen bu kötü lakap gönlünü akrep gibi sokar.
Çünkü münafık Cehennem‘den türemiĢtir. Ancak ―Münafık‖ kelimesinin acılığı harflerinden değildir.
Zira deniz suyunun acılığı da kabından değildir. Harfler kaplara benzerler. Mana denizi Allah‘ın katında
Levh-i Mahfuzdur.‖
Mevlana Bakkal ve Papağan hikâyesi münasebetiyle daha bu temel öğretiler gibi birçok öğretiyi
zikretmektedir.
Kahramanları hayvan olan hikâyelere örnek olarak da devenin yularını tutup çeken farenin hikâyesini
zikretmek mümkündür. Hikâye Ģöyle:
―Küçük bir fare devenin yularını eline geçirdi ve deveyi çekmeye baĢladı. Deve de ardından gitti. Fare
―Oh be, ne pehlivanmıĢım ben!‖ demeye baĢladı. Deve farenin böbürlendiğini anladı ve: ―Sana
gösteririm ben‖ dedi. Nihayet bir filin bile geçemeyeceği kadar büyük bir nehrin kıyısına geldiler. Fare
durdu ve hareketsiz kaldı. Deve: ―ArkadaĢım, hadi yiğitçe nehre dal‖ dedi. Fare: ―Bu su derindir,
ben boğulmaktan korkarım‖ dedi. Deve: ―Bir ölçeyim bakalım‖ dedi ve suyun içine girdi. Sonra da:
―Ey basiretsiz Fare, su dize geliyor. Neden ĢaĢırdın?‖ dedi. Fare Ģöyle dedi: ―Dizden dize fark

vardır. Karınca sana karıncadır, bize ise ejderhadır. Dolayısıyla bu benim tepemi yüz metre
geçer‖ Deve: ―O halde bir daha küstahlık yapma da canın yanmasın. Sen kendin gibi farelerle
boy ölçüĢ‖ dedi. Fare: ―Tövbe ettim. Allah için beni bu sudan geçir‖ dedi. Deve: ―Sıçra ve benim
hörgücüme otur. Senin gibi yüz binlercesini karĢıya geçiririm‖ dedi.
Mevlana bu hikâyeye yaptığı yorumda hikmetli sözler söylüyor. Özetle Ģöyle der:
1 Mesnevi, 1. defter, 247

ve sonraki beyitler.
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―Medem peygamber değilsin, o halde takip et ki, kuyudan makama çıkabilesin. Madem sultan değilsin
o halde yönetilen halk ol. Madem olgun değilsin, yalnız olarak dükkân açma. ―Susunuz‖ buyruğunu
dinle. Sessiz ol ki, hakkın dili olmadığında kulak ol. Unutma ki, kibir ve kinin baĢlangıcı nefsin arzularıdır.
AlıĢkanlıkla bu arzular sağlamlaĢır. Seni alıkoymak isteyene öfkelenirsin. Eğer çamur yemeye baĢlarsan,
seni çamurdan alıkoyana düĢman olursun. ġeytan efendiliğe alıĢtığı için eĢekliğinden Âdem‘i küçük
gördü. ―Benden daha üstün efendi olur mu?‖ dedi. Dağ yılanlarla dolu da olsa korkma, çünkü içinde
panzehir de vardır. Nesin arzuları karınca gibi küçük de olsa, alıĢkanlıkla yılan gibi olur. Fakat herkes
yılanını karınca görür. Yine de sen imtihan anında Ģehvet yılanını öldür.‖
Sonuç
Hakkın âĢıklarından olan Mevlana Celalüddin Rumî‘nin Mesnevisi bir iman ve irfan okulu gibidir.
Mesnevi tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, ahlak, felsefe ve tarih gibi birçok ilimlere doğrudan ya da
dolaylı olarak temas etmektedir. Fakat Mevlana Mesnevi‘de öncelikle Allah‘ın varlığını ve birliğini iĢler.
―Mesnevimiz vahdet dükkânıdır. Onda Allah‘tan baĢka ne görürsen o puttur‖ diyerek Allah
aĢkını her Ģeyin üstünde tutmaktadır. Hz. Muhammed‘in (s.a.v) hakiki Ģahsiyetini ortaya koymak, onu en
güzel söz ve benzetmelerle methetmek ve ona övgüler sunmak yine Mevlana‘nın ikinci derecedeki en
büyük amaçlarından birisidir. Mevlana beĢeriyeti kamalatın zirvesine çıkaracak yegâne kaynağın Kur‘an
olduğuna inandığı için Hz. Peygamber‘den sonra en çok onun üzerinde durur. Mevlana‘nın ―Ben sağ

olduğum sürece Kur‘an‘ın kölesiyim. Ben Muhammed‘in yolunun tozuyum. Benim sözümden
bundan baĢkasını nakleden olursa ben ondan da o sözlerden de bizarım‖ Ģeklindeki sözleri bu iki

temel inanca ne kadar değer verdiğini göstermektedir. Ġbadeti ruhun gıdası ve kalbin cilası olarak kabul
eden Mevlana‘ya göre Allah‘a kulluk etmek nimetlerin en büyüğü sayılmaktadır. ―Kar, ancak takvada,
dinde ve güzel amellerdedir. Ġki âlemde de felah bunlarla olacaktır‖ diyen Mevlana dini ibadet ve itaate ne
kadar önem verdiğini göstermektedir.
ĠĢte Mevlana‘nın Mesnevi‘de zikrettiği bütün hikâyelerde anlatmak istediği temalar bunlardır. Bazen
bir insan hikâyesi, bazen bir fabl, bazen de bir temsil yoluyla bu anlatımları gerçekleĢtirir.

NEBEVĠ TEVAZUUN MEVLEVĠLĠKTEKĠ YANSIMALARI
Yrd. Doç. Dr. Abdullah YILDIZ*

Ġnsanın insanı horladığı ve köleleĢtirdiği, haklı ve doğru olanın değil güçlünün hakim olduğu,
kuvvetlinin zayıfı ezdiği, kana ve kabileciliğe dayanan bir toplumdan insanın insanı insan olduğu için
sevdiği ve değer verdiği bir topluma geçiĢin örnek mücadelesini veren eĢsiz önder Hz. Peygamber‘in
tavır, tarz ve davranıĢlarında insana insan olduğu için saygı esas olup O, mutlak Yaratıcı adına insana
değer vermekteydi. Nebiler sultanının tavrında bunun ötesinde tevazuda, saygı ve sevgide ifrata kaçarak
insana secde etmek, saygıyı putlaĢtırma ve farklılaĢmaya dönüĢtürmek kesinlikle söz konusu olamaz.
―Tevazu‖ kelimesi, sözlüklerde alçak gönüllü olmak, yer alçak olmak, gösteriĢsizlik, bir konuda
birleĢmek, uzak olmak vb. anlamlarıyla ilintili olarak1 dini terminolojide bir kiĢinin insanlara yumuĢak
davranması, alçak gönüllü olması, Allah‘a karĢı huĢu içinde (saygılı) olması ve Hakka boyun eğmesi
demektir. Tevazu sahibi kimseye mütevazi denir. Bilindiği üzere insandaki her huyun ifrat (aĢırı olan),
tefrit (kıt olan) ve itidal (orta ve fazilet derecesi) vardır. Tevazuun ifratı tekebbür (büyüklenme) olup
Ġslam‘da Ģiddetle yerilmekte ve yasaklanmaktadır. Tevazuun tefriti ise zillet ve mezellet olup bu hal de
Ġslam‘da yerilmekte ve yasaklanmaktadır. Bu iki uç durumun ortası ve fazilet derecesi olan ―tevazu‖ise,
Yüce Ġslam dininin tüm Müslümanlara önemle yeğlediği güzel huylardan ve Allah‘ın has kullarının
özelliklerinden birisidir.
Kur‘an-ı Kerim‘de ve hadislerde bu güzel nitelik Müslümanlara önemle tavsiye edilmektedir. Mü‘min
bir kul için tevazuu metheden ayetlerden bazıları:
―O çok merhametli Allah‟ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendisini bilmeyen densiz
kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin ve kırmaksızın) “selam!” derler(geçerler).”2
“Yeryüzünde tabi ol(orta yollu ol). Sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini (avaz avaz bağıran) merkeplerin
sesidir.‖3.
“Bizim ayetlerimize o kimseler inanırlar ki, ayetlerle kendilerine öğüt verildiği zaman (tevazu ile) derhal secdeye
kapanırlar; Rablerini överek tesbih ederler, asla büyüklük taslamazlar.”4.
“ (Resülüm) Sakın onlardan bazı çiftlere (sınıflara) geçici fayda için verdiğimiz dünya malına gözünü dikme! Onlara
üzülme ve sana tabi olan mü‟minler kanat ger(onlara karĢı mütevazi ve Ģefkatli ol)”5
“(Habibim)Sana uyan mü‟minlere kanadını indir(onlara karĢı mütevazi ve Ģefkatli davran)”6.
Tevazuun ifratı ve zıddı olan tekebbür, kibir yani kendini büyük görmek, kötü ve yerilen bir sıfattır.
Hakikatte Allah ile beraberliğe yeltenmektir. Çünkü Kibriya ve azamet yüce Allah‘a mahsustur. ―Göklerde
ve yerde azamet yalnız Onundur.‖7 ayeti bu hükmü natıkdır. Yaratıcı Kudretin ―Secde‖ emrine itaattan yüz
çevirip, büyüklük taslayıp sonra da kafirlerden olan Ģeytanın eylemi olarak Kur‘an terminolojisinde adeta
inkar, diretme ve nankörlük kelimeleriyle anlamdaĢ olup kovulmuĢ Ģeytanının karakteri olarak verilmekte
Harran Ün. Ġlahiyat Fak.
Ġbn Manzur, Lisanü‘l-Arap, VIII, 396-397; Asım Efendi, Kamus Tercemesi, III,454; Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, II, 1466;
Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Luğat, 1322.
2 Fürkan, 25/63
3 Lokman, 31/19
4 Secde, 32/15
5 Hıcr, 15/88
6 ġuara, 26/215
7 Casiye, 45/37
*
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ve bu çirkin nitelik pekçok ayette yerilmektedir.1
―Allah‟a kulluk edin, O‟na hiçbir Ģeyi ortak koĢmayın, anaya-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın
komĢuya-uzak komĢuya, yanınızdaki arkadaĢa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kibirlenen ve
böbürlenen kimseleri sevmez.”2
“Ne Mesih (Ġsa), Allah‟a kul olmaktan çekinir, ne de Allah‟a yaklaĢtırılmıĢ melekler. Kim O‟na kulluktan çekinir
ve büyüklük taslarsa bilsin ki O (Allah), onların hepsini huzuruna toplayacaktır. O (Allah), Ġnanıp iyi iĢler yapanların
mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını verecektir. (Kulluktan) çekinip büyüklük taslayanlara
da acı bir Ģekilde azap edecektir. Ve onlar kendilerine Allah‟tan baĢka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır.”3
“ Sizin Tanrınız bir tek Tanrıdır, fakat ahrete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcı, kendileri de böbürlenen
kimselerdir. Hiç Ģüphesiz Allah, onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da
bilir. O, büyüklük taslayanları asla sevmez.”
―Onun için (o sebeple), içinde sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarına girin, kibirlenip büyüklük taslayanların
yeri ne fenadır!”4
“Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmıĢızdır! Elbette ki, ahiret derece ve üstünlük farkları
bakımından daha büyüktür.”.
“Yeryüzünde böbürlenerek dolaĢma; çünkü sen(ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir, ne de dağlarla ululuk yarıĢına
girebilirsin.”5
“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiĢ övüngen
kimseleri sevmez.”6
“Allah‟a yalan uyduranların kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Kibirleneler için cehennemde bir
yer yok mudur?” “( Kıyamet günü onlara) :O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin.
“Kibirlenenlerin yeri ne kötüymüĢ!” denilmiĢtir.”7
“Hz. Musa: Doğrusu ben, hesap gününe inanmayan bütün kibirlilerden benimde sizin de Rabbiniz olan Allah‟a
sığınırım.” Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbinibundan dolayı mühürler.” ”Rabbin buyurdu ki: “Bana dua
edin, duanızı kabul edeyim” Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, büyüklük taslayanlar aĢağılanmıĢ olarak cehenneme
gireceklerdir. ”(Kıyamet günü onlara Ģöyle denilir): Cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi kalacaksınız,
Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!”8
Ahlakı Kur‘an olan ve Yüce Allah tarafından terbiye edilen Habibullah (s) alçak gönüllü idi. Rahmet
Peygamberi kendi iĢlerini kendisi görür, ev iĢlerinde eĢlerine yardım eder, hasta ziyaretine gider, cenazede
hazır bulunur, merkebe biner, kölenin bile davetine icabet ederdi. O bir Peygamber olmasına rağmen
hizmetcisi ile birlikte yemek yer, yol arkadaĢıyla binitini eĢit ve münavebeli kullanır, arkadaĢlarıyla olan
iliĢkilerinde imtiyazlı olmaktan ve davranmaktan kaçınır, yiyeceklerini bizzat kendisi taĢır, hayatında
(yeme, giyim ve barınmada) sadeliği esas alırdı. Hz. Peygamber, bir büyüklenme içinde olmadığı gibi,
kibir ve büyüklenmeye sebep olacak her türlü davranıĢtan kaçınırdı. Nebiler Sultanı, en güzel ahlakın
örneği, etrafındaki arkadaĢlarına: ―Siz beni, hakkım olmayan derecenin üzerine yükseltmeyiniz; çünkü
Allah beni kendisine elçi (Resül) yapmadan evvel kendisine kul kabul etti.‖9 buyurmuĢ ve her Ģeyden
önce kendisinin bir insan olduğunu hatırlatmıĢtır. O, Hıristiyanların Hz. Ġsa‘ya ―Allah‘ın oğlu‖ dedikleri
gibi kendisine Peygamberliğinin dıĢında bir vasıf izafe edilmesinden endiĢe duyardı. Bu nedenle O, her
platformda ve sık sık Allah‘ın kulu ve Resülü olduğunu belirtirdi.10 KuĢkusuz kendisi alçak gönüllü olan
Allah Resülü, ashabından ve tüm Müslümanlardan mütevazi olmalarını istemiĢtir. O, kibri
1

Bkz. Bakara, 2/34; A‘raf, 7/11; Hıcr,15/30, 31; Sa‘d, 38/73,74.

2 Nisa, 4/36

3 Nisa, 4/172, 173

4 Nahl, 16/22, 23, 29
5 Ġsra, 17/21, 37

6 Lokman,31/18
7

Zümer, 39/60,72

8 Mü‘min, 40/27, 35, 60, 76

9 Heysemi, Mecmaü‘z-zevait, IX, 21
10 Ġbn

Hanbel, I, 22, 23, 24; Tirmizi, Evsafü‘n-Nebiyyi, thk. Semih, Abbas, 350.
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(büyüklenmeyi) hakkı inkar ve refeden, insanları küçümseyen bir nitelik ve hatta imanın zıddı bir eylem
olarak görürdü. Bu bağlamda O: ―Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kimse cehenneme
girmeyecektir; (buna karĢın) kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimse de cennete girmeyecektir‖1
buyurdu. Sevgili Peygamberimiz böylece tevazuun zıddı olan kibri adeta imanın da zıddı olarak görmüĢ
ve hatta birtakım hadislerde muhataplarına ―Sizleri Ģirk ve kibirden menederim.‖2 buyurarak Ģirki kibre
eĢdeğer görmüĢ ve Ģiddetle yasaklamıĢtır. AĢkı hayatın, iman varlığının gayesi ve kibirden arınmanın
çaresi olarak gören sufiler sultanı Mevlana, kibirli olanlara Ģöyle seslenir:
―AĢktan her kimin elbisesi parça parça olmadıysa,
O, kötülüklerden, hırstanan, kibirden temizlenmemiĢtir.
Ey bizim tatlı aĢkımız, ey bizim hastalığımızın tabibi Ģadol.
Ey aĢk, bizim kibir ve azametimizin, Ģerefimizin devası,
Eflatunumuz ve Calinus‘umuz sensin.
Topraktan olan beden aĢk ile yöneldi.
Bu tesirden dağ bile coĢup oynadı.
Vuslatın ıĢığı Tur‘u nurla doldurdu.
Tur sarhoĢ oldu, Musa düĢüp bayıldı.‖3
―Mağrur olma; Ģükredici ve alçak gönüllü ol;
ġeytan gibi kendini mağrur görme.
Ah ki, bu azamet ve kibrin karanlığı ümmeti ümmetlikten uzaklaĢtırır.”4
―Bunlar fer‘ilerdir, asıllara bak!
Büyüklenmek, Hakka Ģirk koĢmaktır, sakın!
Ölümü ihtiyar edip hayat kazan!
O‘nun mülküne ortaklık azgınların vasfıdır.‖5
Akıl ve tetkik üstü bir seleksiyona (seçkinliğe) sahip Hz. Peygamber‘e göre saygı ve tevazu Yaratıcı
Kudret adına olanıdır. ―Yabancı halkların krallarına yaptıkları gibi, benim elimi öpmeyin. Ben kral
değilim, Ben sadece sizden biriyim.”6 buyuran alemlerin Sultanı, ―Kim Allah‘a saygı bilinciyle mahluka
tevazu gösterirse Allah onu yükseltir; kim de Allah‗a saygısızlık olarak (mahluka) kibirlenirse Allah onu
alçaltır.‖7 ―Hiçbir kimse yok ki Allah için tevazuu göstersin de Allah onu yükseltmesin.‖8 Yalnız ve yalnız
Allah için kıyam ve secde edilebileceğini belirten rahmet Peygamberi, kendisi için bile kıyam edilmesini,
huzurunda ayakta el bağlanıp durulmasını hoĢ görmezdi.9 Nebiler Sultanı, kimsenin kendisi için ayağa
kalkmasını istemezdi ama, eĢsiz tevazu‘unun ve insana verdiği değerin ifadesi olarak baĢkaları için ayağa
kalkardı. Ona göre gerçek hürriyetin özünü, Allah‘tan baĢkasına kul ve köle olmamak oluĢturmaktaydı.
Bir gün kendisini ziyaret için gelen ve Hz. Peygamber‘in huzurunda olduğu için titremeye baĢlayan
birisine: ―ArkadaĢ titreme! Sakin ol! Ben bir kral değilim; KureyĢ‘ten kurumuĢ et yiyen bir kadının
çocuğuyum.‖ buyurarak engin tevazuunu belirtmiĢ ve o kimseyi rahatlatmıĢtı.10 Allah Resülünü en iyi
tanıyanlardan biri olan Hz Ali‘nin belirttiğine göre, Allah Resülünü ilk kez gören, O‘nu görür görmez
heybetten titrer, ürperirdi. Onunla bir süre beraber olup tevazuu ve hoĢ görüsüne Ģahit olan kimse ise

Buhari, Sahih, Ġman, 15; Rikak, 51; Fiten, 13; Müslim, Ġman, 147-149; Ebu Davut, Libas, 29
Hanbel, II, 170, 225
3 Çelebi, Amil, Mesnevi-i ġerif, Manzum Nahifi Tercümesi, I, 3/22-26
4 Çelebi, I, 128/3362-3363
5 Çelebi, IV, 106/2786-2787
6 Kadı Iyad, eĢ-ġıfa, I, 172
7 Suyuti, Camiü‘s-sağir, II, 175; Acluni, KeĢfü‘l-hafa, II, 335; Alaaddin el-Hindi, Kenzü‘l-ummal, III, 113/5735
8 Tirmizi, Sünen, Birr, 82
9 Ġbn Sa‘d, et-Tabakatü‘l-kübra, I, 387; Darimi, Mukaddime, 4;Tirmizi, Evsafü‘n-Nebiyyi, 350-351
10 Ġbn Sa‘d, I, 23
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onu sever, ona aĢık olurdu.‖1. BaĢkalarını kendisine hizmet ettirerek yükselmek ve sivrilmek istemeyen
alemlerin Efendisi: ―Allah, kulunun kendisini arkadaĢlarından farklı görmesinden hoĢlanmaz.‖ 2
buyurarak, efendilik ve saygınlığın, kiĢinin içinde bulunduğu topluma hizmetinde olduğunu vurgulardı.
Hakikat erlerini, Ġslam büyüklerini ve onlardan biri olan gönül insanı Mevlana‘yı yakından tanırsak
onlarda Peygamber ve velilerde yanan insanlık sevgisi ateĢinin kıvılcımlarını buluruz. O kıvılcımlar ki,
çatının hacmine göre, küçük ve büyük yangınlar çıkarır. AteĢe girip ateĢ olan, onda yanan odun da olsa
kömür de, pis de olsa temiz de, yanmaya ve hatta kül olmaya dayandı mıydı onda ne kirden iz kalır, ne
gayri Ģeylerden. Hepsi tek bir Ģey ve hepsi tertemiz olur. Ne kapkara duman, ne yanan ne de yakılan kalır.
Istırabın sonu kemal, sabır ve tahammülün sonu cemal olur. AteĢe dayanmak ve aĢka inanmak da ancak
imanladır. Ġman yoksa ne aĢk, ne nebi, ne veli, ne de hakiki insan vardır.
Konunun daha iyi anlaĢılması düĢüncesiyle Allah Resülü‘nün eĢsiz tevazuunu ve aynı çizgide gönül
insanı Mevlana‘nın engin tevazularını Ģu üç kategoride ele almanın isabetli olacağı kanaatindeyim.
I- Ubudiyette (Kullukta) Tevazuu
Alemlerin Efendisi‘nin övülmek ve büyütülmekten hoĢlanmaması, aksine kendisine ve diğer
Peygamberlere saygıda aĢırı gitmeyi yermesi O‘nun tevazu‘unun en belirgin ifadesidir. AĢırı ta‘zim
neticesinde Hz. Ġsa‘ya Hıristiyanlar tarafından verilen sıfatı göz önünde bulundurarak O : ―Hiç kimseye
bu derece aĢırı saygı göstermeyiniz. Hıristiyanların Meryem oğlu Ġsa hakkında yaptıkları gibi yapmayınız.
Ben yalnız Allah‘ın kulu ve elçisiyim.‖ derdi3. Ġslam inancının temelini oluĢturan ―Kelime-i ġehadet‖
ifadesinde kul ve Resül olarak zikredilen Allah Resülü: ‖Ben Museviliği veya Hıristiyanlığı telkin için
gelmedim. Ben size Ġbrahim‘in sade ve kolaylıkla ifa edilen dinini getirdim.‖4 ―Hıristiyanların Meryem
oğlu Ġsa‘yı aĢırı övdükleri gibi beni övmekte ileri gitmeyin; Ģunu biliniz ki, ben Allah‘ın kuluyum. O halde
bana : ―Allah‘ın kulu ve Resülü deyin.‖5 buyurmuĢ ve engin tevazuunun gereği olarak kendisine ―Abd‖
(kul) ‖ ve ―Resül‖ denilmesini yeğlemiĢtir. Bu beyan, Allah‘a kul olmanın insanoğlu için
düĢünülebilecek bütün üstünlükleri ve Ģerefleri içerdiğini de vurgulamaktadır. Nitekim Yüce Allah, Ġsra
ve Mirac‘dan bahsederken Habibüllah‘ı ―Abd‖ yani kul olarak anmaktadır.6 Bütün yaratılmıĢların en
üstünü olan rahmet Peygamberi, beĢeriyetin en etkin ve yetkin eğiticisi olarak insanlara olan sevgi ve
tevazuu nedeniyle, adab-ı muaĢeret kaidelerini öğretirken onlarla olan iliĢkisini de baba-evlat iliĢkisi olarak
tanıtmaktadır.7 Sahabilerden Kays b. Sa‘d bir ara Hire‘ye gider; oranın büyükleri olan hakimlerin yanına
giren kimselerin onlara secde ettiklerini görür; dönüĢünde putperestlere has bu manzarayı Resülüllah‘a (s)
anlatır ve hemen akabinde O‘na: ―Ya Resülallah! Asıl bu çeĢit saygıya layık olan sizsiniz‖ der. Rahmet
Peygamberi de Kaysın bu sözüne çok kızar ve : ―Nasıl? Sizler ben öldükten sonra kabrimin önünde bana
secde mi edeceksiniz?‖ diye sorar; Kays da :‖Elbette Hayır ey Allah‘ın Resülü!‖ der. Bunun üzerine
Alemlerin Efendisi : ― O halde hayatta iken de bana secde edemezsiniz!‖ buyururlar.8.
Büyük ahlak mürĢidi Mevlana, ― ġüphesiz Allahü Taala melekleri yarattı. Aklı onlara yükledi;
hayvanları yarattı, onlara da Ģehveti yükledi; Ademoğlunu halketti, hem akıl ve hem de Ģehveti bunlara
yükledi….‖9 hadisinin yorumuyla ilgili olarak Yaratıcı Kudretin mahlukatı üç sınıfta yarattığını düĢünür:
Onlardan. Birinci Sınıf: Yaratıcı onları sırf akıldan ibaret yaratmıĢ olup, bunlar meleklerdir. ĠĢleri Hakka
itaat ve secde etmektir. Fıtratlarında hırs ve heva olmayıp onlar, Hakkın aĢkına mazhar olmuĢ
kimselerdir. Diğer bir Sınıf: Bilgiden ve Ģuurdan mahrum hayvanlar gibi yiyip-içerler. Onların bildiği
ahır ve ottan ibaret olup, iyilikten de kötülükten de gafildirler. Üçüncü Bir Sınıf ise nev-i insandır. Onlar
hayra da Ģerre de kabiliyetli ve meyyaldırlar. Yarı yaratılıĢı, sufiyyete meyyal hayvan, diğer yarısı da melek
1 Ġbn
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gibi yücedir. Ġlk iki sınıf, savaĢtan cenkten beri huzur içindedir; Ġnsan ise her ikisine de zıt olup azap
içindedir. Tüm canlar ve tüm insanlar için aĢkı yeğleyen Mevlana Ģöyle der:
―Canı olmayan kimse ölü demektir; cananı olmayan can sa eĢektir.
Çünkü cananı olmayan can aĢağılıktır, ki bu söz doğrudur.”1
Kulları dünya ile olması gereken iliĢkiler konusunda Mevlana der ki, dünyaya aĢık olan, duvardaki
güneĢ ıĢığının nerden geldiğini araĢtırmayıp, duvara aĢık olan kimse gibidir.2 Dünya kendisini yeni gelin
gibi gösteren, cilveler eden, kokmuĢ bir kocakarıdır. Sen onun rengine ve kokusuna aldanma. Zehirli
Ģerbetini içmekten sakın.3 Sanki bu cihan ağaç, bizle de o ağaçtaki ham meyvalar gibiyiz. Meyva ham
olunca dalına sımsıkı tutunur ve ondan ayrılmak istemez. OlgunlaĢıp tatlılaĢınca da dalda duramaz, düĢer.
Çünkü ikbal, ağzı tatlılaĢtrınca, cihan mülkü kamillere soğuk gelir. Cihana sımsıkı sarılmak, hamlıktır.
Zira, ceninin gıdası, annesinin kanıdır.4
Gerçek tevazuu kullukta gören gönül insanı Mevlana da, sevenlerine ve yaranlarına:
‖Efendiler, halk onları kul sansın diye köleler gibi baĢlarını örtmüĢlerdir.
Efendiliğe onların gözleri ve gönülleri doymuĢtur; hükümleri geçer, iĢleri yolundadır.
Ama bu arzu, kullar için aksinedir. Onlar, efendiliğin tavırlarını-davranıĢlarını ararlar.
Efendinin kulluk etmesi mümkün olur ama, kuldan kulluktan baĢka Ģey olmaz.‖5
―O‘na (Allah‘a) kulluğun sultanlıktan iyidir; zira ―Ben ondan hayırlıyım‖ sözü Ģeytanın sözüdür.
Ġblis‘in kibriyle Adem‘in kulluğunu farket de, Adem‘in kulluğunu tercih et!
Cenabı Hakkın sevgilisi, ―nefsini aĢağılatan, vasfını kutlu kılar.‖ buyurmuĢtur.‖6
Mevlana, tevazu ve alçak gönüllülüğün aksine kulluğunu unutan, haddini bilmeyen, hayallere kapılıp
kendinde bir varlık görüp, kendini bir Ģey zanneden kimseyi, heveslerine tabi ve kendini bir Ģey zanneden
o sineğe benzetir. O ki, Ģarap içmeksizin coĢup sarhoĢ olmuĢ; varlığının zerresini güneĢ sanmıĢtı. Doğan
kuĢlarının vasfını iĢitip ―ġüphesiz ben de zamanın Ankasıyım.‖ demiĢti. O sinek eĢek sidiğindeki saman
çöpü üzerinde bir gemici gibi hevesle baĢını kaldırmıĢ ve : ―Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düĢünüp
dururdum: iĢte gemi, iĢte derya. ĠĢte ben de bir gemici olup dümen tutmaktayım.‖ dedi. O, salını derya
üzerine salmıĢtı. Ve o derya gözüne uçsuz-bucaksız gürünüyordu. Ona göre çukurdaki sidik ,, hudutsuz
ve derin bir denizdi. Onun alemi gözünün gördüğü kadardı. Doğrusu öyle bir gözün denizi de ancak bu
kadar ulur. Kibir ve gururuyla doğrudan sapmıĢ, batıl ve te‘vilci kimse de bu sinek gibidir.7.
Bu durumun aksine tevazuu yeğleyen Mevlana, Rum Kayser‘in elçisinin Kisra‘nın mesajını iletmek
üzere mü‘minlerin emiri Hz. Ömer‘i görmek istediğinde o büyük halifeyi bir hurma ağacının gölgesinde,
kumsal üzerinde mütevazi bir halde uyuyor halde bulmasını ve O‘nu zatının heybetiyle titremeye
baĢlamasını tevazua bağlar ve Ģöyle der. ―Elçi oraya gelip biraz uzakta durdu. Vucuduna bir titreme girdi.
Mütevazi Hz. Ömer‘in zatının heybeti uyuyorken bile elçinin gönlüne tesir etti. Elçi kendi kendine Ģunları
dedi: Bunca padiĢahlar gördüm. Cihan sultanlarına kabul edildim. Onların bende bir tesiri olmazken bu
vucudun heybeti aklımı baĢımdan aldı. Ormanlarda nice arslan ve kaplanlar gördüm, yüzümün rengi bile
değiĢmedi. Bir çok savaĢ saflarında bulunup arslanlar gibi dövüĢtüm. Yaralayıp-yaralanıp tekrar tekrar
acılar çektim. Akranım ve arkadaĢlarım arasında mert bir arslan oldum. Bu toprakta uyan kiĢinin yanında
Bir silahı bile yok. Benimse vucudumu baĢtan baĢa bir titreme almıĢ durumda. Bu heybet, kuĢkusuz
Haktandır. Halktan ve Ģu eski-yamalı kimseden olamaz. Kim Allah‘tan korkarsa, Ģüphesiz yer ve gökte
olanlar (insan ve cin) da ondan korkar.8 Gerçekte yükselmeyi Yaratan‘a kullukta bulan ve manevi hazzın
doruğunda olan Mevlana, bir insan olarak haddini bilmeyenlere de Ģöyle seslenir:
1 Çelebi, IV, 59/15262 Çelebi, I, 111

3 Çelebi, VI, 12/320-

1532

321

4 Çelebi, III, 49/1298- 1302

5 Çelebi, II, 54-55/1504-1507
6 Çelebi, IV, 128/365-367
7 Çelebi, I, 448 Çelebi, I, 57-

45/ 1130- 1138
58/!484 1485

252

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

“ Üstadıyla eĢitlik iddia eden, bir görünmek isteyen aĢağılık talebe ne kötüdür!
Hem de hangi üstatla? Açık ve gizlinin O‟na bir olduğu cihanın üstadıyla.”1
Sevenlerinin çokluğu, ilmi ve Ģöhreti karĢısında tam bir tevazuu örneği sergileyen, insanlara çok
kıymet veren gönül insanı ve Ġslam düĢünürü Mevlana, kendisini hiçbir zaman diğer insanlardan üstün
görmemekte, daima kul olmanın bilincini taĢımaktadır. Bu bilinciyle O, tüm insanlara karĢı Nebevi
huylardan olan mütevazi, müĢfik ve müsamahakar davranmıĢtır. Onun yanında bir gün birisi içeriye girdi.
O kimseye Mevlana dedi ki: ―Sevgilidir o, çünkü alçak gönüllüdür. Bu, onun mayasında var. Hani
meyvası çok olan dal gibi; o meyva onu aĢagıya eğer. Meyvası olmayan dalsa servi gibi yücelere baĢ çeker.
Meyva haddini aĢtı mı da büsbütün yerlere düĢüp-döĢenmesin diye o dala direkler dayarlar. Tanrı‘nın
salat ve selamı Onun üzerine olsun, Peygamberimiz pek alçak gönüllüydü; çünkü önden ve sondan,
bütün dünyanın meyvası onda toplanmıĢtı. Bu yüzden de O, herkesten daha fazla tevazu sahibiydi. Selam
vermede Allah‘ın Resülünü kimse geçmemiĢtir. Peygamber‘den önce kimse O‘na selam verememitir;
çünkü Peygamber sınırsız ve sonsuz bir gönül alçaklığıyla ondan önce selam verirdi.‖2 Ġlahi rahmete ve
yükselmeye vesile olan tevazuun zıddına Mevlana, benliği ve varlığı kerem ve rahmete engel olarak görür
ve ―Benlik sözü, keremi men edip, rahmet dalını keser.‖3 der. Bir baĢka zaman da O: ―Bizlik ve benlik,
halk içinde merdiven gibidir.
Sonunda oradan düĢmek mukadderdir.‖
En üste çıkanın, düĢtüğü zaman kemikleri daha fazla kırılır.‖ 4
Büyük Hüdavendigar, bir gün tek baĢına yürürken kalabalıktan kaçıĢının sebebini sevenlerine:
―Benim halktan kaçıĢımın sebebi, insanların elimi öpmeleri ve önümde eğilmelerinden kurtulmak
içindir.‖ Ģeklinde açıklar. O, tevazuun zıddı olan kibrin fenalığını, ġeytanın kibri yüzünden ebediyyen
lanetlendiğini ve Cennet‘ten kovulduğu, Cennet‘ten hatası sebebiyle çıkarılan Hz. Adem‘in ise tevazu ile
tövbe edip Allah‘ın lütfuna nail olduğu örneklemesiyle belirtir.5 Alçak gönüllü olmayı özellikle öven
Mevlana, her iki alemin meyvaları kendinde toplanan Hz. Peygamber‘in çok alçak gönüllü olduğunu
belirtir; O, alçak gönüllülüğü çok meyvalı ve dalları aĢağı sarkan münbit bir ağaçla, alçak gönüllü olmayan
kibirli kimseleri de meyvası olmayan ucu havada olan servi ağacıyla örnekler.6
II- Özel Hayat ve YaĢantıda Tevazu
Genelde günlük hayatta kendilerine ihtiyaç duyduğumuz yeme-içme, giyim-kuĢam, barınma
(mesken) ve taĢınma nevinden Ģeyler bu kategoriyi oluĢturur. Ġnsanlığa getirdiği tebliğatının yaĢayan
modeli olan Hz. Peygamber, kuĢkusuz insanlar için en etkin ve yetkin bir göstermen, ilahi irade sahibi
aĢkın bir rehberdi. Nebiler Sultanı‘nın refakatında uzun süre yaĢayan, O‘nun huy ve hususiyetlerine vakıf
olan zevcesi Hz. AiĢe, Resülüllah(s)‘in ahlakını soranlara: ―Siz hiç Kur‘an okumuyor musunuz? O‘nun
ahlakı Kur‘andı.‖7 diyerek cevap vermiĢti. Kur‘an-ı Kerimde ahlakı ve seciyesi övülen Hz. Peygamber‘in
ahlakını belirleyen, hayatına hakim olan vasıflar genelde merhamet, Ģefkat, tevazuu ve hoĢgörü olarak
özetlenebilir. Hem bilindiği üzere tevazu, nimetlerden uzak durma, Allah tarafından sıkıntılarla denenme
Nebilerin ahlakındandır.8
Yalnız Allah için bir kul olmayı ve kul olarak nitelenmeyi isteyen Resülüllah (s), giyim- kuĢamında,
yeme ve içmesinde, alıĢ- veriĢinde, barınma ve binitinde kısaca tüm hayatında hep sadeliği tercih etmekte,
debdebeli bir hayattan uzak durmaktaydı. O, temiz ve helal olmak koĢuluyla bulduğunu yer, bulduğunu
giyer, devesi varken merkebe biner ve yer üstünde oturmaktan çekinmezdi.9
1 Çelebi, II, 58/1594-

1505

2 Gölpınarlı, Abdülkadir, Fihi
3 Çelebi, III, 29/755

4 Çelebi, IV, 106/2784, 2785

Ma Fih, Mektuplar ve Mecalis-i Seba‘dan Seçmeler, 8, M.E.B. Ġstanbul, 1972

Yeniterzi, Emine, Mevlana Celaleddin er-Rumi, 25
Ma Fih, Önsöz, 18, ġark Klasikleri, Ġstanbul, 1990
7 Müslim Müsafirin, 139
8 Tirmizi, Evsafü‘n-Nebiyyi, 369
9 Ġbn Hanbel, V,266; Tirmizi, Evsafü‘n-Nebiyyi, 351-352
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Torunu Hz. Hüseyin‘in ifadesiyle ev içinde günlük zamanını üçe ayıran Rahmet Peygamberi,
zamanının bir kısmını ibadete, bir kısmını aile efradı ile ilgilenmeye, bir kısmını da kendi Ģahsi iĢlerini
görmek ve halkıyla iliĢkilerine ayırırdı. En çok yanında kaldığı eĢi Hz. AiĢe‘den, bir aile reisi olarak
Resülüllah‘ın (s) ev içinde neler yaptığı soruldu. Hz. AiĢe onlara: ― Allah‘ın Rasülü de sizler gibi bir
insandı. (sizin gibi bir beĢerdi). O, aile içinde sizlerden iyi bir aile reisinin yaptığı gibi ev iĢlerinde yardıma
ihtiyacı olanlara yardım eden, kendi iĢlerini kendisi yapan, ayakkabılarını yamayan söküğünü diken,
hayvanlarına bakan, önüne konulan yemeği eleĢtirmeden yiyen, olduğundan fazla istemeyen, insanların
kusurlarını bağıĢlayan bir kimsedir.‖1. Bir gün Hz. Ali‘nin evinde bir ziyafet verilmiĢ. Kızı Hz. Fatıma‘nın
isteği üzerine Hz. Peygamber de oraya davet edilmiĢti. Resülüllah (s) davete icabet ederek Hz. Ali‘nin
evine gediğinde, Hz. Fatıma‘nın müzeyyen örtülerle oda duvarlarını süslediğini görünce, yemek yemeden
geri dönmüĢtü. Hz.Ali, alemlerin Efendisine niçin geri döndüğünü sorduğunda O, ―Süslü yere girmek
bize yakıĢmaz.‖2 buyurmuĢtu. Kutlu Nebi yine bir sefer dönüĢünde eĢi Hz. AiĢe‘nin odasına uğramıĢ,
tavanların örtülerle süslendiğini görmüĢ, bunları çıkarmıĢ ve: ―Bizim çamurları ve tuğlaları süsleyecek
servetimiz yoktur.‖ BuyurmuĢtu.3 Bir defasında O, Ensar‘dan bir arkadaĢı bir ev yaptırmıĢ, üzerine de bir
kubbe koydurmuĢtu. Nebiler Sultanı bu evi görmüĢ, evin kime ait olduğunu öğrenmiĢ ve: ―Her
luzumsuz bina sahibi için bir vebaldir.‖ buyurmuĢ, evin sahibi de o kubbeyi kaldırarak evini
sadeleĢtirmiĢti.‖4.
Kainatın Efendisi, giyiminde de süs ve zinetten uzak olur, sadeliği tercih ederdi. Bir gün
Resülüllah‘a(s) ipekli ve kıymette değerli bir elbise hediye edilmiĢti. Habibullah bu elbiseyi sırtına aldıktan
hemen sonra çıkarıp Hz. Ömer‘e göndermiĢti. Hz. Ömer, Resülüllah‘ın yanına gelmiĢ ve Peygamber
tarafından beğenilmeyen elbisenin kendisine verilmesine üzüldüğünü belirtmiĢ. Bunun üzerine Allah‘ın
sevgili Elçisi Hz. Ömer‘e. ―Sana bu elbiseyi giymek için değil, satmak için gönderdim. ― demiĢ ve Hz.
Ömer de bu elbiseyi 2000 dirheme satmıĢtı5 Bir ara yine kendisine ipekten bir abaye hediye edilmiĢ;
Resülüllah (s) onu sadece namazda sırtına almıĢ; fakat namazdan sonra çıkarmıĢ ve : ―Gerçek takva
sahipleri böyle Ģeyler kullanmamalıdırlar‖ buyurmuĢtu.6 Hz. Peygamber, engin tevazuları sebebiyle sade,
temiz ve pahalı olmayan elbiseler giyerdi, Umumiyetle keçi kılından elbiseler giyerdi, son nefesini de
böyle bir elbise içinde vermiĢti.7
ArkadaĢlarının gözünde ve gönlünde en etkin bir model olan Yüce Peygamberimiz, oturduğu evde
ve kullandığı eĢyada da israf ve gösteriĢten uzak ve son derece sadeydi. Bir ara O, mektuplarını
mühürlemek için altından bir yüzük yaptırmıĢ ashabı da ona uyarak altından yüzükler yaptırmaya
baĢlamıĢlardı. Bu durumun arttığını gören ve endiĢelenen Allah Rasülü, bir gün minbere çıkarak
parmağından altın yüzüğü çıkarıp atmıĢ ve ashabı da hemen ona uymuĢlardı. Kızı Hz. Fatıma‘nın
boynunda altın gerdanlık gören Rahmet Peygamberi, kızına : ―Kızım! Herkesin Peygamber‘in kızı
Fatıma‘nın boynunda altın gerdanlık gördük, demeleri hoĢuna gider mi?‖ diyerek bu durumdan memnun
olmadığını belirtmiĢti. (Nesai, Sünen, Zinet, VIII, 39). O, aynı Ģekilde eĢi Hz. AiĢe‘nin kollarında gördüğü
altın bileziklerden dolayı da memnuniyetsizliğini ifade etmiĢti. Rahmet Peygamberi‘nin yatağı bir örtü ve
deriden yapılmıĢ olup, içi hurma yaprakları ile doldurulmuĢ olan bir Ģilteden veya iki katlı bir kumaĢ
parçasından ibaretti. Buhari‘nin belirttiğine göre, hicretin dokuzuncu senesinde Yemen ile Suriye
arasındaki tüm topraklar Ġslam topraklarına katıldığında Hz. Peygamber‘in hane-i saadetlerinde kendisine
ait çıplak sedirden, bir su tulumundan baĢka Ģeyi yoktu. Yüce Peygamber bir hasır üzerinde yatmıĢ ve
hatta bu hasır O‘nun mübarek vucudunda iz bırakmıĢtı.8 Bir gün ashabı (arkadaĢları) tarafından üzerinde
istirahat ettiği hasırın vucudunda iz bıraktığı görüldü, buna çok üzüldüler ve kendisine: Arzu ederseniz
size size bir yastık getirelim dediler. Resüllerin Efendisi, bu dünyalık Ģeylerin bana ne luzumu var? Benim
1 Ġbn

Hanbel, VI, 106, 256; Tirmizi, Evsafü‘n-Nebiyyi, 368
Ebu Davut, Libas,46
3 Buhari, Libas, 19; Ebu Davut, Libas, 11
4 Ebu Davut, Edep, 169
5 Müslim, Libas, 20
6 Buhari, Libas, 12
7 Müslim, Libas, 36; Tirmizi, Evsafü2n-Nebiyyi, 83
8 Tirmizi, Evsafü‘n-Nebiyyi, 347-349
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dünya ile alakam, gittiği yolda bir ağaca tesadüf eden, onun gölgesi altında bir müddet istirahat eden ve
sonra yoluna devam eden bir yolcu gibidir.‖1 buyurdu. Bir gün biricik eĢi ve Alemlerin Efendi‘si üzerinde
yatarak daha rahat etsin düĢüncesiyle Hz. Hafsa, Onun yünden dokunmuĢ kalın ve iki katlı Arap ihramı
Ģeklindeki yatağını dört kat ederek sermiĢti, fakat Nebiler sultanı istirahatıyla bu kadar igilenilmesinden
memnun olmamıĢ ve eĢi Hafsa‘ya: ― Onu eskisi gibi katlayın, dört katlı olması ve yumuĢaklığı namaza
kalkmama mani oldu.‖2 buyurmuĢlardı. EĢi Hz. AiĢe‘nin ifadesiyle, Resülüllah‘ın (s) üzerinde yattığı
döĢeğin yüzü dabaklanmıĢ deriden olup, içi hurma lifliydi. Bir kadın Resülüllah‘ın (s) yatağının bu Ģekilde
olduğunu görmüĢ ve güzel bir yatak yaparak Hz. AiĢe aracılığı ile nebiler Sultanına hediye etmek istemiĢti.
DöĢek kendisine hediye edilince nebiler Sultanı, onu sahibine gönder. Ben arzu edersem Allah dağları
bana altın ve gümüĢ yapar buyurmuĢlardır.. Mü‘minlerin annesi Hz. AiĢe‘nin ifadesiyle Rahmet
Peygamberinin böyle bir hayatı tercih etmesi kuĢkusuz tevazuundandı. Hz. Peygamber‘in irtihali sırsında
evimizde yiyecek olarak bir miktar yulaftan baĢka bir Ģey yoktu. O, bu dünyada misafire bu kadar eĢya
kafidir, derdi3
―Ġla‖ hadisesi sırasında Resülülah‘ı (s) ziyaret eden Hz. Ömer, Rahmet Peygamberinin odasında
gördüklerini ve eĢyalarını Ģöyle tanıtır: ―Hz. Peygamber‘in sırtında bir ihramı vardı. Bir tarafta çıplak bir
sedir, üzerinde deriden bir yastık, evin köĢesinde bir avuç yulaf, bir post, boĢ bir su tulumu vardı. Bu
manzara karĢısında ağladım. Habibullah da bana, niçin ağladığımı sordu. O‘na Ģöyle cevap verdim: ―Nasıl
ağlamayayım ki, üzerinde yattığınız hasır yüzünüzde izler bırakmıĢ. Bütün malik olduğunuz eĢya bu
odanın içinde. Kayser ve Kisralar, dünyanın bütün zevklerini sürdükleri siz Allah‘ın Peygamberi ve
sevgilisi olarak böyle bir hayat geçiriyorsunuz!‖ dedim. Resülüllah bana: ―Ey Hattab‘ın oğlu! Ġstemez
misin ki bu dünya onların, ahiret nimetleri de bizim olsun!‖ diye cevap verdi.4
Sufiler Sultanı Mevlana da: ―Kibir ve gurura vesile olan akıllılığın, mal, makam ve zinetin tavusun
kanatları gibi can belası olduğunu söyler. Mevlana‘nın diliyle, Tavus kuĢu halinden ah edip sahibine derki:
―Sen hep renge ve kokuya bakıyorsun. Onun için bana her taraftan yüzlerce belanın geldiğini
göremezsin! Nice zalim avcılar, her an, her tarafta bu kanatlar için tuzak kurmadılar.
Nice okcular, bu kanatlar için oklarını havaya salmıĢlardır. Çünkü kendimi korumaya, bu kaza ve
beladan kurtulmaya gücüm yetmez. Öyleyse benim için çirkin olmak, dağlara ve sahralara sığınmak daha
iyidir. Her Ģeyden önce bu benim kibir silahım olmuĢtu. Kibirse kibirlenenlere her an bela kesilir.(Çelebi,
a.g.e., V, 27-28). Bu bağlamda Mevlana, ―Ġnsan yaratıldığı Ģeye bir baksın.‖ (Tarık, 86/5) ayetinin anlam ve
yorumuna dayalı olarak çarık ve abaya bakmanın, insanın kendi kendisini incelemesinin hikmetleri
üzerinde durur. O derki: (Ey insan!) Artık Eyaz‘ın aĢk hikayesine dön. Çünkü o hikaye sırlarla dolu bir
hazinedir. Eyaz Çarığını ve abasını görmek için her gün o odaya giderdi. Çünkü varlık insanı mağrur eder.
Aklı baĢtan, utancı yüzden uzaklaĢtırır. Bilindiği üzere varlık, geçmiĢ zamanlarda yüzbinlerce kimseye
tuzak kurup yolunu kesmiĢtir. Bu varlık, Azazili inatcı kıldı. Onu Adem‘in üstünlüğüne haset ettirdi. Ve
ona: ―Ben efendiyim, hem de depdebe sahibiyim. Ben yüzlerce hünere kabiliyetliyim. Ben hünerde
kimseden aĢağı değilim ki bir baĢkasına hizmet için secde edeyim. Benim yaratılıĢım ateĢten, onuki ise
balçıktandır. AteĢe nisbetle balçık nedir ki? Ben, cihanın büyüğü, zamanını kendisiyle övündüğü varlık
olarak mevcutken o neredeydi?‖ dedirtti.(Çelebi, a.g .e., V ,77). Gönül Sultanı, tevazuu hakikatını, Hak
katında yücelme ve yükselmeyi varlığı terke bağlar ve Ģöyle der:
―Varlığını terk edenlere gök de, GüneĢ de, Ay da secde eder.
Putperest nefsini kahredenin GüneĢ de, bulut da emrine mahkum olur.
Hakkı yüceltmek, varlığı yok etmek nedir bil.
Horluk ve tevazu ile secdeye kapanmaktır.
Hakkın Tevhidinin gerçeği nedir bil.
O, Bir için kendini feda etmektir.
1 Ġbn

Ġshak, es-Siretü‘n-Nebiyyi, 251; Ġbn Sa‘d, I, 465; Tirmizi, Evsafü‘n-Nebiyyi, 348-349
Tirmizi, Evsafü‘n-Nebiyyi, 348
3 Ġbn Hanbel, VI, 108
4 Müslim, Libas, 7; Talak, 30
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Gündüz gibi nurlu olmak dilersin;
Öyleyse geceye benzeyen varlığını adamakıllı yak!
Varlığını Hakkın varlığı içinde yok et.
Kimya‘nın bakır gibi tesirinde kal, altın ol!
Sohbetinin havası hep ―ben ve bizdir‖.
Vahdetin esası bu yok olmadadır.‖1
“Biz ve ben davası‖ sana yakıĢmaz;
mülk mülkün sahibine aittir.‖ 2
III- Toplum Hayatında ve Sosyal ĠliĢkilerdeTevazuu
Ġnsanını insanı horladığı ve köleleĢtirdiği kana ve kabileciliğe dayanan bir toplumdan, insanın ınsanı
ınsan olduğu için sevdiği değer verip kucakladığı bir topluma geçiĢin örnek mücadelesini veren Hz.
Peygamber‘in tavır ve tarzında insana insan olduğu için saygı esas olup, Yaratıcı Kudret adına ona değer
vermek gerekmektedir. Bunun ötesinde insanlara saygı-sevgi ve tevazuda ifrata kaçarak ona secde etmek,
eğilmek kesinlikle söz konusu değildir. Allah‘ın sevgili Rasülü, insana insan olduğu için değer verir; eĢit
sever bir kimse olarak efendi-köle, zengin-fakir, büyük-küçük fark gözetmeksizin herkesi eĢit görürdü. O,
günlük hayatından Ģahsi iĢlerine ayırdığı zamanının pek çoğunu halkının iĢlerine, sorunlarına ayırır; sık sık
fakir, yoksul ve kölelerle birlikte yemek yerdi. Onu herkesten daha çok seven bir grup ashabı, bir gün Hz.
Peygamber evinden çıktığında O‘na hörmet göstermek için ayağa kalkmıĢlardı. Bunun üzerine Allah
Resülü: ―Böyle yapmayınız! Bu acemlerin adetlerindendir.‖ buyurarak ayağa kalkanları uyarmıĢtı. 3 Bir
defasında da kendisi için bile, ―Benim için kıyam edilmez (ayakta el bağlanıp durulmaz); kıyam yalnız ve
yalnız Allah için yapılır.‖ buyurmuĢlardı. O‘na göre gerçek hürriyeti özünü Allah‘ın dıĢındaki Ģeylere köle
olmamak oluĢturmaktaydı. Nebiler Sultanı kimsenin kendisi için ayağa kalkmasını istemezdi ama, eĢsiz
tevazuunun ve insana verdiği değerin ifadesi olarak baĢkaları için ayağa kalkardı. Ancak ilme ve alimlere
değer ve saygı ifadesi olarak ilim adamları ve fazilet ve erdem sahibi kimselerin önünde kalkmak caizdir.
Bu manada Sevgili Peygamberimiz. ―Ġlim talep etme gayesinin dıĢında yaltaklanmak, mü‘min kiĢinin
ahlakından değildir.‖4 ve ―Bilge ve alim kimselerin önünde hörmeten kalkmakta bir sakınca yoktur; ancak
Allah‘ın rızası için olması gerekir.‖5 buyurdular. Resülülla‘ın (s) arkadaĢlarını kendisine karĢı ayağa
kalkmaktan men etmesi, eĢref-i mahluk olan insanı Yaratana karĢı tevazuundan, hörmette aĢırılığı,
müdahane ve çıkarcılığı önlemek içindi. Yoksa O, saygı ifadesi olarak ashabının birbirlerinin önünde
kalkmalarına ses çıkarmamıĢtır. Hatta bu anlamda kendileri, Ġkrime, Adiyy b. Hatem , Fehd b. Sabit ve
Ca‘fer b. Ebu Talib gibi sahabilerin önünde ayağa kalkmıĢlardır.6 Rahmet Peygamberi, arkadaĢlarından en
fakir insanların evine gider, onların hatırını sorar onlarla ilgilenirdi.
Allah‘ın sevgili Elçisi, en fakir insanların evine gider, onların hatırını sorar, gönüllerini alırdı. Hiçbir
resmiyet ve külfete mahal vermeden en fakir ve pejmürde insanların arasında otururdu. Öyleki,
arkadaĢları arasında oturduğu zaman bir yabancı onu ayırt edemezdi. Bir yere gittiği zaman nereyi boĢ
bulursa oraya otururdu.Nitekim Medine‘de yaĢlı ve bunamıĢ bir kadın Resülüllah‘a (s) gelerek: Ey
Muhammed seninle bir iĢim var veya sana arz edecek bir ihtiyacım var‖ demiĢ; Resülüllah da ona :
―Medinenin neresinde, hangi sokağında olursan oraya geleyim bana meramını ve ihtiyacını arzet! Diyerek
onu önemsemiĢ ve onu dinlemiĢti.7. Kendisini ziyarete gelen ve Hz. Peygamberin huzurunda olduğunu
hissederek titremeye baĢlayan bir kiĢiye de Nebiler Sultanı: ―ArkadaĢ! Titreme. Ben kral değilim; ben

1 Çelebi, I, 119/3107-3116
2 Çelebi, I, 124

Ebu Davut, Edep, 165
Ebu‘l-Hasan, Edebü‘d-Dünya ve‘d-Din, 67
5 Tirmizi, Evsafü‘n-Nebiyyi, 356,357, 358
6 Tirmizi, ġemail, trc. Hüsameddin NakĢibendi, 338
7 Ebu Davut, Edep, 13
3
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KureyĢ kabilesinden kurutulmuĢ et yiyen bir kadının çocuğuyum.‖ BuyurmuĢtu.1. Bir gün birlikte
çıktıkları bir seyahat esnasında Resülüllah‘ın arkadaĢları acıkmıĢ, yemek hazırlamaya karar vermiĢlerdi. Bu
sırada ashab yapacakları iĢleri kendi aralarında taksim etmiĢler, Hz. Peygambere de yakacak tedariki
düĢmüĢtü. Sahabiler, ― Ey Allah‘ın Resülü! Senin aramızda bulunman bize Ģeref olarak yeter; sizin
yerinize biz bu iĢi yaparız.‖ Diyerek Resülüllah‘ın yerine bu iĢi görmek istemiĢler, Resülüllah da onlara:
―Hayır! Benim sizden bir farkım yok! Allah, kendisini dostlarından ayıran ve arkadaĢları arasında imtiyazlı
davrananları sevmez!‖ buyurdu.2
Rahmet Peygamberi engin tevazuu sebebiyle arkadaĢları tarafından kendisine yapılan aĢırı fazla
ta‘zimi ve abartılı sıfatlarla övülmeyi sevmezdi. Bir gün adamın biri ona. ―Efendimiz! En hayırlımız! En
hayırlımızın oğlu!‖ tarzında hitap etmiĢti. Nebiler Sultanı buna karĢı ―Ey Ġnsanlar! Allah‘tan korkunuz!
Ģeytana uymayınız. Ben yalnız Abdullah‘ın oğlu Muhammedim! Allah‘ın kuluyum! Ancak Yüce Allah
beni Elçilikle ĢereflendirmiĢtir; bana bundan fazlasıyla ta‘zim göstermenizi istemem!‖3 buyurmuĢturtur.
Hatta bir gün adamın biri Allah‘ın Resülüne ― Ey Mahlukatın en hayırlısı!‖ diyerek hitap etti de
Resülüllah(s) ona: ―Bana bu Ģekilde hitap etmeyiniz! Zira Ġnsanların en hayırlısı Hz. Ġbrahimdi!‖
buyurdular. Sahabi Abdullah b. ġıhhır bize, Amiroğullarıyla birlikte Resülüllah‘ı (s) ziyaret ettiklerini, bu
ziyaret sırasında ona ― Efendimiz1‖ dediklerini; fakat Resülüllah‘ın, ―Hayır, bana Efendimiz demeyiniz!
―Efendimiz‖ yani ―Mevla‖ olan yalnız Allahtır‖ buyurduğunu; bunun üzerine ―Bizim en hayırlımız, en
iyimiz‖ dediklerinde de Resülüllah‘ın (s): ―Dikkat ediniz! Böyle sözler söylemeye sizi Ģeytan
sevketmesin!‖4 buyurduğunu aktarır.
DuruĢ ve düĢüncesinde tevazu hakim olan Mevlana da, kendisini sevenlerin çokluğu, ilmi ve Ģöhreti
karĢısında tam bir tevazu örneği sergiler. Kendi dininden olmayanlara selam vermesi, cüzamlılara yakın
durması, insanların sarhoĢu incitmelerine üzülmesi, çocukların önünden geçmeyip onları beklemesi,
Onun engin tevazuun bariz belirtileridir. Ġnsanlara çok kıymet veren Mevlana, bütün insanlara karĢı
mütevazi, müĢfik ve müsamahakar davranıyor. Bir gün Hüdevandigar‘ın girdiği hamamda tellak ona yer
açmak için baĢka bir adamı havuzun kenarından uzaklaĢtırınca o, utançtan terler ve kendisini dıĢarı atar.
Etrafında bu durumu soran dostlarına.: Ona karĢı utancımdan terledim de o nedenle çabucak dıĢarı
çıktım.‖ diye cevap verir.5 Mevlana‘nın en has müritlerinden ġeyh Bedreddin NakkaĢ‘ın ifadesiyle O, tek
baĢına yürürken peĢinden ayak uydurarak kendisini takip eden dostlarına: ―Siz arkadan yalnız gelin! BaĢka
kimse gelmesin kalabalıktan hoĢlanmıyorum!‖ Ģeklinde kalabalıktan kaçıĢını, ―Benim halktan kaçıĢımın
sebebi, onların elimi öpmeleri ve önümde secde etmelerinden kurtulmak içindir.‖ Ģeklinde açıklar: ―6
Gerçekten O, Hz. Peygamberde olduğu gibi herkesin elini öpmesinden, önünde baĢ eğmesinden, kıyama
durmasından incinir üzülürdü. Hiçbir zaman kendisini diğer insanlardan üstün görmeyen Mevlana, bu
durumun aksine, aĢağı tabakadan olan insanlara, talihsiz ve buruk kimselere karĢı büyük bir alçak
gönüllülük gösterir, onlara secde bile ederdi (saygıyla eğilirdi).7 Büyük Ġslam düĢünürü Mevlana, ― Beni
Yunus b. Matta‘dan daha üstün tutmayın!‖ hadisini Hz Peygamber‘in diğer Ģu hadisiyle yorumlar:
―Benim miracım Yunus‘un miracı ile birdir. ġu kadar ki benim miracım göklere onunki de aĢağılara oldu.
Hakkın yakınlığında aĢağı-yukarı diye bir Ģey yok. O‘nun yakınlığı aĢağı veya yukarıyla değil, varlıktan
kurtulmakladır. Yoklukta ne aĢağı kalır ne de yukarı. Yok olanın artık uzaklığı-yakınlığı olmaz.‖ der.8 O,
gurur ve kibrin Ģehvetten kaynaklandığını ve ruhun zehiri olduğunu; kibrin kötülüğünü anlatırken
Ģeytanın kendini beğenmesi ve kibri yüzünden ebediyen lanetlendiğini; Cennetten hatası sebebiyle
kovulan Hz. Adem‘in ise tevazuu ile tövbe ederek affedilip ilahi lutfa mazhar olduğunu örnek vermekte
ve Ģöyle demektedir:
―Kibir ve kin önce Ģehvetten oldu; senin ise Ģehvet en sağlam tarafındır.
1 Ġbn

Sa‘d, I, 23
Yardım, 406 (Alyyü‘l-Kari‘nin Cemu‘l-Vesail‘den)
3 Ebu Davut, Edep, 10
4 Ebu Davut, Edep, 10; Doğrul, II, 95
5 Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, I, 425 (trc. Yahsin Yazıcı), Maarif Basımevi, Ankara, 1954
6 Eflaki, I, 205- 206
7 Eflaki, I 205- 206
8 Çelebi, III, 173/4556- 4560
2

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

257

Kötü huy vazgeçilmez bir alıĢkanlık haline gelirse, nasihat edene kızarsın.
ġeytan, gurur ve kibiri huy edindiğinden Hz. Adem kendinden aĢağı gördü de;
―Benden baĢka mesud, bahtı yüce kim var? Benim gibi birisi ona secde eder mi?‖ dedi.
Büyüklük ruha zehirdir. Meğerki o ruhun, yokluk panzehirinden nasibi olsun.
Dağ yılanla dolu olsa da korkma, zehirlenmez; onun içinde panzehir yeri vardır.
Büyüklük, beyninle arkadaĢ ve ona musahip olursa (sahip olursa),
kafanı kıracak ebedi düĢmanın olur.‖1
Mevlana, alçak gönüllülüğün zıddına kendinde varlık görenlere; insanların kalbine ve gönlüne değil de
kalıp ve bedenine önem verenlere:
―Ey gafil sen nefis sahibisin, beden varlığınla toprak içinde kan yiyedur!
Gönül ehli olansa, zehir yese o zehir bal olur. Çünkü o iyileĢmiĢ, perhizden kurtulmuĢtur.
Talibin hastalığı yoksa da o, ateĢ nöbetleri içindedir.
Hz.Peygamber: ―Ey talip, talep olunan dereceye ulaĢanlarla boĢ yere uğraĢmaktan sakın!‖
buyurmuĢtur.
Nemrut isen ateĢten ziyadesiyle kork. AteĢe gireceksen önce Ġbrahim gibi ol.
Çünkü ne dalgıç, ne de yüzücüsün; o halde deniz iĢlerinde cesur olma.
Birisi denizin dibinde inci, birisi ateĢin içinde kırmızı gül bulur.
Kamil, toprağı ellese altın kesilir. Ham kiĢinin elinde altın ise küle döner.2
Alemlerin Efendisi, tevazuları gereği bir kavmin en Ģerlisine dahi yönelir, en güzel Ģekilde onunla
konuĢurdu. Kavmi arasında itibarlı biriyse onun itibar ve statüsüne saygı gösterirdi. O, bu Ģekil hareket
etmekle o kimseleri ve etrafındakileri Ġslam‘a ısındırıyordu. Bu bağlamda Hz. Peygamber, münafıkların
reisi ve Beni Hazrecin lideri Abdullah Ġbn Übey b. Selül‘ün her geldiğinde Mescid-i Nebevi‘de oturduğu
yeri değiĢtirmemiĢ; örneğin Uhut savaĢına çıkarken onun görüĢüne müracaat etmiĢ; kendi kavmi ve
kabilesi arasında ona karĢı ve onu küçük düĢürücü hiçbir harekette bulunmamıĢtır.3 Yine Hz
Peygamber‘in herkese karĢı yakın ilgi ve alakası da O‘nun tevazuundandır. Bu meyanda Amr b. As derki,
Resülüllah (s) bana bile o kadar teveccüh etti ve güzel sözler söyledi ki, kendimi kavmimin en hayırlısı
zannettim. Bu zannımı pekiĢtirmek için bir gün Resülüllah‘a(s) ben mi hayırlıyım Ebu Bekir mi? diye
sordum. ―Ebu Bekir‖ buyurdular. Yine ―Ben mi hayırlıyım Hz. Ömer mi? diye sordum. ―Ömer‖ diye
buyurdular. Ben mi hayırlıyım Hz. Osman mı? diye sordum. ―Osman‖ buyurdular. Bütün bu sorularıma
hak ve doğru cevap verdiler. Hayırlı kimselerden en sonuncusu olurum da moralim bozulur korkusuyla
bu soruyu daha fazla sormadım.4 Daha evvel de belirtildiği üzere Rahmet Peygamberi, Yüce Allah
kendisini ve ahlakını Kur‘an-ı Kerimde övmesine rağmen (bkz. Al-i Imran, 3 31,164; Tevbe, 10/128;Ahzap,
33/6,21;Kalem,68/4), Onun insalar tarafından övülmeyi ve büyütülmeyi, saygıda aĢırılığı sevmemesi
kuĢkusuz tevazu‘unun ifadesidir. Bir defasında Alemlerin Efendisi abdest alırken arkadaĢları (ashabı)
O‘nun kullandığı suyu toplamak istemiĢler; Resülülah bunu niye yaptıklarını sorduğunda, size bağlılık
ifadesi olarak belirtmiĢlerdi. Resülüllah (s) da onlara : ―Ġçinizden herhangi birisi, Allah ve Resülünü
sevmenin zevkine ermek istiyorsa konuĢtuğu zaman sözün doğrusunu söylesin, özü doğru olsun,
kendisine bir Ģey emanet edildiğinde ona ihanet etmesin, baĢkalarıyla komĢu olduğunda koĢuluk
hukukuna riayet etsin.‖ buyurdular. Kendisini ziyaret edip bir konuda pür dikkat dinleyen bir sahabi, ―
Her halde Allah‘ın ve sizin istediğiniz olur.‖ demiĢti. Bu sözü söyleyen sahabiye Allah‘ın Resülü kızmıĢ ve
:‖ Bu sözünle sen Allah‘a ortak koĢuyorsun! Yalnız Allah‘ın dilediği olur de!‖5 cevabını vermiĢti. Büyük
Ġslam düĢünürü Mevlana‘nın insan sevgisi ve hoĢgörüsünü yansıtan olayların hemen hepsinde
1 Çelebi, II, 126/3495-

3503
1674
3 Yıldız, Abdullah, Hz. Peygamber ve Gizli DüĢmanları Münafıklar, 189
4 Tirmizi, Evsafü‘n-Nebiyyi, 372
5 Buhari, Edebü‘l-müfret, 234
2 Çelebi, I, 65/1670-
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vurgulanan ortak bir yön, Onun kibir ve gururdan uzak son derece alçak gönüllü oluĢudur. Onun hemen
hemen tüm düĢünce ve tavırlarına tevazu hakimdir. Resülüllah‘ın (s), ―Kim Allah adına mahlukata tevazu
ederse Allah onu yükseltir.‖1 AnlayıĢından hareketle Mevlana, Tevazu ve toprak arasında iliĢki kurar ve
Ģöyle der:
―Sen dahi yerin bir parçası olduğuna göre, sakın Hakkın hükmünden baĢını çevirme!
Madem ki yaradılıĢının toprak olduğunu iĢittin; aslolan senin de toprak gibi muti olmandır.
Cenab-ı Hak der ki: ―Toprağa nasıl bir tohum ektim gör.
Ġnsan, toz-toprak oldukca onu ben temizleyip yücelttim.
Sen de toprak gibi tevazu madeni ol; seni beylerin beyi yapayım.
Su yukarıdan aĢağı akar. Sonra aĢağılarda iken yükselir
Buğday, yukarıdan yerin altına girer. Sonra bir baĢak olarak yükselir.
Her meyvenin tohumu önce toprak olur, sonra göklere baĢ çeker.
Her nimetin aslı göktendir. Toprağa inip-alçalıp can için gıda olurlar.
Alçak gönüllülükle gökten yere inince, insanını cüzü-parçası oldular.
Böylece o cansızlar, insan sıfatına bürünüp, arĢa kadar yükselip Ģad oldular.‖2
―Hakkı yüceltmek, varlığı yok etmek nedir bil: Horluk ve tevazu ile secdeye kapanmaktır.
Hakkın ve Tevhidin gerçeği nedir bil: O bir için kendini feda etmek.‖.3
Gönül insanı ve Ġslam düĢünürü olarak hemen hemen tüm eserlerinde Kur‘an ve sünneti kendine
rehber edinen Mevlana, ―Ayrılıktan, özlemden parça parça olmuĢ bir gönül isterim. Ta ki ona aĢk
derdinin Ģerhini söyleyeyim.‖ der. AĢksız hayatı kabul etmez ve asırlardır tüm insanlara Ģöyle seslenir:
―(Ey insan!) Eğer sen sevgiliyi görmediysen, bulmadıysan niye aramıyorsun? Yok eğer ona kavuĢtuysan
neden sevincinden coĢmuyorsun?‖ der. O bu sözüyle insanları tek bir hakikate, aĢk ve muhabbete,
dostu-düĢmanı kurtuluĢa, kendi yolu olan aĢk yoluna, sevgilinin yanına ve Hz Peygamber‘in yoluna
çağırır ve Ģöyle der:
―Ben yaĢadıkça Kur‘an‘ın kulu-kölesiyim.
Ben, o temiz, pak Muhammed‘in yolunun toprağıyım.
Bir kimse, benim bu sözümden baĢka bir Ģey naklederse,
Onu söyleyenden de, o sözden de bizarım.‖ 4
Sonuç olarak denilebilir ki, anlatmaya çalıĢtığımız Habibüllah‘ın tevazuu hasleti ve onun Mevleviliğe
yansıması, Yaratıcı Kudret adına Resülüllah‘ın insan sevgisi ve hoĢ görüsüyle ilgili olup, batılı hak gören
ve hakkı garipseyen insanların gönlünde Tevhidi tesis etmek, onları hidayete davet etmek, onları iyiye,
doğruya ve güzele ulaĢtırmak gayelerine matuftur. Hz. Peygamber‘in, bu gayelere yönelik yaĢadığı ve
kullandığı en etkin irĢat ve öğretim metotlarından biri olan tevazu‘unun yansımalarını, Mesnevi-i ġerif
baĢta olmak üzere tüm eserlerinde Kur‘an ve Sünneti yorumlayan, düĢünce hayatı ve yaĢayıĢında Kur‘an
ayetlerini Resülullah‘ın sünnetini kendisine rehber edinen, düĢünce ve duruĢuyla hal ehlinden olan büyük
Ġslam DüĢünürü Mevlana‘nın hayatında, O‘nun düĢünce ve anlayıĢını ekolleĢtiren ve okullaĢtıran
Mevlevilikte görmemek hemen hemen imkansızdır. Bilindiği üzere Mevlevilikte önemli bir merasim olan,
alemin var oluĢunu, insan-ı kamil olma yolunda insanın aĢk ile Allah‘a yöneliĢini anlatan sema
merasimine Na‘t ile baĢlanmaktadır. Bu önemli merasime Hz. Muhammed‘i (s) övgüyü tema eden Na‘t-ı
Ģerifle baĢlanması dahi Hz. Mevlana‘nın Hz. Peygamber‘de kendini bulduğunun ve O‘nun varlığında
kendini yok saydığının ayrı bir belirtisidir.
Ġslam inanç ve düĢünce hayatının aĢkın rehberi Hz. Peygamber‘in ve Onun yolunda ve izinde olan,
1 Acluni, II, 335

2 Çelebi, III, 18/456-

465

3 Çelebi, I, 119/3112-3113
4 Çelebi, I,

Önsöz.
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Onun rehberliğinde yükselen büyük ahlak mürĢidi Hz. Mevlana‘nın tevazuunu ve böylesi güzel hallerini
bilmek, tanımak, ümit ediyorum ki onlara bağlılık çizgisinde Müslüman toplumumuzda Peygamber ve
Mevlana sevgisini, sünnet bilincini artırmasının yanında, tüm dünya insanlarının gönlünde dahi insan
sevgisini, iyiye, güzele ve doğruya ilgiyi artıracaktır.
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BENZER KAVRAMLAR AÇISINDAN KUġEYRÎ VE MEVLÂNÂ BĠRLĠKTELĠĞĠ
Dr. Yüksel GÖZTEPE*

Ġlk dönem eser veren sûfiler eserlerini kaleme alırken seyr ü sülûka ehil olanlara yolları kolaylaĢtırmak
ve ehil olmayanları bu yoldan uzaklaĢtırmak için, yaĢadıkları halleri ve ulaĢtıkları makamları ―mantık u
tayr‖ (kuĢdili) türünden ifadelerle anlatma gereğini duymuĢlardır. Bir mutasavvıf içinde bulunduğu hali,
tattığı zevki ve kesp ettiği makamları dile getirirken daha önce seleflerinin bu konudaki izahlarını bazen
birebir alırken bazen de benzer ifadelerle veya daha fasih bir üslupla ele almıĢtır.
KuĢeyrî, baĢta Gazâlî olmak üzere Hucvirî, Ġbnü‘l-Arabî ve Mevlânâ gibi birçok mutasavvıf üzerinde
gerek direk, gerekse dolaylı olarak etkisi görülen sûfi bir Ģahsiyettir. Aynı zamanda KuĢeyrî, Ġslam âlimleri
ile mutasavvıflar arasında köprü konumunda olan mütebahhir bir âlim ve sûfîdir. O, er-Risâle, Letâifü‟lĠĢarât ve Uyunü‟l-Ecvibe gibi eserlerinde gerek kendi devrindeki gerekse kendinden sonraki devirlerde
Sünni âlimlerin tasavvufa karĢı negatif bakıĢlarını nötrize etmede önemli rol oynamıĢtır. Biz bu
tebliğimizde bazı hal ve makamlar çerçevesinde Abdulkerim KuĢeyrî‘nin eserlerinde, Mevlânâ üzerinde
görülen etki ve bu etki çerçevesinde bazı kavramları izah ederken benzerlikleri üzerinde duracağız. Her
ne kadar aralarında iki asırdan fazla bir zaman dilimi varsa da bu iki mutasavvıf arasında kavramları dile
getirmede birçok benzer noktalar mevcuttur. Yine bu iki sûfi arasında meĢrep farkı çok belirgin olarak
görünse de, tasavvufî ıstılahlara yaklaĢımlarındaki üslup farkları bir tarafa bırakıldığı zaman bazı
kavramlardaki izahları birebir örtüĢtüğü görülmektedir.
Abdulkerim KuĢeyrî ile Mevlânâ arasında meĢrep farkında en belirgin özellik; Mevlânâ‘da KuĢeyrî‘ye
göre mistik hallerin daha ağırlıklı olarak görülmesidir. Bu durum gerek Divan-ı Kebir‟de gerekse Mesnevî‟de
açıkça kendini göstermektedir. Aslında KuĢeyrî‘nin nesir olarak kaleme aldığı eserler dikkate alınmadığı
zaman, eserlerine aldığı bazı Ģiirlerin Mevlânâ‘nın vecd dolu ifadelerine benzer olduğunu görmek
mümkündür. Mesela Ģu Ģiir bunun en güzel örneklerinden biridir:
Ben Hakkım, Hakkın Hakla birlikte olması Haktır.
KiĢinin hakikatine Hakkın giydirilmesinde hiçbir beis yoktur.1
Bu Ģiir her ne kadar Mevlânâ‘dan daha ziyade Hallac-ı Mansur‘u hatıra getiriyor olsa da, Mesnevî‘nin
birçok yerinde Hallac‘a duyulan hayranlığa bakılığında yukarıdaki ifademiz daha doğru anlaĢılacaktır. Biz
bu tebliğimizde tövbe, kabz-bast gibi kavramlar çerçevesinde KuĢeyrî ile Mevlânâ‘nın örtüĢtüğü noktaları
ele almaya çalıĢacağız. ġu bir gerçektir ki, sûfilerin beslendikleri temel kaynaklar aynı olduğundan
aralarındaki ortak noktaları bulmak farklılıklarını göstermekten daha kolaydır. Biz bu çalıĢmamızda, her
iki mutasavvıf arasında ilk bakıĢta göze çarpan noktalardan daha ziyade nadir görülen hususlara dikkat
çekmek istiyoruz. Bundan dolayı ele aldığımız kavramların sözlük anlamı, ıstılah manaları gibi hususlara
değinmeyeceğiz. Fakat bize göre önemli görünen ayrıntıları da vermeye çalıĢacağız.
* Ar. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı
1 KuĢeyrî, Uyûnü‟l-ecvibe fî fünûni‟l-es‟ile, Amasya Beyazit Ġl Halk Ktp., nr. 1434/1, vr. 11b. Not: Bu eserin tercümesini yaptık yakında
Arapçasıyla birlikte yayınlanacaktır.
Mevlânâ Celâleddin Rumî‘nin aĢağıdaki Ģiir ifade farklığı bir tarafa bırakıldığı zaman yukarıdaki Ģiire öz itibariyle ne kadar yakın
olduğu görülecektir.
Hak küpünün rengi Hak boyasıdır. Onda her Ģey tek bir renge boyanır.
Her ne sorarsan o küpün içindedir. Asıl mâna “Ben küpüm” dâvasıdır.
Ben küpüm” demek, “Ben Hakkım” demeye iĢarettir. AteĢ saçan demir de, “Ben ateĢim” der. Bkz. Mevlânâ, Mesnevi, II, 1358-1367b, s. 295297.
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ġimdi bu bağlamda Abdulkerim KuĢeyrî ile Mevlânâ Celâleddin Rumî‘nin tövbe kavramı
çerçevesinde yapmıĢ oldukları izahlara geçmek istiyoruz: KuĢeyrî, kiĢinin tövbesinin kabul edilmesi için sünnî bilginlere göre- üç Ģartın gerçekleĢmesi gerektiğini belirtir: Bunlardan ilki, Ģer‘î emirlere muhâlif
davranmaktan piĢmanlık duymaktır. Ġkincisi, hata ve günahları zaman kaybetmeden terk etmektir.
Üçüncüsü, geçmiĢte yapılmıĢ olan günahların benzerini yapmamaya azmedip gayret etmektir. Ona göre
gerçek manada tövbenin gerçekleĢmesi için bu Ģartların yerine getirilmesi gereklidir. 1 KuĢeyrî, iĢaret ehli
dediği seçkin sûfîlerin tövbesinin kabul Ģartlarını ise daha geniĢ tutar.2 Aynı zamanda KuĢeyrî, günaha
devam etmekle birlikte tövbe etmenin sahîh olmayacağı görüĢündedir. KiĢi tövbe ederken öncelikle
günaha devam etme düĢüncesini zihninden atması gerekir. Ona göre günahda ısrarla birlikte tövbe etmek
bir anlam taĢımaz.3 Mevlânâ da, kiĢinin batıldan hakka dönmesi anlamına gelen tövbenin, günaha devam
etmekle birlikte pek anlam ifade etmeyeceği görüĢündedir. Gerek Mevlânâ gerekse KuĢeyrî tövbeye
birçok yönden ele alıp değerlendirmiĢlerdir. Ancak günah iĢlemeye devam etmekle birlikte tövbe
etmeninde kiĢiye fayda vermeyeceği hususunda her iki sûfide hem fikirdir. Ġnsan eylemlerine toleranslı
yaklaĢılması hususunda sûfiler arasında burç bir noktada bulunan Mevlânâ iĢte bu noktada kiĢinin tövbe
etmekle birlikte günaha dönmesini hoĢ görmez. O, kiĢinin tövbe ettikten sonra tekrar günah iĢlemeye
dönmesini Ģeytanın maskarası olmakla nitelendirir. Mevlânâ bu durumu Ģöyle ifade eder:
Hani az akıllı adam gibi… o da aklının kıtlığından günahından tövbe eder… her an da tövbesini bozar
O tövbe bozan reyindeki, azmindeki gevĢekliğinin yüzünden zamanede Ġblise maskara olur. 4
Her ne kadar her iki sûfi de tövbenin genel açıdan kıyamete kadar, Ģahıs bazında ise son nefese kadar
açık olduğunu kabul etseler de, tövbede gevĢekliği, tövbeyi ciddiye almamayı dini gayretin azlığına ve
vurdumduymazlığa bağlarlar. Böyle lakayt olarak yapılan tövbenin kendisinin dahi tövbeye ihtiyacı
olduğunu iĢaret ederler. Mevlânâ kiĢinin Allah‘tan gafil olarak yaptığı tövbesinin, tövbeyi hafife almak
olarak gördüğü için günahtan daha beter bir durum arz edeceğini belirtir. Hatta böyle bir durumda olan
Ģahısların tövbeden nasiplerinin olmadığından dolayı böyle davranmak durumunda kaldıklarını vurgular.
Mevlânâ‘ya göre her insan gerçek manada gönülden secde etmeye layık olmadığı gibi, nitelikli bir tövbeyi
gerçekleĢtirmeye uygun bir donanımda da olmayabilir. O, böyle kimselerinin tövbesinin sahibine
sevaptan daha ziyade günah kazandırdığı kanısındadır.5 Aynı Ģekilde KuĢeyrî de, böyle durumda olan
kiĢilerin sevaptan çok günah içinde olacaklarını ima eder. KuĢeyrî, bu hususla ilgili olarak Ģu Ģiire yer
verir:
―Heva hükmünden bir tövbe beklentisi içinde oldum.
Vah, vah.. tövbe, günah iĢlemekten daha çirkin oldu”.6
Ayrıca Mevlânâ, gerçek manada tövbenin kiĢinin elinde olmadığı gibi böyle bir tövbenin de her
sarhoĢun mezesi olmayacağını vurgular. BaĢka bir açıdan KuĢeyrî‘ye göre sadece bir hâlde tövbenin ihlal
edilmesi, bozulması güzel olur. Muhibbin, diğer bir ifadeyle aĢığın, vecdin Ģiddetli olduğu haller içinde,
hayret halinin kendisini istilâsı esnasında, zâhirî amellerden nâfileleri yerine getiremez duruma geldiğinde,
mahbûbuna olan muhabbetinden dolayı tövbe eder ve muhabbetinin, nâfile ibâdetleri yerine
getirebilmesi için açığa çıkmasını istemez. ĠĢte bu durumda bulunan sâlikin tövbesini bozması gerekir.

KuĢeyrî, Letâifü‟l-iĢârât, (Tahk. Ġbrahim Besyûnî), el-Hey‘etü‘l-Mısriyyetü‘l-Âmme, Kâhire 2000, I, 320; KuĢeyrî, Risâle fi‟t-tevbe ve
âhkâmihâ, (Muhtasar fi‟t-tövbe) Süleymaniye Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 1393. vr. 2b.
2 KuĢeyrî, Muhtasar fi‟t-tövbe, vr. 2a. KuĢeyrî‘ye göre iĢaret ehli dediği sûfilerin tövbesinin Ģartı ise Ģöyledir: Cefâ elbisesinden
soyunup, vefâyı yaymak. Yapılan hatanın haĢyetinden dolayı erimek. PiĢmanlık ölçüsünce hastalığın tedavi etmektir ġerlilere
mani olmak, hayırlılara yardımcı olmaktır… Daha geniĢ bilgi için bkz. KuĢeyrî, Muhtasar fi‟t-tövbe, vr. 2a.
3 KuĢeyrî, Letâifü‟l-iĢârât, I, 320; KuĢeyrî, Muhtasar fi‟t-tövbe, vr. 2b..
4 Mesnevî, IV, 3383-3384b.
5 Mesnevî, c. I, 2205b.
Bu kötü kiĢi, çarpma kehribarıdır, kabiliyetli toprağa bile taĢ topaç yapar.
Her gönle secde için izin yok, her ücretlinin ücreti rahmet değil.
Kendine gel de “Tövbe eder, Allah‟a sığınırım” diye cürümde bulunma, günah etme.
Tövbeye de parlaklık gerek, tövbeye de bir ĢimĢek bir buluĢ Ģart. Mesnevî, II. 1650b.
6 KuĢeyrî, Muhtasar fi‟t-tövbe, vr. 6a.
1
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Zira ona göre en iddialı ve en zor olan bu tövbe, devam edilmesi hâlinde kiĢiye azabı gerektirir.1 Mevlânâ,
bu durumda olan sûfinin zahiri ibadetlere dönme isteğini de bir kusur ve eksiklik olarak görmektedir.
Mevlânâ, bu hali yaĢayan kiĢinin durumunu farklı bir üslupla Ģöyle ifade eder:
Kimin namazında mihrap ve kıblesi Ayn (Tanrı‟nın zatı, cemâli) olursa onun tekrar iman tarafına gitmesi ayıp ve
kusur bil
PadiĢaha eĢyacıbaĢı olan kiĢinin, padiĢah hesabına ticarete giriĢmesi ziyankârlıktan ibarettir.
PadiĢahla birlikte oturan kimsenin padıĢah kapısında oturması yazıktır, aldanmaktır.
Bir kimseye padiĢaha elini öpmek fırsatı düĢer de o, ayağını öperse bu, Ģuçtur.
Her ne kadar ayağa baĢ koymak da bir yakınlıktır, fakat el öpme yakınlığına nispetle hatadır, düĢkünlüktür.2
Gerçek bir tövbe ve kulluğun gerekleri olan bütün ibadetleri ifâ etmek, Allah‘a kurbiyet kesp etmek
ve rızasını kazanmak için bir vesiledir. Allah‘ın cemalini görmek ise gerçek bir tövbe etmeksizin ve
Allah‘ın emirlerine uygun bir hayat sürdürmeksizin mümkün değildir. Sûfiyi Allah‘ın cemalini
müĢahedeye taĢıyan muhabbet, vecd, aĢk gibi haller, ancak kulun yıllarca bin bir zahmetle yapmıĢ olduğu
farzlardan ziyade zikir, vird, namaz gibi nafile ibadetlerin bir neticesi olarak zuhur eder. Cemalullahı
müĢahede etme lütfu, bir noktada kulun o ana kadar yapmıĢ olduğu ibadetlerin kabul edildiğinin de bir
iĢareti olduğu için, bu hale vesile olan muhabbet, vecd ve aĢk gibi halleri yaĢayan kiĢinin nafile ibadetleri
yerine getirmek amacıyla bu halin kendisinden alınmasını istemesi veya bu halden uzaklaĢmaya
azmetmesi kendisine sunulan nimetin farkında olmaması anlamına gelir. Bu durum gerek KuĢeyrî‘nin
gerekse Mevlânâ‘nın hoĢ görmediği bir davranıĢ Ģeklidir. Yine KuĢeyrî, sıradan müminler için her hangi
bir günah söz konusu olmayan Ģeylerin muhabbet ehli için özel bir muamele gerektirdiğinden dolayı
tövbe etmeyi icap ettiren cürümler sınıfı içerisine dâhil eder. Örneğin bir günah eylem boyutuna
çıkmadığı müddetçe kalpten geçirilmesinden dolayı her hangi bir mükellefiyet gerektirmezken, bu durum
muhip için derhal tövbe edilmesi gereken bir hal söz konusu olabilir. KuĢeyrî, muhibin bu durumunu
Uyunü‟l-Ecvib adlı eserinde Muhibbin tövbesini bozması gereken haller baĢlığı altında ele alır. Mevlânâ ise
Mesnevî‘nin altıncı cildinde Bilâl-i HabeĢî‘nin Allah aĢkından dolayı sahibi olan müĢrikin önünde ―âhad,
âhad,‖diyerek ĢimĢekleri üzerine çekmesini anlattığı yerde, Ebu Bekir‘e bir daha böyle yapmayacağını söz
vermesine rağmen sözünde duramamasını, âĢığın aĢkından tövbe etse bile, aĢkın kiĢiye galip gelmesiyle
bu tövbesini gerçekleĢtiremeyeceğine iĢaret eder.
KuĢeyrî, muhabbet ehli sâlikler için sıradan insanlara yapılan muâmeleden farklı bir uygulamanın
yapılmasını yerinde bir hareket olarak görür. Bu durum, onların Allah‘a kurbiyetlerinden dolayı sadece
bedenlerinin eyleminden dolayı değil, aynı zamanda kalplerinin eylemlerinden de sorumlu olacakları
aĢamaya gelmiĢ olmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu aĢamada sâlikin kendisinde bir varlık belirtisi
görmesi bile suç olarak ona yetmektedir.3 KuĢeyrî‘ye göre muhabbet Ģeriatında muhiplere Ģöyle denilir:
Günahınız; vücudunuz ve nefsinizdir. Var olarak kalmanız hatanızdır. Zelleniz hayatınızdır. Hayretiniz,
var oluĢunuzdur. Bu durumda olan kiĢinin delili dinlenilmez, kalbin durumuna da Ģefkat gösterilmez.4
Mevlânâ da bu durumu Divan-ı Kebirinde daha veciz olarak Ģöyle ifade eder:
Aklını baĢına al da kendi varlığından kurtul, varlıktan, benlikten beter bir suç yoktur.
Zira hemen hemen bütün sûfilere göre sâlik tamamen varlığından geçmeden yani fenâ halini
yaĢamadan hakikatin kaynağına ulaĢması mümkün değildir. Hatta sâlik benlikten zerre kadar bir varlığı
taĢıdığı sürece de Mevlâ‘ya kavuĢması imkansızdır.
KuĢeyrî ile Mevlânâ‘nın ifade birlikteliğini gördüğümüz diğer iki terimde kabz-bast kavramlarıdır.
Kabz ve bast seyr ü sülûkta sâliklerin yaĢamıĢ oldukları, ilk zuhur eden haller olması dolayısıyla son
derece önemlidir. Kabz ve bast bir noktada fenâ ve bekâ hallerini nüve olarak içerisinde barındıran seyr ü
sülûkta Ģahadet âleminden gaip âlemine geçiĢte en önemli köprü konumundaki iki kıymetli haldir. Kabz
1

KuĢeyrî, Uyûnu‟l-ecvibe, vr. 2a.

2 Mesnevî, I, 1765b.
3
4

Bkz. KuĢeyrî, Uyûnu‟l-ecvibe, vr. 2b.
KuĢeyrî, Uyûnu‟l-ecvibe, vr. 2b. Burada KuĢeyrî, vahdet-i vücûd düĢüncesinin temellerini kısa ifadelerle de olsa değinmiĢtir. Ama o,
bu tip ifadeleri ya Ģiirlerinde kullanılır ya da yukarıda olduğu gibi konular arasında sıkıĢtırır, açıkça söylemez.
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ve bast, kalpte aniden zuhur eden bir mana sebebiyle olur. Kabz hali yaĢanırken kiĢide daralma ve sıkıntı
çekmek kendini gösterirken, bast hali yaĢanması esnasında büyük bir ferahlık ve neĢe görülür. KuĢeyrî‘ye
göre kabz ve bastın sebepleri muhteliftir. Bunlar, bazen Allah‘a yönelmekle ya da emirlerden yüz
çevirmekle, bazen de edepteki eksiklikten meydana gelir. Kimi zamanda kahr ve lütfun keĢfedilmesiyle
olur.1O, kabz ve bast hâllerinin meydana gelmesini daha baĢka birçok sebebe bağlamaktadır. GeçmiĢte
yapmıĢ olduğu günahlar, kiĢinin havf makâmında karar kılmasını sağlar. KiĢinin Hakk‘a yöneliĢinde vird
ve zikir eksikleri, kendini kabz olarak gösterirken, bu vazifelerini îfâ etme rahatlığı da kiĢide bastı
gerçekleĢtirir. Bazen sâlik, kurbiyette mesafe kat etmesi esnasında, bazen bulunduğu makâmın
edeplerindeki eksiklik nedeniyle kabz yaĢarken, kurbiyette ve edeplerdeki titizliği sebebiyle de bastı yaĢar.
Salik, yapmakla görevli olduğu vaatleri yerine getirmemekle kabzı yaĢarken, vaadinde durmakla da bast
halini yaĢar. Daha genel ifadeyle kiĢinin hatalarını düĢünmesinden dolayı celâlin keĢfiyle kabz hâli zuhûr
ederken, yerine getirdiği amellerden dolayı da cemâlin keĢfiyle birlikte de bast hali meydana gelir. Yine
ona göre kabz, yabancılardan uzaklaĢma olarak da kabul edilir. Bast ise, iyiliklerle, hayırlarla birlikte olmak
olarak değerlendirilir. Kabz, kiĢinin kendinden ve Ģekillerden uzaklaĢmasından, bast ise Mevlâ‘yı
görmekle ve O‘nun sıfatıyla sıfatlanmaktan dolayı meydana gelir.2 KuĢeyrî‘ye göre kabz ve bast hallerinin
zuhur etmesine neden olan etkenler çok sayıda olmasına karĢın özellikle sâlikin vird ve zikirlerindeki
eksiklik kabz haline sebep olurken, bu vecibeleri yerine getirirken kiĢini içinde bulunduğu ihlas ve
edepleri ifâ etmedeki titizlik bast halinin zuhuruna bir zemin hazırlamaktadır. KiĢinin, kendi sıfatlarından
uzaklaĢması da bir noktada ilâhî sıfatlarla sıfatlanmasıdır.
Mevlânâ Celaleddin-i Rumî, KuĢeyrî‘de olduğu gibi, sâlikin kabz hâlini yaĢamasını, zikir ve
virdlerindeki eksiklikten kaynaklandığı görüĢünü dile getirir. Ayrıca gerek kabz halinin gerekse bast
hâlinin aynı kökten geldiğini ifade eder. Mevlânâ‘ya göre sâlik, kabz hâlini yaĢadığını görünce onun, hangi
ibâdet eksikliğinden kaynaklandığını araĢtırıp, çaresini bulması gerekir. Bast hâli zuhûr edince de daha
kuvvetli bir duruma gelmesi için zikirle sulanması lazımdır.3 Aynı zaman da her iki sûfide edeplere dikkat
etmemenin Allah‘ın ihsanından mahrumiyet getireceği görüĢündedir. Allah‘ın lütfu olarak iĢaret edilen
sâlikte zuhur eden ilk haller ise kabz ve bast halleridir. Kabz hali bir sâlikin hak yolda olmasına rağmen
yapmıĢ olduğu hataların göstermek için zuhur ederken, bast hali ise sâlikin yapmıĢ olduğu eylemlerden
Mevlâ‘nın hoĢnutluğunu göstermek için zuhur eder. Zira seyr ü sülûk esnasında sâliklerin ulaĢtığı
makamlar kendi iradeleriyle kazanmaları yönüyle kesbî olarak kabul edilir. Kabz ve bast gibi haller ise
tamamen Allah‘ın ihsanı ve lüftu ile ulaĢılan hallerdir. Bu genel kabul hatırda tutulduğu zaman bu
mevzuu daha iyi anlaĢılacağı kanaatindeyiz.
Bu hususta Mevlânâ Ģöyle diyor:
Bulanıklardan, duruluklar çıkarır, cefalarını vefa yerine tutar.
Cefakârlıktan bulunursan noksandan kurtulup kemâle eriĢesin diye kulağını burar.
Sülûkte virdini terk edersen zahmete, mihnete düĢer, sıkıntıya uğrarsın ya.
Kök gizliydi, meydana çıktı. Sen de darlığını, ferahlığını bir kök bil.
Kötü kökse hemencecik, çabucak onu sök ki çimenlikte çirkin bir diken çıkmasın.
Ġç sıkıntısı görünce ona bir çare bul. Çünkü dallar, hep kökten meydana gelir.
GeniĢlik gördün mü de onu sula, yetiĢip meyve verince dostlara dağıt. 360b.
Yolcu, sana da bir sıkıntı, bir gönül darlığı geldi mi alevlenme, meyus olma.. senin için o muvafıktır. 3730b.
Tanrı‟dan ebebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Tanrı‟nın lütfundan mahrumdur. C. I
Mevlânâ‘nın edepten yoksun olan kimsenin Allah‘ın ihsanından mahrum kalacağı ifadesi, sâliklere
gelen hallerin Allah‘ın bir mevhibesi olduğu göz önüne alındığında daha iyi anlaĢılacaktır. Bir baĢka
KuĢeyrî, Uyûnü‟l-ecvibe, vr. 4a- 5b.
KuĢeyrî, Mensûru‟l-hitâb, vr. 149a.
3 Mevlânâ, Mesnevi, III, 352-366b, s. 86-89.
1
2

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

289

açıdan KuĢeyrî, kabz ve bast hallerini sâlinin sülûku esnasına da ondan ayrılmayan iki hal olarak görür. O,
aynı zamanda bu iki hâlin her ikisinin içinde de hubbun(sevginin) devam ettiği görüĢündedir. 1 Oysa
KuĢeyrî‘nın eserlerine almıĢ olduğu birçok nakil bakıldığında, tasavvufta genel kabul gören kabz hâlinin
havf makâmından doğduğu ve içerisinde korkunun Ģiddetli olduğunu ifade eden görüĢlerde mevcuttur.
Birçok sûfinin böyle bir kanaate sahip olduğu bir durumda KuĢeyrî‘nin kabz halinin içinde sevginin
olduğunu ileri sürmesi dikkate değerdir. Çünkü bu noktada her ne kadar korku zâhir olarak görünse de
sevgi ve ümit, bâtınen varlığını muhafaza etmektedir. Aynı zamanda bu görüĢ, Mevlânâ‘nın kabz ve
bastın her ikisini de aynı kökten geldiğini ifade eden izahıyla bir benzerlikte arz etmektedir.
Mevlânâ Celâleddin Rumî, kabz ve bast hallerini izah ederken KuĢeyrî ile yine paralellik
gözükmektedir. Mevlânâ, sâlike kabz hâli geldiğinde onun üzülmemesi gerektiğini belirtir. Çünkü bu hâl
onun kurtuluĢu içindir. Bu noktada o, kabz hâlini kıĢa, bast hâlini de yaza benzeterek, yaz mevsiminin
devamlılığının, bağı ve bahçeyi kavuracağını belirtir. Ona göre kabz yüzü ekĢidir ama Ģefkatlidir. Bast
hâlinin yüzü ise güleçtir ama yakıcıdır. Bundan dolayı müridin kabz hâlinde, bast hâlini görmesini salik
verir.2
Bir baĢka yönden de KuĢeyrî ile Mevlânâ‘nın havf ve recâ kavramlarına yaklaĢımlarında da bir ifade
benzerliği dikkat çekmektedir. KuĢeyrî, kiĢinin içinde bulunduğu havf ve recânın dengeli olmasını
önemseyerek bu iki halinin sâlikte belli bir sınır dâhilinde bulunmasının gereğine vurgu yapar.3 Yani ne
havf aĢırı derecelere ulaĢarak sâliki ümitsizlik hâlinin içine düĢürmeli, ne de recâ ileri boyutlara ulaĢarak
ilâhî emirlere lakayt davranacak bir duruma düĢürmelidir. Diğer bir ifadeyle, havf, içinde recâyı da
barındırmalıdır ki, kiĢi, ümitsizliğe düĢmesin; recâ da içinde korkuyu barındırmalıdır ki; sâlik, emirleri
yerine getirme ve yasaklardan sakınma noktasında baĢarılı olabilsin. KuĢeyrî‘nin bu görüĢüyle Mevlânâ‘yı
etkilediğini söyleyebiliriz. Bu konuda Mevlânâ havf ve recâdan soru soran birine Ģunları söylemiĢtir:
―Bana korkusuz bir ümit, yahut ümitsiz bir korku göstersene! Bunlar, birbirinden ayrılmadığı hâlde, böyle
bir Ģeyi nasıl soruyorsun? Meselâ biri buğday ekerse, elbette buğday biteceğini ümit eder. Fakat yine de
Allah esirgesin! Bir âfet, bir engel çıkıp zarar vermesin diye, içinde bir korku vardır. Bununla anlaĢılmıĢ
oldu ki, korkusuz ümit yoktur. Ümitsiz bir korku yahut korkusuz bir ümit, asla tasavvur olunamaz. Ġnsan
ümitli olur da karĢılık ve ihsân beklemezse, o iĢte mutlak surette, daha hararetli olur, daha ciddi davranır.
Ümit beklemek, onun kanadıdır; kanatları ne kadar kuvvetli ve sağlam olursa, o kadar yükseklere uçabilir.
Eğer ümidi olmazsa tembelleĢir, kendisinden bir hayır beklenmediği gibi kullukta da bulunamaz.‖4
Ayrıca KuĢeyrî ile Mevlânâ‘nın bazı kavramları izah ederken kullanmıĢ oldukları ifade birlikteliğini
fenâ, sabır gibi kavramlarda da rastlamaktayız. Her ne kadar her sûfînin fenâ ve bekâ hâli birbirinden
farklı5 ise de hâlleri sıhhatli olan sâliklerin fenâ ve bekâsı sürekli olarak birbirini takip eder. 6 Fenâ yok
olmak manasında olmasına karĢın, KuĢeyrî ve Mevlânâ bunu, gerçek varlık ve yaĢamak manasında
kullanırlar. Bu bağlamda KuĢeyrî‘nin de vurguladığı gibi, fenâ hâlini yaĢayan insan, helak olsa bile hayat
sahibidir. Allah‘ın emirlerine muhâlefet içinde yaĢayan ise hayatta bile olsa aslında ölüdür.7 Mevlânâ ise
bu durumu Mesnevî‘de Ģöyle dile getirir:
Fenâ varlık, kendisini bâkî varlığa teslim edince o da bâkî ve lâyemüt olur.
Fânî hareketten kurtuldum, Ģimdi onun eliyle hareket ettiğimden ebedî (bakî) canlılığa ulaĢtım.8
KuĢeyrî, Mensûru‟l-hitab fi meĢhûri‟l-ebvâb, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4128, vr. 149a.
s. 696-699.
3 KuĢeyrî, Letâifü‟l-iĢârât, I, 68.
4 Mevlânâ, Fihi mâ fîh (Terc. Meliha Ülker Ambarcıoğlu), MEB, Ġst. 1990, s. 120.
5 KuĢeyrî, er-Risâle, s. 68-69. KuĢeyrî‘ye göre fenâ hâlinde sûfîler, derece bakımından birbirlerinden farklıdır. AĢağıdaki Ģiirle bu
hâle iĢaret eder:
“Bir grup sâlik sahrada ĢaĢkın bir vaziyette kaldılar. BaĢka bir grup aĢk meydanında hayrete düĢtü. Bunlar yok edildiler, sonra yine yok edildiler,
sonra yine yok edildiler, sonra Rablerine kurb manasına gelen bekâ hâli ile bâki kaldılar.”
6 KuĢeyrî, Letâifü‟l-iĢârât, III, 198, I, 347; KuĢeyrî, Tertibi Sülûk, s. 28.
7 KuĢeyrî, Tahbîr ve tezkîr (Tahk. Abdu‘l-Vâris Muhammed Ali), s. 60.
8 Mevlânâ, Mesnevi, IV, 1081-1083b, s. 225. Mevlânâ baĢka bir yerde de bu durumu Ģöyle dile getirir:
Her an nefsinden varlığı terket. Fânî derviĢ gibi kendiden geç.
Kendinden geçip artık ne yaparsan ―sen atmadın, Hakk attı‖ sırrı zâhir olur. Bkz. Mesnevî, VI, 1544-1545b, s. 303.
1

2 Mevlânâ, Mesnevi, III, 3757-3762b,
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Her iki sûfi de, gerçek hayatın Allah‘ın varlığında kiĢinin fanî olmasından geçtiği noktasında hem
fikirdir. Zira Ģu iğreti hayatın ötesine geçen sûfi hayatın kaynağına ulaĢtığı için var oluĢunu daha yüksek
bir boyuta taĢımıĢ olur. YaĢadığı fenânın derinliğinin enginliği kadar Rabbının hayy sıfatından nasiplenir.
Bir baĢka yönden de, hem KuĢeyrî, hem de Mevlânâ‘ya göre sâlikin tahammülü zor olan Ģeylere karĢı
sabır göstermesinde manevî Ģarabın rolü büyüktür. MüĢahede üzere olan salikin katlanılması güç Ģeylere
sabır göstermesiyle, keĢfi kapalı sâlikin tahammül göstermesi aynı olmaz. Bu hususta KuĢeyrî‘nin ifadesi
Ģöyledir: ―Kul, Allah‘ı gaibte hissettiği zaman sabrı tatmak acıdır. Ama kul, Allah‘ı müĢâhede ile rü‘yet
Ģarabını içtiği zaman, sabrın nimeti lezzetlidir.1 ĠĢte bu bağlamda Mevlânâ Celâleddin Rûmî Ģunu
söylemiĢtir: ―AĢk kadehine sabır, zor değildir.‖2 Burada her iki sûfinin iĢaret ettiği gibi manevi Ģarap
sayesinde müĢahede hali içerisinde sülûk ehline katlanılması zor olan Ģeyler bir sıkıntı vermediği gibi
bazende tarifi mümkün olmayan bir lezzetler sunabilir. Bu Ģarap bir noktada Mevlâ‘nın dostunu
sıkıntılardan uzaklaĢtırmak için sunduğu bir ihsanıdır.
Aynı Ģekilde ubudiyet anlayıĢlarında KuĢeyrî ile Mevlânâ Celâleddin Rumî arasında bir birliktelikten
söz etmek mümkündür. Zira her ikiside gerçek hürriyeti Allah‘a kullukta görmektedir. Mevlânâ, insanın
kulluktan asla kurtulamayacağını, Allah‘a kul olmayı tembelliği yüzünden baĢaramayan kimselerin
sonunda farklı Ģeylere kulluk yapacağı görüĢündedir.3 Aynı Ģekilde Abdulkerim KuĢeyrî de gerçek
manada hürriyeti, Ģu Ģekilde tarif ediyor: ―Hakiki hürriyet, kullukta kemâl hâlidir. Allah Teâlâ‘ya karĢı
ubûdiyette sâdık olursan, baĢkalarına köle olma boyunduruğundan kurtularak hürriyete kavuĢursun.‖4
Yani mutasavvıflarımız, bir kiĢinin ya Allah‘a kul olacağını ya da O‘nun dıĢında, mahlûklardan her hangi
bir Ģeyin kulu haline geleceği hususunda hem fikirdirler.
Kısaca, KuĢeyrî ile Mevlânâ birbirinden etkileĢim denecek düzeyde bir çok fikir ve kavramda ifade
birlikteliğine rastlamak mümkündür. Her ikisi de sülûkta mürĢidi kâmilin rehberliğinin önemi üzerinde
dururken aynı zamanda gerçek mürĢidin azlığına vurgu yaparak iĢin ehil olmayanların çoğunlukta
oluğunu ifade etmiĢlerdir.. Her iki sûfi nazarında zikr-i daimi kemale gitmede son derece önemlidir. Yine
mutasavvıflarımıza göre Allah bir kulunu duasın kabul edeceği zaman kula dua yapma meyli verir. Yani
kulun duaya yönelmesinin öncesinde Allah‘ın dilemesi vardır. Sema mevzusu da her iki sûfin üzerinde
durduğu bir konudur. KuĢeyrî‘nin müstakil olarak kaleme aldığı sema risalesini dikkate aldığımızda
meĢrepleri farklı olan bu iki sûfinin bazı noktalarda etkileĢim olmuĢtur denecek boyutta ifade
benzerliğine rastlanmaktadır.

1

KuĢeyrî, Letâifü‟l-iĢârât, I, 309.

2 Mevlânâ, Mesnevi, III, 215-216b.

Mevlânâ, Mesnevi, III, 3004-3011b, s. 559-561. Mevlânâ‘ya göre her insanın bir ibâdet yeri vardır. Asîlerin ibâdethâneleri
cehennem olduğu gibi, hırsızların ibâdet mekanları hapishanelerdir. Zira beĢer, kulluk için yaratılmıĢtır. Öyleyse âsîlerin mâbedi
cehennemdir. Ġnsan, her iĢe kabiliyetlidir. Lâkin maksat, Hakk‘a ibâdet etmeye çalıĢmaktır. … insandan maksat ilim ve hidâyettir.
Lakin herkesin bir mâbedi vardır. Ġkrâm, kerem sahibine mâbeddir. AĢağılığın ibâdet yeri ona cefâlar etmekle olur (Bkz. Mesnevi,
III, 3004-3011b, s. 559-561.). Mevlânâ da kiĢinin ibâdeti ve secdeyi ancak varlık duvarından kerpiç atmakla baĢaracağını
belirterek her insanın, riyâzetle gerçek secde etme aĢamasına gelebileceğini vurgular ve ubûdiyetin gençlikte daha verimli
olacağını ifade eder. Bkz. Mesnevi, II, 1220-1240b, s. 267-271.
4 KuĢeyrî, er-Risâle, s. 119.
3

MEVLÂNÂ‘NIN DÜġÜNCESĠNDE EDEP
Dr. Vahit GÖKTAġ*

Özet
Tasavvufi eğitimde edep uyulması gereken temel ilkelerden birisidir. Bu manada sufiler tasavvufu,
―edepten ibarettir‖ demek suretiyle onu, güzel ahlakın özü Ģeklinde tarif ettikleri görülmektedir. Kur‘an
ve sünneti tasavvuf düĢüncesinin merkezine yerleĢtiren Mevlana, gözünü aç da, baĢtan baĢa Allah‘ın
kelamı olan Kur‘an-ı Kerim‘e bak! Kur‘an‘ın bütün ayetleri edep talim eder, edep öğretir diyerek edebin
Ġslamın hülasasını teĢkil ettiğini ifade eder. Mevlânâ insanın baĢına gelen sıkıntı ve gamın sebebini
edepsizliğe bağlar. O‘na göre edepsizliğin zararı sadece bunu iĢleyenin kendisiyle sınırlı kalmamakta
fesatçının çevresine verdiği zarar gibi edepsiz de çevresine zarar vermektedir. Mevlânâ âdem ile Ģeytan
arasında kıyaslama yaparak âdemin edebi sayesinde affedildiğini Ģeytanın ise edepsizliği dolayısıyla
huzurdan kovulduğunu ifade eder. Mevlânâ diğer sûfilerde olduğu gibi edebi nimete ulaĢmak için
vazgeçilmez bir unsur olarak görür. Ġsrailoğullarının nimetlerinin elinden alınmasına; sû-i edeplerini sebeb
gösterir. Mevlânâ‘ya göre edepsizlik aynı zamanda lanet ve mahrumiyetin de sebebidir.
Anahtar kelimeler: Tasavvuf, Mevlânâ, edep, ahlak.
Mevlânâ‘nın düĢüncesinde edep konusuna geçmeden önce edep teriminin anlamına ve dini
literatüründeki kullanımına kısaca değinmek gerekir. Edep, erken dönemlerden itibaren dini literatürde
geniĢ bir kullanım alanı bulmuĢ bir terimdir. Müslüman ilim adamlarından bazıları kitaplarının bir
bölümünü edep konusuna ayırmıĢ ve bu bölümleri edep baĢlığı altında vermiĢlerdir. Buhari‘nin ―elCami‘us-sahih‖ eserinin bir bölümü ―Kitabü‘l-Edep‖ baĢlığını taĢır. Yine onun, özellikle geniĢ anlamda
ahlaka dair derlediği hadis ve haberleri ihtiva eden eserinin adı da el-Edebü‘l-müfred‘dir. Bunun yanı sıra
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki‘nin el-Âdâb adlı eseri de ahlak ve muaĢarat konularına dair hadislerden
oluĢur. Diğer pek çok hadis mecmuasında da edep bölümlerinin bulunduğunu görmek mümkündür. Hz.
Peygamber‘in sünnetinde müekked ve zevaid sünnet dıĢında kalan davranıĢlar fıkıh literatüründe genel
olarak edep kavramıyla ifade edilmiĢ olup fıkıh kaynaklarında vacip sünnetlerden sonra ―âdâb‖ baĢlığı
altında ele alınmıĢtır.1
Edep, sözlük anlamı olarak zerafet, iyi ahlak, ilke, ince duygu, erdem, her Ģeyin hakkını vermek, güzel
terbiye, insanlara kavlen ve fiilen güzel davranıĢta bulunmak gibi anlamlara gelmektedir.2 Seyyid ġerif
Cürcani edebi Ģöyle tarif eder: ―Edep kendisiyle her türlü hatadan sakınılabilen Ģeyi bilmekten ibarettir.‖ 3
Ayrıca edep, bir toplumda örf, âdet ve kural halini almıĢ iyi tutum ve davranıĢları kazandıran bilgi
anlamında da kullanılmaktadır. Ġbn Manzur edep kelimesinin kökünün ―edb‖ olduğunu belirtir ve bunun
―davet etme‖ manasına geldiğini ifade eder. Kur‘an-ı Kerim‘de edep veya bundan türetilmiĢ her hangi bir
kelime geçmez. Ancak A‘li Ġmran 3/11, Enfal 8/52,54 ayetlerinde ―âdet, alıĢkanlık, eskilerin uygulamaları
anlamında ―de‘b‖, Yusuf 12/47 ayetinde aynı manada ―deeb‖ ve Ġbrahim 14/33 ayetinde ise sürekli
anlamında ―dâibeyn‖ Ģeklinde yer almaktadır. Hadislerde ise hem edep hem de çoğulu âdâb ile aynı
kökten fiil ve isimler kullanılmıĢtır. Edep kavramı baĢtan beri ahlaki-dini konular, gelenek ve görenek,
muâĢarat kuralları gibi anlamları yanı sıra aydın olabilmek için gerekli bilgileri ve genel kültürü ifade eden
Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi
Manzur, Lisanü‘l Arab, ―edb‖ md.; Ġbn Kuteybe, s.162, 558
2 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara 1997, s. 236
3 Cürcani, Ali b. Muhammed, Tarifat, s.14
*
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bir terim olarak kullanılmıĢtır.1 Edep kavramı hakkında kısa değerlendirmeden sonra tasavvuf eğitiminde
edebin yerine ve önemine değineceğim.
Tasavvufun eğitim sisteminde edep ilkesine uymak temel Ģarttır. Bu manada Ebû Hafs el-Haddâd (ö.
260/874): ―Tasavvuf, edepten ibârettir.‖2 diyerek onu, güzel ahlâkın özü Ģeklinde târif etmiĢtir. Edebi
terk eden bir kimse sorumluluk bilinciyle hareket etme Ģuurundan uzaklaĢır. Aynı zaman sosyal hayatta
da musamaha ve hoĢgörüyü de terk etmeye baĢlar. Dolayısıyla nesebi ile övünmek, mal, mülk ve Ģöhret
peĢinde koĢmak gibi davranıĢları edinir. Bu tür psikolojik problemli davranıĢları edinmemenin yolu edepli
olmaktan geçer. Mevlana edepli olma hususunda Cenab-ı Hakk‘a niyazda bulunmayı tavsiye eder ve
Ģöyle der:
―Kendinizi kontrol ederek, Cenab-ı Hakk‘tan edebli insan olmak hususunda bizi baĢarıya
ulaĢtırmasını niyaz edelim. Çünkü edebi olmayan Allah‘ın lütfundan mahrum kalır. Edebi olmayan yalnız
kendisine kötülük etmiĢ olmaz, belki edebsizliği yüzünden bütün dünyayı ateĢe vermiĢ olur.‖3
Sûfilere göre her vaktin, her hâlin, her makâmın bir edebi vardır. Bu edepleri gözetenler hedeflerine
ulaĢırlar, gözetmeyenler ise tam ulaĢtık dedikleri sırada bile edepsizlikleri yüzünden hedeften
uzaklaĢtırılırlar.4
Kur‘an ve Sünneti tasavvuf düĢüncesinin merkezine yerleĢtiren Mevlânâ; ―Gözünü aç da, baĢtan baĢa
Allah kelamı olan Kur‘an-ı Kerim‘e bak! Kur‘an-ı Kerim‘in bütün ayetleri edep talim eder, edep öğretir‖
diyerek edebin Ġslam‘ın hülasasını teĢkil ettiğine vurgu yapar. ―Aklım, kalbime: ―Îmân nedir?‖ diye sordu.
Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek: ―Îmân edepten ibârettir.‖ dedi.‖5 sözleriyle de Rasülüllah (s.a.v.)‘in
‗îmanla edep arasında kurmuĢ olduğu iliĢkiye telmihte bulunur. Hz. AiĢe‘ye Peygamber efendimizin
ahlakını sorduklarında ―Onun ahlakı Kur‘an‘dan ibaretti.‖6 buyurmuĢtur. Mevlana diğer sufilerde olduğu
gibi edebi nimete ulaĢmak için vazgeçilmez bir unsur olarak görür. Ġsrailoğullarının nimetlerinin
ellerinden alınmasına sû-i edeblerini sebep gösterir. Mesnevî‘de bu husus Ģöyle anlatılır:
―Mûsa kavmi arasındaki birkaç edepsiz ―hani sarmısak? Hani mercimek? diye söylendiler. Bunun
üzerine, gökten gelen sofra ve ekmek kesildi. Bize de ekip biçme telaĢı, çapa ve orak meĢakkati kaldı.
Sonra Ġsa geldi, Ģefaatte bulundu. Allah da tekrar sofra ve tabak içinde ganimetler gönderdi.
Gökten sofra gelmeğe devam ediyordu. Çünkü Ġsa ―Ey rabbimiz, bize gökten sofra indir‖ diye dua
etmiĢti.
Küstahlar tekrar edeb sınırlarını çiğnediler. Köleler gibi çıkın çıkın yiyecek saklamaya koyuldular.
Hazret-i Ġsa onlara yalvarırcasına dedi ki: ―Bu sofra daima gelecektir. Yeryüzünden eksilmeyecektir.
Büyük bir zâtın sofrasına oturup da doymayacağım diye korkmak, hırs ve tama ile açgözlülük etmek
nimete nankörlük olur.‖
O dilenci suratlı görgüsüz kimselerin hırsı ve edebsizliği yüzünden ilahi rahmet kapısı yüzlerine
kapandı.‖ 7
Mevlâna, bunun yanında edebi insan olma Ģuurunun temeline yerleĢtirir ve Ģöyle der: ―Efendi! BilmiĢ
ol ki edep, insanın bedenindeki ruhtur. Edep, ricâlullâhın göz ve gönlünün nûrudur. Eğer Ģeytanın baĢını
ezmek istersen, gözünü aç ve gör; Ģeytanı kahreden edeptir. Ġnsanoğlunda edep bulunmazsa, o gerçekte
insan değildir. Ġnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir.‖8
Bireyin ve toplumun ruh sağlığı edebe bağlıdır. Bu konuda Mevlânâ insanın baĢına gelen sıkıntı ve
gamın sebebini edepsizliğe bağlar. O‘na göre edepsizliğin zararı sadece bunu iĢleyenin kendisiyle sınırlı

1 Ġbn

Manzur, aynı yer; Mucem, ―edb‖ md.
KuĢeyri, Risale, s.559; Sülemi, Tabakat, Kahire 1969, s.119
3 Mevlana, Mesnevi, çev., ġefik Can, Ġstanbul 1997, c.I, 78-79
4KuĢeyri, Risale, s. 559; Sülemi, Tabakat, Kahire 1969, s.199
5 Mevlana, aynı yer
6 Müslim, Müsafirun, 139
7 Maide, 5/114; Araf, 7/160; Mevlana, Mesnevi, c.I, 78-91
8 Mevlana, age. S.245-246, b.3056-3064
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kalmamakta fesatçının çevresine verdiği zarar gibi edepsiz de çevresine zarar vermektedir. 1 Mevlânâ
âdem ile Ģeytan arasında kıyaslama yaparak âdemin edebi sayesinde affedildiğini Ģeytanın ise edepsizliği
dolayısıyla huzurdan kovulduğunu ifade eder.2 Burada âdem‘in ―Rabb‘imiz, kendimize zulmettik‖ diyerek
yaptığı yanlıĢ hareketi kendi üstüne alarak edepli davranmıĢtır. Buna karĢılık iblis ise ―Sen beni azdırdın‖
diyerek suçu kendi üstünden atarak edepsizlik yapmıĢtır.3 Bu husus Mesnevî‘de Ģu Ģekilde anlatılır:
―Madem ki can, sözle mânâyı aynı anda kapsayamıyor, ikisinin birden nasıl yaratıcısı olabilir?
Fakat Cenab-ı Hak her Ģeyi kuĢatmıĢtır ey oğul! Onu bir iĢ, diğerinden alıkoyamaz.
AĢağılık ġeytan, "beni saptıran sensin!" diyerek kendi fiilini örtbas etti.
Adem ise, "kendimize biz zulmettik" diyerek hatayı kendine nisbet etti. Fakat O, Hakk'ın fiilinden ve
yaratıĢından bizim gibi gafil değildi.
O hatanın iĢlenmesinde de kendisine kudret verenin Cenâb-ı Hak olduğunu; Adem, edebinden dolayı
gizledi de hatâyı kendi üzerine aldı.
Cenab-ı Hak, Âdem'e, tevbesinden sonra buyurdu ki: Ey Âdem, senden meydana gelen o hata ve
imtihanı ben yaratmadı mı idim?4
Senin hatan, benim kaderimin neticesi değil miydi? Nasıl oldu da, özür dilediğin vakit onu gizledin?
Adem dedi ki: Korktuğum için edebi terketmedim.' Cenab-ı Hak da dedi ki: "Ben de seni, edeb
haddini aĢmaktan muhafaza ettim".
Her kim bir hürmet gösterirse hürmet görür. ġeker getiren, badem helvasına nail olur.‖
Mevlânâ diğer sûfilerde olduğu gibi edebi nimete ulaĢmak için vazgeçilmez bir unsur olarak görür.
Ġsrailoğullarının nimetlerinin elinden alınmasına; sû-i edeplerini sebeb gösterir. Mevlânâ‘ya göre
edepsizlik aynı zamanda lanet ve mahrumiyetin de sebebidir. Bu nedenle Mevlânâ, insanın kendisini
kontrol ederek Cenab-ı Hakk‘tan, edebli bir insan olması hususunda baĢarıya ulaĢtırmasını niyaz etmesi
gerektiğini ifade etmiĢtir. Bu durumda insanın Allah‘ın lûtfundan mahrum kalmaz.
Mevlânâ edebin ne olduğunu soran bir kiĢiye Ģöyle cevap vermiĢtir: Edep; edepsizlerin her iĢine,
kabalıklarına ve kötü sözlerine sabretmekten ibarettir. Bu ifadeyle benzer bir ifadeyi ġeyh Sâdi ġirazi de
kullanmıĢtır. Ona göre, ―edep Allah‘ın nûrundan bir tacdır. Onu baĢına koy, nereye gidersen git, huzûr
bulursun.‖ Edebi edepsizlerden öğrenmekten ile kastedilen aslında insanın edepsizlerin kötülüklerine
sabretmekle mânen yıkanacağı ve temizleneceğidir. Bu itibarla Mevlânâ, insanoğluna tavsiye mahiyetinde
Ģöyle bir ifadesi vardır. Kimi; filanın tabiatı pis, huyu kötü diye serzeniĢte bulunduğunu görürsen bil ki,
aslında bu serzeniĢte bulunan kötü huyludur. Çünkü o kötü huylunun kötülüğünü söylemek suretiyle
edepsizliğini ortaya koymuĢtur. Güzel huyun, kötülüklere sabrederek kazanılacağının farkına
varamamıĢtır. Bu konuda insanlara en güzel örneğin peygamberler olduğuna iĢaret etmiĢtir. Çünkü
peygamberler, kötülüklere tahammül etmek suretiyle tabiatlarını değiĢtirmiĢlerdir. Bu sayede
tabiatlarındaki nefsani huyları yok etmiĢlerdir.5
Varlık ağacının meyvesi olan insan, melek olmadığı için her an hata yapmaya meyilli olan bir varlıktır.
Ġnsanı hatasıyla kabul edebilmek büyük bir erdemdir. Onun için Mevlânâ eĢyanın esiri olan insanı benlik
bağlarından kurtarıp eĢyaya hâkim olan bir yapıya kavuĢturmak ister. Böylece insan kendini tanıyıp
yaratıcı gücün farkına varır ve esere değil müessire bakmayı öğrenir.6 Eğer maddeye bağlanır, dünyevî
arzu ve isteklerin peĢinde hırsla koĢarsa asıl gayesi olan Allah‘ı tanıma ve O‘na karĢı sorumluluk bilinciyle
ibadet etme görevini unutur. Mevlana‘ya göre ham tamahla hırs lokmasına düĢen kiĢinin ne Ġsa‘nın
soluğu ile ne de Lokman‘ın hikmeti ile bir iĢi vardır.7
Ġnsan yaratıcısına karĢı görevlerini yerine getirmediği için edepsizlik etmiĢ olur. Mevlâna burada
1 Mevlana, Mesnevi,

c.I, b.80
c.I, b.1488-85
3 Araf süresinin 23. ayetine iĢaret vardır.
4 Mevlana, Mesnevi, c.I, b.1480-93
5 Mevlana, Mesnevi, b.771
6 Mevlana, Divan-ı Kebir, haz.Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, C.VII, b.345
7 Mevlana, age., b.4141
2 Mevlana, Mesnevi,

294

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

kiĢinin Cenab-ı Hakk‘ın vermiĢ olduğu türlü türlü nimetler karĢısında O‘na ibadette noksanlık
etmeyip baĢka kapılardan medet ummayı edepsizlik olarak telakki eder, bu hususla ilgili köpek
örneğini verir ve Ģöyle der:
―Bir köpeğe bir kapıdan bir lokma ekmek verilse, o kapıya bağlanır, o kapının minnetdârı ve
hizmetkârı olur.
O köpeğe eziyet edilse, ona bir Ģey verilmese bile, o kapıdan ayrılmaz, oranın muhafızı ve bekçisi olur.
Âdetâ o kapının çavuĢu olur, orada yerleĢir kalır. Bir baĢka kapının çevresinde dolaĢmayı nankörlük,
küfür bilir.
O mahalleye baĢka bir yerden bir garip köpek gelirse, hemen o mahalle köpekleri bir araya toplanır,
gelen garip köpeğe havlarlar; onu edebe dâvet ederler.
Ona derler ki: ―Ġlk önce ekmeğini yediğin kapıya dön! Orada yediğin nimetlerin hakkı, senin gönlünü
oraya bağlamandır!
Haydi git! Vakit geçirmeden eski yerine git, orada nâil olduğun nimetlerin hakkını yerine getir!‖ diye
ona bağırırlar, onu ısırırlar.
Ey sana verilen mânevî yemekleri unutan kiĢi! Sen de gönül kapısından ve gönül sahipleri kapısından
kaç kere âb-ı hayat içtin, gözlerin açıldı?
Hatırlamıyor musun? O gönül ehlinin kapısından aldığın mânevî gıdalarla, mânevî zevklerle bir çok
defa âdetâ mest olmuĢ, kendinden geçmiĢ bir hâlde ayrılırdın?‖1
Bu beyitlerde de görüldüğü üzere, nimet verene karĢı sadakat köpek metaforuyla dillendirilir. Hz.
Mevlânâ, köpek nimete nail olduğu kapıya nasıl edeplenmek üzere sadakatle bağlanırsa, bir sâlikin de aynı
sadakatle, o büyük kapıya aynı Ģekilde bağlanması gerektiğini söyler. Mevlânâ burada Lokman (a.s)
örneğini verir. Lokman o kadar edepli birisi ki efendisinden gelen acı karpuzu bile yüzünü
buruĢturmadan kabul ediyor. Çünkü efendisinin kendisine olan lütuflarını asla unutmuyor.
Mevlânâ arkadaĢ seçimi esnasında da edepli insanların aranması gerektiğini, kaypak ve sözünde
durmayan insanlarla dostluk kurmaktan uzak durmalarını tavsiye eder. Bu tip insanları sarhoĢlara benzetir
ki onlar yalnızken kahramanlık taslarlar, fakat mücadele ve mücahede esnasında kaçacak delik ararlar. 2
Mevlânâ bunu Ģu beytinde dile getirir:
“Er olmayan kaypak arkadaĢlara uyma, çevir onlardan yaprağını!
Çünkü onlar sizinle yoldaĢ olurlarsa gaziler de saman gibi içsiz bir hâle düĢerler.
Size uymuĢ görünürler, sizinle beraber safa girerler.
Ama sonra kaçarlar, safı da bozar, periĢan ederler. 3
Mevlânâ, peygamberlere karĢı saygısızca değil edepli davranılması gerektiğini belirtir. Çünkü onlar
ancak bu tür davranıĢa layıktır. Bu, Kur‘an‘ın ifadesiyle ―evlere kapılarından girmektir.‖4 Peygamberlere
karĢı edepsiz ve uygunsuz davranıĢı eve bacasından girmek Ģeklinde bir teĢbihle ortaya koymuĢtur.
Onların huzuruna layıkı vechiyle varan kiĢinin istediği her Ģeyi onların huzurunda bulacağını da ifade
etmiĢtir. Bu hususla ilgili olarak Mevlânâ; bir ihtiyaç sebebiyle göklere çıkan cinlere dahi yeryüzüne
dönmeleri ve peygamberlere uğramalarının tavsiye ve emredildiğini ifade eder.5 Peygamberlerin varisleri
olan evliyaullaha karĢı da sû-i edepte bulunmak kiĢinin amellerini boĢa çıkarır. Bu husus Mesnevî‘de Ģu
Ģekilde ifade edilir:
―Hakkın has kullarına edepsizce konuĢmak kalbi öldürür.
Ve bu, amel defterini simsiyah yapar.”6
1 Mevlana, Mesnevi,

c.I, b.287-290
c.III-IV, b.4000-4006
3 Mevlana, age., b.4072-4024
4 ―Birr (iyi davranıĢ) evlere arkalarından (pencerelerinden) gelip girmeniz değildir‖ (Bakara, 2/189) âyetine atıf vardır.
5 Mesnevî, IV/202a, 3326-3327, (IV/464). Burada Cin Sûresinin baĢ taraflarına atıf vardır.
6 Mesnevi, c. II, b. 1740.
2 Mevlana, Mesnevi.,
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Sonuç olarak Mevlânâ‘nın düĢüncesinde her oluĢ edeple meydana gelmektedir. Örneğin göklerdeki
ıĢık ve nûr edep sayesinde vardır. Melekler ise edeplerinden ötürü temiz ve masum olmuĢlardır. 1

1 Mevlana; Mesnevî, c. I. b. 78-91

MEVLANA‘DA PEYGAMBER SEVGĠSĠ
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt GÖKÇE*

GiriĢ
Mevlana ile ilgili bir takım açıklama ve yorumların; Ġslamiyet ve Hz. Peygamber göz önünde
bulundurulmadan yapılması ve sanki Mevlana‘yı Ġslam‘dan bağımsız lanse edilmeye çalıĢılması böyle özet
bir çalıĢmayı yapma ihtiyacı doğurmuĢtur.
1- MEVLANA‘YA GÖRE PEYGAMBERLĠĞĠN GEREKLĠLĠĞĠ
Ġnsanoğlunun bu dünyaya gönderiliĢinin temel amacı baĢ baĢa bırakıldığı sınavı baĢarıyla bitirmesini
sağlamaya yönelik tavırlar sergilemesidir. KuĢkusuz bu sınavı baĢarabilmesi, hakkı batıldan, iyiyi kötüden
ve güzeli çirkinden ayırt edebilmesine bağlıdır ve bu da ancak Yüce Yaratıcı‘nın görevlendirdiği rehberler
sayesinde mümkün olabilir. ĠĢte bu bağlamda Mevlana, dünyâ hayâtını bir zindana, bir efsun sandığına
benzetir ve bu efsun sandığından kurtulmanın yolunu Ģöyle gösterir:
“Peygamberlerden, Ģerîat sâhibi elçilerden baĢka kim kurtarabilir, halkı efsun sandığından?!…”1 Zira:
“Peygamberler, kulları Allah‟a ulaĢtırmak için gelmiĢlerdir.”2 Ġnsanların kendilerine lüzumlu bilgileri elde etmeleri için
peygamberlerin rehberliklerine ihtiyaçları vardır. Bu alanda peygamberler adeta ıĢık görevi görmektedirler. 3 Peygamberlik
kurumunun gerekliliğini bu Ģekilde vurgulayan Mevlana, insanların peygamberlere uyma konudaki
sorumluluk ve zorunluluklarına da dikkat çeker.4
Buna göre, çeĢitli sorumluluk ve görevlerle dünyaya gönderilen insanların, peygamberlerin
kılavuzluklarına Ģiddetle ihtiyaçları vardır. Peygamberlerin görevi, bu kılavuzluğu tam anlamıyla yerine
getirmek olduğu gibi; insanlar da bu kılavuzlara uymakla mükellef tutulmuĢlardır.
2- HZ. PEYGAMBER SEVGĠSĠ VE MEVLANA
―Mevlânâ‘nın düĢünce dünyası incelendiği zaman odak noktasının insan olduğu görülür. Mevlânâ
eserlerinde, insanlığa hep mükemmel insan, güzel ahlak sahibi, dürüst, çalıĢkan, alçak gönüllü, hoĢgörülü,
kısaca örnek insan olmanın yollarını anlatır. Mevlâna, Hz. Muhammed (s.a)‘den aldığı değerler
çerçevesinde insanlara sevgi yolunu göstermeye çalıĢır. Bu anlatımlarında da Hz. Muhammed (s.a)‘den
sıkça örnekler verir. Neredeyse her hikâyesinde bir hadis-i Ģerife gönderme yapar ve Ģahit gösterir.‖5
Hikâyelerini dile getirirken ayet ve hadislerden bol miktarda misaller getirir. Örnek alınacak kiĢi olarak
da özellikle Hz. Muhammed‘e dikkat çeker. Hz. Peygamber‘i ismen zikrettiği gibi, sıfatlarıyla da anar;
özellikle Ahmed, Muhammed, Mustafa isimlerini çokça kullanır.
a) Tek KurtuluĢ Yolu: Allah Yolu, Peygamber Yolu ve Kur‘an Yolu
Mevlana, inanç dünyasını berraklaĢtırarak her yönüyle Yüce Allah‘a, Hz. Peygambere ve Kur‘an‘a
* HRÜ., Ġlahiyat Fak. Öğrt. Üyesi., cuneytgokce@harran.edu.tr
1-Mevlânâ, Mesnevî, Ankara-1988, VI, 668. (Bundan sonraki dipnotlarda, ―Mesnevi‖ kısaltması kullanılacaktır.)
2-Mesnevi, I, 477.
3-Mesnevi, I, 560.
4-Mesnevi, VI, 677.
5-Hasan Almaz, ġanlıurfa Kutlu Doğum Sempozyumu-2007‘ye sunulan ―Mevlânâ‘nın DüĢünce Dünyasında Hz.
Peygamber Sevgisi‖, isimli bildiri.
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bağlı olduğunu net ifadelerle dile getirir. Aslında Mevlana‘nın aĢağıdaki ifadeleri baĢka kanıta ihtiyaç
bırakmayacak kadar açıktır:
Ben sağ olduğum müddetçe Kur‟ân‟ın kölesiyim.
Ben Muhammed Muhtâr‟ın yolunun tozuyum.
Benim sözümden bundan baĢkasını kim naklederse,
Ben ondan da bîzârım, o sözlerden de bîzârım1.
ġu ifadeler de aynı anlayıĢın teyit ve tasdikçisidir:
Aklı Mustafa‟nın yoluna kurban et, “Allah‟a dayandım” de. Zira Allah her Ģeye yeter2.
b) Rehber-i Ekmel: Hz. Muhammed
Mevlana‘ya göre Hz. Peygamber, en mükemmel rehber ve yol göstericidir. Mevlana, bu kanaatini
Ģöyle dile getirir.
BaĢına örtüyü çekme, yüzünü örtme. Çünkü dünya ĢaĢkın bir cisimdir, sense akılsın.
Ġddiacıdan utanıp gizlenme sakın. Çünkü sen, parlayan vahiy mumunu taĢıyorsun.
Haydi, geceleyin kalk. Çünkü sen mumsun ey sultan; geceleyin mum ayakta durur.
Senin nurun olmadıkça aydınlık gündüzde bile gecedir. Sana sığınmadıkça, aslan tavĢana esirdir!
Ey Mustafa! Bu safâ denizinde kaptanlık et! Çünkü sen, ikinci Nuh'sun.
Her yolda, özellikle deniz yolunda, akıl sahibi bir kılavuz gerekli.
Kalk da bak yol yorgunu kervana. Bak her bir yanda kaptan olmuĢ bir gulyabani.
Zaman‟ın Hızır‟ı sensin. Her geminin kurtuluĢu sendedir. Ruhullah (Ġsa) gibi yalnız yürüme.
Bu topluluğun önünde gökyüzündeki ıĢık gibisin, güneĢe benziyorsun. Halktan kopmayı, köĢene çekilmeyi bırak.
Ey peygamber, hidayet, Kaf Dağına benzer, sen ise Ankâsın. Ġnziva zamanı değil, gir topluma.
Dolunay, geceleyin yürür göğün zirvesine. Köpeklerin sesinden çekinip bırakmaz yürüyüĢünü.
Kınayanlar, senin dolunayına ve zirveye yürüyüĢüne, tıpkı köpekler gibi havlayıp dururlar.
Bu köpekler, sağırdır “susun” emrine. Senin dolunayına karĢı akılsızca havlayıp dururlar.
Terk etme hastayı, ey Ģifa. Sağıra kızıp da körü bastonsuz bırakma.
Sen dememiĢ miydin, köre yolda yardım eden, Allah‟tan yüz sevap ve ecir kazanır, diye?
Kim körün kırk adım yürümesine yardım ederse, bağıĢlanmıĢ ve doğru yola ulaĢmıĢ olur, dememiĢ miydin?
Öyleyse bu fani dünyada, bölük bölük alıp götür körleri.
Yol göstericinin iĢi budur; sen yol göstericisin. Sen sevinçsin, âhir zaman yasına.
Ey sakınanların önderi, Ģu hayale dalanları yola çıkarıp kesin bilgiye ulaĢtır hadi.
Sana tuzak kurmaya gönlünü kaptıranın boynunu ben vururum; sen neĢeyle yürü.
Körlükler katarım körlüğüne. O Ģeker sanır, oysa ben ona zehir veririm.
Akıllar, benim ıĢığımla ıĢıklanır. Tuzaklar, benim tuzağımdan ders alır3.
c) Alemlere Rahmet: Hz. Muhammed
Cahiliye döneminin çirkefliğine iĢaret eden Mevlana, Hz. Peygamber sayesinde insanlığın nur ve
huzur bulduğunu dile getirir:
Küfür, insanlığın yüzünü karartmıĢtı. Hz. Muhammed'in nuru imdada yetiĢti. Ölümsüzlük davulu çalındı, sonsuza
1 Divan-i

Kebir, II/1331. rubai. s.1341

2 Mesnevi, IV, 702

3 Mesnevi, IV/1453-74
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kadar yaĢayacak olan manevî saltanat geldi.
Yeryüzü manen nurlandı, yeĢillere büründü, gökyüzü sevincinden yenini, yakasını yırttı. Yeniden ay ikiye yarıldı,
mücerred olan ruh geldi.
Dünya tatlılıkla doldu ve beline mutluluk kemerini bağladı. Kalk, zira o ay yüzlü tekrar geldi!
Gönül yedi göğün iĢaretini gösteren usturlab gibi oldu, Ahmed‟in gönlünün aĢıklaması yedi cildi doldurdu1.
d) Saadet-i Dareynin Temin Edicisi: Hz. Muhammed
Mevlana‘ya göre Hz. Peygamber, bu dünyada yol göstericimiz ve rehberimiz olduğu gibi; ahirette de
ġefaatçimiz ve savunucumuzdur:
O, bu dünyada da Ģefaatçidir o dünyada da, bu dünyada insanı dine götürür, o dünyada cennetlere.
Bu dünyada “Sen onlara yol göster” der; o dünyada “Sen onlara ay gibi yüzünü göster” der.
Onun gizli, aĢikâr iĢi, daima “Yarabbi, sen kavmime doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar” demektir.
Onun nefesiyle iki kapı da açıktır. Duası, iki âlemde de müstecap olur.
Ona benzer ne gelmiĢtir, ne de gelecek. Bu yüzden son peygamber olmuĢtur.
Sanatında son derece ileri gitmiĢ bir üstadı görünce bu sanat, sende bitmiĢtir demez misin?
Ey peygamber, mühürleri kaldırmak, kapalı kapıları açmaktasın, Hatem‟sin, bu iĢ, seninle ve sende bitmiĢtir. Can
bağıĢlayanlar âleminde bir Hatem‟sin sen.
Hâsılı mühürleri kaldırma ve kapıları açmada Muhammed‟in iĢaretleri, tamamiyle açıklık içinde açıklıktır, açılık
içinde açıklıktır, açıklık içinde açıklık.
O‟nun canına, evlâdının geliĢine ve zamanına yüz binlerce aferin !
O‟nun devlet ve ikbal sahibi halifesinin oğulları, onun can ve gönül unsurundan doğmuĢlardır2.
e) En Büyük Kurtarıcı: Hz. Peygamber
Mevlana‘ya göre Hz. Peygamber, önderimiz olduğu gibi; bizleri sıkıntılardan kurtaran da O‘dur.
Muhammed‟in sahip olduğu güzel huy ve güzel yaĢantı, bizi kapkaranlık gecelerde çaresiz bırakmaz3.
f) Peygamber Yolu: ġefkat ve Tevazu Yolu
Mevlana, bütün güzel ahlakın yanı sıra, tevazuun da Peygamber yolu olduğunu Ģu sözlerle vurguluyor:
Bir adam yokluğa eriĢir, kendisine yokluğu zinet edinirse, Muhammed gibi o adamın da gölgesi olmaz./ Yokluk
benim iftiharımdır" sırrına zinet yokluktur. Bu çeĢit insan, mumun alevi gibi gölgesizdir.
Bir adam yokluğa eriĢir, kendisine yokluğu zinet edinirse, Muhammed gibi o adamın da gölgesi olmaz./ Yokluk
benim iftiharımdır" sırrına zinet yokluktur. Bu çeĢit insan, mumun alevi gibi gölgesizdir.4
g) Özgün BeĢer: Hz. Peygamber
Mevlana, Hz. Peygamber‘in bizim insani özelliklere sahip olduğunu; fakat ayrıcalıklı yaratıldığını
vurgular:
Muhammed de etten, deriden meydana gelmiĢtir, bu hususta her beden onun cinsindendir./ Eti vardır, derisi vardır,
kemiği vardır, fakat hiç bu bedenlere benzer mi?/ O terkipte öyle mucizeler meydana geldi ki, bütün terkipler mat
oldular.5
1 Divan-i

Kebir, I/882. gazel, s. 308.
VI/167-175.
3 Divan-i Kebir II/655. Rubai
4 Mesnevi, V, 56.
5 Mesnevi, V, 109.
2 Mesnevi
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h) Ġlahi Mucizeler ve Hz. Peygamber
Mevlana, Hz. Peygamberi‘in ilahi mucizelerle teyit edildiğini vurgular. ĠĢte örneklerden sadece bir
tanesi:
Hannâne direği, Peygamberin ayrılığı yüzünden akıl sahipleri gibi ağlayıp inliyordu.
Peygamber, “Ey sütun, ne istersin?” dedi. O da “Canım, ayrılığından kan kesildi.
Bana dayanıyordun, Ģimdi beni bıraktın. Minberin üstüne çıktın” dedi.
Bunun üzerine Peygamber ona dedi ki: “Ey iyi ağaç, ey sırrı bahta yoldaĢ olan!
Ne istersin? Seni yemiĢlerle dolu bir hurma fidanı yapayım da doğudakiler de, batıdakiler de senin hurmanı yesinler.
Yahut Allah, seni o âlemde bir servi yapsın da ebediyen taptaze kal” dedi. Bunu diler misin?
Sütun “Daim ve baki olanı isterim” dedi. Ey gafil, dinle de bir ağaçtan aĢağı kalma!1
i) Hz. Peygamber Ġlahi Koruma Altıntadır
Mevlana, Hz. Peygamber‘in, her bakımdan ilahi muhafaza altında olduğu kanaatindedir. Hatta, O‘na
kem gözle bakmak, ismni hafife almak ve hakaret etmek de ilahi cezayı gerektirir:
Birisi ağzını eğerek Ahmed adını alaya aldı, ağzı çarpıldı da öyle kaldı.
PiĢman olup “Ey Muhammed, affet! Ey Peygamber, sen, Min ledün ilminden (Allah ile ilgili bilgi ve sırlara ait
ilim) lütuflara mazharsın.
Ben bilgisizlikten seninle alay ettim. Alay edilmeye layık ben oldum” dedi.
Allah, bir kimsenin perdesini yırtmak isterse onu, temiz kiĢileri alaya almaya meylettirir!2
j) Mukaddes Kitaplarla Müeyyed: Hz. Muhammed
Mevlana, Hz. Peygamber‘in diğer mukaddes kitaplarda anıldığına dikkat çeker ve bütün dinlerin
aslında Ġslamiyet‘in olduğunu vurgular:
Ġncil'de Mustafa'nın, o peygamberler baĢının, o sefa denizinin adı vardı./Sıfatları, Ģekli, savaĢı, oruç tutuĢu ve yeyiĢi
anılmıĢtı./Hristiyan taifesi (bir gurup Hristiyan) o hitaba geldikleri vakit sevap için/ yüce adı öperler, latif vasfa yüz
sürerlerdi...Onlar Ahmed adının sığınağında korunmuĢlardı.../Ahmed'in adı böyle yardım ederse acaba nuru nasıl
korur!3
k) Hz. Peygamber‘in Davası Kıyamete Kadar Devam Eder
Mevlana‘ya göre Hz. Peygamber‘e bahĢedilen ilahi lütuflar bu dünya ile sınırlı değildir. Aksine O‘nun
davası kıyamete kadar devam edecektir:
Allah‟ın lütufları, Mustafa‟ya vaatlerde bulundu da dedi ki: “ Sen ölsen bile bu din, bu iman ölmez.
Senin kitabını, mucizeni ben yüceltirim. Kur‟an‟dan bir Ģey eksiltmeye, ona bir Ģey katmaya yeltenen kiĢiye ben mâni
olurum.
Ben seni iki cihanda da korurum. Sözünü kınayanları terk eder, onları hor hakir bir hale korum.
Hiç kimse Kur‟an‟ı değiĢtirmeye kudret bulamaz; ona ne bir Ģey ilâve edebilirler, ne ondan bir Ģey eksiltebilirler. Sen
benden daha iyi baĢka bir koruyucu arama!
Senin parlaklığını gün geçtikçe artırır, adını altınlara, gümüĢlere bastırırım.
Senin için minberler, mihraplar kurdururum.
Ben, seni öyle seviyorum ki senin kahrın, benim demektir.
1 Mesnevi, I/2113-18.
2 Mesnevi, I/813-23.
3 Mesnevi, I,58.
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ġimdi adını korkudan gizlice söylüyorlar, namaz kılacakları zaman gizleniyorlar.
Melûn kâfirlerin korkusundan dinin mağaralarda gizli kalıyor ya...
Bütün âlemi minarelerle dolduracağım, âsilerin gözlerini kör edeceğim ben.
Kulların Ģehirler alacak, mevkiler bulacak.
Dinin balıktan aya kadar her tarafı kaplayacak.
Ey Peygamberimiz, sen sihirbaz değilsin, doğrusun… sen de Musa‟nın giydiği elbiseyi giymiĢsin, sen de onun gibi bir
peygambersin.
Kur‟an‟ın, Musa‟nın asâsına benzer küfürleri ejderha gibi sömürüp yutar.
Sen, toprak altında uyursun ama o tertemiz söz asâ gibi her Ģeye agâhtır.
Kast edenlerin elleri o asâya ulaĢamaz. Uyu ey padiĢah, uyu… Uykun mübarek olsun!
Bedenin uyur ama nurun göklere ağar, düĢmanlarını kahretmek için okunu kur, yayını ger.
Felsefeci, aleyhine söylenmeye yeltenir ama nurunun oku ağzını oklar, onu susturur.”
Hakikaten de öyle oldu, hattâ bu vaatten de üstün Ģeyler vücuda geldi. O uyudu, fakat bahtı, ikbali uyumadı1
l) Ölüm, Asıl Sevgili‘ye KavuĢmaktır
Ölümü, düğün gecesi olarak gören Mevlana, bunu Hz. Peygamber‘den aldığını Ģu açıklamalarla
vuzuha kavuĢturuyor:
Ahir zaman peygamberi Ahmed, Rabîulevvel ayında göçtü, bunda hiç ihtilaf yoktur./ Gönlü bu göç zamanını haber
alınca can ve gönülden o vakte aĢık oldu./ Safer gelince, bu aydan sonra sefer edeceğim diye neĢelendi./ Her gece bu
buluĢmanın iĢtiyakıyla sabahlara kadar, "Ey yücelerden yüce yoldaĢ (dost)!" der dururdu./ Kim Safer ayı gitti,
Rabîulevvel geldi diye müjde verirse ben de onu cennetle müjdeler, ona Ģefaatçi olurum" dedi.../ UkâĢe gelip Safer ayı çıktı"
dedi, Peygamber de "Ey ulu aslan, cennet senindir" buyurdu./ Erler -görüyorsun ya- âlemden göçmeden (dolayı)
neĢeleniyorlar, Ģu çocuklarsa âlemde kalmalarına seviniyorlar./ Ġyi suyun tadını tatmayan kör kuĢa acı su Kevser görünür 2
BaĢka bir ifadeyle; ölüm, hiçlik değil, yokluk değil, bir tebdil-i mekândır.
Sonuç
Mevlana‘ya göre Hz. Muhammed (s.a) en son, en kâmil ve en üstün peygamberdir. Vahiy yoluyla alıp
tebliğ ettiği Kur'an Allah'ın kitabıdır, değiĢmemiĢtir, değiĢmeyecektir.
Tek kurtuluĢ yolu; Allah, Peygamber ve Kur‘an yoludur. Bu yolların dıĢında herhangi bir arayıĢ içinde
olmak insanı dalalete götürür.
En mükemmel Rehber Hz. Muhammed‘dir. O‘nun rehberliği ile insanlık doğruyu bulur ve
yanlıĢlardan kurtulur.
O, sadece insanlar ya da müminler için değil; tüm alemler için rahmettir. O‘nun getirdiği davada
herkesin ve her Ģeyin hukuku muhafaza altındadır. O, kainatın garantörüdür.
Hz. Peygamber, dünyada insanlığın yol göstericisi olduğu gibi; ahiret ve esenlik yurdunda da
ümmetinin Ģefaatçisidir.
En büyük kurtarıcı Hz. Peygamber‘dir; öyle prensipler vazetmiĢ ki, onlara uyulduğu takdirde
kurtuluĢa ermemek mümkün değildir.
Kendisi mütevazi olan Hz. Peygamber, tevazuu ana ilke olarak ortaya koymuĢ ve bunu insanlığın bir
erdemi olarak saymıĢtır.
O, beĢer olsa da sıradan bir beĢer değildir. Cenab-ı Hakk‘ın bir takım ihsan ve ikramlarına mazhar
olmuĢtur.
1 Mesnevi

III, 96.

2 Mesnevi, IV, 209.
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Ġlahi Mucizelerle teyid edilen Hz. Peygamber, ilahi koruma altındadır ve diğer Mukaddes Kitaplar
tarafından da teyid edilmiĢtir.
Davası Kıyamete kadar devam edecek olan Hz. Peygamberin vefatı Asıl Sevgili‘ye kavuĢma anlamını
ifade eder.
Bu özelliklere sahip olan Hz. Peygamber‘i sevmek ilahi emrin gereği olduğu gibi önemli bir insanlık
borcudur.
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MEVLÂNA‘NIN MESNEVÎ‘SĠNDE Hz. PEYGAMBER TASAVVURU
Doç. Dr. Kasım ġULUL1

Ġslâm medeniyet dairesinin bir neticesi olan ve Mevlânâ (672/1273)2 tarafından KeĢĢâfü‟l-Kur‟ân ve
Fıkh-ı Ekber 3 diye de isimlendirilen Mesnevî, birçok özelliğinin yanı sıra 13. yüzyıl Müslüman toplumunun,
Anadolu ve Konya halkının dünyasını da yansıtan bir ahlâk ve irĢat eseridir.
ÇeĢitli çalıĢmalarla ortaya konan tespitlere göre Mevlânâ, Mesnevî‘sinde fikirlerine dayanak noktası
yaptığı âyet-i kerîmelere 1221, hadîs-i Ģeriflere 745 beyitte yer vermiĢtir.4 Bu veriler açık bir Ģekilde
Mevlânâ‘nın gönül ve düĢünce dünyasının temel unsurlarına iĢaret eder ve onun tasavvurunu
Ģekillendiren dinamikleri ortaya koyar.
Mevlânâ, ―bilinen‖ Ġslâm‘dan farklı yeni bir din türetmemiĢtir. Bilakis o, Ġslâm medeniyet dairesinin
yapıcı ve tarz belirleyici temel kaynakları olan Kur‘ân-ı Kerîm‘e ve Hz. Peygamber‘in sünnetine tam
bağlıdır. Bunun en bariz Ģahitlerinden biri -her zaman sözün kısasını sevmiĢ ve yüceltmiĢ- olan
Mevlânâ‘nın Ģu meâldeki mısralarıdır:
“Ben yaĢadıkça Kur‟ân‟ın kölesiyim
Ben Muhammed Mustafa‟nın yolunun toprağıyım
Biri benden bundan baĢkasını naklederse
Ondan da bizarım, o sözden de bizarım, Ģikâyetçiyim…”5
Bu tebliğde, Mesnevî‘deki Peygamber (sav) tasavvurunun ana çizgileri –muhtasar bir ĢekildearaĢtırılacaktır. ġöyle ki:
Mevlânâ, yüksek hakikatleri, metafizik alanına giren birtakım derin ve yüksek meseleleri uygun bir
mesel ve mecazla (metafor) anlatmayı adet edinen irfân ekolüne mensup mutasavvıf ârif bir filozoftur. 6
Hem semantik açıdan hem siyak-sibak ve konu birliği gibi teknik yönlerden bakıldığında Mevlânâ,
Mesnevî‘sinde, köklü ve tutarlı bir varlık değerlendirmesi sunmuĢtur. Onun düĢüncesinde, kevn muazzam
bir vahdet, ahenk ve güzelliğe sahiptir. Bu esaslı varlık düĢüncesi üzerine tevhid, âhiret, nübüvvet, adalet
ve ibadet gibi esasları inĢa etmiĢtir. Bu sâbiteler etrafında Ġslâm ahlakına ait yücelikleri hikemî bir tarzda
kelama konu edinmiĢtir.
Mesela Mevlânâ‘ya göre, ―zekât verilmediğinde bulut gelmez‖.7 Bulut kelimesi yağmura dolayısıyla
―rahmet‖e iĢaret eder. Ġlahî rahmetin tezahür biçimlerinden birisi de yağmurdur. ―Zekât verilmediğinde
bulut gelmez‖ ifadesi baĢka manalara da iĢaret eder. Mesela günümüz dünyasında nimet bol olmasına
rağmen zekâtın öğrettiği rahmetin kaybolması neticesinde insaniyet ailesinin büyük bir ekseriyeti çeĢitli
mahrumiyetler içinde kıvranıp durmaktadır.
Mesnevî‘de, nübüvvet müessesesini esas alan çok belirgin bir Hz. Muhammed (sav) tasavvuru inĢa
1 Harran

Ü. Ġlâhiyat F. Ġslâm tarihi öğretim üyesi, e-posta: kasimsulul@gmail.com
Mevlânâ‘nın biyografisi ve eserleri hakkında geniĢ bilgi için bkz. ReĢat Öngören, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”, DĠA, Ankara 2004,
XXIX,441-448.
3 R. Öngören, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”, DĠA, XXIX,447.
4 M. Dergâhı, Âyât-i Mesnevî, Tahran 1370/1991; B. Furûzânfer, Ehâdîs-i Mesnevî, Tahran 1348/1969; Meâhiz-i Kasas ve Temsîlât-i
Mesnevî, Tahran 1370/1991; A. Dihhudâ, Emsâl ve Hikem, Tahran 1361/1982.
5 Mevlâna, Rubailer, çev. Nuri Gençosman, Ġstanbul 1986, s. 216, rubai: 1052.
6 Toshihiko Ġzutsu, Ġslâm‟da Varlık DüĢüncesi, çev. Ġbrahim Kalın, Ġstanbul 1995, s. 40, 89, 203-206.
7 Mevlâna Celâleddîn Rûmî, Mesnevî, çev. Adnan Karaismailoğlu, Ġstanbul 2004, I/1,39, beyit: 85.
2
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edilmiĢ ve onun (sav) sevgisi, Mesnevî‘nin belirli bir yerinde değil her tarafında dile ifade edilmiĢtir.1
Buna göre Muhammed Mustafa (sav),2 yaratılıĢ ağacının en özenilmiĢ meyvesidir. O (sav), hakiki
insâniyetin ta kendisidir.3 O (sav), –baĢka hiçbir delilin bulunmadığı varsayılsa bile- yalnızca simâsı
doğruluğunu kanıtlamaya yeterli olan yüce bir Ģahsiyettir.4
ġems-i Tebrîzî ile bir konuĢmasında Mevlânâ, ―Muhammed Mustafa (sav) bütün peygamberlerin ve
velîlerin serdârıdır‖ beyanında bulunmuĢtur.5
Ġnsan-i kamil olarak tavsif edilen ve insan-i kamilin anlatıldığı yerlerde hep Hz. Muhammed (sav) in
Ģahsına yönlendirme yapılan Mesnevî‘de temel hedef, birey ve topluma, -Allah‘ın her mertebedeki
tecellilerine mazhar olan insan anlamına gelen- insan-ı kamil6 mertebesine ulaĢmanın yollarını
anlatmaktır. Ġnsân-ı kâmil, Hak ile halk arasında bir köprü vazifesi görür. Kâmil insan, sözleri doğru, iĢleri
iyi, ahlâkı güzeldir, marifet sahibidir, yani eĢyayı ve ondaki hikmetleri gereği gibi bilir. Ġnsân-ı kâmilin bir
baĢka fonksiyonu da ilâhî varlık için en büyük Ģahit ve delil olmasıdır. Bu delil, öteki bütün delillerden
daha güçlüdür; çünkü ilâhî isim ve sıfatlar hiçbir varlıkta insân-ı kâmilde olduğu kadar parlak bir Ģekilde
görünmez. O, Allah isminin mazharı, yaratılıĢın gayesi ve Allah'ın halifesidir. Gerçek insân-ı kâmil olan
Hz. Peygamber‘in bir özelliği de Allah‘ın ahlakıyla ahlâklanmıĢ olması bakımından ahlâkî kemale sahip
bulunmasıdır.7
Bu konuda en gözde örnekliği peygamberlik müessesesinin temsilcileri olan peygamberler ve onların
baĢında Hz. Muhammed (sav) sunmuĢtur. Bu sebeple Mevlânâ, Hz. Muhammed (sav) i özellikle örnek
alınacak kiĢi olarak değiĢik Ģekillerde anar. Hz. Peygamber‘i hem isim hem de sıfat olarak birçok Ģekilde
ġefik Can, Hz. Mevlâna‟da Peygamber Sevgisi, IX. Mevlâna Milli Kongresi, Tebliğler, Selçuk Ü. Selçuklu AraĢtırmaları Merkezi Yayını,
Konya 1997, s. 51-62.
2 Mesnevî‘de, -‖hilye‖, ―delâil‖ ve ―Ģemâil‖ kitaplarında yaygın olarak yer verilen- Hz. Muhammed‘in (sav) bir çok isim ve sıfatı
anılır. Bunlardan Mustafa, Muhtar gibi isimler daha çok zikredilir. Bu da Mevlâna‘nın tasavvurunda Hz. Peygamber‘in en seçkin
ve merkezi öğe olmasının yansımasıdır.
3 Mesnevî, II/4,34-35, beyit: 515-525.
4 Mesnevî, II/4,29, beyit: 350.
5 Eflâki, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, Ġstanbul 1995, I,256; R. Öngören, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”, DĠA, XXIX,443.
6 Ġnsân-ı kâmil düĢüncesini doğrudan Kur‘ân‘dan çıkarmak mümkün olmasa da bazı âyetlerin insân-ı kâmil düĢüncesi
istikametinde yorumlandığı görülmektedir. Meselâ Kur‘ân‘da Âdem‘in “halifelik” mevkiine sahip olduğu (el-Bakara 2/30), benî
Âdem‘in mükerrem kılındığı (el-Ġsrâ 17/70), insanın “ahsen-i takvim” üzere yaratıldığı (et-Tîn 95/4), göklerde ve yerde olan her
Ģeyin onun emrine verildiği (el-Câsiye 45/13), kendisine esmanın öğretildiği (el-Bakara 2/31) ve onun emaneti yüklendiği (elAhzâb 33/72) ifade edilmektedir. Ayrıca ilk insana ilâhî ruhtan üflendiği, bu mevkiin kıymetini bilenleri Allah‘ın kendisine dost
kıldığını, Allah‘ın bazılarına kendi tarafından ilim verdiğini (el-Kehf 18/65), Hz. Muhammed‘in güzel örnek (el-Ahzâb 33/21) ve
âlemlere rahmet (el-Enbiyâ 21/107) olduğunu bildiren âyetler de tasavvufun insân-ı kâmil konusundaki dayanağının Kur‘ân
olduğuna delil olarak gösterilmektedir. Ġnsân-ı kâmil düĢüncesinin geliĢmesinde hadis literatürü de önemli rol oynamıĢtır. Meselâ
bazıları sahih olmasa da Allah‘ın Âdem‘i kendi suretinde yarattığını (Buhârî, ―el-Ġsti‟zân‖, 1; Müslim, ―el-Birr‖, 155), aslında ilk
olarak Hz. Muhammed‘in yaratıldığını, Âdem bedenle ruh arasında iken onun peygamber olduğunu, Hz. Muhammed olmasaydı
evrenin yaratılmamıĢ olacağını ifade eden rivayetlerin insân-ı kâmil telakkisinin benimsenip yaygınlaĢmasında etkili olduğu
kesindir (bkz. Mehmet S. Aydın, “Ġnsan-ı Kâmil”, DĠA, XXII,330-331). Seyyid ġerif Cürcânî‘ye göre insan-ı kamil, ilâhi ve kevnî,
küllî ve cüz‘î bütün âlemleri kendinde toplamıĢ olan insandır. O, ilâhi ve kevnî kitapları bir araya toplayan bir kitaptır. Ruhu ve
aklı yönünden o, Ümmü‘l-Kitâb diye adlandırılmıĢ aklî bir kitaptır. Kalbi yönünden o, Levh-i Mahfûz‘un kitabıdır. Nefsi
yönünden ise, mahv ve isbât kitabıdır. O, değerli, Ģerefli ve tertemiz sayfalardır ki, onlara ancak zulmânî perdelerden
temizlenmiĢ olanlar dokunurlar ve sırlarını idrâk ederler. Ġlk aklın (akl-ı evvelin), büyük âleme ve onun hakîkatlerinin aynına
nisbeti, insanî ruhun bedene ve onun kuvvetlerine nis-betidir. Küllî nefis, büyük âlemin kalbidir. Nitekim nefs-i natıka da insanın
kalbidir. Bunun içindir ki âlem, büyük insan (insân-ı kebîr) diye adlandırılır (bkz. Ta‟rîfât, çev. Arif Erkan, Ġstanbul 1997, s. 30).
7 Mehmet S. Aydın, “Ġnsan-ı Kâmil”, DĠA, XXII,331. Mevlânâ‘nın engin hoĢgörüsünün beslendiği temel esaslara dair Ģu kısa tahlil
ve tespite yer vermeliyiz. ġöyle ki: Ġnsan-insan, insan-varlık münasebetlerinde etkin ve belirleyici olan ―teorik kuralların tabiatı‖,
bunların uygulayıcısı konumundaki insanların ―hayat tasavvurları‖, yapılıp edilenlerin evrensel manada ―iyi‖ ve ―adil‖ olmasında
en belirleyici faktörlerdir. Ġslâm medeniyetinde, insan-insan, insan-varlık münasebetlerini belirleyen ve Ģekillendiren kaidelerin
kaynağı, Kur‘ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber (sav) in uygulamasıdır. Bu kaynakların vazettiği teorik kurallar, selim bir tabiata
sahiptir. Bunların uygulayıcısı olmuĢ insanların hayat tasavvurları iki esas üzerine kuruludur: Ġlki, vahdanî ontolojik düzende en
üst noktada duran ve her an âlemde faal olan ―Allah‖a itaat esastır. Ġkincisi, ―yaratılmıĢlık‖ ve ―ibadet edilmekten uzaklık‖
noktasında eĢit olan mahlukâta Ģefkattir. Bu bağlamda Mevlânâ: ―Bir ayağı Ġslâm dininde sâbit, diğer ise yetmiĢ iki millet
üzerinde gezen bir pergel gibiyiz‖ (Ali Osman Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber: Hadis-i ġeriflere Atıflar, Ġstanbul 2006, s. 27; R.
Öngören, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”, DĠA, XXIX,445) sözleriyle sahip olduğu engin hoĢgörünün kaynağını veciz bir Ģekilde
tarif etmiĢtir.
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zikreder ve Hz. Muhammed (sav) için yaygın olan tüm isim ve sıfatlara eserlerinde yer verir.
Zira Hz. Muhammed (sav), sîreti ve sûreti ile ahsen-i takvîmde1 yaratılmıĢ, güzel ahlak sahibi2 ve
alemlere rahmet3 bir peygamberdir.
Hz. Muhammed (sav), insanlığın ruhu, aklı, ıĢığı ve kılavuzudur. O (sav) ve ümmeti, insanlığı zaman
denizinden geçirip selamet sahiline ulaĢtıracak olan Nuh ve Nuh‘un Gemisi‘dir.4
―-Allah- o nedenle Peygamber‘e: ―Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)! Kalk, ve (insanları) uyar‖ 5 diye seslendi.
BaĢına örtüyü çekme, yüzünü örtme. Çünkü dünya ĢaĢkın bir cisimdir, sen ise akılsın.
Ġddiacıdan utanıp gizlenme sakın. Çünkü sen, parlayan vahiy mumunu taĢıyorsun.
Haydi, geceleyin kalk. Çünkü sen mumsun ey sultan; geceleyin mum ayakta durur.
Senin nûrun olmadıkça aydınlık gündüzde bile gecedir. Sana sığınmadıkça, aslan tavĢana esirdir!
Ey Mustafa! Bu safâ denizinde kaptanlık et! Çünkü sen, ikinci Nuh‘sun.
Her yolda, özellikle deniz yolunda, akıl sahibi bir kılavuz gerekli.
Kalk da bak yol yorgunu kervana. Bak her bir yanda kaptan olmuĢ bir gulyabani.
Zaman‘ın Hızır‘ı sensin. Her geminin kurtuluĢu sendedir. Ruhullah (Hz. Ġsa) gibi yalnız yürüme.
Bu topluluğun önünde gökyüzündeki ıĢık gibisin, güneĢe benziyorsun. Halktan kopmayı, köĢene
çekilmeyi bırak.
Ey Peygamber! Hidayet, Kaf Dağı‘na benzer, sen ise Ankâ‘sın. Ġnziva zamanı değil, gir topluma.
Dolunay, geceleyin yürür göğün zirvesine. Köpeklerin sesinden çekinip bırakmaz yürüyüĢünü.
Kınayanlar, senin dolunayına ve zirveye yürüyüĢüne, tıpkı köpekler gibi havlayıp dururlar.
Bu köpekler, sağırdır ‗susun‘ emrine. Senin dolunayına karĢı akılsızca havlayıp dururlar.
Terk etme hastayı, ey ġifa! Sağıra kızıp da körü bastonsuz bırakma.
Sen dememiĢ miydin, köre yolda yardım eden, Allah‘tan yüz sevap ve ecir kazanır, diye?
Kim körün kırk adım yürümesine yardım ederse, bağıĢlanmıĢ ve doğru yola ulaĢmıĢ olur, dememiĢ
miydin?
Öyleyse bu fani dünyada, bölük bölük alıp götür körleri.
Yol göstericinin iĢi budur; sen yol göstericisin. Sen sevinçsin, âhir zaman yasına.
Ey sakınanların önderi, Ģu hayale dalanları yola çıkarıp kesin bilgiye ulaĢtır hadi.
Sana tuzak kurmaya gönlünü kaptıranın boynunu ben vururum; sen neĢeyle yürü.
Körlükler katarım körlüğüne. O Ģeker sanır, oysa ben ona zehir veririm.
Akıllar, benim ıĢığımla ıĢıklanır. Tuzaklar, benim tuzağımdan ders alır‖.6
Yukarıda da değinildiği üzere insan-i kâmil mertebesinin zirvesinde Hz. Muhammed (sav)
bulunmaktadır. Bu tabirden bahsedildiğinde ilk akla gelen Resûl-i Ekrem (sav) dır. Mevlâna, Hz.
Muhammed (sav) den söz ettiğinde insan-i kâmil düĢüncesini de kendine mahsus üslubu ile izah etmiĢ
olmaktadır. ġöyle ki:
―Ahmed, eğer o ulu ve yüce kanadını açarsa
Cebrail, ebedî olarak kendinden geçip gider.‖7
―O, Hak‘ın yüceliğiyle öyle doldu ki Hak dostları ona ulaĢamaz‖
et-Tîn 95/4.
el-Kalem 68/4.
3 el-Enbiya 21/107.
4 Mesnevî, II/4,35, beyit: 353.
5 el-Müzemmil 73/1-2.
6 Mesnevî, II/4,66, beyit: 1455-1470.
7 Mesnevî, II/4,142, beyit: 3800.
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―Bizim makamımıza ne bir Peygamber, ne melek, ne de ruh eriĢebilir‖ dedi, artık düĢünün anlayın.
-Peygamber- Biz ―gözü kaymayan ve sınırı aĢmayan‖1 kiĢiyiz; karga değiliz, âlemi renk renk boyayan
Allah‘ın sarhoĢuyuz; bağın bahçenin sarhoĢu değiliz‖ buyurdu.2
―O (sav) iyi iĢlerde imam olan; keremlere, kerâmetlere düzen verendir.‖3
―Ona benzer ne gelmiĢtir, ne de gelecek.‖4
―O olmasaydı feleğin dönüĢü, ıĢığı ve meleğe mekan oluĢu söz konusu olmazdı.
O olmasaydı denizler heybeti, balığı ve değerli inciyi bulmazdı.
O olmasaydı yeryüzü içinde define ve dıĢında yasemin bulmazdı.‖5
―Taze baht dostumuz, can vermek iĢimiz-gücümüz; kervanbaĢımız da dünyanın övündüğü Mustafa
bizim.‖6
―O aĢk madeni,7
O cömertlik/kerem denizi,8
Âlemin de Âdem oğullarının da zirvesi, en büyüğü, en iyisi,
Ġns ve cinin peygamberi,
Ġki âlemin güneĢi,
Âlemin rahmeti,
Âdem oğullarının övüncü...‖9
―O peygamberler öncüsü, safa denizi Mustafa‘dır…‖10
―GörülmemiĢ/benzeri (nazîri) olmayan Peygamber…‖11
―O seçilmiĢ, kadri yüce elçi, ―sonra yaklaĢtı, yakınlaĢtı‖12 makamına yaklaĢtırılmıĢ olan, ―iki yay kadar
kaldı araları yahut daha da yakın‖13 ayetiyle durağı bildirilen, önce gelenlerin de hayırlısı, sonra gelenlerin de
hayırlısı bulunan, peygamberlerin sonuncusu, varlıkların özü-özeti, apaçık deliller gösteren; sonu, ucu
bucağı bulunmayan, kıyaslanamayan bir deniz olan, ―kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ıĢık verdiğimiz
kimse‖14 âyetiyle Ģanı övülmüĢ bulunan; cennetin, cennet bahçelerinin kilidi: sırlarda ve gerçeklerdeki
remizleri açan, “(Resûlum!) KuĢkusuz biz sana Kevser'i verdik‖ 15 fermanıyla âlemi aydınlatan, güneĢe eĢ...‖16
―Anlam denizi aĢktır; her birisi o denizde bir balık, Ahmet ise denizdeki incidir.‖17
―…Nebi, o ölmeyen aĢk ve sevgiden ibarettir. Biri dedi ki: ―Niçin minarede yalnız Tanrıyı sena
etmeyip Muhammedi de anıyorlar?‖ Ona dediler ki: ―Muhammed‘in övülmesi Tanrı‘nın senası değil
midir sanki?‖18
―Âlemden maksat insandır, insandan maksat da o soluktur.19 Arz, Muhammed‘in vücududur. Gökler
1

Bkz. en-Necm 53/17.

2 Mesnevî, I/1,164, beyit: 3950.
3 Mevlâna, Mektuplar,

çev. Abdulbaki Gölpınarlı, Ġstanbul 1963, s. 17, mektup: VI.

4 Mesnevî, II/6,300-3001, beyit: 160-180.

5 Mesnevî, II/6,362-363, beyit: 2100–2110.
6 Mevlâna,

Divan-ı Kebir, çev. Abdulbaki Gölpınarlı, Ankara 1992, IV,316, beyit: 3053.

7 Divan, V, 145, beyit:1681.

8 Mesnevî, I/2, 254, beyit:2840.
9 Mevlâna, Mecâlis-i Seb‟a,

çev. Abdulbaki Gölpınarlı Konya 1965, s. 79, meclis: V; Divan, IV, 52, beyit: 430.

10 Mesnevî, I/1,59, beyit: 727.

11 Mesnevî, I/2,234, beyit: 2200.

en-Necm, 53/8.
en-Necm, 53/9.
14 el-En‘am, 6/122.
15 el-Kevser, 108/1.
16 Mecâlis, 92, meclis: VII.
17 Divan, VII, 598, beyit: 7948.
18 Mevlâna, Fihi Mafih, çev. Meliha Ülker Anbarcıoğlu, Ġstanbul 1990, s. 346.
19 Mecâlis, 45, meclis: II.
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ise O‘nun düĢüncesi, tasavvuru ve parlak muhayyilesidir.‖1
―Peygamber Mekke'yi fethetmeye çalıĢtı diye nasıl dünya sevgisi ile itham edilir?
O, imtihan günü (yani miraçta) yedi göğün hazinesine gönlünü ve gözünü kapattı.
Onu görmek için yedi kat göğün ufukları hurilerle ve ruhlarla doldu.
Onun için kendilerini süslediler. Onunsa dosttan gayrisine meyli nerde.
Hakkın yüceliği ile öyle doldu ki Hak dostları ona ulaĢamaz.
―GönderilmiĢ peygamber, melek ve de ruh –Allah ile- aramıza sığmaz. Öyleyse düĢünün.‖2
―Ahmed, o yüce kanadı açarsa Cebrail sonsuza dek kendinden geçip gider. Ahmed, Cebraili'in
gözetleme yeri Sidre'den geçince,
Cebrail'e ―Hadi ardımca uç!‖ dedi. Cebrail dedi ki: ―Git, git, ben senin eĢin değilim‖
Tekrar ona, ―ey perde yakan! Gel; ben henüz nihai yerime gitmedim‖ dedi.
-Cebrail-: ―Ey benim güzel nurlu arkadaĢım! Bir kanat çırpıp buradan ileriye geçsem kanadım yanar‖
dedi.
Bu hikâyeler hayret içinde hayrettir. Allah has kulları, daha has olanları, görünce kendilerinden
geçerler.‖3
―Fenâ makamında, fakr ile süslenen kiĢi Muhammed gibi gölgesiz olur.
Fena makamına vuslat, ‗fakrım benim iftiharımdır‘ sırrına ziynettir; Bu kiĢi, mumun alevi gibi
gölgesizdir.‖4
―Öyleyse Muhammed peĢin yüz kıyametti; çünkü çözüm ve düğümün yok olmasında mahvoldu.
Ahmed bu dünyaya ikinci defa doğdu; O, apaçık olarak yüz kıyamettir.
Ona kıyameti sormaktaydılar: ―Ey kıyamet! Kıyamete kadar yol ne kadar?‖
Hal/davranıĢ diliyle çokça diyordu: ―Kimse mahĢere haĢri sorar mı?‖
Güzel haberli o Peygamber bunun için, ―ey kerem sahipleri! ölümden önce ölün‖ sırrını söyledi.5
Gözü padiĢahtan baĢkasına kaymadığı6 için Muhammed her derdin devası oldu.
GüneĢten perdelenmiĢ olan dünya gecesinde Hakk‘a bakıyordu ve ümidi O‘ndandı.
Ġki gözü, ―Biz senin göğsünü açmadık mı, ferahlatmadık mı seni‖7 sürmesiyle sürmelendi, Cebrail‘in bile
görmeye tahammül edemediğini o gördü.
Hakk‘ın sürme çektiği yetim, mükemmel biricik inci olur.
Onun nuru incilerden üstüdür; öyle –ulu- isteneni ister.
Hak da adını gören/Ģahit koydu.
ġahidin araçları, kulağı ve keskin gözüdür; geceleri bile uyanık oluĢundan dolayı, sırlar ondan
gizlenemez.‖8
Netice itibariyle buraya kadar yapılan nakiller ve bunlar etrafında geliĢen tahliller, Mevlânâ‘nın
Mesnevî‘sinin, hem Hz. Peygamber (sav) in insan-i kâmil yönünü anlatan veçhesini, hem esaslı bir Hz.
Peygamber tasavvurunu ihtiva ettiğini göstermeye kafidir.

1

Eflâki, Ariflerin Menkıbeleri, II, 245.

2 Mesnevî, I/1,164, beyit: 3945–3950.
3 Mesnevî, II/4,142, beyit: 3800-3805.
4 Mesnevî, II/5,169, beyit: 670.
5 Mesnevî, II/6,320, beyit: 750.

Bkz. en-Necm 53/17.
el-ĠnĢirâh 94/1.
8 Mesnevî, II/6,386, beyit: 2855-2865.
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MESNEVÎ‘DE HZ. ĠBRÂHÎM ĠLE ĠLGĠLĠ KISSALARIN TASAVVUFÎ YORUMU
Prof. Dr. Dilaver GÜRER*

1- HZ. ĠBRÂHÎM‘ĠN VASIFLARI
Mevlânâ öncelikle Ġbrâhîm peygamberin samîmiyetine, ihlâsına dikkat çeker. Aslında bu onun ―halîl‖
sıfatıyla doğrudan alâkalıdır. Onun yalvarıĢındaki, inanıĢındaki hâlislik sebebiyle güç olan, olmasına imkân
bulunmayan iĢler mümkün olur, kolaylaĢır gider.1 Ona kum un olur; buğdaya ihtiyâcı kalmaz onun.2 Her
solukta artıp duran Kâbe‘nin yüceliği de onun ihlâsındandır.3 O öyle bir yol kılavuzudur ki, onu merdiven
edinen kimse uçmaksızın göğe ağar. O yücelere ulaĢma yolunda, düĢmanı olan Nemrud‘a bile kılavuzluk
etmeye hazırdır.4 Fakat Nemrudlar, Âzerler onunla düĢüp-kalkamazlar, onun kıymetini idrak edemezler.5
Garibin gönlünü alan, hatırını hoĢ eden o Halîl‘in kapısı konuğu ağırlamak için boyuna açıktır. Onun
kapısı kâfire de, mü‘mine de, güvenilir kimseye de, hâin tînetlilere de açıktı. O bütün konuklara güler yüz
gösterirdi.6 Bunun yanında kendi içinde, Rabbi ile baĢbaĢa kaldığında çok fazla gözyaĢı döküp, Cenâb-ı
Hak tarafından ―evvâh/çok âh çeken‖7 sıfatı verilecek kadar kırık bir kalbe sâhipti.8 Buna karĢılık o îmânı
uğrunda ölümü göze alacak kadar cesur bir yüreğe sâhipti. O ölümden kaçmadı, ateĢe atılmayı
tereddütsüz göze almıĢtı.9
Ġbrâhîm peygamber öyle bir cana sâhipti ki, o canın ıĢığıyla ateĢin içinde cennet olduğunu görürdü.10
Dolayısıyla, ona uyan kimse Ġsmâîl gibi olmalıdır. Onu kurban etse de baĢ çekmemelidir.11 Bedeni
Ġsmâîl‘e, canı da Ġbrâhîm‘e benzeten Mevlânâ, öyle bir can ulu bir bedene tekbir getirince, o bedenin
Ģehvetlerden, hırslardan kurtulacağını belirterek12 kurban hâdisesinde Ġsmâîl‘in kazancına ve Ġbrâhîmler
bulunduğunda onlara teslim olmanın önemine dikkat çeker. Ġbrâhîm‘e tâbi olanlar onun gibi, sahte
ilahları terkederler ve ―ben batanları sevmem‖13 diyerek her Ģeyden vazgeçerler, yüceliklere ulaĢırlar.
Hattâ onlar yedinci kat göğü bile aĢarlar.14
Muhâtaplarına ―kılavuz olmadıkça bu ovada yola düĢme; Halîl gibi ―ben batanları sevmem‖ de; 15
yürü, Halîl gibi aslına var. Yıldızdan, gökkubbeden vazgeç‖16 diye nasîhatta bulunan Mevlânâ, bir solukta
azalıp eksilen, bir solukta olgunlaĢıp kemâle erenin Halîl‘in mâbudu olamayacağını, onun ancak batıp
gidiveren bir Ģey olabileceğini17 söyler ve mağaradan çıkar çıkmaz Rabbini tanıyan Halîl gibi kimselerin
* S.Ü. Ġlahiyat Fakültesi

Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi; dilgurer@hotmail.com
(II/242).
2 Mesnevî, VI/311b, by. 3722, (VI/547).
3 Mesnevî, IV/176b, by. 1138, (IV/171).
4 Mesnevî, VI/316b, by. 4138-4139, (VI/614).
5 Mesnevî, VI/294b, by. 2129, (VI/323).
6 Mesnevî, V/258b, (konu baĢlığı)., (V/550).
7 Tevbe, 9/114 (muhakkak ki, Ġbrâhîm çok âh eden, yumuĢak huylu birisi idi) âyetine atıf vardır.
8 Mesnevî, VI/280b, by. 887, (VI/151).
9 Mesnevî, VI/290a, by. 1741, (VI/268).
10 Mesnevî, II/72b, by. 1557 (II/235).
11 Mesnevî, VI/325a, by. 4894, (VI/733). Bu beyitten anlaĢıldığına göre Mevlânâ kurban edilen oğulun Ġsmâîl olduğu görüĢündedir.
1 Mesnevî, II/73b, by. 1644,

12 Mesnevî, III/127a, by. 2146-2147,

(III/242-243).
En‗âm, 6/76 (Dedi ki: Ben batanları sevmem) âyetine atıf vardır.
14 Mesnevî, II/72b, by. 1559, (II/235).
15 Mesnevî, I/13a, by. 429, (I/138).
16 Mesnevî, (VI/748, by. 45, Sultan Veled tamlaması).
17 Mesnevî, III/118a, by. 1430, (III/182).
13
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azlığından/yokluğundan Ģikâyet eder. Üstelik hiçbir Ģeyi olmadığı halde, kendinde varlık görenlere
kızarak, onlara Hz. Ġbrâhîm‘în batanlara, sahte ilahlara öfkelendiği gibi öfkelenmek gerektiği üzerinde
durur.1
2- VEHĠM: HZ. ĠBRÂHÎM‘Ġ BĠLE ALDATAN DUYGU
Mevlânâ, Ġbrâhîm peygamberin yıldıza, aya ve güneĢe bakıp ―Bu benim rabbim!‖ demesininin,
vehmin insanı nasıl aldatabileceğinin unutulmaz bir misâli olduğunu Ģu beyitlerde dile getirir:
―Bu nakıĢlar, bu hayal sûretleri dağ gibi Halîl‘e bile zarar verdi. Cömert Ġbrâhîm bile vehim âlemine
düĢünce ―Bu, benim rabbim!‖ dedi.
Te‘vil incisini delen (o zat) bile yıldızı görünce görünce böyle dedi, iĢte.
Gözleri bağlayan vehim ve hayal (âlemi) öyle bir dağı bile yerinden oynattı.
O bile ―Bu benim rabbim!‖ derse, artık, eĢeğin hâli nice olur?!..
Dağlar gibi akıllar bile vehim denizinde hayal girdâbına garkolur, gider…‖
ĠĢte bu sebeple, kötülük tûfanları dağları aĢtığında Nûh‘un gemisine binmekten baĢka kurtuluĢ yoktur.
Gerçek kurtuluĢa ancak tam inanmıĢ gönül erleri ulaĢabilir. KiĢi Ömer‘in ıĢığına dayanmadıkça kaĢının
eğrilmiĢ kılı dahi ona yolunu ĢaĢırtabilir.2
3- HZ. ĠBRÂHÎM‘ĠN ATEġĠ: ATEġ SÛRETĠNDE SU!
―Ben Firavun değilim ki, Nil‘e dönüp gideyim… Halîl gibi ateĢe gidiyorum ben.. AteĢ değil, arı-duru
su; öbürüyse su görünen, hîleli bir ateĢ…‖3 diyerek, kendini Hz. Ġbrâhîm ile özdeĢleĢtiren Mevlânâ onun
atıldığı ateĢin görüntüsünün insanı aldatmaması gerektiğine dikkat çeker. ―Halîl gibi aklı baĢında bir
ersen, ateĢ suyundur senin; sen de pervânesin‖4 der.
AteĢ inançlı kimselere, Hakk‘ın güzîde dostlarına diĢ geçiremez, onları ısıramaz.5 Ġnsan, Hak eri
olunca, ateĢ, Hakk‘ın seçkin kullarını beslediği, onları içinde yetiĢtirdiği6 bir gül bahçesi oluverir.7 Fakat
bu ateĢin içine herkes atlayamaz. Bu ateĢe atılmak ancak put kıranların kârıdır. Ona atılmak için önce
Ġbrâhîm olmak gerekir.8
Halîllere gül olan, reyhan olan ateĢten Nemrudlar korkmalıdır. Çünkü böylesi bir ateĢ onlar ve tâbileri
için ölümdür, derttir.9 AteĢ ―Halîl‖i yakmaz. Çünkü o can ve akıl mesâbesindedir. Akıl ve cana ateĢ nasıl
ulaĢır?! Nemrud ve tâbileri ise asıl ateĢten korkması gerekenlerdir. Çünkü onlar nefis mesâbesindedir; ateĢ
nefsi yakar, kül eder...10 Onlar ateĢe düĢtüklerinde su da onlara fayda vermeyecektir. Zîrâ onlar Ģehvet
ateĢine kapılmıĢlardır. ġehvet ateĢi suyla yatıĢmaz ki… ġehvet ateĢinde cehennem huyu vardır. Onun
çâresi din ıĢığıdır. Onu ancak mü‘minin nûru söndürür.11 Onun üzerine Ġbrâhîm‘in nûrunu tutmak
gerekir. Nemrud‘a benzeyen nefsin ateĢinden, ödağacına benzeyen nefsin kurtulmasının çâresi ancak
budur…12
ġüphesiz ki, Hakk‘ın her iĢinde bir hikmet gizlidir. Kaldı ki, bu iĢler peygamberler gibi seçkin
insanların baĢına gelirse böylesi olaylar hikmet ile dolu doludur. Ġbrâhîm peygamberin ateĢe atılmasının
1 Mesnevî, II/63a, by. 565, (II/114).
2 Mesnevî, V/245b, by. 2650-2659,

(V/406).

3 Mesnevî, V/217b, by. 453-454, (V/80).
4 Mesnevî, V/217b, by. 438,

(V/79).

5 Mesnevî, I/17b, by. 866, (I/216).
6 Mesnevî, I/14b, by. 551, (I/148).
7 Mesnevî, III/129a, by. 2343,

(III/259).
(I/333).
9 Mesnevî, VI/318b, by. 4302, (VI/639).
10 Mesnevî, II/91b, by. 3314-3315, (II/448).
11 ―Kıyâmet günü cehennem mü‘mine der ki: Ey mü‘min çabuk geç! Zîrâ, nûrun ateĢimi söndürüyor‖ hadîsine atıf vardır. (Hadîs
ve yorumu için bk.: el-Münâvî, Abdurraûf, Feyzu‟l-kadîr Ģerhu‟l-Câii‟s-sagîr, Beyrut-1972, ikinci baskı, III/265-266.)
12 Mesnevî, I/49a, by. 3712-3715, (I/598).
8 Mesnevî, I/25b, by. 1615,
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da pek çok hikmeti vardır. Mevlânâ bu Ġbrâhîm peygamberin ateĢe atılmasındaki hikmetlerden bir
kısmına ―Cibrîl‘in Halîl‘e ―Bir hâcetin var mı?‖ Diye Sorması, Onun da ―Var, Ama Senden
Değil‖ Diye Cevap Vermesi‖ konu baĢlığı altındaki Ģu beyitlerinde temas eder:
―Ben vaktin Halîliyim, o ise Cebrâîl; belâya karĢı onu delil istemem.
O Cibrîl‘den de (mi) edep öğrenmedi ki, o, Halîl‘e bir dileği olup olmadığını sormuĢtu?
Bir dileğin var mı? demiĢti; sana yardım edeyim. Yoksa tez elden, hemencecik gideyim.
Ġbrâhîm: ―Hayır‖ dedi. Sen aradan çekil. (Aranan Ģahsı bulup) görüĢtükten sonra vâsıta aracı kiĢi
zahmet olur.
Her peygamber bu dünyâ için bir râbıtadır; mü‘minlere O‘ndan bir vâsıtadır.
Her gönül gizli vahyi duysaydı, düyâda harf ve ses olur muydu?!
…
Ey yâr-i gār! Bu (mânâyı anlamaya) vâsıta olan harfler ulu kiĢiler için birer dikendir.
Demekki, saf bir rûhun tortulardan kurtulması için, onun bir çok belâ ve musîbet çekerek hakîkate
vukuf peydâ etmesi gerekir.
Lâkin, bu sadâdan kimisi sağır kalmıĢ, kimisi sâfî ve yüce olmuĢtur.
Bu belâ Nil suyu gibidir. Saîdlere sudur; eĢkiyâya ise kandır…‖1
Burada tasavvufun, bâzı kiĢiler tarafından anlamsızca tenkit edilen bir yönüne değinmek istiyoruz.
Yukarıda Hz. Ġbrâhîm ateĢe atılmıĢ iken kendisine Cebrâîl gelmekte ve bir dileği olup olmadığını
sormaktadır. O da Cebrâîl‘in aradan çekilmesini, bir dileği olursa onu Rabb‘inden doğrudan isteyeceğini
belirtmektedir. Yûnus Emre‘ye atfedilen bir dörtlükte:
―Cennet, cennet dedikleri,
Bir ev ile bir kaç hûri…
Ġsteyene ver onları;
Bana seni gerek, seni!…‖
Denmektedir ve gerek bu dizeler ve gerekse diğer sûfîlerin buna benzer ifâdeleri, eskiden olduğu gibi,
günümüzde de tasavvuf karĢıtları veyâ ―tasavvufu anlayamayanlar‖ tarafından eleĢtiri konusu
yapılmaktadır.2 Oysa bize göre Hz. Ġbrâhîm‘in tutumu ile Yûnus Emre‘nin tutumu aynıdır. Burada ne
Cebrâîl‘i küçümseme, ne de cennet nîmetini hafife alma vardır. Bize göre burada esas olan Allâhü
Teâlâ‘yı her Ģeye tercih etmektir. Mevlânâ da yukarıdaki ifâdelerinde bu tutumu Hz. Ġbrâhîm vâsıtasıyla
dile getirmekte ve tavsiye etmektedir.
4- KESĠLEN DÖRT KUġ: NEFSĠN DÖRT KÖTÜ HUYU
Ġbrâhîm peygamberin, Allâh‘ın ölüyü nasıl dirilttiğini öğrenmesi için kestiği dört kuĢun cinsi ilgili
âyetin tefsirlerinde konu edilmiĢtir. Bâzı müfessirlere göre dört kuĢun cinsi, niçin dört olduğu gibi
hususlar isrâiliyyât olup, bunların hiçbir faydası yoktur. Bu hususlarla ilgilenmek en azından, abesle
iĢtigaldir ve ―gaybı taĢlamak‖tan baĢka bir Ģey değildir.3 Buna karĢılık âyette belirtilen bu dört kuĢun
nefsin dört kötü huyunu temsil ettiğini, buradan hareketle bu huyların terkedilmesi gerektiğini, ebedî
saâdete bu Ģekilde ulaĢılabileceğini söyleyen müfessirler de vardır.4
―Dört KuĢ Al ve Onları Yanında Topla‖5 Âyetinin Tefsîri‖
1 Mesnevî, IV/197b, by. 2974-2987, (IV/417-418).

Bk.: Cebecioğlu, Ethem, ―AlandıĢı/Layman‘lerin Tasavvufu Anlayamamalarının Bâzı Nedenleri Üzerine‖ Ġslâm Dergisi,
Ġstanbul-1997, yıl 1997, Hazîran sayısı, s. 57.
3 Bk.: Aydemir, Tefsîr‟de Ġsrâiliyyât, s. 295, 303.
4 Güllüce, a.g.e., s. 223, 232-233.
5 Bakara, 2/260.
2
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Bir takım müellifler bu kuĢların cinsi konusunda laf etmenin zaman ve emek isrâfı olduğunu söyleye
dursunlar, bu kuĢların gerek adedi, gerekse özellikleri seyr u sülûk açısından tasavvufî eserlere güzel bir
malzeme teĢkil etmiĢ, tasavvufî terbiye açısından Ġbrâhim peygamberin kestiği kuĢların cinsi ve onların
temsil ettiği nefsin kötü huylarının açıklanmasına önem vermiĢlerdir. Bu konuyu en güzel Ģekilde
kullanan ve iĢleyenlerden birisi de Ģüphesiz, Mevlânâ olmuĢtur. O Mesnevî‟de bu âyetin tefsîrini ve bu dört
kuĢun nefsin hangi sıfatlarını temsil ettiğini uzun uzun îzah eder:
Evvelâ belirtmemiz gerekir ki, H. Güllüce‘nin de değindiği üzere,1 Mevlânâ, cesetlerin dirilmesi
hakkında olan bu âyeti ruhların mânen dirilmesi Ģeklinde anlar ve bunun iĢârî tefsîrini yapar. Ona göre,
―Yüce Allâh‘ın kurbiyetinden uzaklaĢarak, bu maddî ve süflî âleme inen ruhlara maddî ve süflî vasıflar
ârız olmuĢ, ruhlar önceki saflık ve özelliklerini kaybetmiĢlerdir. Ruhların önceden olduğu gibi saf ve
mânen diri olmaları için, kendilerine galebe gelmeye çalıĢan bu süflî ârızlardan kurtulmaları, yâni onları
yok etmeleri gerekmektedir. Bu ârız olan vasıfların en zararlıları ise, âyette, kesilmesi bildirilen ve horoz,
karga, tavus ve kazın temsil ettiği, Ģehvet, çok yaĢamak arzusu, kibir ve hırs huylarıdır.‖ Mevlânâ‘ya göre
insandaki bu dört vasıf onun aklını kullanmasına engel olan, onda aklı yok eden birer çarmıh
mesâbesindedir.2 Bu huylara terketmeye son derece önem veren Mevlânâ bu âyetin Ģerhi sadedinde
konuyu Mesnevî‟nin beĢinci cildinin hemen baĢından baĢlayarak, arada pek çok değiĢik hikâyeler anlatmak
ve değiĢik konulara temas etmek sûretiyle de altıncı cildin baĢlarına kadar anlatır. Âyetin tefsîri sadedinde
Mevlânâ der ki:
―Ey güneĢ akıllı! Sen vaktin Halîl‘isin. Bu yol kesen dört kuĢu kes.
Çünkü bunların her biri, akıllıların akıl gözünü karga gibi oyar çıkarır.
Bedenin dört huyu halîl‘in dört kuĢu gibidir. Bu kuĢlar kesilse cana yol açılır.
Ey Halîl! Ġyi ve kötünün kurtulması için onların baĢını kes ki, ayaklar bağdan kurtulsun.
Tüm sensin, onların hepsi de senin parçalarındır. Çöz ki, onların ayakları senin ayağındır.
Âlem senin yüzünden can yurdu kesilir. Bir atlı yüzlerce orduya arka olur.
Çünkü Ģu beden dört huyun durağı olmuĢtur; onların adları fitne çıkaran dört kuĢtur.
Halkı ebedî olarak ihyâ etmek istersen, bu kötü dört kuĢun baĢlarını kes…
Sonra da onları baĢka bir sûretle dirilt ki, artık onlardan bir zarar gelmesin.
Mânen yol kesen dört kuĢ halkın gönlünü yurt edinmiĢtir.
Mâdem ki, bütün gönül ülkelerinin sultânı sensin, o halde bu devirde Hakk‘ın halîfesi sensin.
Bu diri dört kuĢun kafalarını kes de fânî halk sermedîleĢsin, ebedîleĢsin.
Kaz, tavus, karga ve horoz… Bunlar nefislerdeki dört huyun misâlidirler.
Kaz hırstır, horoz Ģehvet… Makam tâvûs gibidir, karga ise (tûl-i) emel…‖3
ġârihler, 41. beyitte ―Hakk‘ın halîfesi‖ sıfatıyla anılan kiĢinin Çelebi Hüsâmeddîn olduğunu belirtirler.
Bu da bu kötü huyları terketmenin ne kadar zor bir faaliyet olduğuna, bunun ancak kâmil kimselerin
yardımıyla baĢarılabileceğine iĢâret etmektedir. BaĢka bir deyiĢle rûha hapishâne olan bedenin kötü
huylarından rûhun kuvvetlerini kurtarmak oldukça meĢakkatli bir faaliyeti gerektirir. Bu dört kuĢun
kafalarının bir an önce, ehil kimseler tarafından koparılarak, rûhu hürriyetine kavuĢturup, beden ülkesine
mâneviyâtı hâkim kılmak gerektiğini, ebedî mutluluğa ancak bu Ģekilde ulaĢılabileceğini, tasavvufî bir
ifâdeyle tezkiye-i nefis ve tasfiye-i kalbin bu Ģekilde gerçekleĢebileceğini, ―ölmeden evvel ölünüz‖4 sırrına
bu Ģekilde eriĢilebileceğini vurgulayan Mevlânâ, bu dört kuĢun vasıflarını ve tasavvufî terminolojide
onların ifâde ettikleri anlamları da yine kendisi uzun uzun anlatır. ġimdi de sırasıyla kazın, tavusun,
karganın ve horozun özelliklerini görelim:
a) Kaz: Hırs
1 Güllüce, a.g.e., s. 223-224.
2 Mesnevî, V/212b, by. 30,

(V/12).

3 Mesnevî, V/212b, by. 31-44, (V/15-16).
4

Bk.: el-Aclûnî, a.g.e., II/260.
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Mevlânâ, kazın derviĢtreki/insandaki hırs huyunu temsil ettiğini belirterek bunu Ģu dizeleriyle açıklar:
―Kaz ki, hırstır; kuru, yaĢ ne bulursa yeri kazıp gömer.
O boğaz bir an bile boĢ durmaz. ―Yeyin‖ buyruğundan baĢka bir Ģey iĢitmez.
Sanki bir yağmacıdır; bulunduğu evi kazar, kursağını doldurur.
Ġster nohut, ister inci.. ne bulursa iyi, kötü demeksizin dağarcığına tıkar.
BaĢka bir yağmacı gelip de ortak olmasın, diye, yaĢ ve kuru ne bulursa dağarcığına tıkıĢtırır.
Vakit dar, fırsat ise her zaman ele geçmez.. O da bu korku içinde ne bulursa tez tez koltuğuna
doldurur.
KarĢısına bir baĢka tamahkârı getirmeyeceği husûsunda Sultânına da îtimâdı yoktur onun…
Oysa mü‘min, o hayat bahĢedene îtimad içindedir; rızkını yavaĢ yavaĢ, sükûnetle toplar.
Çünkü Ģeytan onu (kazı) yoksullulla korkutup, sabır beygirini yaralayıp öldürür.
ġeytanın seni çetin bir yoksullukla tehdit edip korkuttuğunu Kur‘ân‘da gör.1
Pis korkuyla sen de yeyip içmede, kazançta aceeye düĢersin de, mürüvvetsiz, teennîsiz ve sevapsız
kalırsın.
Zararı yok… ―Kâfir yedi karınla yer.‖2 Onun canı ve gönlü zayıftır; kara göbeği ise büyük mü,
büyük…‖3
Bu ve arada zikretmediğimiz beyitlerde Mevlânâ kazın, dolayısıyla dünyâya düĢkün insanların
hırsından ve hırsın getirdiği tevekkülsüzlükten, îtimatsızlıktan, acelecilikten bahseder ki, bu sıfatlar
mü‘minin sıfatlarından değildir. Mü‘min ise Rabbine güvenir. Onu rezzâk olarak kabul eder. ĠĢlerini
aceleyle değil, teennî ile yapar; zîrâ acele etmek Ģeytandan, teennî ise Rahmân‘dandır.4
b) Tavus: Makam DüĢkünlüğü
Mevlânâ tavus kuĢunun nefsin kötü sıfatlarından makam düĢkünlüğünü sembolize ettiğini ―Tavus
KuĢunun Huyu ve Ġbrâhîm‘in(as) Onu Kesmesinin Sebebi‖ baĢlığı altında iĢler:
―ġimdi nam ve Ģöhret için cilveler döken iki renkli tavusa geldik.
Onun gayreti, netîcesinden ve faydasından habersiz, halkı hayırla ve Ģerle avlamaktır.
Tuzak gibi, farkında olmaksızın av tutar. Tuzak av tutmaktan maksadın ne olduğunu bilir mi?!...
Tuzağın bu yakalamaktan ne faydası, ne de zararı var. Ben de onun bu beyhûde yakalamasına ĢaĢarım
ya!…
Birâder! Sen de dostları artırdın, iki yüz güzelle dost oldun, sonra onları yine terkettin.
Doğduğun günden beri muhabbet tuzağı ile halkı avlamak, iĢin gücün olmuĢtu.
Bu avlamaktan, bu kalabalıktan, bu baĢ olma sevdâsından vazgeç.Hiç bunlarla birĢey örebildin, bir Ģey
elde ettin mi?!
…
Gece gelip çatar, seninse tuzağında av yok…Tuzağın sana ancak bir bağ, bir baĢ ağrısı…
Demek ki, sen kendini tuzağa düĢürdün; çünkü hapse düĢtün, maksada eriĢemedin, mahrum kaldın.
Hiç âlemde bizim gibi, kendi kendini avlayan tuzak sâhibi birisi olur mu?!
Halkı avlamak domuz avlamaya benzer ki, zahmeti ve tehlikesi çoktur, etinden bir lokma yemek de
haramdır.
Avlamaya değer Ģey ancak aĢktır… Fakat o herkesin tuzağına nasıl düĢer?!..
Bakara, 2/268 (ġeytan sizi fakirlikle korkutur…) âyetine atıf vardır.
Ġbn Mâce, Et‗ıme/3; Dârimî, Et‗ıme/13; Ġmam Mâlik, Muvatta‟, Sıfatü‘n-Nebî/9-10. Mevlânâ sonraki bölümde bu hadîsin
Ģerhini uzun uzun anlatır.
3 Mesnevî, V/213a, by. 46-63, (V/16-18).
4 Tirmizî, Birr/65.
1
2
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Meğer ki, sen gidesin de av olasın ona, kendi tuzağını bırakıp onun tuzağına düĢesin.
…
Dünyâda tersine çakılmıĢ nallar vardır; tâcın tahtın kölesi olmuĢ kiĢilere ―pâdiĢah‖ lakabının verildiğini
duyarsın.
Boğazında ipler var, kendi darağacının tâcıdır da önünde ―iĢte tâcdârımız, pâdiĢâhımız!‖ diyenler var!
DıĢı kâfir mezarı gibi süslü… Ġçinde ise Yüce ve Azîz olan Hüdâ‘nın kahrı ile dolu…
Senin de zavallı tabîatın gösteriĢli kireçle sıvanmıĢ; lâkin mumdan hurma gibi, yaprağın ve meyven
yok.‖1
Tavus kuĢunun gösteriĢini halkı avlamak, onların dikkatlerini toplamak maksadıyla hünerli bir Ģekilde
kullanıĢının beyhûde, dünyâlık, geçici bir heves olduğunu anlatan Mevlânâ, bunların yerine gerçek
güzelliğe ulaĢtıran aĢkı tavsiye eder. Aynı zamada son beyitte de sahte Ģeyhlere, mürĢid-i kâmil, insân-ı
kâmil olmadığı halde insanlara rehberlik taslayanlara dikkat çekerek, böylesi kimselerin topluma bir fayda
sağlamayacağını bu vesîle ile dile getirir. Ġbrâhîm peygamberin tavus kuĢunu kesmesinin sebebi de budur.
Kendini beğenme, kibirlenme, dıĢ süse önem verip gönül güzelliğini ihmal etmek kadar aptallık yoktur.
Kaldı ki, insan dıĢ görünüĢe aldanmamalıdır. Tavusun süslü kanadının, kuyruğunun yanında, çirkin
ayaklarını da görmelidir.2
Tavus kuĢunun güzelliği kendisi için de bir can tehlikesidir. Bunu Mevlânâ, kendi gagasıyla kendi
tüylerini yolup atan, kendi bedenini tüysüz, çirkin bir hâle getiren bir tavus kuĢunun hikâyesini aktararak
anlatır.3 Aslında onun bu hareketi kendisine büyük acı vermektedir, ama can güvenliği için, canını,
avcıların güzel tüylerinden dolayı ona attıkları oklardan koruması için buna mecburdur. Aslında kendisine
aldanılan hüner, fikirler de tavus kuĢunun güzel kanadı gibi sâhibinin can düĢmanıdır. Bu sebeple insan
nefs-i emmâreden, nefs-i levvâmeden kurtulmak, nefs-i mutmainneye ulaĢmak için nefsini tezkiye,
kalbini tasfiye etmenin yollarını sabırla öğrenmelidir.
Kazın hırsı ile tavusun kibirlenmesini karĢılaĢtırıcak olursak, tavusun kibrinin zararının kazın
hırsından ―elli‖ kat fazla olduğunu görürüz. Meselâ Ģehvet hırsı yılan, mevki hırsı ise ejderha gibidir.
Kazın hırsı boğaz ve cinsel Ģehvetten kaynaklanır. Fakat riyâset hırsında bundan kat kat fazlası vardır.
Mevki sâhibi ilahlık idiâsına kalkıĢır, Hakk‘a müĢriklik etmeye yeltenir. Bu tıpkı Âdem peygamber ile
Ġblîs‘in durumuna benzer. Hz. Âdem mîdesine düĢkünlük sebebiyle sürçtü. Oysa Ġblîs‘in hatâsı kibirden
ve kendini beğenmiĢlikten idi. Hz. Âdem istiğfar ile suçundan kurtuldu, fakat Ģeytan kurtulamadı. Her ne
kadar boğaza ve Ģehvete düĢkünlük de kötüdür ama mevki hırsı çok daha vahimdir. Riyâset dâvâsında
bulunan iki kiĢiye koca dünyâ dar gelir. Biri öbürünün yeryüzünde olmasını istemez. Hattâ böyle insanlar
babalarını, evlatlarını dahi hırslarına kurban etmekten çekinmezler. ―Saltanat kısırdır‖ denir. O dâvânın
korkusu akrabâ ile alâkayı kestirir. Oğlu yoktur onun. AteĢ gibi neye ulaĢsa yok eder. Bir Ģey bulamazsa
kendini yakar. Ondan tamâmiyle kurtulmak gerekir. Bunun için her sabah fakr eğitimi yapmak lâzımdır.
―Kibriyâ, Hakk‘ın örtüsüdür‖4; onunla örtünmeye kalkıĢan kiĢi mutlak ziyâna uğrar. Taç Hakk‘ındır,
hizmet kemeri ise kullara hastır. Kul haddini aĢarsa vah hâline!… Bu tâvûsî kanat (makam) bir fitne, bir
imtihandır. Onunla ilahlığa kalkıĢmak kiĢiyi ateĢe düĢürür…5
c) Karga: Tûl-i Emel
Mevlânâ, ―tûl-i emellere düĢer, ölümsüzlüğü ya da uzunca bir ömür sürmeyi arzular‖6 diye târif ettiği
karganın vasıflarını ―Halîl Ġbrâhîm‘in(as) Kargayı Öldürmesi ve Bunun Müridde Bulunan Kötü ve
Helak Edici Sıfatlardan Hangisinin Giderilmesine ĠĢâret Olduğu‖ baĢlığı altında anlatır:
―Bu sözün sonu ve bitip tükeneceği yok… Ey Hakk‘ın Halîl‘i! Kargayı Niçin öldürdün?
Fermandan dolayı idi (değil mi?) Peki, fermânın hikmeti neydi? Onun sırlarından bir parçasını olsun
1 Mesnevî, V/217a, by. 395-419,

(V/69-71).

2 Mesnevî, V/218a, by. 498, (V/93).

Bk.: Mesnevî, VI/276a-278a, by. 536-671, (VI/100-113).
Bk.: Ġbn Mâce, Zühd/16; Ebû Dâvûd, Libâs/29.
5 Mesnevî, V/276a, by. 517-535, (V/95).
6 Mesnevî, V/270b, by. 45, (V/16).
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açmak gerekir:1
Kara karganın ―gak gak‖ diye bağırması bedeniyle dâimî bir ömür sürmek istemesidir.
Ġblîs gibi. O da pak ve tek olan Hüdâ‘dan kıyâmete kadar beden ömrünü sürmeyi dilemiĢti.
―Kıyâmete kadar bana ömür ver‖2 demiĢti. KeĢke ―Rabbimiz, tevbe ettik‖ deseydi.
Tevbesiz ömür can çekiĢmeden baĢka bir Ģey değildir. Allah‘tan gāfil yaĢamak ise ölümün ta
kendisidir.
Hak ile olunca ölüm de güzeldir, hayat da.. Fakat Hak olmaksızın âb-ı hayat bile ateĢtir.
…
HoĢ ömür kurb-i ilâhîde can beslemektir. Karganın ömrü ise pislik yemek içindir.
―Daha fazla ömür ver ki, daha fazla yiyeyim. Bana daha çok ver ki, yaratılıĢım pistir benim..‖
O kokmuĢ ağızlı pislik yeyici olmasaydı, ―beni karga huyundan kurtar!‖ derdi.‖3
Ġbrâhîm peygamberin kargayı kesmesinin sebebi, karganın uzun ömürlü olmasına rağmen, dünyâda
yaĢamaktan bir türlü bıkmaması, ebedî olan âhiret yurduna hazırlanmaması ve bu hareketi ile de Ģeytana
benzemesidir. O tamah ve boĢ arzuların sonsuzluğunun ve Hak‘tan gaflet içerisinde yaĢamanın remzidir.
Bu kötü huy her insanın tabîatında var olan bir durumdur. Dolayısıyla mürid bu huyunu görmeli,
dünyânın geçici olduğunu bilmeli, daha dünyâda iken Hakk‘a kurbiyet kesbederek, onun hoĢnutluğunu
kazanmalı, her Ģeyden önce dünyânın geçici olduğunu, buranın sâdece bir imtihan yeri olduğunu anlamalı
ve hayâtına ona göre yön vermelidir.
d) Horoz: ġehvet DüĢkünü
Horoz‘u Ģehvetine düĢkün kimselerin sembolü olarak kullanan Mevlânâ onun özelliklerini de ―Halîl
Ġbrâhîm‘in(as) Horozu Kesmesinin Müriddeki Kötü ve Öldürücü Sıfatlardan Hangisinin
Kahredilip Giderilmesine ĠĢâret Olduğu‖ baĢlığı altında iĢler:
―Horoz Ģehvetlidir, Ģehvete pek düĢkündür. O zehirli, o kötü Ģarapla sarhoĢtur.
Eğer Ģehvet neslin devâmı için olmasaydı, Hz. Âdem ondan utandığı için kendini hadım ederdi.
Rezzâk-ı âlem‘e, mel‗ûn Ģeytan demiĢti ki: ―ġu avı (halkı) avlayabilmem için senden büyük bir tuzak
isterim.‖
Hak ona altın, gümüĢ, at, araba gösterdi ve ―halkı bunlarla avlayabilirsin‖ dedi.
Ġblîs teĢekkür etti, fakat suratını da ekĢitti, sıkılmıĢ turunç gibi dudaklarını sarkıttı.
Sonra Cenâb-ı Hak o geberesiceye hoĢ mâdenlerden altın ve mücevherâtı armağan etti.
…
Allah, erkeklerin aklını ve sabrını alan kadın güzelliğini verince Ģeytan;
Parmaklarını Ģıkırdatarak oynamaya baĢladı. ―Onu ver, onu!‖ dedi, ―Ģimdi murâdıma eriĢtim.‖
O aklı fikri baĢtan alan, insanı bî-karar bırakan mahmur gözleri görünce;
O dilberlerin yanaklarındaki âĢıkların kalbini çörekotu gibi yakan güzelliği…
O yüzü, o beni, o kaĢları, akîk gibi dudakları… Ġnce bir perde gerisinden Hak sanki yüz gösteriyor!..
ġeytan o nazı, o edâyı, o iĢveyi, o cilveyi görünce Hak incebir perde gerisinden hak tecellî ediyor sandı
ve yeriden fırladı (sevincinden oyamaya baĢladı).‖4
Dolayısıyla, Ģehvet Ģeytanın en büyük tuzağı kabul edilebilir. ġeytan onunla en gizli tuzaklarını kurar.
ġehvetin sembolü ise horozdur. O bir yandan yem yerken, bir yandan da Ģevheti düĢünür. ġehvet
düĢkününün basîreti kapalıdır. Netîceyi düĢünemez. Bu yüzden de baĢına her türlü belâ gelebilir. Mürid
Bu iki beyitin benzeri için bk.: Mesnevî, V/281a, by. 938-939, (V/165)
Bk.: A‗râf, 7/14-15.
3 Mesnevî, V/279a-b, by. 765-779, (V/139-140).
4 Mesnevî, V/281a-b, by. 940-961, (V/165).
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nefsinin ve düĢmanı olan Ģeytanın tuzaklarını iyi tanımalı, onlara düĢmemelidir. Bu tuzakların en gizlileri
ise Ģehvetten kaynaklanır. ġehvet-perestlik insanın kalbini sağır ve kör eder.
Böylece, Mevlânâ‘ya göre Ġbrâhîm peygamberin dört kuĢu kesmesindeki hikmete bir nebze de olsa
temas etmiĢ bulunuyoruz. Görüldüğü gibi, aslında Mevlânâ‘nın bu kuĢlarla, ya da baĢka bir deyiĢle
―kuĢlardan dört tânesini al ve onları yanında topla‖ âyeti ile ilgili îzahları bizim buraya iktibas ettiğimizden
çok daha fazladır. Mevlânâ‘nın, Mesnevî‘nin beĢinci cildini bu âyetin Ģerhine ve bu kuĢlara ayırdığını
söylemek pek yanlıĢ olmaz. Zîrâ bu ciltte anlatılan hikâye ve yorumlar hep bu kuĢların temsil ettiği, nefsin
kötü ve bir an önce defedilmesi gereken vasıfları ile ilgilidir. Bu dört kuĢun Ģahsında nefsin kötü huyları
anlatılır ve müridlere bu huylardan kurtulma çâreleri îzah edilir. Gerçekten de, bâzı müfessirlerin ―gaybı
taĢlama ve emek ve zamânı boĢ yere harcama‖ dedikleri bir konu Mevlânâ‘da eĢsiz bir yorum ve bakıĢ
açısıyla nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi için mükemmel bir malzeme oluĢturmuĢtur.

DÜNYADA BARIġ ve SÜKUN ADINA MESNEVĠ'DE BĠR METAFOR OLARAK
HZ. YUSUF
ArĢ. Gör. Halef NAS*

Özet
Güzellik, Hz. Yusuf ile özdeĢleĢmiĢtir. Fakat, Hz. Yusuf sadece güzel değil aynı zamanda sıddikiyetin
ve hakkın bir idareci olarak temsilcisidir. Ġdare anlayıĢı insanları ―öteki‖leĢtirmekten uzak, ―uhuvvet‖
perspektiflidir. Bu bakıĢ birlikte yaĢayabileceğimizin bir göstergesidir. Mesnevi‘de Hz Yusuf‘un
özelliklerine dikkat çeken Mevlana, Hz. Yusuf‘u bir metafor olarak kullanır, bu metaforun anlam
katmanlarını geniĢletir. Üslubundaki soyutlama ile nesnelerin direniĢini kırarken pratik hayatın teorideki
pratiğini gösterir.
AS A METAPHORE PROPHET YUSUF IN MATHNAVI: FOR PEACE AND
TRANQUILLITY IN WORLD
Summary
The beuty is identical with Prophet Yusuf. Yusuf is not only being a representative for beauty but
also truth, realist, justice as an administrator. His point of view have been distant from make ―other‖
people. His point of view have been ―uhuvvet‖. This comprehension is an indication for live together.
To attract attention to special feature of Yusuf in Mathnavi, Mevlana have used ―Yusuf‖ as a metaphore
and make the metaphore spread out and with abstract in his style he overcomes the resistance of objects.
In this way he shows theoretic of practical life in practical life.
GiriĢ
Metafor (Metaphore), Grekçe bir sözcüktür. ―Öte‖ anlamına gelen ―meta‖ ile ―aktarma‖ anlamına
gelen ―phore‖ sözcüklerinin bir araya gelmesinden oluĢmuĢtur. Türkçe‘de ―Eğretileme, Ġstiare‖
sözcükleriyle karĢılanan sözcük bir yönüyle divan Ģiirinin mazmun dünyasına benzetilebilir. TeĢbih ve
temsillerle anlatıma çekicilik kazandıran metafor farklı okumalara bağlı olarak ilk bakıĢta sezilemeyen bir
duruma vurgu yapmak için kullanılabilir. Platon‘un meĢhur ―Mağara‖ metaforunda olduğu gibi. Zincire
bağlı mağaradaki adamalar, ateĢin ıĢığıyla cisimlere ait önlerine düĢen gölgelere bakıp onları bir realite
olarak görmektedir. Zincirini kırıp arkadaki giriĢ kapısına gelen biri mağaradan dıĢarı baktığında güneĢi,
ıĢık ve ısısını, akan nehirleri, açan çiçekleri görür. Ve gerçeğin gördüklerinden ibaret olduğunu, mağarada
gördüğü gölgelerin asıl olmadığını anlar. Dönüp zincire bağlı arkadaĢlarına durumu anlatınca arkadaĢları
onu öldürecektir. Onlara gördüklerinin mevhumiyetini anlatmasına rağmen onlar onu öldürmüĢlerdir.
Platon mağara metaforu ile asıl, idea, kopya, kopyanın kopyası olan alemleri anlatır. Fakat sadece bunu
anlatır demek metaforun anlamını daraltır. Zira Platon, dönemine bir eleĢtiri gönderip ilk bakıĢta
sezilmeyecek bir durumu da ifade etmiĢtir: ―hocam Sokrates, size hakikatleri anlattığı halde anlamayıp
onu öldüren siz, mağaradaki adamlarsınız.‖ Burada metafor güçlü bir silah hüviyetindedir. Mevlânâ,
Mesnevi‘de Hz. Yusuf‘u anlatırken basit bir tahkiye üslubu kullanmaz. ―Yusuf‖un etrafında kullandığı
hayallerle ―Yusuf‖u metaforlaĢtırıp kendi dünyasında bir unsur olarak kullanır. Hz. Yusuf‘un Ģahsında
* Harran

Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

318

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

anlattığı çok Ģey vardır Mevlânâ‘nın. Bunlardan biri özellikle öğrencilerine bakar. Adeta Ģunu söyler
Mevlânâ. ―siz Yusuf‘u kıskanıp onu kuyuya atan kardeĢleri gibisiniz.‖ Öğrencilerinin ġems‘i kıskandıkları
ve bu kıskançlıkları sonucu onu kuyuya attıklarına dair rivayetler de vardır. Kuyuya atılmamıĢ olsa bile
neticede Mevlânâ ve ġems‘in ayrılmasına sebep olmuĢlardır. KardeĢlerin Yakup ve Yusuf‘un ayrılmasına
sebep olmaları gibi. ĠĢte, Mevlânâ Mesnevi‘nin muhtelif yerlerinde Yusuf‘u bir metafor olarak kullanır.
Yusuf‘un etrafında hayaller kurar. Burada Yusuf‘un özelliklerinden istifade ederek eĢyanın arkasındaki
özellikleri okumaya çalıĢır. Bu okumalarda Hz. Yusuf‘un bir metafor olarak ele alındığı yerler düĢünülürse
burada Hz. Yusuf‘un Ģahsında barıĢ ve huzurun nazara verildiği görülür. Meseleyi metaforun
anlamlarının geniĢletilmesi ıĢığında değerlendirirsek Hz. Yusuf‘un hatırlattığı güzellik unsurunun yanında
baĢka özelliklerin de bu güzellik kadar önemli olduğunu görebiliriz. ġöyle ki, Hz. Yusuf güzelliğin bir
simgesidir, fakat herĢeyden önce o bir peygamberdir ve bir peygamberin güzelliğinin yanında o güzellik
kadar dikkate değer özellikleri de vardır. Dolayısıyla Hz. Yusuf sadece güzel değildir, o aynı zamanda
mutlak kelamın kemaline mazruf olması itibarıyla sıddikiyeti temsil eden, barıĢ ve huzuru esas alan bir
idareci insandır.
Mesnevi‘nin Hz. Yusufla ilgili yerleri okunduğunda doğu sanatında görülen soyutlama net bir Ģekilde
görülür. Konumuz itibarıyla Mesnevi‘den birkaç örnek verelim:
―Yusuf'un güzelliği kardeĢlerince abesti, lüzumsuzdu. Fakat bütün bir aleme faydalıydı. Davud'un sesi kadar
güzeldi…” evet, Yusuf‘un güzelliği herhangi bir nesne gibi bir güzellik olarak değil, suyun sesi gibi güzel,
su gibi değil.
―Yakup oğullarına “ Yusuf'un kokusunu haddinden fazla arayın” dedi.” Burada nazara verilen Yusuf‘un
kokusudur.
“Ölümü bir Yusuf gören, canını feda eder, kurt olarak görense yolunu sapıtır.” Burada ölüm güzelliği itibarıyla
Yusuf olarak görülmektedir.
“Yusuf'un gömleğinin kokusunu kendine senet yap... çünkü onun kokusu gözleri aydın eder.” Burada yine bir
soyutlama vardır. Gömleğin kendisi değil kokusu nazara verilmektedir.
“Ġnsanlar madenlere benzerler” sırrına ermiĢim. Peygamber, onu ne için söylemiĢti. Ben, toprağın bedeninde ne kadar
para var, ne madeni gizli anlarım. Bir yerde altın gizli, öbür tarafın masrafı, gelirinden fazla mesela, derhal bilirim.
Mecnun gibi toprağı koklarım, yanılmaksızın Leyla'nın bulunduğu toprağı bulurum. Her gömleği koklar, içinde Yusuf
mu var, Ģeytan mı anlarım.” Yusuf yine bir huzurun ifadesi olarak zikredilmiĢtir.
“Ey kör, o yüce sürme bendedir. Körsen bile benim mucizemle aydınlığa ulaĢır, can Yusuf'unun gömleğine nail
olursun. Sana o sınıklıktan sonra gelen ululukta devlet vardır.” Burada da ―can Yusuf‘u‖ ifadesinde bir soyutlama
vardır.
1. Doğu Medeniyetinde Sanat Telakkisi, Mestanelik ve Mevlânâ
Gerçek anlamıyla doğu medeniyetinin mikroalem ile makrolem arasında bir uyumla rakseden; aĢk,
tenevvü, tenezzüh ve arabeske dayanan böylece nesnelerin direniĢini kırarak nesnelerin ardındaki mutlak
hakikate ulaĢmayı amaç edinen bir dünyası vardır.
Bu alemde Batı dünyasının sanat anlayıĢının temeli olan Mimesis (yansıtma-taklit) ve Katharsis
(arınma)‘ten1 farklı olarak tecerrüd (soyutlama) esas hareket noktasıdır. Sanatkar, eĢya ve hadiseleri hallac
ederken bir kesret alemindedir ve bu alemin içinde barıĢ ve huzuru bulmak durumundadır. Alemin
karmaĢık gibi görünen yapısının arkasındaki mutlak kanunları yakalamaya çalıĢan sanatkar her zaman
nesnelerin direniĢi ile karĢı karĢıyadır. Bu karmaĢayı, bu direniĢi aĢmak eĢya ve hadiselerin künhüne vakıf
olmak için sanatkar, nesneleri varolan biçimlerinden arındırarak üsluplaĢtırır ve evrendeki ahengi
oluĢturan mutlak intizamın diliyle eĢya ve hadiseleri okur, bu sayede barıĢ ve huzura ulaĢır.
Müslüman sanatkar bilir ki Allah evrende bir nizam vazetmiĢtir.2 Makroalem'de insanın dıĢındaki her
Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve EleĢtiri, ĠletiĢim Yay., Ġstanbul,1991., s. 17-31.; Süleyman Hayri Bolay, Felsefe
Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü, akçağ Yay., Aankara, 2004., s. 234.,294.
2 Rahman, 55/7-8.
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Ģey yaradılıĢının gayesi olarak bir intizama tabidir. GüneĢ istediği zaman doğup batmaz, rüzgar kendine
göre esmez, ĢimĢek kendine göre semamızda parıldayıp gürlemez. Zira onların insan gibi bir iradeleri
yoktur bu yönüyle evrende bir nizam vardır. Ġnsanın bu evrendeki nizama uymasına engel olan yegane
unsur nefsidir, benliğidir yani yine kendisidir. Ve kendini aĢmak için insanın basirete ihtiyacı vardır. Bu
basiretle benliğini aĢan sanatkar Yunus‘un:
Yunus eydür benlügi aradan tarh edelüm
Senin ile bakayın seni göreyin Mevlâ
dediği hakikate ulaĢır. UlaĢır, zira,
Gönül gözü görmeyince hiç baĢ gözü görmeyiser.1
Gönül gözü açılan için, hadisin ifadesiyle artık, Allah onun gören gözü, tutan elidir. Bu noktadan
sonra insan nesnelerin direniĢini kırar böylece mutlak barıĢ ve huzuru yakalar. BeĢir Ayvazoğlu nesnelerin
direniĢinin aĢılması böylece mutlak kanunluğa ulaĢılmasına dair Ģunları söyler:
―Çıplak gözün gördüğü dünya, tasavvuf terminolojisiyle konuĢacak olursak, kesret, bir varolup yok
olma dünyasıdır, bir ―âlem-i kevn ü fesad‖dır. Önemli olan bu geçiciliği, görünüĢteki karmaĢayı aĢmak,
ardındaki mutlak kanunluluğu yakalamaktır. Gelip geçiciliğin ve karmaĢanın ruhlara huzursuzluk verdiği
doğrudur. Allah kâinatı gerçekte mükemmel bir kanunluluk olarak yarattığına göre, duyularımızla
kavradığımız yapının ardındaki armoniyi görebilmek için çıplak gözden daha farklı bir görme vasıtasına
ihtiyaç vardır. Nesneler dünyasının görünüĢteki keyfiliğini aĢarak mutlak olana, yani kanunluluğa ulaĢmak,
eĢyaya ancak Nâilî‘nin dediği gibi ―mestâne‖ bir nazarla ―nukûĢ-ı suver-i âlem‖i temaĢa edip geçmekle2
mümkündü. Bu da kendinden geçmeyi, benliği aradan kaldırmayı, yani bir çeĢit sarhoĢluğu
gerektiriyordu.‖3
Mevlânâ‘nın sema‘ını, nesneler karĢısındaki direniĢini ve kendinden geçiĢini mestanelik ıĢığında
değerlendirmek gerekir. Mesnevi, Mevlânâ‘nın talebesi Çelebi Hüsâmeddîn‘in isteği üzerine seyr u
sülukun adab u erkanını ve tasavvufi hakikatleri anlatmaya çalıĢtığı bir eseridir.4 Mesnevi‘nin altı cildinde
çok yoğun bir Ģekilde Hz. Yusuf nazara verilir. Hz. Yusuf sair nebiler gibi hayatının her safhasında
nesnelerin direniĢi ile karĢılaĢtığı gibi, Mevlâna yaĢadığı dönemde sürekli nesnelerin direniĢi ile
karĢılaĢmıĢtır. Öğrencileri çok sevdiği ġems‘e olan hayranlığını kıskanmıĢlardır. KardeĢlerinin, Yusuf‘u
kıskanmaları gibi. Bu kıskançlık Yusuf‘u çok sevdiği babası Hz. Yakup‘tan ayırmıĢ ve Yusuf‘u çok büyük
sıkıntılara maruz bırakmıĢtır. Mevlânâ da öğrencilerinin kıskançlığıyla karĢılaĢmıĢ bu durum çok sevdiği
ġems‘ten ayrılmasına sebep olmuĢtur. Hz. Yusuf kuyuya atılmıĢ bir rivayete göre ġems de kuyuya
atılmıĢtır.5 Bütün sıkıntılara göğüs geren Hz. Yusuf sonunda hakkı yaĢamıĢ, hakka yürümüĢ kardeĢleri,
kuyu, kadın, saray, zindan gibi nesnelerin direniĢini vahyin aydınlatıcı tayfları altında kırmasını bilmiĢtir.
Mevlânâ öğrencilerinin ve çevresinin O‘nu hakkıyla anlayamayıĢı gibi sıkıntılara maruz kalmıĢ, yaĢadığı
dönem itibarıyla büyük bir felaket olan Moğol istilasıyla karĢılaĢmıĢtır. Fakat, Moğol direniĢini yine
―hikmet‖li bir direniĢle göğüslemeyi baĢarmıĢtır. Onun bu tavrı günümüz insanının en çok ihtiyaç
duyduğu bir tavır olsa gerektir. Osman Güner, Mevlânâ‘nın bu baĢkaldırıĢına dair Ģunları söyler.
―Mevlânâ‘nın doğuĢu, her ne kadar felsefi ve ideolojik arka planı olmasa da Ġslam medeniyeti için
büyük bir tehdit ve meydan okuma anlamı taĢıyan Moğol Ġstilası‘na karĢı ―hikmetli‖ bir baĢkaldırı
eyleminin ifadesidir. BaĢka bir deyiĢle bu doğuĢ, insanî değerlerin örselendiği, gücün ve güçlünün egemen
olduğu bir ortamda, insanlık adına güçlü ve muhteĢem bir cevabın ve karĢı koymanın tanıklığıdır.
Ġnsanlık, bugün yaĢananlar karĢısında, onun fikirlerinin eylemeselliğine ve sarsıcı kuĢatıcılığına en az
dünkü kadar muhtaçtır.‖6
Yunus Emre Dîvânı, Haz.: Faruk K. TimurtaĢ, Kültür Bakanlığı Yay, Ankara, 1989., s. 14.
suver-i âleme baktık
Her birini bir özge temâĢâ ile geçtik (Naili)
3 BeĢir Ayvazoğlu, AĢk Estetiği, Ötüken Yay., Ġstanbul, 2004., s. 49.
4 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yay., Ankara, 1976., s. 226.
5 A.g.e., s.221.
6 Uluslar Arası DüĢünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Osman Güner, Dünya BarıĢına Bir Katkı Olarak Mevlânâ‟da
“Öteki” Olgusu, Düzenleyen: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Çanakkale, 2006., s. 1.
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Mevlana, Moğol istilasının yaĢandığı dönemde üslubu ve yaĢam estetiğiyle halkı kucaklamıĢ, onlara
ümit aĢılamıĢ, her zaman barıĢ ve huzur soluklamıĢtır. Dönemindeki idarecilerle olan diyalogları, 1 onlara
yazdığı mektuplar, Mesnevi ve diğer eserlerinde kullandığı üslup ve ―‖kim olursan ol gel‖ anlayıĢı
söylediklerimizi destekler mahiyettedir. Evet, O‘nun üslubu hem diliyle hem beden diliyle bütün,
Ģeffafiyettir. Mesnevi‘de Hz. Yusuf‘un anlatıldığı yerlerde bunu çok rahat görebiliyoruz.
Hz. Yusuf nesnelerin direniĢini kendisine lutfedilen basiretle aĢmıĢ ve mutlak huzura, mutlak barıĢa
ulaĢmıĢtır. Bu yoldaki sıddıkiyeti, aĢkı, vecdi, mestaneliği, nesnelerin direniĢi karĢısındaki peygamberane
duruĢu ve böylece mutlak huzura, mutlak barıĢa ulaĢmasının Mesnevi‘deki Kurân televvünlü anlatımı
bildiri metnimizin temel konusudur.
2. Nesnelerin DireniĢi ve AĢk
Ġslam medeniyetinde sanatkar her Ģeyden önce alemlerin içinde ve onların kanunlarını (adatullahsünnetullah) bulmak durumundadır. Göklerdeki cisimler, dünya, içindeki hayvan ve bitkiler, insanlar,
nehir ve denizler… Kur'ân'ın içinde ifadesini bulur. Kainatta bir intizam dahilinde mevcut bütün
nesneler Kur'ân'da yerli yerinde ve bir intizam içindedir. Bu intizamı bir delil olarak gören ulema intizam
delili ile mutlak bir kanun koyucunun varlığını dile getirirler. Evet her Ģey "Kef" ne "Nûn" arasında, bir
emirle (Kün) vücut bulmuĢtur. Her Ģey bir intizam dahilinde ve birbirine muhtaç. Gökten yağmur
inmese yeryüzü çorak kalacaktır. Makroalemde gezegenler güneĢin etrafında mestane döner, her cisimde
atomlar çekirdeğin etrafında rakseder. Her Ģeyde bir hareket, bir Ģenlik sezilmekte ve her Ģey bir cezbeyle,
aĢk ile birbirine tutunmaktadır. Fuzuli'nin "aĢk imiĢ her ne var alemde" mısraını bir de böyle anlamak gerek.
Ġntizamı, ahengi oluĢturan bu mutlak aĢkın kanunlarının vazedildiği mutlak bir alem vardır. Bu alem
ebediyet alemidir.
Mevlânâ semâ' halinde bu aleme ulaĢmak için var olan nesneleri mestane geçer ve alemin kanunu
olan aĢkı okur, aĢkla döner. Nesneler O'nun için birer nakıĢtır ve O, nakkaĢı aramaktadır. O'nu bulunca
artık ebediyete ulaĢmıĢtır. Niyâzî-i Mısrî ebediyete vesile olan aĢk için Ģunları söyler:
Ey gönül gel gayriden geç aĢka eyle iktidâ
Zümre-i ehl-i hakikat aĢkı kılmıĢ muktedâ
Cümle mevcudât u mâ'lumâta aĢk akdemdürür
Zira aĢkın evveline bulmadılar ibtidâ
Hem dahî cümle fenâ buldukda aĢk bâki kalır
Bu sebebden dediler kim aĢka yoktur intihâ2
Gönül gayrıdan geçer de gayrısı gönlü gayrısız bırakır mı? Hz. Yusuf hep gayrı (nesne) sının
sıkıntılarına maruz kalmıĢ, kuyuya atılmıĢ, zindana atılmıĢ ama O, nesnelerin direniĢini kırmasını bilmiĢtir.
2.1. Hz. Yusuf‘un Kendisi ve KardeĢleri
Yusuf, Ġbranice bir kelime olup Arap edipleri herhangi bir kurala tabi tutmadan bu kelimeyi
kullanmıĢlardır. "Yusif" Ģeklinde kullanıldığı gibi "Yusef" Ģeklinde kullanımı da olmuĢtur. "Esef"in hüzün
anlamına "esif"in köle anlamına geldiğine bakılırsa burada Hz. Yusuf'un Ģahsında bu iki anlamın
toplanması hoĢ bir nükte olmuĢtur.3 Yusuf bir gün babasına gördüğü bir rüyayı anlattı. Rüyasında onbir
yıldızın, güneĢ ve ayın kendisine secde ettiğini gördü. Yusuf, babası Hz. Yakup‘un en çok sevdiği
çocuğuydu. Yakup, Ona, bu rüyasını kardeĢlerine anlatmaması gerektiğini, onların ona tuzak
Efe DurmuĢ,Siyasi, Ġktisadi ve Kültürel Açıdan Ġlhanlı-Memluk Münasebetleri, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2005, (basılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,); Muammer Gül, Tasavvuf Hareketi ve Türkler Arasında Yayılması, Türk Dünyası
Tarih Dergisi, S. 76. Nisan/Ġstanbul, 1993., s. 24., Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yay., Ġstanbul,
1998., s. 524.
2 Niyazî-i Mısrî , Niyazî-i Mısrî Dîvânı, Haz.: Kenan Erdoğan, Akçağ Yay., Ankara, 1998, s. 3.
3 Giritli Sırrı PaĢa, Güzel Ġnsan Yusuf, Yusuf Suresi Tefsiri, Haz., Tahir Galip Seratlı, Elest Yay., s. 46-47.
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kurabileceğini, Allah‘ın bir gün ona te‘vil-i ehadisi öğreteceğini, büyükbabaları Ġbrahim ve Ġshak‘a olan
nimetini tamamladığı gibi ona da bu nimeti vereceğini söyledi. Yusuf, çok güzeldi. Onun güzel oluĢu
sadece suret itibarıyla değil aynı zamanda sıdkı, fütüvveti gibi siretiyle de ilgilidir. Yusuf‘un diğer
kardeĢleri babalarının Yusuf‘a olan sevgisini ve diğer güzelliklerini kıskanırlardı. Bu onların hasedinden
kaynaklanıyordu. Bir gün bir hile düĢünüp babalarına gezsin oynasın diye Yusuf‘u kendileriyle birlikte
göndermelerini, ayrıca ona sahip çıkacaklarını söylediler. Fakat Hz. Yakup, endiĢesini dile getirip onlar
farkında olmadan kurtun gelip Yusuf‘u yemesinden korktuğunu söyleyecektir. Yusuf‘un kardeĢleri biz
böyle güçlü bir grup iken onu kurt kaparsa bize yazıklar olsun dediler. Yusuf‘u aldılar ve onu kuyunun
dibine bırakmada görüĢ birliğine vardılar.1
Mevlânâ, Yusuf‘un küçüklüğünde kardeĢleri ile olan bu durumuna, onun kardeĢleri tarafından
kıskanıldığına ve onu kuyuya attıklarına değinir. Yusuf daha küçük yaĢlarda ciddi bir direniĢle karĢılaĢır.
―Yusuflar, kardeĢlerinin hilesi yüzünden kuyuya düĢmüĢlerdir. Çünkü o kardeĢler, hasetlerinden Yusuf'u kurtlara
verip dururlar. Hasetten Mısır Yusuf'unun baĢına neler geldi? Bu haset, pusuya yatmıĢ büyük bir kurttur. Hulasa
halim Yakub, Yusuf'a bir Ģey yapmasın diye bu kurttan daima korkar. Zahiri kurt, Yusuf'un etrafında dönüp
dolaĢmadı. Fakat bu haset, iĢlediği iĢle kurtları da geçti!
Bu haset kurdu, Yusuf'u yaraladı da biz onu elbiselerimizin baĢında bırakmıĢ, gitmiĢtik, kurt kapmıĢ diye tatlı
sözlerle özür serdetti. Bu hile, yüz binlerce kurtta bile yok Hele dur, bak, bu kurt sonunda nasıl rüsvay olur! Ondan
dolayı herkesin yaptığı kötülüğün zararını göreceği gün hasetçiler, muhakkak kurt Ģeklinde haĢredileceklerdir.” 2
Yusuf suresinin 15. ayetinde ―Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği ve seni hiç tanımadıkları bir
sırada, kendilerine yaptıkları bu iĢi hatırlatacaksın‖ denilmektedir. Yusuf kuyuda bununla huzur içindedir.
Vahy onu rahatlatmıĢtır. Zira, kötülük yapan muhakkak bunun karĢılığını görecektir. Dolayısıyla her
zaman ümitvar olmak icap eder. Yusuf vahyin aydınlatıcılığıyla büyük bir ümit beslemiĢtir. Evet bir gün
geldi ve kardeĢleri yaptıklarının karĢılığını gördüler.
“Bilgisizlik, akılda bir taassuptur ki buna tutulanların Ģehirlerinde kargalar Ģom, Ģom bağrıĢırlar, yerleri yurtları
harabeye döner. Onlar mazlumlar için kuyu kazdılar ama kazdıkları kuyuya kendileri düĢtüler, ah etmeye baĢladılar.
Yusufların derilerini yüzdüler, fakat kendi yaptıklarını birer, birer buldular.”3
Fakat Yusuf kardeĢlerinin tavrı gibi bir tavır sergilememiĢ, onları bir düĢman bir ―öteki‖ (other)
olarak görmemiĢtir. Hz. Yusuf'un kardeĢlerine bakıĢı uhuvvet perspektiflidir. Mevlânâ burada akl-ı küll
ile uyumlu olmak gerektiğine vurgu yapıyor ve bu yolla nesnelerin direniĢini kırıyor bu alemi dahî bir
cennet olarak görüyor.
“KardeĢleri Yusuf'a haset ediyorlar kızıyorlardı... bu yüzden onu kurt Ģeklinde gördüler. Fakat babanla barıĢtın da
kızgınlığın gitti mi köpek ortadan kalkar, baban, sana ateĢli bir dost olur.
Bütün alem, aklıküllün suretidir... bütün insanların babası odur. Birisi aklıkülle karĢı küfranını artırırsa bütün
alem ona köpek görünür. Bu babayla uzlaĢ, asiliği bırak da su ve toprak, sana altın döĢeme görünsün.
Bununla uzlaĢırsan içinde bulunduğun hal ve zaman, adeta kıyamet kesilir... gözünün önünde gök de değiĢir yer de!
Ben daima bu babayla uzlaĢmıĢ haldeyim... onun için Ģu alem, bana cennet görünmede!4
Mevlânâ, kardeĢlerinin taaasubu karĢısında Yusuf‘un metanetini koruduğunu, vahiy ve akl-ı külle
uyumlu bir tavırla nesnelerin direniĢini aĢabildiğini ifade eder.
2.2. Kuyu
Yusuf‘un direniĢi ile karĢılaĢtığı diğer bir nesne de kuyudur. O yine bu direniĢi aĢacak ve huzur
soluklayacaktır. Zira ona ―Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği ve seni hiç tanımadıkları bir sırada,
kendilerine yaptıkları bu iĢi hatırlatacaksın‖ denilmiĢtir. Bu onlara sadece hatırlatacaklarını anlatmaz, aynı
zamanda ona kuyudan çıkacağını da hatırlatmıĢtır. Mevlânâ, bu durumu anlatırken Yusuf‘un nerede
olursa olsun çok değerli olduğuna ve kıymetli bir Ģeyin mahiyetini kaybetmedikçe kıymetten
1

Yusuf Suresi, 4-14

2 Mesnevi, 2., Çev.: Veled
3 Mesnevi, 3.,

s.32.
4 Mesnevi, 4., s. 261.

Ġzbudak, Haz.: Abdülbaki Gölpınarlı, MEB. Yay. Ġstanbul, 1995. , s. 107-108.
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düĢmeyeceğine değinir. Arap Ģairi bunu ne de güzel dile getirir.
Ve mehmâ tekün „indemriin min halîkatin
Ve in hâlehâ tahfa „ala‟n-nasi tuğlemi1
“Herhangi bir kimsenin varsa bir güzel huyu, o bu huyunun gizli kalacağını zannederse de er-geç onun bu güzel huyu
ortaya çıkacak ve bilinecektir.
Evet, Yusuf kuyudadır fakat bu, O'nun büyüklüğüne halel getirmez. Namık Kemal‘in dediği gibi,
Hakir olduysa millet Ģanına noksan gelir sanma
Yere düĢmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten.2
“Uzak yerlerden bir merhametli dost, Yusuf-u Sıddıyk'a konuk oldu. Çocukluktan beri birbirlerini tanırlardı.
Eskiden beri aĢinalık yastığına yaslanmıĢlardı. Konukla, Yusuf'a kardeĢlerinin yaptığı cefayı, onların hasetlerini
konuĢtular. Yusuf o haset ve cefa, zincirdi; biz de aslandık.
Aslanın zincire vurulması ayıp değildir. Bizim Tanrının kaza ve kaderinden Ģikayetimiz yok. Aslan, boynunda
zincir bulunmakla beraber bütün zincir yapanlara beydir dedi. Dostu Yusuf'a Zindanda ve kuyuda ne haldeydin? dedi.
Yusuf cevap verdi:
Ay, bedir halinden çıkar ve eski ay haline gelir ya... iĢte öyle Eski ay görünmez, sonra hilal olur da iki büklüm bir
halde görünür. Fakat sonunda yine gökte bedir haline gelmez mi? Ġnci tanesini havanda döverler ama kadri yine yücedir,
ya ilaç olarak göze çekilir, yahut macun haline getirilir, kalp ferahlığı için yenir.”3
Yusuf kuyunun direniĢini vahiyle kırmıĢtır. Oradan geçen bir kafile sucularını kuyuya göndermiĢler,
kovasını kuyuya sarkıtan sucu da biraz sonra müjde demiĢti.4 Yusuf ipe tutunmuĢ. Kuyudan çıkan müjde
Yusuf‘tur. Mevlânâ buna değinirken nesneleri soyutlaĢtırır. Burada alem kuyu gibidir ve Yusuf‘un
tutunduğu ip Allah‘ın emrine sabretmektir. Ġpin sarkıtılması Allah‘ın fazlı ve rahmetidir.
“Cömertlik, Ģehvetleri, lezzetleri terk etmedir. ġehvet yüzünden düĢen kalkmamıĢtır. Bu cömertlik, cennet selvisinin bir
dalıdır. Yazıklar olsun böyle bir dalı elinden bırakana. Bu heva ve hevesi bırakma, sapasağlam bir iptir.
Bu dal, canı göğe çeker. Ey güzel yollu cömertlik dalı seni yukarı çeke çeke aslına eriĢtirdi mi? güzellik Yusuf'un, bu
alem kuyu gibidir. Bu ip de Allah emrine sabretmedir. Ey Yusuf, ip sarktı, iki elinle yapıĢ. Ġpten gafil olma, vakit
geçiyor. Tanrıya hamdolsun ki bu ipi sarkıttılar, fazıl ve rahmeti birbirine kattılar.”5
Mevlânâ, Mesnevi'nin 3. Cildinde Yusuf‘un kuyudaki direniĢini daha açık bir Ģekilde anlatır. Burada,
Hz. Yusuf bir zamanlar gördüğü rüyayla huzur içindedir. Kuyuda Yusuf‘un kalbine gelen vahyin onu
rahatlattığını anlatır. Seslenen görünmüyor fakat Yusuf söyleteni tanıyordu. Mevlânâ burada nesnelerin
direniĢini anlatırken, Hz. Ġbrahim‘in karĢılaĢtığı ateĢ nasıl gül bahçesine döndüyse kuyunun da Hz. Yusuf
için gül bahçesi kesildiğine değinir.
―Yusuf, güneĢle yıldızların, huzurunda kullar gibi secde ettiklerini gördü. O rüyaya adamakıllı inandı, kuyuda
ondan baĢka bir Ģey ummuyordu, zindanda da. Ona dayanmakta, onu beklemekteydi. Ondan baĢka ne kulluktan derdi
vardı, ne az çok kınanmaktan!
Rüyası, mum gibi gözünün önünde yanmakta, onu aydınlatıp durmaktaydı; rüyasına güveniyordu. Yusuf'u kuyuya
attıkları zaman Tanrıdan kulağına Ģu ses gelmiĢti. Ey yiğit, sen bir gün padiĢah olacaksın. O vakit seni kıyanların
sözlerini, yüzlerine vurursun.
Bunu seslenen görünmüyordu ama gönül, söyleyenin eserini tanıyordu. O sesten cana bir kuvvet, bir rahat, bir huzur
geliyordu. Ġbrahim'e ateĢ nasıl bir gül bahçesi olmuĢsa o ses yüzünden kuyu da Yusuf'a gül bahçesi kesilmiĢti. Gayri ne
cefa geldiyse o kuvvetle tahammül etti. NeĢeyle çekti.
Nitekim elest sesinin zevki de her müminin gönlünde ta mahĢere kadar sürer gider. Bu yüzden müminler, ne belaya
itiraz ederler. Ne Hakk'ın emir ve nehyinden sıkılırlar. BaĢkalarının ağzına acılık veren bir lokmaya benzeyen Tanrı
1 Muallakat (Yedi

Askı), Çev.:, ġerafeddin Yaltkaya, MEB. Yay., Ġstanbul, 1989, s. 97.
YenileĢme Dönemi Türk ġiiri ve Antolojisi 1, Akçağ Yay., Ankara, 2003, s.251.
3 Mesnevi,1., s.253-254.
4 Yusuf Sûresi, 19. ayet
5 Mesnevi, 2., s. 97.
2 ġerif AktaĢ,
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hükmü, onlara gülbeĢeker gelir. Tatlı, tatlı yerler, hazmederler.1
Hz. Yusuf kuyunun direniĢini vahiy kaynaklı bir ümitle aĢmıĢtır. Zira onun kuyudan çıkacağına iĢaret
eden ses ümidin de kaynağıdır. Kuyudan su çeken kiĢi sadece bir vesiledir. Esas olan burada
soyutlamadır. Bu soyutlamada ip Alla‘ın emrine sabretmek ipin sarkıtılması Allah‘ın lütfudur.
2.3. Saray-Zeliha-Kadınlar
Hz. Yusuf kardeĢlerinin hilesinden kurtulmuĢ ve kuyudan çıkmıĢtır. Fakat onu baĢka bir zorluk
beklemektedir. Zira onu kuyudan çıkaranlar onu düĢük bir fiyata sattılar. Onu satın alan Mısır‘ın azizi
hanımına O‘na güzel bakmasını tenbihlemiĢti. Belki onlara faydası dokunacak veya Yusuf‘u evlat
edineceklerdi.2 Yusuf yine zorluklarla karĢı karĢıyadır. Bu sefer Aziz‘in hanımı ona musallat olacaktır.
Zeliha ondan murad almak istemiĢtir. Yusuf bu zorluğu Allah‘ın lutfettiği bürhanıyla, iffetiyle aĢabilmiĢtir.
ġehirdeki bazı kadınlar azizin karısının kendi hizmetçisine aĢık olmasını kendisine yakıĢtıramamıĢlardır.
Bunu iĢiten Zelihâ, onları davet etmiĢ ve meyvelerle donattığı sofralarına bıçakları koymuĢ onlar
meyvelerini soyarken Zeliha, Yusuf‘a ―onların içine çık!‖ demiĢtir. Yusuf‘u görünce hayran olan kadınlar
hayretlerinden bıçaklarla ellerini kestiler de bunun farkına varamamıĢlardı. Onlar ―HaĢa! Allah için, bu bir
insan olamaz bu pek kıymetli bir melek! BaĢka bir Ģey olamaz dediler.‖ Zeliha ―iĢte bu benim kendisinden
kam almak istediğim kiĢi‖ dedi. Ve bunu yapmazsa andolsun onu zindana atacağını söyledi. Yusuf zindanı
Zeliha ve kadınlara tercih etmiĢtir.3
Mevlânâ, Yusuf‘un Allah‘a dayanarak, O‘na hayran olarak ve O‘nu severek bu zorluğu aĢabildiğini
ifade eder. Zira, Yusuf‘un güzelliğinin aslı yüce Allah‘tan kaynaklanır. Kadınlar Yusuf‘un güzelliğine
hayran kaldılar buna karĢın Yusuf‘ta Narsist hiçbir hareket yoktur. Zira o bilmektedir ki kendisindeki
güzelliğin kaynağı kendisinden kat kat daha güzeldir. Kendisindeki güzellik bir ―cemal tecellisi‖ydi. Celâl
Settârî, Yusuf‘un güzelliğini zahiri ve batınî cemal etrafında değerlendirir. 4 Mevlânâ, Zeliha ve kadınların
bu asli güzelliği hakkıyla göremediklerine ve Yusuf‘un güzelliğinin kaynağının Allah oluĢuna değinir. Hz.
Yusuf bu güzelliğin kaynağını iyi bildiği için Zeliha‘nın isteklerine ―Hayır!‖ diyebilmiĢtir.
“Mısır kadınları da Yusuf'un güzelliğine daldılar, haberleri bile olmadı da, ellerini paramparça ettiler. Hayrete düĢen
ruh, ne önü görür, ne ardı! Nice babayiğit erler vardır ki savaĢta elleri, ayakları kesilir de, yine savaĢtan el çekmez, kendini
sağlam sanırlar. Fakat sonradan görür ki el kesilmiĢ, bir hayli de kan akmıĢ da haberi bile yok!”5
“Kendilerini unutup Yusuf'un yüzünü görenler, o güzelliğe dalıp kalanlar... bu yüzden ellerini doğrayanlar yok mu
iĢte onlar aptaldır! Aklı, dost aĢkında kurban et...akılların hepside o taraftandır, odur! Akıllılar akıllarını o tarafa
göndermiĢlerdir. Yalnız sevgili olmayan ahmak, bu tarafta kalmıĢtır!”6
KuĢeyri, Ebu Ali Dekkak‘ın bir görüĢünü naklederek meseleyi ―temkin-telvin‖ etrafında değerlendirir.
Saraydaki kadınların durumunu ―telvin‖ Zeliha‘nın halini ―temkin‖ ile açıklar. Çünkü Yusuf‘un
güzelliğine dalarak ellerini kesen kadınların yanında Zeliha‘nın kılı bile kıpırdamamıĢtır. 7 Mevlânâ temkin
sahibi olarak Hz. Yusuf‘u görür. Dolayısıyla Hz. Yusuf, Zeliha‘nın direniĢini temkinle aĢabilmiĢtir.
KuĢeyri, Hz. Muhammed‘in temkinini mirac dönüĢü hiçbir halinin değiĢmemesiyle de açıklar ki bu Hz.
Yusuf için de bir temkindir.
“Zeliha, her taraftan kapıları kapadı ama Yusuf'ta hiçbir hareket görünmedi. Kilit ve kapı tekrar açıldı, yol
göründü. Çünkü Yusuf, Tanrısına dayanmıĢtı, her yana dönüp dolaĢmaktaydı.
Alemde bir yarık görünmemede ama Yusuf gibi hayran bir halde her yana koĢup gelmek gerek. Ki kilit açılsın, kapı
görünsün, mekansızlık size yer olsun. Ey sınanan kiĢi, aleme geldin ama geldiğin yolu hiç görüyor musun? Sen bir yerden,
bir yurttan geldin. Geldiğin yolu biliyor musun, hayır, değil mi?”8
1 Mesnevi, 3.,

s. 189-190.
Yusuf Sûresi, 21. ayet
3 Yusuf Sûresi, 23-33. ayetler
4 Celâl Settârî, Züleyhâ‘nın AĢk Derdi, Çev.: Mehmet Kanar, Ġnsan Yay., Ġstanbul, 2003., s. 159.
5 Mesnevi, 3., s. 130.
6 Mesnevi, 4., s. 117.
7 KuĢeyri, Risale, Haz.: Süleyman Uludağ, Dergah Yay., Ankara, 1999., s. 172-173.
8 Mesnevi, 5., s. 92.
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“Tanrı sevgisine düĢer, aklınla oynarsan Tanrı, sana o aklın onlarca fazlasını, hatta yedi yüzünü ihsan eder. O
kadındır, akılları ile oynadılar da Yusuf'un aĢk sayvanına sıçradılar. Ömür sakisi, bir an onların akıllarını aldı,
ömürlerinin sonuna kadar akla doydular, adını bile anmadılar.
Ululuk ıssı Tanrının güzelliğiyse yüzlerce Yusuf güzelliğinin de aslıdır. Ey kadından aĢağı adam, o güzelliğe feda ol.
Ey can, bahsi ancak akıl keser. Nerede insanı dedikodudan kurtarıp feryada yetiĢen biri? O söze aĢk yüzünden bir
hayrettir gelir, macerayı nakletmeye takati kalmaz. Çünkü, bir cevap verirse içindeki incinin düĢeceğinden korkar.”1
Hz. Yusuf bir tecelli ve temkinle saraydaki direniĢi kırabilmiĢtir. Yusuf‘un karĢısında direnen saray,
Zeliha ve diğer kadınlar aĢılmıĢtır. Fakat Yusuf‘u bu sefer baĢka bir nesnenin direniĢi beklemektedir:
Zindan
2.4. Zindan
Hz. Yusuf zindan nesnesinin direniĢini ihsan ve rüya yorumlarıyla aĢacaktır. Onunla hapishaneye
giren hükümdarın adamlarının rüyalarını tabir etmiĢtir. Rüyalarını tabir etmek için gelen iki kiĢi önce onu
ihsan sahibi olarak tavsif etmiĢlerdir.
“Bir belaya uğrayan, o dertten periĢan olmaz, bir çok tevillerde bulunur. Eyaz'da sabırlıdır, tevillerde bulunur. O iĢin
sonuna bakar. Yusuf gibi, bu zindandakilerin rüyalarını tabir eder, tabiri onca aĢikardır. Rüyasını yoramayan
baĢkasının rüyasını nasıl yorabilir? Ben onu sınasam, sınama yüzünden ona yüzlerce kılıç vursam yine o merhametli
sevgilinin sevgisi eksilmez. Bilir ki o kılıcı kendime vuruyorum.”2
“Ey Mısır azizi, ey ahdinde duran zat! Mazlum Yusuf, senin zindanındadır. Onu kurtarmak için çabucak bir
rüya görüver, Tanrı, ihsan sahiplerini sever. Yedi arık ve hasta öküz, yedi semiz öküzü yutmada. Yedi kuru ve çirkin
beğenilmeyecek baĢak, yedi taze ve yemyeĢil baĢağı otlamada.
Ey aziz, gönül Mısırında kıtlık baĢlıyor. Aman padiĢahım bunu caiz görme. PadiĢahım, senin hapsinde bir
Yusuf'um ben. Lütfet, beni kadınlardan kurtar. ArĢta oturup duruyordum. Anamın Ģehveti “inin” emri ile beni buraya
attı. O tam yücelikten bir kocakarının hilesiyle rahim zindanına düĢtüm. Ruhu ta arĢtan bu yurda getirdi. Hasılı
kadınların hilesi pek büyük.3
Yusuf rüyalarını tabir ettiği ve kurtulacağını umduğu kiĢiye efendisine kendisinden bahsetmesini
söylemiĢtir. Mevlânâ, Yusuf‘un nesnelere karĢı direniĢini anlatırken Yusuf‘un her zaman peygamberane
vasıflarla nesnelerin oluĢturduğu kargaĢayı aĢtığını ifade eder. Burada, Yusuf nesnelerin direniĢini kırmak
için bu sefer nesnelerden, yani zindan arkadaĢı ve hükümdardan yardım talep etmektedir. Dolayısıyla bu
noktada nesnelerin direniĢi kırılmamaktadır. Fakat Yusuf nesnelerin bu direniĢini de kıracaktır. Mevlânâ
bunu Allah‘ın Hz. Yusuf‘a bahĢettiği ünsiyet ve sarhoĢlukla açıklar. Dikkat edilirse daha önce nesnelerin
direniĢi karĢısında olduğu gibi Mevlânâ yine soyutlamaya gider.
“Yusuf da zindanda bulunan birisine yakardı ondan yardım diledi. Dedi ki: buradan çıkınca ve PadiĢahın
tapısında iĢim düzelince o azizin huzurunda beni an halimi söyle de beni bu hapisten kurtarsın. Hiç sıkıntı içinde bulunan
bir mahpus nasıl olurda baĢka bir mahpus kurtarabilir dünyadakilerin hepsi de mahpustur.
Zindandadır. ġu fani dünyada ölümü bekleyip dururlar. Pek nadirdir. Öyle bir adam ki bedeni zindanda ruhu
yedinci kat gökte olsun. Hasılı Yusuf'ta o adamı kendine yardımcı gördüğünden zindanda beĢ küsur yıl kaldı. ġeytan o
adamın aklından Yusuf'u çıkardı, gönlünden Yusuf'un sözünü kaybetti. O güzel huyludan böyle bir suç meydana
geldiği için adalet sahibi Tanrı onu yıllarca zindanda bıraktı.
Adalet güneĢinin ne kusuru oldu ki sen yarasa gibi karanlıklara düĢtün. Denizden buluttan ne kusur meydana geldi
ki sen kumdan seraptan yardım istiyorsun. Halk aklı ermeyenler yarasa tabiatındadırlar. Onlar geçici Ģeylere baĢvururlar
kendileri gibi her Ģeyleri gelgeçtir. Fakat ey Yusuf senin bari gözün açık. Bir yarasa karanlıklara baĢvurur olmayacak
Ģeylere müracaat eder.
Fakat padiĢah doğanın gözüne ne oldu ki dedi. Üstat bu suç yüzünden bir daha çürümüĢ sopaya dayanma çürük
tahtaya basma diye onu cezalandırdı. Fakat Yusuf'u da gönlüne o mahpusluktan bir dert gelmesin diye kendisiyle meĢgul

1 Mesnevi, 5.,

s. 265.
s. 163-164.
3 Mesnevi, 6., s. 221.
2 Mesnevi, 5.,
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etti. Tanrı ona öyle bir ünsiyet öyle bir sarhoĢluk ver di ki, gözünde ne zindan kaldı ne karanlık.”1
Mesnevi‘nin 6 cildinde yaklaĢık 1392 defa ismi geçen Hz. Yusuf‘a isim olarak en fazla son ciltte
değinilir. Bu ciltte Zatussuver kalesine gidiĢin anlatıldığı hikaye vardır. Hüsn ü AĢk için esrarını
Mesnevi‘den çaldığını söyleyen ġeyh Galip mesnevinin kahramanını Zatussuvere gönderir. Burada dıĢ
güzelliklerin çekiciliği anlatılır. Mesnevi‘nin kahramanı dıĢ güzelliklerin çekiciliğini aĢıp hakikate
ulaĢacaktır. Bu hakikate ulaĢmak için gerektiğinde mumdan gemilerle alevden denizleri geçecek ve
nesnelerin direniĢini kıracaktır. Tasavvuf‘ta seyr u süluk mertebelerinin zorluklarına iĢaret eden bu misal
aĢkın bir durumdur. DıĢ güzelliklerin ve kendi güzelliğinin çekiciliğine kanmayan Hz. Yusuf‘un
nesnelerin direniĢini kırması da aĢkın bir durumdur. Onun kıssasında anlayanlar için bu durumların
iĢaretleri vardır.
Sonuç
Mesnevi‘de Yusuf Kıssasının anlatımında Kur‘ân‘ın anlatımına göre bir uyumluluk vardır. Fakat
Mevlânâ Yusuf Kıssasında geçen kavramları ilk akla gelen anlamlarının dıĢında da kullanmıĢtır. Bu
durum Yusuf Kıssasına has bir kullanım olmayıp Mesnevi‘nin farklı yerlerinde de kendini gösterir.
Mevlânâ, Yusuf Kıssası ve bu kıssanın etrafında geliĢtirdiği üslubuyla birlikte yaĢayabileceğimizin
misallerini gösterir. Birlikte yaĢamak Hz. Yusuf‘un anladığı manada ―uhuvvet‖ merkezlidir. Mevlânâ
―öteki‖ (other)yi kırarak ―uhuvvet‖i nazara verir. Bu kardeĢlik barıĢ ve huzurun temeli olacaktır.
Mesnevi‘de Hz. Yusuf‘un iĢlendiği yerlerde Mevlânâ‘nın üslubunda tecrid (Soyutlama) kendini net bir
Ģekilde gösterir. Burada soyutlamanın esası nesnelerin direniĢini kırmak Ģeklinde kendini gösterir.
Üslubun soyutlama Ģeklinde ortaya çıkıĢında Mevlânâ‘nın hayatı boyunca sergilediği Ģeffaflığın etkisi
büyüktür. Mevlânâ bu Ģeffaflıkla nesnelerin direniĢini hikmetli bir metodla aĢabilmiĢ ve bu metodu
kendisinden sonra gelenlere de miras olarak bırakmıĢtır.
SavaĢ sonrası yapılan barıĢlar Mevlânâ‘nın barıĢını anlamada yetersizdir. Zira, Mevlânâ‘nın anladığı
barıĢ cihanĢümul, evrensel bir barıĢtır. Ġnsanlar kendi aralarındaki barıĢa evrenin ahengine uyarak
ulaĢabilirler. Zaten sema‘ evrenin ahengine katılmaktır. Evrensel ahenge dayanmayan barıĢlardan sonra
sıcak savaĢlar devam etmektedir. Bu da insanoğlunun Mevlânâ‘nın arzu ettiği kıvama henüz gelmediğini
göstermektedir. Bu kıvamı yakalamak Mevlânâ‘nın takip ettiği temsil yoluyla, peygamberleri
örneklemekle mümkündür. Mevlânâ, Hz. Yusuf ve sair peygamberleri anlatırken temsil keyfiyetini büyük
bir aĢk ve vecdle mestane bir Ģekilde ortaya koymuĢtur.

1 Mesnevi, 6.,
2

s. 269-270.
Bu çalıĢmayı hazırlarken Mesnevi okumalarımda 6 ciltte tespit ettiğim sayıdır. Okumalarımda dikkatten kaçan kısımlar
olabileceği ihtimali göz önüne alınırsa daha dikkatli bir okuma farklı bir rakam verebilir. Fakat bu rakam çalıĢmanın mahiyetine
etki etmeyecektir. Zira bu çalıĢmada esas olan sadece konuyu net bir Ģekilde verebilecek kısımlardan seçmeler yapmaktır.
Mesnevi‘nin 6 cildinde geçen ―Yusuf‖ sözcüğünü teker teker irdelemek bu çalıĢmanın konusu dıĢındadır. Burada sayı olarak
ifade edilen nicelik Mesnevi‘de iĢlenen Hz. Yusuf‘un Ģahsındaki niteliğe vurgu yapmak içindir.
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MEVLANA‘NIN MESNEVÎ‘SĠNDE SAHABE
Dr. Kadir PAKSOY*

Sahabe-i Kiram, Hz. Peygamber‘e (s.a.s.) iman eden, her türlü zorluklara rağmen Peygamberimiz‘e ve
getirdiği dine sahip çıkan en bahtiyar nesildir. Bu bahtiyar topluluk, Kur‘an ve hadislerin yanı sıra Ġslam
âlimleri tarafından telif edilen eserlerde de hayırla anılmıĢtır.
Bir Peygamber aĢığı olan Mevlana Celaleddin Rumi, yazdığı eserlerde Hz. Peygamber (s.a.s.)‘i ve
onun sadık arkadaĢları olan sahabeyi saygı ve sevgiyle anmıĢtır. Ele aldığı konularda yeri geldikçe
sahabenin faziletlerinden ve güzel meziyetlerinden misaller sunmuĢtur. Bu tebliğde Mesnevî‟den seçtiğimiz
sahabe temaları incelenmektedir.
Sahabenin Umumi Fazileti
Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in ilk ümmeti olma Ģerefine eriĢen sahabe-i kiram, Allah‘ın rızasını kazınmıĢ
bahtiyarlardır. Sahabe-i kiramı görenlere de tabiûn denilmektedir ki, onlar da sahabeden sonraki en
bahtiyar nesildir.
Mevlana, sahabe neslinin ve onları takip eden neslin umumî fazilete nail olduklarını belirtir. Sahabenin
övgüye ve umumî fazilete nail olmalarını, Rasulullah Efendimizi görüp istifade etmeleriyle irtibatlı olarak
Ģöyle dile getirir:
Mustafa (s.a.s.): ―Beni görene ve benim yüzümü gören kiĢiyi görene ne mutlu!‖ buyurdu. Bir
mumdan yanmıĢ çerağı gören, yakinen o mumu görmüĢ gibidir. (Mesnevî, I, 1946; Ġzbudak, Mesnevî
Tercemesi, I, 155)
Mevlana, Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in sahabeyi yıldızlara benzettiğini Ģöyle ifade eder:
Peygamber (s.a.s.): ―Ashabım yıldızlar gibi yola gidenlere ıĢık, ġeytanlara taĢtır.‖ buyurdu. Herkes
uzaktan görebilseydi gökyüzündeki güneĢle nurlanırdı.‖ (Mesnevî, I, 3556; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, I,
301)
Mevlana, bir baĢka beyitte aynı hususu Ģöyle dile getirir:
Peygamber (s.a.s.) buyurdu: ―Bil ki, karanlıkta yıldızlar nasıl yol gösterirse, Ashab-ı Kiram da elemler
ve sıkıntılar denizinde öyle yol gösterirler.‖ (Mesnevî, VI, 1595; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, VI, 127)
ġu beyitte de Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in ashabına olan ilgi ve yakınlığına atıfta bulunur:
Peygamber (s.a.s.), sahabeye, ―Dostlarım (ashabım)!‖ dedi. Bunları paylaĢın. Çünkü siz benimle
benim huyumla dolusunuz. Her askerin bedeni padiĢahla doludur. PadiĢahın mevki ve rütbesine düĢman
olanlara bu yüzden kılıç vurulur. (Mesnevî, V, 67-68; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, V, 111)
Mevlana, yeri geldikçe Rasulullah (s.a.s.)‘ın ve sahabenin gittiği yolu rehber edinmek gerektiğine
dikkat çeker. Onların yolundan uzaklaĢmanın Ġslam‘a ait değerlerden de uzaklaĢmak olduğunu Ģöyle
vurgular:
Dini hükümleri ve Allah‘dan korkup sakınmayı arkalarına atmıĢ zavallılar var. Nerede Ömer? Gelse
de Ģiddetle onlara doğruluğu emretse! Zira onlar, her kötü Ģeyi mübah biliyorlar. Bu ibahilik onlardan
yayıldı, fesatçı kalleĢe de ruhsat oldu. Nerede Peygamber (s.a.s.) ile sahabesinin yolu? Nerede namaz?
Nerede tesbih? Nerede onların edepleri?‖ (Mesnevî, VI, 2066-2067; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, VI, 165)
*
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AĢağıdaki beyitlerde ise sahabeden bir Ģahsın baĢkalarına yük olmama ve onlardan bir Ģey istememe
hususundaki güzel meziyetine temas edilmektedir:
ġimdi yüzlerce bağa, bahçeye sahipken vazgeç darlıktan da âciz ve yıkık yere tapa bir hale gelmeyesin.
Hz. Peygamber (s.a.s.) ―Allah‘dan cenneti istiyorsan, kimseden bir Ģey isteme. Kimseden bir Ģey
istemezsen ben kefilim cennete de girersin, Allah‘a da ulaĢırsın.‖ buyurdu. Bunu duyan sahabi de Ģu
kefillik yüzünden öyle ayarı tam bir hale geldi ki, bir gün ata binmiĢ bir yere gidiyordu. Elinden kamçısı
düĢtü. Attan inip kendisi aldı. Kimseden bir Ģey istemedi. Çünkü Allah‘ın lütuf ve ihsanı makbuldür. O,
kimseye kötü bir Ģey vermez. O her Ģeyi bilir, insanların dileğini onlar daha istemeden verir. Fakat Allah
emri ile dilersen caizdir. Çünkü o çeĢit istek, peygamberlerin yoludur. (Mesnevî, VI, 332-338; Ġzbudak,
Mesnevî Tercemesi, VI, 29-30)
Rıdvan Ashabı ve AĢere-i MübeĢĢere
Sahabenin her türlü Ģartlarda Rasulullah (s.a.s.) ile beraber olmaları sebebiyle Allah‘ın rızasını
kazandıkları ve Kur‘anda bizzat Allah tarafından övgüyle bahsedildikleri görülmektedir (el-Fetih, ).
Mevlana, sahabenin Rasulullah (s.a.s.)‘a bağlılıklarını Hudeybiye bey‘atında en güzel Ģekilde ispat
ettiklerine temas eder. Gerek Rıdvan ashabı olarak isimlendirilen Hudeybiye‘ye katılan sahabeyi gerekse
Cennetle müjdelenen on sahabeyi (aĢere-i mübeĢĢere) Ģöyle över:
Allah ―Allah‘ın eli, onların ellerinin üstündedir‖ buyurdu ya. ĠĢte senin elin de o Bey‘at Ehlinin eli
olur. Elini pîrin eline verdin, o her Ģeyi bilen ulu pîre uydun mu kurtuldun demektir. Çünkü o ey mürit,
vaktinin peygamberidir. Peygamber (s.a.s.)‘in nuru, ondan zuhur eder. Ona uydun, onun elini tuttun mu,
Hudeybiye‘de bulunup Hz. Peygamber (s.a.s.)‘e bey‘at eden ashabdan olursun. Cennetle muĢtulanan on
kiĢiden sayılırsın. Halis ve potada erise bile ayarı düĢmez altına dönersin. Ġnsan kimi severse ona eriĢir. Bu
âlemde de onunladır, o âlemde de. Bu, huyları güzel Ahmed‘in (s.a.s.) hadisidir. Buyurdu ki: ―Ġnsan
sevdiğiyle beraberdir.‖ Kalp, dilediğinden ayrılmaz. (Mesnevî, IV, 740-748; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, IV,
61-62)
Evs ve Hazrec Kabilesi
Mevlana, daha öncesinde Medine‘deki Evs ve Hazrec kabilesinin birbirleriyle amansız kavga ve savaĢ
yaptıklarına, ancak Peygamberimiz (s.a.s.)‘in Medine‘ye hicretinden sonra kardeĢ gibi hatta kardeĢten de
öte geçim ehli olduklarına temas eder:
―Medinelilerin iki kabilesi vardı. Birine Evs, diğerine Hazrec denirdi. Adeta bir kabile o birinin kanana
susamıĢtı. Mustafa‘nın (s.a.s.) yüzünden o eski kinleri Ġslam ve saflık nuruyla mahvoldu. Önce o
düĢmanlar, bağdaki üzümler gibi kardeĢ oldular. ―ġüphe yok, söz bundan ibaret; müminler kardeĢtir‖
nasihatiyle de, bu nefesle de kardeĢliği bıraktılar, tek bir ten oldular.‖ (Mesnevî, II, 3713-3717; Ġzbudak,
Mesnevî Tercemesi, II, 285)
Dört Halife
Mevlana, dört halifeyi dört seçilmiĢ dost Ģeklinde Ģöyle vasıflandırır:
Allah‘ın adaleti, herkesi eĢiyle çift etmiĢtir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle. Ahmed‘e (s.a.s.) ise mecliste
dört seçilmiĢ dost enis olur. Ebû Cehil‘e de Utbe ile Zülhimar. Cebrail ile canların kıblesi Sidre‘dir.
Midesine kul olanların kıblesi ise sofradır. (Mesnevî, VI, 1894-1897; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, VI, 151)
AĢağıdaki beyitlerde ise dört halifenin özelliklerine ayrı ayrı temas eder:
Mustafa (s.a.s.) bunun için Ģöyle dedi: ―Ey sırları arayan! Diri olan bir ölü görmek istersen, diriler gibi
Ģu toprak üstünde ölü olarak yürüyen; canı göklere yücelmiĢ, yüceleri yurt edinmiĢ birisini görmek
dilersen, ölümden önce bu âlemden göçmüĢ, akılla değil de ancak sen de ölürsen anlayabileceğin bir hale
gelmiĢ, canı halkın canı gibi göçmemiĢ bir duraktan bir durağa göçe göçe ta son durağa varmıĢ birisini,
yeryüzünde bu sıfatlara bürünmüĢ gezip duran bir ölüyü görmek istersen, tertemiz Ebû Bekr‘i gör. Zira o
doruluğu yüzünden mahĢere varmıĢ, haĢrolmuĢ kiĢilerin ulusudur. Bu âlemde Ebû Bekir Sıddık‘a bak da
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haĢri daha iyi tasdik et1‖ (Mesnevî, VI, 742-749; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, VI, 62)
Hz. Ebu Bekir Hakkında
Mevlana, birçok yerde Hz. Ebu Bekir‘in güzel vasıflarına temas eder. Bu vasıflardan bazıları aĢağıdaki
beyitlerde Ģöyle ifade edilir:
―Ebu Bekir (r.a.) Muhammed‘den (s.a.s.) bir koku alınca ―Bu yüz yalancı yüzü değil‖ dedi (tasdik etti).
Fakat Ebû Cehil, dert sahiplerinden olmadığı için yüzlerce Ģakk-ı kamer gördü de yine inanmadı.‖
(Mesnevî, II, 2059; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, II, 157)
Hz. Muhammed‘in gözü Ebubekir‘e değince o bir tasdik yüzünden ―Sıddîk‖ olmuĢtur. (Mesnevî, I,
2688)
Ebu Bekir de tevfike mazhar oldu da öyle bir padiĢahın musâhibi oldu, öyle bir padiĢahı candan
tasdik etti. (Mesnevî, II, 922)
Canıma bir can kokusudur gelmede, merhametli sevgilimin kokusu eriĢmede. Mustafa (s.a.s.)
miraçtan geldi, Bilal‘ine ne mutlu ne mutlu! Sıddık doğru özlü, doğru sözlü Bilal‘den bu sözleri duyunca
tövbesinden el yudu. Sıddık bunun üzerine Mustafa‘nın (s.a.s.) yanına gelip vefalı Bilal‘ın halini anlattı.
Mustafa (s.a.s.) bu vak‘ayı duyunca hoĢ bir surette ferahladı, neĢelendi. Ebû Bekir de bu hali görünce söz
söylemeye iĢtahlandı. Mustafa gibi bir dinleyici duyunca her kılı ayrı bir dil oldu. Mustafa (s.a.s.) dedi ki:
―Peki ne çaresi var Ģimdi?‖ Ebû Bekir (r.a.) ―Ben ona müĢteriyim. Efendisi ne isterse zarar ziyana
bakmadan alacağım. Çünkü o, yeryüzünde Allah‘ın esiri olmuĢ, Allah düĢmanlarının hıĢmına uğramıĢ.‖
Mustafa (s.a.s.) dedi ki: Ey devlet arayan, bu hususta ben de sana ortağım. Vekilim ol, müĢteri olup onu
al, yarı parasını ben vereyim.‖ (Mesnevî, VI, 950 vd.; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, VI, 78 vd.)
Hz. Ömer Hakkında
Mevlana, Hz. Ömer hakkında Ģöyle övgüde bulunur:
Bu âlemde Ömer‟in adı puta tapandı, hâlbuki ta “Elest” bezminde onun ismi “Mümin”di. Ömer‟in peygambere
kastediĢ suçu, onu ta kabul kapısına kadar çekip götürmedi mi? Ömer o maĢuka âĢık oldu da gönül gibi, hakla batılı
ayırt etti. (Mesnevî, I, 1241, 3832)
Hz. Ömer zamanında oruç ayı geldi. Birkaç kiĢi bir dağ tepesine koĢtu. Oruç ayının hilalini görüp kutlamak, onu
hayra yormak istiyorlardı. Birisi, “Ey Ömer! ĠĢte hilal!” dedi. Hz. Ömer (r.a.) gökyüzüne baktıysa da hilali göremedi.
Dönüp o Ģahsa Ģöyle seslendi: “Bu ay, senin hayal görmenden ibarettir. Yoksa ben, gökleri senden iyi görürüm. Tertemiz
hilali nasıl olur da görmem? Elini ısla da kaĢını sıvazla. Ondan sonra hilale bak.” Adam elini ıslayıp kaĢını sıvazlayınca
ayı göremedi. “Ey halife, ay yok, görünmez oldu” dedi. Hz. Ömer ona Ģöyle mukabelede bulundu: “Evet kaĢının kılı seni
Ģüphelendirdi, yaydan sana ok attı.” Onun yolunu bir eğri kıl kesti, o yüzden ayı gördüm diye davaya kalkıĢtı. Bir eğri
kıl, gökyüzüne perde olursa, bütün vücudun eğri olunca halin ne olur? (Mesnevî, II, 112; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi,
II, 9, 10)
Ey aziz! Sen bana Mustafasın, ben de sana Ömer gibiyim;
Senin hizmetin uğrunda gayret kemerini kuĢandım. (Mesnevî, I, 77)
Hz. Osman Hakkında
Mevlana, Hz. Osman‘ın meziyetlerinden Ģöyle bahseder:
Hz. Osman, o apaçık görüĢün ta kendisi olunca feyizli bir nura kavuĢtu; Zinnûreyn oldu. (Mesnevî, II, 923)
Hz. Osman, halife olunca koĢup minbere çıktı. Ulular ulusu Peygamber (s.a.s.)‟in minberi üç basamaktı. Hz. Ebû
Bekr minbere çıkınca ikinci basamağa, Hz. Ömer de kendi zamanında Ġslam‟a ve dine saygısı dolayısıyla üçüncü
basamağa oturmuĢtu. Osman‟ın devri gelince o üst basamağa çıktı. O bahtı kutlu oraya oturdu. Oradakilerden birisi ona
sordu: “Ġlk iki halife, Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in yerine oturmadılar. Sen nasıl olur da onlardan üstün olmaya
kalkıĢıyorsun? Halbuki mertebe bakımından onlardan aĢağısın sen.” Hz. Osman dedi ki: “Üçüncü basamağa
otursaydım, beni Ömer‟e benziyorum sanırlardı. Ġkinci basamağa otursaydım, diyecekler di bu Ebû Bekr‟e benziyor. Bu
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üst basamak, Muhammed Mustafa‟nın makamı… O Peygambere benzememe zaten imkân yok. Ondan sonra o
merhametli halife, hutbe okunacak yerde ta ikindiye yakın bir zamana kadar oturdu kaldı. Kimse de “Hadi artık
okusana!” diyecek bir kudret de yoktu, mescitten çıkıp gidecek kudret de. (Mesnevî, IV, 487-496; Ġzbudak, Mesnevî
Tercemesi, IV, 40-41)
Hz. Ali Hakkında
Mevlana, Hz. Ali‘nin vasıflarını Ģöyle dile getirir:
Hz. Peygamber (s.a.s.), Hz. Ali‘ye dedi ki: ―Ey Ali! Allah‘ın aslanısın, güçlüsün, mertsin, yüreklisin;
fakat aslanlığına dayanma, güvenme. Ümit ağacının gölgesine sığın. Hiç kimsenin rivayetlerle, masallarla
yoldan ayıramayacağı akıllı bir kiĢinin gölgesine gir! Ya Ali! Sen, Allah yolundakini bütün ibadetler
içinden, O‘na ulaĢmıĢ kiĢinin gölgesine sığınmayı seç!‖ (Mesnevî, I, 2959; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, I, 2445)
Ey Aliyyü‘l-Mürtezâ, ey kötü kazâ ve kaderden sonra güzel kazâ ve kader, sırrı aç;
Madem ki sen ilim Ģehrine kapısın, madem ki sen ilim güneĢine Ģûlesin;
Ey rahmet kapısı, ey eĢi, benzeri olmayan Hak dergâhı, ebede kadar açık kal! (Mesnevî, I, 3757, 3763,
3765)
Bu yüzden ictihad sahibi Hz. Peygamber (s.a.s.), kendisine de Hz. Ali‘ye de Mevla adını taktı. Ali
hakkında da dedi ki: ―Ben kimin mevlası ve dostuysam, amcamın oğlu Ali de onun mevlasıdır.‖ Mevla
kimdir? Seni azad eden.. ayağındaki kulluk prangasını çözüp atan.. hürlük yolunu gösteren
peygamberliktir. Mü‘minler peygamberlerden azatlık bulurlar. (Mesnevî, VI, 4538–4540; Ġzbudak, Mesnevî
Tercemesi, VI, 363-4)
Sa‘d b. Ebî Vakkas Hakkında
Mevlana, aĢere-i mübeĢĢere‘den Hz. Sa‘d hakkında Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in Ģu iltifatına atıfta
bulunur:
Peygamber (s.a.s.): ―Sa‘d çok kıskançtır, ben Sa‘d‘dan daha kıskancım. Allah ise benden de
kıskançtır.‖ buyurmuĢtur. Kıskançlığından dolayı Allah, görünür görünmez bütün kötülükleri haram
kılmıĢtır. (Mesnevî, I, 1762; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, I, 144)
Zeyd b. Hârise Hakkında
Mevlana, Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in çok değer verdiği azatlısı Hz. Zeyd hakkında Ģu hususları
kaydeder:
Hz. Peygamber (s.a.s.) bir sabah Zeyd‘e ―Ey temiz ve saf arkadaĢ! Nasıl sabahladın?‖ diye sordu.
Zeyd: ―Mü‘min bir kul olarak‖ deyince; ―Ġman bağın yeĢermiĢ, çiçekler açmıĢsa niĢanesi nerede?‖ dedi.
Zeyd dedi ki: Güzündüzleri susuz geçirdim, geceleri aĢktan, yanıp yakılmadan uyumadım. Mızrak
kalkandan nasıl geçerse, ben de gündüzlerden, gecelerden öyle geçtim. (Onlar beni tutamadıkları gibi,
onlardan bana bir Ģey de bulaĢmadı).‖
Hz. Peygamber (s.a.s.) ―Peki, o yoldan bu diyarın anlayıĢınca, bu diyar akıllarının harcınca getirdiğin
bir hediye var mı, nerede, çıkar bakalım!‖ dedi. Zeyd dedi ki: ―Halk, gökyüzünü nasıl görürse ben de arĢı,
arĢtakileri beraber öyle görüyorum.‖
Zeyd: ―Ben halkı kadın erkek, herkesi kıyamet günündeymiĢ gibi apaçık görüyorum. Hemen Ģimdi
söyleyeyim mi yoksa kapayayım mı?‖ dedi. Mustafa (s.a.s.) dudağını ısırarak, sus, demek istedi. Zeyd dedi
ki: ―Ey Allah‘ın rasûlü, haĢır sırrını söyleyeyim de bugün dünyada kıyameti koparayım mı?
Hz. Peygamber (s.a.s.) dedi ki: ―Bir parmağını gözünün üstüne koydun mu dünyayı güneĢsiz
görürsün. Bir parmak bile aya perde oluyor. ĠĢte bu padiĢahın ayıp örtücülüğüne alamettir.‖ (Mesnevî, I,
3500 vd.; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, I, 288)
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Bilâl-i HabeĢî Hakkında
Mevlana, Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in müezzini Hz. Bilâl‘le ilgili Ģu bilgiyi kaydeder:
Can kemaldir. Çağırması, sesi de kemaldir. Onun için Mustafa (s.a.s.) ―Ey Bilâl! Bizi rahatlat,
ferahlandır. Ey Bilal! Gönlüne nefhettiğim o nefhadan, o feyizden dalga dalga coĢan sesini yücelt. Hz.
Âdem‘i bile kendinden geçiren, gök ehlinin bile akıllarını hayrete düĢüren o nefhayla sesini yükselt!‖
buyurdu… Bilal, Hicaz sıcağında Mustafa (s.a.s.)‘in sevgisiyle ―Allah birdir, tektir.‖ derdi. Efendisi ona:
―Neden Ahmed‘i anmaktasın? Sen kötü bir kölesin, benim dinimi inkâr ediyorsun.‖ diyordu. Bilal,
imanını açığa vurdu. Bedenini belâya attı, ―Ey Muhammed, ey tevbelere düĢman! Bedenim de seninle
dolu, damarım da. Artık bu bedene nasıl olur da tevbe sığar?‖ dedi. (Mesnevî, I, 1986; VI, 885 vd.;
Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, VI, 73-75)
Huzeyfe b. Yeman Hakkında
Mevlana, Hz. Huzeyfe‘nin ismini zikretmeksizin onun Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in sırdaĢı olduğuna ve
meselelerin içyüzünü sormaya meraklı olduğuna Ģöyle temas eder:
Gizli hileyi anlamak müĢkil olduğundan, bazı sahabiler, Hz. Peygamber (s.a.s.)‘den azgın ve hilekar
nefsin hilesini sorarlar: Nefis, ibadetlere ve candan gelen ihlasa gizli garazlardan ne karıĢtırır? derlerdi.
Peygamber (s.a.s.)‘den ibadetin fazilet ve sevabını arayıp sormazlar, apaçık ayıp hangisidir? diye kötü
huyları sorarlardı.
(Mesnevî, I, 366–368; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, I, 30)
Hz. AiĢe Hakkında
Mevlana, Hz. AiĢe‘nin Hz. Peygamber (s.a.s.)‘e olan bağlılığına ve onun üstün vasıflarına Ģöyle dikkat
çeker:
Hz. AiĢe bir gün Hz. Peygamber (s.a.s.)‘e dedi ki: ―Ya Rasûlallah, Sen açık-gizli neresini bulursan
orada namaz kılıyorsun. Oysa evde pis, bayağı kiĢi de gezip dolaĢıyor.‖ Hz. Peygamber (s.a.s.) dedi ki:
―ġunu iyi bil ki Allah, ulular için pisi temiz yapar.‖ (Mesnevî, II, 3424-3426; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, II,
263)
Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in huzuruna bir âmâ geldi ve Ģöyle dedi: ―Ey her hamur tandırında ihsanda
bulunan! Sen, sulara ve yağmurlara hâkimsin, ben de susuzum, su istiyorum. Ey beni suya kandıran,
medet, medet!‖ Âmâ kapıdan içeri aceleyle gelince, Hz. AiĢe görünmemek için derhal kaçtı. O temiz
kadın, Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in kıskançlığını biliyordu. Kim daha güzelse kıskançlığı daha artıktır. Çünkü
oğullarım, kıskançlık nazdan meydana gelir… Hz. Peygamber (s.a.s.) sınamak için ―O kadar gizlenme, o
seni görmüyor ki!‖ dedi. Hz. AiĢe elleriyle iĢaret ederek ―O görmüyor ama ben onu görüyorum ya!‖
demek istedi. (Mesnevî, VI, 670 vd.; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, VI, 56-57)
―Ey Ahmed! Büyüklerin bir kısmı seni dinlemeye koyulunca hoĢlandın. Belki bu ulular, dine güzelce
yardımcı olurlar. Bunlar Arab‘a HabeĢ‘e reistir. Bunlar yüzünden Ġslam dinini Ģöhreti Basra‘yı Tebük‘ü
aĢar. Çünkü ―Halk, reislerinin dinindendir‖ diye düĢündün. Bu yüzden de, hidayet isteyen körden yüz
çevirdin, onun sohbetinden sıkıldın. ―Bunlar her vakit ele geçmez. Sen dostlarımızdansın, vaktin de
geniĢ. Bu dar vakitte iĢime mani olma. Bunu sana darılarak, kızarak söylemiyorum; nasihat yollu
söylüyorum.‖ dedin. Fakat ey Ahmed! Allah indinde bu bir tek kör, yüzlerce Kayser‘den, vezirden yeğdir.
―Ġnsanlar madenler gibidir‖ sözünü hatırana getir. Öyle maden olur ki, yüz binlerce madenden daha
değerlidir. Gizli kalmıĢ inci ve akik madeni, yüz binlerce bakır madeninden değerlidir. Ey Ahmed! Burada
malın faydası yok. AĢkla, dertle, dumanla dolu gönül lazım. Gönlü aydın kör gelince kapıyı kapama. Ona
nasihat ver, nasihat onun hakkıdır. Ġki üç ahmak seni inkar etse neden acılaĢırsın, sen zaten Ģeker
madenisin. Ġki üç ahmak seni itham etse bile Hak, sana Ģahitlik eder. (Peygamber (s.a.s.) dedi ki;) alemin
ikrarından fariğim. Birisine Allah Ģahit olursa garı sana ne gam!‖ (Mesnevî, II, 2070 vd.; Ġzbudak, Mesnevî
Tercemesi, II, 158-159)
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Muaviye Hakkında
Sahabe arasında ayrım gözetmeyen Mevlana, Hz. Muaviye‘nin Hz. Peygamber (s.a.s.)‘den naklettiği
bir hadis-i Ģerife Ģöyle temas eder:
Muaviye (r.a.), ―Peygamber (s.a.s.) niĢanesini bildirmiĢ, sahte ile sağlamı anlamak için mihenk (ölçü)
vermiĢ; ―Yalan (Ģüphe), kalplerde tereddüt uyandırır; doğru ise kalplere emniyet ve itmi‘nan verir.‖
buyurmuĢtur. Gönül, yalan sözden istirahat bulmaz. Su ile yağ karıĢık olursa çerağ aydınlık vermez.
Doğru söz kalbe istirahat verir. Doğru sözler, gönül tuzağının taneleridir. (Mesnevî, II, 2733-2735;
Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, II, 196 vd.)
Hilal Adındaki Bir Sahabi Hakkında
Mevlana, kalbi Allah aĢkıyla ve Rasulullah sevgisiyle dopdolu bir sahabî olan Hz. Hilal‘in hastalanması
ve Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in onu ziyaret etmesini Ģöyle anlatır:
Hilal kazara hastalandı. Zayıflamaya, erimeye baĢladı. Mustafa (s.a.s.) vahiyle onun halini anladı.
Peygamber (s.a.s.)‘e vahiy geldi, Allah‘ın merhameti dertlilere derman oldu. ĠĢtiyakını çeken Hilal
hastadır. Mustafa (s.a.s.), kadri yüce Hilal‘i görmek, ona geçmiĢ olsun demek için o tarafa doğru yola çıktı.
O ay, vahiy güneĢinin ardına düĢmüĢ, sahabe de yıldızları gibi onun ardınca gitmekteydi. Ay, ―Ashabım
yıldızlara benzer. Ġyilere doğru yolu gösterirler, azgınları taĢlarlar.‖ diyordu. Mustafa (s.a.s.), arĢın Hilal‘i
nerede? Tevazuundan ay ıĢığı gibi yerlere döĢenen… Peygamber (s.a.s.) Hilal‘i görmek üzere hanesine
girdi, araĢtırmaya baĢladı… Sonra Peygamber (s.a.s.) yüzünü Hilal‘in yüzüne sürdü. BaĢını, gözünü,
yüzünü öptü… Ġsa (a.s.) gibi hani. Irmak onu baĢ üstünde tutardı. Ab-ı hayat içinde garkolmadan emindi.
Ahmed (s.a.s.) dedi ki: ―Eğer yakîni fazla olsaydı, hava ona binek olurdu. Benim gibi, ben de havaya
bindim, miraç gecesi hava üstünde yürüdüm.‖ (Mesnevî, VI, 1150 vd.; Ġzbudak, Mesnevî Tercemesi, VI, 94
vd.)
Sonuç
Ġslam âleminin en meĢhur sufî (mutasavvıf) âlimlerden olan Mevlana Celaleddin Rûmî, eserleriyle
asırlar boyunca insanlığa ıĢık tutmuĢtur. O, her ne kadar yaĢadığı dönemin kültürüne bağlı kalarak
eserlerini Farsça kaleme almıĢ ise de, bu eserlerinde ġiî-sünnî gibi bir ayrım gözetmemiĢtir. Allah‘ın
Kur‘an‘da sahabeyi övüp yücelttiğine temas ederek sahabeden övgüyle bahsetmiĢtir. Yeri geldikçe
Peygamber Efendimiz‘e ve onun çevresindeki seçkin topluluk olan sahabeye gönülden bağlılığını ifade
etmiĢtir. Onların yüksek meziyetlerinden misaller sunmuĢtur. Peygamberimizin ve ona tabi olan
sahabenin yolunun en güzel yol olduğunu ifade ederek onların yoluna tabi olduğunu vurgulamıĢtır.
Bütün bunları veciz bir Ģekilde ifade eden Ģu sözler Mevlana‘ya aittir:
Men bende-i Kur'ânem eger cân dârem
Men hâk-i reh-i Muhammed muhtârem
Eger nakl kuned cüz in kes ez güftârem
Bîzârem ez u vez an suhen bîzârem
―Canım bedenimde oldukça Kur‘an‘ın bendesiyim
SeçilmiĢ Muhammed‘in yolunun toprağıyım
Birisi, sözlerimden, bundan baĢka bir söz naklederse,
O nakledenden de bîzârım ben, o sözden de uzağım.‖ (Mevlana, Külliyat-ı Divan-ı ġems-i Tebrizi,
Rubaiyyat: 133)
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MEVLÂNÂ‘NIN MESNEVÎ‘SĠNDE HZ. ALĠ‘NĠN ġAHSĠYETĠ
Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap YILDIZ

Özet
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, en önemli eseri olan Mesnevî‘de en çok yer verdiği Ģahsiyetlerden birisi
Hz. Ali‘dir. Mevlânâ bu eserinde Hz. Ali‘nin Ģahsiyetinin önemli özeliklerinden ilim, zühd, takva,
tevekkül, kadere rızâ, veli ve velâyet, mütevazılık, ihlâs, Ģefkat ve merhamet, cömertlik, adalet ve
kahramanlık gibi yüksek ahlakî ve insanî hususları veciz ifadelerle dile getirmektedir.
Anahtar kelimeler: Mevlânâ, Celâleddin-i Rumî, Mesnevî, Hz. Ali, ilim,zühd, veli, ihlâs, adalet,
kahramanlık.
Abstract
Mewlana jalaladin-i Rumi‘s the most important work is Mesnevi . Mewlana, in this book mentions
some of Hz. Ali bin ebi Talib‘s noble ethical and humane features such as science,Takwa(God-fearing
behaviour),tewakkul,consent to fate, weli and welayet, odestness ,ikhlas, affection, mercy, generosity,
justice,braveness in a laconic style.
Key words: Mewlana Jalaladdin-i Rumi, masnawi,Ali, ilim, zuhd, wali,welayet, ikhlas, justice,
braveness
Mevlânâ Celâleddîn Rumî, en önemli eseri olan Mesnevî‘de tasavvufi fikir ve düĢüncelerini, iç içe
hikâyeler halinde anlatmaktadır. Mesnevî‘nin hikâyeleri, Mevlânâ‘nın insan tabiatı hakkındaki derin bilgisini
ve onun psikolojik kavrayıĢını ortaya koyar. O hikâyelerinde çeĢitli yollarla insanın zayıf yönleri kadar,
fazilet ve erdemini de ustalıkla meydana çıkarır.1 ĠĢte Mesnevî hikâyelerinde, üstün faziletlerini ortaya
koyduğu Ģahsiyetlerden biri de Hz. Ali‘dir2. Bu bildirinin temel amacı, Mesnevî‘de Hz. Ali‘nin Ģahsiyetiyle
ilgili değerlendirmeler üzerinde durmaktır.
Mevlânâ, Mesnevî hikâyelerinde yer verdiği tarihî Ģahsiyetleri, dört ana gruba ayırabiliriz
Birincisi: Hz. Muhammed (s.a.v) (571-11/632) den önce yaĢayan peygamberler, Firavun, Haman,


Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. avahap @harran.edu.tr
Bir hikayeci olarak Mevlânâ, çev: Ramazan Muslu, Tasavvuf, yıl. 6, sayı, 14, Ankara, 2005, s., 647.
2 Hz. Peygambere ilk iman edenlerden ve dördüncü halife olan Hz. Ali (r.a.), Ġslam tarihinde siyasî, sosyal ve dinî açıdan derin
izler bırakmıĢtır. Kahramanlık, cesaret, ilim, ihlas, samimiyet, fedakarlık ve Ģefkat gibi yüksek ahlakî ve insanî vasıflar bakımından
müstesna bir mevkiye sahip bir Ģahsiyettir. Hz. Ali, Miladi 600 yıllında Mekke'de doğdu. Babası Ebû Tâlib, annesi Fatıma bint-i
Esed'dir. Bazı kaynaklara göre, doğduğunda Allah'ın Resulü ona Ali ismini vermiĢtir. BeĢ yaĢından, Hz. Peygamberin vefatına
kadar O'nun yanından ayrılmamıĢ, hayatını Ġslam‘a feda etmiĢtir. Hz. Peygamberin kızı Hz. Fatıma (r.a.) ile evlenmiĢ, böylece
Resülullah'ın soyu onun soyundan devam etmiĢtir. Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber olmak üzere hemen hemen bütün
savaĢlara katılmıĢ, bu savaĢlarda Resulullah'ın sancaktarlığını yapmıĢ ve büyük cesaret ve kahramanlık göstermiĢtir. Hz. Ali, Hz.
Peygambere vahiy katipliği yapmıĢtur. Hz. Osman devrindeki fitneleri önlemek için çaba göstermiĢ, Hz. Osman Ģehit edilince,
Müslümanların Halifesi olarak seçilmiĢtir. Hilafet süresi, 4 yıl 9 aydır. Halifeliği döneminde, Müslümanlar arasında Cemel, Sıffin
ve Nehrevan savaĢları olmuĢtur. Hz. Ali, bir Harici olan Abdurrahman b. Mülcem tarafından Ģehid edilmiĢtir.(40/661) Kûfe'ye
(bugünkü Necef) defnedilmiĢtir. Hz. Ali‘nin hayatı konusunda geniĢ bilgi için bkz, Abdulhalik Bakır, Ali b. Ebî Talib, Elazığ,
1998; Ethem Ruhi Fığlalı – M.YaĢar Kandemir, Ali, DĠA, c.II., Ġstanbul, 1989, s. 371-378; Ethem Ruhi Fığlalı, Ġmam Ali,
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2005; Abdulbaki Gölpınarlı, Mü‟minlerin Emiri Hazreti Ali,Ġstanbul, 1978; Derman,
Mehmet Ali, Allah‟ın Arslanı, Ġst., 1966; el-Gencî, Muhammes b. Yusuf, Kifâyetu‟t-Talib fi Menâkıb-i Al, Tahran, 1404;
Muhammed Rıza, el-Ġmam Ali b. Ebi Talib, Beyrut, trz .
1.Yousofi, Gholam Hosein,
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Harut ve Marut gibi efsanevî ve mitolojik Ģahsiyetler.
Ġkincisi: Hz. Muhammed (572-11/632), ve asr-ı saadette yaĢamıĢ dört halife, Bilâl-ı HabeĢî (58121/641), Muaviye (602-61/680), Hz.Hamza (ö.4/625) gibi tarihî Ģahsiyetler.
Üçüncüsü: Hallâc-ı Mansûr (ö.309/921), Bâyezid-i Bistamî (ö.262/875), Ebû‘l-Hasan-i Harkânî
(ö.425/1034), Zünnûn-i Mısrî (ö..245/859) gibi meĢhur mutasavvıflar.
Dördüncüsü: Gazneli Sultan Mahmut (361/971-421/1030), Sultan Muhammed HarezmĢah
(ö.617/1220) gibi padiĢahlar ve emirlerdir.
Bu tarihî Ģahsiyetler içinde, hiç Ģüphesiz Mesnevî‘de en çok yer verilen kiĢilerden biri dördüncü halife
Hz. Ali‘dir. Mevlânâ, Mesnevî‘nin ve Divân-i Kebîr‘in muhtelif beyitlerinde, çeĢitli sebeplerle bazen
Hz.Ali‘nin ismini, bazen lakaplarını anarak bazen de kapalı bir Ģekilde bir çok yerde onun üstün
meziyetlerinden söz etmiĢtir. Mevlânâ, Mesnevî‘de aĢağıda zikredilen baĢlıklar altında ve ayrıca muhtelif
beyitlerde Hz. Ali‘nin Ģahsiyetini ifrat ve terfide kaçmadan veciz bir Ģekilde dile getirmiĢtir.
1- Hz.Peygamber (s.a.v), Hz. Ali‟ye “Herkes bir çeĢit ibadetle Allah‟a yakınlık arar, sen akıllı ve has kulun
sohbetiyle yakınlık ara, böylece herkesten daha önde olursun” diye vasiyet etmesi,1
2- DüĢmanın Hz. Ali‟nin yüzüne tükürmesi ve Hz. Ali‟nin elinden kılıcı atması,2
3- Hz. Peygamberin Hz. Ali‟nin seyisinin kulağına “Ali‟nin öldürülmesi, senin elinle olacak, sana haber verdim”
demesi.3
4- Bir Yahudî‟nin Hz.Ali‟ye “Hakkın koruyuculuğuna güveniyorsan kendini bu binanın tepesinden at” demesi ve
Hz. Ali‟nin ona cevap vermesi. 4
5- Çocuğu su oluğunun ucuna sürünerek gidip, düĢme tehlikesi bulunan ve Hz. Ali‟den çare arayan kadının
hikâyesi,5
6- “Bize eĢyayı olduğu gibi göster” ve -Hz. Ali‟nin- “perde açılsaydı, kesin inancım artmazdı” sözlerinin manası,6
7-Bir hadis Ģerhi: Mustafa (s.a.v): “Ben kimin mevlâsı isem, Ali onun mevlâsıdır.”7
Mevlânâ, Mesnevî‘de yukarıdaki konu ve hikayeleri ayrıntılı olarak nazmedip, çeĢitli yorumlarda
bulunmaktadır. Bu yorumlarda en çok Hz. Ali‘nin ilmî Ģahsiyeti, zühd ve takvası, mütevazılığı, tevekkül
ve kadere rızâ, veli ve velayeti, ihlası, Ģefkat ve merhameti, cömertliği, adaleti ve cesaret ve kahramanlığını
kendine özgü bazı yorumlarla ele almıĢtır.
1- Ġlimî Ģahsiyeti: Gerek Sünnî gerekse ġii kaynaklarında Hz.Ali‘nin ilmî üstünlüğünden sıkça
bahsedilir. Zirâ özelikle onun fıkıh sahasındaki üstünlüğü, sahabenin tartıĢmasız kabul ettiği bir gerçek
olduğu gibi, kelâm ve tasavvuf ilminin kurucusu ve tefsir ilminin de önde gelen bir ismi kabul edilir.
Özetle kur‘an ve sünnet‘i en iyi bilen Ģahsiyetlerden biri Hz. Ali olduğu bütün kaynaklar ittifakla
kaydederler.8 Minberde ―Bana istediğiniz her Ģeyi sorabilirsiniz” diyen sadece Hz. Ali‘dir.9 Mevlânâ ―Ben ilmin
1. Mevlânâ Celâleddîn

Rumî, Mesnevi-i Ma‟nevî, (neĢr, Reynold A. Nicholson ), Tahran, 1380, Defter, I, s., 132, beyit, 2965-2986.
Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 163-168, 171-173 b., 3727-3849, 3930-3943, 3981-4009,. Bu olay bir rivayete göre, Hendek savaĢında
Hz.Ali ile her savaĢta hasmını mağlup eden, meĢhur pehlivan Amr b. Abduveld arasında geçmiĢtir. GeniĢ bilgi için bkz.,
Mevlanâ Celâleddin Rumî, Mesnevî Tercemesi ve ġerhi, c., I-II., Terceme ve ġerh: Abdulbaki Gölpınarlı, II.bsm.,Ġnkılâp ve Aka
kitap Evleri, Ġstanbul, 1990, s., 352-353.
3. Mevlânâ, a.g.e., î, d., I, s., 168-170, 172 b, 3850-3898, 3944-3953,. Müreysi gazvesinde Hz. Ali kum üstüne yatmıĢ, saçı sakalı
kuma bulanmıĢtı. Hz. Peygamber onu öyle görünce kalk ya Ebâ Turab (Ey toza toprağa bulanmıĢ), kalk deyip onu uyandırdı.
―Ya Ali, sana evvelkilerin en Ģakisi ile sonrakilerin en bedbahtını haber vereyim mi?‖ buyurduktan sonra ―Birincisi,: Salih
peygamberin devesinin arka bacaklarını kesip öldüren,‖ ikincisi ise: Hz Ali‘nin baĢını ve sakalını iĢaret ederek, ―burayı vurup
bunu kana bulayacak olandır.‖ GeniĢ bilgi için bkz., Mevlânâ, a.g.e., c., I-II, çev ve Ģerh Tahiru‘l-Mevlevî, Selâm Yayınları,
Ġstanbul, 1967, s., 1765.
4. Mevlânâ, a.g.e., d., IV., s., 566-567. b., 353-387,
5. Mevlânâ, a.g.e., d., IV., s., 664-666. b., 2657-2722,
6. Mevlânâ, a.g.e., d., V, s., 812-813. b., 1975-1999,
7. Mevlânâ, a.g.e., d., VI s.,1115-1116, b., 4544-4558.
8. El-Câhiz, el-Beyân ve‟t-Tebyin, Thk, Abdusselâm Muhammed Harun, c.,I, Kahire, 1938, s., 130-131; Ġbnu‘l-Esir, el-Kâmil fi‟t--Tarih,
c., IV, Kahire, 1348. s., 22;.Ethem Ruhi Fığlalı, Ġmam Ali, s.,91.
9. Ramazanoğlu, Mahmut Samî, Hz. Aliyyü‟l-Mürtezâ, Erkâm Yayınları, Ġstanbul, 1982, s., 113.
2.
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Ģehriyim, Ali‟de onun kapısıdır, ilim öğrenmek isteyen onun kapısından gelsin”1 hadisinden ilham alarak Hz. Ali‘nin
ilmî Ģahsiyetinin üstünlüğünü Ģu beyitlerle dile getirmektedir:

2

Ey Ali Sen bilgi Ģehrinin kapısısın.
Hilim güneĢinin de ıĢığısın.

3

Ey bilgi kapısı, kapıyı arayana açık ol ki,
Kabuklar senin feyzinle öze kavuĢsun .

4

Tavanım harap olduysa da nura gömülüyüm,
Künyem Ebû Turâb ise de maarif ve hakaik bahçesiyim.
2- Zühd ve Takvası: Kısaca zühd, âhirete yönelmek, Hakk‘a teveccüh etmek, gönülde mal ve mülk
sevgisine yer vermemek, takvâ ise, dinin bütün hükümlerini eksiksiz ve sürekli olarak titiz bir Ģekilde
yerine getirmektir. 5 Hz. Ali, Mesnevî‘de din mumunun ıĢığına benzetilmektedir.6 Mevlânâ ya göre, o
bütün amelinde takvayı esas alan, Kur‘an-ı Kerîm ve sünnet-i seniyyeye tam anlamıyla bağlı,7 helâl ve
harama çok dikkat eden, muttaki, sade yaĢayan, mütevazı, Cenab-ı Hakk‘ı görür8 gibi ibadet eden, hile ve
aldatmaktan uzak,9 rızâ makamına ulaĢan Ģahsiyetlerdendir.10 Hz. Ali, her zaman dünyayı fânî ve geçici,
olarak algılar, kendi deyiĢi ile dünyaya ―baĢı cefa sonu yokluk olan bir yurt‖11 Ģeklinde tarif eder. Ahireti de
ebedi bir mekân olarak düĢünür, o sebeple ölümü hiçlik olarak değil, ebedi bir hayata geçiĢ olarak
tasavvur eder ve daima ölüme bir nimet, bir eğlence meclisi gözü ile bakar.12 Hz Ali, ―Ebû Tâlib‟in oğlu,
1. Et-Tirmizî, Menâkıb, 20.
2.

Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 165, b., 3769. Tercümelerde, Mevlânâ, Mesnevî., c., I-VI, kitap, beĢ, çev ve Ģerh Tahiru‘l-Mevlevî,;
Mevlânâ Celâleddîn, Tercüme ve Ģerh-i Mesnevî-i ġerîf, c.,VI, Çev: Âbidîn PaĢa, Ġstanbul, 1325; Mevlanâ Celâleddin Rumî, Mesnevî
Tercemesi ve ġerhi, c., I-VI., Terceme ve ġerh: Abdulbaki Gölpınarlı, II.bsm.,Ġnkılâp ve Aka kitap Evleri, Ġstanbul, ; Mevlânâ
Celaleddin, Mesnevî Tecümesi, C., V-VI, Tercüme ve açıklama, ġefik Can, Ötüken NeĢriyât, Ġstanbul, 2004; Mevlânâ , Mesnevî,
Haz., Adnan Karaismailoğlu, Ankara, 2004; FaydalanılmıĢtır.
3.Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 165, b., 3770,
4 Mevlânâ, a.g.e., d, I., s., 166, b., 3807,
5. Zühd ve Takvâ konusunda geniĢ bilgi için bkz. KuĢeyrî, Ebu‘l-Kasım Abdulkerim, er-Risaletü‟l-KuĢeyriye, Daru‘l-Hayr Mat.,
Beyrut, 1413/1993. s., 115-116; Muhâsibî, Ebu Abdillah el-Haris, Adâbü‟n-Nüfüs ve Yelyhi Kitabü‟t-Tevehhüm, Tahkik, Abdulkadir
Ahmed Atâ, Beyrut, 1408, s., 39; el-Gazalî, Ebu Hamid, Ġhyau Ulumiddîn, III. bs. Daru‘l-Kalem, Beyrut, ts., s., 53; Geylanî,
Abdulkadir, el-Fethu‟r-Rabbanî ve‟l-Feyzu‟r-Rahmanî Daru‘l-Kütübi‘l- Ġlmiyye, Beyrut, 1403, IV,178,III, 134; Herevî, Hâce Abdullah
Ensârî, Menâzilu‟s-Sairin, Kahire, 1908, s., 31.
6 Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 174, b., 3989,
7 Mevlânâ, a.g.e., c.,I, kitap, 5, çev ve Ģerh Tahiru‘l-Mevlevî, s., 1748, 1749.
8.Di‘bil-i Yemânî, Hz. Ali‘ye ―Rabbini gördün mü? Diye sormuĢ Hz.Ali ―görmediğim Rabb‘e kulluk edermiyim?‖ buyurunca ,
nasıl gördün demiĢ, Hz.Ali, ― bu dünyada onu bu gözler göremez fakat gönüller, iman gerçeği ile görür.‖der. Hz. Ali, Nehcü‟lBelâğa, terc ve Ģerh, Abdulbaki Gölpınarlı, Ġstanbul, 1972, s., 47.
9. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 164, b., 3727.
10 Mevlânâ, a.g.e., I., d., I, s., 164 b., 3763 ; Mevlânâ, ag.e., c., I, kitap, 5, çev ve Ģerh Tahiru‘l-Mevlevî, s.,1731.
11. Ali b. Ebû Tâlib, Nehcü‟l-Belâğa, derleyen, Ebu‘l-Hasan Muhammed b. El-Hüseyin, çev., Adnan Demircan, Beyan Yayınları,
Ġstanbul, tarihsiz, s., 79.
12. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 171-172.b., 3930-3943,
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ölüme, bir çocuğun annesinin memesine düĢkünlüğünden daha düĢkündür‖1, der. Nitekim Mevlânâ Hz.Ali‘nin ölüm
ile ilgili ifadelerini Ģu mısrayla dile getirmiĢtir.

2

Ölüm görünüĢte yokluk ise de manen hayattır.
Zahirde dünyadan gidip ayrılmak, hakikatte bekaya kavuĢmaktır.
Hz. Ali, her zaman hakkı nefsine tercih eder, yaptığı her Ģeyi kendisi için değil sırf rıza-yı Ġlahî için
yapardı. Mesnevî‘de buna Ģöyle iĢaret edilir:

3

Nefis arzusunun aslanı değil, Hakk‟ın aslanıyım.
DavranıĢım dinime Ģahittir.
Hz. Ali‘nin yeni elbise giymemesi, fazla mal ve mülk toplamamıĢ olması, onun dünya nimetlerine de
önem vermeyiĢine en güzel örnektir.4 Hz. Ali daima tevekkül ve kadere rızâ gösterirdi. Mevlânâ, Hz.
Ali‘nin dilinden onun kadere karĢı nasıl rıza gösterdiğini Ģöyle nakleder:

5

Ben (Hz.Ali) diyorum ki: Madem ölümüm senin elinle olacak,
Ben kadere karĢı nasıl çare arayabilirim ?
3- Mütevazılığı: Mütevazı, alçak gönüllü kibirsiz, gösteriĢsiz olmaktır.6 Satın aldığı hurmayı sırtına
alıp evine götürecek kadar alçak gönüllü bir insan olan dördüncü halife Hz. Ali, her zaman güçsüz
kuvvetsiz biri olduğunun, asıl güç sahibinin Cenâb-Hak olduğunun Ģuurundaydı. Mesnevî‘de mütevazılığı
yine kendi lisanından Ģu beyitlerle dile getirir.

7

Ben “Attığında sen atmadın Allah attı” ayetinin manasıyım.
Ben kılıç gibiyim ve o kılıcı hakikat güneĢi benimle vurur.

. Hz. Ali b. Ebû Tâlib, Nehcü‟l-Belâğa, çev., Adnan Demircan, s., 39.
. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s.,
, b.,
,
3. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 166.b., 3794,
4. El-Mes‘udî Murucu‟z-Zeheb, Mısır, 1958; c., II, s., 431; Abdulhalik Bakır, Ali b. Ebî Talib, Elazığ, 1998, 45-49. Ramazanoğlu,
Mahmut Samî, Hz. Aliyyü‟l-Mürtezâ,Erkâm Yayınları, Ġstanbul, 1982, s., 113.
5. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 168, b., 3854,
6 . Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lugat, Haz., Ferit Devellioğlu, 14.bsk., Ankara, 1997, s., 786.
7. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 166, b., 3795,
1
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1

Ben yükümü yani mevhûm varlığımı yoldan kaldırdım.
Hak‟tan baĢka ne varsa onu yok bildim.
4- Velâyeti: Velî, Allah‘ın dostluğunu, yakınlığını, özel ihsan ve desteğini kazanmıĢ, dünya ve âhirette
ilahî himayeye alınmıĢ kimselerdir.2 ġah-ı velâyet olarak kabul edilen Hz. Ali, Mevlânâ‘ya göre de, gaybı
idrak eden ve ilhama mahzar olan bir velidir3 ve bütün peygamberler ve Allah‘ın bütün dostları Hz. Ali
ile iftihar eder:

4

O, Her nebinin ve her velinin iftihar ettiği,
Ali‟nin yüzüne tükürdü.
Mevlânâ, Hz. Ali‘nin hidayette yol gösterici. Olduğunu da Ģöyle dile getirmektedir:
―Sen Ay gibi söylemeksizin nur saçmaktasın” ―Ey hakikat güneĢi olan Ali, güneĢ meyveleri piĢirir.” olgunlaĢtırdığı
gibi sen de manevi bir güneĢ gibi bana bambaĢka bir ruh verdin ve kalbimi heyecana getirdin5.
5- Ġhlâsı: Ġhlâs, yapılan bütün ibadet ve iĢlerde hiç bir karĢılık ve menfaat beklemeksizin sırf Allah
rızasını esas ve gaye edinmek ve bir iĢi içtenlikle yapmaktır.6
Mesnevî‘de Hu. Ali ilgili anlatılan ilk hikayede özetle, Ģunlar ifade edilmektedir.
Bir defasında, Ha. Ali düĢmanını yere serer ve üzerine oturur. Kılıcını çekip keseceği zaman düĢmanı hiddetinden
yüzüne tükürür. Bu durum karĢısında Hz. Ali, onu öldürmekten vazgeçer. DüĢmanı ona “beni niye öldürmedin” diye
sorduğunda. “Ben seni sadece Allah rızasını kazanmak için öldürmek istedim. Yüzüme tükürünce hiddetlendim, ihlasım
zedelendi seni öldürürsem kızgınlığımdan dolayı öldürmüĢ olabileceğimi düĢündüm ve vazgeçtim” diye cevap verir.
Görüldüğü gibi, bu hikayede asıl anlatılmak istenilen Hz. Ali‘nin ihlası ve nefsiyle olan mücadelesidir.
Zirâ, Hz. Ali, ―Allah için yaptıklarım taklit değil, Allah‘ı görür gibi yapmaktayım7.‖ der. Mevlânâ
hikâyenin hemen baĢında Hz. Ali‘nin ihlası konusunda Ģu beyiti zikreder:

8

Amelin ihlaslısını Ali‟den öğren.
Allah aslanını hileden temizlenmiĢ bil.
Mevlânâ, Hz Ali‘nin heva ve hevesine göre hareket etmediğini, aksine her konuda Allah rızasını
gözettiğini Ģöyle dile getirilmektedir.
1. Mevlânâ,

a.g.e., d., I, s.,166, b., 3796.
ve Tasavvuf, ġûle Yayınları, Ġstanbul, 1997, s. 132-133.
3. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 164, b.,, 3756; Mevlânâ, Mesnevî., c., I, kitap, beĢ, çev ve Ģerh Tahiru‘l-Mevlevî, s., 1719, 1728, 1729,
1731.
4 Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 163, b., 3728,
5 Mevlânâ, a.g.e., c.,.I, kitap, beĢ, çev ve Ģerh Tahiru‘l-Mevlevî, s., 1739,
6.Ġhlâs konusunda geniĢ bilgi için bkz. KuĢeyrî, a.,g.,e., s., 207; Muhâsibî, a.,g.,e., s., 89; Kelâbâzi, Ebu Bekr Muhammed, et-Taaruf li
Mezhebi Ehli‟t-Tasavvuf, Tahkik Ahmed ġemseddin, Daru‘l-Kütübü‘l-Ġlmiyye, Beyrut, 1413/1994, s.,117; el-Gazalî, a.,g.,e., IV, 33;
Geylanî, a.,g.,e., s., 115; Herevî, Hâce Abdullah Ensârî, Menâzilu‟s-Sairin, Kahire, 1908, s., 31.
7. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s.,166, b., 3712.
8 Mevlânâ, a.g.e., d., I, s.,163, b., 3727.
2. Dilaver Selvi, Kur‟ân
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Hz Ali “Ben Allah rızası için kılıç vururum,
Hakkın kuluyum, bedenin emrine tabi değilim” dedi.
6- ġefkat ve Merhameti: Mevlânâ, ġefkat, acıyarak ve esirgeyerek sevmek, merhamet ise, Ģefkat
gösterme, esirgeme anlamına gelir.2 Mevlânâ, Ģefkat ve merhameti, bağıĢlaması ve lütfü dillere destan
olan Hz.Ali‘yi öfkesine hakim, garazdan azade biri olarak görmektedir.3 Nitekim o, Ġslam tarihinin
Cemel, Sıffin ve Nehrevan gibi talihsiz olayları sonunda, göz yaĢı döküp muhaliflerinin iman ve
hidayetleri için dua edecek kadar hassas, Ģefkat ve merhamet dolu bir Ģahsiyete sahipti.4 Yine Mevlânâ,
onu, merhamet kapısına benzeterek,5 gerektiğinde kendisine zülüm eden düĢmanına bile Ģefkat ve
merhamet göstermekten geri durmadığını,6 Ģu beyitlerle dile getirir:

7

O savaĢçı bu iĢe,
Sonsuz af ve merhamet gösterilmesine hayran kaldı.

8

(Ali dedi), ben öyle bir adamım ki katilime bile,9
Lütfümün tatlılığını, kahir acılığına tebdil etmemiĢimdir.
Mesnevî‘de Hz Ali, insanlıkta Musa‘nın Tih çölündeki - kendisinden benzersiz sofra inen- bulutuna
benzetilmektedir.10 Mevlânâ‘ya göre, Hz. Ali Allah için seven, Allah için buğz eden mümtaz
Ģahsiyetlerdendir:

11

1.Mevlânâ, a.g.e., d., I,

s.,166, b., 3793,
Sâmî, Kâmûs-i Türkî, Ġstanbul, 1992, 780.
3. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 166-167, b.,3805, 3806, 3818, 3831.
4. Fığlalı, Ethem Ruhi, DĠA, c., II, Ali, Ġstanbul, 1989, s.,374
5. Mevlânâ, a.g.e., d. I, s.,171, b., 3931.
6. Mevlânâ, a.g.e., d., I s.,166,171, b., 3792,3931.
7. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s.,163., b., 3733. O savaĢçı düĢmanın suçundan dolayı idamı kararlaĢtırılmıĢ iken Hz. Ali onu ansızın af
etmiĢtir. Mevlâna Celâleddîn, Tercüme ve Ģerh-i Mesnevî-i ġerîf, c.,VI, çev: Âbidîn PaĢa, Ġstanbul, 1325, s., 194.
8. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s.,168, b., 3850.
9. Müreysi Gazvesinde, Hz. Ali kum üstüne yatmıĢ, saçı sakalı kuma bulanmıĢtı. Hz. Peygamber, kendisini bu vaziyette görünce
―Ya Ebâ Turâb (Ey toza, toprağa bulanmıĢ) kalk dedi. Sana evvelkilerin en Ģakisi ile sonrakilerin en kötüsünü haber vereyim
mi?‖ diye buyurdu. Sonra ―bunların birincisi Salih peygamberin devesinin arka bacaklarının sinirlerini kesip öldüren, ikincisi: Hz
Ali‘nin baĢını iĢaret ederek burayı kana bulayandır.‖ Bu kiĢi Abdullah b. Mülcem‘dir. Mevlânâ, a.g.e., c., I, kitap, beĢ, çev,
Tahiru‘l-Mevlevî, s., 1764.
10. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 163, b., 3739 Tîh çölündeki bulut: Tih çölünde ikamet eden Ben-i Ġsrail oğullarının gölgelendiği bulut.
Bu çölde Cenâb-ı Hak Ġsrail oğullarını kudret helvası ve selva denilen kuĢ etleri ile beslemiĢtir. Bkz, Bakara, 57.
11. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 166, b., 3809
2. ġemseddin
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Ta ki, nâmım Allah için muhabbet edenlerden olsun
Ta ki, Muradım, Allah için buğz ve husûmet olsun.
7- Cömertliği: cömertlik, kiĢinin sahip olduğu imkânlardan, ihtiyaç sahiplerine helal ölçüler
dahilinde, Allah rızasından baĢka hiç bir gaye gütmeden, ihsan ve yardımda bulunmaktır.1 Hz.
Peygamber, Hz. Ali‘ye sultanü‟l- ashiyâ yani cömertlerin sultanı derdi.2 Hz. Ali yoksullara bol bol ihsanda
bulun ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten geri kalmazdı. Hatta Ġbn Abbas‘a göre, ―Mallarını gece gündüz,
gizli ve açık, her zaman Allah yolunda harcayan kimselere gelince, ĠĢte onların, Rableri katında mükafatları vardır.
Onlar için hiçbir korku da yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.” (el-Bakara,2/ 274) âyeti Hz. Ali hakkında nazil
olmuĢtur.3 Zirâ O, cömertlikte ve cimrilikte Allah rızasını gözetirdi. Mevlânâ, Hz. Ali‘nin cömertliğini Ģu
beyitlerle açıklamaktadır:

4

Cömertliğim Allah rızası için verenlerinki gibi olsun
Malımdan sakınmam, vermemem de Allah rızası için vermeyenlerinki gibi olsun.
5

Cimriliğim de, cömertliğimde Allah içindir.
Ben tamamıyla Allah‟a ait bir kulum baĢkasınınki değil.
8- Adaleti: Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi demektir. Hz. Ali‘ye göre de, adalet hakkı
gözetmektir.6 Hz. Ali daima adaletle hükmeder, zâlimin karĢısında durur, mazlûmun hakkını almak için
mücadele etmekten geri kalmazdı. Hz. Ali‘ye, hak ve batılın arasını ayırdığı için Fâruk denildiğini kayd
eden kaynaklar da bulunmaktadır.7 O haksız yere kimsenin canına kıymaz8 ve makam ve mevkileri,
inançları ne olursa olsun hukuk karĢısında herkesin eĢit olduğunu bizzat hayatıyla ispatlamaktan geri
kalmamıĢtır. Halife olmasına rağmen bir Yahudi ile muhakeme edilmekten çekinmediğini kaynaklardan
öğreniyoruz . 9 Mesnevî‘de, Hz. Ali adalet dağına benzetiliyor:

10

Saman değilim hilim, sabır ve adalet dağıyım.
Fırtına dağı kapıp götürebilir mi?
Hz. Ali‘ye göre, ġahid-i adil (Adaletli Ģahit) Ģeytan ve nefsinin kölesi olmayandır. Kölelerin Ģahadeti
makbûl olmadığı gibi, nefis ve Ģeytanın esiri olan insan da adil bir Ģahit olamaz.11
1. AteĢ, Süleyman, Ġslâm Tasavvufu, Ġstanbul, 1992, 316.
2. Ramazanoğlu, Mahmut Samî, a.g.e., s., 119.
3. Ġbnu‘l-Esir, Usdu‟l-Gabe

c, IV, Mısır, 1280, s, 25; Abdulhalik Bakır, Ali b. Ebî Talib,s., 47.
a.g.e., d., I, s.,166, b., 33810,
5. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s.,166, b., 3811,
6. Ali b. Ebu Talib, Nehcü‟l-Belâğa,, çev., Adnan Demircan, s., 361.
7. Mevlanâ , a.g.e., c., V, Terceme ve ġerh: Abdulbaki Gölpınarlı, s., 366.
8. Mevlânâ, a.g.e., c., I, kitap, beĢ, çev ve Ģerh Tahiru‘l-Mevlevî, s., 1743.
9. Mevlanâ , a.g.e., c., I, Terceme ve ġerh: Abdulbaki Gölpınarlı s., 1749.
10.Mevlânâ, a.g.e., d., I, s.,166, b., 3800.
11. Mevlânâ, a.g.e., d., I, s.,167, b., 3829.
4. Mevlânâ,
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9- Cesaret ve Kahramanlığı: Cesaret ve kahramanlık, yiğitlik, yüreklilik anlamına gelir.1 Bilindiği
gibi, Hz. Ali‘nin en seçkin vasfı cesaret ve kahramanlığıdır. Tarih kaynaklarında kaydedildiği gibi Hz. Ali
güçlü kuvvetli bir bedene sahipti. Mevlânâ‘da Divan‘ında, onun Hayber kalesinin çok ağır kapısını bile
yalnız baĢına yerinden söküp attığını vurgulamaktadır.2
Mevlâna, Mesnevî ve Divân-ı Kebîr gibi meĢhûr eserlerinde Hz. Ali‘nin Haydâr, Haydâr-ı Kerrâr3,
Mürtezâ4, Esedullah (Allah‘ın Arslanı) lakaplarına yer verdiği gibi, Esedullah terkibinin Farsça karĢılığı
olan ġîr-i Hak5, ġîr-i Rabbanî6 lakaplarını da kullanır. Mesnevî‘de, Hz Ali‘nin cesareti Ģöyle vasfedilir:

7

Yiğitlikte Allah‟ın aslanısın.
Ġnsanlıkta nasıl biri olduğunu kim bilir.
Mevlânâ aĢağıdaki beyitte ise, Hz. Ali‘yi savaĢlarda tek baĢına bir orduyu yenen bir cengaver olarak
dile getirir.

8

Açıkla. Ey padiĢahın anka avlayan doğanı
Orduyla değil yalnız baĢına ordu yenen.
Sonuç olarak Mesnevî‘de en çok yer verilen Ģahsiyetlerden birinin dördüncü halife Hz. Ali olduğunu
görmekteyiz. Mevlânâ Mesnevî‟sinde Hz. Ali‘nin Ģahsiyetinin önemli özeliklerinden ilim, zühd, takva,
tevekkül, kadere rızâ, veli ve velayet, mütevazılık, ihlas, Ģefkat ve merhamet, cömertlik, adalet ve
kahramanlık gibi yüksek ahlakî ve insanî hususları dile getirilmiĢtir. Bu hasletler Mevlânâ‘nın beyitlerinde
taçlandırılarak veciz ifadelerle izah edilmeye çalıĢılmıĢtır.

1. ġemseddin

Sâmî, a.,g.,e., 780
Divân-ı kebir, c., III, haz., Abdulbaki Gölpınarlı, EskiĢehir, 1992, beyit, 1033, s., 122.
3 Haydar aslan anlamına, Kerrâr dönüp dönüp saldıran tekrar tekrar hamle eden anlamına gelir. Hz. Ali Hayber savaĢında
yahûdîlerin meĢhûr pehlivanı ve Hayber savaĢında Yahudi ordusunun komutanı Merhab‘a karĢı okuduğu recizde annesinin
kendisine bu lakabı verdiğini söyler. Ethem Ruhi Fığlalı, Ġmam Ali, s., 26.
4. Mevlânâ, Mesnevî., d., I, s., 164, b., 3763, ; Mevlânâ, divân., c., III, beyit, 23, Haz., Abdulbaki Gölpınarlı, s., 9. Bu lakab, Hz.
Peygamber Tebük savaĢına giderken Hz. Ali‘yi, Medine‘de halife bırakır. Hz.Ali ―Ya resulallah, beni kadınlara çocuklara mı
halife yapıyorsun‖ deyince, Hz. Peygamber, ―râzı değimlisin ki sen bana, Musa için Harun hangi mevkideyse sen de onun
gibisin. Ancak benden sonra peygamber gelmeyecek‖ diye buyurur. Ali de razı oldum, razı oldum demiĢ. Bu sebepten Hz
peygamber, Allah‘ın rızasını kazanan anlamında kendisine . Mürtezâ lakabını verilmiĢtir. Camiü‘s-sağir, c., II, s., 5. Mevlanâ,
a.g.e., Terceme ve ġerh: Abdulbaki Gölpınarlı, s., II, 475, III,97.
5.Mevlânâ, a.g.e., d., I, s., 166, b., 3794.
6 Mevlânâ, a.g.e., d, I, s., 163, b., 3738.
7. Mevlânâ, Mesnevî, d., I, s.,163, b., 3738.
8. Mevlânâ, Mesnevî, d., I, s.,166, b., 3790.
2 Mevlâna,

MEVLANA‘NIN, MÜ‘MĠNLERĠN KARDEġ OLDUĞUNA DAĠR AYETE YORUMU
Doç. Dr. Nurettin TURGAY*

Özet
Mevlana (ö. 672/1273), Mesnevî‘nin çeĢitli yerlerinde, önce bir ayete yer vermekte ve ondan sonra o
ayetin konusu hakkındaki görüĢlerini Ģiir halinde sıralamaktadır.
Mevlana‘nın yer verdiği bu ayetlerden birinin meâli Ģöyledir: ―Muhakkak ki müminler kardeĢtir.‖ (elHucurât 49/10). Bu ayette, mü‘minlerin kardeĢ olduklarına ve birbirlerine kardeĢçe davranmalarının
gerektiğine dikkat çekilmektedir.
Mevlana, bu ayetin anlamını Mesnevî‘de altmıĢın üzerindeki mısra ile açıklamakta ve bu
açıklamalarında çeĢitli hususların üzerinde durmaktadır. Mevlana, bu konudaki açıklamalarına baĢlarken,
mü‘minlerin ezeli bir birliklerinin olduğunu, inanan insanların bu birliği sağlamak için çalıĢmalarının
gerektiğini anlatmakta, sonuçta da, inanan insanların bu konuyu önemsemelerinin gerektiğini belirtmekte
ve bu yolun meĢakkatli olduğunu, dolayısıyla sabır istediğini vurgulamaktadır.
Bu bildirimizde, Mevlana‘nın bu ayet hakkındaki görüĢlerini açıklamaya çalıĢacağız.
GiriĢ
Kanaatimize göre, günümüzde çeĢitli problemleri yaĢayan Müslüman‘ların, içinde bulundukları
buhran ve bunalımlardan kurtulabilmeleri için, Kur‘ân kültürünü çok yönlü öğrenerek samimi bir Ģekilde
yaĢamaları gerekmektedir.
Kur‘ân, müminlerin kardeĢ olduklarını, sosyal hayatta mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilmeleri
için, birbirlerine karĢı kardeĢlik duygularıyla hareket etmelerinin gerektiğine iĢarette bulunmaktadır.
Mevlana, müminlerin kardeĢ olduklarına dair ayeti ele almakta ve Ģiir halinde açıklayıp temsillerle izah
etmeye çalıĢmaktadır. Biz de, günümüz insanlarının ihtiyaç duyduğu bu ayet ve Mevlana‘nın onunla ilgili
yaptığı açıklamaları üzerinde durmanın yararlı olacağı düĢüncesiyle, Harran Üniversitesi Ġlahiyat
Fakültesinin düzenlediği Mevlana Sempozyumuna, bu çalıĢma ile katılmayı düĢündük. Bu çalıĢmamızın
kendi Ģahsımıza ve mümin kardeĢlerimize yararlı olmasını, Yüce Allah‘tan niyaz ederiz.
Bu çalıĢmamızda, kısaca Mevlana‘yı tanıttıktan sonra, onun, Ģiirlerinde yorumladığı ayetlerden bazı
örnekler vereceğiz ve ardından, esas konumuz olan ―müminlerin kardeĢ olduğuna dair ayeti yorumu‖
üzerinde duracağız.
A – MEVLANA
Konumuzu izah etmeye baĢlamadan önce, Mevlana hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Mevlânâ
Muhammed, 30 Eylül 1207 (6 Rebiulevvel 604)‘te Belh‘te doğdu. 1 Aslında onun adı, Muhammed ve
lakabı ise, Celâleddindir.
Mevlana‘nın babası, Sultânu‘l-Ulemâ lakabına sahip olan Bahaeddin Veled b. Hüseyin b. Hatibi‘dir ve
kendi nakline göre Ģeceresi, Hz. Ebû Bekr es-Sıddık‘a dayanır. 2
Dicle Üniversitesi Ġlahiyât Fakültesi
Bediuzzaman Fürûzanfer, Mevlânâ Celâleddin, trc. Feridun Nafiz Uzluk, Ġstanbul 1990, s.4.
2 Sultan Veled, Ġbtidaname, s. 187; Fürûzanfer, Mevlana Celâleddin, s. 7.
*
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Mevlana, Halep ve ġam gibi ilim merkezlerinde çeĢitli ilim adamlarından dersler aldı ve kendisinden
önce yaĢamıĢ olan Kindî (ö. 260/870), Farabî (ö. 339/950), Ġbn Sina (ö. 428/1036), Gazalî (ö.
505/1111), Fahruddin er-Râzî (ö. 604/1209)ve benzeri ilim adamlarının eserlerinden yararlandı. 1 Ayrıca
Mevlana, pek çok tasavvuf ehlinden tasavvuf derslerini aldı ve onlardan engin bir tasavvuf kültürünü elde
etti. 2
Mevlana, 17 Aralık 1273 (5 Cemaziyelahir 672)‘de Konya‘da vefat ettir. 3
B – MEVLANA‘NIN, ġĠĠRLERĠNDE AYETLERE YER VERMESĠ
Mevlana, Mesnevi‘sine baĢlarken giriĢte söze Allah‘ın adı ile baĢlamakta ve pek çok ayete yer
vermektedir. 4 O, zaman zaman ayeti yazdıktan sonra, Ģiir ile onu açıklamaktadır. Örneğin Mevlana,
―Nerede olursanız, O sizinledir‖ 5 ayetine yer verdikten sonra, bu ayeti Ģöyle tefsir etmeye devam
etmektedir:
Tekrar hikayeye geldik. Biz o hikâyeden zaten ne zaman çıktık?
Bilgisizliğe gelirsek, onun zindanıdır o. Ġlme gelirsek, onun sarayıdır o.
Uykuya gelirsek, onun sarhoĢlarıyız. Uyanıklığa gelirsek, onun ellerindeyiz. 6
Bu ifâdelerle Allah‘ın daima insanlarla beraber olduğunu açıklayan Mevlânâ, aynı tarzda
açıklamalarına devam etmektedir. Mevlana, baĢka bir yerde, ―Ġnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah‘a
kenardan kıyıdan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoĢ olur. ġayet baĢına
bir kötülük gelirse, gerisin geri (küfre) dönüverir. O, dünyayı da kaybetmiĢtir ahireti de. ĠĢte bu, apaçık
ziyanın ta kendisidir,‖ 7 mealindeki ayeti, dikkat çekici benzetmelerle açıklamaktadır. 8 Mevlana, aĢağıda
üzerinde duracağımız, müminlerin kardeĢ olduğuna dair ayeti de, aynı tarzda tefsir edip açıklamaktadır.
Bir de o, zaman zaman Ģiir mısralarının içerisinde ayetlere yer vermektedir. Örneğin o, ―Dünyada acı
deniz ve tatlı deniz vardır; aralarında da ―bir engel vardır, birbirlerine karıĢmazlar.‖ 9 ‖ mısrasında, ayete
yer vermektedir. 10 Bazen de o, mısralarında ayetlere iĢâret eden ifâdeler kullanmaktadır: ―Ağızlarını kapa
da küpten doldur onu. (Allah): ―Gözlerinizi arzulardan yana yumun‖ buyurdu‖ mısrasında, ―Müminlere,
gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle‖ 11 ayetine iĢâret edilmektedir. 12
C – MÜ‘MĠNLERĠN KARDEġ OLDUĞUNA DAĠR AYETĠ YORUMU
Büyük bir Ģair ve mütefekkir olan Mevlana, Mesnevî‘sinde, önce herhangi bir konuda bir ayete yer
vermekte ve ondan sonra o ayetin konusu hakkındaki görüĢlerini Ģiir halinde sıralamaktadır. Mevlana‘nın
yer verdiği bu ayetlerden biri, mü‘minlerin kardeĢ olduğunu haber vermektedir. Bu ayetin meali Ģöyledir:
―Muhakkak ki müminler kardeĢtir.‖ 13
Mevlana bu ayeti, kısaca izah edip baĢka bir ayetle açıkladıktan sonra, konuyu 60 civarındaki mısra ile
yorumlamaya çalıĢmaktadır. O, alimlerin bir tek kiĢi gibi olduğunu ve özellikle Allah‘ın elçileri olan
Davud (a.s.), Süleyman (a.s.) ve diğer peygamberlerin hepsinin aynı davayı savunduklarını, aynı ruhu
1 Nihat

Keklik, Felsefe Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar, Ġstanbul 1978, s. 296 vd.
Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar, Ankara 1984, s. 14 vd.; Keklik, Felsefe Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar, s.
293 vd.; Mustafa Kara, Tasavvuf ve tarikatlar Tarihi, Ġstanbul 1985, s. 28 vd.
3 Sultan Veled, Ġbtidaname, s. 121; Mustafa Usta, Divân-ı Kebir‟de Mevlana‟nın Eğitim GörüĢü, Marmara Üniversitesi Ġlâhiyât Fakültesi
Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1995, s. 15.
4 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî, yayına hazırlayan: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınevi, Ankara 2005, I, 36.
5 el-Hadid 57/4.
6 Mevlânâ, Mesnevî, I, 85.
7 el-Hacc, 22/11.
8 Mevlânâ, Mesnevî, I, 117.
9 er-Rahmân 55/20.
10 Mevlânâ, Mesnevî, I, 45.
11 en-Nûr 24/30.
12 Mevlana Celâleddin-i Rûmi, Mesnevî, trc. Derya Örs ve Hicabi Kırlangıç, Ekim Yayınları, Ġstanbul 2007, I, 257.
13 el-Hücûrât 49/10.
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taĢıdıklarını ve bunlardan birini inkar etmenin, diğerlerini de inkar etmek olduğunu anlatmaktadır. Ona
göre tüm peygamberlerin ortak mücadeleleri, insanlar arasında tevhit inancını sağlamaya çalıĢmaktır.
Mevlana bu kısa açıklamadan sonra, ―Allah‟ın peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.‖ 1 mealindeki
ayete ve ardından da Ģiirlerine yer vermektedir.
Mevlana, ―Senin çalıĢman ve gücünle ortaya çıkmasa da, camii senin oğlun yapacak.‖ Mısrası ile
mümini, bu konudaki görevini yerine getirmesi hususunda uyarmakta ve ona, ―Sen, bu konuda kendine
düĢen görevini yerine getirmesen, senden sonraki nesiller bu görevi yerine getireceklerdir!..‖ demektedir.
Burada caminin, müminlerin birliğinin sembolü olarak kullanıldığı kanaatindeyiz. Çünkü ardından gelen
mısrada, bu konuya biraz daha açıklık getirilmektedir: ―Ey hikmet sahibi! Onun yapması senin
yapmandır. Bil ki müminlerin ezeli bir birliği vardır.‖ 2
Mevlana‘nın burada iĢarette bulunduğu gibi, zaman zaman mümin ve Müslüman geçinenler, bu
konuda kendilerine düĢen görevi yerine getirmeyecekler, bir müminden beklenenleri yapmayacaklar.
Ancak bu gibi durumlarda, Allah‘tan ümidi kesmemek gerekir. Çünkü, daha sonra gelecek nesillerin,
müminliği hakkıyla yaĢamaları umulabilir.
Ondan sonra gelen mısrada Mevlana, müminlerin sayısı çok olsa da, imanlarının bir olduğunu,
vücutları, gözleri yani fiziki yapıları farklı olmasının yanında, canlarının yani kardeĢlik ruhlarının bir
olduğunu anlatmaktadır. O, bunu anlatırken, insanı hayvanla mukayese etmekte ve insan anlayıĢının
hayvan anlayıĢından farklı ve üstün olduğunu, insandaki bu inanç ve ruh birliğinin hayvanlarda
bulunmadığını, insanın, bu özelliği ile değer kazandığını vurgulamaktadır. Mevlana, insanı, bütün
hayvanları bir tarafa bırakarak aslana benzetmekte ve onu, Allah‘ın aslanı olarak tanımlamaktadır. 3
Mevlana, müminlerin kardeĢliğini çeĢitli temsillerle izah ederken, güneĢin ıĢığını da bir örnek olarak
anlatmaktadır:
Gökteki güneĢin bir ıĢığı gibidir; evlerin alanına göre yüzdür.
Ancak sen duvarı aradan kaldırsan, bütün ıĢıkları bir olur.
Evlerin temelinin yıkılması gibi, müminler bir kiĢi kalırlar.
Bu sözden farklar ve güçlükler doğar; çünkü benzer değildir, örnektir bu.‖ 4
Mevlana, burada bunu bir örnek olarak verdiğini ve bunu gerçekleĢtirmek için aslan yürekli olmanın
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle olmalı ki o, insanı sık sık aslana benzetmektedir. 5 Gerçekten de
müminlerin bu hakikatleri anlatıp ortaya koymaları ve bunun için gerekli olan adalet ilkelerini uygulaya
bilmeleri için, aslan yürekli olmaları gerekmektedir. Bu yüce ve kutsal görev, korkak ve bencil çakalların
değil, ancak yiğit aslanların yerine getirebileceği bir görevdir.
Mevlana, ―Yine de eksik bir örnek vereyim, aklını ĢaĢkınlıktan kurtarayım‖ der ve insanı baĢka
benzetme örnekleriyle tanıtmaya ve aynı zamanda aydınlatmaya çalıĢmaktadır. O, burada insanı bir
kandile benzetmektedir. Ona göre kandilin ıĢığı, insanın manevi yönünü, fitil ile yağı ise, insanın yemek
ve uyku gibi ihtiyaçlarını temsil etmektedir. Kandil, fitil ve yağ olmadan ıĢık vermediği gibi, insan da
maddi ve manevi ihtiyaçlarını gideremeden, manevi cephesini sürdürememektedir. Ġnsanın maddi yönü
temizleyici olan su ile arınıp bazı haĢerelerden korunduğu gibi, manevi yönü de temiz inanç ve ibâdetle
temizlenmektedir. Ġnsanın, su gibi temiz tabiatlı olması gerekir. Onun maddi yönü olan bedeni ölümle
yok olup gider. Ancak onun manevi cephesi olan canı yani ruhu ise ölmemekte, dünya değiĢtirmektedir.
Mevlana, bu açıklamalardan sonra sözü Ģöyle devam ettirmekte ve delil isteyenlere, Kur‘ân‘dan bir ayetle
delil getirmektedir:
Dünyadan geçmiĢ nice kiĢiler yok olmamıĢtır, sıfatlara karıĢmıĢtır.
Onların sıfatları, Hakk‘ın sıfatlarında tıpkı o izsiz güneĢin önündeki yıldız gibidir.
1

el-Bakara 2/285.

2 Mevlânâ, Mesnevî, II, 31.
3 Mevlana, Mesnevi, II, 31.
4 Mevlana, Mesnevi, II, 31.
5

Bkz. Mevlana, Mesnevi, II, 31.
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Ey inatçı! Kur‘ân‘dan delil istersen, ―Onların hepsi huzurumuza getirilmiĢtir‖ i 1 oku.
GetirilmiĢler, yok olmaz; ruhların kalıcı olduğunu tam bilmek için iyice bak.
Ebedilikten habersiz ruh, çokça azaptadır; kavuĢan ruh, baki oluĢta engelsizdir. 2
Mevlana, burada Ģiirinde Kur‘ân ayetine yer vermekte ve ayeti, Ģiir içine yerleĢtirmektedir.
Mevlana, bu açıklamalardan sonra insanı uyarmakta ve onu ıĢığının mum, peygamberlerin ıĢığının ise
güneĢ gibi olduğunu, mumların farklı olduklarını ve her birinin bir süre sonra söndüğünü, güneĢin ise bir
olup sönmediğini açıklamaktadır. ―Ufukta parıldayan güneĢ bulundukça ıĢığı her evde konuktur. Yine
can güneĢi sönünce bütün evlerin ıĢığı yok olur‖ diyen Mevlana, peygamberlerin anlatmaya çalıĢtıkları
mümin olma kardeĢliğinin ıĢığının geniĢliğini ve sürekliliğini anlatmak istemektedir. 3 Bu kardeĢlik bilinci
var oldukça, müminler arasındaki güven ve manevi bağlar devam eder ve bu duygu yok olunca da, her
türlü güven ve manevi bağlar, yok olup gider.
Hz. Muhammed (s.a.v.) de, ―Mümin, mümin için bir binanın parçaları gibi birbirini tamamlar‖ demiĢ
ve iki elinin parmaklarını birbirine kilitleyerek hazır olanlara iĢin önemini daha iyi anlatmaya çalıĢmıĢtır. 4
BaĢka bir hadiste de, ―Müminleri, birbirlerine karĢı merhamet, sevgi ve bağlılıkta, bir vücut gibi
görürsünüz. Bu vücudun bir azası rahatsız olunca, vücudun diğer azaları da onun acısına ateĢli bir
rahatsızlık ve uykusuzlukla iĢtirak eder‖ 5 demiĢtir. Bu hadislerin ikisinde de, müminlerle ilgili
benzetmeler vardır. Mevlana da burada, bu tür benzetmelerde bulunmaktadır. Ancak bu hadislerdeki
benzetmeler, insanın sosyal hayatına yöneliktir.
Mevlana, burada bütün peygamberlerin ıĢığının bir olduğuna iĢaret etmektedir. Zaten bütün
peygamberlerin ve bütün mukaddes kitapların ortak dava, hedef ve gayeleri, bütün insanların malını,
canını, neslini (namusunu), aklını ve dinini korumaktır. 6 Buna göre bütün peygamberlerin gönderiliĢ
gayeleri, tüm insanları aydınlatmak, onların maddi ve manevi tüm değerlerini koruyup güvencelerini
sağlamaktır.
Benzetmelerle çeĢitli açıklamalarda bulunan ve insanı konu hakkında aydınlatmaya çalıĢan Mevlana,
sonunda ise Ģu ifâdelere yer vermektedir:
Asi ata dizginsiz binme; aklını ve dinini kılavuz yap, vesselâm.
Bu yöneliĢe gevĢek ve basit bakma; zira bu yolda sabır ve nefse eziyet vardır. 7
Mevlana‘nın burada anlattığı sabır ve sabır yolunda eziyetin olması anlamındaki ifâdeleri, kur‘ân‘dan
alıntıdır. 8 Yukarıda da belirttiğimiz gibi o, bazen ayetleri alıp açıklamakta, bazen Ģiir içerisinde ayetlere yer
vermekte ve bazen de burada olduğu gibi Ģiirlerinde ayetlerden alıntı yapmaktadır.
Mevlana burada, insanın nefis duygularını asi bir ata benzetmekte, nefsani duygularla değil, din ile aklı
birleĢtirerek ona göre hareket etmeyi tavsiye etmektedir. Ardından da bu iĢin kolay bir Ģey olmadığını,
sabır ve sebat gerektirdiğini vurgulamaktadır.
Hz. Muhammed (s.a.v.), ―Sizden biri, kendi Ģahsı için istediğini kardeĢi için istemedikçe, iman etmiĢ
olamaz,‖9 anlamındaki hadiste, mümin kelimesini farklı bir açıdan tanımlamakta ve bu kavramın, insan
1

Yâsin 36/53.

2 Mevlana, Mesnevi, II, 32.
3 Mevlana, Mesnevi, II, 32.

Buhârî, Zebâih, 10; Cihâd, 88; Müslim, Hac, 57; Ebû Dâvûd, Menâsik, 40; Nesâi, Menâsik, 78; Muvatta, Hac, 76; Ġbn Hanbel,
V, 301.
5 Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66; Ġbn Hanbel, IV, 268, 270.
6 Bkz. Muhammed b. Muhammed el-Gazali, el-Mustasfa, Mısır 1937, I, 288: Ebu Ġshak Ġbrahim b. Nusa eĢ-ġatıbi, elMuvafekat fi Usuli‘Ģ-ġeria, Mısır 1975, II,8 vd.; Seyfuddin el-Amidi, el-Ġhkam fi Usuli‘l-Ahkam, Mısır 1967,
III, 252; Muhammed Ebu Zehra, Kur‘an Nizamı, trc. Ali Arslan, Ankara 1969, s.61; Mustafa Baktır, Ġslam
Hukukunda Zaruret Hali, Ankara 1981, s.177 vd.; Osman Eskicioğlu, Ġslam Hukuku Açısından Hukuk ve
Ġnsan Hakları, Ġzmir 1996, s.280 vd.
7 Mevlana, Mesnevi, II, 33.
8 Bkz. En-Nahl 16/7. (Mevlana, Mesnevi, trc. Hicabi Kırlangıç, IV, 57.)
9 Müslim, Ġman, 71, 72; Buhari, Ġman, 7; Tirmizi, Kıyame, 59; Nesai, Ġman, 19,33; Ġbn Mace, Mukaddime, 9;
Darımi, Rikak, 29; Ġbn Hanbel, III, 176, 177.
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hakları alanındaki önemine vurgu yapmaktadır. Bu hadiste söz konusu olan ―iman‖ kavramı, ―emn‖,
―eman‖, ―emniyet‖ ve ―emanet‖ gibi kavramlarla aynı kökten gelmektedir ve bu kavramlar, birbirine
yakın manaları ifâde etmektedirler. 1 Ayrıca bu fiil, hem güvenmek ve hem de güven vermek anlamını
taĢımaktadır 2 ve her türlü kokunun zıttı dır. 3 Bu kavramların, genel olarak ifade ettiği emniyet ve
güvenin insanlar arasında meydana gelebilmesi, bu hadiste ifade edildiği gibi, her insanın, kendine arzu
ettiği Ģeyleri diğer insanlar için istemesi ve kendisi için istemediği Ģeyleri de, baĢkaları için istememesi ile
gerçekleĢebilir. Arzu edilen bu güvenin, insanlar arasında meydana gelmesinin daha güzel, açık ve net bir
yolu yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu hadiste, insanda kamil bir imanın meydana gelmesini, bu Ģekilde
insan haklarına riayet etmeye bağladığı gibi, Ġslam‘ı da buna bağlamıĢtır: ―Kendi nefsin için arzu ettiğin
Ģeyleri, insanlar için istemedikçe, Müslüman olamazsın!..‖4 Bu hadiste bildirildiğine göre, herhangi bir
kiĢinin Müslüman olması, o kiĢinin kendi Ģahsı için arzu ettiği her türlü insan haklarını, diğer bütün
insanlar için de arzu etmesiyle mümkün olabilir. Görüldüğü gibi bu hadiste, bütün insanların hakkı
gündeme getirilmiĢtir.
Bu iki hadisin manası istikametinde, bu konuda Ģöyle bir kanaati belirtmemiz mümkündür: Bir kiĢi,
kendi dini inancına, genel olarak fikir ve düĢüncesine, diline, kültürüne, malına, canına, namusuna,
kısacası her türlü maddi ve manevi değerlerine tanıdığı hak, hukuk ve hürriyeti, eĢit ölçüde bütün
insanlara tanımadıkça, ne imanı olur nede Ġslam‘ı olur!... Ġman ve Ġslam, kendimiz için arzu ettiğimiz her
türlü hak hukuk ve güzellikleri, diğer insanlar için arzu etmemizle meydana gelebilir. Bu hadislerden
anlaĢıldığı kadarıyla, imanın da Ġslam‘ın da ilk Ģartı, bu Ģekilde insan haklarına riayet etme Ģeklinde
yorumlanabilir. Zaten iman ile Ġslam‘ın kelime olarak ifade ettiği emniyet, barıĢ ve güven de, ancak bu
Ģekilde insanlar arasında meydana gelebilir. Nitekim Ġncil‘de de, bu anlamı ifade eden cümleler vardır:
―Sana yapılmasını istemediğin Ģeyi, sen de baĢkalarına yapma.‖5 Yine Ġncil‘deki, ―Nas‘ın size nasıl
davranmasını istiyorsanız, siz de onlara karĢı öyle davranın! ĠĢte budur Ģeriatın ve nebilerin tebliğinin
özü!‖6 ifadesi, aynı manayı ortaya koymaktadır.
Yunus Emre de, yukarıda manaları üzerinde durduğumuz hadislerin ıĢığında insan haklarını Ģiir
halinde Ģöyle dile getirmiĢtir:
Kendine ne sanırsan,
Ayruğa da onu san!
Dört Kitabın manası,
Budur eğer var ise!7
Kur‘ân‘da Allah‘ın, bu Ģekilde inanan ve inançlarının gerektirdiği gibi dürüst davrananları yeryüzüne
egemen kılacağını vadettiği haber verilmektedir:
―Allah, içinizden, iman edip de salih ameller iĢleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da
yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoĢnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleĢtireceğine, yaĢadıkları
korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuĢturacağına dair vaatte bulunmuĢtur.‖ 8
Allah‘ın bu ayette haber verdiği vadı, haktır. Bu günkü Müslümanların, kendi inanç ve davranıĢlarını
sorgulamaları ve ona göre kendilerine çeki düzen vermeleri gerekmektedir.
Mevlana‘nın çok yönlü bilgi ve yorumlarına hayran olan ve bu nedenle kendisi hakkında çeĢitli yazılar
yazan nice insanlar gelip geçmiĢtir. Bunlardan biri de, onun hakkında aĢağıdaki Ģiiri yazan Halide Nusret
Zorlutuna‘dır:
1 Ġbn

Manzur, Lisanu‘l-Arap, XIII, 21.

2 Ġbrahim Mustafa ve diğerleri, el-Mu‟cemu‟l-Vesît,

el-Mektebetu‘l-Ġlmiyye, Tahran tsz., ―emine‖, I, 27.
b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbu‟l-Ayn, Dâru Ġhyâi‘t-Turâsi‘l-Arabî, Beyrut tsz., ―emine‖, s. 40.
4 Tirmizi, Zühd, 2; Ġbn Mace, Zühd, 24; Ġbn Hanbel, II,310; III, 473; IV, 70,77.
5 Thomas Hobbes, Leviathan, trc. Semih Lim, Ġstanbul 2001, s.97.
6 Matthaus Ġncili , VII,12; Hüseyin Hatemi, Ġslam‘da Ġnsan Hakkı ve Adalet Kavramı, Doğu ve Batı‘da Ġnsan
Hakları, Ankara 1996, s.8.
7 Hatemi, Ġnsan Hakları, s.6.
8 en-Nûr 24/55.
3 Halil
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Mevlâna‘nın Yollarında
Yine yola düĢmek gerek
Hasretin yaman efendim
Köz oldu sinede yürek
Ah duman, duman efendim!
ġüpheler bağrımda yara
Ellerim boĢ, yüzüm kara…
Çağır beni ıĢıklara
Mevlana… Aman, efendim!
ġaĢırmıĢken sağı solu
Buldum sana giden yolu
Artık hep seninle dolu
Zaman ve mekan, efendim.
Her yaprakta gül nefesi,
Rüzgârlarında ney sesi
Bu yer âĢıklar kâbesi
AĢkıma vatan, efendim:
Dalında bülbül olayım,
Yanıp yanıp kül olayım,
Bahçende dal olayım
Gönlüme sultan efendim.
Derdime derman efendim,
Gönlüme sultan efendim.
Sana feda can, efendim
Mevlâna.. Aman efendim! 1
Sonuç
Ġslâm aleminde, insanlığa hizmet eden ve geride çeĢitli eserler bırakan nice alimler gelip geçmiĢtir. Bir
mütefekkir olan Mevlana da, bu büyük Ģahsiyetlerden biridir.
Mevlana, Mesnevi‘sinde çeĢitli konulara değindiği gibi, müminlerin kardeĢ olduğu ayetin üzerinde de
durmakta ve o günün Müslümanlarının bu kardeĢliğe çok ihtiyaç hissettiklerini dile getirmektedir.
Nitekim bu günün Müslümanları da, aynı ihtiyacı hissetmekte ve bu kardeĢliği yaĢamamanın sonucu olan
pek çok acı ve sıkıntıları hep beraber yaĢamaktadırlar. Ancak Mevlana, ümitsizliğe düĢmemekte gelecekte
birilerinin bu kardeĢliği tesis edeceklerinin umudunu dile getirmektedir. Biz de, aynı umudu taĢıyarak bu
istikamette dilek ve temennilerde bulunmaktayız.
1 Derleyen: Hekimoğlu

Ġsmail ve Ali Erkan Kavaklı, Sevdalı ġiirler, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul 2002, I, 112.
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Kur‘ân ve sünnette dile getirilen ve Mevlana‘nın da Ģiirlerle açıkladığı bu kardeĢliğin Müslümanlar
arasında meydana gelmesi için, mümin olduklarını söyleyen kiĢilerin, Kur‘ân‘ın ruhuna muhalif olan her
türlü duygu ve düĢüncelerden arınarak, müminliğin özelliklerini yine Kur‘ân ve sünnette haber getirildiği
gibi samimi duygularla yerine getirmeleri gerekmektedir. Mümin olmak, laf ile değil, mümin olmanın
gereklerini yerine getirmekle mümkün olabilmektedir.

MESNEVĠ‘DE ASHAB-I KEHF KISSASI VE TEFSĠRĠ
Yrd. Doç. Dr. Harun ġAHĠN1

“Ashab-ı Kehf”, „mağara arkadaĢları‘ veya ‗mağarada uyuyanlar‘ olarak bilinen bir grup mümin genç
hakkında kullanılan bir tabirdir. Kur'an-ı Kerîm'in onsekizinci suresinde (Kehf Suresi) anlatılan ve sureye
adını veren bu olay, Allah inancına sırt çevirip putperestliğe saplanan kavimlerini terk ederek Ģehirden
ayrılan ve bir mağaraya sığınan, hâlleriyle insanlara Ahiret inancı ve ölümden sonra dirilme hususunda
ibret olan genç müminlerin hikâyesidir.2
"Ashâbu'l-Kehf ve'r-Rakim" yani ‗mağara ve kitabe halkı‘ diye de bilinen bu insanlar, içinde yaĢadıkları
toplumun inançlarını reddedip Allah'ın emir ve yasaklarından yana olduklarını belirttiklerinden, Roma
askerî valisi tarafından takibata uğratılmıĢ ve inançlarından dolayı cezalandırılmak istenmiĢlerdi. Böyle bir
cezaya çarptırılmak istemeyen bu müminler Ģehirlerini gizlice terk ederek Ģehrin yakınlarında bulunan bir
mağaraya girip saklanmıĢlardı.
Tarih ve tefsir kitaplarında yaygın olan rivayete göre bu olay, Anadolu'nun Roma hâkimiyeti altında
bulunduğu milâdî üçüncü asrın ikinci yarısına Tarsus civarında meydana gelmiĢtir. Bölge valisi olan
Decius, (bazı rivayetlerde Dekyanus) bu gençleri çağırarak, inançlarından vazgeçmelerini istemiĢ, aksi
takdirde onları öldüreceğini söylemiĢti. Bu mümin gençler inançlarının doğru, insanın kendi yaptığı cansız
bir puta saygı göstermesinin ise yanlıĢ ve batıl bir inanç olduğunu söyleyerek, dinlerinden
dönmeyeceklerini söyleyip Ģehirden uzaklaĢmıĢlardı.
Mümin gençler Ģehir dıĢında peĢlerine takılan bir köpekle birlikte, civardaki bir dağın eteğinde
bulunan mağaraya saklandılar. Kur'anî ifadeyle: "Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz
daha eklediler."3 Burada üç yüz dokuz yıl müddetle uykuya dalan bu gençler, Allah'ın lûtfu ve mûcizesiyle
bu müddet içinde vücutları çürümesin diye sağa sola çevrilip yaĢatılmıĢlardır. Bu müddetin sonunda bir
gün ikindi vakti sıralarında uyanıverdiler. Uyandıklarında kendilerini sanki bir gün kadar uyumuĢ
hissettiler. Onların Ģehirden çıkıp gitmelerinden sonra olay unutulmuĢ ve üzerinden birçok hâdiseler gelip
geçmiĢti. Uyandıklarında kendilerini aç hisseden bu gençler aralarından bir arkadaĢlarını yiyecek alması
için ellerindeki para ile Ģehre gönderirler. Yemliha adındaki bu genç, Ģehre yaklaĢtıkça ĢaĢırır. Yollar ve
Ģehrin etrafı bir hayli değiĢmiĢtir.4
O dönemlerde Hıristiyanlara büyük eziyetler çektiren Decius (Dekyanos) devri üzerinden çok zaman
geçmiĢtir. ġehre gelen Yemliha ekmek almak isterken, elindeki parayı gören fırıncı bu gencin
elbiselerinden Ģüphelenir ve elindeki paraya bakıp define bulduğunu zannederek onu ilgililere Ģikâyet
eder. Üç yüz küsür yıl öncesinin parasıyla gayet tabii bir Ģekilde alıĢ-veriĢ yapmak isteyen bu adamın hâli
tuhaf görülünce, hükümdarın huzuruna götürülür. O dönemde büyük bir ihtimalle Theodaius hüküm
sürmekteydi. Yemliha kendi bildiklerine göre bir gün önce baĢlarına gelen olayı anlatır. Fakat o dönemde
putperestliğin yerini Hıristiyanlık almıĢ, öldükten sonraki dirilmeye iman eden bir toplum ortaya çıkmıĢtı.
Yemliha'nın anlattıkları, kendilerine enteresan gelen Ģehir halkı, hükümdarlarıyla birlikte mağaranın
bulunduğu yere, diğer gençlerin yanına giderler. Mağaraya vardıklarında Yemliha ve arkadaĢları
yanlarındaki köpekle birlikte birden ortadan kaybolurlar. Mağaranın kapısı önünde bir mabed yaptıran
1 Harran

Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Ashabu‟l Kehf, ġamil Ġslam Ansiklopedisi.
3 Kehf Suresi,18:25
4 Ağırakça, Ahmed, Ashabu‟l Kehf, ġamil Ġslam Ansiklopedisi,
2 Ağırakça, Ahmed,
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hükümdar bu mağarayı kutsal bir yer olarak ilan eder. Bu olay üzerine Ahiret inancı gittikçe kuvvet
kazanır. Bir çok insan kıyamete, öldükten sonra dirilmeye iman etmeğe baĢlamıĢtır.
Bunların kesin olarak kaç kiĢi oldukları hususu ihtilaflıdır. Kaynaklarda bunların isimlerinin Ģöyle
yazıldığını görüyoruz: Yemliha, Mekselina, Meslina, MernuĢ, DebernuĢ, SazenuĢ ve KefetatayyuĢ.
Köpeklerinin de Kıtmir adını taĢıdığı ifade edilir. Elmalılı Hamdi Yazır, bu kiĢilerin (gençlerin) isimlerinin,
sayılarının ve ülkelerinin önemli olmadığını, önemli olanın kıssadan alınacak ibretlerin olduğunu
belirtmiĢtir.1 Olayın Tarsus civarında meydana geldiği inanılıyorsa da; Elbistan'da, MaraĢ'ta hatta Doğu
Türkistan'ın Urumci bölgesinde meydana geldiğine dair rivayetler vardır. Hıristiyanlar ise bu olayın
Ayasuluk kilisesinde vuku bulduğuna inanırlar.
MeĢhur Alman MüsteĢrik Rudi Paret‘e göre Ashab-ı Kehf anlatımları çeĢitli doğu ve batı
literatürlerinde geçmektedir, batıda özellikle Yunan (Grek) ve Süryani literatürlerinde geçmektedir. Grek
versiyonun en ilk versiyon olduğu öne çıkmaktadır.2
Bu olayın nerede meydana geldiği önemli değildir. Önemli olan bu Kur'anî kıssanın Ahiret inancını
kuvvetlendirmesi ve insanları buna davetidir.3
Mevlana‘nın Ashab-ı Kehf Kıssası Üzerine Yorumları
Biz bu çalıĢmamızda konuyu incelerken, Mesnevi mütercimi ve Ģarihi, Veled Ġzbudak‘ın ―Mesnevi-i
ġerif ‖ adlı eserini baĢlıca referans olarak alacağız. Mevlana, Mesnevisi‘ndeki diğer kıssaları tahlil ederken
izlediği yolu bu kıssada da izlemiĢtir. Yani, kıssaları bir araç olarak kullanıp, onlar üzerinden Kur‘an‘ın
nefis ve ruh terbiyesi babından olan ilke ve düsturlarına muhataplarının dikkatini çekmek istemiĢtir.
Mevlana, eserlerinde ele aldığı bir konuyu desteklemesi için bir ayeti Ģahid olarak getirir. Ayetin lafzını
verip geçtiği gibi, ayeti mealen de iktibas ederek konuya devam eder. Bazı durumlarda ise, ayetin tefsirini
de ele alır. Bu durumda, ―mevzui tefsir‖ türünden tefsirler yapar. Bu esnada ayeti, bazen rivayet, bazen
dirayet, bazen iĢaret, bazen de her ikisi veya üçüyle, aynı anda yorumlar.4
Mevlana, Kıssa üzerindeki yorumlarına Ģu beyitle baĢlar:
―Eshab-ı Kehf‘in köpeğine el verilince, dünyadaki bütün aslanların baĢları alçaldı, (o köpeğin önünde
baĢ eğdi‖5
Mesnevi Ģarihlerinden, Tahirü‘l Mevlevi bu beytin Ģerhini yaparken, diyor ki:
ġeyh Sadi bir Ģiirinde : ―Lut aleyhisselamın haremi yani eĢi, kötülere taraftar olduğu ve onların
helakine acıdığı için peygamber ailesine mensubiyet Ģerefi zayi oldu. Eshab-ı Kehf‘in köpeği ise birkaç
gün iyilerin izini takip ettiği için adam sırasına geçti‖ demektedir.6
Mevlana uykudaki haller ve velilerin uykusu konusunda da Ģunları söylemektedir:
―Uykuda duygularını taĢımazsın, duygular seni taĢır. Bu yorgunluk, bitkinlik gider, eziyetten, sıkıntıdan
kurtulursun.
Sen uyku halini, velîlerin uyanıkken de duygularını taĢımamaları halinde bir çeĢni bil.
Be inatçı; velîler, Eshab-ı Kehf‘dir. Ayakta olsalar da, yürüyüp gezseler de uykudadırlar.
Tanrı, onları, kendilerinin haberi olmadan iĢletir; sağa sola çevirir.
O sağa çevrilme nedir? Ġyi iĢ. Ya sola çevrilme? O da bedene, varlığa ait iĢler. (yani kötü iĢler)‖7
Veled Ġzbudak bu beyiti Ģerhederken der ki: ―Eshab-ı Kehf, mağaralarında uyurlarken beyitte, âyetten
Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur‟an Dili, Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.ġ.
Ankara, t.y.
2 Paret, Rudi, Ashab al-Kahf, Encyclopedia of Islam, Second Edition.
3 Ağırakça, Ahmed, Ashabu‟l Kehf, ġamil Ġslam Ansiklopedisi,
4 Güllüce, Veysel, Kur‟an Tefsiri Açısından Mesnevi, s.52, Ötüken NeĢriyat A.ġ. Ġstanbul, 1999
5 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.1, No:1020 (www.semazen.net)
6 Tahiru‘l Mevlevi, Mesnevi, (Terceme ve ġerh) c1. s.573
7 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.1, No:3185
1
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alınarak söylendiği gibi güneĢ, üstlerine vurmaz, doğunca mağaranın sağına, batarken de soluna
dokunurdu.‖1
Mevlana, Ashab-ı Kehf ile bağlantılı olarak kötü dostla olan ünsiyetin zararları konusunda da Ģunları
söylemektedir:
―Fakat gözün aykırı bir dost görünce baĢını, yüzünü yorgana çekti.
―Kötü dostla ünsiyet, belâya bulaĢmaktır. Mademki o geldi, bana uyumak düĢer.
Uyuyayım da Eshabı Kehf‘ten olayım. O sıkıntıda o minnette mahpus kalmak, Dıkyanus‘tan iyi‖
dedi.
Eshab-ı Kehf‘in uyanıklığı, Dıkyanus‘a kulluk etmekti. Fakat uykuları; Ģereflerini, haysiyetlerini
korumuĢ oldu.
Bilgiyle uyumak uyanıklıktır. Vay bilgisizle oturan uyanık kiĢiye !‖2
―Eshabı Kehf‘in köpeğine onlardan öyle bir huy sirayet etti ki sonunda Allah‘ı aramaya koyuldu.
Kalpte her an bir çeĢit Ģey baĢ gösterir. Ġnsan bazen ĢeytanlaĢır, bazen melekleĢir, bazen tuzak kesilir,
bazen yırtıcı hayvan!
Aslanların bildiği o acayip ormandan, gönüller tuzağına gizli bir yolu bulunan o meĢelikten,
Ġçten içe hırsızlık et, can mercanını çal! Ey köpekten aĢağı, âriflerin gönüllerinden o mercanı elde
et.!‖3
―O gizlice niyazın, o önü sonu anman yok mu?
ĠĢte sâf, halis ve hüzünlü dua odur.
―Ey Allah‘ım ey feryadıma eriĢen, ey yardımcım‖ demendir.
Allah yolunda köpeğin sesi bile Allah cezbesiyledir. Çünkü Allah‘a her yönelen, bir yol kesicinin
esiridir.
Eshabı Kehf‘in köpeği gibi… pis Ģeyden kurtulunca padiĢahlar sofrasının baĢına oturdu.
Mağaranın önünde kıyamete kadar dağarcıksız, heybesiz ârifcesine rahmet lokmasını, rahmet suyunu
yiyip içmekte.‖4
Mevlana, aĢağıdaki yorumlarında güçlüklere karĢı sabır ve ihtiyatla mücadele etmenin önemi
sadedinde Ģöyle demektedir:
―Nice köpek postuna bürünmüĢ adsız sansız kiĢiler var ki perde ardında Ģarapsız kalmazlar.
Oğul, bu Ģarap, için can ver. SavaĢsız, sabırsız yenme, yani zafer olur mu hiç?
Bunun için sabır güç bir Ģey değildir. Sabret, sabır, güçlüklerin, sıkıntıların anahtarıdır.
Bu pusudan sabır ve ihtiyat etmeksizin kimse kurtulmadı. Sabır da ihtiyatın eli ayağıdır.
Ġhtiyatta bulun, bu zehirli otu yeme. Ġhtiyata riayet, peygamberlerin kuvvetinden, nurundandır.‖5
―ġükretmiyorsun, nâil olduğun nimetleri unutmuĢsun. Bu unutuĢ, o bal yediğin zamanları hatırına bile
getirmiyor.
O kapıda dön, dolaĢ Eshabı Kehf‘in köpeğiyle kapı yoldaĢıysan köpekten aĢağı olma.‖6
Yine Mevlana görülen nimete Ģükran ve sadakat konusunda der ki;
―Köpekler bile, gönlünü ilk eve bağla diye köpeklere nasihat ederler.
Kemik yediğin ilk kapıya sıkı bağlan, hak gözetmeyi terketme derler.
1 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi,

c.1, 3185 nolu beytin dipnotu (B. 3006). Ayrıca bakınız:
Kehf Suresi, 18: 17
2 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.2, No: 35
3 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.2, No: 1425
4 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.3, No: 205
5 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.3, No: 210
6 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.3, No: 310
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Edeplensin de oraya gitsin, kurtuluĢu o ilk kapıda bulsun diye onu ısırırlar.
A azgın köpek, velinimetine isyan etme.
Halka gibi o kapıya bağlan. O kapıda bekçilik et, o kapıda çevik davran, o kapıda sıçra.‖1
―Vefasızlığını apaçık gösterme, beyhude yere vefasızlığı fâĢ etme.
Köpeklerin âdeti vefakârlıktır. Yürü be, bari köpeklerin adını kötüye çıkarma derler.
Ulu Allah bile vefakârlıkla öğündü de ― Bizden gayrı ahdine kim vefa eder ki?‖ dedi.
Hakları reddettikten, saymadıktan sonra isteğin kadar vefakâr ol. Bil ki bu vefa, vefasızlığın ta
kendisidir.
Çünkü hiç kimse Allah hakkından daha ziyade hak sahibi değildir ki.‖ 2
―Bir adamın gönlü maymun gönlüne döndü mü bedeni de maymunun gönlünden daha aĢağı olur.
O eĢeğin gönlü de hakikatten haberdar olsaydı, bir hünere nail olmuĢ bulunsaydı sureti yüzünden hor
olur muydu hiç?
Mevlana, önemli olanın suret değil, kalp güzelliği ve huy güzelliği olduğunu belirterek Ģöyle
demektedir:
Ashabı Kehf'in köpeğinin huyu iyiydi, fakat sureti, köpek suretindeydi. Fakat bu sureti, ona bir
noksan verdi mi?‖3
―Arkamdaki bu mahfe, gâh ağır gelip beni bu yana çekmede, gâh öbür tarafa yanlayıp beni o yana
sürüklemede.
Bu uygunsuz yükü sırtımdan al da iyi kiĢilerin bahçelerini göreyim.
Uyanık olarak değil de Ashabı Kehf gibi uykuda olarak cömertlik bahçesinde yayılayım.
Sağıma, soluma yatıp uyuyayım, fakat rastgele yuvarlanayım.
Sağıma da dönersem senin döndürmenle döneyim, soluma da dönersem senin döndürmenle.‖4
―Yüz binlerce yıllardır havadaki zerreler gibi ihtiyarsızdım.
O zamanı ve o hali unuttum ama uykuda bu âlemden göçüp gitmem, bana o âlemden bir armağan.
Uyku zamanı bu dört unsur çarmıhından kurtulur, Ģu daracık yurttan can yaylasına sıçrar, çıkarım.
Uyku dadısından o geçmiĢ günlerin sütünü içerim ey bir Ģeye ihtiyacı olmayan ve herkes kendisine
muhtaç olan Allah.
Bütün âlem, kendi ihtiyarından, kendi varlığından sarhoĢluk âlemine kaçmaktadır.‖5
―Kurt, ayı ve aslan bile aĢk nedir, biliyor. Artık aĢktan kör olan kiĢi köpekten de aĢağıdır.
Köpekte aĢk damarı olmasaydı Ashabı Kehf‘in köpeği, kala… erbabını arar mıydı hiç?‖6
―ġöhret olmamıĢtır ama âlemde onun cinsinden çok köpekler vardır.
Sense kendi cinsinden olandan bile bir koku almadın. Artık kurtla koyundan aĢk kokusunu nereden
alacaksın?
AĢk olmasaydı, varlık nereden olurdu? Ekmek nasıl olur da gelir senin vücuduna katılırdı?
Ekmek varlığa katıldı neden? AĢktan, istekten. Yoksa ekmeğin can olmasına yol var mı?
AĢk, ölü olan ekmeği can haline getirmede, fani olan cani ebedileĢtirmede.‖7
―Bu suretle herkes, Ģarap, çalgı gibi Ģeylere düĢer de kendi aklından bir an olsun kurtulmaya çalıĢır.
1 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi,

c.3, No: 315
c.3, No: 320
3 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.4, No: 2595
4 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.4, No: 215
5 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.4, No: 220
6 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.5, No: 2005
7 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi, c.5, No: 2010
2 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi,
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Herkes bilir ki bu varlık tuzaktır. Ġnsanın kendi ihtiyarı ile bir Ģeyi düĢünmesi, bir Ģeyi anması
Cehennem‘dir âdeta.
Onun için herkes varlığından, kendiliğinden geçme âlemine yahut sarhoĢluğa kaçar, yahut da bir iĢe
koyulup kendini unutur.
Fakat yine bu âlemden kendini çeker, varlık âlemine gelirsin. Çünkü o kendini unutma âlemine Allah
fermanı olmadan gitmiĢtik.‖1
Yine Mevlana, kendisine has üslubu olan, kıssadan dersler çıkarıp onu kendi zamanına (ve bugüne)
uyarlamayı, o kıssadan kendi zamanına da bir hisse çıkarmayı ihmal etmez ve Ģöyle der:
―Dünyada bugün bile nice Ashab-ı Kehf vardır ki, belki senin yanı baĢında, karĢındadır. Onlara yâr
olan dost da, Ģimdi mağarada onlarla sohbettedir. Fakat senin gözün ve kulağın mühürlü olduğu için
bundan sana ne fayda...‖2 (Mesnevî, c. 1, 388-406)
Mevlana yine devamla;
―Kendini bu düĢüncelere verme; uykuya dal! Uykuya dal da, bomboĢ fasit düĢüncelerden kurtul!
Uyku içinde iken gafletten uyanırsın, baĢkaldırırsın; manevî uyanıklık elde edersin! Ey hoca! Çabuk, o
Ashab-ı Kehf gibi kalk, yürü; sen uyanık ol; fakat, seni görenler uyur sansınlar!‖3 demektedir.
Mevlana aĢağıdaki beytinde de Allah‘ın yardımı ve lütfunun neye tecelli ederse onu Ģereflendirdiği, bu
lütufa muhatap olanın bir köpek dahi olsa yüceleceğini ifade ederek Ģöyle der;
―Allâh‘ın lütuf güneĢi, güzellik güneĢi ıĢığını nereye düĢürürse, orası nurlanır, güzelleĢir; ister köpek
olsun, ister at olsun yücelir, değer kazanır; Ashabı Kehf‘in köpeğine döner!
―Hakk‘ın lütuf ıĢığını da, aynı ıĢık olarak görme! O ıĢık; taĢa da düĢer, la‘le de düĢer; yani, ezeldeki
istidada göre herkes o ıĢıktan ilahî feyze, tevfike mazhar olur!‖ 4
Mevlana uyumayı, ve Ġlahi aĢkı, arınma ve sadelik, masumluk olarak görüyor. Ashabı Kehf‘in köpeğini
de bir sadakat niĢanesi olarak görmektedir ve müride de bunu örnek göstermektedir.
Sonuç
Mevlana, Mesnevi‘sinde geçmiĢ peygamber ve milletlere ait kıssalara sıklıkla yer vermiĢtir. Mevlana‘ya
göre kıssaları anlatmaktan maksat, muhatabın ondan kendisine bir hisse, bir ibret çıkarmasını sağlamaktır.
Bunu kendisi Ģöyle ifade eder:
―Firavun‘un iĢi sende de var, bir bak. Lakin senin ejderhan kuyuda mahbus.
Eyvahlar olsun! Bunlar hep senin hallerindi. Hayalin Firavun‘a gitti, ona ait sandın.
Sana senden bahsedilince sıkılır, baĢkasının hikâyesinden hoĢlanırsın!
Mel‘un nefsin seni nasıl da harab ediyor, bu kötü arkadaĢın seni Hak‘tan uzaklaĢtırıyor.
Senin ateĢin de Firavun‘unki gibi odun yok. Zira onun gibi fırsat ve imkana sahip değilsin.‖5
Ashab_ı Kehf kıssasına yaptığı yorumlarda da gördüğümüz gibi, Mevlana‘nın devamlı olarak üzerinde
vurgu yaptığı nokta; ruh ve nefis terbiyesidir. ―Kur‟an Tefsiri Açısından Mesnevi” konulu doktora çalıĢması
yapan Dr. Veysel Güllüce‘nin de belirttiği gibi:
―Mevlana‘nın en çok tefsir ettiği ayetler, Kur‘an‘ın özü sayılan, insanların erdemli olmalarından ve
yaratılıĢ gayesinden bahseden ayetlerdir. O, Kur‘an‘ın etimolojik, fıkhi, tarihi, kelami ve edebi yönleriyle
pek ilgilenmez. Onun ilgilendiği asıl husus, Kur‘an‘ın iniĢ gayesi, insan ruhunu ilgilendiren bölümleri ve
ayetlerin iĢari manalarıdır. Mevlana‘nın tefsir metodu bir öğüt ve nasihat metodudur. O, ayetleri hikmetli
1 Ġzbudak, Veled, Mesnevi-i ġerif Tercemesi,

c.5, no: 225
c. 1, No: 405
3 Can, ġefik, Mesnevi ġerhi, c. 1, No: 4459
4 Can, ġefik, Mesnevi ġerhi, c. 3, No: 3451
5 Nahifi, Süleyman, Mesnevi-i ġerif, (Mütercim), SadeleĢtiren: Prof. Dr. Amil Çelebioğlu, TimaĢ Yayınları,
Ġstanbul 2007
2 Can, ġefik, Mesnevi ġerhi,
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hikâyelerle izah ederek, ayetlerden öğüt almayı gaye edinir.‖ 1
Kur‘an‘da geçen kıssaların nasıl anlaĢılması gerektiği konusunda da Ģunları söylemektedir:
Peygamberlerin Kur'ân'da bulunan kıssalarını okur, Kur'ân'ın emirlerini yaĢarsan, can kuĢuna, ten kafesi
dar gelmeğe baĢlar.2
Sonuç olarak; Mevlana, Kur‘an‘ın kısmi bir iĢari tefsiri sayılan Mesnevi‘sinde, Kur‘an‘da sıklıkla geçen
kıssaları yorumlayarak, muhatabın anlatılan olaylardan ibret almasını, hatta bazen muhatabın kendisini
kıssanın öznesi yerine koyarak bir nefis muhasebesi yapmasını istemiĢ ve bu vesileyle de istikametini
düzgün tutarak yaĢamasını istemiĢtir.
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MESNEVĠ‘DE MÜTEġABĠH ÂYETLERĠN YORUMU
Doç. Dr. Hikmet AKDEMĠR

Tefsir Usûlü ıstılahı olarak muhkem, ―manası kolaylıkla anlaĢılan, anlaĢılması için harici bir delile
ihtiyaç duymayan‖ ayettir. MüteĢabih ise, ―manasında kapalılık olan, anlaĢılması için harici bir delile veya
yoruma ihtiyacı olan ayettir.1 Âl-i Ġmran sûresinin 7. ayetinde beyan edildiği gibi ayetlerin büyük bir kısmı
muhkemdir ve onlar Kur‘an-ı Kerim‘in esasıdır.
Kaynaklarda müteĢabih ayetlerin birkaç çeĢidinden bahsedilmektedir.2 Ancak müteĢabih deyince ilk
akla gelen, ―manası müteĢabih olanlar‖ diye adlandırılan ve genel olarak Allah‘ın sıfatlarıyla ilgili olan
ayetlerdir. Örneğin Allah‘ın nefsi, eli veya iki eli, gözü, yüzü, arĢa istiva etmesi gibi hususlardan söz eden
ayetler bu kabildendir.
Akıllarına gelen her müĢkül meseleyi Hz. Peygamber‘e (s.a.v) sormayı adet haline getiren sahabenin
bu ayetler hakkında herhangi bir Ģey sormamıĢ olması dikkat çekicidir. Buradan çıkan sonuç, net olarak
―Sahabenin bu ayetleri anlama konusunda herhangi bir problemi yoktu.‖ Ģeklinde izah etmek
mümkündür. Yine buradan yola çıkarak, ―belagatın zirvesinde olan ilahî Kelamın bu özelliğinin bir gereği
olarak muhatapların fikir dünyasına uygun lafızlar kullanmak suretiyle, Allah‘ın insanlar tarafından tam
olarak idrak edilmesi mümkün olmayan3 bazı vasıflarını, onların aĢina olduğu temsiller vasıtasıyla
anlattığını‖ söyleyebiliriz. Dolayısıyla sahabe bu tür ayetler üzerinde herhangi bir yorum yapmadan onları
olduğu gibi kabul edip, keyfiyetini Allah‘a havale etme yolunu seçmiĢtir. Daha sonra ―Selef Mezhebi‖
diye adlandırılacak olan bu tutumu, kendisine ―Ġstiva nedir?‖ diye soru soran bir kiĢiye Mâlik b. Enes‘in
verdiği Ģu cevap güzelce özetlemektedir: ―Ġstiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür. Onun hakkında soru
sormak bidattir. Senin kötü niyetli biri olduğunu düĢünüyorum. Bu adamı yanımdan uzaklaĢtırın!‖4
Tabiîn devrinden sonra ortaya çıkan ve çeĢitli Kelam mezheplerinin doğmasına yol açan, özellikle
Allah‘ın sıfatları konusundaki tartıĢmaların yoğunlaĢtığı süreçte bazı gruplar bu Selefî anlayıĢın dıĢına
çıkarak söz konusu ayetlerin zahirî anlamlarını hakikat olarak benimseme cihetine gitmiĢlerdir. Daha
sonra kendilerine ―MüĢebbihe, Mücessime‖ gibi isimler verilecek olan bu gruplar, insanda mevcut olan
sıfatları aynıyla Allah‘a isnat ettikleri için kendi anlayıĢlarına göre ―insana benzeyen bir Tanrı‖ modeli
ortaya çıkarmıĢlardır. Oysa bu tür bir Tanrı anlayıĢı “ Onun benzeri hiçbir Ģey yoktur.” 5 mealindeki ayete
açıkça aykırıdır. ―Yaratan, asla yaratılmıĢa benzemez.‖ hükmü de her akıl sahibinin sağduyu ile
düĢündüğü takdirde kabul etmek zorunda olduğu bir gerçektir. Ayrıca Kur‘an, ―Allah hakkında insanların
bilmediği Ģeyleri söylemelerinin ġeytan‘ın bir telkini olduğunu6; Allah‘ın böyle bir davranıĢı haram
kıldığını7 beyan etmektedir.


Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. hikmetakdemir@hotmail.com
Bkz. ez-ZerkeĢî, Ebû Abdullah Bedruddin Muhammed b. Abdullah, el-Bürhân fî Ulûmi‟l-Kur‟an, Tahkik: Muhammed Ebu‘l-Fadl
Ġbrahim, Daru Ġhyai Kütübi‘l-Arabiyye, 1376/1957, II, 68-71; Suyutî, Celalüddin Abdurahman, el-Ġtkân fî Ulûmi‟l-Kur‟an, elMektebetü‘Ģ-ġamile el-Ġsdaru‘s-Sani, I, 231; Zerkânî, Muhammed Abdu‘l-Azîm, Menâhilu‟l-Ġrfan fî Ulûmi‟l-Kur‟an, el-Mektebetü‘Ģġamile el-Ġsdaru‘s-Sani, II, 195-196.
2 Bkz. Zerkânî, II, 201-203.
3 Gözler onu göremez (Zatını hakkıyla kavrayamaz). O ise gözleri görür. O Latîf‟dir, Habîr‟dir. (En‘âm 6/103).
4 ZerkeĢî, II, 78; Suyûtî, I, 235; Zerkânî, II, 207. (Çevirideki lafızlar Zerkanî‘den alınmıĢtır. Diğerlerinde küçük farklılıklar
mevcuttur. ZerkeĢî, aynı sözlerin Ümmü Seleme‘den de nakledildiğini belirtir.)
5 ġûra 42/11.
6 Bakara 2/169.
7 A‘râf 7/33.
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Kur‘an‘a açıkça aykırı olduğu belli olan bu anlayıĢın ortaya çıkmasından sonra bazı alimler, müteĢabih
ayetleri diğer muhkem ayetlerin ıĢığında yoruma tabi tuttular. ―Allah‘ın eli kudretidir, gözü murakebesidir,
yüzü zatıdır, istivası kainattaki her Ģeyin mülkünü kudret ve tasarrufu altına almasıdır, gelmesi emrinin
gelmesidir.‖1 gibi yorumlar yaptılar. Bu fikir hareketine daha sonra ―Halef Mezhebi‖ adı verildi. Böylece
müteĢabih ayetler konusunda üç temel anlayıĢ ortaya çıkmıĢ oldu:
1-Bu ayetleri herhangi bir yoruma tabi tutmadan keyfiyetini Allah‘a havale ederek onları olduğu gibi
kabul eden selefî anlayıĢ: Bu görüĢü benimseyenler, örneğin Allah‘a el isnat edilen ayetlerin yorumunda
―Allah‘ın eli vardır, biz bunu kabul ediyoruz. Ancak bu el, kesinlikle insan eline benzemez, onun
keyfiyetini sadece Allah bilir.‖ demektedirler.
2-Ayetlerin zahirî manalarını hakikat olarak algılayan MüĢebbihe ve Mücessime.
3-MüteĢabih ayetleri muhkem ayetlerin ıĢığında yoruma tabi tutan Halef Mezhebi.
MüteĢabih ayetler hakkındaki bu kısa giriĢten sonra Ģimdi de bu hususta Mevlânâ‘nın Mesnevî‘deki
yaklaĢımını irdelemeye çalıĢalım.
Bilindiği gibi Mesnevî Tasavvufî bir eserdir. Dolayısıyla böyle bir eserde ilahî aĢk 2, fenafillah3 ve
vahdet-i vücud4 gibi tasavvufun temel konularının iĢlenmesi doğaldır. Mevlânâ bu konuları iĢlerken
büyük ölçüde ayet ve hadislerden istifade etmektedir. Açıkça zikredilen ve gizlice iĢaret edilen ayetler
birlikte hesaba dahil edildiğinde Mesnevî‘de yaklaĢık olarak Kur‘an-ı Kerim‘in dörtte birinin tefsir edildiği
söylenebilir.5 Mevlânâ bu ayetleri bazen zahirî manasıyla izah etmiĢ, bazen de onlara iĢarî yorumlar
getirmiĢtir. Ancak bu ayetlerin büyük bir çoğunluğunu muhkem olanlar oluĢturmaktadır. BaĢka bir
deyiĢle Mesnevî‘de yer alan müteĢabih ayetlerin sayısı çok sınırlıdır. Az sayıda olan bu tür ayetlerin
Mesnevî‘de nasıl yorumlandığının örneklerle izahına geçmeden önce Ģu hususu belirtmekte fayda vardır:
―Mevlânâ müteĢabih ayetleri Mücessime ve MüĢebbihe gibi Allah‘a beĢerî sıfatlar isnat eden bir anlayıĢla
ele almamıĢtır. Ġleride örneklerini vereceğimiz yorumlar içerisinde böyle bir hususun kesinlikle yer
almamasının yanı sıra eserinin birçok yerinde Mevlânâ, çeĢitli vesilelerle Allah‘ın bu tür sıfatlardan
münezzeh olduğunu açıkça dile getirmektedir. Örneğin o, ―Musa‘ya (a.s) Bir Çobanın Münacatının
Çirkin Görünmesi‖ baĢlığı altında bir kıssa nakletmektedir. Bu kıssada bir çoban, ―Ey Hudâ, ey Ġlahi! Sen
neredesin? Sana kulluk etsem, çarığını diksem, saçını tarasam, daima çamaĢırını yıkasam, sabah akĢam
sütünü hazırlasam, elini öpsem, hem de ayağını ovsam, yatma zamanı yerini temizlesem.‖ 6 gibi ifadelerle
Allah‘a dua eder. Çobanın bu sözlerini duyan Hz. Musa ona ―bu sözleri kimin için söylediğini‖ sorup da
―Bizi var eden, yeri göğü yaratan için.‖7 cevabını alınca Ģöyle der: ―Vay, sen ĢaĢırmıĢsın. A gafil!
Müslüman olmadan kafir olmuĢsun. Bu manasız bir söz, bu gerçekleĢmeyen bir küfürdür. Ağzına sükut
pamuğunu tıka. Küfrün kokusuyla cihan pis kokmada; küfrün din kumaĢına kötü bir niĢan olmaktadır.
Ayakkabı, çarık ancak sana lazım. Cenab-ı Hak onlardan münezzehtir. Böyle sözlerden dili men etmek
gerek. Tâ ki cihan halkı ateĢte yanmasın. Eğer ateĢ yoksa bu duman ne? Bu kararmıĢ ve reddedilmiĢ can
ne? O varlığın yüceliğini biliyorsan saçmalamaya, küstahlığa yönelme! Akılsızın dostluğu düĢmanlıktır.
Mevla böyle hizmetlerden müstağnidir. Bu sözler amcaya, dayıya söylenir. Celal sahibinin sıfatları
mukaddestir (bunlardan beridir). Büyüyüp geliĢene süt içirilir. Ayakkabı ve çarık ayağa muhtaç olana
gerekir. Bunlar Hakk‘ın kulları içindir. Huda kul sıfatından münezzehtir.‖8
Her ne kadar kıssanın sonunda Hz. Musa‘nın, çobanın samimiyetle söylediği bu sözlerden dolayı
mazur olduğuna iĢaret eden ilahî bir itaba maruz kaldığı anlatılsa da, bu itap Hz. Musa‘nın sözlerinin
yanlıĢ olduğuna değil de sadece çobanın masumiyetine delalet eder. Dolayısıyla Mevlânâ, Hz. Musa gibi
Zerkânî, II, 208-209.
Örnek olarak Ģu beyitlere bkz. Mevlânâ, Celaleddin-i Rûmî, Mesnevî-i ġerif, Çev. Süleyman Nahîfî, SadeleĢtiren: Âmil Çelebioğlu,
TimaĢ Yayınları, Ġstanbul 2007, I, 1818, 4044; II, 1074, 2597, 2598, 2627. (Bildiride Mesnevî‘nin referans gösterildiği tüm
dipnotlarda Roma rakamıyla verilen cilt sayısından sonraki sayılar beyit numarasını göstermektedir.)
3 Örnek olarak Ģu beyitlere bkz. Mevlânâ, I, 309, 439, 543, 710, 792, 2290, 3119, 3120, 3161, II, 2842, 3467.
4 Örnek olarak Ģu beyitlere bkz. Mevlânâ, I, 309, 703, 704, 797, 798, 3235, II, 2269.
5 Detaylı bilgi için bkz. Güllüce, Hüseyin, Kur‟an Tefsiri Açısından Mesnevî, Ġstanbul 1999, s. 61.
6 Mevlânâ, II, 1738-1740.
7 Mevlânâ, II, 1742-1743.
8 Mevlânâ, II,1744-1754.
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büyük bir peygamberin lisanıyla Allah‘ın beĢerî sıfatlardan münezzeh olduğunu bu beyitleriyle ifade
etmektedir.
Mevlânâ, sadece bu beyitlerde değil baĢka yerlerde de aynı konuya değinmektedir. ĠĢte birkaç örnek:
―Biz kimiz? Bu karıĢık dünyada bir misafir. Elif (Hak) ise her Ģeyden münezzehtir.‖1
―Çünkü Cenab-ı Hak her Ģeyden münezzehtir. Bütün yaratılmıĢların vasıflarından müstağnidir.‖2
―Tanrı aletsiz ve elsiz, ayaksız bir yapıcı; geceye ve sabaha nur bağıĢlayandır.‖3
―Her ne düĢünürsen yokluk kabul eder. Fikrin ulaĢamadığı Ģey, Tanrı O‘dur.‖4
Mevlânâ‘nın bu husustaki en açık ifadesi ise Mesnevî‘nin III. cildinin önsözünde Ģu Ģekilde
geçmektedir: ―Ġmdi Allâmü‘l-güyub ve Settâru‘l-uyub O, Zü‘l-celâli ve‘l-ikram Allah, mülhidlerin batıl
sözlerinden, müĢriklerin Ģirk ve boĢ laflarından pâk ve yüce; O‘nu noksanlaĢtırırcasına noksanlık isnat
edenlerin bu isnatlarından; benzeticilerin bâtılâne teĢbihlerinden münezzeh ve beri olup mütefekkirlerin
yanlıĢ vehimlerinden âlî; vehme düĢenlerin düzensiz keyfiyetlerinden yücedir.‖5
MüteĢabih ayetlerin az bir kısmı Mesnevî‘de yer almıĢtır. Bunlar Allah‘ın vechi, eli, arĢı istiva etmesi,
Allah‘ın insanlarla her mekanda beraber olması ile ilgili olanlardır. ġimdi bunları sırasıyla görelim.
1- Mesnevî‘deki yorumuna bakacağımız ilk müteĢabih ayet, “Doğu da batı da Allah‟a aittir. Her nereye
yönelirseniz Allah‟ın vechi (yüzü) oradadır.”6 meâlindeki ayettir. Tefsir kaynaklarında, bu ayetin nüzûl sebebi
hakkında Ģu görüĢlere yer verilmektedir:
a. Kıblenin Kudüs‘ten Kabe‘ye tahvilinin Yahudilerce eleĢtirilmesi üzerine nazil olmuĢtur.
b.Karanlık bir gecede kıbleden baĢka bir yöne doğru namaz kılan bir kiĢi ya da binek üzerinde seyahat
eden yolcu hakkında inmiĢtir.
c.NecaĢî‘nin vefatı üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) gıyaben onun cenaze namazını kıldırmak isteyince
―Müslüman olmayan ve bizim kıblemize değil de Beytü‘l-Makdise doğru yönelen birisinin cenaze
namazını nasıl kılarız?‖ diye itiraz edilmesi üzerine nazil olmuĢtur. 7
Bu ayette geçen ―Allah‘ın yüzü‖ (vechullah) ifadesine müfessirler tarafından ―Allah‘ın varlığı (zat),
Allah‘ın kıblesi, Allah‘ın rızası‖ gibi anlamlar yüklenmiĢtir.8 Mevlânâ ise bu manalardan farklı olan iĢarî bir
tefsiri tercih ederek Ģöyle der: ―Zira Muhammed (s.a.v) en kâmil ve agâhtı. Hakk‘ın cemalinin nuruna
ermiĢti. Kötülük isteyen gönülden kurtulmadıkça ‗Semme vechullah‟ tan gafil olursun. ―Kimin göğsünde
kapı açılırsa o, zerrelerden güneĢi görür.‖9
Bu beyitlerden Mevlânâ‘nın söz konusu ayetten ―kötülüklerden arınmıĢ bir kiĢinin her nereye bakarsa
Allah‘ın nurunun tecellisini göreceği‖ gibi iĢarî bir mana çıkardığı anlaĢılmaktadır ki bu yorum aynı
zamanda tasavvuftaki ―fenafillah‖ düsturunu çağrıĢtırmaktadır. Nitekim bu anlayıĢ baĢka bir yerde daha
açık ifadelerle Ģöyle dile getirilmektedir: ―Cenab-ı Hakk‘ın sanatı aydın gözler için altı ciheti ayetlerine
levha eylemiĢtir. Ta ki her hayvana o delil olsun. Onlar Hakk‘ın güzelliğinin bahçesinde otlasınlar. O‘nun
feyzi gözler için hikmettir. Nereye yüzünüzü çevirirseniz O, oradadır. Gönlü susayanlar bardaktan su
içince Hakk‘ı görür, aĢık olmayan da suya baksa a nazar sahibi orada gördüğü onun sade kendi suretidir.
1 Mevlânâ, I, 1574.
2 Mevlânâ, I, 3250.
3 Mevlânâ, I, 3860.

4 Mevlânâ, II, 3137.

5 Mevlânâ, III, s. 269.

Bakara 2/115.
Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr, Câmi„u‟l-Beyan „an Tevili‟l-Kur‟an, Tahkik: Ahmed Muhammed ġakir, Müessesetü‘rRisale, 1420/2000, II, 527-532; Vâhidî, Ebu‘l-Hasan Ali b. Ahmed en-Nisaburî, Esbâbu‟n-Nüzûl, Kahire 1388/1968, s. 23-24;
Beğavî, Ebû Muhammed el-Hüseyin b. Mes‗ûd, Me„âlimü‟t-Tenzîl, Tahkik: Muhammed Abdullah en-Nemr-Osman Cumu‗a
Damiriyye- Süleyman Müslim el-HarĢ, Daru Tayyibe li‘n-NeĢr ve‘t-Tevzi, 1417/1997, I, 139; Râzî, Fahruddin Ebû Abdullah
Muhammed b. Ömer, Mefâtihu‟l-Ğayb, el-Mektebetü‘Ģ-ġamile el-Ġsdaru‘s-Sani, II, 305-306; Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed
b. Ahmed el-Ensari, el-Cami‟ li Ahkami‟l-Kur‟an, Tahkik: Ahmed Abdulhalim el-Berdûnî, Beyrut 1405/1985, II, 79-82; Ġbn Kesir,
Tefsiru‟l-Kur‟ani‟l-Azim, Tahkik: Sami b. Muhammed Selâme, Daru Tayyibe li‘n-NeĢr ve‘t-Tevzi, 1420/1999, I, 391.
8 Bkz. Beğavî, I, 139; Râzî, II, 308; Kurtubî, II, 83-84.
9 Mevlânâ I, 1456-1458.
6

7Bkz.

360

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

Fakat aĢığın sureti Hak‘ta fani olsa o zaman o suda kimi görür, söyle bana!‖1
2-Mevlânâ‘nın Mesnevî‘de ―O‟nun vechinden baĢka her Ģey helâk olucudur.‖2 mealindeki ayette de
yukarıdaki yorumu daha açık ifadelerle tekrarladığını müĢahede etmekteyiz:
―Hakk‘tan gayrı her Ģey yok olur. Hakikat, Hakk‘ın varlığında yok olmaktır. Kim bâki olmaya layık
olursa ona ‗her Ģey helak olur‘ cezası yoktur. Lâ (yok) dan geçeni illâ ( ancak o) da bil. Ġllâ‘da olan fani
değildir.‖3
Mevlânâ‘nın ―vechullah‖ konusundaki yorumunu özetleyecek olursak kısaca Ģunları söyleyebiliriz:
Mevlânâ‘nın Fihî Mâ Fih‘te Allah‘ın vechini, Allah‘ın zatı olarak tefsir ettiği4 bilinmekle beraber
Mesnevî‘de bu tefsire değinmeden yukarıdaki iĢarî yorumla yetinmiĢtir.
3- Mesnevî‘de zikri geçen müteĢabih ayetlerden üçüncüsü ―Allah‘ın arĢa istiva ettiğini‖5 beyan eden
ayettir. Mevlânâ bu ayetin tefsiri sadedinde, halef mezhebine muvafık olarak ―Allah‘ın arĢa istiva etmesi
‗O‘nun arĢa hükümran olmasıdır. Yani onda tasarruf eder.‘ demektedir.‖ Ģeklindeki bir görüĢü oğlu
Sultan Veled‘in ―Maarif‖ adlı eserinde kaydedilmektedir.6 Ancak Mesnevî‘de böyle bir tefsir mevcut
değildir. Mevlânâ Mesnevî‘de, Sultan Veled‘in yukarıdaki tefsirin devamında izahını verdiği iĢarî bir
yorumu tercih etmiĢtir. Bu yoruma göre arĢ insanın kalbidir ve Allah‘ın tasarrufu oradadır. Allah‘ın
nurunun kalpte tecelli etmesi için mâsivadan sıyrılması gerektiğini düĢünen Mevlânâ, bu hususu Ģu
beytinde ifade etmektedir: ―Gönül sayfasında hiçbir baĢka nakıĢ olmazsa ‗Allah, ilmi ve kudreti ile arĢı
kapladı.‘ sırrı meydana çıkar.‖7
Mesnevî‘de bu yorumu destekleyen baĢka ifadeler de yer almaktadır. Bunlardan birinde kutsî hadisten
söz edilerek Ģöyle denilmektedir: ―Peygamber, „Tanrı, beni yer ve gök ihata edemez. Bu yer, bu gök, bu arĢ hem
nurundan nasılsız ve nedensiz bîtaptır. Ancak müminin kalbinde o takat vardır ve o nurdan feyiz alır, buyurdu.‟
8dedi.‖9
Mesnevî‘de Allah‘ın arĢı istiva etmesine dair tefsir, sadece bu yorumla sınırlıdır. Sultan Veled‘in
kaydettikleri de nazara alınırsa Mevlânâ‘nın halef mezhebinin kabul ettiği görüĢe bir de iĢarî yorum
getirdiği anlaĢılmaktadır. Ancak bu iki görüĢün dıĢında onun bir de selefî görüĢü benimsediği
ihtimalinden söz edilmektedir.10 Bu ihtimale delil olarak ―ġems-i Tebrizî‘nin selefî görüĢü kabul ettiği;
Mevlânâ‘nın da onun sözünden çıkmadığı; onun görüĢlerini kabul edip benimsediği‖ Ģeklinde bir delil
öne sürülmektedir. Kanaatimizce bu çok zayıf bir ihtimaldir. Çünkü Mevlânâ körü körüne taklidi
eleĢtirerek reddetmektedir.11 Dolayısıyla bu tavrından hareketle onun ġems-i Tebrizî‘nin her bir görüĢünü
hiçbir tenkit ve sorgulamaya tabi tutmadan aynen kabul ettiği düĢünülemez. Aksi takdirde Mevlânâ‘nın
bizzat kendi sözleriyle çeliĢtiğini kabul etmek gerekir.
4-Mesnevî‘de geçen diğer bir müteĢabih ayet ―Allah‟ın eli onların ellerinin üzerindedir.‖12 mealindeki
ayettir. Söz konusu ayet Hudeybiye dönüĢü Hz. Peygamber‘e (s.a.v) sahabilerin biat etmesini tasvir
sadedinde nazil olmuĢtur.13 Allah biat eden sahabilerin ellerinin üstünde Allah‘ın elinin bulunduğunu dile
getirerek, onların Hz. Peygamber‘e (s.a.v) itaat etmelerinin aynı zamanda Allah‘a itaat anlamına geldiğini14
1 Mevlânâ,

VI, 3672-3677. Güllüce, bu yorumların benzerinin Fihi Mâ Fih ‗te de geçtiğini kaydetmektedir. Bkz. Güllüce, s. 84.

2Kasas, 28/88.

3 Mevlânâ, I, 3161-3163.

Bkz. Güllüce, s. 81.
Ta Hâ 20/5.
6 Bkz. Güllüce, s. 85.
7 Mevlânâ, I, 3776.
8 Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, Ġhyâu Ulûmi‟d-Din, el-Mektebetü‘Ģ-ġâmile el-Ġsdaru‘s-Sânî, II, 218. Bu kutsî
hadisin zayıf olduğu; hatta aslının olmadığı söylenmektedir. Bkz. Irâkî, el-Hâfız Ebu‘l-Fadl Zeynüddin Abdurrahim b. elHüseyin, Tahrîcu Ehâdisi‟l-Ġhyâ, el-Mektebetü‘Ģ-ġâmile el-Ġsdaru‘s-Sânî, VI, 231; Aclûnî, Ġsmail b. Muhammed, KeĢfu‟l-Hafâ, elMektebetü‘Ģ-ġâmile el-Ġsdaru‘s-Sânî, II, 195.
9 Mevlânâ, I, 2759-2761.
10 Bkz. Güllüce, s. 85-86.
11 Bkz. Mevlânâ, II, 520-569.
12 Fetih 48/10.
13 Taberî, XXII, 209-210; Beğavî, VII, 299-300; Kurtubî, XVI, 267; Ġbn Kesir, VII, 329-330.
14 Bu hususu daha açık bir Ģekilde vurgulayan Nisa 4/80. ayetin meâli Ģöyledir: “Kim Resul‟e itaat ederse Allah‟a itaat etmiĢ olur.”
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temsil yoluyla anlatmaktadır. Selef hiçbir tevile gitmeden keyfiyetini Allah‘a havale ederek ayetin zahirî
manasını kabul ederken halef uleması Allah‘ın eli için ―Onun kudreti, nimeti ve sevabı‖ gibi mecazî
yorumlar getirmiĢlerdir.1
Bu ayetin yorumunda Mevlânâ, ―yed‖ (el) kelimesinin mecazî anlamda kullanıldığını; ―kudret ve
nimet‖ gibi manalara delalet ettiğini söyler. Ancak o bu yorumla yetinmez, zaman zaman iĢarî tefsirlere
de yer verir. ġimdi bu yorumları sırasıyla Mevlânâ‘nın dilinden dinleyelim.
Mevlânâ kâmil insanların vasıflarını anlatıp onları ham kiĢilerle kıyas ederken Ģöyle der: ―Kâmil
toprağı ellese altın kesilir. Ham kiĢinin elinde altın ise küle döner. O doğru kiĢi Tanrı katında makbul
olduğu için her iĢte onun eli Tanrı elidir. Noksan kiĢinin eli ise Ģeytana alettir. ĠĢi de daima hile ve
düzendir.‖2
Burada Mevlânâ biraz da ―fenafillah‖ kavramını ima eden iĢarî bir tefsirle, Allah‘ın eli tabiriyle ―O‘nun
kudret, inayet ve nimetinin tecelli ettiği yeri‖ kast etmektedir.
Mevlânâ‘nın söz konusu ayeti de zikrederek yaptığı aynı yorumu, mürĢid-i kâmile itaati tavsiye
sadedinde Hz. Musa ile Hızır‘ın yolculuğunun anlatıldığı kıssayı örnek verirken de müĢahede etmekteyiz:
―Bir pir eline geçince teslim ol. Musa gibi Hızır‘ın hükmüne gir. Hızır‘ın yaptıklarına sabırla uy ki ‗iĢte
ayrılık geldi.‘ sözü olmasın. Gemiyi kırarsa sesini çıkarma, çocuğu öldürürse saçını baĢını yolma. Hızır‘ın
eli Hakk‘ın emrindeydi. Zira Tanrı „Allah‟ın eli onların elleri üstündedir.‘ dedi.‖3
Esasen bu metindeki bağlama “Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır.”4 mealindeki ayet de
uygun olduğu halde söz konusu müteĢabih ayetin tercih edilmesi mürĢid-i kâmil ile Allah arasındaki
irtibata ve fenafillaha dikkat çekmek için olabilir. Nitekim Mevlânâ “Kim benim veli bir kuluma düĢmanlık
ederse, ben ona harp ilan ederim…” 5diye baĢlayan kutsî hadise atıfta bulunarak yine aynı konulardan
bahsederken baĢka bir yerde benzer bir yorumu Ģu ifadelerle dile getirmektedir: ―Veliler zamanın
Ġsrafil‘idirler. Ölüler onlarla hayat ve kemal bulurlar. Ölülerin canı ten mezarında iken velilerin canı onlara
müessir olur ve derler ki ‗Bu ses baĢkalarının sesi değil, Hakk‘ın iĢi ölüyü diriltir.‘ biz ölüp toprak
olmuĢken Hakk‘ın izniyle dirilip kalktık. Hakk‘ın lütfu âleme gelince Meryem‘e eylediği feyzi ihsan eder.
Ey derilerin altında fani olan güruh! Sevgilinin sesi yoku var eder. O ses bir Tanrı kulundan iĢitilmiĢ de
olsa mutlak Ģahın sesidir. Görmede söylemede göz ve dil Ģüphesiz Hakk‘ın feyzine mazhardır. ‗Benimle
duyar, benimle görür‘ ün sırrı budur. Gerçeğe vakıfsan sır budur.‖6
Mevlânâ‘nın bahsi geçen iĢarî tefsirle ayeti fenafillaha delalet eden yorumunu, daha açık Ģekilde Ģu
beyitlerinde görmekteyiz: ―Cenab-ı Hakk, ‗Allah‟ın eli onların eli üstündedir‟ dedi. Böylece elimiz hakikatin
ulaĢtığı yer oldu. Elimiz de iktidarın feyzi olunca o yedi kat göğe aĢsa ne olur? Elimiz gökte bile hüner
gösterdi. ‗ĠnĢakka‟l-kamer (ayın yarılması)‘ ayeti kerimesini oku.‖7
Ancak hemen bunun ardından gelen beyitte Mevlânâ ―Bu sıfat (enbiya ve evliyada zuhur eden
Hakk‘ın kudretini ‗yed‘ ile tavsif eylemek) zayıf akıllar içindir.‖8 diyerek ‗yed‘ kelimesinin kudret anlamına
delalet eden bir mecaz olduğunu beyan etmektedir.9
Nahhâs, Ebû Cafer, Me„âni‟l-Kur‟an, Tahkik: Muhammed Ali es-Sâbûnî, Mekke 1408/1988, VI, 501; Ġbn ‗Atiyye, Ebû
Muhammed Abdulhak b. Galib el-Endelusî, el-Muharraru‟l-Vecîz fî Tefsiri‟l-Kitabi‟l-Azîz, el-Mektebetü‘Ģ-ġamile el-Ġsdaru‘s-Sani, II,
316; Râzî, XIV, 136; Kurtubî, XVI, 228; Ebû Hayyân, Muhammed b. Yusuf b. Ali b. Yusuf b. Hayyân el-Endelusî, el-Bahru‟lMuhît, el-Mektebetü‘Ģ-ġâmile el-Ġsdaru‘s-Sânî, X, 86; Suyûtî, II, 14, 18.
2 Mevlânâ, I, 1674-1676.
3 Mevlânâ, I, 3079-3081.
4 Yusuf 12/76.
5 Kutsî hadisin tam metni Ģöyledir: “Kim benim veli bir kuluma düĢmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Kulum, kendisine farz kıldığım
Ģeylerden bana daha sevimli olan bir Ģeyle, bana yaklaĢmaz. Onu sevinceye kadar kulum bana nafile ibadetlerle yaklaĢmaya devam eder. Onu
sevdiğim zaman onun iĢiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden (bir Ģey isterse) onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu
himaye ederim. Müminin canını (alma) konusunda tereddüt ettiğim gibi yaptığım hiçbir Ģeyden tereddüt etmedim. O, ölümü çirkin görür. Ben ise onun
kötülüğünü (yaĢlanarak düĢkün duruma düĢmesini ya da ölümle eriĢeceği sonsuz nimetlerden mahrum kalmasını) çirkin görürüm.‖ Buharî, Rikak
38.
6 Mevlânâ, I, 2001-2009.
7 Mevlânâ, II, 1936-1938.
8 Mevlânâ, II, 1939.
9 Bakınız Güllüce, s. 86-87.
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Aynı konuyla ilgili aynı yorumu Mevlânâ ayetin nüzûl sebebine de iĢaret ederek Ģu beyitlerde tekrar
dile getirmektedir: ―Pirin elinden baĢkası, [senin] elinden tutmaz. O temiz elinse muini Cenab-ı Hakk‘tır.
Seninse kocalmıĢ aklın çocukluk huyuna zebun. O aĢağılık nefsin civarında perdelenmiĢ. Aklını kâmil bir
akla arkadaĢ kıl da o, kötü huylardan emin olsun. Onun eline elini teslim edince yiyicilerin eli sana
eriĢmez. Elin biat ehlinin elinden ve ‗Hakk‟ın eli onların ellerinin üstündedir.‘ manası zahir olur. Çünkü elini
pirin eline verdin. Hikmet sahibi pir ise her Ģeyi bilendir. O, senin devrinin peygamberidir. Zira ondan
Resulullah‘ın nuru görülür. Böylece Hudeybiye‘de Hz. Peygamber‘e biat eden sahabeler gibi olursun.
Cennetle müjdelenen on dostun yoldaĢı ve saf altın gibi halis olursun. Bu beraberlik meĢhurdur. Zira kiĢi,
sevdiği ile haĢrolunur.‖1
Yorumları üzerinde durduğumuz ayetin Mesnevî‘deki tefsirlerinin son bir örneğinde yedullah lafzı
hem kudret hem nimet anlamına gelecek bir bağlamda kullanılmaktadır: ―Bundan sonra devamlı olan
ihsanımızdan bağıĢla. Ġsteyene gizli incilerden ver. Yürü, var! ‗Allah‘ın eli onların eli üzerindedir.‘in
manası sen ol. Hakk‘ın eli gibi rızık bahĢedici ol. Borçluları borcundan kurtar. Yağmur gibi yeryüzünü
tezyin et.‖2
5- “Ve hüve meaküm eynema küntüm”3 (Nerede olursanız, O sizinle beraberdir.) ayeti, Mesnevî‘de geçen son
müteĢabih ayettir. Mevlânâ ―Ve hüve meaküm eynema küntüm Ayet-i Kerimesinin Tefsiri‖ baĢlığı altında
serdettiği beyitlerde öncekilerde olduğu gibi fenafillah kavramına delalet eden iĢarî yorumu
tekrarlamaktadır: ―Cehle gelince bu, canın zindanıdır. Ġlme meyl edersek o, canın eyvanı olur. Biz uyursak
onun sarhoĢlarıyız. Uyanık olsak onun hikayesini anlatmaktayız. Ağlarsak onun rızık dolu bulutu,
gülersek ĢimĢeği oluruz. Kızıp cenk edersek bu kahrının, haya edip barıĢırsak bu da sevgisinin aksidir. Biz
kimiz? Bu karıĢık dünyada bir misafir. Elif (Hakk) ise her Ģeyden münezzehtir.‖4
Buraya kadar arz ettiğimiz nakillerden anlaĢılacağı gibi Mevlânâ, her ne kadar Allah‘ın sıfatlarını tarif
etmek için mecazî ve iĢarî yorumlarla onları anlatmaya çalıĢsa da Tasavvuftaki fenafillah düsturunun bir
gereği olarak asıl maksadın Hakk‘a ulaĢmak olduğunu; Zatına ulaĢanlar için sıfatların artık bir önemi
olmadığını vurgulamayı da ihmal etmez: ―Sıfatlarla perdelenmiĢ olan kimse, sıfatları görür. Zattan
ayrılmıĢ olan da sıfatlarda kalır. Hakk‘a ulaĢanlar onun zatında gark oldular. Artık onlar hiç sıfatlara
bakarlar mı? Vücudun, baĢın ırmağın dibinde oldukça suyun rengini görmek mümkün mü? Suyun
rengine bakmak için dıĢarıya çıksan, bir çulla örtünmüĢ olursun.‖5
Sonuç olarak Mesnevî‘de müteĢabih ayetlerin yorumu konusunda özetle Ģunlar söylenebilir: Mevlânâ,
cisim olmaktan ve mahlukata benzemekten Allah‘ı kesin bir dille tenzih eder. Dolayısıyla MüĢebbihe ve
Mücessime gibi mezheplerin Allah‘a beĢerî sıfatlar isnat eden anlayıĢlarını reddeder. Bu konuda Selef‘in
―keyfiyetini Allah‘a havale ederek onları olduğu gibi kabul etme‖ yöntemini de benimsemez. Halef
mezhebinin yorumlarını kabul eder. Ancak bu yorumlarla yetinmeyip Tasavvuf geleneğine uygun olarak
zaman zaman vahdet-i vücud ve fenafillah kavramlarını çağrıĢtıran iĢarî tefsirlere yer verir.

1 Mevlânâ,

V, 740-749.
V, 2802-2804.
3 Hadîd 57/4.
4 Mevlânâ, I, 1570-1574.
5 Mevlânâ, II, 2841-2844.
2 Mevlânâ,

ĠġÂRÎ TEFSĠRĠN KABUL ġARTLARI ÇERÇEVESĠNDE ‗FÎHĠ MÂ FÎH‘TE YER
ALAN KURAN YORUMLARININ KRĠTĠĞĠ
Doç. Dr. Fethi Ahmet POLAT

―Tanrı‟nın remizleri kolay anlaĢılır mı hiç?‖

Özet
Mevlana Celaleddin er-Rumî‘nin üçü mensur, üçü de manzum olmak üzere toplam altı eseri vardır.
Denebilir ki bu eserlerin tamamı, neredeyse her sayfasıyla bir Kuran tefsiri tarzındadır. Dikkatli gözlerin
de tespit edebileceği gibi bu tefsirlerin önemli bir kısmı, tasavvuf geleneğinin sıklıkla atıfta bulunduğu
ayetler grubundan oluĢur; ancak Mevlana‘nın hemen her sözünde kendisini hissettiren husus, ciddi bir
Kuran kültürü havzasında yetiĢmiĢ önemli bir Ġslam mütefekkiri karĢısında olduğumuzdur. Tebliğimizde,
Mevlana‘nın, müritlerine ve bazı dostlarına yazmıĢ olduğu vaazları ve nasihatleri içeren Fîhi mâ Fîh adlı
kitabı ele alınacaktır. Eserin önemli bir kısmı Selçuklu veziri Süleyman Pervane‘ye hitaben kaleme
alınmıĢtır. Bu eserde Mevlana 180 küsur ayetin tefsirine temas etmiĢ, bunlardan bir kısmı için doğrudan
çeĢitli baĢlıklar açarak tefsirlerde bulunmuĢ, bazı ayetlere ise kısaca değinmiĢtir. Eser dil itibarıyla açık,
üslup itibarıyla -Mesnevî‘deki yorumlara kıyasla- oldukça düzenlidir. Tebliğde Kuran tefsiri çerçevesinde
değerlendirilebilecek yorumlar ele alınmakta ve iĢârî tefsirin kabul Ģartları eĢliğinde kritize edilmektedir.
Ġncelemede kaynak alınan tercüme, Selçuk Eraydın tarafından yayına hazırlanan ve Ġz Yayıncılık‘ın 1994
yılında Ġstanbul‘da neĢrettiği Ahmed Avni Konuk‘un Fîhi mâ Fîh tercümesidir. Mesnevî‘de yer alan
tefsirleri ele alan bir doktora çalıĢması (Ġdris Güllüce, Kur‟an Tefsiri Açısından Mesnevî, Ötüken Yayınları,
Ġstanbul, 1999) dıĢında, Fîhi mâ Fîh ilk defa bu gözle ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: Mevlana, Fîhi mâ Fîh, Mesnevi, Tefsir, Tevil, iĢarî tefsir, sufî tefsir, Sembolizm.
THE CRITIQUE OF THE QUR‘ÂNIC HERMENEUTICS IN (MAWLÂNÂ‘S) ‗FIHI
MÂ FIH‘ WITHIN THE ACCEPTABILITY REQUIREMENTS OF
ISH‗ÂRI/SYMBOLIZING EXEGESIS
Abstract
There are six important works belonging to Mawlana Jalal al-Din al-Rumi which three of them
written in prose and the others written in verse. All of these works, almost with each page of them,
related to the Kuranic exegesis. When we pay attention Rumi‘s exegesis, we saw that he used a lot of
verses that call sufis‘ consideration. His interpretentions let us know about his brilliant intelligence and
deep information on the Islamic cultural heritage. We took up in this paper his some opinion in his book
‗Fihi mâ fih‘ that was uttered as a conversation with his close friends. It is obvious that there are some
unacceptable interpretentions and methdologies in this book according to the Muslim ish‗ari exegesis
tradition.
Key words: Mawlana, Fîhi mâ Fîh, Masnavi, Exegesis, Hermeneutic, interpretention, ish‗ari exegesis,
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sufî exegesis, Symbolism.
GĠRĠġ
Ġslam tefsir geleneğinin, muhtelif dönemlerin sebep olduğu konjonktürel değiĢimler paralelinde yeni
geliĢmelere ayak uydurduğunu söylediğimizde yeni bir Ģey iddia etmiĢ olmayız. Söz konusu geliĢmeler,
kimi zaman katı/zahirî/literal bir Kuran okumasını zorunlu kılmıĢken kimi zaman okuyucuyu, metni
öteleyen batın eksenli yorumlara muhatap etmiĢtir. Zahirî okumanın insanların ruhunu tatmin etme
noktasında baĢarısız kaldığı dönemlerde kendini gösteren batınî okumalar, zamanla Ģirazesini kaybetmiĢ
yorum örneklerinin çıkıĢına da zemin teĢkil edecektir. Bu tehlikeyi sezen Ġslam uleması, söz konusu
yorum çabalarını belirli bir dengeye oturtmak için ciddi mesai harcamıĢtır. Ġç içe yaĢadıkları Kuran
kültürünün kendilerinde oluĢturduğu hatırı sayılır birikim, batın manayı önceleyen okumaları rasyonel ve
dince makbul çerçevelere çekmelerini mümkün kılmıĢtır. Örneğin, tefsir tarihinin en büyük
müfessirlerinden Taberî, ―Kuran‘ın zahir anlamlarını, ne Kitap‘tan bir nas, ne Peygamber‘den bir haber,
ne ümmetten bir icma ya da diğer herhangi bir delil olmaksızın batın anlamlara havale etmek caiz
değildir.‖ derken,1 Kuran‘ın zahir anlamlarını tamamıyla bir tarafa bırakan, delile müracaat etmeyi gerekli
görmeyen bir batınî yoruma sonuna kadar kapı açan anlayıĢların ne derece makbul olduğuna iĢaret
etmektedir. Öte yandan zahir anlama yüzde yüz mutabakat arz etmeyen yorumların hangi Ģartla kabul
edilebileceğini söylerken, ―Kim Kuran‘ın zahirinden anlaĢılmayan bir Ģey iddia ederse, o zaman bu
iddiasını kabul etmeyi zorunlu kılacak kat‘î bir burhan getirmesi gerekir‖ demektedir.2 Tasavvufa bağlılığı
herkesçe bilinen Gazâlî dahi, sıklıkla zahirden uzak yorumlarda bulunmuĢ olmasına rağmen, zahirin
bağlayıcılığına özenle iĢaret etmiĢtir. Zahiri dikkate almayan bir yorum tarzını, evin kapısından geçmeden
iç odaya dâhil olmaya benzeten Gazâlî, bu durumun, Türkçe bilmeyen bir kimsenin Türkçe ifadelerin
maksatlarına vakıf olduğunu iddia etmesi kadar saçma olduğunu dile getirir.3 Ġbn ÂĢûr, kesin bir delil
olmaksızın zahir ve râcih manadan uzaklaĢmayı bir zorlama (tekellüf) olarak kabul eder.4 Bu sıkıntıyı
bertaraf etmek gibi zahmetli bir yolu tercih etmeyen birçok âlim ya bu tür yaklaĢımları tamamen
dıĢlamaktadırlar ya da bunları, murad-ı ilahiyi içeriyor olmak iddiasını taĢıyan ‗tefsir‘ kategorisinde
görmemekte,5 çoğu zaman bu tefsirlere ‗te‘vilât‘ deyip geçmektedirler.6 Hatta ‗Nasîha Hâlisa‘ baĢlığı
altında Zerkânî, bu yorumlara sapanları oldukça yapıcı bir dille ikaz etmekte, Müslümanları bu tefsir
tarzının sakıncaları karĢısında dikkatli olmaya çağırmaktadır.7
Usûl uleması, nassın zahirini korumayı hedefleyen daha baĢka Kuran ilimlerine de iĢaret etmiĢlerdir.
Tüm bu ilimler, nassı yorumlamak isteyen kiĢi için dikkate almaması düĢünülemeyecek olan mukaddime
mesabesinde ilimlerdir. Bu ilimler dikkate alınmadığında, bireyin ya da toplumun önünde, kendi ideolojik
düĢüncelerine indirgeyebilecekleri -yani ‗tevil‘den ‗telvin/cilalama/göz boyama‘ya sıçrayabilecekleri- sınırsız ve
bağımsız alanlar açılıverir. GeçmiĢin ‗çirkin/zorlama tevil‘ ya da ‗mezmum (kınanmıĢ) tevil‘ dedikleri ve
özellikle ġiî yorum geleneğini hedef aldıkları sözle kast ettikleri Ģey tam da budur. Bununla birlikte Kuran
ilimleri uleması, aslî anlamlarla çeliĢmeyen ya da onları ortadan kaldırmayan ‗iĢaretler‘ ve ‗duygular‘dan
ibaret olduğunu söyleyerek kimi sufî tefsirleri makbul addedebilmiĢlerdir.‖8
Aslına bakılacak olursa sufîler, Kuran üzerindeki derin tedebbürleri sonucu elde ettikleri bir takım
gizli bilgileri herkesin hazmedemeyeceğini düĢünmüĢ, insanları yanlıĢ bir anlayıĢa sevk etmekten
kaçınmak amacıyla söz konusu bilgileri kapalı bir üslûb ya da remiz veya iĢaret yoluyla ifade etmiĢ ve
yaptıkları tefsirlere tefsir değil iĢaret adını vermiĢtiler.9 Bunun için tasavvufî tefsire iĢârî (tasavvufî) tefsir

Taberî, Câmiu‟l-Beyân, X, 12.
Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XII, 218.
3 Ġlginçtir ki Gazâlî söz konusu ikazı, re‘y ile tefsirden sakındırmak amacıyla yapar. Bk. Gazâlî, Ġhyâu Ulûmi‟d-Dîn, I/3, s. 138.
4 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, I, 97.
5 Süyûtî, el-Ġtkan fî Ulûmi‟l-Kur‟ân, II, 184-185.
6 Bilmen, Tefsir Tarihi, I, 186.
7 Zerkâni, Menâhilü‟l-Ġrfân, II, 557-558.
8 Ebu Zeyd, Dinsel Söylemin EleĢtirisi, s. 113.
9 Uludağ, ―ĠĢârî Tefsir‖, DĠA, XXIII, 424.
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denilmiĢtir.1 Doğrusu bu tefsir, her türlü geleneksel dayanaktan kopuk olan ve vahyedilmiĢ metne keyfî
olarak yapıĢtırılmıĢ olan bireysel saf özlemlerin bir ürünü de değildi. Ġster sûfînin entelektüel düzeyinde,
isterse manevî yorumun tarihî geliĢimi düzeyinde olsun, iĢârî tefsir, Kuran‘ın manevî deneyimle beslenen,
sırası geldiğinde metnin manasını koĢullandıran titiz bir okunuĢa istinat etmekteydi.2 Dolayısıyla bu
ihtiyatlı yaklaĢım, söz konusu yorum çabasını Ġslam tefsir geleneği içerisinde görmek isteyen âlimlerin hoĢ
görüsünü cezbetti. Bu cümleden olmak üzere ulema, bu yorumlara ‗iĢârî tefsir‘ tanımlamasında bulundu.
Bu açıdan bakıldığında, ayetlerin iĢareten ifade ettiği anlamları göstermek üzere kullanılan bu tanım,
tasavvufî tecrübelere dayanan tutarlı yorumlarla polemiksel tartıĢmalara ya da fikir yürütmelere dayanan
tutarsız veya farazî yorumları aynı anda içerir. O halde iĢârî yorumların tefsir geleneği içerisinde kabul
edilen bir yanı olmakla beraber aynı geleneğin Ģiddetle reddettiği bir yanı olduğu da unutulmamalıdır.
Yukarıda bahsedilen nüansı tefrik etmek açısından Kuran ilimleri üzerine kalem oynatanlar, makbul
addettikleri bu tarz yorumları ‗sûfî-feyzî/iĢârî tefsir‘ adı altında değerlendirirken makbul addetmedikleri
yorumları ‗sûfî-nazarî tefsir‘ adı altında kategorize etmiĢlerdir.3 Aslında bu ayırım, tasavvufun amelî
boyutunu öne çıkaran mensupları ile teorik-felsefî yanını öne çıkaran mensupları arasındaki farklılaĢmayla
da yakından ilgilidir. Amelî yönü ön plana çıkaranlar, belirli ruhî tecrübeler sonrasında ulaĢmıĢ oldukları
makamın kendilerinde meydana getirdiği hallere bağlı olarak Kuran‘ı yorumlarken felsefî bir yaklaĢıma
daha yakın duran mutasavvıflar, ayetleri bir takım teorik çerçevelere oturtmaya çalıĢmıĢlardır.
Sufî-nazarî tefsirin makbul addedilmemesinin en önemli sebeplerinden biri, söz konusu yaklaĢıma
sahip olanların Kuran‘ı merkeze alan bir okuma biçiminden ziyade Kuran‘ı kendi nazariyelerine tabi
iĢlevsiz bir kitap kılıyor olmalarıdır.4 Buna göre belirleyici olan doğrudan Kuranî ilkeler değil,
yorumcunun kendi sübjektif teorileri ve sahih, rasyonel ilkelere dayanmayan kiĢisel tecrübeleridir. Bu
yorum tarzını daha da itici hale getiren husus, içerdiği iddiaların kiĢisel görüĢlerden çıkıp muhatapları da
bağlayan genel-geçer doğrular gibi lanse edilmesidir. Kuran‘ın temel hedefi olan toplumsal hidayet
amacına hizmet etmekten büyük ölçüde uzak nazariyelere sahip bu yaklaĢımın dıĢ kültürlerden –hususen
Yunan felsefesinden- hatırı sayılır miktarda argümanlar devĢirdiği gözden ırak tutulmamalıdır. Tarihsel
süreç içerisindeki Batınîlik tecrübesinin Ġslam dünyasında gerek teorik düzeydeki tartıĢmalar açısından,
gerekse toplumsal tecrübede sebep olduğu sıkıntılar yüzünden karĢı karĢıya kaldığı muamele, Batınî bir
okumanın neredeyse tüm izlerini taĢıyan bu yaklaĢımın da menfi bir ma‘kes bulmasına sebep olmuĢtur.
KuĢkusuz bu nazariyelere Kuran‘ın doğrudan imkân vermeyen yapısı, yorumcunun ayetleri aĢırı bir
yoruma tabi tutarak bir anlamda Kuran‘ı zorlaması sonucunu da tevlit edecektir. Ġbn Arabî‘ye ait
yorumların birçok tefsir kaynağında eleĢtiriye tabi tutulmasının en önemli sebebi, yukarıda dikkat
çektiğimiz sakıncalara fazlasıyla sahip olmasından ileri gelir.
Buna karĢılık sûfî-feyzî/iĢârî tefsir, hem Ġslam uleması nezdinde, hem de toplumun muhtelif
katmanlarında, içerdiği bütün mahzurlara rağmen müspet anlamda bir karĢılık bulmuĢtur. Az önce de
temas edildiği gibi bu müspet karĢılığın en önemli sebebi, sûfî geleneğe sahip yorumcuların amelî noktada
sergilemiĢ oldukları takdire Ģayan durumdu. Özellikle refahın ve lüksün birinci öncelik haline geldiği,
nasların ahlakî içeriklerinden soyutlanarak kuru hukukî metinlere dönüĢtürüldüğü dönemde ortaya çıkan
sufî kanaat önderleri, Kuran yorumlarında kullandıkları aĢkın öğeler, hukukî ilkelerin arka planlarında
yatan ahlakî ilkelere yaptıkları vurgular ve bizzat kendi hayatlarında sergiledikleri zahidane tutum
sebebiyle kısa zamanda toplumun gönlünü kazanmıĢtı. Aslında ulemanın bu tür tefsir çabalarını belirli bir
meĢruiyet çizgisine çekme çabaları, mutasavvıflar hakkında besledikleri hüsn-ü zannın yanı sıra, naslarla
kayıtlı özgür düĢünceye bir pencere açma gayretlerini de ifade etmekteydi. Öte yandan bu tarz bir
yorumun, geleneksel silsile takip edildiğinde Hz. Peygamber‘in ilk takipçilerine kadar giden bir patikaya
sahip olduğu da söylenebilirdi.5
Kuran‘ın zahiri anlamına uygunluk prensibinin ilk defa güçlü bir Ģekilde Taberî tarafından
1 AteĢ, ĠĢari

Tefsir Okulu, s. 18-19; ġimĢek, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 175.
Tasavvufî Tefsiri, s. 21.
3 Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Müfessirûn, II, 339, 352.
4 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II, 9.
5 Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Müfessirûn, II, 353.
2 Lorry, KâĢânî‟ye Göre Kur‟ân‟ın
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seslendirilmesinden sonra, aradan dört asır geçtiğinde Ġslam dünyasında zahiri öteleyen anlayıĢların tekrar
gündeme gelmesi neticesinde, evvela Kâdî Abdülcebbar, ardından Ġbn Teymiyye, Ġmam eĢ-ġâtıbî ve
Burhaneddin ez-ZerkeĢî gibi güçlü âlimlerin bu tür tasniflerle konuyu daha muntazam bir Ģekilde ele
alma gayretlerine Ģahit oluruz. Sufî yaklaĢımın en temelde bağlı bulunduğu bir ilke olan ‗ayetleri anlamada
zahir-batın ikilisini dikkate alma‘ prensibi, zaman içerisinde ‗batın‘ı önceleyen bir yapı kazanmaya
baĢlayınca, söz konusu sapmanın, telafisi gayr-ı kabil hatalar doğurabileceği ihtimalini sezen ulema, tam
da bu noktada, sufî ya da baĢka bir tandansa bağlı herhangi bir yorumun sınırlarını tespit etme
zorunluluğu hissettiler. Ġlk iĢ olarak zahir-batın ayırımını dıĢlamayan; ancak batını kesin olarak zahirin
çerçevesi içerisine hapseden bir ilke vazettiler. Kâdî Abdülcebbar, zahire o kadar güçlü bir vurgu yaptı ki,
zahir-batın ya da tenzil-tevil ayırımlarının, Ġslam‘ı tanıma yolundaki en önemli anlaĢma araçlarını ortadan
kaldıracağını iddia etti. Bunun, din farkını ortadan kaldırmaya kadar gidecek bir sapma olduğunu dile
getirdi. Lafzı ilga eden yaklaĢımların butlanına dair pek çok delil ortaya koydu.1 Onu bu konuda aĢırı
derecede hassas kılan amil, birinci derecede ġiî-Batınî yaklaĢım olmuĢtu.
ġâtıbî‘ye göre de Kuran‘da tevili yapılan herhangi bir lafız, her Ģeyden önce, kendisine hamledilen
manayı muhtemil olmalıdır. Yani Arap dilinin ifade kalıpları içerisinde kendisine yer bulmalıdır. Buna
göre her yorum, öncelikle Kuran‘ın lafzına, yani Arap dilinin imkân verdiği sınırlarla bağlı olan zahirî
anlamına uygun düĢmelidir.2 ZerkeĢî‘nin de belirttiği gibi bu tarz tefsir, Hz. Peygamber‘in, ashabın ve
selef-i salihinin yoluna en uygun olan yaklaĢımdır. Bu dikkati göstermeyen birçok iĢarî tefsir, Batınî
fırkaların yorumlarına daha yakın bir karakter arz etmektedir. 3 Dolayısıyla, zahiren sıradan insanlara açık
olmayan kimi anlamlar dinde derinlik sahibi olmuĢ, muhtelif ilimlerde mesafeler almıĢ ulemaya açılabilir.
Bu anlamıyla zahirin bir de batın tarafı olabilir. Bu açıdan bakıldığında dildeki mecaz, kinaye ve mesel
tarzı kullanımların geniĢ açılımları, müfessirin hareket imkânlarını geliĢtirebilir.4 Ne var ki ġâtıbî‘nin zahire
yaptığı aĢırı vurgu, görünürde, neredeyse hiçbir iĢârî tefsire kapı aralamayacak cinstendir; çünkü ona göre
bu Ģartın yanı sıra bir de söz konusu yorumların bir baĢka ayet ya da ayet grubu tarafından nassen ya da
zahiren desteklenmesi gerekir.5 Bu noktada Ġbn Teymiyye‘nin yaptığı açılım daha ufuk açıcıdır. Ona göre
bazen zahire uygun görünmeyen yorumlar söz konusu olabilir; ancak bu durum, söz konusu yorumları
atmamızı gerektirmez. Bu yorumlar itibari olarak ya da kıyasen ayetten çıkarılmıĢ olabilir ki, fukahanın
kıyası da böyledir. Dolayısıyla burada Kuran‘ın genel ilkeleri ile çatıĢmıyor oluĢu dikkate alındığında, bir
Ģey doğruysa doğrudur, yanlıĢsa yanlıĢtır.6
Dikkat edilirse Ġbn Teymiyye de ġâtıbî‘ye benzer Ģeyler söylemekte, ne var ki biraz daha detaya
girmektedir. Ondan farklı olarak bu yorumları lafzın delaletinden çıkarmamakta, bi‘l-i‘tibâr ya da kıyas ile
farklı alanlara tatbikinden bahsetmektedir. Ġbn Teymiyye‘nin bu ifadeleriyle dikkat çektiği bir husus, Ġslam
kültür dünyasını oluĢturan kodların ne kadar belirleyici olduğunu da bize göstermektedir. Ona göre
Kuran‘ı söyleyene (Allah‘a), kendisine inene (Peygamber‘e) ve Kuran‘a muhatap olanlara bakmaksızın,
1

Kâdî Abdülcebbar, el-Muğnî fî Ebvâbi‟t-Tevhîd ve‟l-Adl, XVI, 363-368.

2 ġâtıbî, el-Muvâfkât, III, 99-100.

ZerkeĢî, el-Burhân fî Ulûmi‟l-Kur‟ân, II, 171. (ZerkeĢî aslında sufîlere karĢı olmadığı gibi onlardan pek çok alıntıda da bulunur.
Buna rağmen kitabında sufîlerden ziyade Mutezile‘nin fikirlerine yakın bir tarzda ayetleri tefsir etmiĢtir. Ġlginçtir ki Süyûtî onun
bu yönüne dair Ġtkân‘da herhangi bir iĢarette bulunmaz. Konuyla ilgili oldukça güzel tespitler için bk. Sîzâ Kasım, ―Semiyotikten
Hermenötiğe‖, s. 196-203.
4 Örneğin, ―
Belki de sen (müĢriklerin:) "Ona (gökten) bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi!" demelerinden ötürü sana vahyolunan
ayetlerin bir kısmını (duyurmayı) terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacaktır. (Ġyi bil ki) sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her Ģeye vekildir
(Hûd 11/12).‖ ayetinde yer alan ‗dâik‘ kelimesi ile ―
Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini Ġslâm'a açar; kimi
de saptırmak isterse göğe çıkıyormuĢ gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne iĢte böyle pislik atar (el-En‘âm 6/125)‖ ayetindeki
‗dayyik‘ ifadesi arasında dilsel açıdan bir iliĢki vardır. Ġlk ayette geçen ‗dâik‘ ifadesi ism-i fâil olup hudûs ve teceddüde açıktır ve bu
sebeple Hz. Peygamber‘e arız olan geçici bir durumu ifade eder; oysa ikinci ayetteki ‗dayyik‘ ifadesi sıfat-ı müĢebbehe olup sübût
ve devamlılığa, yani kiĢide yerleĢik olan bir davranıĢ formuna iĢaret eder. Dolayısıyla bu iki farklı anlam, elbette ki ayetin
zahirinden çıkmıĢ olur ve Kuran‘ın lafzı ile örtüĢür. Bu Ģekilde zahire uygun yorumu dıĢarıda bırakmayan her tür ilave anlam
makbul sayılır. Bk. Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Müfessirûn, II, 357.
5 ġâtıbî, el-Muvâfakât, III, 394.
6 Ġbn Teymiyye, Mecmûu Fetâvâ, XIII, 240-243.
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sırf Arap dilini konuĢuyor olmanın verdiği bir özgüvenle, Arapların kendilerinin dilde kastetmeleri
muhtemel bazı anlamlara göre Kuran‘ı okumaları da yanlıĢ bir yoruma kapı açabilir. Ġlkinde yorumcunun
kendinde var olan manalara Kuran‘ı okutarak ondaki lafzî delaletleri ıskartaya çıkarması söz konusu iken
ikincisinde sözün siyakını nazara almaksızın Arap'ın kast etmesi mümkün olan bir manayı tercih söz
konusudur.1
Batınî mananın lafzın zahirî anlamına ters düĢmemesi ilkesi akla Ģu soruyu getirmektedir: Eğer verilen
bâtınî mana lafzın zahirine ters düĢmeyecekse, o mananın zahirî mana sayılmasına ne gibi bir engel
vardır?2 Doğrusu bu soru haklı gibi görünse de insan aklının sınır tanımayan yapısının karĢı karĢıya kaldığı
her ayet üzerinde daha derin anlamlar üretmek çabasına girdiği göz önüne alındığında bu tür ilave
tedbirlerin alınmasını gerekçelendirebilir. Tam da bu noktada, ayetlerin zahir anlamlarının gözetilmesi,
aslında Kuran‘ın kendi bütünlüğü açısından da son derece önemli hale gelir; çünkü insanlara mübîn bir
kelam ile gelen ve mesajını lafızlarına emanet eden kemale ermiĢ bir dinin kitabının, lafzın dıĢında bir
yerlere anlamlar havale etmesi, öncelikle Kuran‘ın iniĢ mantığıyla çeliĢir. Bu açıdan bakıldığında öyle
yorumlara rast geliriz ki, bunları Arap dilinin elverdiği sınırlar içerisinde görmek mümkün değildir.
Örneğin, harflere bağlı olarak çeĢitli tarihler düĢürmek, ebced hesabı yaparak ümmetlere ömürler biçmek
ya da huruf-ı mukattaaların her birine tılsımlı anlamlar vermek, zahiri asla dikkate almayan bir yaklaĢım
olur ki, bu da Tefsir biliminin kabul etmesi mümkün olmayan bir tür batınî okumadır. Zahiri göz ardı
eden okumaların, kaçınılmaz bir Ģekilde hevanın ya da herhangi bir görüĢün esiri olacağı bedihîdir. En
azından böyle bir okuma subjektif, ezoterik bir okuma olarak kalacaktır.3
Ne var ki insan merakının ayetlerin bilinen zahir anlamlarının ötesinde manalar arama çabası son
bulmayacaktır. Hal böyle olunca, dilin kullanım alanlarındaki geliĢmelere paralel olarak Kuran ayetlerine
farklı yaklaĢımlarda bulunma teĢebbüsleri de var olacaktır. ĠĢte bu noktada iĢarî tefsirin kabul Ģartı olarak
ileri sürülen ikinci önemli ilke yorumcunun önünü açacaktır. Buna göre her yorumun, bir baĢka Kuran
ayeti tarafından nassen ya da zahiren doğruluğu desteklenmelidir.4 Ne var ki ortaya konan batınî mananın
doğru olduğunu gösteren bir delilin bulunmasını Ģart koĢmak çok da anlamlı görünmemektedir; çünkü
batınî olduğu iddia edilen bir mana, eğer baĢka bir ayetin zahirî manasıysa, o takdirde onun bâtınî mana
olarak zikredilmesine gerek yok demektir; ancak insanî tecessüsün durdurulamaz yapısı, burada da
Kuran‘ı yorumlamak isteyenleri kıĢkırtmıĢ görünmektedir.
Yukarıdaki ilkeler usûl kitaplarında, aynı anda bulunması gereken Ģartlar gibi zikredilmektedir. Oysa
bu, metodolojik açıdan doğru değildir; bir kere, ilk Ģart yerine getirilmiĢ ise ikincisine zaten ihtiyaç
olmayacaktır. Ortada zahire uygun bir tefsirin diğer bir ayetin Ģahitliğini zorunlu kılmasını gerektirecek
dinî bir Ģart bulunmadığı gibi dilsel bir Ģart da söz konusu değildir. Dolayısıyla bu ikinci Ģartı, birinci Ģartın
tam olarak yerine getirilmediği ya da akla çeĢitli kuĢkuların geldiği durumlar için bir emniyet sübabı olarak
görmek gerekir.
Ġkinci Ģart ile uyumlu olan diğer bir Ģart ise oldukça tuhaftır. Buna göre ileri sürülen yorum ya da
durumlar, Kuran‘ın bir baĢka nassı tarafından reddediliyor olmamalıdır.5 Bu Ģartın da hangi gerekçe ile
ortaya konduğu önemlidir. Sanırız burada da ulemayı zora sokan durum, zahire uygun olup olmadığı
konusunda ihtilaf bulunan; ne var ki ikinci ilkeye uygun olarak kendisi hakkında bir baĢka Ģer‘î delil de
bulunmayan yorum örnekleriyle ilgilidir. Bu durumda yapılması gereken nedir? Söz konusu yorumu
tamamen dıĢlamak mı, yoksa beĢerî ilgilerin muhtelif yönelimlere açık olduğunu düĢünerek bu yorumları
tefsir geleneği içerisine dâhil etmek mi? Ulema, az önce de iĢaret edildiği gibi, sufî yorum sahiplerinin
Ġslam toplumu nezdindeki durumlarını gözeterek bu kategoriye girebilecek yorum tarzlarını da makbul
sınırlar içerisinde değerlendirmiĢlerdir. Bu durumda ilk üç Ģartın birbirinden bağımsız olarak düĢünülmesi
gerektiğini söyleyebiliriz.
1 Ġbn

Teymiyye, Mukaddime fî Usûli‟t-Tefsîr, s. 36.
Tarihi, s. 227
3 Kılıç, Ġslam‟da Sembolik Dil, s. 35.
4 Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Müfessirûn, II, 358.
5 ġâtıbî, el-Muvâfakât, III, 394. Ebu Zehra‘nın zikrettiği üç Ģarttan birine göre ise bu tür yorumların sahih hadislere ters düĢmemesi
gerekir; çünkü Kuran‘ın ilk açıklayıcısı bizzat Hz. Peygamber‘dir. Bk. Ebu Zehra, el-Mu‟cizetü‟l-Kübrâ, s. 580.
2 Demirci, Tefsir
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Son olarak dikkat çekilen bir husus, ilk üç Ģartın her biri ile müstakillen bir arada düĢünülmesi gereken
bir Ģarttır. Buna göre, hangi iĢârî yorum olursa olsun, kiĢisel bir karakter arz ettiği asla göz ardı
edilmeyecek, bu yorumun söz konusu ayetin tek geçerli tefsiri olduğu öne sürülmeyecektir. 1 Zaten iĢârî
yorum yapanlar, bu yorumlara ulaĢırken ruhî bir takım tecrübelerden, içe doğan keĢiflerden bahsederler
ki,2 bunların tamamı kiĢisel karakterdeki durumlardır. Dolayısıyla iĢarî tefsirin muhtemel her türlü
sıkıntısı, bu oldukça bağlayıcı ve sınırlayıcı ilkeler doğrultusunda kayıt altına alınmıĢtır.
Yukarıdaki dört Ģart, neredeyse tüm usûl kitapları tarafından zikredilen Ģartlardır. Zerkanî bunlara bir
Ģart daha ilave eder. Buna göre yapılan tefsir, ilk elde kolayca reddedilebilecek kadar akla, mantığa ya da
en basit dil kurallarına aykırı olmamalıdır. Örneğin, Ankebût 29/69‘cu ayette geçen ―
‖ ifadesindeki ‗lâm‘ harfi ‗maa‘ edatının baĢına gelmiĢ bir te‘kid ifadesi
iken, bazı yorumlarda bu ‗lemea‘ Ģeklinde bir mazi fiil gibi düĢünülmekte ve arkasından gelen ‗muhsinîn‘
ifadesi bu fiilin mef‘ulü kılınmaktadır ki, dilin en basit kuralları ile bunun uzlaĢtırılması mümkün değildir. 3
Doğrusu zahir/görünüm itibarıyla ayet ile oynanılmasa da lafzın ihtiva ettiği anlamdan oldukça
uzaklaĢıldığı açıktır.
Kimi araĢtırmacılar, biraz da ideolojik saiklerle, diğer bir Ģart daha ilave ederler. Bu Ģarta göre söz
konusu yorumda bulunanlar, Ģer‘î hükümlerin istinbatını iĢârî tefsir yoluyla yapmamalıdırlar. 4 AnlaĢıldığı
kadarıyla buradaki kaygı da en baĢtaki kuralın tekid edilmesi hassasiyetine dayanmaktadır. Dolayısıyla
Kuran nassının zahiri anlamı ya da lafzî muhtevası, iĢârî tefsirin meĢruiyet çizgisindeki en önemli Ģart
olma hüviyetini taĢımaya devam etmektedir.
Usûl kitaplarında rastladığımız Ģartlardan sonuncusu, Ebu Zehra‘nın dile getirdiği bir hususu içerir.
Buna göre yapılan yorumların herhangi bir mezhebe ya da fikre taassup derecesinde bağlı olmaması
gerekir. Aksi halde hevaya uygun bir tefsir yapılmıĢ olur.5 Sanırız ġiî-Batınî tehlike, Ebu Zehra‘nın bu
ilkeyi koymasını gerektirecek kadar kendisini tedirgin etmiĢtir.
O halde genel bir değerlendirme yaparak Ģu Ģekilde bir tasnife gitme imkânımız vardır: Tabiî bir
insanî tavır olarak Kuran‘ı anlamaya yönelmiĢ öznelerin kendi imkânları ve kapasiteleri doğrultusunda
Kuran‘ı anlama teĢebbüsleri olabilir. Bu teĢebbüslerin Kuran‘ın zahir anlamlarına ters olmaları, onları
zaten kabul sınırlarının dıĢına çıkarır; ancak öyle yorumlar da vardır ki, ayetlerin zahir anlamlarına ters
olmamakla birlikte o ayetten doğrudan çıkarsanamaz da... ĠĢte böylesi durumlar, Ġbn Teymiyye‘nin de
yerinde ifadesiyle, ayetlerin i‘tibârî ya da kıyâsî anlamları mesabesinde olup fıkıhtaki kıyasa benzer bir
durum arz ederler. Bu açıdan bakıldığında söz konusu yorumlar sahih de olabilir batıl da…
Burada Ģu sorunun da cevabını aramalıyız: Acaba iĢarî tefsir için konulan bu Ģartlar, uzun bir aklî
süreç sonunda ortaya konmuĢ ilkeler midir, yoksa var olan yorumların toplum içerisinde revaç
bulmasından sonra zorunlu olarak kendisini ortaya koyan meĢruiyet çerçeveleri midir? Öyle görünüyor ki
doğru cevap ikincisidir. Zaten geleneksel olarak Ġslam dünyasında Ġslamî ilimlerin birçoğunun doğuĢu da
bu Ģekilde olmuĢtur. Öncelikle problemler zuhur etmiĢ, ardından bu problemlerin nasıl ele alınacağı
konusu tartıĢmaya açılmıĢ, meseleler tartıĢıldıkça çözüme götüren yollar ortaya çıkmıĢ ve bunlar üzerinde
kaideler oluĢmuĢtur. Öte yandan söz konusu ilkelerin ilk defa kim tarafından ortaya konduğu hususu net
değilse de tefsir geleneği içerisinde birçok kaynağın bu ilkeleri Ģu ya da bu münasebetle dile getirdiği
bilinmektedir. Tebliğin çerçevesi bu konuyu tartıĢmaya müsait olmadığından, Ģimdilik bu kadarıyla
yetiniyor ve Mevlana‘nın Fîhi mâ Fîh‘te yer alan yorumlarını bu çerçevede değerlendirmeye geçiyoruz.6

Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Müfessirûn, II, 377.
Ulûmi‟l-Kur‟ân, s. 357.
3 Zerkânî, Menâhilü‟l-Ġrfân, I, 549.
4 Yakub, Esbâbu‟l-Hata‟, II, 743.
5 Ebu Zehra, el-Mu‟cizetü‟l-Kübrâ, s. 580.
6 Fîhi mâ Fîh‘in Mevlana‘ya ait olmadığı söylenmekle birlikte, ona ait olduğuna dair güçlü bir kanaat vardır. Nitekim DĠA‘da yer
alan madde de bunu dikkate almaktadır. Kaldı ki eser Mesnevî‘nin bir özeti mahiyetinde olup (bk. Güllüce, Kur‟ân Tefsiri Açısından
Mesnevî, s. 56.)tebliğde ele alınan konuların tamamı bir Ģekilde Mesenevî‘de de yer almaktadır.
1
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Fîhi mâ Fîh‘te Yer Alan Kuran Yorumları
Mevlana dendiği zaman, kuĢkusuz akla önce Mesnevî gelir. Bu eser üzerine yüzlerce çalıĢma kaleme
alınmıĢ, anlaĢılması için özel lügatler hazırlanmıĢtır.1 Daha önce iĢaret edildiği gibi, Tefsir Ana Bilim Dalı
içerisinde de Mesnevî bir incelemeye tabi tutulmuĢtur. Ne var ki Mevlana‘nın önemli bir baĢka eseri olan
ve oğlu ya da talebelerinden birisi tarafından not alınmak suretiyle kayda geçirilen 2 Fîh-i Mâ Fîh‘teki
yorumlar, Tefsir sahasında müstakil olarak çalıĢılmamıĢtır. Gerçek Ģu ki bu eserdeki iĢârî yorumların
önemli bir kısmı ya Kuran‘ın zahiri/lafzî anlamlarıyla ya da yukarıda genel çerçevesini çizdiğimiz Ģartlarla
örtüĢmektedir. Dolayısıyla onun bu ilk iki kısma dâhil edilebilecek yorum örnekleri, bize göre zaten
herhangi bir problem teĢkil etmediğinden, tebliğ metninin on sayfayı geçmemesini Ģart koĢan
Sempozyum Koordinatörlüğü‘nün kararına ittibaen buraya dercedilmemiĢtir. Bu sebeple tebliğimizde
sadece yukarıdaki kriterlerin dıĢında kaldığını düĢündüğümüz yorum örneklerinden bazılarına iĢaret
edilecektir.
Sûfi-ĠĢârî/Feyzî Tefsir Çerçevesinde Değerlendirilmesi Güç Olan Yorumlar
Mevlana‘nın incelemeye tabi tuttuğumuz eserinde, örneğin bir Muhyiddin Ġbn Arabî‘nin
yorumlarında olduğu gibi, çok fazla tenkide tabi yorum örneği olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte
kimi zaman ayetlerin zahiri ile yahut diğer ayetlerle çakıĢmayan bazı yorumlara rastladığımızı da
söylemeliyiz. Bu örneklerin en önemlilerinden birisi, kimi mutasavvıflar tarafından sıklıkla dile getirilen
bir hususla alakalıdır. Ġsra suresinin 81. ayeti olan; ―De ki: Hak geldi, batıl zail oldu. KuĢkusuz batıl yok olmaya
mahkûmdur.‖ ayeti münasebetiyle Mevlana Ģunları söylemektedir: ―Tamamen iman-ı hakikî sahibi olan mümin
ancak Hakk‟ın iĢlediği fiili iĢler. O fiil ister kendisinin ve ister Hakk‟ın cezbesi olsun... Mustafa (sav)‟dan sonra vahiy
nazil olmaz derler. Niçin olmasın? Olur; ancak ona vahiy demezler. (Mümin Allah‟ın nuruyla bakar) dediklerinin
manası budur. Bir kimse nur-ı Hüda ile nazar ettiği vakit, evvel ve ahir ve gaib ve hazır her Ģeyi görür. Zira nur-ı
Hüda‟dan nasıl böyle bir Ģey mestur kalır? Ve eğer mestur kalırsa o, nur-ı Hüda değildir. Ġmdi her ne kadar ona vahiy
denmez ise de onda manay-ı vahiy vardır.‖3 Benzer bir yaklaĢım bir baĢka yerde Mevlana tarafından Ģu satırlarla
ifade edilir: ―
(Âl-i Ġmran 3/106) [Yani “O günde ki nice yüzler bembeyaz olacak, nice
yüzler de kapkara kesilecek.”] Alamet-i kıyamet ak yüzlünün, kara yüzlünün fark olmasıdır. Binaenaleyh onun güneĢ
yüzünün vücuduyla kara yüzlü ve ak yüzlü zahir olduğundan, Peygamber‟in vücudu kıyamettir; ve o aklık ve karalık
enbiya ile mümînin-i hakîkiyye nazarındandır. Evet, vücud-ı Peygamber, kıyamettir; zira yarın kıyamette her ne olacak
ise onlar bugün cümlesini peĢin olarak görürler. Onlar perde-i gafleti yırtmıĢ olduklarından / lâ-cerem nazarlarından bir
Ģey mestur değildir. Ġmdi o umumi olan kıyamete, onun için kıyamet derler ki, kâfirlerin penahı ve makamı olan dünya
kalmayınca, Ģüphesiz onların gaflet perdeleri yırtılmıĢ olur ve kendilerinin kara yüzlülüklerini ayanen görürler. Kıyamet ve
Hüdavend-i Hüda‟nın acâibatı gaib değildirler; göz önündedir ve Ģah damarından daha yakındır. Onun müĢahedesine
mani olan ancak perde-i gaflettir. Her kim perde-i gafletin hâricine çıkarsa onun kıyameti peĢin oldu.
[Yani “kim ölürse onun kıyameti kopar.”] Her kim sıfât-ı beĢeriyyetten ve nefs-i kafirîn tabiatından öldü ve yok
oldu ise, onun kıyameti koptu ve zahir oldu. Ġmdi kıyamet perde-i gafletten ve kendiliğinden harice çıkmaktır ve âfitâb-ı
cemal-i bâ-kemâli müĢahede etmektir. Binaenaleyh Nebi (sav)‟nin vücudu kıyamettir. Her kim onun vücuduyla beraber
muntazır ola ve kıyameti onun gayri bile, o kimse ahveldir, ĢaĢıdır, biri iki görür; vahdetten uzaktır, bîgânedir. O kıyamet
dahi ancak bu cemal ve suret ve rûĢenâlık olacaktır; bunun gayri olmayacaktır. Evvel ve ahir bir olur ve her bir suretten
ancak o bir zahir olup yüz gösterir; ve akıbet mahremi kendine çekip, bîgâneyi ihrâc eyler. Hak kıyamete “Gün” lakabını
verdi. Zira kırmızı ve sarı olan cemali gösterir. Binaenaleyh “Gün”ün hakikati, evliyanın sırrıdır. “Gün” onların
güneĢlerinin muvacehesinde gölgeler gibidir. Ġmdi nâ-mahrem mahremden ve kalb nakidden ve tortu saftan ayrılmak için
âlemin vücudu cûĢîĢ içindedir; ve sır gözüyle baktığın vakit her birisi kendi aslına mülhak olmak için kâffe-i âlemin bu
gûĢîĢ ve cûĢîĢ içinde olduğunu görürsün.‖4
Yukarıdaki yorumlarda Kuran‘ın zahir ayetleriyle uyuĢmayan ifadeler, iman-ı hakikîye sahip mümin
1 Ceyhan, ―Mesnevi‖, DĠA, XXIX, 325-334.
2 Demirci, ―Fîhi

mâ Fîh‖, DĠA, XIII, 58-59; Öngören, ―Mevlana‖, DĠA, XXIX, 447.
Fîhi mâ Fîh, s. 118.
4 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 227-228.
3 Mevlana,
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bir kulun evvel ve ahir ve gaib ve hazıra vakıf olacağını beyan eden ifadelerdir. ĠĢin gaybı bilme boyutuna
kadar götürülmesi, Mevlana‘nın, peygamberlerden sonra da vahyin devam edebileceği Ģeklindeki
görüĢünü ‗manay-ı vahiy‘ olarak revize etmesini de anlamsız kılmaktadır; çünkü gayb bilgisinin yakîn
olarak elde edilmesi, yalnızca vahiy ile mümkündür. Doğrusu Kuran‘ın sarih naslarının da ortaya
koyduğu gibi, gayb konusu yalnızca Allah Teala‘nın tasarrufundadır ve bu açıdan bakıldığında
peygamberler dahi potansiyel anlamda gaybın bilicileri olamazlar. ġu ayetin de gözler önüne serdiği gibi,
Hz. Peygamber dahi gayb konusunda bilgilenmek için Allah Teala‘nın bilgilendirmesine muhtaçtır: ―ĠĢte
bu, sana vahiyle bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa, onlar yapacaklarına karar verip entrikalar
planlarken sen yanlarında değildin. Sen ne kadar Ģiddetle arzulasan da insanların çoğu iman edecek değildir.
Buna karĢılık onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an, âlemlere ancak bir öğüttür. Bununla beraber
göklerde ve yerde ne kadar ayet var ki, (inkârcılar) onlarla karĢılaĢırlar da yine de yüz çevirip geçerler.‖1 Ayette Hz.
Peygamber‘in geçmiĢe dair bu kıssalarda anlatılanların vukuuna Ģahit olmayıĢı özellikle zikredilmekte,
aslında bir peygamber için gerçek büyüklüğün, Allah Teala tarafından bilgilendirilmek olduğu
vurgulanmaktadır. Peygamber‘in kendisinden kaynaklanan bir olağanüstülüktense, Allah Teala tarafından
bahĢedilen bir nimete vurgu yapılmaktadır. Bunun yanı sıra diğer bazı ayetler de vardır ki, buralarda daha
açık bir ifadeyle potansiyel bir gayb biliciliği, hem de peygamberler örnek verilerek, reddedilmektedir.
Öyle ki bu durum, bizzat peygamberlerin ağzından kıyamette ifade edilecektir: ―Allah‟ın bütün peygamberleri
toplayıp onlara, “Size ne cevap verildi?” diye soracağı Gün, onlar, “Bizim bir bilgimiz yoktur; yalnız sensin gaybları
bilen!” diyecekler.‖ buyrulmaktadır.2 Hz. Ġsa‘ya atfedilen Ģu sözler de aynı mealdedir: ―Sen benim içimdeki her
Ģeyi bilirsin, hâlbuki ben Senin zatında olanı bilemem; çünkü gaybları bilen yalnız Sensin, Sen (inneke ente allâmu‟lguyûb)!‖3
Konuyla ilgili oldukça önemli bulduğumuz diğer iki ayetten ilki Âl-i Ġmran 179‘da geçer. ―Ve Allah
sizi gayba muttali kılacak da değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçip (gaybı bildirir). O halde Allah'a ve
peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükâfat vardır.‖4 ayeti,
nüzul sebebi ile birlikte düĢünüldüğünde, kafamızda oluĢabilecek Ģüphelere cevap niteliğindedir. 5 Ayetin
nüzul sebebine dair rivayet edilen birçok haber de vardır ki, bunların tamamı, Peygamber‘den gaybî
bilgiler istemeyle ilgilidir.6 Nitekim Hz. Muhammed‘e bazı gaybî haberlerin verildiği hem Kuran ayetleri7
hem de tarihsel tanıklıklarla sabittir. Taberî bu ayetin tefsirinde bir kaç görüĢ zikrettikten sonra, Ģu önemli
tespitlerde bulunur: ―Bana göre buradaki en güzel yorum Ģudur; kullarının kalplerindeki gizlilikleri açık
etmek suretiyle Allah size kimin münafık, kimin kâfir olduğunu bildirecek değildir. Aksine Allah onları
birbirinden, Uhud harbinde yüz yüze bıraktığı sıkıntılar gibi, imtihanlar ve belalarla ayırt eder. Böylece
kimin mümin, kimin kâfir ve kimin de münafık olduğunu bilirsiniz. Bununla birlikte Yüce Allah,
elçilerinden dilediğini seçerek onu saf kılar ve vahiy ve nübüvvet yoluyla ona, insanların kalplerinde
olanların bir kısmının bilgisini verir.‖8 Görüldüğü üzere Taberî, gayba meraklı olunmaması gerektiğini,
insanların amelleri ile seçilmesini, dinî konularda elçilerin ilahî yardım ile desteklendiğini ve gaybı bildirme
Ģeklindeki bu yardımın, ancak vahiy ile mümkün olabileceğini çok özlü bir Ģekilde dile getirmiĢtir. Râzî de
bu ayette konuya ıĢık tutan tarihî gerçekliklere iĢaret etmekte ve sıradan insanların birbirlerinin kumaĢını
görmek için sıkıntılı günlere ve çetinliklerle dolu imtihan anlarına ihtiyaç duymasına karĢın
peygamberlerin normal zamanlarda bile ilâhî yardım ile insanların iç yüzlerine vâkıf olabileceğini dile
getirmektedir.9 Dolayısıyla sadece peygamberler (ya da melekler) Allah‘ın seçmesine bağlı olarak bu
imtiyaza sahip olabilmektedirler.
Önemli olduğunu düĢündüğümüz bir diğer ayet, Cin suresinde geçmektedir. Ġnsanoğlunda cinler
Yusuf 12/102-105.
el-Mâide 5/109.
3 el-Mâide 5/116.
4 Âl-i Ġmrân 3/179.
5 Mâverdî, en-Nüket ve‟l-Uyûn, I, 439.
6 Ġbnü‘l-Cevzî, Zâdü‟l-Mesîr, I, 510.
7 Âl-i Ġmrân 3/55, 112; el-Mâide 5/14; el-A‘râf 7/167-168; el-Enfâl 8/36; Yusuf 12/102; er-Ra‘d 13/17; Ġbrahim 14/24; en-Nûr
24/55; er-Rûm 30/3-5; ed-Duhân 44/10-16; el-Kalem 68/16.
8 Taberî, Câmiu‟l-Beyân, III, 530.
9 Râzî, et-Tefsîru‟l-Kebîr, IX, 111.
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hakkında var olan bilgiler de göz önüne alındığında, ayetin ihtiva ettiği anlam daha üst bir mesaj
içermektedir: ―De ki; “Önceden uyarıldığınız akıbetin yakın olup olmadığını yahut Rabbimin onun için uzun bir vade
koyup koymadığını bilemem. Yalnız o bilir gaybı ve gaybına kimseyi muttali kılmaz; ancak seçtiği bir elçi müstesna; onun
önüne ve ardına gözetleyiciler koyar...‖ 1 buyrulmaktadır. Bu ayeti esneterek kendilerine gizli bilgilerin (pür gayb
bilgisi olmasa da) verilebileceği kimseler içerisine ‗Allah sevgisiyle gönüllerini temizleyen kulları‘ da dâhil
eden müfessirlerimiz yok değildir;2 ne var ki bu yaklaĢım da Kuran açısından kabul edilemez; çünkü
Kuran-ı Kerim‘de elçi olarak zikredilen sadece iki grup vardır; bunlardan ilki melekler, ikincisi de
peygamberlerdir. Bu iki grubun dıĢında da ıstılahî anlamıyla vahiy alan insanlardan bahsedilecekse ya
dinin tamamlanmamıĢ olması düĢünülmelidir; ya da velilerin peygamberle aynı kategoride yer aldığı iddia
edilmektedir.3 Dolayısıyla bunu söyleyenler ya ilhamı kast etmiĢ olmalıdırlar -ki hüsnü zannımız bu
yöndedir- ya da çok sakıncalı bir söz söylemiĢlerdir.4
Öte yandan Peygamber sonrası vahyin devam ettiğini söylemek, oldukça sakıncalıdır. Bilindiği gibi
vahiy kesin bilgi ifade ederken vahyin dıĢındaki her tür aĢkın olduğu düĢünülen bilgi zannîdir. Dolayısıyla
burada mana-yı hakikî olarak da olsa vahyin devam ettiğini söylemek, peygamberliğin Hz. Muhammed ile
son bulduğu hakikatine ters düĢer. Burada Ģuna da dikkat edilmelidir: Hz. Ömer ya da diğer sahabilerin Ebu Bekir ve Ġbn Abbas gibi- öngörülerine iĢaret eden rivayetler -ki Mevlana Hz. Ömer‘in arzusu
doğrultusunda inen ayetlere sıklıkla iĢaret eder- asla peygamber dıĢında bir kimsenin Allah ile kesin
bilgiye dayalı bir iliĢki içerisine girdiğini göstermez. Bu tür rivayetler olsa olsa vahyin ruhuna ve Kuran‘ın
indiği dönemsel Ģartlara vakıf olan bir kimsenin ferasetine iĢaret edebilir. Aksi takdirde Hz. Ömer‘in diğer
sahabilerin itirazları ile karĢılaĢan uygulamalarını açıklamanın imkânı kalmaz. Hz. Ömer‘in hayatında Ģahit
olduğumuz bu tür olayların, uzunca bir süre Kuran kültürü içerisinde yaĢamıĢ olan herhangi bir mümin
tarafından da ortaya konabileceği bedihîdir. Kuran‘ın anlam dünyasına vakıf olan bir mümin, Kuran‘ın
genel çerçevesini çizdiği bir kültür dünyasına uygun çıkarımlarda bulunabilir. Bu çıkarımlar çoğu zaman
doğru da olabilir; ancak bunların tamamı neticede insanî bir çabadır ve hataya ihtimali her zaman için söz
konusudur. Mezhep imamlarının birçoğunun içtihatları, zamanla kendi talebeleri tarafından bile eleĢtiriye
tabi tutulmuĢtur. Tüm bunlar bir tarafa, Hz. Ömer‘in Peygamber efendimiz hayatta iken ortaya koyduğu
bu tür örneklerin yine Hz. Peygamber tarafından tashih edilmesi imkanı var idi; oysa bu örneklerden
hareketle Peygamber sonrası dönem için de cevaz kapılarını ardına kadar açmak ve hakiki imana ermiĢ
müminlerin gayba muttali olabileceklerini iddia etmek, iĢârî tefsirin önemli zaaf noktalarından birisi olsa
gerektir. Hz. Peygamber‘den sonra gaybî bilgiye mazhar kılınacak herhangi bir beĢerin olduğunu
söylemek, peygamberlik mesleğinin devam ettiğini iddia etmek anlamına gelir. Hangi yolla olursa olsun,
beĢerin elde ettiği her tür metafizik-gaybî bilgi, en nihayet zannîdir, kesin bilgi değil. Bu bilgilerin kesinliği,
ancak vukuu ile ortaya çıkabilir ki, vukuundan önce bu tür bilgilerin dinî açıdan zorunluluk ifade eden bir
bağlayıcılığa sahip olması söz konusu bile olamaz.
Fîhi mâ Fîh‘te dikkat çekici bir yaklaĢım tarzı, zahir-batın ikilisi çerçevesinde ifade edilen bazı
hususlarla ilgilidir. ĠĢârî tefsirin genel yaklaĢımında olduğu gibi Mevlana‘nın yorum anlayıĢında da zahire
takılıp kalanlar yolun genç yolcularıdır.5 Bu okuyucular ceviz kabuğu ile oynayan çocuklara benzer. Bu
gibilere cevizin içini ya da yağını versen, onlar onu reddeder de ses çıkaran kabuğunu isterler. 6 Ona göre
Kuran‘ı ana-babadan öğrendiğin gibi okumak, sadece Ģeklen okumaktır. Gerçek okuma, Ģekil ve lafzın
ötesine geçen bir okumadır ki, bu kabiliyet ancak belli bir süre sonra elde edilebilir. 7 Bu cümleden olmak
üzere Mevlana‘nın, eserin hemen her yanına serpiĢtirdiği gizemlerle dolu bir din anlayıĢı kendisini hemen
göstermektedir. Dini anlaĢılması herkes için kolay olmayan bir remizler bütününe indirgemesi, âlemde
sıradan insanların anlamaktan aciz olduğu olağanüstü bazı tasarrufların söz konusu olduğunu iddia
1

el-Cin 72/25-27.

2 AteĢ, Yüce Kuran‟ın ÇağdaĢ Tefsiri, X, 110.

Konuyla ilgili detaylı bir makale için bk. Polat, ―Kuran Ayetleri IĢığında Gayb Bilgisi‖, s. 17-62.
Ne yazık ki Sayın AteĢ daha sonra kaleme aldığı Kuran Ansiklopedisi‘nde bu bilgiye doğrudan ‗gayb‘ adını vermekte ve evliyaullahı
peygamberlerin sahip olduğu imtiyaza ortak etmektedir. Bk. AteĢ, Kuran Ansiklopedisi, VI, 363-364.
5 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 150.
6 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 77.
7 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 77-79.
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etmesi, bu iddiasını desteklemek için ayetleri iĢârî yoruma tabi tutması doğrusu eleĢtirilebilecek bir
konudur. Hicr suresinin 21. ayeti, ona bu gizemler dünyasının var olduğuna dair güçlü bir destek sunmuĢ
olacak ki, kitabında en çok bu ayete yer verir. ―Hiç bir Ģey yoktur ki bizim yanımızda hazineleri olmasın, fakat
biz, onu ancak belli bir ölçü ile indiririz‖ ayetiyle ilgili olarak Mevlana, havassa ait bir takım sırların mevcut
olduğunu ve bu sırların ağyâra değil ancak yâre açılabileceğini iddia eder. Ahbabına, kendilerine ayân olan
esrarı baĢkalarına söylememelerini tavsiye eden Mevlana, münafıklara sırları vermemeleri yolunda Hz.
Peygamber‘in uyarılarını bu iddiasına delil olarak gösterir.1 Hatta ―Ona temiz olanlardan baĢkası el sürmez
(Vâkıa 56/79)‖ ayetini esrara muttali olanlar Ģeklinde anlamıĢtır. 2 Üstelik evliyanın muttali olduğu sırlar,
taĢıması o kadar zor olan sırlardır ki, bunları zaten avâma açma imkânı yoktur.3 Ona göre Allah‘ın âlemde
âlemde farklı derecelerde veli kulları vardır ki, bu veli kullar dahi birbirinden haberdar değildir. Gözlerden
mestur olan bu kullar, ancak kendi iradeleriyle tanınmak istediklerinde zahir olurlar. Umumhanelerde
çalıĢan kadınlar bile kendi istekleri olmadığında gözlerden saklı kalabiliyorlarsa, veli kullar evleviyyetle
bunu becerebilirler.4 Bu veli kulların Mevlana‘nın düĢünce sistemine göre âlemde mestur olması ve bir
takım tasarruflarda bulunması yadırganacak bir durum da değildir; çünkü onlar âlemin daha kuruluĢ
aĢamasında var olan ruhlardır. Örneğin âlemin kadim olduğunu söyleyen feylesoflar (merkepler), aslında
âlemin hâdis olduğunu bil-müĢahede bilen enbiya ve evliyadan habersiz gibi davranmaktadırlar. Enbiya
ve evliya, bu âlem evinde ikamet eden ruhlar mesabesindedirler, orada meydana gelen bütün değiĢikleri,
bu arada âlemin yaratılmasını hakikat üzere bilirler; çünkü onların ruhları âlem henüz yaratılmadan
mevcut idi.5
Mevlana‘nın olağanüstülükler konusunda bir baĢka dikkat çekici yaklaĢımı, olağanüstülüklerin varlığı
konusunda yer yer peygamberlerden örnek vererek daha sonra benzer durumları evliya için
öngörmesidir. Örneğin, Musa‘nın asası, Ġsa‘nın babasız vücuda gelmesi, Ġbrahim‘in ateĢe atıldığında
ateĢin gülĢene dönmesi, Peygamber‘in ayı yarması ve Âl-i Ġmrân‘da belirtildiği üzere (Âl-i Ġmran 3/40)
Zekeriya (as)‘ya yaĢlılığında bir evlat bahĢedilmesi konularına dikkat çeken Mevlana, esbabın bahane
olduğunu, Allah‘ın has kulları için esbaba ihtiyaç bulunmadığını anlatmak ister. Nebiler için söz konusu
olan yukarıdaki hususlardan evliyaya bir yol bulur.6 Zaten Mevlana, bu açıdan bakıldığında, insanları iki
kısma ayırmaktadır. Bunlardan ilk kısım nebiler ve onların yolundan giden evliyadır. Bunlar ebnâ-yı
ezeldir. Bir de diğer insanlar vardır ki, bunlar da ebnâ-yı halktır. Dolayısıyla ―Ben ancak bir beĢerim (Kehf
18/110)‖ sözü, ehl-i din ile ehl-i tıynetin birbirinden ayrılması için irad edilmiĢ bir imtihan sözü idi. 7 Bir
yerde de Mevlana, enbiya ve evliyanın, akılları Ģehvetlerine galip olmakla melekler seviyesine geleceğini
ifade eder.8
Elbette ki evliyanın keramet sahibi olması ihtimalini dıĢlayamayız; ne var ki okuyucunun zihninde
nebilerle evliyayı eĢitleyen bir olağanüstülükler dünyası üretmek, âlemdeki hadiselerin esbab boyutunu
tamamıyla dıĢlayan yorumlara imza atmak Kuran‘ın sarih naslarıyla bağdaĢmamaktadır. Kaldı ki evliya ve
enbiyayı eĢitlemek, aralarında sürekli olarak birebir iliĢkiler kurmak, ciddi problemler doğurabilir; çünkü
peygamberlerin din konusundaki beyanları katiyet ifade ederken, evliyanın yorumları bir içtihattan öte
gitmez. Bu yorumlara bir de evliyanın melekler seviyesine ulaĢabileceğini söylemeyi eklersek, sıkıntının
boyutu bir kat daha artar.
Mevlana‘nın enbiya ve evliya hakkındaki bu olağanüstü vasıflarla bezenmiĢ övgüleri, onların
kelamında Hakk‘ın kelamının tezahür ettiğini ifade ettiği satırlarla nihayet bulur. Buna göre enbiya ve
evliyanın sözlerinde aslında Hakk‘ın sözleri sabit olmaktadır.9 Burada hüsn-ü niyetle Ģu Ģekilde bir
1 Mevlana,

Fîhi mâ Fîh, s. 66-67.
Fîhi mâ Fîh, s. 79.
3 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 93-94.
4 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 83-84.
5 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 128-129.
6 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 65-66.
7 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 224-225.
8 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 74.
9 Galiba bu ve benzeri satırlar, Mevlana‘nın kimi ilim adamları tarafından bazen Batınîlik (Galib, A‟lâmu‟l-Ġsmailiyye, s. 187-191,
254-262, 309-310, 316-318, 423-424, 505-507 (Öztürk‘ten naklen, Kuran ve AĢırı Yorum, s. 38)), bazen de Ġsmailî-Batınî
karakterde (Goldziher, el-Akîde ve‟Ģ-ġerîa, s. 216-217) görülmesine sebep olmuĢtur. Konuyla ilgili bk. Öztürk, Kuran ve AĢırı
2 Mevlana,
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yorumda bulunmak isteriz doğrusu; acaba bu sözleriyle Mevlana, onların Kuran ve Sünnet çerçevesi
içerisinde konuĢtuklarını mı anlatmak istemiĢtir? Yoksa mesele göründüğü kadar basit değil midir?
Doğrusu ilk ihtimali düĢünmek hem de daha makul olurdu, hem de sarih naslarla çeliĢmezdi; ancak
Mevlana‘nın bundan öte Ģeyler söylediğine dair ciddi kuĢkular bulunduğunu Ģu satırlar göstermektedir:
―Ġmdi eğer evliyanın kelamı, Hakk‟ın kelamı olmasa idi,
[Yani “onun lisanı olurum”] batıl olurdu.
Zira eğer lisandan murad, nakl-i Kuran olsa idi, Kuran‟ın harfini mümin ve münafık nakl ettiklerinden, o halde
[Yani “bir kulu severim”] hitabına ne hacet vardı? Hâlbuki
[yani “hak, Ömer‟in
lisanı üzere konuĢur”] hadis-i Ģerifi Hz. Ömer‟in harf üzere tekellümü hakkında varid oldu ise, o halde Hz. Ömer‟e
sebeb-i tahsisi nedir? Bunda sairleri hep müĢterektir. Ve eğer
[yani “Kalbinden hikmet pınarları
kaynar”] hadis-i Ģerifi, harf-i Kuran‟ı murad eyleye idi, bunun için
[Yani “kırk sabah”] ihlasına hacet yok
idi. Ġmdi eğer bir kimse harflerde garazsız teemmül ederse, ehl-i Kuran ve havassı baĢkaları olduğunu ve Hak Teala
Hazretleri‟nin âlemde onları intihab buyurup kendi hitabına mahal kıldığını ve onların nur-ı Hak ile görüp lisanlarıyla
söz söylediklerini bilir. Nitekim Kuran-ı Mecid‟de buyrulur:
(Bakara 2/269) [Yani “Allah hikmeti, kime dilerse ona verir. Kime de hikmet verirse, muhakkak ki ona çok hayır
vermiĢtir.”] Lâ-cerem nazar-ı inayet böyle bir âdemi ara. Nitekim buyrulmuĢtur:
[Yani “Hakk‟ın öyle kulları vardır ki, ibadına nazar ettikleri vakit, onlara libas-ı saadeti giydirirler.”]
Zira onların nazarları Hakk‟ın nazarı ve inayetleri Hakk‟ın inayeti, gazapları Hakk‟ın gazabıdır. Gazap ve rıza
hallerinde onların söyledikleri kelam, Hakk‟ın kelamıdır. Zira kelam-ı Hak, ne Arabîdir, ne Fârisîdir, ne Süryânî ve ne
de sair lisanlardır; harf ve savttan münezzehtir.‖1 Açıktır ki onun kastı, Allah‘ın veli kullarının doğrudan Allah
kelamı konuĢuyor olabileceklerine iĢarettir. Oysa böyle bir yetki yalnızca elçilere (melekler ve
peygamberler) verilmiĢ bir görev olup bunlar dıĢında kalan bütün insanların sözleri kabul edilebileceği
gibi reddedilir de… Hatta Hz. Peygamber‘in kendisi dahi dini ilgilendirmeyen alanlarda hata yapabilir,
yanlıĢ söz söyleyebilirdi; çünkü bu konuda o da diğer insanlara müsavi olduğu gibi kimi zaman onlardan
da geriydi.
Kuran‘ın zahirinden dıĢarı çıkan bir yorum örneği, Nasr suresinin tefsirinde kendisini gösterir.
―Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit
hamdederek Rabbini tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.‖ ayetlerinden oluĢan bu
sure, ilginçtir ki tefsir eserlerinde iĢârî tefsire bir delil olmak üzere ashabın bu ayetlerden zahire uygun
iĢârî yorumda bulunduğu nakledilir. Buna göre sûredeki ifadelerden ashap Mekke‘nin fethi gibi hususları
anlarken Hz. Ömer, Ġbn Abbas‘a ayetlerin tefsirini sormuĢ, o da bu ayetlerden Hz. Peygamber‘in ecelinin
yettiği anlamını çıkardığını söylemiĢti. Bunun üzerine Hz. Ömer, kendisinin de bundan baĢka bir Ģey
anlamadığını ifade etmiĢti.2 Dolayısıyla ayetin zahiri anlamını dıĢlamayan bir iĢârî yorum örneği Hz.
Ömer ve Ġbn Abbas‘ın uygulamasıyla ortaya konmuĢtu.3 Ancak Mevlana bu yorumu dahi zahir
ulemasının anlayıĢı olarak niteler ve ayetleri muhakkik ulemanın daha farklı anladığını belirtir. Ona göre
aslında ayette anlatılmak istenen Ģudur: ―Ġnsan evsâf-ı zemîmeyi kendi ameli ve içtihadı ile kendisinden def‟ eylediğini
zanneder. Vaktaki birçok mücahede eder ve mesaisini sarf edip nevmîd olur; Hak Teala ona der ki: Sen onun kuvvet ve
fiil ve amelin ile olacağını zannettin; o benim vaz‟ ettiğim bir adettir; yani malik olduğun Ģeyi, bizim yolumuzda bezl et;
ondan sonra, sana bizim ihsanımız vasıl olur. Bu bî-pâyân olan yolda, bu zayıf olan el ve ayak ile seyretmeni emrediyorum.
Bu zayıf ayak ile ve belki yüz bin ayak ile bu yoldan bir menzilin kat‟ olunamayacağı malumdur. Ancak vaktaki kudret
ve takatin olduğu halde yola giresin ve düĢüp artık takatin kalmaya; ondan sonra Hakk‟ın inayeti imdadına yetiĢir.
Nitekim çocuk süt emer bir halde bulundukça, onu gözetirler; ve büyüdüğü vakit onu kendi haline terk ederler; o gider.
ġimdi… Kuvvetlerin kalmadı ve mesailerin dökülüp kaldı; ve bu kuvvetlerin ve bu mücahedelerin icra eylediğin vakit,
uyku veya uyanıklık halinde sana bir lütuf gösterir idik. Sen dahi bizim talebimizde kavi ve ümit-var olur idin. O aletin
Yorum, s. 38, 231.
Fîhi mâ Fîh, s. 222.
2 Taberî, Câmiu‟l-Beyân, XII, 731-732; Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Müfessirûn, II, 355.
3 Doğrusu bu yorum Ģeklinin iĢârî tefsire delil olması çok da kolay değildir; çünkü Kuran‘dan anladığımız kadarıyla
peygamberlerin tamamı bir vazife için gönderilmiĢtir. Bu vazifeleri sona erdiğinde ecellerinin de yettiğini düĢünmek son derece
tabiîdir. Dolayısıyla aslında bu yorum, Kuran‘ın diğer nasları çerçevesinde zahire uygun bir tefsirden baĢkası değildir. Bk. Zefzâf,
et-Ta‟rîf bi‟l-Kurân ve‟l-Hadîs, s. 188.
1 Mevlana,
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kalmadığı bu saatte fevc fevc sana müteveccih olan atâlarımızı ve lütuflarımızı ve inayetlerimizi görüyorsun. Hâlbuki yüz
bin mesai ile bu eltaftan bir zerre müĢahede etmez idin. ġimdi “fesebbih bi hamdih” yani “Hemen Rabb‟ini hamd ile
tesbih ve tenzih et.” Sen zannettin ki, o iĢ senin elinden ve ayağından zahir olacaktır ve onu bizden görmedin. ġimdi

mademki bizden olduğunu müĢahede ettin, bu fikir ve zandan istiğfar et! Çünkü O tövbeleri
fazlaca kabul edendir.‖1

Görüldüğü gibi bu yorumlar da bütünüyle reel dünyayı dıĢlayan bir dünya anlayıĢını yansıtmaktadır.
Doğrusu âlemde gizemlerle örtülü bir tasarruflar dünyasının var olduğu, bu tasarrufların esrarının ancak
veli kullara açık olduğu, bazı tasarrufların ise bu kullar aracılığı ile gerçekleĢtirildiği düĢüncesi, Kuran‘ın
mübîn oluĢu ile bağdaĢmadığı gibi tabiatın Allah‘ın koyduğu düzene göre iĢlediğini ifade eden ayetlerle de
çeliĢmektedir. Kuran‘ın mübîn olduğunu ifade eden ayetlerle çeliĢmektedir; çünkü Kuran‘ın bizzat kendi
ifadeleriyle ―Muhakkak ki o (Kur'an) âlemlerin Rabbinin indirmesidir. (Resulüm!) Onu Rûhu'l-Emîn (Cebrail)
uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiĢtir.‖2 Apaçık bir Arap dilinde indirildiğine
göre, ortalama bir Arap tarafından, dinî mükellefiyetlerini bilme noktasında bu kitabın anlaĢılır olması
beklenir. Arap dilinde olduğuna göre, Arap dilinin lafızları çerçevesinden çıkmaması gerekir. Allah‘ın
tabiata koyduğu düzen ile çeliĢmektedir; çünkü Kuran‘da açıkça ortaya konmayan, farkında olmadığımız,
tahammül sınırlarımız içerisine de girmeyen bir âlemin din algılarımızı Ģekillendirmesi ya da sorumluluklar
yüklemesi insanın yaratılıĢ ve imtihan ediliĢ esprisi ile de bağdaĢmaz. Öte yandan tarihsel bir tecrübe
olarak âlemdeki hâdisâtı sürekli bir Ģekilde kudret-i ilahîye atfederek anlamlandırmak Ģeklinde tarif
edebileceğimiz Cebrîlik, her ne kadar daha dindarane bir hayat tarzı gibi görünse de son tahlilde
Müslümanları değiĢimlere karĢı körleĢtirecektir.
ĠĢaret etmek istediğimiz diğer bir konu, birçok sufî tefsirin kendisini kaptırmaktan kurtaramadığı, fenâ
fillâh anlayıĢı doğrultusunda kendisine tefsirlerde yer bulan rü‘yetullah meselesidir. Bilindiği gibi Kuran‘a
göre Allah Teala‘yı dünyada iken görmek mümkün değildir. Hz. Peygamber dahi böyle bir iddiada
bulunmamıĢtır. Ehl-i Sünnet inancına göre kullar ancak öteki dünyada Rablerini görebileceklerdir. Oysa
birçok iĢârî yorum, daha dünyada iken bazı has kulların Allah‘ı müĢahede ettiklerini ifade eder. Ne var ki
burada bir incelik söz konusudur; aslında onlar da insanın beĢer olarak dünyada Allah‘ı görmesinin
mümkün olmadığını bilirler; ancak fena fillah dediğimiz hale eriĢenler, dünyada iken O‘nu müĢahede
edebilirler…
Bu iddiayı dinin açık nasları ile izah etmek nasıl mümkün olacaktır bilemiyoruz; ancak kendisi de bir
tefsir hocası olan ve Tefsir sahasındaki müktesebatından kuĢku duyamayacağımız Sayın Süleyman AteĢ,
iĢarî tefsir alanının baĢ kitabı olan eserinde bunu Ģu Ģekilde izah eder: ―Fena fillah halinde görme olursa
da bu halde insan kendi varlığından Tanrı varlığına geçtiği için Tanrı‘yı gören yine Tanrı‘dan baĢkası
değildir‖3 Doğrusu telaffuzundan bile endiĢe ettiğimiz bu satırların ne anlama geldiğini hâlâ çözebilmiĢ
değiliz; ancak benzer satırların Mevlana‘da oluĢu, bu yaklaĢımın iĢârî tefsirlerin önemli bir handikabı
olduğunu gözler önüne sermektedir diye düĢünmekteyiz: ―Allah ile senin aranda perde senin nazarındır. O
kadar mücahede et ki, perde yırtılsın, kâffe-i mevcudât Allah olsun.‖4 diyen Mevlana, gayret sarf edecek her beĢere
bu imkânı tanımıĢ olmaktadır. Oysa böyle bir imtiyaz ve lütfun kullara bağıĢlanması söz konusu olsaydı,
bundan evliyanın değil öncelikle enbiyanın istifade etmesi uygun olurdu. Fakat biliyoruz ki, her ne Ģekilde
olursa olsun, hiçbir peygamber dünyada Allah‘ı görememiĢtir. Hatta bunu çok isteyen Hz. Musa, kesin
bir dil kullanılarak (len terânî: Beni asla göremeyeceksin) bundan mahrum edilmiĢtir. Bu ifade o kadar
kesindir ki, Ġslam tarihi içerisindeki en önemli düĢünce ekollerinden biri olan Mu‘tezile, özellikle bu ayeti
delil göstererek Allah‘ın sadece bu dünyada değil, ahirette de görülemeyeceğini iddia etmiĢtir. Ulu‘l-azm
peygamberlerden olan Musa (as)‘nın dahi elde edemediği bu payeyi hangi veli kul, ne yapmak suretiyle
elde edebilecektir?

1 Mevlana,

Fîhi mâ Fîh, s. 75.
eĢ-ġuarâ‘ 26/192-195.
3 AteĢ, ĠĢârî Tefsir Okulu, s. 297.
4 Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 228. (Zaten Mevlana‘ya göre iki ‗ene‘ olmaz; ya Tanrı ölmelidir ya kul... Tanrı ölmeyeceğine göre, ikiliğin
kalkması için kulun ölmesi gerekir. Bk. Mevlana, Fîhi mâ Fîh, s. 25.)
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Sonuç Yerine
Mevlana gibi önemli bir tarihî Ģahsiyeti herhangi bir bilim dalının kalıpları içerisine sıkıĢtırmak
mümkün görünmediği gibi doğru da değildir; çünkü eserlerinde açıkça görüldüğü gibi Mevlana kimi
zaman bir halk ozanı, kimi zaman vecd halinde Ģiirler irad eden bir derviĢ, kimi zaman cemaate vaaz
veren bir vaiz, kimi zaman devlet adamlarıyla istiĢare eden ve onlara yön veren bir danıĢman ve kimi
zaman bir bilim adamı hüviyetindedir. Bunlara bir de özel sohbetlerinde konuĢtuklarını ilave ettiğimizde,
karĢımıza birçok veçheye sahip çok yönlü bir düĢünürün çıktığını görürüz. Böyle bir düĢünürün,
Kuran‘ın sıradan okuyucular için kapalı kalan alanlarına yönelik üst anlamlara ulaĢma teĢebbüsünde
bulunması oldukça tabiîdir. Bununla birlikte bu teĢebbüslerin kimi zaman Tefsir Bilim Dalı tarafından
onaylanmayan yönleri olabilir. Bu gibi yerlerde okuyucuya düĢen, daha dikkatli olması, temel kaynakların
onayı doğrultusunda bilgilerini kontrol etmesidir. Denilebilir ki, iĢârî-nazarî yorumlarda en tehlikeli
durum, bu yorumları yapanlardan ziyade bunları değerlendirenlerin tutumudur. Söz konusu yorumlara
mutlak hakikat değeri atfedenler, belki de bu yorumların sahiplerinden daha sakıncalı bir davranıĢa imza
atmıĢ olmaktadırlar, çünkü Mevlana‘nın yazdıklarını düzenli, akademik disiplin içerisinde kaleme alınmıĢ
çalıĢmalar olarak görmek hakikatle bağdaĢmaz. Kim bilir, belki de birçok farklı makale ya da makalecik,
farklı zamanlarda, farklı gündemlerle alakalı olarak Mevlana tarafından ortaya konmuĢtu. Önemli olan
okuyucunun kendisini tamamıyla bu eserlerin esiri yapmaması, bir beĢer olarak sevapları kadar hataları da
olması mümkün ve muhtemel Mevlana‘nın, ilmî açıdan da eleĢtiriye açık taraflarının olabileceğini kabul
etmesidir.
Kuran‘ı sahih bir tefsir ameliyesine tabi tutmanın yolu, Kuran dilinin anlam alanları içerisinde
kalmakla mümkün olabilir. Bu alanların dıĢındaki her yorum çabası, karanlığa taĢ atmak cinsinden
teĢebbüsler olarak berhayat olabileceğinden, hem yorumcunun kendisini hem de bu yorumlarla karĢı
karĢıya gelenleri ucu bucağı olmayan bir ummana uğurlamıĢ olacaktır. Hangi yöne gidileceği ve ne tür
sonuçlarla karĢı karĢıya kalınacağı kestirilemeyen bu maceralar, netice itibarıyla bizi Kuran dairesinin
oldukça uzağında kalan sahalara sürükleyebilir. Böyle bir tehlikeden kurtulmanın bize göre en sağlam
yolu, ulemanın, özellikle Usûl-i Fıkıh‘ta çerçevesini çizdiği, lafızların anlamlara delalet Ģekillerini merkeze
oturtan okuma biçimleri geliĢtirmektir. Bir anlamda pergelin iğnesi Kuran lafızlarına sabitlenmeli, diğer
ayak olabildiğince esnetilmelidir. KuĢkusuz bu okuma biçimlerinin modern dilbilimsel yaklaĢımlar
içerisinde revize edilmesi imkânı her zaman için söz konusudur; ancak bu seviyeyi günümüzde aĢamamıĢ
olan Müslüman toplumların, ne olduğunu henüz tam olarak bilemediği modern trendlerin peĢine
takılarak yeni bir konkordizm (bilimsel tefsir yaklaĢımında olduğu gibi) hatasına düĢmesi de anlaĢılır gibi
değildir.1
Günümüzde iĢârî yorumları kendi hareket noktaları için ciddi bir argüman olarak kullanan tarihselci
yaklaĢımların, asıl olarak metnin lafzi anlamlarının bağlayıcılığından kurtulmak gayesini güttükleri açıktır.
Hakikat budur ki, iĢârî tefsir örneklerinin birçoğu, lafzı çok fazla önemsemeyen yorumlarıyla bu iddialara
destek de sağlamaktadırlar. Oysa lafzın sınırlarını göz ardı eden hangi yaklaĢım olursa olsun, mahiyet
itibarıyla Batınîlikten çok da farklı olmayacaktır.
Son söz olarak Ģunları söylemek isteriz: ĠĢarî bir yorum ameliyesinin Ġslam düĢüncesi için belki de en
sakıncalı yanı, özgür düĢünceye kapı aralıyormuĢ gibi görünmesine rağmen, ironik bir Ģekilde eleĢtiriye
kapalı olmasıdır. Oysa özgür düĢüncenin geliĢmesi için gereksinim duyulan en hayati ihtiyaç, düĢüncenin
eleĢtiriye açık tutulmasından baĢkası değildir.

1

Nitekim bazı bilim adamları ‗iĢaret‘in duyusal ve zihinsel olabileceğini, duyusal olanların iĢaret isimlerinin gösterdiği manaları
anlatmakta kullanılırken zihinsel olanların ancak pek çok lafzın istimali ile anlamlarına iĢaret edilebilen kelamdan ibaret olduğunu
söylerler. Bu açıdan yaklaĢıldığında iĢâri tefsiri iki kısma ayırırlar; ilk grup ehl-i takva müminlerin Kuran tilaveti esnasında
ulaĢtıkları bazı manalardan ibaret olduğunu (mevâcîd), ikinci kısımda yer alan iĢârî yorumların ise bugünkü bilimsel keĢiflere
iĢaret eden kevnî ayetlerden anlaĢılan açık iĢaretler olduğunu ifade ederler. Hatta el-Ġkk, kitabında ―Kevnî Ayetlerin Bilimsel ĠĢârî
Yorumu‖ baĢlığında özel bir bölüme de yer verir. Bk. Ġkk, Usûlü‟t-Tefsîr ve Kavâiduh, s. 206, 217.
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MEVLÂNA‘NIN MESNEVÎ‘DE BĠR AYETE GETĠRDĠĞĠ ĠġÂRÎ YORUM
(BAKARA 260. AYET)
Dr. Halim GÜL*

Ben bugün Mevlâna‘nın mesnevi‘de ele alıp iĢârî olarak yorumladığı Bakara suresinin 260. ayeti
üzerinde duracağım. Bu ayetin yorumu neredeyse Mesenevî‘nin beĢinci cildin tamamını kapsamaktadır.
Tasavvufta kötü huyların zararları ve onları terk etmenin öneminden bahsedilir. Mevlâna da bu ayet-i
kerimenin tefsirinde kötü huylardan; kibir, tûl-i emel, Ģehvet ve hırsın terk edilmesinin emir olduğunu
iĢârî olarak çıkarmakta bu ayetin yorumu sadedinde çeĢitli hikayeler, temsiller ve metaforlar
kullanmaktadır.
Mesnevî‘de tarihi, sosyolojik, psikolojik pek çok olmuĢ veya olması muhtemel veya fabl türünden
hikâyeler mevcuttur. Mevlâna bu hikâyeleri belli bir konunun daha iyi anlaĢılması için anlatır ve sonunda
onlardan dersler çıkarır. Dolayısıyla bu hikâye ve temsillerin bir zahiri, bir de bâtınî anlamları vardır.
Birçok zahir âlimleri Mevlâna‘nın Mesnevi‘si ile alay etmiĢ, onun kuĢ ve tilki hikâyelerinden oluĢan bir
eser olduğunu iddia etmiĢlerdir. Mevlâna, hikâyelerin zahirine takılıp, onlardan mana çıkaramayanları,
Ģöyle bir misalle açıklamaya çalıĢır. Bir nahiv âlimi ―Zeyd Amr‘ı dövdü‖ değince nahiv bilmeyen birisi;
kabahati olmaksızın mı onu dövdü? Diye sorunca, Nahiv âlimi; Zeyd ile Amr yalan olmakla beraber bir
irap misalidir. Sen misale bakma, temsil ettiği iraba bak! Nahiv ilminden habersiz kiĢi; ben onu bunu
bilmem, Zeyd Amr‘ı günahı ve hatası olmaksızın nasıl döver? Nahiv âlimi çaresiz kalınca latife olarak;
Amr, fazla bir vav çalmıĢtı. Zeyd onun hırsızlığına vakıf olunca onu dövdü, deyince. O cahil: iĢte Ģimdi
bu doğruyu candan kabul ettim, der. Bunu aktardıktan sonra Mevlâna Ģu değerlendirmeyi yapar; batıl
söz, batıl olan kimselere doğru görünür.1 Yine de Mesnevî‘yi zahiri bilgilerine göre okumak isteyenler
ondan birçok Ģeyler öğrenebilirler. Fakat tasavvufi bilgi ve tecrübeye sahip kiĢiler ruhanî perspektif ile
okuyup kendilerine rehber edinenler onun künhüne vâkıf olabilirler. Bu konu ile ilgili Mevlâna ne güzel
demiĢtir:
―Her kim Mesnevî‘yi masal diye okursa onun için masaldır. Her kim de kendisinin halini bu kitapta
görürse, o kimse merttir.
Mesnevi, Nil suyu gibidir: Kıptî‘lere kan görünmüĢtür. Musa‘nın kavmine o, kan değil, sudur.‖2
Ayetin yorumuna geçmeden önce iĢârî tefsir nedir? kısaca üzerinde durmak istiyorum.
ĠġÂRÎ TEFSĠR
Tefsir çeĢitlerinden biri de, tasavvufi tefsirlerdir. Bu çeĢit tefsirler, Kur‘an ayetlerin zâhiri anlamından
baĢka, gizli iĢaretler gereği mutasavvıflara malum olan ve zâhiri manaya da ters düĢmeyen tefsirlerdir.
ĠĢâri tefsir hakkında birçok tanım bulunmaktadır. Onlardan bazıları Ģunlardır. Kur‘ân-ıKerim‘i yalnız
sülûk erbabınca bilinen ve zâhir mana ile bağdaĢtırılması mümkün olan, bir takım gizli anlamlara ve
iĢâretlere göre tefsir etmektir. Diğer bir ifade ile yalnız sülûk erbabına açılan ve zahir mana ile
bağdaĢtırılması mümkün olan bir takım gizli anlam ve iĢaretlere göre yazılan tefsirlerdir. Daha açık ifade
ile Allah Teâlâ‘nın görüĢ ufuklarını aydınlatması ile Kur‘ân-ı Kerim‘in sırlarına vakıf olan yahut Cenâb-ı
Ankara Tevfik Ġleri Ġ.H.L Mes. Ders. Öğrt.
ġerif, Aslı ve SadeleĢtirilmiĢiyle Manzûm Nahifi Tercemesi I-VI, haz. Amil Çelebioğlu, MEB Yay., Ġstanbul 2000, c.II,
3563 vd
2 Mesnevî, c.IV., 32 vd.
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Hakk‘ın ilham ve fetih yolu ile zihinlerini ince/ dakik manalar ilkâ ettiği sülûk ve mücâhede erbâbı ilim
ehli kiĢilerin, zahirine uygun düĢecek Ģekilde, ama zahiri manasının dıĢında Kur‘ân-ı Kerim‘i tefsir
etmesidir. Bu çeĢit tasavvufî tefsirler, sûfinin öncel fikirlerine değil, bulunduğu makama ve hale göre,
kalbe doğan ilham ve iĢâretlerine dayanır.1 Neticede tasavvuf erbabının riyazetleri sonucu elde ettikleri
ledünni ilimle Kur‘ân‘a yaklaĢan ve onu yorumlayan bir tefsir çeĢididir.
Ġsmâil Ankaravî, bu tür tefsirler için ―ehl-i tahkîkin, lafızdan müstefât olan manaya göre tefsir
yapmalarıdır.‖2 demektedir.
Bu konuda Tacuddîn b. Ataullah el- Ġskenderî ġöyle der; ―Bil ki bu gurubun (Sufilerin) Allah‘ın
âyetleri ve Rasulüllah‘ın (s.) sözlerine getirdikleri, lafzın iç anlamıyla ilgili ilginç yorumların amacı, lafzı dıĢ
anlamından saptırmak ve bilinen anlamıyla çeliĢen Ģeyler söylemek değildir. Fakat âyet ve hadisin dıĢ
anlamı dilin geleneksel kullanımına ve kelimelerin konuldukları anlamların çağrıĢımlarına dayanır. Ġç
anlam ise, Allah‘ın kalbini açtığı kimsenin derin kavrayıĢ ve sezgisine dayanır. Bazı polemikcilerin ve
muhaliflerin bu teviller hakkında ‗Onlar Allah‘ın Kelamını ve Rasulüllah‘ın hadislerini saptırıp
değiĢtiriyorlar,‖ sözleri bu derin manalara karĢı sırtını çevirmene sebep olmasın. Bu tür yorumlar bir
saptırma değildir. Bu türden tevil yapanlar ‗âyetin tek anlamı budur ve bunun dıĢında baĢka bir anlamı
yoktur,‘ deselerdi, iĢte o zaman saptırma ve değiĢtirme olurdu. Aksine onlar böyle bir iddiada
bulunmadılar...‖3
Görüldüğü gibi mutasavvıflar âyetleri tefsir ederken zâhiri manalardan çok bâtini manaları üzerinde
durmuĢlardır. Fakat bununla birlikte tasavvufî tefsir sahipleri âyetlerin zahir manalarını inkâr
etmemiĢlerdir. Aslında bâtıni mana ile zâhiri mana arasında sürekli bir iliĢki mevcuttur. zâhiri mana
olmadan bâtıni mana vücûd bulamaz. Çünkü batıni mana, ilk anda fark edilen zâhiri mananın daha ileri
biçiminden baĢka bir Ģey değildir. Bir alime göre ve Ģurada batıni olan bir mana, bir baĢka alime göre ve
orada zâhiri hale gelmiĢ olabilir. Bugün yeryüzünün her yanında bâtıni olan bir mana yarın her yerde
zahirileĢebilecektir. Çünkü insanlık tekâmül ettikçe zahiri mananın çerçevesi geniĢlemekte, baĢka bir
deyimle bâtıni manalar yekûnunda azalmalar olmaktadır. Demek oluyor ki mutasavvıfların kastettikleri
bâtıni mana izafidir. KuĢadalı Ġbrahim Halvetî (ö. 1845) bu durumu anlatırken soğan istiaresi kullanmakta
ve Ģöyle demektedir: ―Elimize aldığımız soğanın dıĢındaki kabuk zâhir, onun altındaki bâtındır. Üst
kabuğu soyduğumuzda onun altındaki zâhir olacak; bâtın vasfı daha alttaki kabuğa intikal edecektir. Bu
hal, soğanı soymaya devam ettiğimiz sürece uzar gider. ĠĢte kâinattaki zâhir bâtın olayı da böylesine izafi
bir karakter arz eder.‖4
AnlaĢılan odur ki, sûfî tefekkürün esas aldığı bâtınî mana, ―sadece zahiri mana vardır‖ diyen
Zahiriyye meĢrebiyle, ―sadece bâtıni mana vardır‖ diyen Batıniyye mezhebi arasında orta ve
muvahhid bir yoldur. Mutasavvıflar dinin bütün emirlerini yerine getirdikten sonra ve Allah yolunda
vardıkları manevi mertebelerin bir tecellisi olarak, bâtınî manaya vukufiyyet kazanırlar. Bu yolun çilesini
çekmeyenler batınî manadan haberdar olamazlar. Bâtıniyye ise hareket noktası olarak dinin emir ve
yasaklarından sıyrılmak için didinir. Buna göre ―Sûfilerin yaptıkları dine hizmet, bâtıniyyenin yaptığı ise
dini tahriptir‖ denilebilir.
Burada üzerinde durmamız gereken diğer bir husus da iĢârî tefsirin, mutasavvıfların zuhurundan
sonra ortaya çıkmıĢ yeni bir tefsir çeĢidi olmadığıdır. Ta ilk devirlerden beri bilinmekte olduğunu, Kur‘ânı Kerîm, sünnet ve sahabenin söz ve fiillerinde ki deliller bize göstermektedir. Konunun uzamaması için
bunlardan bahsetmeyeceğim
ġimdi Mevlâna‘nın ayete yaptığı iĢârî yorumu hırs, makam ve mevki düĢkünlüğü, tûl-i emel ve Ģehvet
baĢlıkları altında incelemeye çalıĢalım.
es-Suyûtî, Celâlüddin Abdurramân, el-Ġtkân fî 'Ulûmi'l-Kur'ân, DımeĢk 1407/1987, c.II., s.1191; ez-Zehebi, Muhammed
Hüseyin, et-Tefsir ve'l-Müfessirûn, Beyrut, ts., c. I, s. 14; Bilmen, Ömer Nasûhî, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakâtu'l-Müfessirîn,
Ġstanbul 1973, c.I., s. 97; Cerrahoğlu, Ġsmail, Tefsir Usûlü, Ankara 1983, s. 213; Ali Turgut, Tefsir Usûlü ve Kaynakları, Ġstanbul
1991, s. 221; Güllüce, Hüseyin, Kur‘an Tesiri Açısından Mesnevî, Ötüken yayınları, Ġstanbul 1999, s. 23-24.
2 Ankaravî, Câmi‘u‘l-Âyât, Mevlânâ Müzesi, Ġhtisas Kütüphanesi, No:2081, s. 24.
3 Goldziher, Ġgnaz, Ġslam Tefsir Ekolleri, çev.: Mustafa Ġslamoğlu, Ġstanbul 1997, ss. 259-60.
4 ġahinler, Necmeddin, Hz. Mûsâ ile Yürümek, s. 121.
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HIRS
Ġnsanın fiilleri, beden-zihin- ruh yapısıyla doğrudan iliĢkilidir. Ġnsan nefsi, hem iyi hem de kötü sayılan
fiillerin nüvesini kuvve halinde bulundurur. Bir diğer ifade ile insan, fıtraten hem iyilik hem de kötülük
yapma istidadıyla mücehhez olarak yaratılmıĢ bir varlıktır. Eğitim veya eğitimsizlik veya yanlıĢ eğitim, bu
kuvve halindeki istidatları fiile dönüĢtürür. Mevlânâ, insandaki kötü fiillerin ortaya çıkıĢını veya diğer bir
ifade ile bütün kötü dediğimiz ve dinen sakıncalı görülen fiiller, insan tabiatının temelinde fıtraten
bulunan ve hemen hemen her insanın mizacında yatan kuvve halinde dört tabii huy veya dört istidâttan
bahseder. Allah‘ın Hz. Ġbrahm‘e hitaben:

―Hani Ġbrâhim: ‗ Ey Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demiĢ (Allah da) yoksa
buna inanmadın mı? demiĢ, O da inandım, fakat kalbimin (gözümle de görerek) mutmain
olması için (istedim.), (Allah) ġöyle buyurdu; Dört kuĢ al. Onları kendine alıĢtır, sonra (kesip
parçalarını birbirine karıĢtırıp) her parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra da onları çağır.
KoĢarak sana geleceklerdir. Allah‘ın Aziz ve Hâkim olduğunu bil.‖1 âyetini tefsir ederken bunları

detaylı olarak izah etmektedir.
Aslında bu âyet-i kerimde, Hz. Ġbrahim (a.)‘e kesmesi emredilen dört kuĢun insan da mevcud olan
dört kötü huyu temsil ettiği, bunların ise Ģehvet, tûl-i emel, kibir ve hırs olduğu çeĢitli tasavvufî tefsirlerde
izâh edilmiĢtir.2 Biz Ģimdi bu âyetle ilgili Mevlânâ‘nın yorumunu, daha sonra ise kazın temsil ettiği hırs ile
ilgi yorumlarını vermeye çalıĢacağız:
Ġnsan da dört vasıf vardır ki o vasıflar, aklın çarmıhı olmuĢtur.
Ey idrâki güneĢe benzeyen, sen vaktin Halil‟isin, yol vuran bu dört kuĢu öldür.
Çünkü bunların her biri de, karga gibi, akıllıların akıl gözlerini oyar çıkarır.
Bedene ait dört sıfat Halil (a.)‟ın kestiği kuĢlar gibidir. Onların boğazlanması, ruhun yolunu açar.
…
Çünkü bu beden, dört huyun durağı olmuĢtur ki bunların adı, fitne çıkaran dört kuĢtur.
Eğer halkın ebedi olarak diriliğini istersen bu uğursuz dört kuĢun baĢlarını kes.
Sonra da onları baĢka bir sûretle dirilt ki artık onlardan sana bir zarar gelmesin.
Manen yol kesen dört kuĢ, halkın gönlünü yurt edinmiĢtir.
(Bu kuĢlar)
Kaz, tavus, karga ve horoz idi ki, insanlarda ki, dört huyu temsil ediyorlardı.
Kaz hırstır, horoz Ģehvet… Makam tavusa benzer, karga ise tûl-i emele.
Karganın emeli ebedi olmak yahut uzun bir ömre kavuĢmaktır. Bunu umar durur. 3
Bu âyette, zâhirî manasından da anlaĢılacağı gibi, Hz. Ġbrahim‘in, Allah Teâlâ‘dan kalbinin mutmain
olması için, ölüleri nasıl dirilteceğini sorması üzerine, Allah‘ın da ona dört kuĢ alıp, onları kesip her birini
bir dağın baĢına bırakması ve sonra kuĢları çağırmasıyla, onların nasıl dirilip kendisine doğru geldiğinden
bahsetmek suretiyle, maddî dirilmeye dikkat çekmiĢtir.4 Mevlâna ise, cesetlerin kıyamette dirilmesi
hakkında olan bu âyeti, ruhların mânen dirilmesi olarak anlar ve Ģöyle tefsir eder; ― Allah‘ın kurbiyetinden
uzaklaĢarak, bu maddi ve süflî âleme inen ruhlara maddî ve süflî vasıflar arız olmuĢ, ruhlar önceki saflık
ve özelliklerini kaybetmiĢlerdir. Ruhların önceden olduğu gibi saf ve manen diri olmaları için, kendilerine
galip gelmeye veya galebe çalmaya çalıĢan bu süflî arızalardan kurtulmaları, yani onları yok etmeleri
gerekir. Bu arız olan vasıfların en zararlıları ise âyette kesilmesi bildirilen ve horoz, karga, tavus ve kazın

Bakara, 260.
Bkz. KuĢeyri, Letâifü‘l-ĠĢârât, Mısır 2000, c. I., ss.241-45; KaĢânî, Tevilât, c.I., s. 45; Bursevî, Ruhu‘l-Beyân, c.I., s.415; Âlûsî,
Ruhu‘l-Meânî, c.III., ss.31-32.
3 Mesnevî, c. V., 30 vd / 30 vd.
4 Bkz. Taberî, Câmi‘u‘l-Beyân, c.III., ss.49-52; Râzî, Tefsiru‘l-Kebîr, c. VII, ss.415-18; Ġbn-i Kesir, Tefsir, c.I., ss.332-35.
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temsil ettiği1, Ģehvet, çok yaĢamak arzusu, hırs ve makam-mevki düĢkünlüğüne delalet eden kötü
huylardır.
ĠĢte Mevlâna, yukarıda meâlini zikrettiğimiz âyeti, bu kötü huyları terk ederek, ruhların kurtuluĢuna
delil saymaktadır. Biz Ģimdi bu kuĢlardan kazın temsil ettiği hırs ile ilgili beyitleri vermeye çalıĢarak hırsın
ne demek olduğunu ve zararlarını açıklamaya çalıĢalım.
Kaz hırsı temsil eder ki kuru yaĢ ne bulursa yere gömer.
Onun boğazı bir an için durup dinlenmez, “Külû veĢrabû=Yiyiniz içiniz.”2 emrinden baĢka emr-i Ġlâhiyye kulak
vermez.
Bir yağmacı gibidir. Bulunduğu evi kazar, çabuk çabuk dağarcığını –Yani kursağını- dolurur.
Ġnci veya nohut tanesi, ne bulursa iyi, kötü demeden dağarcığına tıkar.
BaĢka bir yağmacı gelip de ortak olmasın diye yaĢ kuru her ne bulursa çuvalına doldurur.
KarĢısına baĢka bir yağmacını çıkmayacağı hususunda Sultan‟ına itimadı yoktur.3
Görüldüğü gibi Mevlâna bu beyitleri ile Ģunu anlatmaya çalıĢıyor; Ġnsanda bulunan kötü huylardan
Ģehvet, hırs, tûl-i emel ve makam, mevki düĢkünlüğü ki tavus, kaz, karga ve horoz bu sıfatları temsil
ederler. ĠĢte Hz. Ġbrahim (a.), bu kuĢların temsil ettiği ve insanda bulunan dört kötü huyu öldürmeye
memur olmuĢtur. ġâyet bu huylar insanın bedenine hakim olurlarsa onu çarmıha germiĢ olurlar. Eğer
onları ıslah edip, yerlerine güzel huyları ikame ederlerse ruhun yolunu açmıĢ olurlar. KuĢeyri‘nin
ifadesiyle; Ģayet insan -yukarıda ki ayette belirtilen kuĢların öldürülmesine benzer tarzda- nefsini kötü arzu
ve isteklerden riyazetle temizlemezse kalbî dirliği elde etmesi imkânsızdır.
Acaba niçin kaz hırsı temsil etmektedir? Kanaatimizce bunun sebebi, onun daima baĢı yerde, uzunca
gagasını toprağa gömerek, kurt, solucan v.b. hayvanları hırsla yemesinden olsa gerek. ĠĢte hırslı insanda,
kaz misali, helal haram demeden ne bulursa yer bir türlü doymak bilmez. Bu insanın iĢi gücü dünyalık
Ģeyleri elde etmek olduğu için ahireti unutup ihmal ederek ebedi saadeti kaybeder. Öyleyse sâlike düĢen
görev kazın temsil ettiği hırsı kalbinden söküp atmak, daima Allah‘ın emrettiği güzel huylardan, kanaat, az
yeme, az içme, az uyuma gibi huylarla huylanmaya çalıĢmasıdır.
Mevlânâ ileriki beyitlerde kazın hırsının boğaz ve cima hırsı, tavusun hırsının ise makam ve riyaset
hırsı olduğunu bildirerek bu iki hırsın karĢılaĢtırmasını Ģöyle yapar:
Kazın hırsı birdir, bununsa kat kat! ġehvet hırsı yılan, mevki hırsı ise ejderhadır.
Kaz hırsı, boğaz ve cima hırsından olur. Fakat riyaset hırsında bunlardan kat kat fazla hırs vardır.
Mevki sahibi tanrılıktan laf eder.4 Hakk‟a Ģirk koĢmaya tamahlanan nasıl affolunabilir?5
Âdem‟in sürçmesi, mide ve cimâ nedeniyle oldu; ama Ġblis‟inki ise kibir ve mevki hırsından!6
Âdem istiğfar ile lütfa nail oldu.7 Mel‟ûn Ģeytansa kibrinden tövbe etmedi.
Gerçi boğaz ve ferç hırsı da aĢağılıktır, ama mevki hırsı olmadıkça eli kırıktır.
Bu riyâset hırsı ağacının, köklerini, dallarını anlatacak olsam baĢka kitap olur, söz uzar!
Arab, serkeĢ ata Ģeytan der. Fakat her ata değil!
Lügat ehli, serkeĢliğe Ģeytanet der. Bu sıfat, la‟nete müstehakktır.
Bir sofrada yüzlerce yemek yiyen toplanabilir de, riyaset davasında olan iki kiĢi aleme sığamaz!
Biri diğerinin yeryüzünde bulunmasını istemez. Hatta saltanatına ortaklık korkusu, padiĢaha, babasını bile
Hüseyin Güllüce; hemen, hemen bütün tefsirlerde bu kuĢların Mevlânâ‘nın da zikrettiği gibi, horoz, karga, tavus ve kaz
olduğunu, ancak, Nesefî, Kâdî Beydavî, ve Hazin tefsirlerinde bu kuĢların üçünün aynı kuĢlar olduğunu, dördüncüsünün ise yani
kaz yerine güvercin olarak zikredildiğini bildirmektedir. Bkz. Güllüce, Kur‘ân Tefsiri Açısından Mesnevî, 831 nolu dipnot.
2 Bu emir Kur‘ân-ı Kerim‘de yirmisekiz yerde geçmektedir. Meselâ, bkz. Bakara, 57, 60, 168, 187; A‘raf, 31, 160.
3Mesnevî, c.V., 30 vd.
4 Burada Naziat, 24. Âyetine iĢaret etmektedir.
5 Nisa, 48, 16
6 Bakara, 36; A‘raf, 20.
7 Bakara, 37; A‘raf, 23
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öldürttürür.
“Saltanat kısırdır,” dendiğini duymuĢsundur. O davanın korkusu, akrabayla alakayı kestirir!
Çünkü o hırs kısırdır, oğlu yoktur. AteĢ gibi kimseyle alakası bulunmaz!
Her neyi bulursa yakar, kimseyi bulamazsa kendi nefsini yakıp bititrir!
Hiç olup, onun yaralamasından emin ol. Demir gibi katı kalpten merhamet bekleme.
Hiç olunca o katı yürekliden ne korku! Her sabah mutlak fakrdan ders al.
Ululuk,, celâl sahibi Hakk‟ın örtüsüdür. Onunla örtünmeye çalıĢan vebal altına girer.
Taç onundur, hizmet kemeri ise bizim. Vay ona ki haddini aĢar!
Bu tavûsî kanat, senin için bir fitne, bir imtihandır. Onunla tanrılık davasına kalkıĢırsın.1
Bu açıklamaları ile Mevlânâ, mevki, makam ve baĢ olma hırsının diğer bütün hırslardan kötü
olduğunu Hz. Adem (a.) ile ġeytan‘ı misal getirerek izah etmeye çalıĢmaktadır. Çünkü Hz. Adem‘in hırsı
mide ve cima, Ģeytan‘ın ki ise kibir ve mevki hırsı olduğundan Hz. Adem‘in Allah‘a tövbeye muvaffak
olabildiğini, fakat Ģeytana ise tövbenin nasip olmaması bunu göstermektedir. Diğer yandan mevki ve
makam sahibi olmayan, nefsin diğer istek ve arzularına uyma imkanı ve ortamı bulamadığı için kolay
kolay boyun eğemiyeceğini bildirmektedir.
Mevlânâ riyaset hırsını çeĢitli metaforlarla izah etmeye çalıĢmıĢtır. Mesela; riyaset hırsını, ateĢe
benzeterek, onun da ateĢ gibi kendisine yaklaĢan herkesi yakıp kül ettiğini, hatta bu yaklaĢan kimsenin
babası dahi olsa, onu bile gözünü kırpmadan öldürebileceğini ifade etmiĢtir ki, bunun örnekleri tarihte
görülmektedir. ĠĢte bu nedenle, mevki ve makam hırsı, o kadar ileri gider ki sahibini ilahlık iddiasında
bulunmaya dahi sevk edebilir.
Riyaset hırsından ve onun kötülüklerinden nasıl kurtulabiliriz? Mevlânâ fakr ve fenâ makamına
ulaĢarak onun kötülüklerinden emin olunabileceği kanaatindedir. Çünkü fakr ve fenâ mertebesinde
bulunan bir kimse, ne bir Ģeye mâlik, ne de kimseye memlûk olur. Yani onun ne malı vardır, ne de benliği
kalmıĢtır. Hatta malı olsa bile, o malın, kalbinde ve nazarında değeri yoktur. ĠĢte böyle bir kimsenin
çalınacak veya alınacak bir Ģeyi olmadığı için, ne hırsızdan ne de zalimden korkusu bulunmaz.
Mevlâna, bir baĢka yerde hırsın kötülüklerini Ģöyle ifade etmektedir:
Ey haris olan kimse; senin kötülüklerdeki hırsın ateĢ gibidir. Hatta kor haline gelmiĢtir ki korun rengi ateĢin
renginden hoĢtur.
Kömürün karalığı ateĢte gizlidir. AteĢ sönünce o karalık meydana çıkar.
Kömür, senin hırsından ateĢ halinde göründü. Hırs geçince o kömürün karalığı kalır.
Hırs ve tama zamanında kömür, kor gibi görünür. Fakat o görünüĢ, iĢin güzelliğinden değil hırs ateĢindendir.
Hırs, tama ve Ģehvet, senin iĢini süslemiĢ ve sana kömürü, kor gibi göstermiĢti. Hırsın geçince iĢin çirkin olduğu ve kor
gibi parlak görünenin, kömür gibi kapkara bulunduğu meydana çıkar.
ġeytanın bezediği ekĢi otu, ahmak bir Ģahıs, piĢmiĢ ve tatlı sanır.
O ahmağın ruhu o ekĢi otu çiğneyerek tecrübe ederse diĢleri kamaĢır.
Gülyabani gibi hırsın aksi tuzaktan ibaretti; hırs ve hevesi, o tuzağı yem gibi gösterdi.
Hayır olan iĢler, baĢka bir Ģeyin aksiyle güzel görünmüĢ değil, kendiliğinden latiftir. Hırsın harareti geçmiĢ olsa bile
onların parlaklığı ve letâfeti kalır.
Halbuki, dünya iĢinden hırsın parlaklığı gidince, korun soğuyup kömür kaldığı gibi kapkara kalır.2
ġâyet eĢyayı olduğu gibi görmek istersen, kalbinden hırs ve tamaa perdelerini söküp atman gerekir.
Aksi takdirde Mevlânâ‘nın deyimi ile kapkara kömür gibi olan bir Ģeye karĢı tama ve hırsın, onu sana çok
cazip kor gibi gösterir. ĠĢte bu nedenle:
Eğer gözünün, kulağının ve aklının saf ve tortusuz olmasını istersen, gözünü kaplayan ve aklını örten tama‟
1 Mesnevî, c. V., 522

vd.
vd.

2 Mesnevî, c. IV., 1142
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perdelerini yırt.
Eğer aynada tama‟ zuhûr etseydi nifak hususunda o da bizim gibi olurdu.
Eğer terazide mala tama‟ olsaydı, tarttığı Ģeyin vasf-ı halini nasıl doğru söylerdi.1
Ayna; tama‘ ve hırs olmadığı ve kimseden de bir Ģey ummadığı için, karĢısına geçen herkesi
oldukları gibi, -çirkini çirkin, güzeli güzel- gösterir. Aynı Ģekilde terazide de hırs ve tama‘ bulunmadığı için
kefesine konulan cismin ağır mı, hafif mi, tamam mı, eksik mi olduğunu doğru bir Ģekilde bildirir.
Halbuki hırslı ve tamahkar olan insanlar böyle değillerdir. Onlar çıkarları için hakikati daima gizler. Hatta
yalan bile söylerler. ĠĢte bu nedenle, kalbten bu hırs ve tama‘ı nasıl söküp atabiliriz ? ġimdi Mevlânâ‘ya
kulak verelim:
Allah muhabbetiyle kalbi dolmuĢ, kendisi de aĢkullah ile mest olmuĢ kimseler müstesnadır ki onlara hazine dolusu
altın versen hürriyetlerini satmazlar.
Her kim Hakk‟ın cemâlini müĢahede ile berhurdâr olursa bu dünya onun nazarında cîfe görünür. 2
diyerek tasavvufî terbiyeden geçerek, kendi gerçekliğinin farkına varıp Allah‘ı müĢâhede makamına
vasıl olan insanın ancak tama ve hırsın pençesinden kurtulup, olgu ve olayları bihakkın
değerlendirebileceğini dile getirmektedir.
Mevlânâ, hırsın afetlerini ve ondan kurtulmanın çaresini anlattıktan sonra, bir baĢka yerde hırs-ı
memdûh yani övülen hırstan bahsetmektedir:
Ġlâhî, senin aĢkındaki hırs, iftihârı mucip ve manevi bir mertebedir, senden gayrisine olan hırs ise ayıptır ve nâkıstır.
Âh burada avamdan çok gizli bir sır vardır ki onu anlamak için Hz. Musâ, Hızır (a.)‟ın nezdine gider.3
Bahsedilen bu zevât-ı kirâmın bu hırs-ı memdûhu suya doymayan bir susuzun harareti gibidir. Sende ey sâlik;
maneviyâttan her ne bulursan ona kanaat edip durma, daima fazlasını iste!
Allah‟ın dergâhı, nihâyeti olmayan bir bârigâhtır. Sende bulunduğun makamı baĢ sedir ittihaz ederek ona bağlanıp
kalma. Senin sadrın sülûk ve terakki yoludur.4
Buraya kadar aktardığımız bilgilerden Mevlânâ‘nın hırsı, iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayırdığını
görüyoruz. Hırs-ı memdûha örnek olarak Kur‘ân-ı Kerim‘de Hz. Peygamberin ümmetine karĢı beslediği
hırsı verebiliriz: ―Peygamber sizin imâna gelmenize ve hidâyet yolunu bulmanıza harisdir.‖ 5
Peygamberimiz (s.) ise Ģöyle buyurmaktadır: ― Ġki haris kimse vardır ki doymazlar: onlar ilim tâlibi ve
dünya tâlibidir ki eĢit değillerdir. Ġlim tâlibi daima ilâhi rızayı artırır; dünya talibine gelince o da azgınlığını
artırır.‖ Rasûlü Ekrem bundan sonra Ģu âyetleri okur; ―…Allah‘tan kulları içinde ancak alimler korkar..‖ 6
― Hakikaten insan, kendisini müsteğnî (Allah‘a karĢı ihtiyaçsız) görmesiyle azar. (TağutlaĢır, rablaĢır)‖7
Demek ki ilme tâlib olmak, onu elde etmek için gösterilen hırs övülmüĢ, fakat dünya ve içindekileri elde
etmek için gösterilen hırs ise kınanmıĢtır. Bu nedenle, Mevlânâ da sâlikin maneviyat yolunda elde ettikleri
ile kanaat edip beklememesini, sürekli bir üst makam için hırslı olmasını tavsiye etmekte ve önermektedir.
Çünkü Allah‘ın dergahı sonu olmayan bir umman gibidir.

1 Mesnevî, c.I

4546 vd..
vd.
3 Burada Mevlânâ Kur‘ân-ı Kerim‘de bahsedilen Hz. Mûsâ ve Hızır kıssasına değinmektedir ki Ģöyle anlatılmaktadır: ― Bir vakit
Mûsâ hizmetinde bulunan gence Ģöyle demiĢti; ‗ Ġki denizin birleĢtiği yere varıncaya kadar gideceğim, yahut senelerce gideceğim.‘
Bunun üzerine ikisi de iki deniz kavĢağına varınca balıklarını unuttular. (Allah‘ın izniyle balık canlanmıĢ ve) denizde bir deliğe
doğru yolunu tutmuĢtu. Ġki deniz kavĢağını geçtikleri zaman, Mûsâ genç arkadaĢına: ‗ KuĢluk yemeğimizi getir, gerçekten biz bu
yolculuğumuzdan yorgun düĢtük.‘ dedi. Genç arkadaĢı, Mûsâ‘ya Ģöyle dedi; ‗ Gördün mü, kayaya sığındığımızda doğrusu ben
balığı unutmuĢtum. Onu hatırlamamı, muhakkak Ģeytan bana unutturdu. O tuhaf bir Ģekilde denizdeki yolunu tutmuĢtu.‘ Mûsâ,
‗ĠĢte aradığımız bu idi‘ dedi. Bunu üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler. Nihâyet kullarımızdan bir kul (olan Hızır‘ı) buldular
ki, biz O‘na, katımızdan bir rahmet vermiĢ ve ona tarafımızdan (gayblara dair özel) bir ilim öğretmiĢtik.‖ Bkz. Kehf, 60-65. bu
âyetlerin detaylı yorum ve değerlendirilmesi için çalıĢmamızın ―Ġlm-i ledün‖ bölümüne bakınız.
4 Mesnvî, c. III., 1963 vd.
5 Tevbe, 128.
6 Fatır, 28.
7 Alak, 6-7.
2 Mesnevî, c.I, 4558
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MAKAM VE MEVKĠ DÜġKÜNLÜĞÜ
Mevlânâ, bu konuyu da yukarıda hırs konusunda değindiğimiz, Hz. Ġbrâhim (a.)‘ın kesmesi emredilen
kuĢlardan tavus kuĢunun nefsin kötü sıfatlarından makam ve mevki düĢkünlüğünü sembolize ettiğini
söyleyerek ―Tavus KuĢunun Tabiatı ve Hz Ġbrâhim (a.)‘ın Onu Kesmesindeki Sebeb‖ baĢlığı altında
Ģöyle izah etmektedir:
ġimdi nam ve Ģöhret için cilveler döken iki renkli tâvusun beyanına geldik.
Onun gayreti, neticesinden ve faydasından habersiz bir halde halkı, hayırla, Ģerle avlamaktır.
Tuzak gibi farkında olmaksızın av tutar. Tuzak, av tutmaktan maksadın ne olduğunu bilir mi?
Tuzağın av yakalamaktan ne faydası ve ne de zararı vardır. Onun bu beyhude yakalayıĢına ĢaĢarım.
Birader! Sen de dostları artırdın, ikiyüz güzelle dost oldun, sonra yine onları terk ettin.
Doğduğun günden beri muhabbet tuzağı ile halkı avlamak için, gücün olmuĢtu.
Bu avlamaktan, bu kalabalıktan, bu baĢ olma sevdasından vazgeç. Hiç bunlarla birĢey örebildin, bir Ģey elde ettin
mi?!
Ömrünün çoğu geçmiĢ ve gün akĢama yaklaĢmıĢ olduğu halde sen hâlâ halkı avlamakla uğraĢıyorsun.
Birini tuzağa düĢür, diğerini tuzaktan salıver. BaĢka birini de alçaklar gibi avla.
Derken tekrar birini salıver de baĢka birini ara. ĠĢte sana, hiçbir Ģeyden habersiz çocukların oyunu!
Gece gelip çatar, senin tuzağında bir av bile yok. Tuzak senin için bir bağ ve baĢ ağrısından baĢka birĢey değil.
ġu halde sen, kendini tuzağa düĢürdün, demektir. Çünkü hapse düĢtün, maksada eriĢemeden, mahrum kaldın.
Hiç alemde bizim gibi, kendi kendini avlayan tuzak sahibi birisi olur mu?
Halkı avlamak domuz avlamaya benzer ki, zahmeti ve tehlikesi çoktur, etinden bir lokma bile yemek haramdır.1
Avlamaya değer tek Ģey, ancak aĢktır. Fakat o herkesin tuzağına nasıl düĢer?
Meğer ki, sen gidip onun avı olasın, kendi tuzağını bırakıp onun tuzağına düĢesin.
AĢk hafifce kulağıma diyor ki: Av olmak, avcılıktan iyidir.
Benim kapımda otur, evsiz barksız ol.- yani Ģunun kapısına baĢ vurmaktan kurtul- mumluk davasına kalkıĢma,
pervane ol...
Bu suretle dirilik sultanlığını bulur, kulluk içinde gizli bir saltanat görürsün.
Dünyada tersine çakılmıĢ nallar- yani aksine verilmiĢ ünvanlar- vardır. Meselâ tahtına, tâcına esir olan kiĢiye
“padiĢah” adı verildiğini duyarsın.
Boğazına ipler takılmıĢ, kendi darağacının tâcı olmuĢtur da, böyle iken: “ĠĢte tâcdârınız ve padiĢahımız” diye baĢına
bir gurûh toplanmıĢtır.
DıĢı gavur mezarı gibi ziynetlidir. Ġçerisinde ise Aziz ve Celîl olan Allah‟ın kahrı ve azabı vardır.
(Ey Ģeyh-i mürâî ve mürĢid-i müzevvir): Senin de yoksul tabiatın hünerden kireçle sıvanmıĢ; lakin mumdan yapılmıĢ
ağaç gibi yaprağın ve yemiĢin yok.2
Mevlânâ bu beyitleri ile, tavus kuĢunun kuyruğunu yelpaze gibi açıp mağrur ve gururlu bir Ģekilde
yürümesini nam ve Ģöhret için, diğer bir ifade ile mevki ve makam hırsı uğruna çeĢitli cilveler gösteren
kimseye benzetmektedir. Halbuki halkı avlamak, onların dikkatlerini toplamak maksadı ile çeĢitli hünerler
göstermek, beyhude bir gayrettir. Çünkü dünyalık, yani mevki ve makam hırsı geçici bir hevestir.
Bunların yerine insanı gerçek güzelliğe ulaĢtıran ve kulluk içinde gizli saltanatı gösteren aĢk kapısına
koĢmak gerektir. Tasavvuf yolunda da bu mevki makam ve Ģöhret düĢkünlüğü, birçok sahte Ģeyhlerin
ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Mevlânâ son beyti ile buna dikkatleri çekerek onları bal mumundan
yapılmıĢ ağaçlara benzetip, dıĢlarının gâyet ma‘mur ama içlerinin ise harab olduğundan topluma fayda
yerine zararlarının dokunduğuna, bu nedenle benliğini bu anılan hırslardan temizlemeyen bir kimsenin,
ister maddî, ister manevî hiç bir önderliğe layık olmadığını, Ġbrâhim (a.)‘in tavus kuĢunu kurban
1 Mevlânâ bu

mısrası ile Kur‘ân-ı Kerim‘de ki Ģu âyet-i kerimelere iĢarette bulumaktadır. Bkz. Bakara 173; Nahl 115.

2 Mesnevî, c.V., 397 vd.
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etmesinin sebebinin de bu olduğunu açıklamaktadır. O halde sâlik kendini beğenme, kibirlenme, dıĢ süse
önem verme gibi kalbi hastalıklardan kendini temizlemeye önem vermelidir.
TÛL-Ġ EMEL
Mevlânâ, bu konuyu da yine yukarıda meâlini verdiğimiz Ġbrâhîm (a.)‘in ölüleri nasıl diriltileceğini
merak etmesi ve kalbinin tatmin olması için bunu istediğini söyleyince, Allah Teâlâ‘nın da dört kuĢu
boğazlamasını emretmesini bildiren âyette bu kuĢlardan birinin de karga olduğunu açıklamakta, bunun
hikmetini ise Ģöyle bir baĢlık altında izah etmektedir: ―Halil Ġbrahim (a.)‘ın Kargayı Kesmesinin,
Müriddeki Onu Helak Edici Kötü Sıfatlardan Hangisinin Giderilmesine ĠĢaret olduğu‖
Bu sözün sonu ve bitip tükeneceği yok. Ey Hakk‟ın Halil‟i kargayı niçin boğazladın?
Onda Hakk‟ın fermanının hikmeti nedir? Bu sırra biz de vakıf olalım.
Kara karganın gak, gak diye bağırması, kendi için daima uzun bir ömür dilemesindendir.
Cenâb-ı Hakk‟tan, Ġblis gibi onun da muradı, kıyamete kadar yaĢayabilmektir.
Ġblis “Kıyamet gününe kadar beni yaĢat”1 demiĢti. KeĢke “Rabbimiz, tövbe ettik” deseydi.
Tövbesiz ömür, tamamen bir can çekiĢmedir. Mevcut olan ölüm, Hakk‟tan gafil olmaktır.
Ömür de ölüm de Hakk‟la olunca güzeldir. Hakk‟tan ayrı iken âb-ı hayat bile ateĢtir.
ġeytanında ömür talep etmesi, lanetlenmesinin, Hakk‟la olmayıĢının tesiriyleydi.
Hakk‟tan baĢka Ģey isteyen, isteğinde bir artıĢ umarsa da bu aslında eksiliĢtir.
Bilhassa bîganelikle geçen ömür, aslan huzurunda ki tilki gibidir!
Uzun ömür ister ki daha gerilere gitsin. Daha fazla mühlet diler ki daha da münkir olsun.
Sonun da o lanetin niĢanı olur. Kötü kimse odur ki lanet ister.
Gerçek ömür, Hakk‟a yakın olmakla can bulan ömürdür. Karganın ömrü ise, pislik yemek içindir.
Uzun ömür ister ki o, pislik yemeye devam etsin. Onun tiyneti, her ân için kötüdür.
Eğer o ağzı kokan karga, pislik yemeseydi, karga mizacını terkedebilmeyi dilerdi.2
Demek ki müridi helak eden kötü huylardan birisi de Ģüphesiz karganın temsil ettiği uzun ömür
temennisidir. Hz. Ġbrâhim (a.)‘ın kargayı kesmesinin sebebi, onun uzun ömürlü olmasına rağmen,
dünyada yaĢamaktan bir türlü bıkmaması, bununla beraber ebedî olan ahiret yurduna ise hazırlanmaması
ve bu hareketi ile Ģeytana benzemesidir. Hâlbuki tûl-i emel düĢüncesi Hakk‘tan gafil olmanın bir
götergesidir. Çünkü gerçek, ömür Hakk‘a kurbiyet kesbeden kimsenin ömrüdür. Allah‘tan gafil yaĢayan
kimsenin ömrü ne kadar uzun olursa olsun, gerçekte o yaĢayan bir ölüdür. Hakk‘a vuslat kesbeden
kimseye ise ölüm de güzeldir. Fakat Hakk‘la olmaksızın ona âb-ı hayat bile ateĢtir.
O halde bu kötü huy, her insanın tabiatında var olan bir durumdur. Dolayısı ile sâlik, bu huyun
varlığından haberdâr olmalı, dünyanın geçici olduğunu bilmeli, daha dünyada iken Hakk‘a kurbiyet
kesbederek, onun hoĢnutluğunu kazanmalıdır.
ġEHVET
ġehvet, Arapça bir kelime olup, Ģiddetli arzu anlamına gelir. Yani, nefsin bir Ģeyi Ģiddetle arzulaması
ve ona meyletmesidir. 3
ġehvet konusunda da Mevlânâ, onu, insanın pek çok kötü addedilen fiillerinin menĢei olarak sayar.
Horoz‘u, Ģehvetine düĢkün kimselerin sembolü olarak kullanarak ―Halil Ġbrâhîm‘in (a.) Horozu
Kesmesinin Müriddeki Kötü ve Öldürücü Sıfatlardan Hangisinin Kahredilip Giderilmesine ĠĢâret
Olduğu‖ baĢlığı altında Ģöyle izah eder:
1 A‘raf, 14; Hicr, 36; Sâd, 79. âyetlerde
2 Mesnevî, c.V., 752 vd.
3 Cürcânî,

geçmektedir. Bu âyetlerden lafzî iktibas yapılmıĢtır.

Ta‘rifât,, s. 129.; Cebecioğlu, a.g.e., ss.667-68.
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Horozun öldürülmesindeki hikmeti söyle de, tâ can u gönülden Hakk‟ı tesbih edelim.
Horoz, Ģehvetlidir, Ģehvete pek düĢkündür. O zehirli, o kötü Ģarapla sarhoĢtur.
Eğer Ģehvet neslin devamı için olmasaydı, Hz. Âdem ondan utandığı için kendini hadım ederdi.
LanetlenmiĢ iblis, Cenâb-ı Hakk‟a “ Halkı avlayabilmek için kuvvetli bir tuzak isterim!” dedi.1
Hakk da ona altın gümüĢ ve at (araba) gösterip, “halkı bunlarla cezb edebilirsin” deyince,
Ġblis zahiren teĢekkür etti, fakat suratını ekĢitti, sıkılmıĢ turunç gibi dudaklarını sarkıttı.
Sonra Cenâb-ı Hakk, o geberesiceye, hoĢ madenlerden altın ve mücevheratı armağan etti.
Ve buyurdu ki: “Ey Mel‟ûn, Ģu tuzakları da al.” ġeytan dedi ki: “Ey güzel yardımcı, bundan fazlasını ver.”
Yağlı ve tatlı yemeklerle kıymetli meĢrubatı ve türlü, türlü ipekli elbiseleri de verdi.
ġeytan dedi ki: “Ya Rabbi, Âdem evlâdını liften örülmüĢ iple bağlamam- yani, iyice sapıtmam- için bundan daha
fazlasını isterim.
Senin muhabbetinle mest olmuĢ cesur erkekler, benim o bağlarımı erkekcesine kırar ve koparırlar.2
Bana öyle bir vasıta ver ki, o tuzak ve iplerle mertler namertlerden ayrılsın.
Ey ululuk tahtının hakiki sultanı! Bunlardan baĢka kuvvetli hileler yapacak ve insanları aldatıp düĢürecek baĢka
bir tuzak isterim.
Cenâb-ı Hakk, Ģarabı ve çeng çalgısını onun önüne koydu. ġeytan gülümsedi ve yarı memnun oldu.
Hileler denizinde tozlar koparması için ezeli sapıklığı bildirildi..
Allah, erkeklerin aklını ve sabrını alan kadın güzelliğini Ģeytana gösterince memnun oldu.
Ellerini Ģıkırdatarak oynamaya baĢladı. “onu ver onu!” dedi. ġimdi muradıma eriĢtim.
ġeytan, aklı, fikri baĢtan alan, insanı bî-karâr bırakan mahmur gözleri görünce,
O dilberlerin yanaklarındaki aĢıkların kalbini çörekotu gibi yakan güzelliği...
Onların yüzünü, benini, kaĢını, akik gibi kırmızı dudakları seyredince ince bir perde arkasından Hakk‟ın cemali
parladı sandı.
ġeytan, kadınlardaki o cilve ve edayı görünce ince bir perdeden Hakk tecelli ediyormuĢ zannetti ve yerinden sıçradı. 3
Mevlânâ, yukarıdaki beyitleri ile Ģehvetleri -ki bunlar, mal mülk içki, çalgı ve kadın ĢehvetikarĢılaĢtırarak, bunlardan kadınlara karĢı duyulan Ģehvetin diğer Ģehvetlerden çok daha korkunç ve
tehlikeli olduğunu dile getirmektedir. Dolayısı ile Ģehvet, bilhassa kadınlara karĢı duyulan Ģehvet, Ģeytanın
sâliklere karĢı, en büyük tuzağı kabul edilir. ġeytan onunla sâliklere karĢı en gizli tuzaklarını kurar.
Mevlânâ‘ya göre Ģehvetin sembolü horozdur ve onun boğazlanması, yani ıslah edilmesi gerekir. Çünkü
Ģehvetin insanın hem kendi nefsine hem de topluma büyük zararları vardır. Mevlânâ bunu Ģöyle dile
getirmektedir:
ġehvet meyli, kalbi kör ve sağır eder. EĢek bile nazarında en güzel bir sevgili görünür.
Nice ateĢten mest olmuĢlar vardır ki ateĢ ararlar. Kendilerini nur içinde nur sanırlar!
Yalnız Hakk‟ın (kâmil) kulu ve onun lûtfuyla hidâyet yoluna çekilenler baĢka.
Onlar, bu hayali ve ateĢ suretini anlar ve bu yolda, onların ancak eğreti olduğunu bilirler.
Hırs ve Ģehvet, her çirkini güzel gösterir. ġehvet, yol (tarikat) afetlerinin en büyüğüdür.
O, nice binlerce güzel adı kötüye çevirmiĢ, nice binlerce akıllıya tuzak kurmuĢtur.
1Bu

ve devamındaki beyitlerle, Ģu âyet-i kerimelere iĢâret edilmektedir: ― Allah onu (Ģeytanı) lanetledi; o da: ‗yemin ederim ki
kullarından bir pay edineceğim‘ dedi. Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak ki onları boĢ kuruntulara boğacağım...‖ Nisâ, 118119; ―Kadınlardan, oğullardan, yığın, yığın biriktirilmiĢ altın ve gümüĢten, salma atlardan, sağmal hayvanlardan ve ekinlerden
gelen zevklere düĢkünlük ve bağlılık insanlar için bezenip süslendi. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Nihâyet varılacak güzel yer,
Allah‘ın huzurudur.‖ Âl-i Ġmrân, 14.
2 ―Ġblis, ‗ Senin mutlak kudretine andolsun ki, onlardan ihlâsa erdirilmiĢ kulların bir yana, hepsini mutlaka azdıracağım,‘ dedi.‖ Sâd,
82-83; Benzer ifadeler için Bkz. Nahl, 99; Ġsrâ, 65.
3 Mesnevî, c. V., 944 vd.
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O, (erkek) eĢeği bile (kadınlara), güzel bir yiğit göstermiĢken ya bir civan görseydi hali ne olurdu? 1
ġehvet düĢkününün basireti kapalıdır. Sonucunu düĢünemez. Bu yüzden baĢına her türlü belâ ve
musibet gelebilir. Mürid, nefsini ve Ģeytanın tuzaklarını iyi tanımalı, onlara düĢmemelidir. Bu tuzakların
en gizlileri ise, Ģehvetlerden kaynaklananlardır. ġehvet-perestlik insanın kalbini kör ve sağır eder.
Mevlâna, böylece Ģehvetin insanı hangi derekeye indirdiğini yukarda ki mısralarla ortaya koyduktan
sonra; Ģehvetin sebebini ise Ģöyle açıklamaktadır:
ġehvet çok yemekten olur. Ya çok yemekten sakın, yada evlen de Ģerri gider.
Çok yemek seni harama sevk eder. Haliyle kazanılanı (enerjiyi) harcamak gerekir.
Öyle ise nikâh, “La havle ve lâ kuvvete illa billah” okumak gibidir. Nikahlan da Ģeytan seni belaya sevk etmesin.
Mademki yemek yiyip içmeye harissin öyle ise evlen. Yoksa kedi, kuyruğu kapıp gider.
Kötü huylu eĢeği, o huysuzluk etmeden, sıçramadan önce, taĢla yükle.
AteĢin içinden sakınamazsan, bilgisizlikle ondan yana gitme!
Sence tencere ve ateĢ meçhul ise, ateĢ, ne kabı bırakır ne de içindeki aĢı!
PiĢirmesini bilmekle beraber, suyun hazır olması gerekir ki, tenceredeki yemek ziyan olmasın.
Demircinin sanatını bilmiyorsan, yanına varıp da saçını sakalını yakma.2
Diyerek, çok yemek yemenin Ģehveti artıracağını, bundan korunmanın engüzel yolunun da evlenmek olduğunu dile
getirmektedir.
Bir baĢka yerde Ģehvet ateĢini söndürmenin yolunu Mevlânâ Ģöyle açıklamaktadır:
Bundan sonra- yani ateĢin, Ģeytan demek olduğu anlaĢılınca- bu ateĢ, birde Ģehvet ateĢidir ki, günahın ve zelle‟nin aslı
ve sebebi, budur.
DıĢardaki ateĢ su ile söner. Fakat içerdeki Ģehvet ateĢi, sahibini cehenneme kadar götürür.
ġehvet ateĢi su ile sönmez. Çünkü azab hususunda cehennem tabiatlidir.
ġehvet ateĢinin çaresi nedir? Din nurudur. Nasıl ki, cehennem, mü‟minlere: “Ey mü‟min; çabuk geç. Senin nurun
benim ateĢimi söndürüyor diyecektir.”
Bu ateĢi ne söndürür? Allah‟ın nuru. Ġbrahim peygamber (a.)‟ın nurunu kendine usta ittihaz et.
Nemrud gibi olan nefsinin ateĢinden ağaç misali bulunan cismin kurtulsun.
ġehvet ateĢi, yanıp durdukça eksilmez., ona dilediğini vermemekle eksilir.
AteĢe odun attıkça o ateĢ nasıl söner?
Odunu ateĢin içinden çeker çıkarırsan ateĢ söner. Allah‟tan korkmak ve muttakiyane hareket etmek de, o ateĢe su
götürmek ve dökmek olur.
Güzel bir yüz, ateĢten nasıl siyahlanır. O yüz ki, sahibi ona “Takva‟l-kulûb”3 yani kalblerin günahtan sakınması
yüzü pembeleĢtirir.4
ġehvete kul ve köle olan Allah‘ın indinde, savaĢta esir düĢmüĢ kiĢilerden de beterdir. Çünkü köle bir
sözle efendisinin kulluğundan çıkar, hür olur; fakat Ģehvetine kul olansa tatlı yaĢar, acı ölür. ġehvetine kul
olan, Allah‘ın lütfu ve O‘nun hususi nimeti olmaksızın bu tutsaklıktan kurtulamaz. Tabii Allah‘ın lütfuna
mazhar olabilmek için de, O‘nun emir ve yasaklarına saygı göstermek gerekir. Sâlike düĢen bu yolda
Ģehvet ateĢinin esaretinden kurtulup hürriyetini kazanan bir mürĢid-i kâmilin rehberliğinde bu tehlikeyi
bertaraf etmeye çalıĢmasıdır. Ġslam tasavvufunda, Ģehvetin terbiye edilmesi; dünyevî zevklerden uhrevî
zevklere yönelmesi, ağaç budar gibi budanması, kontrol altına alınması; üzerinde önemle durulan
konulardandır. Öfkenin ve Ģehvetin kontrol altına alınması, insanın kendine tam hakim olmasını sağlar.
1 Mesnevî, c.V., 1373

vd.
vd.
3 ġu âyet-i kerimeye iĢaret edilmektedir. ―Her kim Allah‘ın alâmetlerini, yani emir ve hükümlerini büyük bilir ta‘zim ve tatbik
ederse, o ta‘zim ve tatbirk, kalblerin ittikasındandır.‖ Hac, 32.
4 Mesnevî, c.I., 3802 vd.
2 Mesnevî, c.V., 1381
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ġehveti bir bakır olarak niteleyen Mevlâna, onu değerli bir altın haline getirecek Ģeyin sevgi ve aĢk
olduğunu; her Ģeyin aslı olan sevginin, nefsin bu parçasını da terbiye edeceğini söyler.1
Sonuç olarak Ģunu söyleyebiliriz; bu âyette, zâhirî manasından da anlaĢılacağı gibi, Hz. Ġbrahim‘in,
Allah Teâlâ‘dan kalbinin mutmain olması için, ölüleri nasıl dirilteceğini sorması üzerine, Allah‘ın da ona
dört kuĢ alıp, onları kesip her birini bir dağın baĢına bırakması ve sonra kuĢları çağırmasıyla, onların nasıl
dirilip kendisine doğru geldiğinden bahsetmek suretiyle, maddî dirilmeye dikkat çektiğini; Mevlânâ ise,
cesetlerin kıyamette dirilmesi hakkında olan bu âyeti, ruhların mânen dirilmesi olarak anlayıp ve iĢârî
olarak Ģöyle tefsir ettiğini görüyoruz; ― Allah‘ın kurbiyetinden uzaklaĢarak, bu maddi ve süflî aleme inen
ruhlara maddî ve süflî vasıflar arız olmuĢ, ruhlar önceki saflık ve özelliklerini kaybetmiĢlerdir. Ruhların
önceden olduğu gibi saf ve manen diri olmaları için, kendilerine galebe gelmeye çalıĢan bu süflî
arızalardan kurtulmaları, yani onları ıslah etmeleri gerekir. Bu arız olan vasıfların en zararlıları ise âyette
kesilmesi bildirilen, horoz, karga, tavus ve kazın temsil ettiği, Ģehvet, tûl-i emel, hırs ve makam-mevki
düĢkünlüğüne delalet eden kötü huylardır.‖

1 Divân-ı

Kebîr, c. II., 2773.

MEVLÂNÂ‘NIN ALLAH SEVGĠSĠ (AġKI) ĠLE ĠLGĠLĠ ġĠĠRLERĠNĠN KUR‘AN
AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yrd. Doç. Dr. Atilla YARGICI*

GiriĢ
AĢk aĢırı sevgi olarak tarif edilmektedir(ifratü‘l-hubb).1 Mutasavvıflara göre ―aĢk‖ sevginin son
mertebesi, sevginin insanı tam olarak hükmü altına alması, varlığın aslı ve yaratılıĢ sebebidir. Sevgiyi çeĢitli
kısımlara ayıran mutasavvıflar, genellikle aĢkı en son mertebeye koyarlar ve aĢkı sevginin en mükemmel
Ģekli sayarlar. Bazı mutasavvıflara göre sevginin dereceleri Ģunlardır: Meveddet: sevgi sebebiyle kalbin
özlem içinde bulunması. Hevâ: Sürekli olarak sâlike gözyaĢı döktüren sevda. Hıllet: Sevgilinin sevgisiyle
sermest olmak, tam dostluk. Mahabbet: Kötü huylardan arınma ve güzel huylarla donanma suretiyle
sevgiliye layık olmak ve yaklaĢmak. ġağaf: Kalbi parçalayan ve yakan ateĢli sevgi. Hüyâm: Sevdalıyı
çıldırtan sevgi, sevgi çılgınlığı. Vâleh: Dostun veya yârin güzelliğini seyrederken sevgi Ģarabıyla kendinden
geçme. AĢk: Sevenin sevgilisinde kendini yok etmesi; aĢıkın yok, sadece mâĢukun varolması.2
Allah sevgisi asırların geçmesiyle yerini, ―Ġlahî aĢk‖a bırakmıĢtır. Bunda bazı mutasavvıfların rolü
olduğu bilinmektedir. AĢk kelimesinin dinî terim olarak kullanılmasını caiz gören sûfîlerin dayandıkları
bazı âyet ve hadìsler vardır. Onlara göre, ―Ġman edenler, Allah‘ı daha Ģiddetli severler‖3 âyetindeki,
―eĢedd-u hubben‖ ifâdesi aĢk demektir. Bu konuda, ―mü‘minlerin Allah‘ı herĢeyden çok
sevdiklerinin belirtildiği‖4 âyetle, Hz. Peygamberin (s.a.v) Hz. Ömer‘e, ―Ben sana herkesten daha
sevimli olmadıkça iman etmiĢ olmazsın‖5 hadìsi de aĢka dayanak yapılmaktadır. Bir kısım
mutasavvıflar, bu gibi anlamlara gelen âyet ve hadìs-i Ģeriflerden Allah‘a âĢık olmanın lüzumu mânâsını
çıkarmıĢlardır.
Kur‘ân ve sahih hadìslerde ―aĢk‖ kelimesi zikredilmez. Sevgi, çoğunlukla hub, vüdd kelimelerinin
müĢtaklarıyla birlikte kullanılır. Tasavvuf bilimi, Kur‘ân ve hadìslerde geçen sevgi kavramının anlamını
geniĢletmiĢ, sevgiyi mertebelere ayırmıĢtır. Ancak bu geniĢletme esnasında, aĢkın ön plana çıkarılması bu
konuda lafız olarak Kur‘ânî çizgiyi muhafaza etme kaygısı taĢınmadığını göstermektedir. Özellikle Allah
ile kul arasında Kur‘ân‘da bildirilen ―sevgi‖ iliĢkisinin ―aĢk‖ kavramıyla ifâde edilmesi, Kur‘ân‘ın
nitelendirmesi değildir. Bu sebeple ilk dönem mutasavvıfları, aĢk, âĢık, mâĢuk yerine, hub, muhabbet,
habîb, mahbûb kelimelerini kullanmayı tercih etmelerine rağmen6 daha sonra gelen mutasavvıflar bu
çizgiden uzaklaĢmıĢlardır. Ġlk sufilerin bazıları Allah sevgisini ifâde etmek üzere, Kur‘ân ve sünnette yer
alan hub ve muhabbet yerine ―aĢk‖ kelimesinin kullanılmasına karĢı çıkmıĢlardır.7
Örneğin, KuĢeyrî‘ye göre, ―AĢk sevgide sınırı aĢmaktır. Allah haddi aĢmakla nitelendirilemez.
Harran Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Ġbnu Manzûr, Ebu‘l-Fazl Cemaleddin Muhammed b. Mükrim, Lisanü‘l-Arab, Beyrut, Dâru‘l-Fikr, tarihsiz, ― aĢk‖ maddesi, X.
251.
2 Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, Ġst., 1991, ―AĢk‖ maddesi, s. 58-59. Sevginin daha değiĢik
derecelendirmeleri için bkz: el Cevziyye, Ġbnu Kayyim, Medâricü‘s-Sâlikîn, tarihsiz., yayın yeri yok, III. 28-33; el Melûhî,
Abdü‘l-Muin, el Hubbu beyne‘l-Müslimîn ve‘n-Nasârâ fi‘t-Tarihi‘l-Arabî, Darü‘l-Künüzi‘l-Edebiyye, Beyrut,tarihsiz, s.16.:
Ġbn Hazm, el Endülîsî, el Ahlâk, Kahire, 1992, s.165-177.
3 Bakara: 2/ 165.
4 Tevbe: 24.
5 Buharî, Sahih, îman, 8-9; Müslim, Sahih, îman, 60-70.
6 Uludağ, Süleyman, ―AĢk‖, Diyanet Ġslam Ansiklopedisi(DĠA), Ġst., 1994, IV, 12.
7 Uludağ, ―AĢk‖, DĠA, IV, 11-12.
*
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Öyleyse aĢk ile nitelendirilemez. bütün mahlukata ait sevgilerin hepsi toplansa da bir Ģahsa
verilse, bu Ģahıs normal olarak Allah‘ı sevme derecesine ulaĢtı diye hükmetmeyi hak edemez.
ġu halde kul Allah sevgisinde haddi aĢtı denemez. Bu sebeple ―Allah kuluna âĢık oldu‖
denemeyeceği gibi, kul da ―Allah‘a âĢık oldu ― diye tavsif edilemez. Bunun için aĢk ret
olunmuĢtur. Bu yüzden aĢk Allah‘ın sıfatı olamaz. Allah‘ın kula, veya kulun Allah‘a âĢık olması
mümkün değildir.”1Ebû Talib el-Mekkî (v. 336/996),2 tasavvufì Tefsir müelliflerinden etTüsteri(ö.h.283) sevgiyle ilgili ayetleri yorumlarken, ―aĢk‖tan değil, ―Allah sevgisi‖nden
bahsetmektedir.3sevgiyi, ―gönlün zevk aldığı Ģeye meyletmesi‖ olarak tarif eden Gazzalî (v. 505/1111)‘ye
göre bu meyil kuvvetli olursa buna da ―aĢk‖ denmektedir. O, marifet ve idraksiz sevginin
gerçekleĢmeyeceğini bildirmektedir..4 Muhyiddin ibni Arabî (v. 638/1240)ye göre, ―Ġman edenlerin
Allah‘a muhabbetleri daha Ģiddetlidir‖5 âyeti kinaî olarak ―aĢk‖ı ifâde etmekdedir. Allah mü‘minlerin
kendisi hakkında ―Ģiddetli sevgi‖ gösterebileceklerini bildirmekle birlikte, Allah hakkında aĢk veya âĢık
gibi terimler kullanılamaz.6
ĠĢte biz bu çalıĢmamızda mutasavvıfların farklı Ģekillerde ele aldığı Allah sevgisi ve aĢkı konusuna
mevlânâ‘nın nasıl yaklaĢtığını ve bunların Kur‘an açısından değerlendirmesini yapmaya çalıĢacağız.
Mevlânâ‘da Allah Sevgisi ve AĢkı
Mevlânâ Celaleddin-i Rumî‘de, vahdet-i Ģuhud temayüllü temâĢâda, daha ziyâde estetik yön galip
gelmektedir. Bunun için Mevlânâ‘nın coĢkun bir vecd ve istiğrak ifâde ettiği mistik estetikte daima aĢk
galip gelmiĢtir.7 Mevlana Ģiirlerinde gökyüzünde gezegenlerin dönmesini aĢka bağlamaktadır: ―Ayna gibi
olan Ģu gökyüzü dönüp durdukça, aĢkın gönlünden kan damlaları coĢup kaynamaktadır‖8 diyen
Mevlânâ‘ya göre ―AĢk bir denizdir, gök yüzü onun köpüğüdür. Göklerin dönüĢü aĢk
dalgasındandır.Cansızların bitkilerde yok olması da aĢktandır‖9
Mevlânâ‘ya göre varlıkların bu koĢmaları Allah‘ı tesbihtir. Onlar, Can için bedeni temizlemektedirler.10
Burada Mevlânâ, kainattaki varlıkların Allah‘a olan aĢklarından dolayı hareket ettiklerini anlatmaktadır. O,
varlıkların kendilerine verilen görevlerini yerine getirirken yaptıkları hareketleri ―tesbih‖ olarak
nitelendirirken ―Göklerde ve yerde olan her Ģeyin, ,11hatta gök gürültüsünün de hamd ile Allah‘ı
tesbih ettiğini‖12 bildiren ayetlere iĢaret etmektedir.Her Ģeyin kendisine âĢık olduğu Allah‘a elbette insan
da âĢık olmalıdır. Bu yüzden o Ģöyle der:
Güzeller güzeli Tanrı aĢkından baĢka ne varsa hiçtir; ġeker bile yesen can
çekiĢmektir./Hatta can çekiĢmek de ne? Ölüme uğramaktır. Abıhayata el atmamaktır.13
Sevginin sebeplerinden biri güzelliktir. Allah ise sonsuz bir güzelliğe sahiptir. Cenab-ı Hak kendi
zatının en güzel isimlere sahip olduğunu beyan etmektedir.14 O halde âĢık olunması gereken, bütün isim
ve sıfatlarıyla en güzel varlık olan Allah‘tır. Çünkü O Haydır.O Ebedîr. Diğer sevilen bütün nesneler ise

KuĢeyrî, Ebu‘l-Kasım Abdü‘l-Kerim b. Navazin, Risaletü‘l-KuĢeyrî, Mustafa el-Babi el-Halebi, Mısır,tarihsiz, s. 171.
Mekkî, Ebu Talib, Kûtu‘l-Kulûb, yayın yeri yok, tarihsiz , II, 5O. O, muhabbetin, ariflerin yakîn makamlarının dokuzuncusu
olduğunu söylemekte, buna delil olarak da ―Allah onları, onlar da Allah‘ı severler‖ âyetini göstermektedir
3 Tüsterî, Ebu Muhammed b. Abdullah, Tefsirü‘l-Kur‘âni‘l-Azim, Mustafa el-Babi el-Halebi, Mısır, tarihsiz s. 23.
4 Gazzalî, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, Ġhyâu Ulûmi‘d-Dîn, Çev: Ahmet Serdaroğlu, Ġst., l978, IV, 538-539.
5 Ġbnu Arabî, el-Futuhatü‘l-Mekkiyye, Mektebetü‘s-Sakafeti‘d-Diniyye, yy, tarihsiz, II, 323
6 Ġbnu Arabî, a. g. e. II, 337.
7 Aydın, Mehmet, ‖Hz. Mevlânâ‘da ve Muhyiddin-i Arabî‘de AĢk Kavramı‖, Selçuk Üniversitesi , 3. Mevlâna Kongresi,
(Tebliğler), Konya, 12-14 Aralık, 1988, s. 157.
8 Can, ġefik, Hz. Mevlana‘nın Rubaileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990,beyit,223.
9 Gölpınarlı, Abdülbaki, Mesnevi Tercemesi ve ġerhi, Inkılap Kitabevi, Ġstanbul, 1990, V, s.335,
beyit,3854-3856.
10 Rûmî. Mesnevî, V, s.335,beyit, 3855-3860.
11 Hadid,57/1;Ġsra,17/44; HaĢir,59/1.
12 Ra‘d,13/13.
13 Gölpınarlı , Mesnevi, I, s.333-34, beyit,3699,3700.
14 Araf,7/180.
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ölümlüdür. Bu yüzden kalpler ancak O‘nu anmakla, hatırlamakla mutmain olur.1
Ġnsan ayrılığın gamını çekmektedir. Ġlahi aĢk, insan ile Allah arasındaki bu ayrılığı ortadan kaldırmaya
yöneliktir. Bu yüzden Mevlânâ hep ayrılıktan Ģikayet eder. Bu konuyla ilgili Mevlânâ, Mesnevî‘nin baĢında
Ģöyle diyor:
Dinle, bu ney nasıl Ģikayet ediyor;ayrılıkları nasıl anlatıyor./Diyor ki: Beni kamıĢlıktan
kestiklerinden beri feryadımla erkek de ağlayıp inlemiĢtir, kadın da./Ayrılıktan Ģahrem-Ģahrem
olmuĢ bir gönül isterim ki iĢtiyak derdini anlatayım ona./Aslından uzak kalan kiĢi, gene
buluĢma zamanını arar./Ben her toplulukta ağladım, inledim; iyi hallilerle de eĢ oldum, kötü
hallilerle de./Benim sırrım, feryadımdan uzak değil; fakat gözde kulakta o ıĢık yok./Beden
candan, can da bedenden gizli değil; fakat kimseye canı görmeye izin yok./AteĢtir bu neyin
sesi, yel değil. Kimde bu ateĢ yoksa, yok olsun o kiĢi./AĢk ateĢidir ki ney‘e düĢtü; aĢk
coĢkunluğudur ki Ģaraba düĢtü./Ney bir dosttan ayrılana eĢtir; dosttur; perdeleri, perdelerimizi
yırttı gitti./Ney, kanlarla dolu bir yolun sözünü etmede; Mecnunun aĢk hikayelerini
anlatmada.2
Ney burada ―insan-ı kamil‖demektir. Birlik kamıĢlığından kesilmiĢtir. Kendi varlığından geçmiĢ,
gerçek varlıkla var olmuĢtur.3 Burada Mevlânâ, kendisinde bulunan ilahi aĢk sayesinde ayrılıktan kurtulup
birliğe ulaĢmak istediğini dile getirmektedir. Mesnevî yorumcuları bu isteğin, bir vahdet-i vücuda eriĢme
isteği olduğunu ifade ediyorlar. Gerek Mevlânâ‘nın olsun gerekse diğer tasavvuf Ģairlerinin olsun vahdet-i
vücudu çağrıĢtıran Ģiirleri, bir manevi sarhoĢluk halinde söylenmiĢ Ģiirlerdir. Ancak vahdet-i vücutla
kastedilen, bu varlık aleminin Allah olduğu değildir. Ya da kainatı yok farz etmek, sadece Allah‘ın var
olduğunu iddia etmek de değildir. Her Ģey Allah‘ın eseridir, ama Allah değildir. Her Ģeyin Allah olduğunu
düĢünmek apaçık bir küfürdür. her Ģeyi, O‘nun varlığı ile bilmekle beraber Zâtı her Ģeyden tenzih etmek
gerçek vahdet-i vücuddur.4 ―Ġnsan-ı Kamil, bu âlemin gözbebeğidir, özüdür. O ezel âlemini,
Mutlak Varlık‘taki sübutu arar, gözler; bu kayıtlar alemine, bu izafî varlık alemine düĢmesi, ona
adeta bir gurbet görünür. Ama o, âlemde de kendi varlığını yok etmiĢ, Hak varlığıyla var
olduğunu bilmiĢ, bu biliĢi buluĢ ve oluĢ haline getirmiĢ, irâdesini Hak irâdesine vermiĢtir. Bu
bakımdan özleyiĢi, feryâdı niyaz yollu değil, naz yolludur.‖5
Mevlânâ daha sonraki beyitlerinde asıl maksadına gelmektedir:
Her Ģey sevgilidir, âĢık ise bir perde; diri olan sevgilidir,âĢıksa bir ölü./Kimin aĢka meyli
yoksa kanatsız bir kuĢa döner; eyvahlar olsun ona./.6
Mevlânâ‘nın sevgiliden kastı Allahtır. her Ģeyin sevgili olduğunu söylemesi de, manevî bir istiğrak ile
söylenmiĢ bir sözdür. Mevlânâ Müslüman bir âlimdir, Kur‘an‘a bağlıdır. Kur‘anda olmayan bir Ģeyi
kastetmesi mümkün değildir. Kur‘an‘a göre her Ģey O değildir, ama her Ģey O‘ndandır. Her Ģey Onun
ayetidir. Nitekim, bir ayette, göklerin ve yerin yaratılıĢında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip
gidiĢinde akl-ı selim sahipleri için gerçekten ayetler olduğu bildirilmektedir.7 Yeryüzünde bulunan her Ģeyi
Allah yaratmıĢtır.8 Gökleri de o yaratmıĢtır.9 Ġnsanı,10 geceyi, gündüzü, güneĢi de ayı da yaratan O‘dur. 11
Bu duruma göre, varlıkların hepsi mahluktur, Halık değildir. Halık Allahtır. O halde mahlukat, Allah
değildir. O bu konuya Ģu Ģekilde açıklık getirmektedir:
Yedi deniz, onun bir katresi, bütün varlık, onun dalgasından bir damla./Bütün temizlikleri,
o denizden elde ederler; o denizin katreleri, bir bir, noksanı olgunlaĢtıran, bakırı altın yapan
1 Ra‘d,13/28.

2 Gölpınarlı, Mesnevî, I, s.14,
3 Gölpınarlı, Mesnevî, I, s.17.

Beyit, 1-11.

4 Gölpınarlı, Mesnevî, I, s.20.
5 Gölpınarlı, Mesnevî, I,s.20.

6 Gölpınarlı,, Mesnevî I, s.14, beyit, 30-31
7 Al-i

Ġmran,3/190.
Bakara,2/29.
9 Ġbrahim, 14/32.
10 Nahl,16/4.
11 Enbiya, 21/33.
8
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kimyacıdır.1
Mevlânâ‘ya göre, sevgiyle acılar tatlılaĢır; sevgi yüzünden bakırlar, altın olur. Sevgi yüzünden tortular
durulur, arınır. Sevgiden dertler Ģifa bulur. Sevgiden ölü dirilir; sevgi yüzünden padiĢah kul kesilir.
Mevlânâ bu sevgiye de ancak bilgi ile ulaĢılabileceğini bildirmektedir. Eksik olan bilgi böyle bir sevgiyi
doğurmaz. Ona göre noksan bilgi de aĢk doğurur, ama bu aĢk, cansızlaradır. Noksan bilgili, bir cansızda
istediği rengi görürse, bir ıslıktan, sevgilinin sesini duymuĢa döner. Noksan bilgili, bir Ģeyi, bir Ģeyden ayırt
edemez; hasılı o, ĢimĢeği güneĢ sanır.2
Bu beyitlerde Mevlana, Allah‘ı hakkıyla tanımadan Allah sevgisinin,aĢkının olmayacağını, bu
konudaki bilgi eksikliğinin insanı Hay olan Allah‘a göre cansız olan varlıkları sevmeye götüreceğini dile
getirmektedir. Bu beyitler, bir çok ayete dayanmaktadır. her Ģeyden önce Cenab-ı Hakkı Kur‘an‘da isim
ve sıfatlarıyla tanıtan bütün ayetler bunlar arasındadır. Rahman ismiyle bütün varlıklara ummadıkları
yerden ve bol miktarda rızık verdiğini, Rahim ismiyle mahlukata merhametli davrandığını, Muhsin
ismiyle sonsuz iyilik yaptığını bilen bir kimse elbette o isimlerin sahibi Olah Allah‘ı çok sevecektir.
Noksan bilginin insanı cansız olanlara aĢık olmaya götüreceğini dile getiren Mevlânâ bu varlıkların da
fitne olduğunu dile getirmektedir:
O hissedileni reddeder, görünmeyene dayanır./AĢkı açık, sevdiği gizlidir. DıĢtaki sevgili,
dünyada O‘nun fitnesidir./Bunu bırak. Surete olan aĢklar, surete değildir, bir hanımın yüzüne
değildir./Sevgili olan suret değildir; ister bu cihanın aĢkı olsun, ister öbür cihanın aĢkı/Suretine
aĢık olduğunun canı çıkınca, onu niçin bırakıyorsun?3
Yani, Allah‘ın dıĢında da sevgililer var. Ama onlar birer suretten ibarettir. Ve üstelik de O‘nun
fitnesidir.Yani bir imtihan vesilesidir. O halde, Mevlânâ, bir yerde cezbe halinde söylediği bir sözü, bir
baĢka beyitte açıklıyor. DıĢtaki sevgilinin O‘nun fitnesi olduğunu söylemesi, insanın mallarının ve
çocuklarının fitne olduğunu,4 insanların birbirlerinin fitnesi olduğunu5 bildiren ayetlere iĢaret etmektedir.
O halde, Mevlânâ her Ģey sevgilidir derken, her Ģeyin Allah olduğunu kastetmiĢ olması mümkün
değildir.Burada Allah‘ın dıĢındaki varlıklar ölümlü olduğu için bir suret gibi gösterilmiĢtir ve bunlara
duyulan sevginin ve aĢkın gerçek aĢk olmayacağı dile getirilmiĢtir. Diğer taraftan bu beyitlerde, insanın
Kalbine Allah tarafından konulan sevgi duygusunun fani Ģeylerle tatmin olmayacağını, ancak ebedi olan,
sonsuz güzelliğe sahip olan,sonsuz kemali bulunan Allah‘a yöneltildiği zaman tatmin olacağını beyan
etmektedir.
Nitekim bir baĢka yerde Mevlana Ģöyle der:
GüneĢin ıĢığı duvara vurur; duvar geçici bir parlaklık bulur./Ey dürüst kiĢi, kerpice neden
gönül bağlıyorsun? Sürekli parlayan aslı ara./Ey kendi aklına aĢık olan sen, kendini surete
tapanlara üstün gören./Senin hissin üzerindeki, aklın ıĢığıdır. Altını ,bakırında geçici
bil./Güzellik beĢerde altın yaldız gibidir. Yoksa senin sevgilin nasıl yaĢlı eĢek oldu?/Melek
gibiydi, Ģeytan gibi oldu. Çünkü o güzellik onda geçici idi.6
Mevlânâ burada, Cenab-ı Hakkı güneĢe, onun dıĢındaki varlıkları ise, kerpiçten yapılmıĢ bir duvara
benzetiyor. GüneĢin aydınlattığı kerpiç duvarı değil, güneĢi sevmek gerekir. Bu ifadeler, Allah‘ın dıĢındaki
varlıkların hiç sevilmeyeceği anlamına gelmiyor. Onlar da sevilecektir, ama onlara gönül
bağlanmayacaktır. Gönül bağlanması gereken Allahtır. Çünkü güzellerin bütün güzellikleri Cemil olan
Allah‘ın güzelliğinin zayıf bir gölgesidir. Mevlana‘nın bir çok yerde aĢk olarak nitelendirdiği bu durum,
aslında Allah‘ı diğer varlıklardan daha fazla sevmeyi ifade etmektedir. Mevlana‘nın bu düĢüncesi, ―Ġman

1 Gölpınarlı, Mesnevî ,

V, s.178, beyit,1880-1881.

2 Gölpınarlı, Mesnevi, II, s.503, beyit,1531-1538.
3 Rumi, Mevlada Celaleddin, Mesnevî,

Hazırlayan: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu,Akçağ
Yayınları, Ankara, tarihsiz, I, 2. Defter, s.189, beyit,697-701.
4 Tegabün, 64/15
5 Furkan,25/20.
6 Rumi, Mesnevî, Hazırlayan: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, I, 2.
Defter s.189, beyit,705-710

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

395

edenlerin Allah sevgisi daha fazladır‖1 ayetine telmihte bulunmaktadır. Bazı mutasavvıfların bu ayetin
anlamını ―ilahi aĢk‖ olarak yorumladıkları hatırlanacak olursa, Mevlânâ‘nın da bu mânâyı tercih ettiğini
söyleyebiliriz. Diğer taraftan bu beyitlerde Mevlânâ, güzelliği bakır üzerindeki altın yaldıza teĢbih
etmektedir. Bu yaldız, gerçek altın olmadığı için eninde sonunda kaybolacaktır. Allah‘ın dıĢındaki
varlıklarda bulunan güzellikler de iĢte böyledir. Geçicidir. Burada mevlânâ her Ģeyin güzel yaratıldığını,2
insanın en güzel Ģekilde yaratıldığını3bildiren ayetlere iĢaret etmekte, aynı zamanda ―Ben kaybolup
gidenleri sevmem‖4 ayetine telmihte bulunmaktadır. Mevlânâ baĢka beyitlerinde de bu manayı daha açık
bir Ģekilde dile getirmektedir:
Bir an eksik, bir an olgun olan Halil‘in sevgilisi değildir, batıp yok olandır./Ve batan, bazen
Ģu ve bu olan dilber değildir. Batıp yok olanları sevmem.5
Allah‘ın dıĢında insanın kalbindeki sevgiyi en çok meĢgul eden mahbub kadındır. Ona göre insanın
insana olan aĢkı, Allah‘a olan aĢka ulaĢmak için bir vesiledir. Mevlânâ‘ya göre, insanın insana aĢık olması
aĢka alıĢması içindir. Ona göre, Gazi, alıĢsın, usta olsun da savaĢsın diye önce oğlunun eline tahtadan
yontulmuĢ bir kılıç verir. ĠĢte insana âĢık oluĢ da o tahta kılıca benzer, belalara uğrayıĢ sona erdi mi, aĢk
Rahmet sahibi Allah‘adır. Mevlâ‘na buna örnek olarak da Yusuf‘un Zeliha‘ya aĢık olmasını verir ve Ģöyle
der:‖Önce Yusuf, yıllarca Zelihaya tutuldu. Sonunda Allah‘a âĢık oldu da, bu sefer Zeliha
Yusuf‘a gönül verdi/O koĢmuĢtu, Yusuf peĢine düĢmüĢ güzelliğine el atmıĢtı, sonunda da iĢ
tersine döndü, o Yusuf‘un gömleğine el attı, çekti,yırttı.‖6
Mevlânâ‘nın anlattığı bu kıssa Kur‘an‘da bu Ģekilde anlatılmıyor. Özellikle, önce Yusuf‘un Zeliha‘ya
aĢık olduğuna dair Kur‘an‘da hiçbir bilgi bulunmuyor. Ancak, Zeliha‘nın Yusuf‘a aĢık olduğu bizzat ayet
tarafından beyan ediliyor. Konunun iyi kavranabilmesi için önce Yusuf Kıssasındaki ilgili ayetlere
bakmamız gerekmektedir. Bu sureye göre evinde yaĢadığı kadın Yusuf‘la birlikte olmak istemiĢ, Hz.
Yusuf ise, Allah‘ın yardımıyla bu isteği reddetmiĢtir. Ayette kadının bu aĢırı ilgisinden dolayı Yusuf‘un da
eğer Allah‘ın bürhanını görmeseydi neredeyse meyledeceği zikredilmektedirr. 7 Bu kıssadan, vezirin
karısının Yusuf‘a âĢık olduğu, Yusuf‘un da kendisine âĢık olmasını istediği anlaĢılmaktadır.8 Hz. Yusuf bir
peygamberdir ve daima Allah‘ın himayesi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Onun diğer insanlardan
farkı bu fıtrî meylini, haram bir biçimde tatmin etmeye yanaĢmamıĢ olmasıdır. 9 ―Günah iĢlemekten
Allah‘a sığınırım‖10 demesi, onun Allah sevgisini, meĢru olmayan cinsel sevginin önüne geçirdiğini
göstermektedir.
Aslında Ģehirdeki kadınların vezirin karısının Yusuf‘a karĢı duyduğu yakınlığı anlatan, ―Kad Ģagafehâ
hubbâ‖ ifâdesi de, aĢkı çağrıĢtıran bir ifâdedir. .11 Ġbnu Kesir‘in Ġbn-i Abbas‘tan rivâyet ettiğine göre, ―eĢ-

1

Bakara,2/165

2 Secde,32/7.

3 Gafur, 40/64.

En‘am, 6/76.
, Mesnevî, Hazırlayan: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, I, 3. Defter, s.330,beyit,1428,1429.
6 Rumi, Mevlânâ Celaleddin, Divan-ı Kebir, Hazırlayan, Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992,. I,s.10,beyit,40-43.
7 Yusuf: 12/23-36. 24. ayette zikredilen
ifadesi, ZemahĢeri‘nin Sibeyh‘ten naklettiğine göre
demektir.ZemahĢerî, KeĢĢaf, II, 429. Bu da bir Ģeyi yapmayı kesin olarak kararlı olmak demektir. Ancak ayetin devamında,
―Ģayet Rabbi‘nin bürhanını görmemiĢ olsaydı‖ ifadesi geçmektedir. Sonunda ise, ―ĠĢte böyle biz, kötülük ve fuhĢu ondan
uzaklaĢtırmak için delillerimizi gösterdik. Çünkü o, ihlasa erdirilmiĢ kullarımızdandı‖ buyrulmaktadır.
8 ReĢid Rıza, Muhammed, Tefsirü‘l-Kur‘âni‘l-Hakim, Mısır, Mecelletü‘l-Menar,h.1324, XII, 275; Yıldırım, Celal, Ġlmin
IĢığında Asrın Kur‘ân Tefsiri, Anadolu Yayınları, Ġst., 1987, VI, 2946; AteĢ, Süleyman, Yüce Kur‘ân‘ın ÇağdaĢ Tefsiri,
Yeni Ufuklar NeĢriyat, Ġst., tarihsiz,IV, s. 392.
9.Kırca, Celal, Kur‘ân ve Ġnsan, Marifet Yayınları, Ġst., 1990, s. 127.
10 Yusuf, 12/ 23.
11 Razi, Fahreddin,Tefsîrü‘l-Kebîr, Darü‘l-Kütübi‘l-Ġlmiyye, Tahran, Tarihsiz,XVIII, 27. Razî‘nin belirttiğine göre bu ibâre, ―sevgi
onun derisinin içine girdi. Böylece de kalbine nüfuz etti.‖ demektir. Razî bütün bunların, aĢırı sevmek anlamına gelen ―aĢktan‖
kinaye olduğuna dikkati çekmektedir ―Ģagafa‖nın anlamları için bkz: el-Kurtubî, Ebu Muhnammed b. Ahmed el Ensarî, elCâmiu Liahkâmi‘l-Kur‘ân, Kahire, Matbaatü Daru‘l-Kütübi‘l-Mısriyye, 1950, IX, 166-167. ez-ZemahĢerî, Ebu‘l-Kasım
Mahmud b. Ömer, KeĢĢaf, Beyrut, Dâru Ġhyai‘t-Türasi‘l-Arabî, 1997.II, s. 436.
4

5 Rumi,
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Ģagaf‖, ―el-Hubbu‘l-Katil‖dir. Yani, öldürücü sevgi anlamındadır.1 Görüldüğü gibi konuyla ilgili ayetlerin
tefsirlerinde Zeliha da ya da Züleyha‘nın Hz. Yusuf‘a aĢık olduğu ifade edilmektedir. Yusuf‘un
Züleyha‘nın peĢinden koĢtuğuna dair ayetlerde bir bilgi bulunmamaktadır.
Nitekim Mevlânâ, Mesnevî‘de, Yusuf-Zeliha hikayesini uzun uzadıya anlatmadan olayı Kur‘an‘da
geçtiği tarzda zikretmektedir: ―Hiç kimseyi kadınlara mahrem sayma; çünkü erkekle kadın, ateĢle
pamuğa benzer./Allah suyuyla yunmuĢ bir ateĢ gerek ki Yusuf gibi çekinsin. Selvi boylu güzel
Zeliha‘dan aslanlar gibi çeksin kendini.‖2
Surete olan aĢkların geçici olduğunu dile getiren Mevlânâ, aynı zamanda insanın gönlünü
gümüĢe,altına da bağlamamasını istemektedir:
Bağı Çöz,hür ol ey oğul, niceye bir gümüĢe, altına bağlanacaksın?/Denizi bir testiye döksen
ne kadar alır? Bir günlük su ancak./Harislerin göz testileri dolmadı gitti; sedef elde ettiğini
yeter bulmadıkça inciyle dolmadı./Kimin elbisesi bir aĢk yüzünden yırtıldıysa, hırstan,tamadan
tamamıyla arındı o.3
Mevlânâ burada önce insanın Allah‘ın dıĢındaki sevgi objelerine sevgisini yönelttiğini kabul ediyor.
Bunu yaparken de yine bazı Kur‘an ayetlerine telmihte bulunuyor. Bu ayetlerden birinde Cenab-ı Hak,
―kadınlardan, oğullardan, yığın yığın biriktirilmiĢ altın ve gümüĢten, salma atlardan,sağmal
hayvanlardan ve ekinlerden gelen zevklere sevgi, düĢkünlük insan için bezenip süslendi. Bunlar
dünya hayatının metaıdır. Sonunda varılacak güzel yer, Allah‘ın huzurudur‖4bir diğer ayette ise,
insanda mala karĢı büyük bir sevgi olduğu bildirilmektedir.5 Mevlana burada, kadına, altına, gümüĢe ve
diğer dünyevi sevgi objelerine hırsla yönelmenin ilacının Allah aĢkı olduğunu dile getirmekte ve ―Eğer
babalarınız, oğullarınız, kardeĢleriniz, eĢleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada
uğramasından korktuğunuz ticaret, hoĢlandığınız meskenler size Allah‘tan, Rasulünden ve
Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin‖ 6
ayetini hatırlatmaktadır. Görüldüğü gibi Kur‘an‘da Allah sevgisi olarak geçen ifade, Mevlana‘da aĢk olarak
dile getirilmektedir.
Sonuç
Mevlânâ‘nın Allah sevgisi veya aĢkıyla ilgili beyitlerini Kur‘ân açısından değerlendirdiğimizde, Allah‘ın
kendisini vasıflandırmadığı bir sıfatla onu vasıflandırmanın Kur‘ânî bir nitelendirme olmadığını
söyleyebiliriz. Allah kendisinin kulları tarafından sevilmesini isterken bu isteğini, ―hubb‖ kökünden gelen
kelimelerle ifâde etmiĢtir. Sevgide aĢırılığı simgeleyen aĢk kavramı, Kur‘ânî bir ıstılah değildir. Ancak
mutasavvıfların sevginin anlamını geniĢlettiklerini de nazara alacak olursak, Mevlânâ‘nın bu geniĢletmede
en son derecelerde yer alan aĢkı tercih etmiĢ olduğu görülmektedir. Bu arada Mevlânâ her ne kadar, aĢk
kelimesini kullansa da, Allah aĢkını terennüm ettiği beyitlerinde Kur‘an‘da zikredilen Allah sevgisiyle ilgili
ayetlerden bazılarına telmihte bulunmaktadır.

1 Ġbnu

Kesir, Ebu‘l-Fida‘ Ġsmail, Tefsîrü‘l-Kur‘âni‘l-Azim, Beyrut, 1987.II, s. 476.

2 Gölpınarlı, Mesnevî,V,s.336,beyit, 3873-3875.
3. Gölpınarlı, ,

Mesnevî, I, s.14, beyit, 19-22.
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5 Fecr, 89/20.
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MEVLÂNÂ‘NIN DÜġÜNCE SĠSTEMĠNDE HADĠS‘ĠN YERĠ
Yrd. Doç. Dr. Nihat YATKIN*

GiriĢ
Hz. Peygamber‘in, inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile diğer alanlardaki söz ve uygulamalarını ifade eden
Sünnet‘i,1 ebedî risâletinin ayrılmayan bir parçasıdır. Çünkü su, nasıl bilinen iki elementten meydana
geliyorsa, Ġslâm da, Kitab ve Sünnet‘in birlikte yorumlanması ve yaĢanmasından ibarettir.2 Fiiliyata
bakıldığında, büyük ölçüde bunun böyle kabul edildiğini söylemek mümkündür. Zira tarih boyunca,
Müslümanların Kur‘an‘dan sonra kendisine en çok müracaat ettiği kaynak Sünnet, baĢka bir ifadeyle
Sünnet‘in elde edildiği hadislerdir.3
Bu itibarla, genel olarak Ġslâm geleneğinde, ilim tahsilinde ilk sırayı Kur‘an alırken, ardından tedris
edilen konu, hadis ve hadis ilimleri olmuĢtur. Bu iki kaynağın, Ġslâm‘ın temel referanslarını oluĢturması,
sıralamanın yerinde ve de zorunlu olduğunu göstermektedir. Bilahare fıkıh, kelâm ve diğer ilimler, temel
referansları ile birlikte, Ġslâm binasını yükselteceklerdir.
DoğuĢ devri dâhil, Ġslâm‘da sûfî gelenekte de durum bundan farklı değildir. ―Kitap ve Sünnet‘e bağlı
bir zühd hayatı‖, onların temel hedefleridir.4 Diğer âlimler gibi sûfîler de, daha baĢlangıçtan itibaren
Kur‘an‘dan sonra dinin ikinci kaynağı olarak hadisi kullanmaktadırlar. Her Müslüman için olduğu gibi,
onlar için de hadis vazgeçilmez temel dayanaktır. Bir fakih, müfessir, tarihçi, kelamcı vs. ne kadar hadis
biliyorsa özellikle ilk beĢ asrın sûfî âlimleri de o kadar hadis bilmektedirler.5
Aslında sûfî yönü ağır basan Mevlânâ (M. 1207-1273)‘yı, son zamanlarda ―ĠslâmsızlaĢtırma‖ ve
―SünnetsizleĢtirme‖, baĢka bir deyiĢle Ġslâm üstü, hatta Ġslâm dıĢı bir Ģahsiyet olarak gösterme çabaları
mevcutsa da, bu çabalar iyi niyetten uzak ve temelsizdir.6 Mevlânâ, Müslüman olan ve Peygamberimiz
(s.a.v.)‘e bağlılığıyla iftihar eden, bu bağlılıkla Ģeref duyan, bunu da Ģiirlerinde ifade eden bir din, ahlâk ve
tasavvuf büyüğümüz; kısaca Müslüman bir mutasavvıftır.7
ĠĢte bu tebliğimizde, Müslüman bir mutasavvıf yönüyle öne çıkan Mevlânâ‘nın düĢünce sisteminde
hadisin rolü irdelenecektir. Ana baĢlıklar; Mevlânâ ve Hadis, Eserlerinde Hadisler, Hadislerden Ġstifade Üslûbu ve
Kaynakları, Sonuç Ģeklinde tasarlanmıĢtır.
* Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, e-mail: nyatkin@hotmail.com
1 Hadis ve Sünnet kelimeleri farklı ıstılahî manalara gelmekle birlikte, zamanla; ―Hz. Peygamber‘in sözü, fiili ve takrîrî‖ ile ―Hz.
Peygamber‘in sözünü, fiilini ve takrîrîni bildiren haber‖ manasına eĢanlamlı olarak da kullanılmıĢlardır (bkz., el-Leknevî,
Muhammed b. Abdulhayy, Zaferu‟l-Emânî, Dâru‘l-Kütübi‘l-Ġlmiyye, Beyrut 1998, s. 8 vd.; Aydınlı, Abdullah, Hadiste Tesbit
Yöntemi, Kitabevi, Ġstanbul 2003, s. 13). Sûfîlerin de sünnet ve hadisi müteradif saymaları (Aydınlı, DoğuĢ Devrinde Tasavvuf ve
Hadis, Seha NeĢriyat, Ġstanbul 1986, s. 97-98) dikkate alınarak, tebliğimizde bu iki terim eĢanlamlı olarak kullanılacaktır.
2 el-Gazâlî, Muhammed, es-Sünnetü‟n-Nebeviyye beyne Ehli‟l-Fıkh ve Ehli‟l-Hadîs, Dâru‘Ģ-ġurûk, Kahire 1992, s. 143; bkz., Güner,
Osman, Sünnet‟ten Topluma-Toplum ve Kültür Yazıları, Fecr Yay., Ankara 2006, s. 17-18.
3 Koçkuzu, Ali Osman, Rivayet Ġlimlerinde Haber-i Vâhitlerin Ġtikât ve TeĢri Yönlerinden Değeri, DĠB Yay., Ankara 1988, s. 5; Ertürk,
Mustafa, Metin Tenkidi (Gayb ve Fiten Hadisleri Örneği), Fecr Yay., Ankara 2005, s. 9; Güner, a.g.e., s. 47.
4 GeniĢ bilgi için bkz., Hatiboğlu, Mehmed S., ―Ġlk Sufîlerin Hadis/Sünnet AnlayıĢları Üzerine‖, Ġslâmiyât/Üç Aylık AraĢtırma
Dergisi, cilt 2, sayı 3, Temmuz-Eylül 1999, s. 7 vd.; Aydınlı, DoğuĢ Devrinde Tasavvuf ve Hadis, s. 97 vd.; el-Kardavî, Yusuf, Sünneti
Anlamada Yöntem, Çev., Bünyamin Erul, Rey Yayıncılık, Kayseri 1998, s. 67-70.
5 Karapınar, Fikret, ―Sûfî Yorumun Katkıları, Özgünlüğü, Mahzurları ve Kuralları‖ (Gerede Hadis Meclisi VI 28-29 Temmuz
2007‘de tebliğ olarak sunulmuĢtur), s. 4.
6 Örs, Derya, ―Mevlâna‘yı Anlamak‖, Mevlânâ-Celâleddin Rûmî- 800. Yıl, Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2007, s. 25-26;
Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber/Hadis-i ġeriflere Atıflar, Rûmî Yay., Ġstanbul 2006, s. 18, 371; Öğke, Ahmet, ―Mevlânâ‘nın
Mecâlis-i Seb‗a‘daki Sohbet Metodu‖, Tasavvuf/Ġlmi ve Akademik AraĢtırma Dergisi, yıl 6, sayı 14, s. 251.
7 Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s. 18-19; Öğke, a.g.m., s. 251.
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Mevlânâ ve Hadis
Mevlânâ‘nın hadisle ilk tanıĢıklığı, ―Sultânu‘l-Ulemâ‖ diye ün salmıĢ, büyük âlim ve ârif bir zat olan
babası Bahâeddîn Veled ile baĢlamıĢ olmalıdır. Çünkü babası, aynı zamanda onun ilk hocası ve
mürĢididir. Temel Ġslâmî ilimleri ondan tahsil etmiĢtir.1 Bunun yanında, doğduğu Ģehir olan Belh
mekteplerinde okutulan Kur‘ân-ı Kerîm, tecvid, hadis, halifelerin ve sahabîlerin öğretici sözleri, hat,
hesap ve diğer ilimlerden nasibini alacaktır.2 Kendisinden istifade ettiği önemli Ģahsiyetlerden biri de,
babasının müridi Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizî‘dir. Bahâeddîn Veled göç ettiği zaman Seyyid
Burhaneddin de Tirmiz‘e göç etmiĢtir. Ancak Bahâeddîn Veled‘in ölüm haberini alınca (M. 1231),
Ģeyhinin emaneti olan Mevlânâ‘yı yalnız bırakmamak amacıyla Konya‘ya gelmiĢ ve onun manevî
terbiyesini üstlenmiĢtir.3
Mevlânâ, babasının ölümünden iki yıl sonra (M. 1233) Seyyid Burhaneddin‘le birlikte Halep‘e gider.
Orada Kemâleddin b. Adîm‘den ders alır. Daha sonra ġam‘a giden Mevlânâ, burada dört veya yedi yıl
kalmıĢ; Muhyiddin Ġbnu‘l-Arabî, Sadeddin el-Hamevî, ġeyh Osman er-Rûmî, Evhadüddin-i Kirmânî ve
Sadreddin Konevî ile sohbetlerde bulunmuĢtur.4
Mevlânâ uzun yıllar süren eğitimi neticesinde tefsir, hadis, fıkıh, lügat, Arapça gibi ilimleri tahsil etmiĢ,
asrının önde gelen bilginlerinden olmuĢtu.5 Hadis ilmindeki bilgi ve birikimi ve yeterliliğini ifade eden
rivayetler6 ve eserlerinde çok sayıda hadise yer vermesi, onun geniĢ bir Sünnet ve hadis kültürüne sahip
olduğunu ortaya koymaktadır. O, yalnız bir hadis bilgini olarak değil, tefsirde hatta fıkıhta da, eskilerin
deyimi ile ―yed-i tulâ‖ (ihtisas) sahibidir.7 Sûfî meĢreb olması da, babasının yolunda gitme arzusuna
bağlanmalıdır. Çünkü babası, nakli ilimlerde olduğu gibi tasavvuf alanında da ilk hocasıdır.8 Bunun
yanında doğduğu Ģehir Belh‘te M. VIII. asırdan itibaren sûfî mektepleri de geliĢmiĢti. Mevlânâ,
NiĢabur‘da sûfî, büyük Ģair Ferîduddîn Attâr‘a intisab etmiĢ ve ondan etkilenmiĢtir. Daha sonra,
kendisine derin düĢünceyi, ibadeti ve mülahazayı öğreten Burhaneddin Tirmizî‘ye intisab etmiĢtir.9
Yeri gelmiĢken belirtmek gerekir ki, Mevlânâ Ģimdilerde, tasavvuf ehlinin çoğunun yaptığı gibi, hadis
rivayeti konusunda muhaddislerin gösterdiği titizliği göstermemekle tenkid edilmiĢtir. Bu bağlamda
Mevlânâ, hadisleri bir irĢad ve ahlâkî öğüt Ģeklinde değerlendirmiĢ, hadisleri mana ile rivayet etmiĢ ve
hadis rivayetinde özellikle sened konusu üzerinde pek fazla durmamıĢ, metin tenkidine yer vermemiĢtir. 10
Aslında böylesi bir tenkid tutarlıdır ve onun, ―büyük bir hadis bilgini‖ olarak takdim edilmesi ile de tezat
teĢkil etmektedir.
Kanaatimizce bunun izahı, Mevlânâ ve onun gibilerin yani, sûfîlerin yöntem ve maksatlarında
aranmalıdır. Zühd, ahlâk, edep ve fezail gibi konularda âlimlerin zayıf hadisle amel11 konusunda esnek
olmalarının da etkisiyle olsa gerek, sûfîler, zayıf hadisleri kullanmakta ve yorumlamakta oldukça rahat
davranmıĢlardır. Bunun yanı sıra zayıf hadisler arasında güzel ahlâk ile insanın gönlüne hitap eden
hadislerin azımsanamayacak miktarda çok olması da onları, bu haberlerle amel etmeye ve kullanmakta
el-Afğânî, Ġnâyetullah Ġblâğ, Celâleddîn er-Rûmî Beyne‟s-Sûfiyye ve Ulemâi‟l-Kelâm, ed-Dâru‘l-Mısrıyye el-Lübnâniyye, Kahire,
1407/1987, s. 63, 71; Yeniterzi, Emine, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, TDV Yayınları, Ankara 1995, s. 5; Karahan, Abdulkadir, ―Hadîs
Bilgini Olarak Mevlânâ‖, 6. Millî Mevlânâ Kongresi (Tebliğler), Selçuk Üniversitesi Yay., Konya 1992, s. 13; Mütevelli, Ahmet Fuat,
―Mevlâna En Büyük MürĢit‖, Uluslararası Mevlâna Bilgi ġöleni-Bildiriler, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2000, s. 59.
2 Öztürk, Mürsel, ―Mevlâna‘nın YaĢadığı Zamana Kadar Belh‘in Kültürel Durumu‖, Uluslarası Mevlâna Bilgi ġöleni-Bidiriler, s. 83.
3 Eflâkî, Ahmet, Âriflerin Menkıbeleri, Çev., Tahsin Yazıcı, MEB Yayınları, Ġstanbul 1989, I, 56-59; Sipehsâlâr, Ferîdûn b. Ahmed,
Risâle (Mevlânâ ve Etrafındakiler), Çev., Tahsin Yazıcı, Tercüman 1001 Temel Eser, Ġstanbul 1977, s. 34; Yeniterzi, a.g.e., s. 6.
4 Eflâkî, a.g.e., I, 80, 86, 391; Sipehsâlâr, a.g.e., s. 35, 40; Yeniterzî, a.g.e., s. 6.
5 Yeniterzi, a.g.e., s. 7.
6 Eflâkî, a.g.e., I, 424-425.
7 Karahan, ―Hadîs Bilgini Olarak Mevlânâ‖, s. 11; Sipehsâlâr, a.g.e., s. 40; el-Afğânî, a.g.e., s. 95; ArpaguĢ, Sâfi, Mevlânâ ve Ġslâm, Vefa
Yay., Ġstanbul 2007, s. 110-111.
8 Mütevelli, ―Mevlâna En Büyük MürĢit‖, s. 59; bkz., Karahan, ―Hadîs Bilgini Olarak Mevlânâ‖, s. 13.
9 Mütevelli, ―Mevlâna En Büyük MürĢit‖, s. 59-60.
10 Yıldırım, Ahmet, ―Mevlânâ DüĢüncesinde Peygamber ve Sünnet Telakkisi ve Yansımaları‖, Uluslarası DüĢünce ve Sanatta Mevlânâ
Sempozyum Bildirileri, 25-28 Mayıs 2006 Çanakkale, s. 200.
11 Zayıf hadislerle amel konusunda geniĢ bilgi için bkz., Polat, Selahattin, ―Zayıf Hadislerle Amel‖, Hadis AraĢtırmaları –Tarih, Usûl,
Tenkid, Yorum- Ġnsan Yay., Ġstanbul, tsz., s. 109-134.
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rahat davranmaya sevk etmiĢtir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı onlar, hadislerin sıhhat durumlarından
ziyade amel yönüyle ilgilenmiĢlerdir. Ki bunun sonucunda, kimi âlimler tarafından mevzu olduğu kabul
edilen haberleri dahi kullanmaktan geri durmamıĢlardır.1
Mevlânâ‘nın da, nefsinde sağladığı olgunluk ve dinginlikten sonra yegâne hedefi, baĢta Kur‘an ayetleri
olmak üzere, hadislerden, kibâr-ı kelâmdan, hikmetli sözlerden ve kıssalardan faydalanarak halkı Allah
yoluna kılavuzlamaktır.2 Hâl böyle olunca, azami ölçüde ayetlerden, hadislerden ve diğer materyalden
istifade yoluna gitmiĢ; kendince manası doğru olan ve belki de kaynak değeri olmayan yahut zayıf sayılan
bir hadisten sonuç elde etmiĢtir.
Nihayetinde onun eserleri, Hz. Peygamber‘in sahih hadislerini cem maksadıyla kaleme alınan hadis
kaynakları olmayıp, hadislerden yola çıkarak insanlara rehberlik eden irĢad-vaaz ve sohbet türü eserlerdir.
Bu cümlelerden maksadımız, hadis ilmi açısından zaaf sayılan mezkûr tutumu savunmak değildir. Demek
istediğimiz; Mevlânâ, hadislerden büyük ölçüde istifade ederek eserlerini bir nevi hadis ilimleri mahĢeri
haline getirmeyi baĢarmıĢtır.3 Ancak Ģunu özellikle belirtmek isteriz ki, Mevlânâ‘ya atfedilen ―hadis
bilgini‖, ―muhaddis‖ gibi vasıflara ıstılahî anlamlar yüklememek gerekir. Çünkü ıstılahî anlamda
―muhaddis‖, râvîlerle rivayet ettikleri hadsileri, rivayet ve dirayet bakımından bilen kimse, demektir.4
Hâlbuki, yukarıda bahsedildiği üzere Mevlânâ, eserlerinde ne râvîden ne rivayetten ne de senedden
bahseder. Dolayısıyla onun hadisle ilgisi, hadis kültüründen istifade ve onları kendine has üslubuyla
yorumlamaktan ibaret olsa gerektir.
Çok yönlü yetiĢmiĢ, özellikle de hadis kültürüne vakıf olmasının doğal sonucu olarak Mevlânâ, Hz.
Peygamber‘e bağlılığı, saygısı ve Sünnet‘ine tabi olmadaki kararlığı ile öne çıkmıĢ bir Peygamber aĢığıdır.
O, Hz. Muhammed‘i anmaya doyamaz. Hz. Muhammed‘in söz konusu edildiği yerlerde onun
üslûbunun, ayrı bir saygı, incelik dolu olduğu görülür. O, yaĢantısıyla olduğu gibi diliyle de Hz.
Peygamber‘e daima hürmet ve muhabbet dolu olmuĢtur.5 Sünnet‘e bağlılığını ve ona verdiği değeri;
―YaĢadığım sürece ben, Kur‘an‘ın kuluyum. Ben Muhammed-i Muhtar‘ın yolunun toprağıyım. Birisi,
sözlerimden, bundan baĢka bir söz naklederse, ben nakleden de, o sözden de, Ģikâyetçiyim‖6 dizeleri ile
dile getirir.
Eserlerinde Hadisler
Mevlânâ‘nın eserlerinde, çoğu zaman tasavvufî düĢünce geleneğine uygun bir Ģekilde yorumlanan çok
sayıda hadis yer almaktadır.7 Öyle ki, bu durum birçoklarının dikkatini çekmiĢ ve konuyla ilgili müstakil
çalıĢmalar kaleme alınmıĢtır.8 Bu hususta yapılan çalıĢmalar ve tetkikler de göstermektedir ki, Mevlânâ‘nın
hadis sahasında geniĢ bir ilmi birikimi mevcuttur. Nitekim Mesnevî, Fîhi Mâ Fîh, Divân-ı Kebîr, Mecâlis-i
Seb„a, Mektûbât gibi eserlerinde bulunan hadis malzemesi ve oğlu Sultan Veled‘in Maârif‟i, Eflâkî‘nin
Menâkibu‟l-Ârifîn‟i ve Sipehsâlâr‘ın Risâle‟si gibi, onun dönemini yansıtan eserlerin ihtivâ ettikleri hadis
ilmine ait bilgiler incelendiğinde, bu eserlerde tahmin edilenin üzerinde hadis kullanıldığı dikkat
çekmektedir.9 Mesnevî, bütün dinî ilimlerde olduğu gibi, hadis ilminin de bir mahĢeri kabul edilmektedir.10
Doğrudan doğruya hadis diye zikrettikleri bir tarafa; mana, iĢaret ve telmih yoluyla ifade ettikleri de
Karapınar, ―Sûfî Yorumun Katkıları, Özgünlüğü, Mahzurları ve Kuralları‖, s. 9.
Güllüce, Hüseyin, ―Mesnevî‘ye Açılan Pencere: Ġlk On Sekiz Beyit‖, Mevlânâ-Celâleddin Rûmî- 800. Yıl, s. 29; bkz., Banarlı, Nihad
Sâmi, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi, MEB Yay., Ġstanbul 1971, I, 314.
3 Bkz., Tarlan, Ali Nihad, Mevlâna, Hareket Yay., Ġstanbul 1974, s. 83.
4 Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, Hadisevi, Ġstanbul 2006, s. 207.
5 Emiroğlu, Ġbrahim, ―Mevlânâ‘nın Hz. Muhammed‘e Sevgisi ve Bağlılığı‖ Ġslâm Felsefesinin Sorunları, Elis Yay., Ankara 2003, s.
275.
6 Can, ġefik, Hz. Mevlânâ‟nın Rubaileri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1991, (1311 nolu rubai).
7 Schimmel, Annemarie, Ben Rüzgârım Sen AteĢ-Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Çev., Senail Özkan, Ötüken Yay., Ġstanbul 1999, s. 41, 48;
ArpaguĢ, a.g.e., s. 109.
8 Bu çalıĢmalar için bkz., Bedîuazzaman Firûzanfer, Ehâdîs-i Mesnevî, Tahran 1370; Ali Yardım, Mesnevî Hadsileri, Ġzmir 1983;
Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber/Hadis-i ġeriflere Atıflar.
9 ArpaguĢ, a.g.e., s. 110.
10 Tarlan, a.g.e., s. 83; ArpaguĢ, a.g.e., s. 110.
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dikkate alındığında çok daha geniĢ bir hadis kültürü hamulesiyle karĢılaĢılmaktadır. BaĢta Mesnevî olmak
üzere, eserlerinin Kur‘an ve Hadis üzerine oturtulduğu, bu eserlerde bir kısım ayet ve hadislerin yorum
ve açıklamalarının yapıldığı görülmektedir. Meselâ, Mesnevî‟nin elli üç konu baĢlığının hadislerden olduğu
bilinmektedir. Yine dönemindeki eserlerin genel karakterine bakıldığı zaman konu baĢlıklarında ayet ve
hadislerin kullanılmasının ilk olarak Mevlânâ‘da rastlanan bir husus1 olduğu da belirtilmektedir.2 Özellikle
Mesnevî ile vaaz ve nasihatlerinden oluĢan Mecâlis-i Seb„a adlı eserinde, hadis kültürü daha sarih olarak
müĢahede edilmektedir.3 Burada daha çok, konuyla ilgili eserlerden hareketle, Mevlânâ‘nın eserlerinde
hadislerin izlerini tetkik etmeye çalıĢacağız.
Mesnevî‟nin hadsilerini değerli bilim adamı Firûzanfer; Ehâdîs-i Mesnevî…isimli eserinde tahriç ederek;
tahricini yaptığı yedi yüz küsur hadisin çoğunun Kütüb-i Sitte, bilhassa Sahîhayn‘da geçtiğini tespit
etmiĢtir.4
Mesnevî‟deki hadislerin tesbit ve tahrici ile ilgili, önemli bir çalıĢma da, Dokuz Eylül Üniversitesi
Ġlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyelerinden, merhum Prof. Dr. Ali Yardım tarafından
yapılmıĢ bulunmaktadır. Yardım, çalıĢmayı yapmasının nedenini Ģu Ģekilde açıklar: ―Mevlânâ‘nın
Mesnevî‟si de yazıldığı zaman bakımından, hadislerin senedsiz olarak nakledildiği devre rastlar. Eserinde
azımsanmayacak kadar hadis zikreden Mevlânâ, kendine has metoduyla onların bir nevi açıklamalarını
yapmıĢtır. Ne var ki, gerek üzerinde durduğu hadisler, gerekse onları ele alıĢ tarzı, Mesnevî‟nin hadisleri ve
onun sahibinin hadsilere bakıĢı konusunda bazı tereddütlerin yayılmasına yol açmıĢtır. Türk-Ġslâm
kültürü üzerinde olduğu kadar, diğer yabancı kültürler üzerinde de derin izleri bulunan Mesnevî‟nin,
sadece hadis ilmi bakımından bir değerlendirmesini yapma hedefini güden bu araĢtırma, onun
hadislerinin metinlerini, senedlerini, kaynaklarını ve sıhhat derecelerini tespit etmeye çalıĢmaktadır.‖5
Yardım‘ın, sonuç bölümünde verdiği bilgilerden anlaĢılacağı üzere, araĢtırmada, 158 adet rivayet
incelenmiĢtir.6 Mesnevî hadislerinin muhteva, kaynak ve sıhhat bakımından değerlendirilmesi yapılan
bölümde de Ģu sonuçlara varılmıĢtır: ―Mesnevî hadislerinin büyük çoğunluğu (%75), meĢhur hadis
mecmûalarında senedi ile birlikte yer almaktadır. Kaynakları tespit edilemeyen 16 hadis, Mevzuat
kitaplarına da girmeyen metinlerdir. (…) Öte yandan Mesnevî‟de kullanılıp da muahhar devir hadis
münekkitlerinin bir kısmının Mevzu diye hükmettikleri metin sayısı 14 olarak karĢımıza çıkmaktadır ki, bu
rakam bütünün %8‘ini teĢkil etmektedir. (…)‖7 Buradan hareketle yazar, tasavvuf kitaplarındaki hadislere
itimat edilemeyeceği kanaatinin asılsız olduğu sonucuna varmıĢtır.8
Selçuk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman
Koçkuzu, 1984 yılından itibaren, Konya Selçuk Üniversitesi tarafından gerçekleĢtirilen Mevlânâ
sempozyum ve kongrelerine, ―Mesnevî‘de Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan atıflar‖ baĢlıklı
tebliğleri ile katıldığını belirtmektedir.9 Kendi ifadesiyle; ―sempozyum ve kongre kitaplarında kalıp gitti‖ 10
dediği mezkûr tebliğlerini, yeniden tertipleyerek, geliĢtirerek, güncel yorumlarla yayınlamaya karar
verdiğini Ģu cümlelerle dillendirir: ―DüĢündük ki, Mevlâna Müslüman olan ve Peygamberimiz
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığıyla iftihar eden, bu bağlılıkla Ģeref duyan, bunu
da Ģiirlerinde ifade eden bir din, ahlâk ve tasavvuf büyüğümüzdür. Mesnevî indekslerinde gördük ki,
Mevlâna‘nın, kendisinden en çok söz ettiği, mübarek sözlerine eserlerinde en çok yer verdiği zat, Rasul-i
Kibriya‘dır. Bu emeklerimizin, yaptığımız bu çalıĢmaların heba olmaması ve geleceğe belge olarak kalması
için bunları yeniden tertiplemeye, geliĢtirmeye ve yayınlamaya karar verdik. (…)‖11 Rûmî Yayınları
Yardım, a.g.e., s. 5.
a.g.e., s. 110.
3 ArpaguĢ, a.g.e., s. 111.
4 Güllüce, Mevlânâ ve Mesnevî Gerçeği, Akçağ Yay., Ankara 2007, s. 106, 180.
5 Yardım, a.g.e., s. 3; Yıldırım, a.g.e., s. 200.
6 Yardım, a.g.e., s. 178, 180; Yıldırım, a.g.e., ay.
7 Yardım, a.g.e., s. 178, 180; Yıldırım, a.g.e., ay.
8 Yardım, a.g.e., s. 180.
9 Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s. 16.
10 Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, ay.
11 Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s. 18-19, 371-372.
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tarafından, Haziran-2006 tarihiyle okuyucuların hizmetine, güzel bir baskı ile sunulan, Mesnevî‟de Hz.
Peygamber-Hadis-i ġeriflere Atıflar isimli eserle bu karar tahakkuk ettirilmiĢtir. Eser, sadece Hz. Peygamber,
mübarek sözleri/hadsileri ve bazen de Kur‘an-ı Kerîm‘e yapılan atıflardan oluĢan, bir nevi Mesnevî
derlemesi ve Ģerhidir.1
Koçkuzu, Mevlânâ‘nın yaĢadığı devir Konya‘sındaki tasavvûfî akımlar ile bu cereyanların önderleri
olan bilgin sûfîlerin, hadisle, Ġslâm‘ın ilimleri ve kurumlarıyla ilgileri ve yaptıkları değiĢik çalıĢmalar
arasında iliĢkiler bulunduğundan bahisle, tıpkı Allah kelamına, kudsi hadislere, diğer peygamberlere,
onların ümmetlerine ve bazılarının getirdikleri kitaba atıflar yapıldığı gibi, Mesnevî‟de sık sık
Peygamberimize ve onun hadis-i Ģeriflerine atıflar yapıldığına vurgu yapmaktadır.2 Mesnevî indeksleri
tarandığında, Mevlânâ‘nın; Kur‘an-ı Kerim ayetleri, Peygamberimize ait sözler/hadisler, peygamber
isimleri, değiĢik Ģehirler, eski milletler, bazı kitaplar, bir takım mevhum varlıklar ve fikirlerle mefhumlara
atıflar yapıldığı, bu atıf ve iktibaslar içinde üç yüz altmıĢtan fazla atıfla Peygamberimizin birinci sırayı
aldığı3, Koçkuzu‘nun tespit ettiği hususlardandır. Mesnevî‟nin altı defterini de tarayan Koçkuzu, birinci
defterde ellinin üzerinde Peygamberimizin adına ve hadislerine rastladığını, bunlar dıĢında, Mesnevî‟de
Peygamberimize ve sözlerine daha pek çok ima ve iĢaret bulunduğunu belirtmiĢ, bunların en az dörder
beyitle temsil edildiği düĢünüldüğünde, yüzlerce beyit ve açıklamaların okuyucunun dikkatini çekeceğini
umarak bu atıfların en belirgin olanlarını açıklama cihetine gitmiĢtir.4
Mevlânâ, sadece Mesnevî‟de değil diğer bütün eserlerinde de Hz. Peygamber‘e ve onun hadislerine yer
verir, onları kendi fikirlerine dayanak olarak kullanır. Nitekim Fîhi Mâ Fîh‟te söze hemen Hz.
Peygamber‘e ait olduğunu kabul ettiği bir hadisle baĢlar.5
Mecâlis-i Seb„a, çok sayıda Ģiir ihtiva ettiği gibi burada ―kırk‖tan fazla hadis-i Ģerife de iĢarette
bulunulmuĢtur. Mezkûr hadisler de, genellikle, Müslim, Câmiu‟s-Sağîr, Künûzu‟l-Hakayık, Sefinetü‟l-Bihar gibi
kaynaklarda yer alanlardan ibarettir.6 Adından da anlaĢılacağı üzere eser, Mevlânâ‘nın yedi meclisinin, yedi
vaazının yazılmasıyla meydana gelmiĢtir.7 Bu yedi mecliste, asıl Ģerhedilen hadsilerle beraber kırk bir hadis
geçmekte; hemen her hadis, içtimâî bir değer taĢımaktadır.8
Hadislerden Ġstifade Üslûbu ve Kaynakları
Ġslâm tasavvufunun mensupları, Kur‘an ve Sünnet‘in ıĢığında yol almıĢlar, Hz. Peygamber‘in örnek
kulluk hayatını özümsemiĢler, bu sayede, yüksek seviyede ilim, ahlâk, iman ve yakınlık elde etmiĢler, bu
yakınlığın bahĢettiği biliĢ ve görüĢ ile ayetleri ve hadisleri yorumlamıĢlardır.9
Asırların yıpratamadığı ve dünyanın dört bir yanında ünü sürekli artan Mevlânâ da, ömrünü Kur‘an
ve Sünnet‘i öğrenip onlarla amel etmek ve diğer insanlara da bu hususta rehberlik yapmakla geçirmiĢtir.
Diğer birçok Ġslâm âlimi ve ârifi gibi, iĢin pratiğine daha çok önem vermiĢ, eser yazmaktan ziyade,
yazılanlardan öğrendikleriyle amel etmek ve bildiklerini talebelerine öğretmekle meĢgul olmuĢtur. Bu
nedenle olsa gerek, onun, eserlerinin neredeyse tamamı, talebeleri, müritleri veya oğlu Sultan Veled
tarafından derlenerek kitap haline getirilmiĢtir. Mesnevî‟nin ilk on sekiz beyti hariç, tamamını Hüsameddîn
Çelebî‘ye yazdırmıĢtır. Mevlânâ‘nın, üçü mensûr, ikisi manzûm olmak üzere toplam beĢ eseri vardır.
Mecâlis-i Seb„a, Mektûbât ve Fîhi Mâ Fîh isimli eserleri mensûr; Mesnevî, Divân-ı Kebîr ve Rubâ„iyyât ise
manzûm eserleridir. Bu eserlerini döneminin edebî dili olarak kabul edilen Farsça ile kaleme almıĢtır.10
Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s. 19-20.
Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s. 28.
3 Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s. 30.
4 Bkz., Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, ay.
5 Mevlânâ, Celâleddîn Rûmî, Fîhi Mâ Fîh, Terc., Ahmed Avni Konuk, Yay. Haz., Selçuk Eraydın, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul 1994, s.5;
Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s. 33.
6 Karahan, ―Hadîs Bilgini Olarak Mevlânâ‖, s. 12.
7 Mevlânâ, Celâleddin, Mecâlis-i Sab„a/Yedi Meclis, Çev., Abdulbâki Gölpınarlı, Konya Turizm Derneği Yayını, Konya 1965, s. 1
(çevirenin sunuĢ yazısı).
8 Mevlânâ, Mecâlis-i Sab„a, s. 3 (sunuĢ yazısı).
9 Karaman, Hayrettin, ―Mesnevî‘de Hz. Muhammed‖, Uluslararası Mevlâna Bilgi ġöleni, s. 544.
10 Güllüce, Mevlânâ ve Mesnevî Gerçeği, s. 122 vd.; Yeniterzi, a.g.e., s. 35.
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Mevlânâ‘nın hadsileri kullanıĢ tarzı, ilim çevrelerinin özellikle Arapça olarak kaleme aldıkları mensûr
eserlerden oldukça farklıdır. Eserlerinin Farsça oluĢunun yanında, ayrıca genelde manzûm oluĢu da vezin ve kâfiye zaruretinden olsa gerek- onu bazı tasarruflara mecbur etmiĢtir. ġöyle ki, Mevlânâ, yerine
göre hadisin tam metnini almıĢ, yerine göre bir kelime veya cümlesini kaydetmiĢ, bazen manayı
bozmayacak bir baĢka lafızla vermiĢ, bazen de Farsça tercümesini yapmıĢ, hadisi mana olarak alıp, lafzı
kendisi ĢekillendirmiĢtir. Fakat her hâl ü kâr da, ravi ve kaynak ismi zikretmemiĢtir.1 Hadislere iĢaret
edilmek istenirken; ―Goft Peygamber (Peygamber söyledi)2 yahut Goft (söyledi)3‖ Ģeklinde bir söz de yer
alır.4 Özellikle Mesnevî‟de, Hz. Peygamber ve onun sözlerine pek çok ima, iĢaret ve telmihlerde
bulunulduğu5 da dikkatlerden uzak tutulmamalıdır.
Kullandığı hadislerin kahir ekseriyetinin ―fezâil‖ grubuna giren bölümler arasında yer aldığı ifade
edilmektedir.6 BaĢka bir deyiĢle onun iĢlediği hadisler tasavvûfî ve ahlâkî konuları içermektedir. Mevlânâ,
Mecâlis-i Seb„a‟daki sohbetleri esnasında zaman zaman sıradan Müslüman halkın anlamakta zorluk
çekeceği derin tasavvûfî konulara inmekten ve konuyla ilgili ayet ve hadislerin iĢ‗ârî yorumlarını da
yaparak dinleyenler arasında bulunan sûfî zümreyi irĢad etmekten geri durmamıĢtır.7 Yedi sohbet
oturumundan meydana gelen Mecâlis-i Seb„a‘sında her meclis bir hadis-i Ģerifle baĢlamakta; ayetler, Ģiirler,
hikâyeler ve izahlarla da o hadisin açıklaması yapılmaktadır.8 Bu yedi mecliste Ģerhettiği hadislerin ana
fikirleri özet olarak Ģöyle sıralanabilir: a) Toplumun değerden düĢmesi, bozguna uğraması, bozgunculuğa düĢmesi
yüzündendir; böyle zamanda yapılacak iĢ; kurtuluĢ çaresi, b) Suçlardan kurtulup çekinme sınırına giriĢ, c) Ġnançtaki
kudret, d) Kendilerini kulların hayrına adamıĢ olan, kendisi için yaĢamayan kullar, e) Bilginin değeri, f) Gaflete dalıĢ, g)
Aklın önemi.9
Eserlerindeki hadislerin bulunduğu kaynaklara gelince, baĢta Buhârî ve Müslim‘in Sahîh‟leri olmak
üzere Kütüb-i Sitte‘den yararlandığı görülür. Bazen de Ahmed b. Hanbel‘in Müsned‟i, Suyûtû‘nin Câmiu‟sSağîr‟i, Abdu‘r-Raûf el-Münâvî‘nin Künûzü‟l-Hakâyık‟ı ve Abbas el-Kûmî‘nin Sefînetü‟l-Bihâr‟ı gibi ikinci
dereceden hadis mecmualarına baĢvurulduğu anlaĢılmaktadır.10
Sonuç
Ġlim ehli bir aileden gelen, iyi bir eğitim alan Mevlânâ, son derece zeki ve kavrayıĢ sahibi olmasının
avantajlarını üst seviyede kullanarak, baĢta hadis olmak üzere diğer Ġslâmî ilimlerde söz sahibi olmuĢ,
özellikle halkı irĢad ve Hakk yoluna kılavuzlamada, asırlara hükmeden bir üne kavuĢmuĢtur.
O, aynı zamanda bir Ģair, bir mütefekkir, bir mutasavvıf, bir ilâhî aĢk müterennimidir de. Bütün bu
üstünlüklere sahip bulunmakla beraber, sözlerinde, vaazlarında, yazılarında, sırası geldiğinde, hadis
bilginliğinin baĢarılı, etkileyici, güzel örneklerini vermiĢ11 bir muhaddistir.12 Her Ģeyden önce o, Hz.
Muhammed‘e candan bağlı biridir. Bunu düĢünce ve yaĢayıĢıyla ortaya koymuĢtur. BaĢka bir ifadeyle
söyleyecek olursak, Mevlânâ‘nın düĢünce sisteminin ana dayanakları Kur‘an ve Hz. Peygamber‘in
hayatı/sünneti, ana hedefi ise, Rubâiler‟inde açıkça söylediği gibi, bu iki kaynağa uygun bir hayat
sürmektir.13
Eserlerinde çok sayıda hadisi, kuĢ avlamak için yere serpilen daneler misali çok sayıda hikâye ve
Yardım, a.g.e., s. 5-6; ArpaguĢ, a.g.e., s. 111; Karahan, ―Hadîs Bilgini Olarak Mevlânâ‖, s. 12; Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s.
309.
2 Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s. 68, 78.
3 Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s. 71.
4 Karahan, ―Hadîs Bilgini Olarak Mevlânâ‖, s. 15.
5 Koçkuzu, Mesnevî‟de Hz. Peygamber, s. 30.
6 Yardım, a.g.e., s. 173; ArpaguĢ, a.g.e., s. 111-112.
7 Öğke, a.g.m., s. 257-258.
8 Öğke, a.g.m., s. 253.
9 Mecâlis-i Sab„a, s. 3 (sunuĢ yazısı).
10 Karahan, ―Hadîs Bilgini Olarak Mevlânâ‖, s. 12; Firûzanfer, a.g.e., Yardım, a.g.e.; ArpaguĢ, a.g.e., s. 111.
11 Karahan, ―Hadîs Bilgini Olarak Mevlânâ‖, s. 15.
12 ArpaguĢ, a.g.e., s. 120 (burada ―muhaddis‖ kelimesine ıstılahî anlam yüklemenin doğru olamayacağını hatırlatalım).
13 Emiroğlu, a.g.m., s. 290.
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temsillerle, ince, edebî üslûplarla açıklamıĢtır.1 Her ne kadar hadisleri seçmede bir muhaddis titizliği
göstermemekle tenkid edilmiĢse de, halkı irĢad ve eğitmede, Allah‘a vuslat yollarını göstermede yakaladığı
muazzam baĢarı onun bu eksikliğini gölgede bırakmıĢtır.

1 Güllüce, Mevlânâ ve Mesnevî

Gerçeği, s. 197; a.m., ―Mesnevî‘ye Açılan Pencere: Ġlk On Sekiz Beyit‖, s. 29.

AKLI GÖNÜL ĠLE BULUġTURAN KELAMCI:
MEVLANA CELALEDDĠN ER-RUMÎ
Doç. Dr. Ġbrahim COġKUN

A) HAYATI
30 Eylül 1207 tarihinde Belh‘te doğan Mevlana Celaleddin Rumi‘nin babası, ―Sultanü‘l-Ulema‖ diye
anılan Ahmet Hatibi‘nin oğlu olan Belh‘li Muhammed Bahaeddin Veled‘dir. Bahaeddin Veled,
Mevlana‘nın doğumundan bir müddet sonra Belh‘ten göç etmiĢtir. Belh‘te cereyan eden bazı
tartıĢmaların ileri boyutlara ulaĢması ayrıca Moğol saldırıları Bahaeddin Veled‘in Anodolu‘ya doğru yol
almasına sebep olmuĢtur. Bahaeddin Veled, 1221 tarihinde Belh‘tan ayrılıp ilkin Hicaz‘a uğradıktan
sonra, muhtelif yerlerde dolaĢarak 1228 veya 1229 tarihinde Konya‘ya gelmiĢtir. Bu seyahati esnasında
NiĢabur‘a uğradığı ve Feridüddin-i Attar ile görüĢtüğü, bir müddet de Larende‘de (bugünkü adıyla
Karaman) kaldığı da ifade edilmektedir. Mevlana, babası Bahaeddin Veled‘in ölümünden sonra, O‘nun
müridleri tarafından ilmi ve batıni yönü sezilerek pir olarak tanınmıĢtır.1
Böylece hem din hem de sufizm alanında yeterli bir hale gelen Mevlana, Konya‘da çevresinde bir
halka oluĢturarak 1240-1245 yılları arasında ilim öğretmekle meĢgul olmuĢtur. Derslerine 400 kadar
öğrencinin katıldığı belirtilmektedir.2
Mevlana, ilk eĢi Gevher Hatun‘un dıĢında Kerra hatun ile evlenmiĢ3, bu evliliğinden de bir erkek ve
bir kızı dünyaya gelmekle toplam dört evladı olmuĢtur. Mevlana‘nın hayatında değiĢmelere sebep olan ve
belki de O‘nun hayatında dönüm noktası sayılabilecek olay, ġems-i Tebrizi ile buluĢmasıdır. 1244 veya
1245 tarihinde gerçekleĢen bu buluĢmanın, medreselerde ders verme, camilerde vaz‘etme suretiyle
oldukça aktif ve sosyal olan Mevlana‘nın hayatını değiĢtirdiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra
müritlerinden uzaklaĢarak ġems‘le daha yakın iliĢkisi, müritlerinin Ģikayetlerinin artmasına sebep
olmuĢtur. Bir ara ġems‘in kaybolması ile tekrar müridlerinin arasına katılan Mevlana, ġems‘in geri
dönmesi için adamlar göndermiĢ ve gelmesini temin etmiĢtir. ġems‘in tekrar geliĢiyle müridlerin
Ģikayetlerinin artması, bir müddet sonra ġems‘in bir daha geri dönmemek üzere 1247 tarihinde gidiĢiyle
sona ermiĢ, fakat Mevlana ġems‘i unutmayarak yazdığı ―Divan‖ı ona ithaf etmiĢtir. ġems‘ten sonra
kendisine en yakın dost olarak Selahaddin Zerkub‘u seçen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde vefat
etmiĢtir.4
Mevlana ilk eğitimini ailesi ve çevresinden almıĢtır. Hac dönüĢünde yani 1221-1228 tarihleri arasında
bir müddet Halep ve ġam‘da kalarak eğitimine devam etmiĢ ve oralardan icazet almıĢtır.5 Hatta babasının
vefatından sonra öğrenimini tamamlamak üzere tekrar Halleviye medresesine gittiği, orada Adem oğlu
Kemaleddin‘in yanında Hanefi fıkhına çalıĢıp, buradan ġam‘a geçerek dört sene daha tahsil gördüğü
belirtilir.6 Ayrıca Mevlana‘nın Belh‘ten Konya‘ya hicreti esnasında Suhreverdi ve Feridüddin Attar gibi
Ģahıslarla görüĢtüğü; hatta Feridüddin Attar‘ın Mevlana‘ya ―Esrarname‖den bir tane hediye ettiği rivayet



Dicle Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi
Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin, Ġst. 1959, s. 34-46
2 Seyyid Hüseyin Nasr, Ġslam Sanatı ve Maneviyatı, Çev. Ahmet Demirhan, Ġst. 1992, s. 157
3 Mehmet Önder, Mevlana Celaleddin Rumi, Ank. 1986, s. 162
4 Kamil Yaylalı, Mevlana‟da Ġnanç Sistemi, Konya 1987, s. 99-116
5 Abdülbaki Gölpınarlı, aynı eser, s. 46
6 Kamil Yaylalı, aynı eser, s. 97
1 Abdülbaki
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edilmektedir.1 Böylece Mevlana‘nın bu seyahati esnasında bazı bilginleri ve eserleri daha iyi tanımıĢ
olduğu sonucuna varmak mümkün görünmektedir. Ayrıca Mevlana‘da görülen tasavvufi eğilim aslında o
dönem toplumunun genel bir özelliği olarak göze çarpmaktadır. Mevlana, tasavvufi yönünün ilk nüvesini
ailesi ve çevresinden almıĢ, daha sonra onu ġems ile olgunluğa eriĢtirmiĢ gibi görünmektedir.
Mevlana sosyal bir kiĢiliğe sahiptir. Kendi dergahına kapanmıĢ bir sufi olmayan Mevlana, çağdaĢları
ile temaslar kuran bir Ģahsiyet olarak öne çıkmaktadır.2 13.yüzyılda yaĢayan Mevlana‘nın sosyal muhiti
içinde çeĢitli derviĢ tarikatları ve sosyal zümreler vardır. Kalenderiler, Babailer, Ahiler gibi sosyal
çalkantılar yaratacak derviĢ tarikatları ve zümrelerin dıĢında toplu halde dolaĢan Zümre-i Abdalan ve
Rum Abdalları denilen derviĢ taifesi de bulunmaktaydı.3 Bunların dıĢında, toplumda Gaziyan-ı Rum adını
alacak olan Alp Erenleri, toplumun üretim gücünü ve ekonomik durumunu düzenleyen ve Ahiler
grubunu oluĢturan Zenaat sahipleri, toplumun inanç, fikir düzeyini geliĢtirmeyi amaçlamıĢ Abdalan
grubu, yani entelektüel denilebilecek tabaka ve nihayet Anadolu Bacıları adı verilen örgütlenmiĢ kadın
kolları vardı ki, bu kadın kolları hem üretici hem de savaĢçıydılar.4
Mevlana‘nın zamanında Moğol akınlarının etkisinde kalan Konya‘da, Selçuklular fiilen değil, ismen
saltanat sürüyorlardı. Fakat Konya, diğer Ģehirler gibi harap değildi ve ahalisinin çoğunluğunu Rum
unsuru teĢkil etmekteydi. Fakat bunlar, Ģehirden ziyade civarda ve köylerde idiler. Asıl Konya Ģehrinin
ekseriyeti Türk‘tü. Buna Moğol istilasından kaçan diğer Orta Asya Türk Ģehirlerinden Konya‘ya göç
edenler de karıĢınca, Ģehirdeki Türk müslüman unsurunun toplamı biraz kabarmıĢtı. Bu gelenlerin
arasında tanınmıĢ bir çok alimler, din adamları ve sanatkarlar da bulunuyordu. Müritleri ve Ģakirtleri
arasında en çok Türkler bulunan Mevlana, aristokrat ve entelektüel denilebilecek sınıfları kendisine
bağladığı gibi, zanaatkar ve hatta avamdan iĢçileri de ihmal etmiyor, devrinin bir çok mütefekkir ve
alimiyle temas ediyor, bir çoğunun üzerinde kuvvetli ve derin bir tesir meydana getiriyordu. Ayrıca,
Mevlana‘ya karĢı kibar muhitin kadınlarında büyük bir temayül de bulunmaktaydı.5
B) ESERLERĠ
Mevlana eserlerinde Farsça‘yı kullanmıĢtır. Genel anlamda eserlerini anlamak, belli bir seviye ve
birikim gerektirmekle birlikte, bir takım fabl ve hikayelerle halkın da dersler çıkaracağı bir düzeyi içinde
barındırmaktadır. O‘nun eserlerine hakim olan tema Tanrı ve aĢktır. Eserlerinde mitolojilerden Yunan
Felsefesine, peygamberlerden sufizme kadar çok geniĢ yelpazeye yayılan bilgiler ve nükteler, Mevlana‘nın
bilgeliği hakkında ipuçlarını da bize vermektedir. ġimdi kısaca eserlerini inceleyebiliriz.
1- MESNEVĠ: Mevlana‘nın en tanınmıĢ, dünya edebiyatının da sayılı abidelerinden birisi sayılan
Mesnevi, çeĢitli dillere çevrilmiĢ, Mesnevi-i Manevi, Mesnevi-i Ģerif gibi unvanlarla da anılan bir klasik
haline gelmiĢtir. Mesnevi‘nin bir çok yerinde Kur‘an‘dan anlatılan kıssalar yanında, bazı yerlerde aynı
lafzıyla, bazı yerlerde de ifade etmek istediği anlamı ile ayet ve hadisler de verilir. Özellikle Mesnevi‘de
tahkiye usulü çok kullanılır. Bunu bir kaç sebebe bağlamak mümkün görünmektedir.
Mevlana‘nın sık sık Kur‘an-ı Kerim‘e göndermeler yapması ve Kur‘an‘dan kıssalar anlatması,
öncelikle tahkiye usulünü oradan almıĢ olabileceğini akla getirmektedir. Bunun dıĢında, daha önce
Mevlana‘nın Feridüddin Attar ile görüĢtüğünü belirtmiĢtik ki, Mevlana Attar‘ın Esrarnamesinden
etkilenmiĢ olabilir. Nitekim Attar ile Rumi arasında özel bir bağ olduğunu söyleyen Nasr, Mevlana‘nın
Mesnevi‘sinde Attar‘ın öykülerini kullandığını söyler.6 Diğer bir sebep olarak da, o dönemde Doğu
dünyasında hikaye ve fabl usulüne doğulularca sık sık baĢvurulmasını gösterebiliriz. Özellikle 13.yüzyılda
batı Avrupa‘da geliĢip yayılmaya baĢlayan fabl, öykü, masal ve ahlaki hikmetli kıssaların Doğu‘dan
aktarıldığı, bu bağlamda iddia edilebilir.7 Ayrıca Mevlana, Moğol tahakkümünün bulunduğu bu zor
B.Füruzanfer, Mevlana Celaleddin, Çev.Feridun Nafiz Uzluk, Ġst. 1963, s. 24-25
Moğol Yöneticilerle Münasebetleri‖, 2.Milli Mevlana Kongresi, 1987, s. 164
3 Ġsmet Kayaoğlu, ―Mevlana‟nın Konya‟daki Sosyal Muhiti‖, 4, Milli Mevlana Kongresi, 1991, s. 63
4 Nezihe Araz, ―Mevlana‟da Her ġey Ġnsan Ġçin‖, 5.Milli Mevlana Kongresi, 1992, s. 46
5 Mustafa Tekin, “Mevlâna Celaleddin er-Rûmî‟nin Hayatı, Eserleri ve Din AlgılayıĢı ”, D.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, VI/2, s. 12-13.
6 S. Hüseyin Nasr, aynı eser, s. 156
7 Ali Bulaç, Ġslam Dünyasında Din-Felsefe, Vahy-Akıl ĠliĢkisi, Ġst. 1994, s. 306
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dönemde bir çok görüĢünü direk anlatmaktan çekinmiĢ, mesajlarını hikaye ve hatta fabl metoduyla
vermeyi tercih etmiĢ de olabilir.
Mesnevi‘nin birinci cildinin 1258 tarihinde tamamlandığı belirtilmektedir. Mevlana, Mesnevi‘nin ilk
on sekiz beytini kendi yazmıĢ, diğer kısımlarını da Mevlana söylemiĢ Çelebi Hüsameddin yazmıĢtır.1
Mesnevi, toplam altı cilttir, yedi cilt olduğunu iddia edenler varsa da mevleviler bunu kabul etmezler.2
Mesnevi‘ye çeĢitli Ģerhler yazılmıĢtır. Bunlar arasında Abdülbaki Gölpınarlı ve Tahiru‘l-Mevlevi‘nin
mesnevi Ģerhleri zikredilebilir. BaĢta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere değiĢik yayıevleri tarafından
yaynlanmıĢtır.
2- DĠVAN-I KEBĠR: Divan-ı Kebir yirmi bini aĢkın beyitten oluĢur. 2073 gazel, yirmi bir bahir
vardır ve her bahirdeki gazeller alfabetik bir sıraya göre dizilmiĢtir. Ġçinde aĢk teması önemli bir yer
tutmaktadır. Mesnevi‘de olduğu kadar hikayeler anlatılmamıĢtır. Divan, içinde yer alan bir çok gazelin
son beytinde ġems-i Tebrizi‘nin adının geçmesiyle dikkat çeker. Dolayısıyla bu kitabın ġems‘in
kaybolmasından sonra yazıldığı anlaĢılmaktadır. Divan-ı Kebir, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yapılan
çevirisi ile beĢ cilt halinde Remzi Kitabevi tarafından yayımlanmıĢtır. Ayrıca 1994 yılında Kültür Bakanlığı
tarafından yedi cilt olarak yeniden yayımlanmıĢtır.
3- FĠHĠ MAFĠH: Kısalı uzunlu altmıĢ bir fasıldan ibarettir. Her fasıl, muhtevası bakımından
müstakil olmakla birlikte, genel olarak Mevlana‘nın tasavvufi, dini, felsefi, ahlaki ve bazı sosyal
düĢüncelerini ve kimi olayları anlatır. Fihi mafih kelime anlamı itibarıyla, ―Onun içindeki içindedir‖,
―içinde içindekiler vardır‖ anlamına gelir. Bu eseri direk Mevlana kaleme almamıĢ, Mevlana‘nın
sözlerinden not edilmiĢtir. Zira eserin hemen hemen her yerinde ―Mevlana buyurdu ki‖ gibi ifadeler
vardır. Bu kitabın muhtelif fasıllarında Muineddin Pervane, ġemseddin, Burhaneddin Muhakkık,
Selahaddin Zerkub‘un isimlerinden ve hallerinden yeri geldikçe bahsedilir.3 Bu eser, Meliha Ülker
Anbarcıoğlu tarafından Türkçe‘ye çevrilip Milli Eğitim Bakanlığı‘nca yayımlanmıĢtır.
4- MEKTUBAT: Bu eser Mevlana‘nın gerek devlet adamlarına, gerekse çeĢitli görevlerde bulunan
Ģahıslara muhtelif ricalarda ve tavsiyelerde bulunduğu mektuplardan oluĢmaktadır. Bazan bir kiĢinin
vergisinin affedilmesi, bazan birisinin medreseye tayin edilmesi, bazan da bir iĢ ricasıyla yazılan bu
mektuplar, Mevlana‘nın kendi halinde bir sûfi olmadığının bir kanıtıdır. Bu mektuplar, Mevlana‘nın ne
kadar geniĢ çevresi olduğunu ve herkes tarafından ne kadar tanındığının da göstergesi niteliğindedir.
Mektubat, toplam yüz elli mektuptan oluĢmaktadır. Mevlana‘nın bazı Ģahısların iĢleri için devlet
adamlarına ricasının kabul edildiği anlaĢılmaktadır. Zira bazı mektupların, ricasının kabulü üzerine
teĢekkür amacıyla yazıldığı anlaĢılmaktadır. Bu eser Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Türkçe‘ye çevrilerek,
Ġstanbul‘da 1963 yılında tek cilt halinde basılmıĢtır.
5- MECALĠS-Ġ SEB‘A: Daha önce Mevlana‘nın hayatını anlatırken, Seyyid Burhaneddin
Muhakkık‘ın, Bahaeddin Veled‘i ziyaretinden önce, Mevlana‘nın va‘z, nasihat ve irĢat iĢleriyle uğraĢtığını
belirtmiĢtik. ĠĢte ―Yedi Meclis‖ anlamına gelen bu eser, Mevlana‘nın va‘z ve irĢadlarıyla ilgilidir. Mevlana
bu eserde dini, tasavvufi bir çok konulara değinir. Diğer eserlerinde olduğu gibi, bu eserinde de sık sık
ayet, hadislere telmihte bulunur. Yedi kısımdan oluĢan eser, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından çevrilmiĢ ve
Konya‘da da yayımlanmıĢtır.
6- RUBAĠLER: Toplam 1755 rubaiden müteĢekkil olan eser, bir çok konulara değinmekle birlikte
tasavvufi ağırlıklıdır. Abdülbaki Gölpınarlı ve M. Nuri Gençosman tarafından iki ayrı tercümesi yapılmıĢ;
bunlardan Gölpınarlı‘nın yaptığı tercüme Ġstanbul‘da 1964 yılında yayımlanmıĢtır.
Bunların dıĢında ―TıraĢ-name‖, ―AĢk-name‖, ―Risale-i Afaku Enfüs‖, ―Risale-i Akaid‖ gibi
Mevlana‘ya nispet edilen eserler bulunmakla birlikte, gerçekte bunlar Mevlana‘nın eserleri değildirler.4

1 Abdülbaki

Gölpınarlı, aynı eser, s. 121
Celal Duru, “Mevlana Eserlerinin Orijinal Nüshaları”, Türk Yurdu, c.3, 1964, s. 102
3 M. Ülker Anbarcıoğlu, “Önsöz”, Fihi Mafih, Ġst. 1990, s. I-VII
4 Abdülbaki Gölpınarlı, aynı eser, s. 272-273
2 Muhittin
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C) VII. YÜZYIL ĠSLAM DÜNYASINDA DÜġÜNSEL VE KÜLTÜREL ORTAM
Yedinci asırda bütün Ġslam dünyası ilmi kelam konuları ve ilmi kelam meseleleri ile çalkalanıyordu.
Neredeyse kelam ilminin tabirlerini Mutezile ve EĢ'arilerin, sonra da EĢ'arilerle Hanbelilerin
uyuĢamadıkları ve aralarında çekiĢtikleri meseleleri bilmeyen kimse, aydın kiĢi kabul edilmiyordu. Bu
yüzyılın baĢında (606 H.) Fahreddin er- Râzî vefat etmiĢti. O, ilmi kelam borusunu öyle yüksekten, öyle
tiz perdeden öttürmüĢtü ki, onun yankısının dıĢında baĢka bir ses duyulmuyordu, Ġslam aleminin ilim ve
fikir ortamı her meseleyi delile dayandırmaya ve baĢka bir örnekle kıyaslamaya alıĢıktı. Ġlmi ve fikri faaliyet
bu iki önemli müspet bilgi metodunu uzun süredir kullanıyordu. Bir Ģeyin gerçek olup olmadığı ve dinin
inançlarının herhangi bir maddesi; akıl delilleri, mantık prensipleri ve felsefe metotları ile ispat edilmezse
benimsenip kabul edilmiyordu.
EĢ'arî kelamcıları, genel hayatta her ne kadar Mutezile ve felsefecilere üstün gelmiĢ idiyseler de
Mutezile ruhu ve azgınlığı bizzat kendirlini mağlup etmiĢti. EĢ'arilerin kelam ilmine Mutezile'nin akılcılık
ruhu sirayet etmiĢti. Sonunda EĢ'ariler de Allah'ın zatı ve sıfatları gibi meseleleri serbestçe tartıĢabilmeleri
için akla çok geniĢ yer vermiĢlerdi. Onlar da, dıĢ görüntüleri ve duyuları, büyük ölçüde kesin sonuca
götüren bilgi kaynakları kabul etmiĢlerdi. Dini meseleleri ispat etmeyi ve eĢyanın gerçekten var oluĢlarını
kabul etmeyi, delillendirmeye ve kıyasa dayamıĢlardı.1
ĠĢte bunun sonucu olarak bütün Ġslam aleminde söze ve delile dayanma modası hakimiyeti vardı.
Kelam ilmi, nakilcilikten ibaret olmuĢtu. Nakledilen meseleler incelenmiyor, doğru veya yanlıĢlıkları
tartıĢılmıyor, üzerinde düĢünülmüyor, ancak daha önceden söylenmiĢ sözler aynı Ģekli ile nakledilip
geliyordu. Bu yüzden bir süredir ilm-i kelamda herhangi bir yenilik, bir geliĢme görülmüyordu. O zümre
içinde uzun zamandan beri derin kavrayıĢlı alimler de yetiĢmiyordu. Kıyas ve delil göstermedeki aĢırılık
kafaların çalıĢmasını, beynin faaliyet gücünü artırmıĢtı ama gönüllerin sıcaklığına, kalbin faaliyetine ve
kesin imana da zarar verir hale gelmiĢti. Kelam alimleri delile dayandırma yetenekleri, önermeleriyle ve
sonuçlarının uyumlu oluĢu ile kendilerine karĢı çıkanları susturmuĢlardı, ama kalplere huzur, sükun ve
iman aĢılamada, Ģüpheci ve tereddüt içinde olanlara kesin inanç ve kavrayıĢ vermede baĢarısız olmuĢlardı.
Onların bu delile dayandırma ve ispatlama metodları, kalp ve kafalarda ilm-i kelamın çözmeye gücünün
yetmeyeceği yüzlerce kördüğüm meydana getirdi, Ġlm-i kelamın sürekli ilgisizliğinden, değer
vermemesinden hatta küçümsemesinden dolayı kesin inancın ve bilginin ana kaynağı olan vicdan;
tamamen geçersiz ve iĢe yaramaz bir hale dönüĢüp gidiyordu. DıĢta görünen beĢ duyunun dıĢında bir de
Ġç duyunun (sezgi) varlığı kabul edilmez hale geliyordu. Bu bakımdan iç duyu olmadan duyulamayan,
bilinemeyen, algılanamayan meseleler ve gerçekler reddediliyor, itiraz noktası yapılıyordu. Onları inkar
etme ve varlığını kabul etmeme eğilimi ortaya çıkıyordu. Kısacası bütün dünya bir kelam bilgisi buhranına
yakalanmıĢtı. Hepsine bir "akla dayanan dıĢ maddi görünüĢe bağlılık" hakim olmuĢtu. Ümmet-i
Muhammed'in mesajının kaynağı, peygamberliğin nabzı gibi olan ilahi aĢk harareti, gönlün ta
derinliklerinden kopup gelen inanma ve iĢ yapma aktivitesi sönüp gidiyordu. Kalpler ilahi aĢk
hararetinden soğuyup gidiyordu. Felsefe konuları ile ilm-i kelamın kendi aralarında savaĢmaları,
çatıĢmaları; Ġslam dünyasını, içinde kîl ü kalinin (dedim-dedi) çok olduğu ama, sevginin, marifetin ve
basiretin olmadığı bir okula çevirmiĢti. DüĢünsel ve kültürel anlamda Ġslam aleminin genel manzarası
böyleydi.
D) GÖNÜL EHLĠ BĠR KELAMCIYA ĠHTĠYAÇ DUYULMASI
Böyle bir durumda Ġslam dünyasının güçlü gönlü dertli (aĢkla yüklü), beyni güçlü, mantığı büyüleyici,
kalbi dağlayıcı büyük Ģahsiyetlere ihtiyacı vardı. Yani kalp ve akıl gibi her iki yönde de güçlü alimler
olmalıydı. Onlar aynı zamanda akılcılık denizinin dibini keĢfetmiĢ olmalıydı. Onlar kendi aĢk hararetiyle
ve iç yanıĢıyla, adeta buz tutmuĢ Ġslam dünyasını yeniden ısıtmalı ve onun önünde kelimelerin ve dıĢtan
görünüĢlerin büyüsü çözülmüĢ olmalıydı. Güç denemesi, güreĢ yapması ve muhaliflerini yenerek
susturma yerine aklın Ģüphelerini gideren, kalbin düğümlerini çözen ve akla, kalbe huzur, iman ve kesin
kanaat ve tatmin dolduran bir kelam ilminin temellerini atan birileri olmalıydı.
1
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ĠĢte bu insanlardan biri Mesnevi isimli kitabı ile Ġslam dünyasının Ģiddetle ihtiyaç duyduğu yeni Ġlm-i
kelamın temelini atan Mevlana Celaleddin-i Rumi (ö. 672 H.) oldu.
Mevlana'nın yetiĢmesi tamamen EĢ'ari kelamcıları çevresinde geliĢti. Kendisi zaten baĢarılı bir öğretici,
mantık ve akla dayanan bir alimdi. Allah'ın lütfü ve keremi onu marifet ve basiret mevkiine eriĢtirince;
sözden yaĢamaya (kalden hale) bilgiden görgüye, kelimelerden manalara ve deyimlerin, tanımların kelime
sihrinden yücelerek gerçeğe ve öze ulaĢınca bazı konularda felsefe ve ilm-i kelamın yetersizliklerini ve
delillerle ispatlamanın, kıyasla göstermenin yanlıĢlıklarını anladı. Felsefecilerin, kelamcıların ve mantıkla
hareket eden delilcilerin dağarcığında fazla bir Ģey bulunmadığı, bilgi kaynaklarının yetersizliği, onun
gözlerinin önünde belirdi. ĠĢte bu yüzden açık ve net ifadelerle kelam ilmini tenkit etti. Çünkü o, her
noktasına varıncaya kadar o geçidi tanıyordu. Çünkü o bu konuda tecrübe sahibiydi.1
E) MEVLANA‘NIN AKLIN YANINDA DĠNĠN DUYGYSAL BOYUTUNA ÖNEM
VERMESĠ
O çağın felsefesi ve akılcılığının en çok yüklendiği ve dayandığı Ģey dıĢ algılar, maddî duyulardı. Bu
beĢ duyu, bilgi edinmenin ve kesin kanaat elde etmenin en sağlam ve güvenilir aracı kabul ediliyordu. O
beĢ duyunun algısına girmeyen, onlar aracılığı ile ispatı yapılamayan bir Ģeyi reddetmeye ve onu inkar
etmeye doğru bir eğilim gittikçe hız kazanıyordu. Mutezile bu duyuların en büyük taraftarı idi. Sadece beĢ
duyu ile bilgi edinme, onun dıĢındakine değer vermeme, Müslümanların manevi hayatına büyük zarar
vermiĢti. Vahyin bildirdiği bazı gerçeklere karĢı bir çeĢit güvensizlik doğmuĢtu.
O, yer yer, zahiri (maddî) duyuların dıĢında, insana batınî (manevi) duyuların da verildiğine iĢaret
etmektedir. Bu batınî duyular zahiri duyular karĢısında çok çok daha fazla geniĢ çaplı ve gerçekçidir. ġöyle
buyurur;
"Bu beĢ maddî duyunun dıĢında beĢ duyu daha vardır.
O manevi olan beĢ duyu kırmızı altın gibidir, diğeri bakır değerindedir.
Pazarda avanaklar, topluluk içinde bulunurlar da
Görme duyuları yanılır, bakırı altın sanıp satın alır.
Bedenin duyuları karanlık gıdayı yer.
Can ve gönül duyusu güneĢten otlanır."2
Ona göre; bir Ģeyi inkar ve red için, o görülmüyor demek veya duyular onu almıyor demek yeterli
değildir. Ona göre; batın (iç alem), zahirin (dıĢ alem) arkasında gizlidir. Batını inkar edenleri anlatarak
Ģöyle diyor:
"inkarcının delili de Ģöyle: diyor ki o, ben;
Bu zahir (maddi görünüĢ) dıĢında bir tutanak görmüyorum.
Hiç düĢünmez ki o. Her taraf zahir(maddî, dıĢ görünüĢtür.) O gizli hikmetlerden dolayı fecir (aydınlık) gizlidir. Ġlacın
içinde Ģifa gizli olduğu gibi, DıĢ görünüĢün arkasında manevî gerçekler gizlidir.”3
Demek istiyor ki; inkarcılar kısa görüĢlülükleri ve zahir görüĢlülükleri adet edinmeleri yüzünden batını
hakikatleri görememiĢler ve asıl amaca ve hedefe ulaĢmaktan mahrum kalmıĢlardır.
"Ahmak kiĢiler, dıĢ görüntüleri (duyguları) ele aldıklarından,
Asıl gerçekler, onların gözüne görünmedi. ġüphesiz asıl gaye ve hedefe ulaĢamadılar.
Tahminler ve varsayımlarla zamanlarını harcadılar.”4
BeĢ duyudan (havas-ı hamse) ileri giderek (aĢarak) aklı bile tenkid eder ve Ģöyle der: Gayb aleminin
gerçekleri ve peygamberlerin getirdikleri bilgiler konusunda akıl da yeteneksizdir ve ona eriĢecek ölçüde
Ebü‘l-Hasen en-Nedvî, Mevlana, çev, Yusuf Karaca, Ġstanbul 1997, s. 15-17.
Fîhi Mâ Fîh,Farsçadan çev. M. Ülker Anbarcıoğlu, Ataç Yayınları, Ġstanbul 2007, s. 107-108.
3 Mevlana, Fîhi Mâ Fîh, s.109
4 Mevlana, Mesnevî, II,160.
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değildir. Aklın, o konuda bir mukayese yapacak yardımcı unsuru yoktur. Bir tecrübesi de
bulunmamaktadır. Tuz denizinde yaĢayan tatlı suyu nasıl anlayabilir?
"Ey tuzlu su içinde yaĢayan sen,
Ne bilirsin Ceyhan ve Fırat nehirlerini?"1
Sadece duyular ve önermelerle hareket edip ona bağlı kalan, onun dıĢına çıkamayan aklı Mevlana,
basit akıl ve aklın bir parçası kabul etmektedir. Ona göre, Ģüphe ve vehimler basit aklın eseridir.
Karanlıklar dünyası onun yurdudur. O, akıl için baĢarısızlıktır, yüz karasıdır, insan oğlunun hüsranıdır.
Böyle bir basit akıldan, böyle bir parça akıldan divanelik (akılsızlık) daha iyidir.
Ona göre, insanların süsleyip püsleyip ortaya koydukları bilgiler; gerçek bilgi için bir perdedir. Bunlar,
tasavvuf yolunu tutanlar için çözülme ve huzursuzluk kaynağıdır. Bu bakımdan gerçek iman ve kesin
bilgi için onları artırma yerine azaltmaya gitmeli ve insan, boynunu ondan kurtarmalıdır. Buyuruyor ki:
"Eğer isyan ve günahın az olmasını istiyorsan,
Senden hikmet azabın diye gayret et. Çünkü
KiĢinin kendi mizacından ve düĢüncesinden doğan hikmet,
Allah 'ın nurundan feyz almayan hikmettir. Ve o,
Dünya hikmetidir; Ģüpheyi ve tereddüdü artırır.
Dini hikmet ise: insanı fezanın üstüne çıkarır."2
Onun düĢüncesine göre; deliller, sebep göstermeler, önermeler sıralayarak bir sonuca ulaĢma, suni bir
yoldur. Bu yolla çok sınırlı ve eksik sonuçlar elde edilebilir. Bu yolla dini gerçekleri ispat etmek, takma
tahta bacakla çok rahat yürüyüp dünya seyahatine çıkmak gibi imkansızdır. Onun bu örneği ve getirdiği
temsil, atasözü değeri taĢır ve herkesin dilinden düĢmeyen bir tabirdir.
"Delil ve sebeplerle hareket edenlerin ayağı tahta bacak gibidir.
Tahra bacaklara ise hiç güvenilmez, tamamen dayanıksızdır."3
Ona göre; Kelam ilmi ve kelamcılar gibi incelemeler ve delil getirmelerle kesin bir bilgiye, kat'î bir
imana ulaĢmak zordur, imanın kendine has özelliğini ve iman huzurunu vermez. Bu bakımdan
kelamcıların taklit olarak daha öncekilerin delil ve kanıtlarını nakletmeleri ve öğretilmiĢ (papağan) gibi
anlatmaları ruhsuz, özsüzdür. Kesin iman zevkinden ve huzurundan mahrumdur.
Mevlana Celaleddin-i Rumi; duyulara, deneyimlere ve bilgilere bağlı olan ve bu dünya ile sınırlı olan o
yarım akıl yerine, aklın kendisine yol gösteren, yolunun ıĢığı olan iman aklına inanmaktadır, iman aklının
bilinen akılla ilgisi, bilinen aklın bedenle ilgisi gibidir ve iman aklı olmayan bir akla, akıl demek doğru
değildir. O bakımdan ancak bu iman aklına, aklın akli denilebilir. Ġman nurunu elde etmiĢ ve kesin bilgi
ve inanca ulaĢmıĢ, hakkı ve hakikati bulmuĢ kiĢiler, aklın aklına sahip olanlardır.
Ġman aklı Ģehrin bekçisi gibidir, yarım akıl ise korku, endiĢe ve dünyada tereddüt doğurur, Ġman
aklının gereği huzurdur, doyumdur, itminandır ve nefsin isteklerinden korunmadır.
O kendi döneminin bilginlerinin ve kelamcılarının, eski Yunan hikmet ve felsefesinden imana doğru
göç etmelerini istiyor. Hakiki ilim ve hikmet olan imana doğru gelmeye davet ediyor.
"Yunan Felsefesinden çekil gel artık.
Ġman felsefesini (hikmetini) de biraz oku artık.”4
Mevlana aynı zamanda nefsi tezkiye edip günahtan arındırmak suretiyle bazı gerçeklere
ulaĢılabileceğine inanmaktadır. Ona göre gönül levhası ne kadar lekesiz ve temiz olursa iman hikmetinin
nakıĢları o kadar parlak ve aydınlık olur. ĠĢte o zaman hoca olmadan, kitap olmadan peygamberlerin
getirdiği bilgiler ve marifetler insanın içine doğar da hikmetin ağzı açılır, iman, kalbe akmaya baĢlar.
1 Mevlana, Mesnevî, II,160.
2 Mevlana, Mesnevî, II,180.
3 Mevlana,
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"Kalp aynası tozdan kirden arınmıĢ ve tertemiz olursa,
Su ve toprağın dıĢındaki nakıĢları o zaman görürsün
Gönül penceresi geniĢ ve camları da tertemizse,
Hiç bir vasıta olmadan Allah 'ın nuru kalbe ulaĢır."1
E) AKAĠD VE KELAM KONULARINI SUNMA ÜSLUBU
Mevlana, akıl ve duyuların güçlerinin gerçeklere ulaĢma da yetersiz kaldıkları üzerinde tenkit yapmakla
kalmadı ve kendi döneminin kelam ilminin dengesizliklerini, zahirciliği ve kelime oyunları ile aralarında
cedelleĢmelerini yermekle de kalmadı insanları, sadece iç duyulardan (sezgilerden), vicdan ve ruhtan
faydalanmaya çağırmakta da yetinmedi. Aksine kelam meselelerini ve onun anlaĢılması zor olan taraflarını
kendine özgü bir üslup ve tarzla çözmeye ve kendine özgü kalıplar içinde sunmaya, kafalara onlara daha
rahat bir Ģekilde yerleĢtirmeye çalıĢtı.
Bir bakıma Mevlana'nın çağrısı ve onun felsefesi, sadece olumsuz ve tenkitçi değil, aksine olumlu ve
öğretici tarzdadır. Ġlm-i kelamın; bileklerini çözmekte yorulduğu ve düğümlerini çözmeye çabalarken
sayısız düğümler meydana getirdiği meseleleri Mevlana öyle bir üslupta anlatır ki, sanki o konularda en
ufak bir çetrefillik, dolambaçlık yoktur. Sanki o konular çok zor anlaĢılırlığını kaybetmiĢ de herkesin rahat
anlayacağı sade, basit konulara dönüĢmüĢtür. Onlar sanki apaçık gerçeklerdir, her gün hayatta karĢılaĢılan
basit meseleler ve olaylardır.
Mevlana'nın kendine Özgü metodu, insan beynini aciz bırakmak ve karĢısındakini anlayamaz
duruma düĢürmek değil, sözü allayıp pullayarak karĢısındakini kendi sözünün büyüsü ile zavallı hale
düĢürmek de değildir. Aksine, anlattığı Ģeyleri rahatlıkla onun anlamasını sağlamaktır. Ona göre zaten
anlatılacak olan bilgiler daha önce kiĢinin kafasında, hafızasında vardır. Mevlana sadece ona hatırlatma
görevi yapmaktadır.
Böyle bir metot ve üslupla söz etmenin sonucudur ki, Mesnevi ile dinin temelleri, inançlar ve kelam
konuları üzerinde öyle doyurucu, kafaları tatmin edici, gönülleri teskin edici, düĢüncelerdeki Ģüphe ve
tereddütleri giderici bir hava doğmuĢtur ki, bu sonuç kütüphaneler doluĢu ilm-i kelam kitapları ile elde
edilemezdi. Bununla beraber aĢk, ihlas ve kesin iman sahibi birinin sözlerinden doğabilecek bir huzur ve
tat da elde edilebilmektedir.
Mevlana her ne kadar eski bir EĢ'ari düĢünce ekolunun yetkili ve çok derin bir bilgini ise de, kendi
kiĢisel tecrübeleri ile ve ilahi bir vergi olarak, akaid ve kelam konularında müctehid değeri taĢıyan biridir
ve yeni bir ilm-i kelamın kurucusudur. Onun tarzı; bütün kelamcıları, akaid bilginlerinin tarzından
tamamen ayrıdır. Nisbeten de Kur'an-ı Kerim'in izah ve ispat tarzına ve selim fıtrata daha yakındır. ġimdi
Ġslam‘ın emel inanç konularını nasıl anlattığını örneklerle aktarmaya çalıĢacağız.
1) Allah'ın Varlığı
Allah'ın varlığı meselesi, ilm-i kelamın ve bütün mezheplerin ana konusu, temel meselesidir. Eski ilm-i
kelamın bu konuda ileri sürdüğü deliller sadece mantığa dayanmaktadır. Bu mantık delilleri ile bu konuda
kesin bir kavrama, kesin bir iman elde edilememektedir. Olsa olsa bu deliller karĢısında insan çaresiz kalıp
susmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in tarzı ise; insanın temiz ruh yapısını (fıtratını) tahrik ve teĢvik edici bir
üslup sergilemektedir. Ve insanın ruh yapısına güven göstererek uyuyan duyguyu uyandırmaktadır.
Kur'an-ı Kerim peygamberin ağzından yapmacıksız Ģöyle buyurmaktadır:
"Yeri ve gökleri yaratan Allah hakkında Ģüphe olabilir mi?"2
Bu asla yapmacık olmayan, açık ve hayret belirten ifade karĢısında insan fıtratı hemen
hareketlenmekte ve kendi sağlam görevini yapmaya baĢlamaktadır. Sonra yeryüzünün ve göğün yaratılıĢı
ile onları yaratana, yapılanlarla yapana, ortada duran eĢyalarla, onları ortaya koyana doğru ani bir
1 Mevlana, Mesnevî, I,105.
2
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çevrilmeye önderlik yapılmaktadır. Birazcık dikkat edilirse bütün Kur'an-ı Kerim'de iĢte bu ispat tarzı
görülecek ve Allah'ın iĢaret ve alametlerine bakın ve yaratılanlardan yaratana ulaĢın diye bir ölçü göz
önüne çıkacaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ı tanımanın, en kesin, en kısa ve en tehlikesiz yolu iĢte
budur.
―Evet, Biz ileride onlara delillerimizi gerek dıĢ dünyada, gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz; ta ki Kur‟ân‟ın,
Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaĢılacak.Rabbinin her Ģeye Ģahid olması
yetmez mi?”1
Mevlana da Mesnevi' de aynı ispat ve delil gösterme metodunu tercih etmiĢtir. O, yer yer kainattan,
kainatın yaratıcısının varlığına deliller göstermektedir.
Mesela O diyor ki; dünyada pek çok Ģeyin olduğu, olageldiği göze çarpmaktadır. Fakat o; olanları
olduran, yapan, eden; bu beden gözü ile gözükmemektedir. Fakat olan ne varsa hepsi de, o perdenin
arkasında bir yapanın olduğuna delildirler, iĢ açıktadır, ama iĢi yapan gizlidir.
Eğer senin gözlerinde iĢi yapan görünmüyorsa da yapılan iĢler görünüyor. Bu yapılan, ortada duran iĢ
ve eserlerden, mutlaka onu bir yapanın olacağım kabul et. Vücuttaki hareket, hayat ve canlılık; o vücut da
ruhun varlığından dolayıdır. Ruh her ne kadar görünmüyorsa da vücudun hareket ediĢi onun varlığının
ispatı ve delilidir.
Hem sonra kainat sadece var değil, hatta düzenli, sistemli ve uyumludur da. Her Ģey kendi çerçevesine
yerleĢtirilmiĢ, her resim kendi levhasına konmuĢtur. Gezegenlerin dönüĢünün bir düzeni, ölçüĢü vardır.
Ay ve güneĢin de bir düzeni, sistemi, kanunu vardır. Rüzgarlar ve bulutlar da prangasız, gemsiz fil değil ki
istedikleri yere çeksin gitsin. Biraz azgınlık yaparlarsa hemen kulakları çekilsin diye onlar için dahi bir
kırbaç (yönetici) vardır. Bu düzen ve tertip, bu intizam ve bu ahenk gösteriyor ki, kainatın üstünde, bu
kainatın bir yaratıcısı ve yöneticisi vardır ve o, hikmet ve bilgi sahibidir. Kainat, hiçbir an onun irade ve
düzenlemesinin dıĢında değildir.
2) Peygamber Ġnancı
Mevlana‘ya göre peygamberler Allah tarafından gönderilmiĢ tabiplerdir ve esasen kalpleri tedavi
etmektedirler. Doktorlar nabız muayenesi yaparak kalbin durumunu öğrenir, nabızdan kalbe ulaĢırlar.
Peygamberler ise doğrudan kalbe ulaĢan kiĢilerdir. Doktorlar vücudun sağlık ve sıhhatinin devamına
çalıĢırlar. Peygamberler ise kalplerin Ģifasına, ahlak ve amellerin düzeltilmesine ve normalleĢtirilmesine
çalıĢırlar.
Mevlana peygamberleri kendi dilleri ile tanıttırır:
"Biz hak ve hakikatin talebeleri olan doktorlarız.
Bizi Kulzüm denizi (Kızıl deniz) gördü de ortadan yarıldı.
Onlar, tabiat ve mizaçların doktorlarıdır. Bizden baĢkadır.
Onlar kalbe nabız yolu ile ulaĢırlar (anlarlar).
Biz vasıtasız ve aracısız kalbe ulaĢırız.
Çünkü biz ferasetimizle yükseklere bakarız.
O doktorlar yemek ve meyve yerler.
Onları hayvani can sürekli kılar.
Bizler ise hareketli, faal olan tabipleriz.
Bize ilham olunup bildirilenler, celal sahibi Allah‟ın nurudur.”2
Peygamberlik delillerinde de; Mevlana, akıl ve mantık önermeleri ve delilleri ile ispatlama yerine,
genellikle vicdan, mizaç ve meĢrebe dayanan delillerle ispat etmeyi tercih eder ve der ki: Peygamberlerin
her tavrı ve hareket tarzı kendilerinin peygamber olduğunu bildirir. Onlar baĢtan baĢa i'caz olan
1 Fussılet 41/53

2 Mevlana, Mesnevî, II,110.
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kimselerdir. Kendilerini görenler için, (inat ve büyüklerime olmamak Ģartıyla) kendileri bizzat peygamber
olduklarına delildirler, iĢte bu yüzdendir ki, Abdullah b. Selam (r.a.) cihanın süsü olan Peygamber
Efendimizi gördüğü zaman düĢünmeden Ģöyle demiĢti: "Allah 'a and olsun ki bu (mübarek) yüz, yalan
söyleyen bir çehre olamaz."1
Peygamber ile ümmetin vicdanında öyle bir iliĢki vardır ki, ümmetin vicdanı Peygamberin her sesine
coĢarak karĢılık verir. Çünkü o ses ve davet ile baĢka bir ses ve davet arasında hiçbir ilgi ve benzerlik
bulunmayacak kadar masum, lekesiz, gönül çekici ve hayret verici bir fark vardır.
O der ki: Peygamberin doğruluğu için onu dinleyenlerin, dıĢarıdan baĢka bir delile ihtiyacı yoktur.
Çünkü o peygamberlerin sözü hem iddiadır, hem delildir. Dünya düzeni ise o iddia ve delil üzerine
kuruludur. Susuz kimse (gerçekten susuz olması Ģartıyla) su içmeye çağrıldı-ğında, onun nasıl bir madde
olduğunun anlatılmasını talep etmez. Anne, çocuğuna süt emzirmek istediğinde, çocuk o sütün süt
olduğunun ispat edilmesini, sütün kendisine gösterilmesini beklemez, istek ve arzu; güvenmek ve adım
atmak (teĢebbüs) için yeterlidir.
Ona göre, mucize imanı gerektirmez, yani mucizeyi gören kimsenin hemen iman etmesi gerekmez.
Gerçek Ģu ki, Peygamberimizin hayatında mucizeyi görerek iman edenlerin isimlerine çok az rastlanır.
Sahabenin en ünlüleri, en ileri gelenleri, Hz. Peygamberi görünce iman edenlerdir. Asıl iman da
onlarınkidir.
3) Ahirete Ġman
Mevlana nazarında ölüm; gerçek hayatı tanımanın ve insanın ileri adım atmasının, terakki edip
yükselmesinin üzengisidir, ilk eĢiğidir, imar, yıkım yapılmadan olamaz, yapılamaz. Defineyi ancak toprağı
kazınca bulabildiğin gibi, yepyeni yapılmıĢ bir bina yıkılıyorsa bil ki, yeniden mamur hale getirmeye
yeniden yapmaya hazırlık yapılıyor demektir.
O kesin ve mutlak cömert olan, o hak üzere tam eli açık olan, herkese bol veren Allah; can gibi bir
devleti, serveti verdikten sonra nasıl olur da çeker alır? Bu bakımdan kabul etmeli ki, dünya çileleri ile
yıpranmıĢ, çelimsiz, porsumuĢ bir canı alarak ona yeniden ebedi bir hayat bahĢetmek istiyor. O, onu bu
toprak kalıptan çıkararak hayale, tahmine dahi gelmeyen lütuf ve ikramlarda bulunmak istiyor. Hiçbir
gözün gelmediği, hiçbir kulağın iĢitmediği, hiçbir insanoğlunun aklına, hatırına gelmeyen nimetleri
lütfetmek istiyor.
Sen bizzat kendi durumun üzerinde bir düĢün. Sürekli yükselme, ilerleme kademelerini aĢarak geldin.
DüĢme-kalkma, arka arkaya dizildi geldi. Yani düĢme kalkma, birbirini kovaladı. Bir var oluĢ elbisesini
çıkardın diğerini giydin. Bir yok oluĢtan sen devamlılık (beka) elde ettin. Eğer sen ilk durumunda
kalsaydın o zaman bu terakkiyi, bu geliĢmeyi nasıl elde ederdin? Ve sen toprak ile su (kalıbı) içinde
hapsedilmiĢ durumdasın, (ruh beden kalıbı içinde hapsedilmiĢtir), öyleyse Ģimdi sen son yükseliĢten
neden korkuyorsun? Ve senin ruh kuĢun beden kafesinden çıkıp kurtulurken neden korkmaktasın?
Ariflerin ölümü, avam ölümüne benzetilmemelidir. Onlar bu fani alemden kopup gitmeye
üzülmezler, ölüm onlar için cana can katan bir müjdedir. Ölüm esintisi ona bahar yeli gibi gelir. Ad
kavmini yerle bir eden kasırga Hz. Hüd (a.s.)'a ve arkadaĢlarına saba rüzgarı, bahar yeli gibi gelmiĢti.
4) Ġrade ve Zorlama
Ġrade ve cebir, ilm-i kelamın en zor konularındandır. Bu konuda her önceki din mesupları arasında
görüldüğü gibi Müslümanlar arasında da bütünüyle cebri veya mutlak hürriyeti savunan böylece ifrat ve
tefrite ulaĢan fırkalar çıkmıĢtır. Mevlana orta yolu tutarak aĢırılıkları eleĢtirmektedir.
Mevlana cebriyeyi eleĢtirirken Ģunları söylüyor:Eğer insan kesin olarak bir Ģeyi yapmaya zorunlu
tutulmuĢ (mecbur kılınmıĢ) olsaydı o zaman o kimse nasıl olur da Allah Teala'nın emir ve nehyine (yap
ve yapma buyruğuna) muhatap tutulabilirdi? O nasıl olurdu da Ģeriatın emrine uymaya teĢvik edilirdi?
1
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Birinin taĢa' (iradesi olmayan bir varlığa) emir verdiğini gören olmuĢ mudur?
"Cebriyeciler diyor ki; 'Emir ve nehiy doğrudur:
Dileme (serbestlik) yoktur. 'Bu söz (ifade) yanlıĢtır.
Kur'an baĢtanbaĢa emir, nehiy ve günah iĢleyenlere tehdittir.
Mermer taĢına emir verildiğini kim görmüĢtür?"19
Mevlana‘ya göre iradeyi kullanma ve tercih yapma (yapıp yapmama serbestliği) insanın yaratılıĢında
vardır. O her günkü hayatında bu inancı, bu akideyi tasdik etmekte ve cebri reddetmektedir. Bir kimsenin
tepesine çatıdan bir tahta düĢerse o kimse çatıya kızmaz. Sel gelir de eĢyayı alıp götürürse sele kızıldığı
görülmemiĢtir. Rüzgar, birinin kafasındaki sarığı uçurup götürürse kimse rüzgarla kavga etmez. Herkes
bilir ki, onlar buna mecburdur ve hiçbir hata ve kusurları yoktur. Bunların isteyerek, iradelerini kullanarak
o hareketleri yaptığı iddia edilemez. Çünkü cansız varlıklardır, cansız varlıkta irade olmaz. Ama Ģüphesiz
ki insan meselesi böyle değil. Bir bakıma sadece o insan iradeye sahiptir.
Mevlana bir adım daha ileri giderek; hayvanlar bile yaratılıĢtan gelen bir iç güdü ile zorunluluğu ve
irade dıĢını bilmekte, alet ve vasıtaların bir rolü olmadığını tanımaktadır. Eğer köpeğe bir taĢ atsan, köpek
taĢa hücum etmemekte, onu ısırmamakta aksine o taĢı atan insanın peĢine koĢmakta, ona saldırmaktadır.
Deveci, deveye değnekle vurduğunda deve değneğe kızmamakta, aksine deveciden intikam almaya
çalıĢmaktadır. Hayvan bile bu gerçeği bilirse, insanoğlunun cebriyeci olmaktan (insan iradesi dıĢında,
robot gibi kendi elinde olmadan programlanan Ģeyi yapmak zorundadır demekten) utanması lazım.1
5) Ġllet-Malul iliĢkisi
Sebepler ve illetler konusunda da Ġslam fırkaları arasında ifrat ve tefrit vardır. Bilge kiĢilere göre kainatta illet ve malul zincirlemesi vardır. Malul hiçbir zaman illetsiz, sebepli olan bir Ģey hiçbir zaman
sebebe aykırı olmaz.
Mutezile de büyük ölçüde bu görüĢten etkilenmiĢtir. ĠĢte bu görüĢ sonucu onlar harikulade hallerin
(mucize, keramet v.s. gibi) varlığını zorlukla kabul etmektedirler. Bir Ģeyin kendi özelliğinin tersine olarak
ortaya çıkmasını ve bir hadise olmadan sebebin ortaya çıkmasını çok uzak görmekteler.
EĢ'ariler diğer kanattalar. Onlara göre; hiçbir Ģey diğer bir Ģeyin sebebi değildir. Hiçbir Ģeyde de hiçbir
yetki ve etki yoktur. Bu aĢırılıktan ve dengesizlikten de zarar geldi ve herkesin her Ģeyi söylemeye ve
sebepleri reddedip terk etmesine bir bahane doğmuĢ oldu. Bundan dolayı da bir düzensizlik ve tembellik
ortaya çıkmıĢ oldu.
Mevlana'nın anlayıĢı bu ikisinin ortasındadır. O, sebeplerin gerçek oluĢunu itiraf eder. illetlerle
malullerin, sebeplerle sebepli olanların zincirleme iliĢkisi olduğunu, bunun inkar edilmesinin imkansız
olduğunu ve de illetle malulün yani her Ģeyin bir sebebi olduğunun makul olduğunu kabul eder. Genel
olarak Allah'ın sünneti (adeti); sebepli olan Ģeylerin sebeplere bağlı olduğu ve eĢyadan onların
özelliklerinin elde edileceği tarzındadır. ġüphesiz ki harikuladelik (mucize ve keramet), mümkündür.
Bunların ara sıra gerçekleĢtiği de olmaktadır.
ġüphesiz sebepleri terk etmek doğru değildir. Sebepler bir gerçektir- Fakat sebepleri sebep kılan
(müsebbibül esbab) da o sebeplerden daha üstün bir gerçektir. O sebepleri sebep kılan, sebeplerin Rabbi
olan kadir-i mutlaktır. Öyle her Ģeyi bir sebebe dayamaya baĢlama ki; kadir-i mutlakı tamamen iĢsiz
güçsüz, hiçbir Ģey yapmayan biri zannetmeye baĢlarsın.2
Bu zahirî sebepler, hakiki sebepler karĢısında çok basit ve zayıf kalırlar. Olaylar ve durumlar hakikî
sebeplere bağlıdır.
Peygamberler döneminde bütün bir dünya zahirî sebepler içinde sarmaĢ dolaĢ olduğundan sebeplere
bağlanmak, her Ģeyi sebeplere bağlamak, en aĢırı noktasına ulaĢmıĢtı. Sebepleri yaratan ve onun kesin ve
mutlak kudreti tamamen gözlerden kaybolmuĢ, kafalardan silinmiĢti. Yeryüzünün her tarafı sirke ve her
1 Mevlana, Mesnevî, II,84.
2 Mevlana,

Fîhi Mâ Fîh, s.108.
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Ģeyi zahiri sebeplere bağlamaya yönelmiĢti. Bu bakımdan peygamberler sebeplere darbe indirdiler ve
insanları sebepler yerine, sebepleri ortaya koyan kadir-i mutlak (Allah)'a yönelttiler. Allah da onların eli ile
sebepler zincirinin tamamen aksine olaylar ortaya çıkararak, yani mucizeler göstererek sebeplerin yeri
geldiğinde geçersiz olduğunu, zayıflığını açığa çıkarttı.ĠĢte bu minval ve üslup üzere Mevlana bütün o kelam meselelerini anlatır.1
Sonuç
Mevlana Celaleddin er-Rumî‘nin Ġslam düĢünce tarihinde ayrı bir yeri vardır. O Ġslam akaidini ve en
zor kelami problemleri halkın anlayacağı bir dil ile –özellikle temsili anlatımla- halka sunarak söz konusu
inançların Müslümanlar arasında kökleĢip yerleĢmesine sebep olmuĢtur. Hicri VII. Yüzyılda ilmi ortamlar
ve fikri hareketler tamamen istidlâlî bilgi ve akli kıyasın egemenliği altına girmiĢti. Neredeyse tüm
müellifler, mütekellimler, araĢtırmacılar ve Ġslam davetçileri gaybi hakikatleri ispatta ve dini inançların
anlatımında insanları akli burhanlar ve felsefi öncüller çerçevesinde düĢünmeye zorluyorlardı. Konular
hep mahsusat alemiyle kıyaslandı. Bu durum dini tecrübe ile hasıl olan pek çok manevi konunun inkarına
yol açtı. Dinin hissi yönü neredeyse kaybediliyor, Ģekilciliğe veya kuru akli çekiĢmelerin yaĢandığı bir alana
dönüĢtürülüyordu. Böylece kalblerdeki iman coĢkusu azalıyordu.
Bu durum ilm-i kelamda yeni bir yöneliĢin olması gereğini zorunlu kılıyordu. Bu yöneliĢte akıl
mutlaka gönül ile buluĢturulmalıydı. ĠĢte böyle bir zamanda akla gereken değeri vermekle birlikte imani
hakikatleri gönül diliyle anlatacak güçlü bir Ģahsiyete ihtiyaç vardı. Mevlana Celaleddin-i Rumi bu ihtiyacı
çoktan görmüĢ ve hem diliyle hem de kalemiyle arzu edilen tarzda Ġslam inançlarını ve kelami konuları
baĢarılı bir Ģekilde anlatmıĢtır. Onun baĢarısı çağını çoktan aĢmıĢ etkisi günümüze kadar gelmiĢ, üslubu ve
ortaya koyduğu fikirler sadece Müslümanların dertlerine çare olmakla kalmamıĢ diğer din mensupları da
onu hayranlıkla izlemiĢlerdir. Böyle olmamıĢ olsaydı onun 800. doğum yılına tekabül eden 2007 yılı
Mevlana yılı olarak ilan edilir miydi?

1 Mevlana,

Fîhi Mâ Fîh, s.99

MESNEVĠ‘DE ULÛHĠYET TASAVVURU
Dr. Veysel KASAR*

Özet
Bu çalıĢma, Mevlana‘nın Mesnevi‘sindeki ulûhiyet düĢüncesini ortaya çıkarmayı hedef almaktadır.
ÇalıĢmada Allah – mevcudat iliĢkisi, Allah‘ın sıfatlarının sınırsızlığı, yaratmanın Allah‘a nispeti ve insanın
cüz‘i iradesi, insan ve cebir, Allah‘ın denemesi, insanın aleme Allah‘ın sıfatlarını tanıyarak bakması,
eĢyadaki tesirin gerçekliği, Allah‘ın takdiri ve kulun tedbiri gibi konularda, ilahi sıfatları, Mevlana‘nın nasıl
değerlendirdiği incelenmeye çalıĢılacaktır.
GiriĢ
Mevlȃna‘nın kendisi gibi, eserindeki üslubu da müstesnadır. Bu eserin asırlardır cazibe merkezi
olmayı sürdürmesi ilham aldığı Kur‘an‘ın ―manevi bir tefsiri‖ olmasındandır.
Mesnevi sembolik bir dile sahiptir ve Mevlana, Allah‘ı ―aĢk Ģeriatı‘‘na1 göre anlatmaktadır. Mevlana‘ya
göre bu dilden istifade etmek, kiĢinin niyetine bağlıdır. Müellif bunu, ‗‘Mesnevi‘nin sözlerindeki suret,
surete kapılanı azdırır, yolunu kaybettirir; manâya bakan kiĢiye de yol gösterir, doğru yolu buldurur‘‘ 2
diyerek ifade etmiĢtir. Biz de bu uyarıyı dikkate alarak çalıĢmamızda, Mevlana‘nın hikmet ve irfan
bahçesinden ―marifetullah gülleri‖ derme niyetindeyiz.
Mesnevideki Allah tasavvuruna, Mevlana‘nın üslubunu yansıtan bir kıssa ile baĢlamak uygun olacaktır.
Musa (a.s) yolda bir çoban gördü. Çoban, ―Ey kerem sahibi Allah! Neredesin ki sana kul, kurban
olayım. Çarığını dikeyim, saçını tarayayım. Elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım.. Ulu Allah, sana süt ikram
edeyim. Elceğizini öpeyim, ayacığını ovayım. Uyuma vaktin gelince yerceğizini silip süpüreyim. Bütün
keçilerim sana kurban olsun. Bütün nağmelerim, senin yâdınladır Allah‘ım!‖ diye söylenip duruyordu.
Hz. Musa bu adama, ―Kiminle konuĢuyorsun?‖ diye sordu. Çoban, ―Bizi yaratanla, bu yeri - göğü
halk edenle‖ diye cevap verdi.
Musa peygamber ―Vah vah, sen daha Müslüman olmadan kâfir oldun. Bu ne saçma söz! Küfrünün
kokusu dünyayı tuttu‘‘ dedi.
‗‘Çarık, dolak, ancak sana yaraĢır. Allah‘ın sıfatlarında cisim sahibi olmak ve ihtiyaç var mı? Büyüyüp
geliĢmekte olan süt içer. Ayağa muhtaç olan çarık giyer…‘‘
―Doğmaz, doğurmaz‖ vasfı, O‘na lâyıktır. Babayı da halk eden O, oğlu da. Doğma, cisim olanın
vasfıdır. Doğan, kevn ü fesat âlemindendir, aĢağılıktır, sonradan olmadır.‖
Çoban, ―Ya Musa ağzımı bağladın, piĢmanlıktan canımı yaktın!‖ dedi; Elbisesini yırtıp yana yana, bir
ah çekti, baĢını alıp çöle doğru yola düĢtü.‘‘
Musa (a.s)‘ın çobana yaptığı bu uyarılardan sonra, -Mevlana‘nın ifadesi ile- Allah (c.c) Musa‘ya darıldı.
Allah‘dan Ģöyle vahiy geldi: ―Kulumuzu bizden ayırdın. Sen ulaĢtırmaya mı geldin, yoksa ayırmaya mı?
Kadir oldukça ayrılığa ayak basma. Bence en hoĢlanılmayan Ģey ayrılıktır. Ben, herkese bir huy,
Öğrt. Gör., Harran Ün. Ġlahiyat Fak.
Mesnevi, çvr. Veled Çelebi Ġzbudak, Veled, 2/1770 beytler. (Bundan sonra, birinci rakamla Mesnevi‘nin cildi, sonraki ile de
ciltteki beyit numaraları gösterilecektir.)
2 Msn. 6/655
*
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herkese bir çeĢit ıstılah verdim.
Ona medih olan söz, sana zemdir; ona göre baldır, sana göre zehir!
‗‘Bizse temizden de münezzehiz, pisten de. Ağırlıktan da arıyız, çeviklik ve titizlikten de!
―Kullara ibadet edin diye emrettimse bir kâr, bir fayda elde edeyim diye değil, kullara ihsanlarda
bulunayım diye.
―Onların beni tespih etmeleriyle münezzeh, mukaddes olmam. Bu tespih incilerini saymakla kendileri
temizlenirler.
―Biz; dile, söze bakmayız; gönle, hale bakarız. Çünkü gönül cevherdir.. söz söylemekse araz. Bu
yüzden araz, âriyettir, maksat cevherdir. ..Yıkık köyden haraç, âĢar alınmaz.
―Hatalı söz söylerse bile ona hatalı deme. Kanına bulanıp Ģehit olursa yıkamaya kalkıĢma. ġehitlere
kan, sudan yeğdir. Bu yanlıĢ sözde yüzlerce doğrudan yeğ!
―Kâbenin içinde kıbleden eser yoktur, dalgıcın ayağında dolak olmazsa ne gam!
―Yürü, sarhoĢlardan kılavuzluk arama. Elbisesi paramparça olana yamadan bahsetme.‖1
Mevlana‘nın bu ifadeleriyle Allah‘a teĢbih ve tecsimi isnad ettiği düĢünülemez. O ehl-i sünnet
alimlerinin kabul ettikleri Kur‘an ve Sünnetin Tevhidle ilgili dayandırılan tenzih prensibine bağlıdır.
Allah‘ı eksik ve kusurlardan beri kılma anlamındaki tenzihi Ģu ifadelerinde açıkca görmek mümkündür:
―O paktır; Sübhan, onun vasfıdır. O, batınî Ģeylerden de müstağnidir, zâhiri Ģeylerden de. Ondaki her
türlü av, her çeĢit ikram ve ihsan o padiĢahın kulları içindir.‖2 Onun bu lafızlarla aradığı, eserden
müessire, delilden medlule, isimden müsemmaya, eĢyadan hakikata giden yola dikkat çekmektir. ġu
ifadesinde bu çaba açıkca görülür: ―Medlulü olmayan bir delalet edici hiç gördün mü? Yol olmadıkça
katiyen gül de olmaz. Hakikatı olmayan bir adı hiç gördün mü; yahut Kâf ve Lâm harflerinden gül
topladın mı? Mademki ismi okudun; var, müsemmayı da ara.‖3 Bu giriĢten sonra Mesnevideki Allah
tasavvuruna geçebiliriz.
1- Mevcudat ve Allah
Mevlana‘ya göre ‗‘zenginler yoksula cömertlik edebildiği, ekmeğin saf aynası açlık olduğu gibi, varlık
yoklukla görünür ve yokluk varlığın aynasıdır. Bir yerdeki yokluk ve noksan bütün sanatların anasıdır.
Elbise biçilmiĢ ve dikilmiĢ olunca terzinin mahareti nasıl görünebilir! Hastalık tıp sanatının güzelliklerini
ortaya çıkarır. Noksanlar da kemal vasfının aynasıdırlar. Çünkü zıt, zıddı gösterir.‘‘ 4 Bu teĢbihlerden
anlaĢılan, alemdeki eksiklik, yetersizlik ve kemalsizlik gibi niteliklerin Allah‘ın kemaline iĢaret ettiğidir.
Hastalığın mahir doktoru ortaya çıkarması, terzinin meharetinin diktiği elbisede görünmesi gibi Allah
(c.c) da nihayetsiz kemal sıfatlarını değiĢik niteliklerdeki alemi yaratmakla göstermektedir.
Varlıkların, kendi sahiplerini anlatan birer konuĢma olduğunu söyleyen Mevlana, ‗‘Mahlukat
konuĢmaktadır. Her kelîm bir kilime bürünmüĢtür.‘‘5 der. Mevlana, konuĢanların çeĢitliliğine hayrandır.
Hayretini, ‗‘Ey nakĢı, sureti olmayan! Bunca nakıĢlar, bunca suretler(le), sana hem müĢebbih hayran
olmuĢtur, hem muvahhit! (Suretler) gâh müĢebbihi muvahhit yapmakta, gâh muvahhidin yolunu
kesmekte.‘‘6 demektedir.
Alemdeki suretler insanları değiĢik sonuçlara ulaĢtırıyor. EĢyaya bakıĢ açısı ve niyet sonucu belirliyor.
Bir gülde, bazı insanlar tabiatın esrarengiz gücünü, bir kısmı da Yaratıcının güzelliğini görür. Mevlana bu
çeliĢkiyi, ―suretler gah müĢebbihi muvahhid; gah muvahhidi müĢebbih yapmakta‖ sözü ile ifade ediyor.
Mevlana eserdeki çokluk ile Zatın Allah‘ın Vahdaniyetinin karıĢtırılmamasını ister. ‘‘Allah alemi
yaratmakla artmadı. Halkı yaratması ile eser çoğaldı. Eserin artması O‘nun zuhurudur. Bu suretle eseri ve
1 Msn. c.2, 1725-1765
2 Msn. 1/ 3140
3 Msn. 1/ 3455

4 Msn. 1/3200-3210
5 Msn. 2/2343
6 Msn. 2/55

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

419

iĢi zahir olur‘ der.1
Ona göre, ―insan, kendini, kendi vasıflarından arıtırsa, kendi pak zatı ile‘‘ Allah‘ı tanır. Çünkü gaybın
suretsiz ve hudutsuz güzellikleri, gönül aynasının saflık ve berraklığı ile görülür.2 Gönül aynası saflaĢınca
topraktan hariç suretleri fark eder. NakĢı da, nakkaĢı da müĢahede eder. Çünkü güzel güzeli sever, güzeli
ister. ‗Temizler temizler içindir.‘3 Aslı olmayan aslı olmayanları çekmekte, bakiler de bakilerden sarhoĢ
olmaktadır.4
Allah‘ın sıfatlarını tanımada niyetin safiyetine vurgu yapan Mevlana, ‗‘Allah‘ı anmanın makul olması
ancak Allah‘ın rahmeti ile mümkündür‘‘ der.5 Ve bunu ‗‘istihaze olan kadının namaz kılması türünden bir
ruhsata benzetir. Onun namazına bulaĢan kan pistir, bir parçacık su ile temizlenir. Ġnsanın Allah‘ı anıĢına
da benzetiĢ ve zannediĢ bulaĢmıĢtır. Bu, Allah‘ın lutuf suyundan baĢka bir Ģeyle temizlenmez. KeĢke
secdende yüzünü kıbleden çevirmiĢ olsaydın da tek ‗subhane rabbiye‘la‘la‘nın manasına ereydin.‘‘6
demektedir.
Ġnsan Allah‘ın sıfatlarını tanımak için kendini bağlayan tabiat mıhını kırmalı ona takılıp kalmamalıdır.
Çünkü can orada her an yeniden yeniye apaçık bir alem görür. Fakat bir sıfata takılıp kalmıĢ olan kiĢiye
cennet ırmaklarının kıyısı bile çirkin görünür.7
2- Yaratmanın Allah‘a Nispeti
Mevlana Allah‘ın fiil ve sıfatlarını dile getirdiği birçok yerde O‘nun sınırsız irade ve yaratma gücüne
dikkat çeker.
‗‘Eğer sen kötülükler de ondandır dersen öyledir ama bundan onun kemaline noksan mı gelir ki? Bu
kötülük ihsanı da onun kemalindendir.
Meselâ ressam iki türlü resim yapar: Güzellerin resimleriyle, çirkin resimleri.
Yusuf‘un, yaratılıĢı güzel hurinin resmini de yapar, ifritlerin, çirkin iblislerin resmini de.
Ġki türlü resim de onun üstatlığının eseridir. Bu, ressamın çirkinliğine delil olamaz, bilâkis üstatlığına
delildir.
Çirkini gayet çirkin olarak yapar, o derecede ki bütün çirkinlikler, onun etrafında döner, örülür. Bu
suretle de bilgisindeki kemal meydana gelir, üstatlığını inkâr eden rüsvay olur.
Eğer çirkinin resmini yapmayı bilmezse ressam, nâkıstır. ĠĢte bu yüzden Allah hem kâfirin
yaratıcısıdır, hem müminin.
Bu yüzden küfür de Allah‘lığına Ģahittir, iman da. Ġkisi de ona secde eder.
Fakat bil ki müminin secdesi dileyerektir. Çünkü mümin, Allah rızasını arar, maksadı onun rızasını
almaktır.‘‘8 Küfür yaratana nispetle bir hikmettir. Fakat bize nisbet edilecek olursa bir afet, bir felaket
olur.9 Bu ifadeleri ile düĢünür, ―Allah‘ı tenzih etmek için Ģerri O‘na nispet etmekten‖10 çekinen
1 Msn. 4/1665

2 Msn. 1/3460, 3490

Nur, 24/26 Müellifin iktibasta bulunduğu ayetin tamamı Ģöylerdir: ―Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü
kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraĢır. Bu sonuncular, (iftiracıların) söylediklerinden
çok uzaktırlar. Kendileri için bağıĢlanma ve güzel bir rızık vardır.‖ (TDV K.Kerim Meali, Ankara,1993 s.351)
4 Msn. 2/70, 80
5 Allah‘ı nitelendirmek ve isimlendirmek ancak duyulur alemdeki denenenle Ģekillendirildiği için ifadede benzeĢmeyi (teĢbihi)
gerektirir. BaĢka bir lafızla Allah‘ı anmak mümkün olsaydı, onunla anardık. Allah‘ın eĢ ve benzerden münezzeh olduğunu
düĢünerek, O‘nu tanımak için yapılan isimlendirme bir zaruretin sonucudur. Kelam alimleri teĢbihi hatırlatan, iĢitme, görme gibi
manaları tenzih ile dengelemiĢlerdir. (GeniĢ bilgi için bkz.;Ebu Mansur el- Maturidi, Kitabu‘t-Tevhid, thk.: Fethullah Huleyf,
Ġstanbul, 1979 s.93)
6 Msn. 2/1770-1800
7 Msn. 4/2380
8 Msn. 2/2535 - 2540
9 Msn. 1/1995
10 Mu‘tezile Adalet ilkesi gereği Ģerrin yaratılıĢını Allah‘a vermez. Allah‘ın adaleti onun adalet ve eĢitliğe aykırı bir iĢ yapmasına
engel olur. Mu‘tezile‘ye göre akıllı kiĢi, sadece hayırlı (el-salah) ve iyi iĢ yapabilir. Allah‘ın hikmeti kulları için neyin hayırlı
3
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Mu‘tezile‘ye gönderme yapmıĢtır.
Mevlana‘nın yorumu ile ―duygu gözünün mezhebi i‘tizaldir. Akıl gözüyse vuslata kavuĢmuĢtur,
sünnidir. Duyguda kalan kiĢi Mu‘tezilidir. Bunu da bazen sevgiliyi tenzih etmek içi yapar.1
‗‘Oysa dünyada mutlak olarak kötü bir Ģey yoktur. Âlemde hiçbir zehir, yahut Ģeker yoktur ki birine
ayak, öbürüne ayakkabı olmasın! Birisine zehirdir, öbürüne Ģeker gibi tatlı! Yılanın zehiri, yılana hayattır,
insanaysa ölüm! Deniz mahlûklarına deniz, bağ, bahçe gibidir...fakat karada yaĢayanlara ölümdür,
dağdır!‘‘2
Mesnevi Ģarihlerinden Muhlis Koner, Ģerrin ve hayrın yaratılmasi ile ilgili beyitleri izah ederken,
―alemdeki kötülük ve Ģerlerin insanın tekamülüne hizmet ettiğini‖ belirtir. Ġnsanlar kötülük ve bela ile
ıztırap çekmese idi, tezat olmaz, ve tezatsız da hiçbir kabiliyeti inkıĢaf bulmazdı.3
Ancak Allah‘ın yaratıcı Kudreti her yerde ve her Ģeyde görünür.
‗‘Cebrail‘in kuvveti yaratanın Cemalinden, Hak Abdal‘inki de Hak‘tandır.‘‘ Tur dağı tecelliye uğrayınca
boğazlandı, Ģarap içti, hatta o Ģaraba dayanamadı, yarıldı. Herkes, herkese bir lokma verebilir ama, boğaz
bağıĢlamak Allah iĢidir…Allah‘ın lutfu su içsin de yüzlerce ot bitirsin diye toprağa da boğaz ihsan eder.
Topraktan yaratılan mahluklara da boğaz verir, ağız verir.4 Mevcudattaki nisbi gerçekleri görmek için
Mevlana, ‗‘kendi gözünü yum O‘na aĢık olanlardan ariyet bir göz edin‘‘ der. ‗‘Kim kendini Allah‘a verirse
Allah kendisini ona verir‘‘ ve ‗Onun gözü de ben olurum, eli de gönlü de‘‘ hadislerini zikreder.5
3- Muhit Sıfatlar ve Ġnsan Ġradesi
Allah her Ģeye muhittir. Bir iĢi yapması bir baĢkasına engel değildir. Mevlana bu gerçeği Ģeytanın
Allah‘a karĢı ‗bima ağveyteni‘ ve Adem (a.s)‘ın ‗Zalemna enfüsena‘ demesi ile kıyas eder. Yaratıcının
kudretine karĢı kulun, zulüm ve günahı kendine nispet etmesinin kulluk edebine riayet olduğunu,
‗‘Hürmet eden hürmet görür. ġeker getiren badem Ģekerlemesi yer‘‘diyerek ifade der.6
Hz.Mevlana Allah‘ın muhit sıfatlarına rağmen insanın Ģirke düĢmesinin Yüce Allah‘ın gayretine
dokunduğunu belirtir. O, Allah‘ın gayret ve kıskançlığını Ģöyle anlatır:
‗‘Allah Kıskançtır, vasfı söze ve sese sığmayan Allah, kendisinden baĢka her Ģeyi kıskanır. PadiĢah,
birisi, yüzünü gördükten sonra baĢkasına meylederse kıskanır.‘‘ Mevlana ‗‘halktaki bütün kıskançlıkların
Allah kıskançlığının birer ferdi olduklarını söyler.7
DüĢünürümüz, sıfatlardaki ihata ve ıtlakın bir parçası olarak Allah‘ın Hadi ve Mudill isimlerini Ģöyle
yorumlamıĢtır:
‗‘Allah tapusu, rahmet ve keremlerle dopdoludur. Varlık da O‘na aĢık yokluk da; küfür de O ululuk
sahibi Allah‘a aĢıktır iman da.‘‘
Mesnevideki ifadeleri ile Mevlana, Firavun‘un dilinden, ‗‘Musa da, ben de aynı kapının kuluyuz. Fakat
senin ormanında senin baltan iĢliyor; dalları senin baltan kesmektedir. Bir dalı yetiĢtiriyor, diğerini kesip
atıyor‘‘ demektedir.8
olduğunu bilmeyi gerektirir. Dolayısi ile Allah kullarına zulm edemez. Onlara karĢı kötü fiillerde bulunamaz; hayırlı olanı terke
edemez. Ġslam DüĢüncesi Tarihi, M.M ġerif, Ġstanbul, 1990, c. 1/236;Ġrfan Abdulhamid, Ġslamda Ġtikadi Mezhepler ve Akaid
Esasları, Ġstanbul, 1983 s.105
1 Msn. 2/60 Mevlana bu cümlesi ile Mu‘tezile‘nin ―Allah‘ı tenzih etme‖ düĢüncesinde hatalı olduğunu nezih bir üslupla
eleĢtirmiĢtir. Mu‘tezile‘nin bu hususta dayandığı nokta, insanın bir iĢin fenalığını bildikten sonra onu yapmaktan çekinmesidir.
Onlar, insandaki bu davranıĢtan hareketle Allah‘ın da iĢin kötü oluĢunu bildiğini ve onu yapmadığını söylemektedirler. Allah‘ın
zulmü iĢlememesinin sebebi, insanın fiillerinde zulmün bulunuĢudur. Eğer Allah insanın fiillerinin yaratıcısı olmuĢ olsaydı, bu
takdirde, Onun da zalim olması gerekirdi. Oysa Allah zulümden münezzehtir. Kelam, ġ.Gölcük-S.Toprak, Konya, 1991 s.230
2 Msn. 4/65
3 Koner M. Muhlis, Mesnevi‘nin Özü, Konya, 2005, l-ll-lll, s.288
4 Msn. 3/10, 15, 20
5 Msn. 4/75
6 Msn. 1/1485
7 Msn. 1/1770
8 Msn. 1/2445 - 2455
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O bu sözleriyle çarpıcı bir Ģekilde hidayet ve dalaletin Allah‘ın iradesine bağlı olduğunu anlatmıĢtır.
Mevlana‘ya göre Allah‘ın her Ģeyi muhit olan irade ve sıfatları kiĢiyi cebir fikrine sürüklememelidir.
Çünkü O bu tür sapmalara karĢı, ―kulun iradesini bir kenara koymasının‖ Ģeytani bir iĢ olduğunu söyler.
―Can Ģarabının baĢka kıvamı vardır. Cebir ve ihtiyar ise akıl meselesidir‘‘ diyen Mevlana, cebir fikrini
Ģeytanın Allah‘a itirazına bağlar ve ‗‗Ne zamana kadar cebir ağacına sıçrayıp çıkacak, ihtiyarını bir tarafa
bırakacaksın‘‘ diye sorar.1
Hz. Mevlana Allah‘ın yaratmasının eseri olarak esen yel gibi, insan nefesinin de dudak hareketi ile
bedenin emrine tabi kılındığını ifade ederek cüz‘i iradenin rolüne dikkat çeker. Ġnsan külli irade ile cüzi
iradenin rollerini sürekli göz önünde tutmalıdır. Kendi ifadesi ile Ģöyle der:
‗‘Gâh o nefesle birisini över, birisine haber yollarsın... gâh birini kınar, aleyhinde bulunur, söversin!
Buna bak da öbür rüzgârların hallerini de bil...akıllılar cüz‘de küllü görürler.
Allah, rüzgârı gâh bahar rüzgârı yapar, gâh kıĢın onu, bu güzellikten soyar, ayırır.
Ad kavmine kasırga halinde getirir, Hud Peygambere ise aynı rüzgârı güzel kokulu bir halde estirir.
Bir rüzgârı zehirli sam yeli haline sokar; sabah rüzgârını da geliĢi kutlu bir hale kor.
Her türlü yeli onunla mukayese edesin diye sana da bir nefes yeli verdi.
Lûtuf ve kahır yeli olmadıkça söz olmaz... söz, bir bölük halka baldır, bir bölüğüne zehir!
Yelpaze, birisini serinlendirmek için sallanır... fakat sivrisineklerle kara sinekleri de kahretmek içindir!
Artık Allah takdirinin yelpazesi, neden mihnetlerle, belâlarla dolu olmasın?
Mademki cüz‘i olan nefes rüzgârı, yahut yelpazenin çıkardığı yel bile, ya bir Ģeyi bozmak, ya bir Ģeyi
düzene koymak için esmekte...
Bu Ģimal rüzgârı, bu seher ve bu batı yeli nasıl olur da lûtuftan, ihsandan uzak olur?‘‘2 Mevlana bu
ifadelerle, Allah‘ın rüzgarı veya yeli yaratırken değiĢik gayeler izlediğini çarpıcı örneklerle göstermiĢtir. Bir
Ģeyden çok Ģeyi hedef edinmek ve farklı sonuçlar ortaya çıkarmak her Ģeyi Kudret kabzasında tutan
Bir‘ine ait farklı bir imtiyazdır. Bu imtiyaz hayatımızın her anında da ibretle seyredilmektedir.
Mevlana‘nın sıfatların sınırsızlığını anlatırken verdiği bir örnek de de Allah‘ın Kâfi ismidir.
Edebiyattaki intak sanatı yolu ile Mesnevi müellifi Ģöyle der:
"Kâfiyim, sana bütün hayırları sebepsiz, baĢkasının yardımını vasıta etmeden veririm.
Kâfiyim, seni ekmeksiz tutuyorum... ordusuz, askersiz sana beylik, padiĢahlık ihsan ederim... Bahar
olmadığı halde sana nergis ve ağustos gülü verir; kitapsız ustasız sana bilgiler belletirim...
Kâfiyim, ilaçsız sıhhat verir; mezarı, kuyuyu meydan haline getiririm...
Musa'ya bütün âlemin baĢına indirsin diye bir sopa verir; kuvvet kudret bağlarım... Musa'nın eline bir
nur, bir parlaklık veririm ki güneĢe bile tokat atar!
Sopayı yedi baĢlı yılan haline getiririm... hem öyle bir yılan ki erkek bir yılanın belinden gelmemiĢ, diĢi
bir yılandan doğmamıĢ.‘‘3 Mevlananın günlük yaĢantımızdan verdiği örnekler Kafi ismini soyut bir
gerçeklikten çıkarıp, fiilen fark edilir kılmaktadır.
Ġsimlerin tecellisi gayretli ile tembel insana ayni değildir. Allah‘ın lutfu olmazsa insanın cüzi iradesi kar
etmez. Ġnsanın vazifesi dua ve iltica ile Allah‘ın ihsanına talip olmaktır…
‗‘Hem sen söyle, hem sen dinle, hem sen ol. Biz bunca malımız mülkümüzle yine hiçbir Ģey değiliz.
Yarabbi, bize tekliflerde bulundun, lûtfet de secdeye rağbetimizi artır; bize cebir tembelliğini gönderip
Ģevkimizi söndürme. Cebir, kâmillerin kolu, kanadıdır.. Tembellerin bağı, zindanı.
Bu cebri, Nil suyu gibi bil. Mümine sudur, kâfire kan.
Kanat, doğan kuĢlarını padiĢaha götürür, kuzgunları mezarlığa.‘‘4
1 Msn. 4/1390
2 Msn. 4/130

- 140
- 3520
4 Msn. 6/1440
3 Msn. 4/3515
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4- Allah‘ın Takdiri Kulun Tedbiri
Mevlana Allah‘ın her insana hür bırakılmıĢ bir ihtiyar ve irade verdiğini söyler. Ancak bu iradenin
hayır yöne gidiĢinde meleklerin, Ģerre kaymasında da Ģeytanın hisseleri bulunmaktadır. O hayır ve Ģerre
olan temayülü Ģöyle anlatır:
‗‘Sendeki hayır ve Ģer ihtiyarı, ilham ve vesveselerle bir iken on olur, on kiĢinin ihtiyarına sahip
olursun.
Namazdan çıkarken meleklere selâm vermenin anlamı ‘sizin güzel ilhamınız ve duanız yüzünden
ihtiyarımla Ģu namazı kıldım demektir.
Suçtan sonra da tutar, Ġblise lanet edersin. Çünkü bu eğriliğe onun yüzünden düĢtün. ġeytanla melek,
gayp perdesi ardında gizlice bu kötülükle iyiliği sana gösterir.
Fakat gözünün önünden gayp perdesi kalktı mı seni hayıra, Ģerre sevk edenlerin yüzlerini görürsün.
Onların sözlerinden, gizlice söz söyleyenlerin bunlar olduğunu tanırsın.
ġeytan, ey tabiat ve ten tutsağı der, ben bunu sana gösterdim, fakat zorlamadım ki. Melek de, ben
sana, bu neĢe yüzünden gamın artar demedim mi?‘‘1 derler.
‗‘Aya o güzel yüzü Allah vermiĢ, güle o hoĢ kokuyu Allah ihsan etmiĢ dediler.
PadiĢah dedi ki: Ġnsanın elde ettiği Ģey zararsa çalıĢmamasından ileri gelmiĢtir, kârsa çalıĢıp
çabalamasından. Yoksa Âdem, ―Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik‖ der miydi.
Bu suç bahtımdan. Kader böyleymiĢ,ihtiyatın tedbirin ne faydası var? derdi.
Ġblis gibi hani. O da ―Sen beni azdırdın. Hem kadehimizi kırıyor, hem de bizi dövüyorsun‖ demiĢti
ya. Halbuki takdir haktır ama, kulun çalıĢması da hak. Kendine gel de koca Ģeytan gibi kör olma.
Ġki iĢ arasında tereddütte kalıyoruz. Hiç ihtiyarımız olmasa bu tereddüt olur mu? Ġki eli, iki ayağı bağlı
olan adam bunu mu yapsam onu mu, der mi?
ġu halde tereddüt, bir kudrete delâlet eder. Böyle olmasa tereddüde düĢenin bıyığına gülerler. Yiğidim,
kadere az bahane bul! Nasıl oluyor da suçunu baĢkalarına yükletiyorsun?
Zeyd, kana girsin, cezasını Amr çeksin... Amr, Ģarap içsin, Ahmet dayak yesin, bu olur mu?‘‘2
Ġnsan Allah‘ın takdirine bakıp kendini tembelliğe atamaz. Ancak takdirin önüne de geçemez.
Mevlana‘ya göre kiĢinin tedbirine güvenmesi takdire karĢı bir tuzaktır. Fakat geçerli olan her zaman
takdirdir. Bunu düĢünürümüz bir temsille anlatır:
‗‘Allah‘ın takdirini, kendi tedbirinden üstün gören kiĢi, nasıl olur da kendi tedbirleriyle gönlünü
avutabilir? Aklına, tedbirine güvense tuzak içinde olduğu halde tuzak kurar, fakat canına andolsun, ne bu
kurtulur, ne o! Yüzlerce çayır, çimen bitse de, dökülse de sonun da yine Allah‘ın ektiği çıkar!
EkilmiĢ ekinin üstüne ekin ekerler ama bu ikincisi fânidir, ilki doğrudur, ilki yerindedir. Ġlk ekin kemal
bulur, seçilip toplanır. Ġkinci tohumsa bozulur, çürüyüp gider.‘‘3
Hz. Mevlana takdir ve tedbir dengesini kaybederek kendini cebir illetine kaptıranla ilgili bir fıkra
nakleder.
‗‘Birisi ağacın tepesine çıkmıĢ, meyvelerini döküyordu. Bağ sahibi gelip ‗a alçak dedi, Tanrı'dan
utanmıyor musun? Bu yaptığın ne?‘
Hırsız dedi ki: Tanrı bağından Tanrı kulu, Tanrı'nın ihsan ettiği hurmayı yerse, adice ne kınıyorsun,
gani Tanrı‘nın ihsanını neden kıskanıyorsun?
Bağ sahibi, hizmetçisine, Aybek, dedi, ―getir o ipi de Ģu adama cevap vereyim.‖
Ġp gelince hırsızı ağaca bir güzelce bağladı. Arkasına, ayaklarına vurarak onu dövmeye baĢladı.
1 Msn. 5/2980

- 2995
- 410
3 Msn. 2/1055
2 Msn. 5/405
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Hırsız, ―yahu‖ dedi, ―Tanrı'dan utan, bu suçsuz günahsız kulu öldürüyorsun.‖
Bağcı, ―Tanrının kulu, baĢka bir kulunu Tanrı sopasiyle güzelce dövüyor.
Sopa da Tanrının, arka da, yan da. Ben, ancak onun kulu ve buyruğunun aletiyim. Hırsız, cebirden
tövbe ettim, ihtiyar vardır‖ dedi.
Onun ihtiyarı bir atlıdır, bizim ihtiyarımıza binmiĢ.Tanrı ihtiyarı, bizim ihtiyarımızı meydana
getirmiĢtir. Emir, ancak ihtiyara dayanır.‘‘1
5- EĢyadaki Tesir
Mevlana güneĢ ve yıldızların madenlere yüzlerce tesiri olduğunu söyler. Ancak Allah dilerse güneĢin
tesirini güneĢi dürüp kaybetmesi gibi kaybeder.
Ġnsan hiçbir değeri olmayan topraktan meydana gelmiĢtir. Ġnsan gözü evvelce rahimde bir et parçası
idi. Yağ parçası görmeye sebep olamaz. Ġnsanın toprakla, cinlerin ateĢle bir münasebeti yoktur. EĢyadaki
bu iliĢkileri yaratan Allah‘tır.
Yele göz vermemiĢ olsaydı Ad kavmini nasıl fark ederdi?
Nemrut‘un yaktığı ateĢe göz olmasaydı Halil‘e nasıl olur da, kendisini zahmetlere sokup saygı
gösterirdi?
Nil görmeseydi, Kıpti ile Ġsrail oğullarını nasıl ayırt edebilirdi? Dağda taĢta görüĢ yoktu da nasıl
Davut‘a yar oldu?
Bu yeryüzünün can gözü yoktu da Karun‘u neden öyle sömürüp yuttu?
Hannane direğinin gönül gözü olmasaydı o eĢsiz erin ayrılığını görür müydü? Kırık taĢlar,
görmeselerdi avuç içinde nasıl Ģahadet ederlerdi?
A akıl, sen kanatlarını aç da ―Ġza zülziletil arzu zilzaleha‖ suresini oku!‘‘2
6- Allah‘ın Hilesi
Mevlana yüce Allah‘ın insanları sürekli denemeye tabi tuttuğunu değiĢik temsillerle anlatmıĢtır. Bu
temsillerden birinde, bir derviĢ, mekandan ve hissi Ģeylerden münezzeh bir Ģekilde Allah‘ı görür. Allah‘ın
çevresinde bir tarafta, ―Acil zevklere‖ aldanan insanlar, diğer yanda da ―Allah‘ın rızası için‖ sıkıntıları
isteyen iki grup vardır. Müellif bu temsilde büyük ölçüde kendi nefis mücadelesini yansıtmıĢ, Allah‘ın
rızasına ulaĢmanın ―helal de‖ olsa geçici zevkleri terk ile kazanılacağına dikkat çekmiĢtir.
Bir derviĢ bir derviĢe ―Allah‘ı nasıl gördün, söyle‖ dedi.
DerviĢ dedi: Neliksiz, niteliksiz gördüm.
Solunda cihanı yakıp yandıran müthiĢ bir ateĢ, sağında güzelim bir ırmak.
Bir kısım halk o ateĢe el atmıĢ, bir kısım halk ise o kevsere ulaĢacağından neĢeli ve sarhoĢ.
Fakat bu, bir oyundu. Kim o ateĢe, kıvılcıma atılıyorsa öbür yandaki sudan baĢ çıkarıyordu.
Kim suya atılıyorsa derhal kendisini ateĢ içinde buluyordu.
Bunun sırrını pek az kiĢi anlıyordu.
Halk eldeki hazır zevki mabut edinmiĢtir. Halk, bu oyunu kaybetmiĢ, bu oyunda zarara girmiĢtir.
Ey hakikatten haberi olmayan, ibret al, ibret!
AteĢ, ‗ey bön ahmaklar, ben ateĢ değilim, makbul bir kaynağım.
A gözsüzler sizin gözünüzü bağlamıĢlar. Bana gelin, kıvılcımlarımdan kaçmayın.
Ey Halil burada ne kıvılcım vardır, ne duman. Bu görünen Ģey, ancak Nemrud‘un büyüsü, hilesi‘
demekteydi. Sen de Halil gibi akıllıysan ateĢ senin soyundur, sen bir pervanesin.
1 Msn.5/3080

- 3085

2 Msn. 4/515, 2415, 2420
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Bilgisiz kiĢi, eĢekliğinden bana acır, bense bilgi ve görgü sahibi olduğumdan ona acırım‘ diye bağırıp
durur. Hele Ģu suların bile canı olan ateĢ yok mu? Pervanenin iĢi bizim iĢimizin aksi.
O nur görür ateĢe atılır, gönül de ateĢ görür, nura dalar.
Ulu Allah‘ın, Halil evladı kimdir, göresin diye böyle oyunları vardır.
AteĢe su Ģeklini vermiĢler, ateĢin içinde de bir kaynaktır coĢturmuĢlardır.
Bir büyücü büyüsüyle bir topluluk içinde pirinçle dolu sahanı, akreplerle dolu gösterir. Evi, büyüsü ve
nefesiyle akreplerle dolmuĢ gösterir ama onlar, sahici akrep değildir ki.
Büyücü bunun gibi yüzlerce hüner gösterdikten sonra artık düĢün, büyücüyü yaratan, neler yapmaz?
Büyücüler ona kuldur, köledir. Hepsi de yont kuĢu gibi tuzağa düĢmüĢlerdir.
Kendine gel de dalgalara benzer hilelerin nasıl baĢ aĢağı olduğunu Kuran‘ı okuyup anla. Ben Firavun
değilim ki Nil‘e gideyim. Ben, Halil gibi ateĢe giderim.
O ateĢ değildir, duru bir sudur. Halbuki öbürü hileyle ateĢ gibi bir su görünmededir.
Ġyi Ģeyleri caiz gören o Peygamber, ne de güzel söyledi: Bir zerre aklın oruçtan da yeğdir, namazdan
da.
‗‘Bu âlemde bir an bile yok ki tuzak olmasın. Ey akıllı fikirli er, sevgiliyi perdesiz görmek istiyorsan
ölümü seç, o perdeyi yırt.
Fakat, ölür mezara gidersin hani o ölümü değil. Seni değiĢtiren nura götüren ölümü seç.‘‘1
Mevlana bu temsilde bir taraftan zevkleri terk etmeyi öneriyor, diğer taraftan da Allah‘ın hileleri
olarak ifade ettiği imtihan ve denemelerin gerçek yüzünü ancak Kur‘an okumakla öğrenebileceğimizi
belirtmektedir. ―Ölmeden önce ölünüz, hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz‖ hadisine
telmihte bulunarak, Allah‘ı perdesiz görmenin ancak bu uyarıya göre yaĢamakla mümkün olduğuna
hatırlatıyor.
7- EĢyaya Allah‘ın Adıyla Bakmak
Mevlana Allah ve kul arasındaki iliĢkiyi baba ile oğul arasındaki münasebete benzetmiĢtir. ĠliĢki iyi
olursa oğul huzurludur. Değilse babayı görmek istemez. Ġnsan alemlerin Sahibi ile ülfet halinde olursa bu
dostluk kiĢiye yansır. Böyle bir mü‘minin durumu, elindeki aynayı hoĢ manzaralara çeviren ve onların
güzelliklerini aynasında seyreden insan gibidir. Allah‘ı sıfatları ile tanıyan insanın aleme bakıĢı müellifin
kendi ifadesi ile Ģöyle ifade edilmiĢtir:
―Bütün âlem akl-ı küllün suretidir..akl-ı külle aykırı hareket ettin cefada bulundun mu dünya, senin
gamını arttırır; nitekim babanla bozuĢtun mu, onu gördükçe kederlenirsin; yüzünü görmek istemezsin,
halbuki bundan önce gözünün nuruydu.
Bütün âlem, aklı küllün suretidir... bütün insanların babası odur.
Bu babayla uzlaĢ, asiliği bırak da su ve toprak, sana altın döĢeme görünsün.
Ben daima bu babayla uzlaĢmıĢ haldeyim... onun için Ģu âlem, bana cennet görünmede!
Ben cihanı nimetlerle dopdolu görüyorum... sular kaynaklardan coĢup akmada... Bu suların sesleri
kulağıma geldikçe aklımı gönlümü sarhoĢ etmede!
Dallar tövbekar derviĢler gibi oynuyor... yapraklar, çalgıcılar ve Ģarkı okuyanlar gibi el çırpıyor.‘‘ 2
Mevlana kul ile mabud arasındaki iliĢkinin meyvelerinden bir kısmını söylemekten çekinmiĢtir. Çünkü
dinleyen kulaklar ―Ģüphe içindedirler‖.
8- Muhtelif Ġsimlere ĠĢaretler
AteĢ Allah Kahrından bir zerredir. AĢağılık kiĢileri korkutmak için bir kamçıdır. Bu kadar büyük ve
1 Msn. 6/735

2 Msn. 4/3260
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üstün olan kahrı ile beraber yine de lutfunun soğukluğu ondan ileri.1
Allah‘ın rahmeti gazabından üstündür. Bunun içindir ki her peygamber, kendi zıddına üstün gelmiĢtir.
Çünkü, peygamber rahmetin neticesidir. Zıddı ise kötü yüzlüdür, Kahır neticesidir.2
Ululuk ıssı Allah‘ın elbisesidir. Kim onu giymeye kalkıĢırsa vebale girer.
Taç onundur, kemer bizim. Vay haddini aĢana!
Bu tavusluk kanadı, sana bir sınamadır. Buna kapıldın mı Allah‘a ortak olmaya, kalkıĢırsın.3
Mevlana bir takım insanların gururlanmak için tavus kanatlarından yelpazeler yapmasını Allah‘a karĢı
nankörlük sayar ve der ki:
‗‘Bu ne nankörlük, bu ne cüret! Bilmiyor musun ki NakkaĢın kim?
HaĢa; Allah, neyi dilerse o olur. O, mekan aleminde de Hakimdir, mekansızlık aleminde de. Hiçbir
kimse, onun ülkesinde onun emri olmadıkça bir kılı bile kımıldatamaz.‘‘4
Mesnevi‘de Allah‘ın insanlara da ibret olması için yaratmada tedricilik prensibine riayet ettiği ifade
edilir. Bu durum Allah‘ın Hakim isminin alemdeki tecellisidir. Mevlana Ģöyle demektedir:
‗‖Geceleyin geceye yavaĢlık hususunda ders verir. Sıkıntının yavaĢ yavaĢ açılacağını gösterir.
YavaĢlıkla, ‗ey ham aceleci‘ der, ‗dama dayanan merdivenden basamak basamak çıkılır.
Tencereye yavaĢ ve ustaca kayna, delice kaynayan yemekten hayır gelmez‘ der.
Allah, âlemi bir kere Kün demekle yaratmaya kadir mi, değildi? Bunda Ģüphe mi var? Peki neden bu
yaratıĢ, altı gün sürdü; her gün de tam bin yıl kadardı?
Neden çocuk dokuz ayda yaratıldı? Çünkü padiĢahların âdeti bir Ģeyi yavaĢlıkla yapmaktır. Neden
Âdem‘in yaratılıĢı kırk sabah sürdü, yavaĢ yavaĢ o balçığı insan haline getirdi?
Allah, senin gibi aceleci değildir a ham adam. Sen, Ģimdi sıçrayıp koĢtun; çocuk olduğun halde kendini
Ģeyh göstermedesin. Kabak gibi her Ģeyin üstüne çıktın.
A su kabağı, yeĢil rengin tez sararır, çünkü o renk iğreti bir boyadır, aslında yok ki.‘‘5
Sonuç
Mevlana‘nın ―aĢk Ģeriatına‖ göre Allah‘ı anlattığını ifade etmiĢtik. Allah sevgisine dalan bu büyük
insan Allah‘ın yüce sıfatlarına aĢıktır. Öyle ki, bu aĢk Onu Tevhidin iki önemli tezahürü olan Vahdet ve
Vahidiyet deryasına sürüklemiĢtir. Tevhid Ģarabını bütün zerratı ile hisseden Mevlana‘nın, ġeriatın
zahirine uygun düĢmez gibi görünen temsilleri bu sarhoĢluğun sonucudur. ―YoldaĢlar, sevgili, yolları
bağladı. Biz topal ceylânlarız, o avlanan bir aslan. Ona teslim olmak, emrine boyun eğmekten baĢka,
böyle bir kan döken erkek aslana karĢı ne çaremiz var?‖ derken bu sekr halini görmekteyiz.
DüĢünür, her Ģeyi kudret ve ilmi ile ihata eden Allah‘ı güneĢe benzetir. ―GüneĢ gibi ne uyumakta, ne
bir Ģey yemekte. Ruhları da uyutmamakta, ruhlara da bir Ģey yedirmemekte. Gel demekte, ya ben ol, ya
benim huyumla huylan da sana tecelli edeyim, yüzümü gör‖ ifadelerinde Mevlana‘nın Tevhidin nihayetsiz
tecellisi karĢısındaki gözleri kamaĢmıĢ hali fark edilir.
Bu nedenledir ki, ―Mademki beni sarhoĢ ettin, had vurma bana. ġeriat, sarhoĢlara had vurmaz. Aklım
baĢıma gelsin de o vakit döv. Zaten ben ayılmayı istemiyorum ki‖ 6demektedir.
Mevlana Allah‘ın sıfatlarını değiĢik bağlamlarla kullanmıĢ, insanları Yaratıcı karĢısında kul-mabud
iliĢkisine uymaya çağırmıĢtır. Sıfatlardan söz ederken Kur‘an kıssalarına ve Hz. Peygamberin hadislerine
yaptığı telmihler üslubuna zenginlik kazandırmıĢ; adeta sehl-i mümteni seviyesindeki bir suhuletle yüce
Allah‘ın isim ve sıfatlarını halkın anlayacağı Ģekilde anlatmıĢtır.
1 Msn. 4/3740
2 Msn. 5/515
3 Msn. 5/530

4 Msn. 5/540

5 Msn. 6/1210
6 Msn. 5/4200

- 1215

426

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

Mevlana‘nın Allah tasavvurunun ehl-i sünnet alimlerinin genel prensipleri içinde olduğunu söylemek
gerekir. Bu ara onun Ġslam tarihinde varlığını değiĢik renklerde de olsa sürdüren mu‘tezile ve cebriye gibi
ifrat ve tefrit görüĢ sahibi fırkaların görüĢlerine iliĢtirmeler yaptığı da gözlenmektedir. Mevlana‘nın
uluhiyet tasavvurunarengini veren cümlesi Ģu olsa gerektir:
―Sabırsızlıktan Allah‘dan baĢkasına eĢ oldun mu onun ayrılığıyla dertlenirsin , hayrın kalmaz. Sohbetin
halis altınsa nasıl oluyor da haine emanet ediyorsun?
Allahla düĢ kalk, onun huylarıyla huylan da emanetlerin zâyi olmaktan da emin olsun, eksilmekten
de‖.1
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MESNEVÎ‘DEKĠ BAZI AHKÂM ÂYETLERĠNĠN YORUMU IġIĞINDA FIKIH VE
TASAVVUF‘UN BĠLĠM KURAMI‘NA AĠT GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri GÜLER*

Ben, Ġslâm Âlemi‘nde, bilgi sağlamada ―duyu, akıl ve nakil‖ yolunu benimseyen bir alanda, yani
Fıkıh‘ta uzmanlaĢmayı seçmiĢ biriyim. Alanım gereği, Biçimsel Mantık ile ĢekillenmiĢ olduğumdan
dünyaya hep, biçimsel mantık ile bakmakta, düĢünmekte, bilgi üretmekte ve değerlendirmekteydim.
Biçimsel Mantığın ya yanlıĢ ya doğru, ya var ya yok gibi iki değerli yapısına uymayanları, yani hem yanlıĢ
hem doğru, hem var hem yok gibi bir değerlendirmeyi saçma buluyor ve reddediyordum. Bu bakımdan
da, çoğu zaman kendimi çözümsüzlükler ve çatıĢmalar içinde buluyordum. Reddettiğim, çözemediğim ve
çatıĢtığım bir alan da Tasavvuf‘tu. Öyleyse, çözümsüzlüklerimi, çatıĢmalarımı ve reddetmelerimi
gidermemde, Tasavvuf‘u anlamak ve Mantığı‘nı belirlemek katkı sağlayacaktı. Bu Ģekilde, Ġslâm
Âlemi‘nde, Fıkıh‘ın biçimsel mantığı dıĢında bakan, düĢünen ve değerlendiren bir mantığın var olup
olmadığı ve niteliği de ortaya çıkacaktı. Onun için bu konuyu uygun gördüm ve araĢtırdım.
Bu araĢtırmamı aktarırken, önce, giriĢ niteliğinde ―ahkâm âyetleri‖ terimini kısaca tanımlayıp, ―Bilim
Kuramı‖ hakkında, yine kısa bir açıklamada bulunacağım. Sonra, Mevlâna‘nın Mesnevî‘de yaptığı birkaç
ahkâm âyeti yorumundan, konuma elveriĢli olan ―Hz. Dâvud‘un Yargılaması‖nı sunacağım. Daha sonra,
Fıkıh Bilimi‘nin ve Tasavvuf Bilimi‘nin metodunu, Mesnevî‘deki anlatımlarıyla ortaya koyacağım. En
sonunda bu iki Bilimi, Bilim Kuramı‘na göre değerlendirip, Sonuç‘ta yargı ve önerilerimi sıralayacağım.
ġimdi, konuma geçiyor ve GiriĢ niteliğindeki kısa açıklamalar ile baĢlıyorum:
I. GĠRĠġ
1. Ahkâm Âyetleri, Kur‘ân‘daki, namâz, hırsızlık, zinâ gibi konulara ait emir bildiren, tek anlamlı,
yani ―muhkem‖ âyetlerdir, bir baĢka ifadeyle cümlelerdir1.
2. Bilim Kuramı‘na gelince, Bilim Kuramı, bir ―bilimler metodolojisi‖dir; yani, bilimlerin yöntem
bilimidir.2 Fıkıh ve Tasavvuf söz konusu olduğunda ise, bu bilimlere ait yöntemleri sorgulayan, bir çeĢit o
bilimlere ait ‗yöntemin yöntemi‘ olmaktadır.
Bu kısa açıklamadan sonra, Ģimdi de, Mevlâna‘nın 6 ciltlik Mesnevî‘sindeki toplam 25.6253 beyitten
belirlediğim birkaç ahkâm âyeti yorumu arasında konuma en uygun örneği sunmaya geçebilirim:
II. MESNEVÎ‘DEKĠ BĠRKAÇ AHKÂM ÂYETĠNE AĠT YORUM
Bu örnek, yani ―Hz. Davud‟un Yargılaması‖, Mesnevî‘de 3‘üncü Kitap‘ta 2305‘inci beyitten itibaren
2535‘ınci beyte kadar toplam 230 beyitte yer almaktadır. ―Hz. Davud zamanında, çalıĢmadan, eziyet çekmeden,
helâl rızık elde etmek isteyen bir kiĢinin hikâyesi‖ anlatılmakta; ―hırsızlığa ait bir yargılama” iĢlenmektedir. Bu
yargılamada, hem Fıkıh hem de Tasavvuf Bilimi‘nin yöntemi açıklanmaktadır. Bu nedenle, konuya en

Harran Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Ġslâm Hukuku Öğretim Üyesi
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uygun örnektir1.
ġimdi, Mesnevî‘nin Türkçe çevrisinden kısmen özetleyerek, kısmen de olduğu gibi aktararak hikâyeyi
sunmaya çalıĢayım:
Hz. Davud zamanında bir kiĢi, Tasavvuf‘ta, ―Allah‟tan eziyetsiz, zahmetsiz, çalıĢmadan kazanmadan helâl
rızk isteme‖ makamındadır.2 Gece-gündüz bu rızkı elde etmek için dua etmektedir. Allah, duasını kabul
eder. Geceleyin evine bir öküz gelir. O da, duasının kabul olduğu Ģükrüyle bu öküzü Allah‘a kurban eder,
keser.3 Sonra öküzün sahibi ortaya çıkar ve bu kısım Mesnevî‘de Ģöyle dile getirilir:
III. Kitap, Beyit 23104. Öküzün sahibi onu görüp ― Ey karanlıkta benim öküzümü aĢıran, borçlusun
bana sen. Neden benim öküzümü kestin be ahmak hilebaz, nerede insafın?‖ dedi. …yakasına sarıldı,
sabredemedi, yüzüne de birkaç sille vurdu.
III/2315. Çeke çeke Davud Peygamber‘in yanına kadar götürdü. ― Gel bakalım zalim ahmak. Saçma
sapan lâfları bırak azgın herif. Aklını baĢına al, kendine gel! Bu ne çeĢit dua? Âlemi bana da güldürme,
kendini de maskara etme!‖ diyordu. Adam ― Ben Tanrı‘ya dua ettim, feryad ü figan ederek nice kanlar
yuttum. Ġyice biliyorum ki duam kabul edildi. Sen gayri ey kötü sözlü, var, baĢını taĢlara vur ‖ dediyse de
III/2320. Adam ― Müslümanlar, buraya gelin de bu herifin yavelerini duyun! Müslümanlar, Allah için
olsun söyleyin… dua nasıl olur da benim malımı ona mal eder? Eğer dua ile mal ele geçseydi bütün âlem
dua eder, mal, mülk sahibi olurdu. Dua ile ele bir Ģey geçseydi kör dilenciler de yücelirler, bey kesilirlerdi.
Onlar da gece gündüz dua ediyorlar, Yarabbi bize para ver, mal, mülk ver diyorlar.
III/2325. … Halk, ― Bu Müslüman doğru söylüyor. Bu dua satan, zâlim bir adam. Hiç dua, bir Ģeye
sahip olmaya sebep midir? Bu, Ģeraitte görülmüĢ bir Ģey mi? Ya paranla alarak bir mala sahip olursun, ya
birisi sana bir Ģey bağıĢlar, yahut vasiyet eder, yahut da gönlünden kopar, sana verir. Bu çeĢit bir Ģey
olmadıkça bir Ģeye sahip olamazsın ki.
III/2330. Bu yeni Ģeriat hangi kitapta. Sen ya o öküzü ver, ya hapse git‖ demekteydi…
III/2375. Davut Peygamber, evinden dıĢarı çıkınca ― Bu ne, ne var, ne oldu‖ dedi. Dâvacı dedi ki: ―
Ey Allah‘nın peygamberi, imdat et. Öküzüm, bu adamın evine girmiĢ, O da onu kesmiĢ. Neden benim
öküzümü kesmiĢ sor da söylesin.‖ Davut, ― Ey kerem sahibi, neden sana haram olan o öküzü kestin?
III/2380. Yalnız saçma sapan söyleme, delil göster de bu dâva görülsün, bitsin‖ dedi. Adam dedi ki: ―
Ey Davut, yedi yıldır gece gündüz dua etmekte, Allah‘dan, Yarabbi, helâl ve zahmetsiz bir rızık istiyorum,
diye niyazda bulunmaktayım. Erkek kadın… herkes feryadımı bilir, hattâ çocuklar bile bunu söyler,
anlatırlar. Kime istersen sor, derhal söyleyiversin.
Hz. Dâvud‘un hırsızlığa ait, hem Fıkhî ve hem de Tasavvufî yöntemi uyguladığı bu yargılama örneği, konumu temellendirecek
bilgiler için oldukça yeterlidir. Zaten diğer örnekleri sunmaya hacim de yeterli değildir. Ben, sunmadığım örneklerin konularını
ve Mesnevî‘deki yerlerini burada vereyim. Ġlgilenenler, oralara baĢvurarak daha geniĢ bilgi sâhibi olabilirler.
Bunlardan, biri, ―Horasanlı Bâyazîd-i Bistâmî (ö. 261h./875 m.)‘nin Haccı‖ hikâyesidir. Burada, Mevlânâ, ―Hacc Ahkâmı‘nı
Yorumlamakta‖dır. Bu hikâyede, Pir Bâyazîd‘e der ki: ―Etrafımda yedi kere tavaf et. Bu tavafı hac tavafından daha
makbul bil.‖ ―Allah, Kâbe‘yi kurdu ama kurdu kuralı ona gitmedi. Halbuki bu eve, benim vücuduma, o ebedi diri
olan Allah‘dan baĢka kimse gelmedi.‖ ĠĢte bu hikâye, Mesnevî‘de, 2. Kitâp‘ta ve 2215‘inci beyitlerden 2255 beyitlerin sonuna
kadar anlatılmaktadır.
Bir diğeri, ―DüĢmanın, Hz. Ali‘nin yüzüne tükürmesi ve Hz. Ali‘nin onu öldürmemesi hikâyesi‖dir. Bu hikâyede de Mevlânâ,
―Cihâd Ahkâmı‘nı Ait Yorumlama‖da bulunmaktadır. Hikâye, Mesnevî‘nin 1. Kitâb‘ında, 3720 ile 3735‘inci beyitler arasında
geçmektedir.
Yine, ―Kâdı‘nın Sofî‘ye Vuran Hastayı Yargılaması‖ hikâyesi vardır. Bu hikâyede de Mevlânâ‘nın, ―Kamu Yöneticilerin Hukuk
Uygulamalarına‖ yönelik bir yorumlama vardır. Hikâye, Mesnevî‘nin 6. Kitâb‘ında, 1320 ile 1590‘inci beyitler arasında 270
beyitte anlatılmaktadır.
Aynı Ģekilde ―Aptes‖, 4. Kitâb, 2210 ile 2225‘inci beyitler; ―Namaz‖, 1. Kitâb, 3380 ile 3400‘inci beyitler; ―Ġmamlık‖ (Dekukî‘nin
imâmlığında), 3. Kitâb, 2140 ile 2180‘inci beyitler; ―Oruç‖, 5. Kitâb, 185 ile 190‘inci beyitler; ―Zekât‖ 5 Kitâb, 190 ile 200‘inci
beyitler; ―Ġçkinin-SarhoĢluğun Cezası‖, 4. Kitâb, 2150 ve 2160‘inci beyitler ile 5. Kitâb, 4195 ve 4210‘inci beyitler arasında
Mevlânâ tarafından yorumlanmaktadır.
2 Mevlânâ, yine Mesnevî‘de bu makamı Ģu beyitte açıklamaktadır: ―Zahmetsiz rızık nedir, bilir misin? Ruhların gıdası,
peygamberlerin rızıkları. Fakat bunu elde etmek, [nefsi] öldürmeye bağlıdır.‖ (Mesnevî ġerîf, Kitap 3, Beyit 2510.)
3 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevi ġerîf, Kitap 3, Beyit 2305-10.
4 ―III. Kitap, Beyit 2310‖ Ģekli, bundan sonraki beyitler için, ―III/2310‖ biçiminde gelecektir.
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III/2385. Halktan hem gizli sor, hem de aĢikâre… bak, bu eski hırkalı yoksul neler söylüyor, nasıl dua
ediyordu, anla. Bu dualardan, bu feryatlardan sonra bir de baktım ki evime bir öküz girivermiĢ. Gözüm
karardı. Ama lokma için değil, duam kabul edildi diye sevindim hani. O ayıpları bilen Allah duamı kabul
etti, buna Ģükrane olsun diye öküzü kestim‖ Davut, ― Bu sözlerden el yıka, dâvana Ģer‘i delil getir.
III/2390. Reva görür müsün delilsiz bir hüküm vereyim de bu Ģehirde bâtıl bir sünnet koyayım, kötü
bir âdet bırakayım, Bunu sana kim bağıĢladı? Satın mı aldın, mirasa mı kondun? Ekine nasıl sahip
olabilirsin, sen mi ektin? Ektinse senindir. Kazanmakta ekin ekmeye benzer. Ekmedikçe ona sahip
olmaya hakkın yoktur. Ektinse ektiğini biçersin, o senindir. Yoksa zulmettiğin, haksız olduğun kat‘iyetle
anlaĢılır. Yürü, eğri büğrü söylenme, bu müslümanın malını ver. Paran yoksa borç al, ver; beyhude
konuĢma!‖ dedi.
ĠĢte buraya kadar, Hz. Dâvud, Fıkh‘a göre davranıyor ve yargılamayı, Fıkh‘a göre yapıyor: Dâvalı‘dan
olayı dinliyor; ondan tanık istiyor. O da, herkesin yedi yıldır dua ettiğini bildiğini söyleyerek, onları tanık
gösteriyor. Hz. Dâvud, bu tanıklığı kabul etmiyor. Olay konusu mal edinmenin hukukî (Ģer‘î) yollarını,
―bağıĢ‖, ―satın-alma‖, ―miras‖, ―ekin ve hasadı‖ benzeri bir kazanç olarak sıralıyor. Bu yollara yönelik
Ģer‘î tanık getirmesini istiyor. Dâvalı bunu getiremeyince, haksız olduğuna hükmediyor ve verilen zararın
tazmin edilmesi ile cezalandırıyor. Ya parası ile, ya da borç alarak cezasını ifa etmesini söylüyor.
Görüldüğü gibi dava, olayla ilgili hep görünen, yani zâhirî, pozitif öğelere dayanılarak
çözümlenmektedir.
Bu Fıkha göre yargılamadan sonra, adâletin gerçekleĢmediği kanaatinde olan dâvalı, Fıkhî kararı, yani
zâhirî kararı temyiz amacıyla, Hz. Dâvud‘tan dâvaya, Tasavvufî yolla yeniden bakması talebinde
bulunuyor.
Mesnevî‘de, bu Tasavvufî yargılamanın anlatımı da Ģöyledir:
III/2395. Adam, secde ederek dedi ki. ― Ey benim yanıp yakıldığımı gören Allah‘ım, Davud‘un
gönlüne de o nuru ver. Gönlüme saldığın ziyayı onun gönlüne da sal ey ihsan sahibi Rabbim.‖ Bu sözleri
söyledikten sonra hay hayla ağlamaya baĢladı. Öyle bir ağlayıĢ ağladı ki Davud‘un gönlü yerinden oynadı.
―Ey öküzü dâva eden, bugün bana mühlet ver, bu dâvanın görülmesinde ısrar etme.
III/2400. Halvete gidip namaz kılayım da bu ahvali, bir de sırları bilen Allah‘dan sorayım. Namazda
Rabbime bağlanırım, ― namaz gözümün nurudur‖ sırrı zuhûr eder, bu benim huyumdur.
III/2415. Davut, kapısını kapayıp acele halvet edeceği yere gitti, mihrabına, duanın kabul edildiği yere
yöneldi. Allah, ona bu iĢin hakikatini bildirdi, ne gösterdiyse tamamıyla gösterdi. O da iĢi anladı, öç
alınacak kimdir, kısasa layık adam hangisidir, bildi. Ertesi günü iki dâvacı ile halk gelip Davud‘un
huzuruna dikildiler. Dâvacı yine aynı davayı tekrarladı, birçok ağır sözler söyledi. Davud ― Sus, bu dâvayı
bırak, öküzü bu müslümana helâl et de yürü git.
III/2420. Yiğit, madem ki Allah, senin sırrını açmadı, onun bu sır örtücülüğüne Ģükret de sükût et‖
dedi. Öküz sahibi ― Bu nasıl hüküm, bu ne biçim adalet? Benim için yeni bir Ģeriat mı kuracaksın. …
diyor, bu çeĢit ağır sözler söylüyor, ― Ey ahali, gelin de görün zulmü!‖ diye bağırıyordu.
III/2425. Davud, ondan sonra dedi ki. ―A inatçı, bütün malını, mülkünü hemencecik ona bağıĢla.
Yoksa bak, sana söylüyorum, iĢin fena olur, yaptığın zulüm ve cefa meydana çıkar.‖ Adam, bu söz
üzerine baĢına topraklar serpip elbisesini yırtarak ―Her an zulmünü artırıp durmaktasın‖ dedi. Yine bir
müddet Davud‘u kınamaya koyuldu, Davud, tekrar onu huzuruna çağırıp, Dedi ki: ― Ey bahtı körleĢmiĢ
herif, mademki talihin yok, gayri yavaĢ, yavaĢ karanlıklar basmaya baĢladı.
III/2430. Senin gibi bir eĢeğe çerçöple saman bile yazık… öyle olduğu halde sen yine baĢ köĢeyi
gözetip duruyorsun ha! Yürü çocukların da onun kulu, kölesidir, karın da! Artık fazla söylenme!‖ Dâvacı
iki eline taĢ almıĢ, göğsünü dövmekte, bilgisizliğinden, bir aĢağı, bir yukarı gidip gelmekteydi. Halk da
Davud‘u kınamaya baĢladı. Dâvacının gönlünde ne var, bilmiyorlardı ki.
III/2440. Davud‘a yüz tutup ― Ey seçilmiĢ Peygamber, ey bize Ģefkatli zat, Bu sana yakıĢmaz, çünkü
apaçık bir zulüm bu. Bir suçsuzu, hiçbir kabahati yokken kahrettin‖ dediler. Davut dedi ki: ― Dostlar,
gayri o gizli Ģeyin meydana çıkması zamanı geldi. Hepiniz kalkın da Ģehirden dıĢarıya çıkalım, o gizli sırrı
öğrenelim. Filân ovada büyük bir ağaç vardır, dalları gürdür, çoktur, birbirleriyle birleĢmiĢlerdir.
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III/2445. Kol budak salıvermiĢ, geniĢ bir yeri kaplamıĢtır, kökü de yere yayılmıĢtır.
III/2470Halk, Ģehirden çıkıp o ağca doğru gidince Davut, ―Önce ellerini bağlayın Ģu zalimin de Sonra
suçunu meydana koyalım, adalet bayrağını ovaya dikelim‖ dedi. Sonra dedi ki: Ey köpek, sen bu adamın
atasını öldürdün. Sen o zatın kölesiydin, bu yüzden onun kanına girdin.
III/2475. Efendini öldürüp malını, mülkünü zaptettin. Fakat Tanrı bunu meydana çıkardı. Karın yok
mu… onun cariyesiydi. Onunla birleĢtin de bu kötü iĢi yaptın. Ondan erkek, diĢi… ne doğduysa hepsine
mirasçı bu adamdır. Çünkü sen bir kölesin, çalıĢıp çabalarsın, eline geçen onundur. ġeriat mı aradın, al
sana mükemmel bir Ģeriat, hadi Ģimdi yürü bakalım! Sen burada efendini zari zari ağlatarak öldürdün.
Efendin sana burada, aman yapma, etme diyordu.
III/2480. Korkunç bir hayal gördün, korktun... acelenden bıçağı da adamcağızın baĢıyla beraber
toprağa gömdün. ĠĢte baĢı da Ģuracıkta gömülü, bıçak da. Haydi, kazın Ģurasını! Bu köpeğin adı da
bıçakta yazılıdır. Bu zalim, efendisine iĢte böyle bir hilede, böyle bir zulümde bulundu.‖ Yeri kazdılar,
bıçağı da bulup çıkardılar. Kesik baĢı da! Halka bir velveledir düĢtü. …
III/2485. Ondan sonra öküzü kesene ― Gel buraya hak sahibi, bu yüzü karadan hakkını al‖ dedi.
Aynı bıçakla o adamın da öldürülerek kısas edilmesini emretti. Ne hile yaparsa yapsın, Allah bilgisinden
kurtulabilir mi hiç?
III/2500. … yüz binlerce kiĢinin can gözü açıldı, gayb âlemine hazırlandı. … Zaten bütün
mucizelerin canı da bu… ölüye ebedî hayat bağıĢlamak!‖ ... Zalim öldürüldü, bütün bir dünya dirildi.
Halkın hepside yeni baĢtan Allah‘a kul oldu.
Bu beyitlerden anlaĢılacağı üzere, Hz. Dâvud, dâvayı, Tasavvufî yöntemle yargılarken, Ģahide, delile
baĢ vurmaksızın, mihraba gidiyor. Halvet ediyor. Namazla Allah‘ın huzuruna çıkıyor. Allah ona olayın
hakikatini bildiriyor. Hz.Dâvud da, öcü alınacak adamın kim, kısasa layık adamın hangisi olduğunu
öğrenmiĢ oluyor. Bir baĢka ifadeyle, Tasavvufî yöntemle, Hz. Dâvud, Allah bilgisi ile bilgilenerek, yani
Mutlak Hakikat bilgisini elde ederek, hak sahiplerini ortaya çıkarıyor. Ancak, haklarını Zâhir ġerî‘at‘a göre
belirliyor ve neticede ―Aynı bıçakla o adamın öldürülerek kısas edilmesine‖ hükmediyor.
ĠĢte, Mevlânâ, insanı ğaybe hazırlamak için, mucize olan Kur‘ân‘ı yaĢama uyarlarken bu Tasavvufî
yöntemi önermektedir. Bu metodun, Kur‘ânî bir metod olduğunu da Mesnevî‘de Ģu beyitlerle
bildirmektedir:
III/2515. … neden gözümüzü sebeplere dikip duruyoruz. Sebeplerin de baĢka sebepleri var. Sebebe
bakma da asıl ona bak! Peygamberler, sebepleri gidermek için geldiler. … Sebep ve vesilesiz denizi
böldüler ...
III/2520. Bütün Kur‘an, sebebi gidermeye aittir. Zâhiren yoksul olan Peygamber‘in yüceliğini, yine
zâhiren yüce olan Ebuleheb‘in helâkini anlatır durur. Ebabil kuĢları iki üç taĢ attılar mı o koca HabeĢ
ordusunu kırıp geçirirler. Ta yukarılarda uçan kuĢun attığı bir taĢ, fili delik deĢik eder. ÖldürülmüĢ adama
kesilmiĢ öküzün kuyruğuyla vur da hemen dirilsin, kefeniyle kalksın. KesilmiĢ boğazı, yerinden davransın,
kanını dökenlerden kanını istesin denir.
III/2525. Bunlar ve bunlara benzer daha nice Ģeyler var… Kur‘an, baĢtan sona sebepleri, illetleri
nefyeder vesselâm. Fakat bunları anlamak, iĢi uzatıp duran aklın harcı değildir. Kulluk et de bunlar sana
keĢfolsun!
Mesnevî‘de, hırsızlıkla ilgili ahkâm âyetinin bir hırsızlık olayına uygulamasını ve hukuk diliyle
yorumlanmasını bu Ģekilde sunumumdan sonra, Ģimdi, Fıkıh ve Tasavvuf bilimlerinin metotlarını ele
almaya ve Bilim Kuramı‘na göre, bu iki alana ait metotların genel bir değerlendirmesini yapmaya
geçebilirim:
III. FIKIH VE TASAVVUF BĠLĠMLERĠNĠN METODLARI VE BUNLARIN BĠLĠM
KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMELERĠ
A. FIKIH BĠLĠMĠ
Fıkh‘ı, ―KiĢinin, Cennet‟i umarak ve Cehennem‟den korkarak, Allah‟ın emirlerine, yani O‟nun Ģerîatına itaat
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etmesi‖ olarak tanımlamak mümkündür1. Buna göre Fıkıh Bilimi, ―Allah‟ın emirlerine, O‟nun Ģerîatına itaat
etmenin bilimi‖ ve, Fıkıh Bilimi‘nin konusu, yani sorunu da, ―Allah‟ın emirleri, yani O‟nun iradesi bilgisi‖
olmaktadır. Fıkıh Bilimi‘nin konusunu (sorununu) çözmek için geliĢtirdiği yöntem ise, Usûlu‘l-Fıkıh‘tır.
Usûlu‘l-Fıkh‘ın konusuna (sorununa) gelince, o da, ―Allah‘ın iradesi bilgisine ulaĢtıracak ‗kurallar‘ ve
‗metodlar‘ olarak kendini gösterir.2
Ġslâm Âlemi‘nde, Sunnî kesim‘de, Allah‘ın iradesi‘nin öğrenileceği kaynaklar; Kur‘ân-ı Kerîm ve Hz.
Peygamber‘in Sünneti‘dir. Bunlar da, Arapça‘dır. Buna göre, Usûlu‘l-Fıkh‘ın uğraĢ konusu hemen
belirmektedir. O da, Arapça olan Kur‘ân ve Sünnet‘in ―lafızları‖ dır.
Bu Ģekilde, Ġslâm Hukuk Usûlcüleri, insanın bütün söz ve fillerini ilgilendiren Allah‘ın iradesini
(emrini), Ġslâmî nasslardan anlama, yorumlama ve elde edilen bilgileri yaĢama aktarma amacıyla, bu
nassların oluĢturduğu Arapça lafızların delâletine (yol göstermesine) özel bir ilgi göstermiĢlerdir. Usûl ile
ilgili eserlerde lafızlar iki yönde incelenmiĢtir3: Ġlk olarak, ―lafzın lafızlık‖ yönü (literal anlamı); ikinci
olarak da, ―lafzın anlam alanı‖ yönü iĢlenmiĢtir. Bu yüzden, Ġslâm Hukuk Usûlcüleri, ―lafızın lafızlık
yönünde‖ lafızları, vad‗, delâlet, kullanım ve fehm bakımından incelerken, ―lafzın anlam alanı yönünde‖
nassın anlam alanında kalmayı sağlayan tutarlılıkları araĢtırmıĢlardır. Bunların neticeleri, Usûlu‘l-Fıkıh‘ta,
―lafızlardan istinbât kaideleri‖ ile ―anlamdan istinbat kaideleri‖ ortaya çıkmıĢ ve ―kıyas‖, ―istihsân‖,
―istislâh‖ gibi yöntemlere ulaĢılmıĢtır4.
ġu halde, Fıkıh Bilimi‘nin metodu olan Usûlu‘l-Fıkıh, bize bir takım kaideler öğretecek, biz de bir olay
hakkında, bu olayın Ģer‘î hükmünü öğrenmek istediğimizde, yani Allah‘ın iradesine uygun olup
olmadığını bilmek istediğimizde, iĢte bu bilgiyi, bu kaideler yardımıyla Kur‘ân‘dan çıkarmıĢ olacağız.
Örneğin; ben namazın Allah‘ın iradesi (isteği) olup olmadığını bilmiyorum. Bunun için, önce Ģer‘î
delillerden Kur‘ân‘a bakarım ve ―namazı dost doğru kılınız‖ âyetindeki5 emri görürüm. Usûlu‘l-Fıkıh
kâideleri arasında, ―vücûba mânî bir karîne bulunmadıkça emir siygası, vücûb ifade eder‖ kaidesi bulunur. Bu usûl
kaidesini alır, namaz emrine tümdengelim metodu ile uygularım ve namazın farz olduğunu bulurum.6
Buna, ―kıyas‖ denilmektedir. Mevlânâ, kıyası kabul etmemektedir. Onu aĢağılamaktadır. Bunu,
Mesnevî‘deki Ģu beyitlerde bulmak mümkündür:
I/3395. Senin duygu kulağın harfleri anlayabilirse de bil ki ğaybı duyan kulağın sağırdır. Tanrı
nurlarına karĢı bu kıyasçıkları ileri süren ilk kiĢi, Ġblisti. Dedi ki: ― ġüphe yok, ateĢ topraktan daha iyidir.
Ben ateĢten yaratıldım Âdem kapkara topraktan. ġu halde fer‘i, asla nispetle mukayese edelim: O
zulmettendir, biz aydın nurdan.‖ …
I/3400. … Topraktan yaratılan, ay gibi nurlandı. AteĢten yaratılan sen, yüzü kara oldun, defol!‖ dedi.
Bu kıyaslar, bu araĢtırmalar; bulutlu günde, yahut geceleyin kıbleyi bulmak içindir.
I/3405. Fakat güneĢ doğmuĢ, Kâbe de karĢıdayken bu kıyası, bu araĢtırmayı bırak, arama! Kıyas
yüzünden Kâbe‘yi görmezlikten gelme, ondan yüz çevirme. Doğruyu Tanrı daha iyi bilir. Tanrı kuĢundan
bir ötüĢ duyunca ders beller gibi yalnız zâhirini beller, hatırında tutarsın. Sonra da kendinden kıyaslar
yapar, hayalin ta kendisini hakikat sanırsın. Abdâlların ıstılahları vardır ki, sözlerin onlardan haberi yok.
ġimdi Bilim Kuramı açısından, Fıkıh Bilimi ve Usûlu‘l-Fıkıh Bilimi‘ni değerlendirelim: Bilim Kuramı
bilimlerin yöntemini sorgulamaktadır. Çözümlemesini de, mantık aracına göre yapmaktadır. 7 Buna göre,
Fıkıh Bilimi‘nin mantığı Usûlu‘l-Fıkıh Bilimi‘dir. Usûlu‘l-Fıkıh Bilimi‘nin mantığı nedir? Bunun da cevabı,
Mehmet Nuri Güler, ―Ebû Hanife‘nin Hukuk AnlayıĢının Batılı (Avrupa) Hukuk Ekolleri Arasındaki Yeri ‖, Ġslâmî
AraĢtırmalar, Ebû Hanîfe Özel Sayısı, Cilt 15, Sayı 1-2, Yıl 2002, s. 100.
2 Mahmud Es‘ad, Telhîs-i Usûl-i Fıkıh, Ġzmir 1313 h., s. 20.
3 Mehmet Nuri Güler, ―Ġslâm Hukuk Usûlü‘ndeki Lafzî Yorumlamada Süryânî Etkiler‖, I. Uluslar arası Katılımlı Bilim Din ve
Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Cilt II, ġanlıurfa 2006, s. 336-338.
4 Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, Ġstanbul 1988, s. 57 ve devamı ; Muhammed Ebû Zehra, Ġslâm Hukuk Metodolojisi (Fıkıh
Usûlü), Çeviren: Abdulkadir ġener, Ankara 1973, s. 214 ve devamı ; Zekiyüddîn ġa‘bân, Ġslâm Hukuk Ġlminin Esasları
(Usûlü‘l-Fıkh), Tercüme: Ġbrahim Kâfi Dönmez, Ankara 1990, s. 110 ve devamı.
5 2 el-Bakara, 43.
6 Hayreddin Karaman, Fıkıh Usûlü, Ġstanbul 1982, s. 58.
7 Ströker, s. 21, 24.
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açıkladığım Hz. Dâvud Yargılaması‘nda ve az önce verdiğim Kıyas örneğinde olduğu gibi, Formel
(Biçimci) Mantık, yani ÖzdeĢlik Mantığı, ya da iki değerli Aristo Mantığı‘dır1. Demek ki, Fıkıh Bilimi‘nin,
dolayısıyla Usûlu‘l-Fıkıh Bilimi‘nin mantığı, Formel Mantık olmaktadır.
Bu belirlemelerden sonra, Tasavvuf Bilimi ile ilgili açıklamalara geçebiliriz:
B. TASAVVUF BĠLĠMĠ
Tasavvuf‘un iki bin tanımı olduğu söylenmektedir Bunlar arasında Tasavvuf‘u, ―Allah‟ın bilgisiyle
bilgilenmek‖ biçiminde tanımlamak mümkündür. Tasavvuf Bilimi de, ―Allah‟ın bilgisiyle bilgilenme bilimi‖dir.
Buradan, Tasavvuf Bilimi‘nin konusu, ―Allah‟ın bilgisiyle bilgilenmenin bilgisi‖ olarak ortaya çıkar2.
Tasavvuf‘a ait bu özel bilgi, kendine özgü bir bilgi etkinliğiyle, yani kendine özgü bir yöntemle elde
edilir. Bu yöntemi de Ģöyle açıklamak mümkündür:
Yeni bilgi elde etmede, diğer yöntemlerde olduğu gibi bu yöntemde de akla dayanılır. Ancak bunda
akıl ile ‗amaç için araç üretilmez‘; aklın kendisi, amaç için bu araçlardan saflaĢtırılır, arındırılır. Aklın bu
tasfiyesi sonucu, akla bilgiler olduğu gibi bütünlüğü içinde akseder. Bu metoda, Mutasavvıflar, ―tasfiye ve
keĢf metodu‖ demektedirler. Günümüz felsefesinde, Alman Edmund HUSSERL (ö. 1938)
―fenomenoloji‖3 ve Fransız Henri BERGSON (ö. 1941) da ―sezgi metodu‖ olarak adlandırmaktadır.4
Mevlânâ bu yöntemi, Mesnevî‘de Ģöyle dile getirmektedir: ―Bir Ģey olmanın yolu, o Ģey olmaktır.
O Ģey olmanın yolu da, kendini tasfiye ve aklını tasfiyedir.‖
Mesnevî‘de, ―Bir Ģeyi bilmenin yolunun, o Ģey olmak‖ olduğu Ģu beyitte açıklanmaktadır:
VI/755. … Kıyamet ol da kıyameti gör. Her Ģeyi görmenin Ģartı budur. Ġster nur olsun, ister karanlık.
O olmadıkça onu tamamı ile bilemezsin. Akıl oldun mu aklı tamamı ile bilirsin, AnlayıĢ bunu
kavrayabilseydi bu dâvanın delilini apaçık söylerdim.
Yine Mesnevî‘de, ―O Ģey olmanın yolu, kendini arıtmak (tasfiye)dir.‖ de Ģu beyitte açıklanmaktadır:
I/3460. Kendini kendi vasıflarından arıt ki asıl kendi sâf, pak zatını göresin. O vakit kitap, müzakereci
ve üstat olmaksızın gönlünde peygamberlerin ilimlerini görür bulursun.
―Aklın tasfiyesi‖ ise, Ģu beyitte:
V/460 Akıl vardır güneĢ gibi. Akıl vardır, zuhre yıldızından da aĢağıdır. … O güneĢ gibi aklın
önünden bulut kalktı mı Allah‘nın nurunu gören akıllar faydalanırlar. Aklı cüzi, aklın adını kötüye
çıkarmıĢtır. Dünya muradı insanı muratsız bir hale getirmiĢtir.
Bu tasfiye ve keĢf yolunda, bütünün bilgisine ulaĢmak için esas olarak üç bilgi aĢaması katedilir5:
1. Allah‘a Yönelme AĢaması: Bunda, Senin gölge, Allah‘ın ise varlık olduğunu öğrenirsin. Yani,
varlar yok, yoklar vardır. Ya da, çokluğun görüntüsünde birliği görürsün.
Mesnevî‘de ―Allah‟a yönelme‖ Ģu beyitte açıklanmaktadır:
I/2120. Bunu duy da bil ki Allah, kimi kendisine davet ettiyse o kimse bütün dünya iĢlerinden
vazgeçmiĢtir. Kim, Allah‘dan tevfika mazhar olursa o âleme yol bulmuĢ, dünya iĢinden çıkmıĢtır. Bir
kimsenin Allah sırlarından nasibi olmazsa cemadın inlemesini nasıl tasdik eder? Evet, der ama yürekten
değil. Kendisine münafık demesinler diye tasdik edenlere uyar, zâhiren tasdik eder. Eğer cemadat
Allah‘ın ―Kün-ol‖ emrine vakıf olmasalar ( ve bu emri duyup, bu emre uyup, varlık âlemine gelmemiĢ
Doğan Özlem, Mantık, Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi, Ġstanbul 1999, s. 53-54; Ġbrahim Emiroğlu, Klasik
Mantığa GiriĢ, Üçüncü Basım, Ankara 2005, s. 23-25; Necati Öner, Klasik Mantık, Ankara 1974, s. 12-13; Necip Taylan,
Mantık, Tarihçesi, Problemleri, Ġstanbul 1994, s. 160-165.
2 GeniĢ bilgi için bakınız: Cavit Sunar, Tasavvuf Tarihi, Ankara 1975, s. 164-167.
3 Ahmet Ġnam, Edmund Husserl Felsefesinde Mantık, Ankara 1995, s. 36.
4 Bedia Akarsu, ÇağdaĢ Felsefe Kant‘tan Günümüze Felsefe Akımları, BeĢinci Baskı, Ġstanbul 1994, s. 143-144; Sunar,
Tasavvuf Tarihi, s. 180-181.
5 Benzer görüĢlere ait bilgiler için bakınız: Sunar, Tasavvuf Tarihi, s. 181-205.
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bulunsalardı) bu söz âlemde o vakit reddedilirdi.
Mesnevî‘de ―ikiliğin giderilmesi‖ ile ilgili bir beyit:
I/675. Sûrete bakarsan gözün ikidir. Sen onun nuruna bak ki o birdir.
Yine, Mesnevî‘de ―çoklukta birlik‖ ile ilgili bir beyit:
I/680. Yüz tane elma, yüz tane de ayva saysan her biri ayrı ayrıdır. Onları sıkarsan yüz kalmaz, hepsi
bir olur. Mânalarda taksim ve sayı yoktur, ayırma, birleĢtirme olamaz. Dostun, dostlarla birliği hoĢtur.
Mâna ayağını tut (ona meylet), sûret serkeĢtir. SerkeĢ sûreti, eziyetle eritip mahveyle ki onun altında
define gibi olan vahdeti göresin.
2. Allah‘la Beraber Olmak AĢaması: Bunda, Senin, Allah‘ın Bilgi‘si içinde birleĢtiğinizi, bir
olduğunuzu öğrenirsin. Yani, varlar da, yoklar da yoktur. Ġkilik ortadan kalkmıĢtır. Akıl, hem dıĢtan ve
hem içten, kayıtların ve zıtların tasfiyesiyle ter temiz olmuĢtur. Bütünün bilgisine ulaĢılmıĢtır.
Mesnevî‘de, ―Birin dıĢındakilerin ortadan kaldırıĢı‖ Ģu beyitte açıklanmaktadır:
III/B. 3657. Nefiy bir Ģeyin varlığının olmadığını, yok olduğunu kati olarak göstermek, ispat da bir
Ģeyin varlığını katî olarak söylemektir. Müslümanlığın esası olan Tanrı birliğini bildiren "La ilahe illallah" Tanrı'dan baĢka yoktur tapacak" cümlesinde Tanrı'dan baĢka vehmedilen ve aslı olmayan bütün yalancı
mabutlar nefyedilmekte, tek ve hakiki Tanrı, ispat olunmaktadır. Bu cümledeki "La" nefyi, "Ġllâ" ispatı
gösteren kelimelerdir.
Yine, Mesnevî‘de ―Her Ģeyin yoklukta var olduğu‖ ile ilgili bir beyit:
V/Sen de bu suretle bil ki yoklukta güneĢler vardır…
Bir baĢka beyitte:
VI/820. Bu nereden bilinir? Öldükten sonra dirilmeden. Öldükten sonra dirilmeyi ara da bundan az
bahset. Dirilme gününün gelmesine Ģart önce ölmektir. Çünkü dirilme, ölümden sonradır. Herkes
yokluktan korkar, iĢte bütün âlem, bu yüzden yol sapıtmıĢtır. Halbuki yokluk, asıl sığınılacak yerdir.
Bilgiyi nerede arayalım? Bilgiyi terk etmede. BarıĢı nerede umalım? BarıĢtan vazgeçmede. Varlığı nerede
arayalım? Varlığı terk etmede…
Mesnevî‘de ―Zıtlıklar ve tasfiyesi‖ ile ilgili beyitler:
I/1130. Tanrı; bu zıddiyet[i] gönül hoĢluğu meydana gelsin, her Ģey iyice anlaĢılsın diye hastalığı ve
kederi yarattı. ġu halde gizli olan Ģeyler, zıddıyla meydana çıkar. Hak‘kın zıddı olmadığından gizlidir. …
beyaz ve zenci, birbirine zıt olduğu için meydana çıkar. Sen nuru, zıddıyla bildin. Zıt, zıddı meydana
çıkarır, gösterir. Varlık âleminde Hak nurunun zıddı yoktur ki açıkça görünebilsin.
I/1885. … Yüzbinlerce zıt, zıddını mahveder; sonra senin emrin yine onları varlık âlemine getirir.
Aman ya Rabbi! Her an yokluk âleminden varlık âlemine katar katar yüz binlerce kervan gelip durmakta!
Mesnevî‘de ―Allah ile birliktelik‖ ile ilgili beyitler:
VI/2095. ġeyh ―Ben Allahıyım‖ dedi ama ileri gitti, bütün körlerin boğazını sıktı. Kulun varlığı, Allah
varlığında yok olunca ne kalır? Bir düĢün a çıfıt! Gözün varsa aç da bak. Lâ dedikten sonra artık ne kalır?
O göğe, aya tüküren dudağın, boğazın, ağzın kesilseydi keĢke! ġüphe yok ki o tükürük, göğe çıkmaz,
döner, senin suratına gelir.
III/Bir Ģeyin hem nefyedilmesi caizdir, hem ispat edilmesi. Çünkü zâhiri görünüĢ aykırıdır, nispet de
iki türlü olabilir. Tanrı‘nın ― O taĢları attığın zaman yok mu? Onları sen atmadın ki… Tanrı attı‖
demesinde hem nefiy vardır, hem ispat ve ikisi de yerindedir.
III/3660. Onları sen attın, çünkü taĢlar senin elindeydi. Fakat sen atmadın, çünkü o atıĢ kuvvetini
Tanrı izhar etti. Ġnsan oğlunun kuvvetinin bir haddi, bir hududu vardır. Bir avuç toz, toprak nasıl olur da
bir orduyu bozar, kırıp geçirir?
III/1980. Dekukî dedi ki: ―Bir gün, sevgilinin nurlarını insanda görmeye iĢtiyakım arttı. Katrede bahri
muhiti, zerrede güneĢi görmek arzusuna düĢtüm. …
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3. Allah‘tan Gelmek AĢaması: Bunda, bütünün bilgisinden parçaların bilgisini öğrenirsin.
Parçaların bilgisini bütünün bilgisine göre düzeltirsin. Artık, bütün bilgisinin rehberi olmuĢsundur.
Bu aĢama Mesnevî‘de Ģu beyitlerde açıklanmaktadır:
V/875. … kiĢiye Tanrı, o gönül sahibi vasıta olamadıkça nazar etmez. Birisini reddederse onun için
eder. Kabul ederse yine Ģefaatçi odur. O olmadıkça Tanrı kimseye rızk vermez. ĠĢte ben, vuslata ulaĢan
kiĢinin ahvalinden bir miktarcığını söyledim. Tanrı, ihsanını onun eline kor da acınanlara onun elinden
ihsanda bulunur. Onun avucu ile bütünlük denizi birleĢmiĢtir. O, neliksiz ve niteliksizdir ve tam kemal
sahibidir.
V/Peygamber, ―Tanrı, suretlerinize bakmaz, kalbe bakar. Kalp iĢlerinizi düzene koyun‖ demiĢtir.
I/2225. …Tanrı emrini, Tanrı‘ya ulaĢmıĢ birisinden sor, öğren. Her gönül, Tanrı emrini anlayamaz.
Bu Ģekilde, Tasavvuf Bilimi‘nin metodunu, ―Tasfiye ve keĢf yöntemini‖, Mesnevî ile birlikte açıkladıktan
sonra, Ģimdi Bilim Kuramı açısından, Tasavvuf Bilimi‘nin metodunu, ―tasfîye ve keĢf yöntemini‖
sorgulayalım: Tasfîye ve keĢf yönteminin mantığı nedir?
Bunun cevabı için, tekrar Tasavvuf Bilimi‘nin tasfîye ve keĢf yöntemine toplu bir bakıĢla gözden
geçirelim:
Tasfîye ve keĢf yöntemi, ―bütünlük‖ içinde bakmaktadır. Dolayısıyla, gerçek, bütündür, birliktir.
Nitekim, Mesnevî‘de Ģöyle belirtilmektedir:
VI/1480. …Gözler, perdeleri delip hakikati görmeye baĢladı mı bu nur, onun nurudur artık. Bu nura
sahip olan, dıĢa bakar, içi görür. Zerrede ebedî varlık güneĢini görür, katrada bütün denizi.
Aynı Ģekilde;
I/680. Yüz tane elma, yüz tane de ayva saysan her biri ayrı ayrıdır. Onları sıkarsan yüz kalmaz, hepsi
bir olur. … SerkeĢ sûreti, eziyetle eritip mahveyle ki onun altında define gibi olan vahdeti göresin.
Tasfîye ve keĢf yönteminde, ―birlik‖, ―hareket‖tir. Hareket, birlik artı hareket değildir. Birlik, bizzât
harekettir. Bu da Mesnevî‘de, ―Her gün, Allah baĢka bir Ģe‟nde (iĢte) dir.‖1 âyetini açıklarken bir çok beyitte
açıklanmıĢtır.
Ayrıca, tasfîye ve keĢf yönteminde, ―hareket, nicel ve nitel olarak iki biçimde‖ görülür. Nicelikten
sıçramayla niteliğe geçilir. Bu, Mesnevî‘de Ģöyle belirtilir: ―Bir an içinde sıddıkı kâfir eder, bir an içinde zındıkı
zâhit.‖2.
Yine, tasfîye ve keĢf yönteminde, ―hareketin nedeni, zıtların (karĢıtların) savaĢımıdır.‖ Bu da,
Mesnevî‘de Ģöyle dile getirilmiĢtir: ―Yüzbinlerce zıt, zıddını mahveder; sonra senin emrin yine onları varlık âlemine
getirir.‖3.
Bunun yanıda, tasfîye ve keĢf yönteminde, ―hareket yönlüdür, yani zıtlar savaĢımında üstün bir
güç vardır.‖ Bunu da, Mesnevî Ģu beyitte açıklamıĢtır: ―Aman ya Rabbi! Her an yokluk âleminden varlık
âlemine katar katar yüz binlerce kervan gelip durmakta!‖4
ĠĢte bunlar, yani ―bütüncül bakma‖, ―gerçeği, bütünlük içinde bir olarak görme‖, ―bu birliği bizzat hareket olarak
bulma‖, ―hareketin iki türünü nicelik ve nitelik olarak belirleme‖, ―hareketin nedenini, zıtların savaĢımı olarak
açıklama‖ hemen hemen hepsi Diyalektik Mantığın ilkeleridir.5
Demek ki, Tasavvuf Bilimi‘nin metodunun, ―tasfîye ve keĢf yönteminin‖ mantığı, ―Diyalektik Mantık‖
olmaktadır. Bu mantık, Formel (Biçimsel) değil, Ġçeriksel Mantık‘tır. Yine bu mantık, ÖzdeĢlik değil,
1 55

er-Rahmân, 29.

2 Mevlânâ Celâleddin

Rûmî, Mesnevi ġerîf, Kitap 2, Beyit 1310-1315.
Rûmî, Mesnevi ġerîf, Kitap 1, Beyit 1885-1890.
4 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevi ġerîf, Kitap 1, Beyit 1885-1890.
5 Bakınız: Georges Politzer, Guy Besse, Maurice Caveing, Felsefenin Temel Ġlkeleri, Çeviren: M. Ardos, Yedinci Baskı, Ankara,
Tarih Yok, s. 59-162; B. M. Boguslavsky, V. A. KarpuĢin, A. I. Rakitov, V. Y. Çertikin, G. I. Ezrin, Diyalektik ve Tarihsel
Materyalizmin Alfabesi, Çeviren: ġair Yalçın, Dördüncü Baskı, Ankara 2001, s. 114-136; Selâhettin Hilâv, Diyalektik
DüĢünce Tarihi, Ġstanbul 1997, s. 197-201; Aydın Çubukçu, Mantık ve Diyalektik, Ġstanbul 1998, s. 89-108.
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ÖzdeĢsizlik Mantığı‘dır. Bu mantık, Sabit‘in değil Hareket‘in Mantığı‘dır1.
Fıkıh Bilimi, dolayısıyla Usûlu‘l-Fıkh‘ın mantığı olan Aristo‘nun sistemleĢtirdiği Formel Mantık, Ġslâm
Âlemi‘ne Avrupa‘dan Süryânîler aracılığı ile girerken2, kanaatimce, Diyalektik Mantık da, Ġslâm
Âlemi‘nden Avrupa‘ya Müslümanlar aracılığıyla girmiĢtir. Ancak, Diyalektik Mantığın sistematiği de, yine
Avrupalılar tarafından, yani HEGEL (ö. 1831) ve MARKS (ö. 1883) ile yapılmıĢtır.3
Böylece araĢtırmamı aktarmayı tamamlarken, vardığım Ģu yargılarımı ve önerilerimi Sonuç olarak
sıralayayım:
Sonuç
Bilim adamı, tarihin ve toplumun somutlaĢtırdığı bir insandır. Bir bilimin konusu ve yöntemi, o
bilime ait bilim adamının ―yaĢama dünyası‖nca belirlenip çözümlenir. Buna göre, âyetlerinin bir kısmı
muhkem, diğer kısmı müteĢâbih olan Kur‘ân, yaĢama geçirilirken, Mesnevî de belirtildiği gibi Ġslâm
Âlemi‘nde, bilim adamları iki yol tutmuĢlardır: Biri, ―duyu, akıl ve nakil yolu‖; diğeri de, ―tasfiye ve keĢf
yolu‖dur4.
Bunlardan birinci yolla, yani duyu, akıl ve nakil, Nassa (Kur‘an-ı Kerîm ve Hadîs metnine) uyruk
olunca Fıkıh, Tefsir ve Hadis bilimleri ortaya çıkmıĢtır. Kelâm biliminin yolu da, duyu, akıl ve nakil yoludur;
ancak bunda Nass, akla uyruk olur. Felsefe yolu da, sadece duyu ve akıl yoludur. Bunda da, Felsefe ve
Nass uyuĢturulmağa çalıĢılır. Ġkinci yolla, yani tasfîye ve keĢf, Nass‘a uyruk olunca da, Tasavvuf Bilimi
ortaya çıkmıĢtır. 5
Ġslâm Âlemi‘nde, gerek ―duyu, akıl ve nakil yolu‖ ve gerekse, ―tasfiye ve keĢf yolu‖ndan gidenler,
oldukça erken dönemlerde, birbirlerine karĢı çıkmıĢlardır. Ġlk sufîlerden kabul edilen Ca‟fer-i Sâdık (ö.
148h./765 m.), dîni kendi re‘yine göre yorumladığı için Ġmâm-ı A‟zam (ö. 150 h./767 m.)‘ı eleĢtirmiĢtir.6
Hem fakîh, hem muhaddis, aynı zamanda Hanbelî mezhebinin kurucusu olan Ahmed b. Hanbel (ö.
248h./854m.), sonraki sufîlerden Hâris el-Muhâsibî (ö. 243h./857 m.)‘nin cenaze namazına gitmemiĢtir.7
Aynı Ģekilde, Ebû Abdullah el-Huseyn b. Mansur el-Hallâc (ö. 309h./922 m.), ―Ben Hakk‟ım‖ iddiasında
bulunmuĢ8, fakîhlerce verilen fetvâ sonucunda, baĢı uçurulmuĢtur.9
Mevlânâ‘nın yaĢadığı Selçuklular döneminde medreseler kurulunca, Fıkıh-Tasavvuf kavgası, MedreseTekke mücâdelesi haline dönüĢmüĢtür. Bu kavgalarda, zaman zaman, ―Fıkıh bilmeyen sufî bidatçı, Tasavvuf
bilmeyen fakîh fâsık olur‖ denilerek uzlaĢmalara gidilmiĢse de, mücâdele günümüze dek süre gelmiĢtir.10
Kanaatimce, böyle gerginliklerle gücümüzü boĢa harcamak yerine, bu araĢtırmada ortaya koyduğum
üzere, dünyaya bakan, düĢünen ve değerlendiren bir baĢka mantığın varlığını görebilip üretime yönelmek
en uygun davranıĢ olacaktır.
Son zamanlarda, Ġslâm Âlemi‘nde Kur‘ân‘ı yaĢantıya dökerken, onu daha iyi anlayıp yorumlamak için,
mantık ayrılıkları dikkate alınmadan bazı yöntemler üzerinde durularak çözüm üretimine çalıĢılmak
istenmektedir. Ancak bunların, çatıĢmaları da beraberinde getirdiği görülmektedir. ĠĢte, bu çalıĢmamla,
Kur‘ân‘ın yaĢantıya geçirilmesinde, Ġslâm kültüründe mevcut olan Fıkıh yöntemi ile Tasavvuf
yönteminin, Formel (Biçimsel) Mantık ve Diyalektik Mantık gibi mantık farklılığını göstererek, yöntem
1 Georges Politzer ve

arkadaĢları, s. 56-58; Çubukçu, s. 89-90.
Efremm Ġsa Yusif, Mezopotamya‘nın Bilim Öncüleri Süryani Tercüman ve Filozofları, Çeviren: Mustafa Arslan, Ġstanbul
2007, s. 93-114; Hilmi Ziya Ülken, UyanıĢ Devirlerinde Tercümenin Rolü, Ġstanbul 2007, s. 60-61; Hilmi Ziya Ülken, Ġslâm
Felsefesi, Ġstanbul 1983, s. 14-16
3 GeniĢ bilgi için bakınız: Mehmet Bayrakdar, Ġslâm Felsefesine GiriĢ, Ankara 1988, s. 278-300; Ülken, Ġslâm Felsefesi, s. 330332; Ülken, UyanıĢ Devirlerinde Tercümenin Rolü, s. 365-366.
4 Benzer belirlemeler için bakınız: Sunar, Tasavvuf Tarihi, s. 179.
5 Benzer görüĢler için bakınız: Sunar, Tasavvuf Tarihi, s. 179.
6 Hikmet Konur, ―ġeriat ve Tasavvuf‖, Ġslâmiyât, ġeriat Dosyası, Cilt 1, Sayı 4, Yıl 1998, Ankara 1998, s. 126.
7 Süleyman Uludağ, ―Tasavvuf KarĢıtı Akımlar ve Ġbn Teymiyye‘nin Tasavvuf Felsefesi‖, Ġslâmiyât, Tasavvuf, Cilt 2, Sayı 3,
Yıl 1999, Ankara 1999, s. 43-44.
8 Sunar, Tasavvuf Tarihi, s. 175.
9 Hayrani AltıntaĢ, Tasavvuf Tarihi, Ankara 1991, s. 80.
10 Uludağ, s. 47.
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önerilerinde ihmal edilen yöntem mantıklarına dikkat çekmeyi ve bu Ģekilde de, tartıĢmaların kaynağı ile
çözümü olabilecek etkeni göstermiĢ olmayı ümit etmekteyim.

MEVLANA‘NIN MECÂLĠS-Ġ SEB‘A‘DA KULLANDIĞI HADĠSLER VE YORUMLARI
Dr. Mehmet DĠLEK*

Mecâlis-i Seb'a (Yedi Meclis), adından da anlaĢılacağı üzere Mevlâna'nın yedi meclisi'nin, yedi
vaazı'nın not edilmesinden meydana gelmiĢtir. Mevlâna'nın vaazları, Çelebi Hüsameddin veya oğlu Sultan
Veled tarafından not edilmiĢ, ancak özüne dokunulmamak kaydı ile eklentiler yapılmıĢtır. Eserin
düzenlemesi yapıldıktan sonra Mevlâna'nın tashihinden geçmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir.
Mevlâna yedi meclisinde her bölüme "Hamd ü sena" ve "Münacaat" ile baĢlamakta, açıklanacak
konuları ve tasavvufî görüĢlerini hikaye ve Ģiirlerle cazip hale getirmektedir. Mecâlis-i Seb‘a‘da her meclis
Arapça bir hutbeyle baĢlar. Hutbede Allah‘a hamd, O‘nun kudret ve yüceliğinin zikri, Hz. Peygambere
salât ve selam ile sahabelerine selam yer alır. Hutbeyi nispeten daha edebi cümlelerden oluĢan dua ve
yakarıĢ(münacat) bölümü izler ve duanın ardından bir hadisin Ģerhi etrafında geliĢen asıl vaaza geçilir.
Vaazda seçilen hadisin iĢaret ettiği hususlar, kimi âyet, hadis ve Ģiirlerle desteklenerek anlatılır. Zaman
zaman da hikâyelerle konu pekiĢtirilir. Her meclis Allaha hamd ve Peygamber ve ashabına selam ile
bitirilir. Mecâlis‘deki giriĢ bölümlerinde yer alan hutbeler ile âyet ve hadis metinleri ve kimi beyitler
Arapçadır. Bunun dıĢında eserin dili, münacatlar ayrı tutulacak olursa, o günkü halk Farsçasının
özelliklerini barındırmaktadır.1
Mevlana konuĢmasına hadislerle baĢlamasının sebebini Ģöyle açıklar: ―BaĢlangıçta Âdemoğullarının
efendisinin güzel hadislerinden bir hadisle açıĢ yapmak, Milletin âlimleriyle ümmetin vâizlerinin
gelenegidir. ġimdi bu samimi duacı da aynı doğru yol üzere yürümek ve o sağlam ve aydınlık izden
ilerlemek ister.‖2
Mecâlis-i Seb‘a‘da 40 civarından hadis vardır. Bunlardan bir kısmı asıl Ģerhe konu olarn hadistir.
Diğerleri ise konu gereği açıklamak için kullanılan hadislerdir. Bu tebliğde asıl olarak Ģerhettiği hadisler
incelenmiĢ ve Mevlana‘nın hadis yorum metodu tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
BĠRĠNCĠ MECLĠS
Mevlana birinci meclisine baĢlarken hamdele salveleden sonra bir münacat ile mukaddeme yapar.
Sonra da: ―Vaaza o korkutucu müjdeleyici, benzersiz korkutucu, resullerin efendisi, göğün ve yerin ıĢığı
Mustafa‘nın, Allahın salât ve selamı üzerine olsun, hadislerinden bir hadisle baĢlayalım‖3 diyerek Ģu hadisle
baĢlar.
―Ümmetimin kesada uğraması, ümmetimin fesada düĢtüğü zamandır. Ancak ümmetim
fesada düĢtüğünde sünnetime sarılan müstesna. Onun için yüzbin Ģehid ecri vardır.‖
Rivayet Ebu Hureyre‘den gelmektedir. Taberâni‘de
Ģeklinde geçmektedir.4 Hılyetu‘l-Evliyada geçen bir tarikte de
- yüz Ģehid ilavesi
5
bulunmaktadır. Mevlâna kitabında Ģerhini yaptığı bu hadisi en sahih haberler arasında sayar.6
*

Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Hadis AraĢtırma Görevlisi, mdilek25@hotmail.com

1 Mevlâna, Mecalis, s.21
2 Mevlânâ, Mecâlis, s.89
3 Mecâlis, s. 27

Taberani, el-Mu‘cemu‘l-Evsat, V, 315; Ayrıca Bkz. Kenzu‘l-ummâl, I, 175,178
Ebu Nuaym, Hılye, VIII, 200
6 Mecalis, s. 27
4
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Mevlâna, Hz. Peygamber‘in ―Ümmetimin değerini yitirmesi, ümmetimin fesada düĢtüğü zaman
olur.‖ Diye buyurduğunu ifade eder ve bunu Ģu Ģekilde izah eder: ―Yani benden sonra, ümmetimin Ġsa
ve Musa ümmetine üstünlük sağladığı gibi ümmeti ümmetime üstünlük sağlayacak hiçbir nebi yoktur.
Dinimin önceki dinleri geçersiz kıldığı gibi benim dinimi geçersiz kılıp değerden düĢürecek hiçbir din
yoktur.‖1
Sordular, Ey Allah‘ın Resûlü senin ümmetin ne yüzden değerden düĢecektir?
Buyurdu ki, ümmetim fesada baĢlayınca edinmiĢ olduğu bu Ģeref yok olur. Takva elbisesi,
iĢte o daha hayırlıdır‖2 denildiği üzere giydikleri ve iki dünyada parlayan atlas takva hilati parlaklığını
yitirir. Ġsyankarlık dumanı yükselince o semavi atlas hilatı ve o güzel Muhammedi ipek elbiseyi bozup
isler içinde bırakır ve değersiz kılar.
Dediler varlığımızın buzu değerini isyankarlık güneĢiyle erimeye baĢlayınca metaımızın yeniden
değerlenmesi ve umut keselerimizin dolması için biz buz satıcılarının çaresi nedir? Cevap buyurdu:
―Ancak ümmetim fesada düĢtüğünde sünnetime sarılan müstesnadır.‖
Mevlâna sünnete Ģöyle bir yorum getirir: ―YanlıĢ yola düĢüp de günah dikenliğine adım atıldığında
diken yarası izini bulup ve inadına dikenlikte koĢmamalarıdır.‖
“Senin için gül bahçesinin kapılarını açtık.
Dikenlikte daha ne dolaĢırsın a yalın ayak?”
“ĠĢlerde inat edeni yedi değirmenin (felekin)
DönüĢü un ufak eder.
Diyerek günah iĢleme konusunda inat etmeyip doğru yol olan sünnete yönelme gerektiğini
bildirmektedir. Sünnete uymayanın da kendisi zarar edeceğini ifade etmiĢtir.
Mevlana sünneti dikenlikte doğru yolu gösteren iĢaretlere benzetir. Hz. Peygamber, imdada yetiĢenin
olmadığı belirsiz yolda yolcular o iĢaretleri arasınlar, bu çölde ĢaĢkınlığa düĢmesinler, tıpkı avcıların karda
av izini arayıp av peĢinde koĢtukları gibi adı sünnet olan ayak izini yolda arasınlar diye iĢaret ve
göstergeler yükselttiğini, bu çöle direkler diktiğini ve üst üste taĢlar koyduğunu, böylece ümmetin dalalet
ve ĢaĢırmıĢlık karında Resulullah‘ın yönlendiriĢ, baĢlangıç ve sonuç adımlarının izlerini aramaları
gerektiğini ifade etmiĢtir. Hz. Peygamberin adımlarını izleyerek isyankârlık dikenliğinden dizginlerini
çevirenler kabul gülistanına düĢer ve ebedi iĢretin müdavimleri ve ebedi memleketin padiĢahları olan
sevgililer ve Ģehitlerle dost olup kadeh arkadaĢlığı ederler. Çünkü: ―Onlar, Allah‘ın kendilerine nimet
verdiği peygamberler, sıddıklar, Ģehidler ve salihlerle bir aradadır.‖3 Mevlana, bu da bir Ģey mi
hatta Ģehitlerin üstün olanlarına da üstünlük kazanırlar. Nitekim ona ―yüz bin Ģehit ecri vardır‖ diyerek
bu ecrin ne kadar yüksek olduğunu ifade eder. Bu üstünlüğün de sebebinin ne olduğunu Hz.
Peygamber‘in dilinden anlatır.
Sordular: ―Ey Allahın Resulü! Niçin üstünlük kazanırlar? Çünkü onlar da amelde bulunurlar, bunlar
da. ― Ġnsan için çalıĢtığı dıĢında baĢka bir Ģey yoktur‖ ― Senin ücretin çaban ve çektiğin sıkıntın
ölçüsündedir‖,4 ―Kimin tartılan ameli ağır gelirse‖5, gibi adalet terazileri ortada iken nasıl böyle bir
Ģey olabilir?
Bu suali sorana hitaben sen, zerre kadar aklın varken, bahçede çalıĢan ırgatlara çalıĢtıkları gün karĢılığı
ücret veriyorsun da adaleti tam, hiç kimseye zulmetmeyen Allah bunu bilmez mi? Öyleyse bunda bir sır
vardır diyerek Ģu cevabı verir: ―Bilin ki, sel var gücüyle dağdan sökün ederek aĢıkçasına, denize dönüp
kavuĢuyor, bunca elleriyle, ayaklarıyla- nitekim sular birbirlerinin elleri ayakları ve binitidir- birbirlerinden
güç alarak dağları ve çölleri sürüklüyor, Ceyhun‘lar kendi asılları ola denize kavuĢuyor ve her damla,
―HoĢnut olarak Rabbine dön‖6 diye haykırıyorsa bunda ĢaĢacak ne var? Asıl tuhaf, garip ve çetin olan,
1 Mecâlis, s. 28
2 A‘raf, (7),26
3 Nisa, 4, 69
4 Ġnsan, 22
5

El-Kâria, (101),6

6 Fecir, 89/28
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dağ ortasında ya da bir mağara ağzında veya amansız bir çölde yalnız kalmıĢ elsiz ayaksız, ve basamaksız,
elsiz ve tutamaksız bir damlanın, kendi kayanağı olan denize arzu ve iĢtiyakla, selin yardım ve desteği
olmaksızın yuvarlanması, çölü önüne katıp götürmesi ve zevk binitine binerek coĢku adımlarıyla denize
doğru koĢmasıdır.‖ Ġfadeleriyle bunun hikmetini ifade eder.
Mevlâna Hz. Peygamberin ―Ancak ümmetimin fesadı zamanında sünnetime sarılan müstesna‖
ifadesini Ģöye yorumlar: ―Yani cananın denizinden uzak kalmıĢ, su ve toprak aleminde can ve gönül
coĢkusuyla arasına perdeler girmiĢ o özlemli can damlası karaya düĢmüĢ balık gibi çırpınır da öteki
damlalar ona yar olmaz. Kimi damlalar toprağa karıĢmıĢ, kimi damlalar yapraklara tutunmuĢ, kimi
damlalar karanlıklar vesvesesinde kendilerini çarmıha germiĢ, kimi damlalarsa ağaçlara sütanneliği ederek
köke yönelmiĢtir. Her can damlası bir Ģeyle meĢgul olmuĢ, denizi unutmuĢtur. Halbuki o sellerin, yani o
yüz bin damlanın bir araya gelerek birbirlerinden aldıkları güçle yol açıp ilerleyerek yaptığı iĢi, Ģimdi
dostlarından ayrı kalmıĢ Ģu tek bir damla yapıyor, o sellerin, yani o yüz bin damlayla birlikte geçtikleri
ovalarla vadileri, o aynı yolu, o geniĢ çölü tek baĢına arkadaĢsız ve destekçisiz olarak, Cebbâr olan Rabbe
tevekkül edip geçiyor. Çünkü ―Çaba gösterilirse bir iĢ bin iĢ gibidir.‖ ―Sayıları azdır, fakat saldırıya
geçtiklerinde çoktur‖
Öyleyse o tek bir damla, ―ancak sünnetime sarılan müstesna‖ hükmünce yüzbin damlanın yaptığı iĢi
yapmıĢtır. Bu damla değil, damla görünümlü bir seldir.
ġu Ģiirle de bu manaları pekiĢtirir:
“Geminin denizde olması ĢaĢırtıcı değildir.
Bir gemide bin deniz olması ĢaĢırtıcıdır.”
Mevlana hadisi yorumlarken hadisin ruh ve özünün kavranmılması gerektiğini ifade eder: ―Yine
geldik Mustafa‘nın hadisinin anlamına, irdelenip açıklanmasına ve onun ruh ve özünün sırrına. Ne mutlu
özü olana, canı olana. O öz olmalı ki özü kavrasın. O can olmalı ki candan tat alsın. A sevgili canım, ey
talibim! Sen talep etmede bir kabuktan sıyrılınca anlam gelini de bir kabuktan sıyrılır. Sen ikinci kabuktan
sıyrılınca o da ikinci kabuktan sıyrılıp Ģöyle der:
“Biricik olursan gönlümü seninle bir kılarım
BaĢkalarını sevip arzulamaktan gönlümü uzak tutarım.”
Sen kabuktaki heva ve arzuların hükmüne yeniden girersen, o da örtüye bürünür. Dersin ki: ―Ey
anlam gelini, ey âlemin arzuladığı! Ey gaybi suret, ey kusursuz yetkinlik! Yüzünü gösterip de neden tekrar
gizlendin?‖ O da cevap verir: ―Sen heva ve arzuların örtüsüne büründün de ondan.‖ Ġfadeleriyle heva ve
arzulardan sıyrılmak suretiyle hadisin anlamının yakalanacağını bildirir.
ĠKĠNCĠ MECLĠS
Mevlana‘nın Ġkinci Meclis‘teki yorumladığı hadis Ģudur:
Günahların zilletinden çıkıp takvanın izzetine eriĢen kimsyi Allah da malsız zengin eder,
aĢireti olmaksızın yüceliğe eriĢtirir. Allah‘ın verdiği az rızka razı olan kimsenin az amelinden de
Allah razı olur.‖1
Mevlâna bu rivâyetin Hz. Ömer‘den geldiğini söylemektedir. Ancak rivâyet Hz. Ali‘den gelmektedir.
Bu hadisin yorumunda; ―Yani, gösteriĢ ve gaflet töhmetinden arınmıĢ olarak günah zilletinden takva ve
korku sahrasına adım atan, takva iksirini manayı arayıĢ eliyle büyücü, gaddar, hilekar ve emredici nefsin
bakırına döken ve mücahede adımıyla müĢahede nurlarına doğru yürüyen herkesi ―Allah, malsız zengin
1

ġuabu‘l-iman, V,450; Hılye, III, 191 Bunun garib bir hadis olduğunu ancak az bir kısmının merfu olarak rivayet edilmediğini
belirtir. Hadisin Hılye‘deki metni Ģu Ģekildedir:
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eder.‖ Yani uluhiyet faziletinin yetkinliği, sırf rububiyet lütfuyla bu kulu malsız zengin kılar.1 Takva onun
süsü olur. Sakınma onun sermayesi olur. Ticaretle uğraĢanlar, mal çokluğuyla zengin olunduğunu
sanırlar… fakat yanılmaktadırlar. Çünkü âlemin ulusu [asıl zenginlik, kalp zenginliğidir, mal zenginliği
değil.‖ Akıl sahipleri, zenginliğin maldan kaynaklandığına inanmıĢlar, ama yanılmıĢlardır. Fakat hak
dergahına âĢık olanlar, zenginliğin namaz darphanesinde yakarıĢ akçesiyle niyaz sikkesi elde etmekten
kaynaklandığına inanırlar.‖2
Mevlâna bu hakikatı, hikâye bu ya diyerek bir hikaye anlatır. Bir tilki ormana gider. Orada bir ağacın
gölgesinde asılı bir davul görür. Her yel estiğinde ağacın dalı davula çarpar ve davuldan çıkan ses tilkinin
kulağına gelir. Tilki, davulun büyüklüğünü görüp sesin yüksekliğini duyunca, ihtirası yüzünden, davulun
etiyle derisinin cüssesi ve sesi ölçüsünde çok olacağını düĢünerek tamaha düĢer. Bütün gün akĢama dek
davula ulaĢmak için çabalar ve baĢka iĢle ilgilenmez. Davulun çevresinde dikenler ve düĢmanlar
bulunduğundan birçok tedbire baĢvurarak sonunda davula ulaĢır. Oraya varıp davulu parçalayınca
yiyecek hiçbir Ģey bulamaz ve tıpkı dünya aĢıklarınn ölüm gecesi yaptıkları gibi dövünmeye baĢlar:
“Avım elden gitti, daha kötüsü ağ da yırtıldı.
ġarap tortulaĢtı, daha kötüsü kadeh de kırıldı.
Yürek yandı, daha kötüsü yaptıklarım da boĢmuĢ.
Din zayi oldu, daha kötüsü dünya da yarım kaldı.3
Fakat bilgiyle gözleri aydınlananlar ve ilahi dergahtan gözlerine sürme çekmiĢ olanlar, bu tilki
ormanında davul sesine iltifat etmeyip kalıcı av ararlar.
“Issız gecede yolculuk eden yolcular,
ġahların taçlarına küçümseyerek bakarlar.
ÜÇÜNCÜ MECLĠS
Mevlana üçüncü meclisin hadisinin Düreru‘l-Ahbar‘da geçtiğini söyleyerek hadisi aktarmaya baĢlar. 4
Hz. Peygamber, Hârise Ģöyle der: ―Hârise nasıl sabahladın?‖ Hâris der: ― Ġmanlı olarak
sabahladım.‖ Hz. Peygamber: ―Her doğru sözün bir alameti vardır. Ġmanının alameti nedir?‖
Haris der: ―Nefsimi dünyadan alıkoydum. Gündüzü susuz, geceyi uykusuz geçirdim. Sanki
ArĢı açıkça görüyordum ve birbirlerini ziyaret eden melekleri seyrediyordum. BağrıĢan
cehennemlikleri görüyordum.‖ Peygamber: ―Gerçeği buldun, bırakma.‖ Buyurur ve ashabına
dönüp Ģöyle der: ― ĠĢte Allah‘ın kalbini (celalinin) nuruyla ıĢıklandırdığı kul. 5
Mevlana Hz. Peygamber‘in Ey Haris gerçeği buldun bırakma ifadesini Ģu Ģekilde yorumlar: ―Doğru
yolu buldun ve gördün. Görmekte olduğun üzere sağlam yürüki gödüğün senin makamın olsun çünkü
görmek baĢkadır, mülkü olmak baĢka. 6
Hâris, gündüz oruçluydum, gece uyku uyumadım, dünyadan uzaklaĢtım da böylece halkın duymadığı
bu Ģeyleri görüp duydum, diye kulluğunu ortaya koyunca Hz. Peygamber, Allah‘ın salât ve selamı üzerine
olsun, lütuf yoluyla onu, namazını görme, niyazını anlatma ve bunu Hakk‘ın inayet ve bağıĢı olarak gör,
diye uyardı.7
1 [m, s.93]
2 M, 95

3 Mecalis, s. 97

4 Abdurrezzak, Musannaf,

XI, 129; Hadisin Abdurrezzak‘ın Musannafındaki metni Ģu Ģekildedir.

5 Abdurrezzak, Musannaf,

XI, 129; Mu‘cemu‘l-kebir, III, 266; ġuabu‘l-iman, VII, 363

6 Mecalis, s.113
7 Mecâlis, 114
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Bunu da bir hikaye üslubu içerisinde anlatır. ġah‘ın elinden ak bir doğan uçtu, bir buyrukla bir damın
köĢesine kondu. Çocuklar o doğanın görkem ve güzelliğine hayran kaldılar. [Çocuklar] uzaktan ―bili bili‖
yaparlar ve sanırlar ki sultanın doğanı, onların bili bililerinden dolayı oraya kondu. O doğanın, padiĢahın
inayeti sayesinde o harabe köĢesine konduğunu bilmezler. ―Allah, onun kalbini celalinin nuruyla
ıĢıklandırmıĢtır.‖1 Yani gündüz Ģöyle yaptım, gece böyle yaptım, deme. Sadece de ki Allah, inâyet ve
bağıĢıyla gönlüme ve gözüme rahmet ederek gündüzü aydınlatıp geceyi gizledi.2
DÖRDÜNCÜ MECLĠS
ĠLK HADĠS
"Yüce Allah'ın öyle kulları vardır ki insanları yüzlerinden tanırlar". 'Yüce Allah'ın öyle
kulları vardır ki onları, kulların ihtiyaçlarını gidermiye memur etmiĢtir; insanlar, hacetleri
olunca onlara kaçar, sığınırlar; Onlar, Allah'ın azabından emindirler" ve "Yüce Allah'ın öyle
kulları vardır ki onları, kulların faydaları için nimet vermek üzere özelleĢtirmiĢtir; ihsanlarda
bulundular mı, onları faydalandırırlar; o faydaları men'ettiler mi de men'ettiklerinden alırlar,
baĢkalarına verirler"
Mevlana hadisi bu Ģekilde zikretmektedir.
Aynı zamanda Tasavvuf terimi olan rıcalul‘-gayb ile ilgili farklı rivayetler vardır. Bu rivayetler Ahmed
b. Hanbel‘in Müsnedinde de geçmektedir. Hatta bu kiĢilerin sayıları hakkında da bilgi vardır.3 Buna göre
Hz. Ali ırakta iken onun yanında ġamlılar zikredilerek ―Allah‘ım onlara lanet et‖ denildi. O da hayır oyle
demeyin çünkü ben Hz. Peygamber‘den Ģu iĢittim: ― Abdallar ġamdadır ve 40 kiĢidir, biri vefat ettiğinde
yerine baĢka Allah yerine baĢka birini geçirir. Onlarla yağmur yağar, düĢmanlara karĢı zaferler kazanılır,
ġam ehli üzerinden onlar sayesinde azap giderilir. 4
Mevlâna bu hadisin yorumunu Ģu Ģekilde yapar: ―Allah‘ın, suyla topraktan ibaret dünyada candan ve
gönülden temiz kulları vardır. 5 Allah, bir kulu yakınlık(kurb) makamına layık kılıp ona ebedi lütuf Ģarabı
tattırırsa, onu dıĢını ve içini riyâ ve nifaktan arındırır. Onun içinde baĢkalarına sevgiye yer kalmaz. Gizli
lütfa tanık olur, varlığın hakikatine hikmet gözüyle bakar, yaratılmıĢtan yaratana bakar, takdir edilmiĢten
takdir edene ulaĢır. ĠĢte o zaman yaratılmıĢlardan sıkılıp yaratıcının sevgisiyle ilgilenir. Gözünde dünyanın
önemi kalmaz, aklından ahiret geçmez. Gıdası sevgiliyi zikretmek olur. Bedeni Ma‘bud‘un özleminin
heyacanıyla süzülür, canı sevgilinin sevgisiyle erir.
Peygamberimiz buyuruyorki iĢte bu kullar âleme rahmettirler. Belalar onlarla giderilir. Onlar halkın
güvencesidir. Onların güvencesiyle rızık kapısı açılır, bela kapısı kapanır. Yağmur gibidirler. Nerelere
yağsalar kutlu ve bereketlidirler. Hareket halindeki hazinedirler, hayat vericidirler. Hayat suyudurlar.
Yağmur yere yağsa buğday ve nimet üretir, denize yağsa inciler üretir, midyeler inciyle dolar.
Kimi araĢtırmacılar derler ki burada karadan maksat insanın velilerle birlikteliğin bereketiyle donanan
dıĢyüzü ve bedenleridir… denize yağmaktan kasıt ise velilerle birliktelik sayesinde gönüllerin dirilmesi,
gönüllerin görür duruma gelmesi ve gönüllerin aydınlanması ve can denen taze gelinin ilim, bilgi, coĢku
ve zevk incileriyle süslenmesidir. 6
1 Mu‘cemu‘l-kebir, III, 266; ġuabu‘l-iman, VII, 363
2 Mecâlis, 114

Bu konularda en aĢırı ve sert tavrı sergileyen Ġbn Teymiye bile hadislerin bir kısmını, özellikle ―ebdal‖ hadisini, Ahmed b.
Hanbel‘in Müsned‘inde yer almasından dolayı reddedememiĢtir. Bkz. Yılmaz, Ġslam Tasavvufu (el-Lüma‘ Tercümesi), s. 543;
Uludağ, ―Abdal‖, DĠA, s. 60; Ögke, Ahmet, s. 4
4 Ahmed b. Habel, Müsned, I,112; Müsneddeki metin Ģu Ģekildedir.
3

Muhakkik ġuayb el-Arnavut,
hadisin inkita‘dan dolayı zayıf olduğunu belirtmiĢtir. Mecmau‘z-zevaid, X, 62; Heysemi , Ahmed b. Hanbel hadisinin ġureyh b.
Ubeyd‘in dıĢındakilerin Sahih ricalinden olduğunu ġureyh‘in de sika olduğunu bildirmiĢtir.
5 Mecalis, s. 131
6 Mecalis, s . 133
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BEġĠNCĠ MECLĠS
BeĢinci Meclisteki zikredilen ilk hadis, bir tek hadis değil, birkaç farklı hadistir. Mevlana, hz.
Peygamberin faziletlerinden söz ederek sonunda iĢte faziletlerinden sadece bir nebzesini duymuĢ
olduğun bu ulu zat Ģöyle buyuruyor diyerek birkaç hadisi peĢpeĢe sıralar.
―Ġlim kalplerin hayatı, amel günahların kefaretidir. Buna benzer bir hadis Müsned‘de
geçmektedir. 1
Ġlmin kalplerin hayatı olduğuna dair hadisi Ģu Ģekilde yorumlamaktadır: ―Çünkü ilim kalbin
bilincidir. Bilinçli olmak diriliktir. Bilinçsizlik ölmüĢlüktür. Elin habersiz olunca soğuğun sıcağın farkında
olmaz, yaradan haberi olmaz. ġimdi kalp, ele testiyi tut diye iĢaret etse de el kalbin iĢaretine itaat etmezse,
eğer bu itaatsizlik bir özür ve hastalıktan dolayı ise, o ele diri el demezler. Çünkü kalbi anlar. Kalbin
dediğini yapmak ister, ama hastalığın geçmesini bekler. Ancak kalbin iĢaretinden hiç haberi olmayan,
hiçbir edimde bulunmayan ve kalbi hiç gözetmeyen; soğuk mu sıcak mı, ateĢ mi yaramı bilmeyen el ölü el
gibidir. Aynı Ģekilde bilmeyen ve ibadetin sıcağının etkisi nedir, günahın soğuğunun etkisi nedir, ikaz
yarasının etkisi nedir hissetmeyen her insan da tıpkı o ölmüĢ el gibidir. KiĢinin dıĢ görünüĢü vardır, ama
manası yoktur. Nitekim bahçelere korkuluk olsun diye bir adam yaparlar. Gece insan onu bağı bostanı
koruyan bekçi sanır. Oysa o insan değildir. Gün ıĢığında ona bakanlar onun insan olmadığını bilirler.
―Onları sana bakar görürsün, oysa onlar görmezler.‖2 Nefis ve heva karanlığından çıkar da kalbin
sabah ıĢığına girer ve kalbin nuruyla bakarsan, din bahçesinde insanların çoğunu o bostan korkuluğu gibi
görürsün.3
Amelin günahların kefareti olduğunu bildiren hadisi ise Ģu Ģekilde yorumlamaktadır: ―Salih amel,
kötü amelleri temizleyip yok eder. Mesela sen, filan kimse bana Ģöyle kötülük etti, Ģöyle uğraĢıp
düĢmanlık etti, diye düĢündün. Onu döveyim, hapsedeyim diye öfkelendin. Sonra yine falan gün Ģöyle
iyilik etti, Ģöyle hizmette bulundu ve benim için filan kimseyle savaĢtı diye, düĢündün. Böylece o öfken
geçti. Böyle bir dostu incitmek yakıĢık almaz, yaptığı hata kasti değildi, diyerek onu mazur görmeye
baĢladın. Aynı Ģekilde cömertlerin en cömerdi de uyulması gereken hükümler buyurdu ve kullara
kötülükten ve bozgunculuktan dolayı özür dilemeyi öğretti. Nitekim hastalıkları gidermek için ilaçları
yarattı. Günahların kılıç, ok ve mızrak yaralarını önlemek için zırhlar ve kalkanlar yarattı. Kılıççı Ģeytan
kılıç keskinleĢtirirken kılıç keskinleĢtirirken kalkancı akıl ve bilgi, kalkanı sağlamlaĢtırır. Ok yontucu nefis,
okun ucunu sivriltirken tövbe zırhçısı, zırhın halkalarını sıkılaĢtırıp sağlamlaĢtırır. KardeĢ, kılıca doğru
gidiyorsun, tövbe ve ibadet kalkanı olmadan gitme. 4
Mevlâna‘nın ilk olarak sunduğu hadisin biri de Ģudur:
―Ġnsanlar iki guruptur: Rabbani âlim ve kurtuluĢu öğrenmeye çalıĢanlar. Geri kalanlar ise
sıradan insanlardır. 5
Ġnsanların iki türlü olduğuna dair hadisi ise Ģu Ģekilde yorumlamaktadır: ― Âlim, tıpkı kılavuz
gibidir; yolda giden yolcuların iĢlerine yarar. Âhiret yolculuğuna gönlü olmayan, kılavuzun kadrini ne
bilir.? Âlim ağır hastalıklar için tabibtir. PeriĢan hasta bilir tabibin kıymetini. Parasını malını feda eder de
canını kurtatmaya çalıĢır. Ölü ne bilsin tabibin kıymetini? Ġlaç bir derdi olanın iĢine yarar. Derdi olmayıp
da sadece kulağıyla duyan ilacın kıymetini ne bilir? Göz ağrısı olmayan, göz ilacını ne yapsın? Göz ağrısı
olan için yarım dirhem göz ilacı yüzbin dirheme bedeldir.(Mecalis, s. 151)
1 Müsned, II, 457;

ġuayb el-Arnavut tahkikinde bu hadisin isnadının Buhari ve Müslimin Ģartına uyduğunu
ifade etmektedir. Ayrıca Bkz. Mecmau‘z-zevâid, III, 416
2 A‘raf, 7/198
3 Mecalis, s. 150
4 Mecalis, s. 151
5 Darimi, I, 109; Hadisin metni Ģudur:
Bu hadisin munkatı olduğu belirtilmiĢ, çünkü Dahhâk b. Muzâhim‘in Ġbn Mes‘ud‘dan hadis iĢitmediği ifade edilmiĢtir. Hadisin
râvileri sikadır.
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Bu gerçeği de bir Ģiirle dile getirir.
“Duydun mu, bilmeyen biri…
DiĢi ağrıyan birini ziyarete gitmiĢ.
Yeldir, demiĢ, bundan dolayı üzülme.
(Hasta) demiĢ, evet, ama bu sana göre öyle.
Benim içinse bu sancı çelikten bir dağ gibi,
Sancı senin olmadığı için sana yel gibi geliyor. 1
Mevlananın takdim diğer bir hadis de Ģudur:
―Cennet bahçelerinde otlayınız. Denildiki cennet bahçeleri nedir? Dedi, zikir halkasıdır.
Denildi, otlamak nedir? Dedi, duaya rağbet etmektir.2 Ġlmi ve âlimleri sevenin günahı kesinlikle
sayılmaz.‖ 3
ALTINCI MECLĠS
Altıncı Mecls‘in ilk baĢında yer alan Hadis Ebu Zer Radiyalllahu anh‘dan gelmektedir:
Ebû-Zer der ki: ―Hz. Peygambere Musa'nın sahîfelerinde ne var; ne yazılı diye sordum. Dedi
ki Musa‘nın suhufunda Ģu sözler var: ―Ölüme kesin inanan insan nasıl sevinç duyar, ĢaĢarım.
AteĢe inanan kiĢi nasıl güler, ĢaĢarım. Hesaba inanan kiĢi nasıl kötülük eder, ĢaĢarım.
Dünyanın zevale ereceğine ve mensuplarının tersyüz olacağına inanan kiĢi nasıl olur da
dünyalık toplar buna güvenir, ĢaĢarım."4
Bu hadisin açıklamasında ise Mevlana Ģu ifadelere yer verir: ― Ġman meydanına adım atıp cehenneme
ve cehennemin katmanlarına iman eden Mâlik ile yardımcılarının Ģöhretini duyan kul, nasıl olur da bu
bela potasında ve iptila zindanında neĢeyle güler, ĢaĢarım.‖
―Değerli ömrü sona yaklaĢmıĢ ve ölüme iman etmiĢ bir kul, nasıl olur da bunun için azık tedarik
etmez ve mezar sorgusuna inandığı halde nasıl olur da cevap hazırlamayıp neĢelenir, ĢaĢarım.‖
―Söz ve davranıĢının zerre zere hesabının tutulduğuna, ―Kim zerre kadar iyilik ederse onu görür‖ 5
hükmüne ve adalet terazisinin kurulduğuna inanan bir kul, nasıl olur da boĢ iĢler yapar, ĢaĢarım.‖
―Dünyanın vefasızlığını gören, sevdiklerini toprağa veren ve Kur‘an okuyucularının ―Her nefis ölümü
tadacaktır.‖ Dediklerini duyan bir kul, nasıl olur da bunca sevgi, muhabbet, ihtiras ve iĢtiyakla dünya malı
toplar ve dünyaya gönül verir, ĢaĢarım. Ölülerin kefen ve mezarlarını görüp dostların ayrılıklarını tadar.
Ama ayrılık acısından dostların tattığını bir gece bile tatmamıĢ olan, vuslatın kıymetini ne bilsin? ;O, dert
görmemiĢtir, merhemin kadrini ne bilsin?6
Hayır kardeĢ, hayır! Bu zindandan çıkmaya çalıĢ. PiĢmanlık yolunda tövbe adımıyla yürü ki bu
dünyada her ikisi de senin olsun. Bu daha ne ki! Hatta bundan daha büyük bir çaba gösterip din binitini
hızlı sürersen, dünyayı seyretmekten geçersin ve celal sahibinin cemalini göreceğin için ukbaya bile
bakmazsın. ―lâ‖ süpürgesiyle herĢeyi süpürürsün.‖

1 Senâi, Hadikatu‘l-Hakika,
2

s. 536, beyit: 20-21, s. 537,beyit: 2
Tirmizi, Deâvât, 82; Ġbn Hanbel, III, 150
Tirmizi hadise hasen garib demektedir.

3

El-Ġlelu‘l-Mütenâhiye, I, 107;Musannıf bu rivayetin Hz. Peygamber‘den gelmediğini ifade etmiĢtir. Hadisin metni Ģudur:

4

Kenzu‘l-ummâl, XV, 1375; XIV, 172; Uzunca bir hadisin bir kısmıdır:

5

Zilzal, 99/7

6 Mecalis, s. 166
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Allah‘ın cemalinden baĢkasına bakma, Hakk‘ın kelamından baĢka söze kulak verme ki padiĢahın
haslarının hası olasın.‖
―Yar ile gül bahçesinden geçtim
Farkında olmadan güle öylesine bir baktım
Sevgilim görünce beni, utan, dedi, utan…
Benim yüzüm burdayken güle mi bakıyorsun?1
YEDĠNCĠ MECLĠS
Bu Meclisteki hadis Hasan-ı Basri‘den rivayet edilmiĢtir.
Hasan-ı Basrî‘ni Ģöyle dediği rivayet olunur: “Hepsi de Peygamber‘den, Allah‘ın salat ve selamı
üzerine olsun, hadis duymuĢ olan bir gurup, Peygamber‘in Ģöyle söylediğini bana söyedi:
―Yüce Allah, aklı yarattığında ona , otur, dedi, o da oturdu. Sonra ona kalk dedi, o da kalktı.
Sonra gel, dedi, o da geldi. Git, dedi, gitti. Sonra, konuĢ, dedi, konuĢtu. Sus, dedi, sustu. Sonra
ona, bak, dedi, baktı. BakıĢını çevir, dedi, çevirdi. Anla, dedi, anladı. Sonra ona dedi ki
izzetime, celâlime, azametime, büyüklüğüme, egemenliğime, cebrime, yüceliğime, mekanımın
yüksekliğine, arĢa istivama ve yaratıĢtaki gücüme and olsun ki senden daha yüce birini
yaratmadım, benim için hiçbir Ģey senden daha sevimli değildir. Seninle bilinirim, seninle bana
kulluk edilir, seninle bana itaat ederler, senin vesilenle iyilik ederler, seninle [insanlara]
kınanırım, sevap da sanadır, ceza da sana. Allah Resulu ne doğru söylemiĢtir.2
Mevlana bu hadisin yorumunda Ģu ifadelere yer verir: ―Akıl nedir? Büyük âlemin kandili, Sina
dağı3nın nuru, ―Ģu emin belde4nin‖ adaletli yöneticisi ve âlemlerin Rabbi hazretlerinin âdil halifesidir. Akıl
nedir? Güzel huylu âdil sultandır, ―ondan baĢka ilah yoktur‖ rahmetinin gölgesidir. Akıl kimdir?
ArınmıĢlık çardağının erdemlerinin oturup beklediğidir. Kendisinden ―Dünya ahretin tarlasıdır‖ 5
ambarının sahiplerinin baĢak topladığıdır.
Mevlana aklın Ģerhine devam edelim der ve aklın Ģerhinin gönlü açtığını ifade eder. Akıl nedir?
Güçlüklerin düğümünü çözücüdür. Zorlukların içinde gizli gelinleri süsleyendir. Sabahları açığa çıkaran
Rabbin huzuruna doğru yaptıkları yolculukta ruhlara kılavuzdur. Allah aklı mekânsızlık âleminden ve
gaybde gizlenmekten çıkıp varlık sahrasına getirdi de böylece varlık sahrası bu yüce güneĢten nur ve ıĢık
aldı. Allah, aklın hünerlerini ve özünde bulunan tuhaflık, ilginçlik ve güzellikleri varlıklara göstermek ve
fazilet yoluyla insanı hepsinden seçkin kılıp ayırmayı diledi. Bu sikkenin saflık, temizlik ve
kusursuzluğunun ortaya çıkması için bir terazi gerek. Çünkü on sekiz bin âlemde hiçbir Ģey terazinin
tanıklığı olmadan ne yücelir, ne de alçalır.
Sonuç
Mevlâna Mecâlis‘-i Seb‘a‘da 40 civarında hadis zikreder. Bunlardan bir kısmı asıl Ģerhettiği hadislerdir.
Bu hadisleri hikâyelerle ve Ģiirlerle halkın anlayacağı tazda yorumlar. Mevlâna, yedi meclisinde Ģerh ettiği
hadislerin konuları bakımından tasnifi Ģöyledir:
1. Doğru yoldan ayrılmıĢ toplumların hangi yolla kurtulacağı.
2. Suçtan kurtuluĢ, Akıl yolu ile gafletten uyanıĢ.
3. Ġnanç'daki kudret.
1 Mecalis, s. 166-167
2

Taberani, el-Mu‘cemu‘l-Evsat, II, 235; VII, 190; Benzer bir hadis Taberani‘de rivayet edilmiĢtir. Metni Ģöyledir:

Tin, 95/2
Tin, 95/3
5 Acluni, KeĢfu‘l-hafâ, I, 412
3
4
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4. Tövbe edip doğru yolu bulanlar Allah'ın sevgili kulları olacakları
5. Ġlmin değeri.
6. Gaflete dalıĢ
7. Aklın önemi
Mevlâna, Mecalis‘te Hz. Peygamber‘in makamını ve değerini bildiren pek çok hadis zikreder. Dört
halifeye ve sahabeye selam eder. Kitabına aldığı hadisler arasında sahih hadisler olduğu gibi zayıf hadisler
de vardır. Ancak ahkâm niteliğinden ziyade fazilete yönelik bir vaaz olduğundan bunlar normaldir. Zaten
hadislerin pek çoğu sıkça duyulan tasavvuf erbabının kullandığı hadislerdendir..

MEVLANA‘NIN, ÎTĠKADÎ MEZHEPLER ARASINDA TARTIġMALI OLAN BAZI
KONULAR HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ
Doç. Dr. Mustafa EKĠNCĠ*

Özet
Mevlana (ö. 1273m.) yazdığı eserlerle asırlar boyunca bütün Ġslam alemini etkilediği gibi, eserlerinin
diğer dillere çevrilmesiyle de bir çok açıdan bütün dünyayı etkilemiĢ ve etkilemeye de devam eden bir
Ģahsiyettir. Mevlana‘nın yazdığı eserler tamamen bilinmektedir. Onun kendisine ait olmadığı tespit edilen
bazı Ģiirlerden hareketle veya kendisine ait olan bazı Ģiirlerinin zorlamalı bazı yorumlarından yola çıkılarak
kendisinin gulat-ı Ģiadan, yani aĢırı bir Ģiî olduğu iddia edilebilmiĢtir.
Oysa Mevlana‘nın eserleri ve özellikle Mesnevisi dikkatli bir Ģekilde incelendiği zaman onun aĢırı bir
Ģiî olduğu Ģöyle dursun, ġiîlikle uzaktan yakından bir alakasının olmadığı görülecektir. Özellikle itikadî
Ġslam mezhepleri arasında tartıĢmalı olan bazı konuları direkt veya dolaylı bir Ģekilde iĢleyerek bu
konularda tam bir Sünnî gibi düĢündüğünü göstermiĢtir.
Diğer taraftan Mevlana‘ya göre aslında bu alemde her zaman bir ikilik mevcuttur. Diğer bir ifadeyle
bu Ģehadet alemi, suret-mana, varlık-yokluk, ğayb-Ģehadet, ıĢık-karanlık gibi çift çift veya ikili zıtlar
halinde zuhur etmiĢtir. Bu Ģekildeki meydana gelmeler, Cenab-ı Hakk‘ın isimlerinin birer tezahürüdürler
ve bu Ģekilde tecelli etmiĢlerdir. Ancak bununla beraber iman-küfür, hayır-Ģer gibi ayırımlar bize göredir.
Allah‘a nispetle hepsi birdir. Kötülük iyilikten ayrılmaz. Kötülük olmadan kötülüğü terk etmek
imkansızdır. Yine küfür olmadan din olmaz, çünkü din, küfrü bırakmaktır. Mevlana‘nın bu anlayıĢına
göre her hususta ikiliğin olması kaçınılmazdır. Bunu Mesnevideki Ģu mısralarıyla dile getirir:
―Fakat eğer her Ģey de ayıplı olsaydı bilginin ne faydası olurdu? Madem ki hepsi odun, burada öd
ağacı yok demektir.
Her Ģey hak demek ahmaklıktır, fakat her Ģey batıl diyen de Ģakîdir‖.
Mevlana‘nın bu anlayıĢına göre konumuz olan itikadî Ġslam mezhepleri arasında da tartıĢmalı konular
mutlaka olacaktır. Ve bu tartıĢmalı konular hakkındaki fikirler de farklı ve çeĢitli olacaktır. Bu da son
derece doğaldır ve aslına bakarsanız böyle de olmalıdır.
Mevlanâ‘nın fikirlerini direkt veya dolaylı olarak açıkladığı tartıĢmalı konular özetle Ģunlardır: Tevhid,
C. Hakk‘ın sıfatları meselesi, Cebr, Sahabelerin ve özellikle Muaviye‘nin durumu, Sünnîlik, ġiîlik,
Mutezilîlik, Ehl-i Beyt, Allah‘a el ve benzeri uzuvların isnadı, ef‘al-i ibad, hulefay-i raĢidinin sıralanması
meselesi, irsal-i rusul, mehdî ve vahdet-i vücud gibi meselelerdir.
Mevlana Celaleddin-i Rumî‘nin, miladî on üçüncü asırda yaĢamıĢ (öl.1273) bir mutasavvıf olduğunu
biliyoruz. Tasavvufa yönelmeden önce uzun bir müddet medrese tahsili görmüĢ ve ardından medresede
öğrencilerine ders veren bir müderris olmuĢtur. Gerek tasavvufa yönelmeden önceki müderrislik
hayatında ve gerekse tasavvufa yöneldikten sonraki hayatında Ġslam‘ın bazı amelî ve nazarî konularıyla
ilgili görüĢlerini çeĢitli vesilelerle açıklamıĢtır.
Ġslam fikir hayatında, itikadî Ġslam mezheplerinin temsilcileri, Ġslam‘ın temellerini oluĢturan itikadî
meseleler hakkındaki fikir ve görüĢlerini açıklamıĢlardır. Bu mezhepler arasında temel bazı konulardaki
görüĢ farklılıkları günümüze kadar gelebilmiĢtir. TartıĢmalı konuların çoğunun siyasî, itikadî ve bazılarının
*

Harran Ün. Ġlahiyat Fak. Öğretim Üyesi.
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da nazarî olması hasebiyle bu görüĢ farklılıklarının bir kısmının kıyamete kadar devam edeceği de
kuvvetle muhtemeldir.
Mevlana da büyük bir Ġslam alimi ve mutasavvıfı olması cihetiyle bu itikadî mezhepler arasında
tartıĢmalı olan bazı konular hakkındaki görüĢlerini en büyük eseri olan Mesnevi‘de yer yer açıklamıĢ ve
meseleler hakkındaki kanaatini, Ģiirlerinde dile getirmiĢtir. Diğer taraftan, kendisine ait olmayan bazı
Ģiirlerin ona ait olduğundan hareketle kendisinin gulat-ı Ģiadan olduğu iddia edilebilmiĢtir1. Mevlana‘nın
kiĢilik ve Ģahsiyetinin anlaĢılması açısından da onun özellikle tartıĢmalı olan konular hakkındaki
fikirlerinin bilinmesine Ģiddetle ihtiyaç vardır diyebiliriz.
Ayrıca, Mesnevinin diğer bir özelliğine de dikkat çekmekte yarar vardır. Mevlana, kitabının, bir ilham
eseri olarak yazıldığını ifade etmekte ve övmekte ve onu ilahî bir kitap olarak vasıflandırmaktadır.2
―Bu, ne yıldız bilgisidir ne remil ne de rüya. Tanrı doğrusunu daha iyi bilir ya, Tanrı vahyidir‖ 3 demek
suretiyle Mesnevinin kıymetini ifade etmeye çalıĢmaktadır. Bu özelliğinden dolayı bir topluluğa Mesneviyi
okuyan herhangi bir Ģahıs okumaya son vermek istediği zaman ―Ġnçünin fermud Mevlanay-ı ma KaĢif-i
esrarhay-ı Kibriya‖ (Ululuk sırlarını keĢfeden Mevlana‘mız böyle buyurdular) dedikten sonra yukarıya
aldığımız mısraın orijinal metnini okur ve dersi bitirirdi.4
Bu kısa açıklamadan sonra Mevlana‘nın itikadî mezhepler arasında tartıĢmalı olan, özellikle itikat
açısından önem arz eden bazı konular hakkındaki açıklamalarına geçebiliriz.
1- Tevhid Hakkındaki GörüĢleri
Mevlana, Ġslam‘ın temel taĢı olan tevhid yani Allah‘ın varlığı, birliği ve sıfatlarıyla, eĢsiz, benzersiz ve
tek olduğu hakkındaki görüĢlerini Ģu mısralarıyla dile getirir.
Allah‘ın insanî vasıflarla vasıflanamayacağı ile ilgili olarak,
―El, ayak bizim için öğüĢ vesilesidir. Fakat Allah‘ın arılığına nispetle kusur.
Doğmaz, doğurmaz vasfı ona layıktır. Babayı da halk eden o, oğlu da.
Doğma cisim olanın vasfıdır. Doğan, ırmağın bu yüzüne mensuptur.
Çünkü doğan kevn ü fesat alemindendir, aĢağılıktır, sonradan olmadır. Elbette onu bir meydana
getiren lazım‖.5
Mevlana, yukarıdaki beyitlerde ifade ettiği gibi Cenab-ı Hakk‘ın, beĢere ait olan el-ayak sahibi olma,
doğmak-doğurmak-baba olma-oğul olma gibi insanî sıfatlardan münezzeh olduğunu, çünkü bunların
kevn-fesad alemine ait olup sonradan olduklarını, bu yüzden bunların Allah‘a ait sıfatlar olamayacağını
açık bir dille ifade etmektedir.
Diğer taraftan Allah‘ın sıfatlarıyla ilgili olarak Mevlana,
―Tanrı ismi, sıfattan türeme, sıfattan meydana gelmedir.Tanrı, sıfatlarıyla kadimdir, evveli yoktur. Ġlleti ula misali gibi batıl ve saçma değildir‖.6
―Bil ki sağır ve dilsizin kulağı, afetlerden bir afettir. Ne söz dinlemeye kabiliyeti vardır, ne de
belletmeye.

1 ReĢat Öngören, ―Mevlana Celaleddin-i

Rumî‖, DĠA, XXIX, 445.
Ġzbudak, Gözden geçiren: Abdülbaki Gölpınarlı, I, Önsöz s. H.
3 Mesnevi, IV, 151. Menakibü‘l-Arifin‘de Sultan Veled‘in Ģu hatırası da oldukça dikkat çekicidir. ―Bir gün Sultan Veled buyurdu ki:
Dostlardan biri babama Ģikayette bulundu ve alimler Mesneviye neden Kur‘an diyorlar diye benimle bahse giriĢti. Ben de
Kur‘an‘nın tefsiridir dedim deyince babam bir lahza susup sonra ―A sersem dedi. Niçin olmasın? A eĢek niçin olmasın? A
orospu kardeĢi niçin olmasın? Peygamberle velilerin harfî zarflarında Tanrı sırlarının nurlarından baĢka bir Ģey yoktur ki. Tanrı
sözü onların temiz gönüllerinden biter, ırmağa benzeyen dillerinden akar. Ġster Süryanî dilince olsun, ister Seb‘al Mesanî dilince..
Ġster Ġbranî dilince olsun, ister Arapça‖. Mesnevi, IV, 326. Hemen belirtelim ki, Mevlana vahiy kelimesini burada bir ıstılah
olarak değil de sözlük anlamını kastederek geniĢ manasında yani ilham kelimesinin karĢılığı olarak kullanmaktadır.
4 Mesnevi, IV, 327.
5 Mesnevi, II, 134.
6 Mesnevi, IV, 19.
2 Mevlana, Mesnevi, MEGSB Yayınları, ter: Veled
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Belletilmeden söyleyen Tanrı‘dır, çünkü onun sıfatları, sebeplerden ayrıdır.
Yahut Adem gibi ana ve dadı hicabı olmaksızın Tanrı telkiniyle söyler‖1 demek suretiyle Allah‘ın
sıfatlarını, Sünnîliğin öngördüğü bir Ģekilde kabul etmekte, bunların ezelî olduğunu, illet-i ula gibi batıl ve
saçma olmadığını açıkça vurgulamaktadır. Burada Mevlana, Allah‘ın sıfatlarının ezeliyyetini kabul etmekle
Mutezilî bakıĢ açısını reddetmekte ve tamamen Sünnî bir bakıĢ açısına sahip olduğunu göstermektedir.
Allah‘ın keyfiyetsiz oluĢu, zamandan ve mekandan münezzeh oluĢuyla ilgili olarak da Ģöyle der.
―Aklının sana yakınlığı keyfiyete sığmaz. Ne sağdadır, ne solda, ne arttadır ne önde.
Aklın bile sana yakınlığı, aklın bile sendeki varlığı keyfiyetsiz, anlatılmaz bir haldeyken ve o yolda
akıldan bahis bile edilemezken o padiĢahın sana yakınlığı, neden keyfiyetsiz olmasın‖.2
―Gözünün nuru, gözbebeğindeki ıĢık, altı cihetten de gelmiyor. Fakat ne yolla geliyor?
Taraf ve cihet, halk (yaratılıĢ) alemindendir. Emir ve sıfat alemini cihetsiz bil.
Güzelim, bil ki emir aleminde cihet yoktur. Artık emir sahibi olan Tanrı, elbette büsbütün cihetten
münezzehtir‖.3
Mevlana, yukarıdaki görüĢlerini dile getirmekle müĢebbihe4 ve musavvire5 mensuplarının görüĢlerine
katılmadığını, onları reddettiğini göstermektedir.
Tevhid-i Zatî ile ilgili olarak,
―GüneĢ, gerçi dıĢarıda tektir, fakat onun mislini tasvir etmek mümkündür.
Ama kendisinden esir varolan güneĢ, öyle bir güneĢtir ki, ona zihinde de dıĢarıda da benzer olamaz.
Nerde tasavvurda onun sığacağı bir yer ki misli tasvir edilebilsin‖.6
Burada da Mevlana, Allah‘ın zat ve sıfatlarında eĢsiz ve benzersiz olduğunu ifade etmektedir.
Allah‘ın kudreti ile ilgili olarak,
―PadiĢah gibi vezir de cahil ve gafildi. Varlığı vacip olan kadim Tanrı ile pençeleĢiyordu.
Öyle kudretli bir Tanrı ile pençeleĢiyordu ki bir anda yoktan bu alem gibi yüz tanesini var eder‖.7
―AteĢli çöpü sallasan ateĢ gözüne upuzun görünür.
Bu ömür uzunluğu da Tanrı‘nın tez tez halk etmesindendir.
Tanrı‘nın yeniden yeniye ve süratle halk etmesi, ömrü öyle daimî gösterir.
Bu sırrı bilmek isteyen, pek büyük ve derin bir alim bile olsa (kendiliğinden bilemez), ona de ki: ĠĢte
Hüsameddin buracıktadır. O yüce bir kitaptır (ondan öğren)‖.8
Yukarıya alıntıladığımız tüm mısralarından da anlaĢıldığı gibi Mevlana, Allah‘ın varlını ve birliğini
vurgulamakta, ayrıca onun insanî vasıflarla vasıflanamayacağını, kendisine ait sıfatların olduğunu ve
bunların ezelî olduğunu, kudretinin sonsuz olduğunu, bu alemi her an yeniden yarattığını, zatının
mahiyetinin tasavvur dahi edilemeyeceğini, zamandan, mekandan ve cihetten münezzeh olduğunu açıkça
beyan etmektedir.
Diğer yandan Mevlana‘nın, vahdetü vucud meslek ve meĢrebini kabul ettiğini biliyoruz. Ancak bu
konuyla ilgili görüĢlerini dile getirirken son derece dikkatli bir dil kullanır, daha fazla izahata giriĢmesi
halinde bazı zihinlerin yanlıĢ anlamalara kapılabileceğini, bu yüzden fazla açıklama yapmaktan kaçındığını
da açıkça ifade eder.
Konuyla ilgili olan bazı mısraları Ģunlardır.
1 Mesnevi, IV, 244.
2 Mesnevi, IV, 294.
3 Mesnevi, IV, 294-295.
4 Allah‘ın

zatını insana benzetenler. GörüĢleri için bkz. Ahmet Turan, Ġslam Mezhepleri Tarihi, s.139-140, Samsun 2000.
cisme benzetenler. GörüĢleri için bkz. Turan, a.g.e., s.137-158.
6 Mesnevi, I, 10.
7 Mesnevi, I, 42.
8 Mesnevi, I, 93.
5 Allah‘ı
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―Sonra bu cüz‘î olan gönüller de hakiki maden olan gönül sahibinin gönlüne nispetle ten gibidir.
Bu söz çok misal ister, çok Ģerh ve izah ister. Fakat avamın anlayıĢı sürçer diye korkuyorum.
Bu suretle iyiliğimiz kötülük olmasın. Ġyilik yapıyoruz diye kötülükte bulunmayalım, bu söylediğim de
ancak kendimde olmadığından, ihtiyarım elimde bulunmadığından (dolayıdır).
Çarpık ayağa çarpık ayakkabı daha iyi, yoksulun eli ancak kapıya varır‖.1
―Benim davulumu döğen ‗irciî‘2 sesidir. Benimle davaya giriĢenlerin rağmına Ģahidim Allah‘tır.
PadiĢahın cinsinden değilim, haĢa… bunu iddia etmiyorum.3 Fakat onun tecellisiyle, onun nuruna
sahibim.
Cinsimiz, padiĢah cinsinden olmadığı için varlığımız onun varlığına büründü yok oldu.
Varlığımız kalmayınca da tek olarak onun varlığı kaldı. Ben onun atının ayağı önünde toz gibiyim toz
gibi.
Can da, canın niĢaneleri de toprak oldu. Toprakta onun ayak izi var‖.4
―Gerçi suyla toprağın birleĢmesi, nakıstır; can buna benzemez.
Fakat burada apaçık bir misal getirsem korkarım aklın karıĢır.
Süleyman Ģimdi de var ama biz uzağı görme neĢesiyle onu göremiyoruz‖.5
―Madem ki iĢ yurdu, iĢ sahibinin mekanıdır, dıĢarıda kalan gafildir.
O halde iĢ yurduna, yani yokluğa gel ki sanatı da sanatkarı da bir arada göresin‖.6
―GüneĢ gibi bir cevherdik, düğümsüz ve saftık.. su gibi.
O güzel ve latif nur surete gelince kale burçlarının gölgesi gibi sayı meydana çıktı.
Mancınıkla burçları yıkın ki bu bölüğün arasından ayrılık kalksın.
Mutlaka ben bunu açar, anlatırdım, fakat bir fikir bile sürçmesin, bundan korkarım‖.7
―Esasen ab-ı hayat da kendisidir, saki de kendisi, sarhoĢ da. Tılsımın bozuldu mu üçü de birleĢir.
Fakat bu birliği kıyas yoluyla bilemezsin. Kulluk et ey kendini bilmez, saçma sapan söylenme.
Senin mana sandığın surettir, eğretidir. Sen kendince öğünüp seviniyorsun‖!8
Yukarıdaki mısralarda açıkça görüldüğü gibi konuyla ilgili daha fazla açıklama yapması halinde bazı
zihinlerin bulanabileceğini, sözlerine yanlıĢ bazı anlamlar yüklenebileceğini ve bunları okuyacak insanların
dinî açıdan bazı çıkmazlara düĢmemesi için bundan kaçındığını ifade etmektedir. Yine Mevlana‘nın
özellikle Panteizm‘e yorumlanabilecek söz ve ifadelerden Ģiddetle kaçındığını görmekteyiz. Diğer taraftan
Mevlana, burada insanın her hal-ü kârda ibadetle mükellef olduğunu, hiçbir zaman herhangi bir insanın
Ģer‘î ibadetlerden muaf olamayacağını vurgulama ihtiyacı hissettiği de görülmektedir.
2- Cebr, Ġhtiyar ve Cüz‘i Ġhtiyarî Hakkındaki GörüĢleri
Mevlana bu kavramlarla ilgili görüĢlerini de hiçbir Ģüpheye yer bırakmayacak bir Ģekilde
açıklamaktadır. Ġyiliğin bilinmesi için de kötüye ihtiyaç bulunduğunun genel bir kural olduğunu belirtir.
Ġnsanın iradesinde hür olduğuyla ilgili olarak Ģöyle der.
―Kendine gel de ‗Rabbi bima ağveyteni‘9 yi oku… Oku da cebrî olma, ters bir kumaĢ dokumaya
1 Mesnevi, I, 64.

Kur‘an, 80/28. ―Dön rabbine, sen O‘ndan O senden hoĢnut olarak‖.
‗Panteizm‘i çağrıĢtırabilecek en ufak bir yorumu dahi açıkça reddetmektedir.
4 Mesnevi, II, 89-90.
5 Mesnevi, II, 286.
6 Mesnevi, II, 58.
7 Mesnevi, I, 55.
8 Mesnevi, II, 55.
9 Kur‘an, 15/39-40. ―Ġblis: ‗Ey rabbim, beni azdırmana karĢılık yemin ederim ki, kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat
yapacağım ve hepsini azdıracağım. Ancak içlerinden ihlasa erdirilen kulların hariç‘ dedi‖.
2
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kalkıĢma!
Cebir ağacına ne vakte dek sıçrayıp çıkacak, ihtiyarını bir yana bırakacaksın.
Ġblis ve soyu sopu gibi Tanrı‘yla savaĢta, mübahasedesin‖.1
―Tanrı‘nın, bir adamı bir iĢe ayırması, bir iĢe koĢması, dileği, isteği, ihtiyar ve iradeyi menetmek
değildir ki‖!2
―Hangi iĢe meylin ve isteğin yoksa… Bu Tanrı‘dandır diye kendini cebrî yaparsın.
Peygamberler dünya iĢinde cebrîdirler, kafirler de ahiret iĢinde.
Peygamberlerin ahiret iĢinde ihtiyarları vardır, cahillerin de dünya iĢinde‖.3
―Bizim figanımız muztar ve kudretsiz olduğumuzun delilidir. Yaptığımızdan utanmamız da elimizde
ihtiyar olduğuna delildir‖.4
―Ey gönül! Cebirle ihtiyarı birbirinden ayırt etmek için bir misal getir ki ikisini de anlayasın.
Titreme illetinden dolayı titreyen bir el, bir de senin titrettiğin el.
Her iki hareketi de bil ki Tanrı yaratmıĢtır. Fakat bu hareketi onunla mukayeseye imkan yoktur.
Ġhtiyarınla el oynatmadan piĢman olabilirsin, fakat titreme illetine mübtela bir adamın piĢman
olduğunu ne vakit gördün‖.5
―Onun verdiği kudrete Ģükretmek, kudretini artırır. Cebir ise nimeti elinden çıkarır.
Senin cebrîliğin yolda uyumaktır, uyuma; o kapıyı o dergahı görmedikçe uykuya dalma.
Ey dikkatsiz cebrî! Sakın o meyvalı ağacın altından gayri bir yerde uyuma.
Cebre inanmakla yol kesen haydutlar arasında uyumak müsavidir. Vakitsiz öten kuĢ nasıl olur da
kurtulur‖.6
―Tembellik yüzünden Ģükür ve sabırdan mahrum kalan ancak Ģunu bilir: Ayağını ‗cebir‘ tutmuĢtur
(bana bunu Tanrı vermiĢ demektedir).
Cebir iddia eden, hasta değilken kendisini hasta göstermiĢtir. Nihayette hastalık o kimseyi sıhhatten
ayırmıĢtır‖.7
―Ġyiyi bilmedikçe kötüyü bilemezsin. Ey yiğit, zıt zıddıyla görülebilir.
Madem ki bu fikri terk etmekten acizsin. O vakit günah iĢlemekten de acizdin.
Aciz olduktan sonra piĢmanlık neden? O acizlik, kimin takdiriyle onu ara‖.8
Yukarıya aldığımız mısralardan da anlaĢıldığı gibi Mevlana, kulun herhangi bir seçme hürriyetine sahip
olmadığı anlamına gelen cebir (Cebriyye) görüĢünü kesin olarak reddetmektedir. Buna mukabil insanın
yaptığı iĢlerde, tamamen seçme hürriyetine yani bir iradeye sahip olduğunu ve bu seçme hürriyeti
neticesinde yaptığı iĢlerden de sorumlu olduğunu açıkça vurgulamaktadır. Bu açıklamalarıyla Mevlana
Cebriyye mezhebinin görüĢlerini reddetmekte ve Ehl-i Sünnetin görüĢlerini benimsediğini göstermiĢ
olmaktadır. Ayrıca ―Tanrı‘nın, bir adamı bir iĢe ayırması, bir iĢe koĢması, dileği, isteği, ihtiyar ve iradeyi
menetmek değildir ki‖!9 Ģeklindeki açıklamasıyla, Allah‘ın küllî iradesi ile kulun cüz‘î iradesinin (cüz‘î
ihtiyarî) çatıĢmadığını, bilakis her ikisinin bir Ģekilde uyuĢtuğunu ve uyumlu olduğunu ifade etmeye
çalıĢmaktadır.

1 Mesnevi, IV, 114.
2 Mesnevi, IV, 234.
3 Mesnevi, I, 51.
4 Mesnevi, I, 49.

5 Mesnevi, I, 120.
6 Mesnevi, I, 75.
7 Mesnevi, I, 86.

8 Mesnevi, IV, 110.
9 Mesnevi, IV, 234.
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3- Efal-i Ġbad Konusundaki GörüĢleri
Mevlana bu konuda da görüĢ ve fikirlerini açıkça ifade etmiĢtir. Kulların fiillerinde ve bu fiillerin
meydana gelmesinde kulun, sadece kasib yani kazanan olduğunu, insanın fiillerinin ise tamamen Allah
tarafından yaratıldığını çok açık bir Ģekilde beyan eder.
Konuyla ilgili olarak,
―Kimi altına, gümüĢe sahip olmuĢ, zenginlikte naziri olmayan bir dereceye eriĢmiĢ görürsen bil ki o,
kazanma zahmetine sabretmiĢtir.
Gözü açık olan bunları sebepsiz, Tanrı hikmeti olarak görür. Fakat madem ki duygu alemindesin,
sebeplere kulak as.
Sebeplere yapıĢmamak, onları görmemek makamı; ruhu tabayi aleminden kurtulmuĢ olanındır‖.1
―Yapılan iĢin ğayb aleminde eserleri doğar, o meydana gelen eserler, halkın hükmüne tabi değildir.
Onların bize nispeti varsa da hepsi, ancak tek Tanrı tarafından yaratılmıĢtır.
Mesela Amr‘e Zeyd bir ok atar; o ok Amr‘ı kaplan gibi yaralar.
Yara, bir yıl kadar Amr‘ın vucudunda ağrılar, sızılar meydana getirir. O dertleri Hak yaratmıĢtır, insan
değil.
Ok‘a hedef olan Amr, o anda korkudan ölürse, yahut ölümüne kadar bedeninde yaralar, bereler
vücuda gelir de,
O ağrılardan, o illetlerden ölürse Zeyd‘e, ilk sebepten, ok attığından dolayı katil de!
Hepsi Tanrı‘nın icadiyse de o ağrıları Zeyd‘e nispet et‖.2
―Ekin ekmek, nefes almak, tuzak kurmak, çiftleĢmek de böyledir. Onların sesleri, hep Hakk‘a mutîdir
(eken, nefes alan, tuzak kuran, çiftleĢen kuldur; bitiren, yaĢatan, tuzağa düĢüren, doğurtan, yahut bunların
aksini meydana getiren Hak‘tır)‖.3
―Hakk‘ın yaptıklarını da gör, bizim yaptıklarımızı da. Her ikisini de gör ve bizim de yaptığımız iĢler
olduğunu bil, zaten bu meydanda‖.4
―Ortada halkın yaptığı iĢler yoksa, her Ģeyi hak yapıyorsa, Ģu halde kimseye ‗bunu niye böyle yaptın‘
deme!
Tanrı‘nın yaratması, bizim yaptığımız iĢleri meydana getirmededir. Bizim iĢlerimiz, Tanrı iĢlerinin
eserleridir‖.5
Görüldüğü gibi Mevlana yukarıya alıntıladığımız mısralarında, insanın sadece tercih eden, kazanan,
kâsib olduğunu, bir tercihe sahip olup bunu icra etmesinden dolayı da sorumlu olduğunu; ancak insanın
fiillerinin ve diğer tüm hareketlerin yaratıcısının Allah olduğunu ve insanın tercihi sonucu tüm
hareketlerin Allah tarafından yaratıldığını beyan etmektedir. Mevlana, insana tercih hakkını vermekle
Cebriyye mezhebinin görüĢünü reddetmektedir. Ġnsan fillerinin yaratıcısının, kulun kendisinin değil de
Allah olduğunu kabul etmekle de Mutezile mezhebinin iddialarını reddetmiĢ olmaktadır. Bu bakıĢ açısı
tamamen Sünnî bir bakıĢ açısıdır. Dolayısıyla Mevlana da bu bakıĢ açısını kabul etmekle Sünnî anlayıĢı
benimsemiĢ olmaktadır.6
4- Kaza ve Kader Hakkındaki GörüĢleri
Mevlana Ġslam mezhepleri arasında tartıĢmalı konulardan biri olan Kaza ve Kader meselesinde de
görüĢlerini açıklamıĢtır. Konuyla ilgili Mevlana‘nın görüĢleri Ģöyledir.
1 Mesnevi, II, 141.
2 Mesnevi, I, 133.
3 Mesnevi, I, 134.
4 Mesnevi, I, 118.
5 Mesnevi, I, 119.
6

Ehl-i Sünnetin konuyla ilgili görüĢleri için bkz. Ethem Ruhî Fığlalı, Çağımızda Ġtikadî Ġslam Mezhepleri, Selçuk Yayınları,
Ġstanbul 1980, s. 49-50; ġerafettin Gölcük, Bakıllanî ve Ġnsanın Fiilleri, TDV Yayınları, Ankara 1997.
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―Fakat kaza gelince bilgi uykuya dalar, ay kararır, gün tutulur.
Kazanın bu çeĢit hilesi nadir midir ki? Kaza ve kaderi inkar edenin inkarı bile, bil ki kaza ve
kaderdendir‖.1
―Kaza ve kader zuhur edince bir tuzağı bile görmüyorsam bu yolda cahil olan yalnız ben değilim ya!
Zorlamayı bırakıp feryad ü figana koyulan kiĢi ne kutlu kiĢidir; o, iyi bir iĢe sarılmıĢtır.
Eğer kaza seni gece gibi sararsa sonunda yine elinden tutacak odur‖.2
―Hepsi dediler ki: ‗Ey halden haberdar hakim! Çekinmeyi bırak; çekinme, insanı kaderin
hükümlerinden kurtaramaz.
Kaderden çekinmekte periĢanlık ve kötülük vardır, yürü tevekkül et ki tevekkül, hepsinden iyidir.
Ey kötü hiddetli adam! Kaza ile pençeleĢme ki kaza da seninle kavgaya tutuĢmasın‖.3
―Kaza ve kaderle pençeleĢmek mücahede sayılmaz. Çünkü bizi pençeleĢtiren, savaĢtıran da kaza ve
kaderdir‖.4
Burada Mevlana açıkça kaza ve kaderin varlığını kabul ettiğini göstermektedir. ġu hususa da dikkat
çekmekte yarar var kanaatindeyim. Yukarıya alıntılanan mısralarda zahiren cebrîlik iddiası varmıĢ gibi
görünüyorsa da Mevlana‘nın buradaki esas vurgusu, asıl olanın irade-i külliye olan Allah‘ın iradesi olduğu
hususunadır. Buna göre kainatta, dünyada, insanlar ve toplumlararası iliĢkilerde esas olan irade, irade-i
külliyedir. Diğer bir tabirle insan ve diğer tüm yaratıklar, Allah‘ın onlar için koyduğu kural ve kaidelere
bağlıdırlar ve bunların dıĢına çıkamazlar ki buna Sünnetullah diyoruz. Diğer taraftan Mevlana burada bu
fikirleri dile getirmekle aslında ‗Ġnsan‘ (Dehr) suresinin otuzuncu ayetinin bir nevi tefsirini yapmıĢ
olmaktadır. Adı geçen surenin otuzuncu ayetinin meali Ģöyledir: ―ġu da var: Allah dilemedikçe, siz hiçbir
Ģey dileyemezsiniz. Çünkü her Ģeyi bilen, hikmet sahibi ancak Allah‘tır‖.5
Ġnsanın kendi fiillerinin yaratıcısı olup olmadığı konusu ise efal-i ibad konusunda iĢlenmiĢti. Kısaca
hatırlayacak olursak kul, kendi cüzî iradesi olduğu için yaptığından sorumlu olmakla beraber; insanın
bizzat kendisi, kendi fiillerinin yaratıcısı değildir. Tüm fiiller Allah tarafından yaratılmaktadır. Burada
Mevlana‘ya göre irade-i cüz‘îyye ile irade-i külliye çatıĢmamakta, aksine birbirini tamamlayan birer unsur
olmaktadırlar.
5- Ġlk Dört Halife (Hulefa-i RaĢidin) ve Diğer Sahabeler Hakkındaki GörüĢleri
KonuĢmamızın baĢında Mevlana‘nın özellikle aĢırı ġiîlikle itham edildiğini ifade etmiĢtik. ġiîliği diğer
mezheplerden farklı kılan temel inanç ilkeleri kısaca Ģunlardır.
a- Hz. Ali, Hz. Peygamberden sonra nass ve tayinle Halife olması gereken kiĢidir.
b- Ġmamet Hz. Ali‘nin çocukları (Hasan ve Hüseyin) ve Hüseyin‘den olma torunlarıyla devam eder
ve onlara hastır.
c- Hz. Peygamberden sonra Ġmamların sayısı on ikidir.
d- Hz. Ali ile savaĢan Hz. Muaviye ve yakın arkadaĢlarını küfre girmiĢ kimseler olarak kabul ederler.
e- Ġlk üç Halife, Hz. Ali‘nin hakkı olan hilafeti en hafif deyimiyle ona vermemiĢ, hakkını teslim
etmemiĢlerdir. Daha aĢırı ġiiler ise ilk üç Halifeye (özellikle ilk ikisine) küfreder ve onları zalimlikle
suçlarlar.6
ġia‘nın bu fikirlerini göz önünde bulundurarak, Mevlana‘nın bu konularla ilgili ne tür fikirler beyan
ettiğine bakarsak onun aĢırı olup olmadığı bir tarafa, vasat bir ġiî bile sayılamayacağı rahatlıkla
1 Mesnevi, I, 99.
2 Mesnevi, I, 101.

3 Mesnevi, I, 72-73.
4 Mesnevi, I, 79.
5
6

Kur‘an, 76/30.
ġia‘nın konuyla görüĢleri için bkz. Ġbn Babeveyh el-Kummî, Risaletü‘l-Ġ‘tikadati‘l-Ġmamiyye, ter: Ethem Ruhi Fığlalı, AÜĠF
Yayınları, No: 141, Ankara.
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anlaĢılacaktır.
Diğer taraftan son yıllarda, Alevîlerin önde gelen bazı Ģahsiyetleri, Mevlana‘yı, bir Alevî önderiymiĢ
gibi takdim etmeye çalıĢmakta veya en azından öyle göstermeye çalıĢtıklarına tanık olmaktayız.1
Mevlana‘nın ilk dört Halife ve diğer sahabeler hakkındaki görüĢlerine bir göz gezdirildiği zaman bu
iddiaların doğru olup olmadığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
Konuyla ilgili görüĢlerine gelince Mevlana, sırasıyla Hz. Adem, ġit, Nuh, Ġbrahim, Ġsmail, Davud,
Süleyman, Yakup, Yusuf, Musa ve Ġsa peygamberleri çeĢitli vasıflarla anıp övdükten sonra sözü Hz.
Muhammed ve arkadaĢlarına getirir.
―Muhammed o mülkü, o nimeti buldu da hemencecik ayı ikiye böldü.
Ebubekir, tevfika mahzar oldu da öyle bir padiĢahın müsahibi oldu, öyle bir padiĢahı candan tasdik
etti.
Ömer o maĢuka aĢık oldu da gönül gibi hakkı batılı ayırd etti.
Osman, o apaçık görüĢün ta kendisi oldu da feyizli bir nura nail olup zinnureyn oldu.
Mürteza onun yüzünden inciler saçtı da can vadisinde Tanrı aslanı kesildi‖.2
Mevlana, burada Hz. Ali‘den sonra sırasıyla Cüneyd-i Bağdadî (öl.909-911)3, Bayezid-i Bistamî
(öl.848)4, Maruf-u Kerhî (öl.815-816)5, Ġbrahim Edhem (öl.777-778)6 ve ġakik (öl.709) gibi büyük
mutasavvıfları meĢhur yönleriyle överek zikreder.
Mevlana, yukarıya alıntıladığımız mısralarında ilk dört halifeyi sırasıyla olduğu gibi ele alıp onları
zikretmiĢ ve övmüĢtür. Ve yine onları, tarihçe meĢhur oldukları vasıflarıyla ön plana çıkararak anmıĢtır.
Bu durum, onların fazilet sırasını Ehl-i Sünnetin anlayıĢındaki gibi aynen kabul ettiğini gösterir.
Diğer taraftan ġiîlerin özellikle sevmediği Hz. Ömer‘i açık bir Ģekilde överek Ģöyle der:
Rum elçisi, ―Medine halkına ‗Halifenin köĢkü nerdedir ki atımı, eĢyamı oraya çekeyim‘ dedi.
Halk dedi ki: ‗Onun köĢkü yok, Ömer‘in köĢkü, ancak aydın canıdır.
Gerçi emir diye adı sanı duyulmuĢsa da onun yoksullar gibi ancak bir kulübeciği var.
KardeĢ, onun köĢkünü nasıl görebilirsin? Gönül gözünde kıl bitmiĢ!
Gönül gözünü kıldan ve hastalıktan arıt, sonra köĢkünü görmeyi gözet‖.7
―Bir Bedevî karısı, onun yabancı olduğunu gördü; Ömer‘i aradığını anlayıp ‗ĠĢte Ģuracıkta, Ģu hurma
ağacının altında;
Hurma ağacının dibinde, halktan ayrılmıĢ, yapayalnız, gölgelikte uyuyan Tanrı gölgesini gör‘ dedi‖8
―Ey aziz sen bana Mustafa‘sın, Ben de sana Ömer gibiyim. Senin hizmetin uğrunda belime gayret
kemerini bağladım dedi‖9
Mevlana, bu beyitleriyle Hz. Ömer‘in hem mütevaziliğini hem manevi değerini ‗Tanrı gölgesi‘ tabiriyle
nazara vermeye çalıĢmaktadır.
Hz. Osman ile ilgili olarak,
―Osman‘ın devri gelince o üst basamağa çıktı, o bahtı kutlu oraya oturdu‖.10
―Ondan sonra o merhametli halife, hutbe okuyacak yerde ta ikindiye yakın bir zamana kadar sustu
Birkaç defa canlı televizyon programlarında, CEM vakfı baĢkanı sayın Ġzzettin Doğan tarafından bu iddianın dile getirildiğine
tanık olmuĢumdur.
2 Mesnevi, II, 70-71.
3 Hayatı için bkz., Süleyman AteĢ, ―Cüneyd-i Bağdadî‖, DĠA, VIII, 119-121, Ġstanbul 1993.
4 Hayatı için bkz., Süleyman Uludağ, ―Bayezid-i Bistami‖, DĠA, V, 238-241, Ġstanbul 1992.
5 Hayatı için bkz. ReĢat Öngören, ―Maruf-u Kerhi‖, DĠA, XXVIII, 67-68, Ankara 2003.
6 Hayatı için bkz., ReĢat Öngören, ―Ġbrahim b. Edhem‖, DĠA, XXI, 293-295, Ġstanbul 2000.
7 Mesnevi, I, 112.
8 Mesnevi, I, 113.
9 Mesnevi,I, 6.
10 Mesnevi, IV, 40.
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kaldı‖.1
Mevlana burada da Hz. Osman‘ın merhametini ve Ģefkatini açıkça övmektedir. ġia mensupları gibi
onu, hakkı olmadığı halde hilafeti ‗bir Ģekilde‘ almakla veya diğer bazı müellifler gibi onu daha farklı
sebeplerle eleĢtirmemektedir.
Mevlana, Hz. Muaviye‘yi de emir olarak anmakta, onu akıllı, tedbirli, Ģeytanla olan tartıĢmalarında bile
ġeytan‘a galebe çalan ve ona aldanmayan akıllı bir kimse olarak göstermektedir.2
Diğer tüm sahabelerle ilgili olarak da Mevlana Ģöyle der.
―Hamd alemlerin rabbi Allah‘adır. Allah resulüne -Allah rahmet etsin- selametler versin. Ve onun
tertemiz soyunun ve sahabesinin hepsine rahmet olsun‖.3
Mevlana, Hz. Peygamberin çocuklarıyla ilgili olarak da Ģöyle der.
―Dönen ve bu yüzden baĢı dönmüĢ olan kiĢi elbette evi de kendisi gibi döner görür.
O edepsiz bahçıvanın söylediği sözler kendi haliydi. Evlad-ı Resulden o iĢler uzaktır‖.4
―O zalim herif, Ģerife, Haricî, Al-i Yasin‘e ne yaparsa onu yaptı.
Hatta ġeytan ve Gul, Al-ı Resul‘e Yezid ve ġimir5 gibi nasıl kin tutarlarsa o da öyle kin tuttu, öcünü
aldı‖.6
Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢıldığı gibi Mevlana, Hz. Peygamberin tüm ashabına rahmet
istemektedir. Bu istek ve inancıyla, ġiî Ġmamiyye‘nin temel bir görüĢü olan Peygamberin ashabı arasındaki
ayırım fikrini reddetmektedir. Diğer taraftan evlad-ı resulu genel olarak övmekte, onları bayağı iĢler
yapmaktan uzak görmekte ve onları ‗bayağı iĢlerden uzak olan kimseler‘ olarak vasıflandırmaktadır.
Bununla beraber onlara, Ġmamiyye inancında olduğu gibi Ġmamet ve masumiyet isnat etmediğini de
müĢahede etmekteyiz. Bu konuda da Mevlana‘nın bu fikirleriyle yine tamamen Sünnî anlayıĢı
benimsediğini görmekteyiz.
Bütün bunlardan ayrı olarak Mevlana, muhafazakar olarak bilinen Sünnîlikten de öte, kendi meslek ve
meĢrebinin aĢk olduğunu, eserlerinin çok değiĢik yerlerinde çok değiĢik ifadelerle dile getirmektedir.
Bununla da ilgili olarak Ģöyle der.
―Bunu bırak, surete olan aĢklar, mutlaka surete ve güzel kadına değildir.
Ġster bu cihanın aĢkı olsun, ister o cihanın aĢkı, hakiki maĢukta suret yoktur.
Hakikaten surete aĢıksan sevgili ölünce onu niye terk ediyorsun?
Sureti yine yerinde, bu terk ediĢ neden? AĢık, iyice ara, maĢukun kim?‖7
―Sen suretten kurtulmadıkça Tanrı‘ya surete sığmaz yahut sığar demen, aslı olmayan bir sözden
ibarettir.
Tasvire sığar, yahut sığmaz bahsi, tamamiyle iç olmuĢ, suretten kurtulmuĢ adamın harcıdır‖.8
―Ey nakĢı sureti olmayan! Bunca nakıĢlar, bunca suretlerle sana hem müĢebbih hayran olmuĢtur, hem
muvahhit.
Gah müĢebbihi muvahhit yapmakta, gah suretler muvahhidin yolunu kesmekte‖.1
1 Mesnevi, IV, 41.

Mesnevi, II, 200-214. Abdülbaki Gölpınarlı, burada Mevlana‘nın, Muaviye‘ye sadece emir dediğini, böyle demekle onun
halifeliğini tasdik etmediğini ve onu ancak bir padiĢah, bir sultan olarak gördüğüne dikkati çeker. Mesnevi, II, 326. Gölpınarlı‘nın
bu yorumunun, ġia‘ya mensubiyetinden dolayı olsa gerek, zorlamalı bir yorum olduğu açıktır. Çünkü Ehl-i Sünnet‘in de onu,
vasıfları itibariyle, Hulefa-i RaĢidin olarak kabul edilen ilk dört Halife gibi görmediği bilinen bir husustur. Hatta, sahabe olmasına
rağmen onun bazı icraatları, yine bazı Sünnî alimler tarafından Ģiddetli bir Ģekilde tenkit edilmiĢtir. Kısaca Mevlana‘nın Muaviye
hakkındaki görüĢleri de Sünnî camianın bu konudaki görüĢleriyle paralellik arz etmektedir.
3 Mesnevi, I, Önsöz s. K.
4 Mesnevi, II, 168.
5 Hz. Hüseyin‘i Ģehid eden kiĢinin adı.
6 Mesnevi, II, 169.
7 Mesnevi, II, 54.
8 Mesnevi, II, 6.
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Mevlana bu ifadelerle Cenabı Allah‘ın birliğini ve benzersiz oluĢunu anlatmanın yanı sıra kendi
tasavvufî anlayıĢını da dile getirmektedir. Ayrıca, daha önce Mevlana‘nın sırasıyla ilk Peygamberleri, sonra
Hz. Muhammed‘i, daha sonra ilk dört halifeyi ve hemen sonrasında da tasavvuf meslek ve meĢrebinin
önde gelen simalarını zikredip övdüğünü ifade etmiĢtik. Aslında bu sıralama Mevlana‘nın, hakkı tebliğ
görevinin, bir baĢka ifadeyle, Allah tarafından insanları irĢad görevinin, Hz. Peygamber ve ilk dört
halifeden sonra velayet tarzında tecelli ederek adlarını zikrettiği2 tasavvuf büyüklerine geçtiği inancında
olduğunu göstermektedir.
Bütün bunlarla beraber Mevlana, insanlar arasında mutlaka görüĢ farklılıklarının olacağını, hatta
bunun kaçınılmaz olduğunu ve bu durumun bu ‗imkan‘ aleminin böylesi bir sonucu verecek Ģekilde
dizayn edilmesinin bir sonucu olduğunu; bir baĢka ifadeyle güzel ve güzelliklerin ortaya çıkması için
mutlaka zıtlarına da ihtiyaç bulunduğunu ifade etmektedir. Bunu dile getirmekle beraber vahyin
rehberliğini kabul ettiği gibi, aklın rehberliğini de bir tarafa atmamakta, vahiyle desteklenmiĢ ve nurlanmıĢ
bir aklı da ölçü olarak kabul ettiğini değiĢik Ģiirlerinden anlamak mümkündür. Bu farklılıklar konusunda
özellikle bilginin kıymetine vurgu yapmakta ve ―Fakat eğer her Ģey de ayıplı olsaydı bilginin ne faydası
olurdu? Madem ki hepsi odun, burada öd ağacı yok demektir. Her Ģey hak demek ahmaklıktır, fakat her
Ģey batıl diyen de Ģakidir‖3 demek suretiyle bu hususa dikkati çekmektedir.
Sonuç
Mevlana çok yönlü bir Ģahsiyet olup bir çok eser yazmıĢ mutasavvıf bir zattır. Kendisine isnat edilen
bazı iddiaları Ġslam mezhepler tarihi açısından irdelemeye çalıĢtık. Dile getirdiği görüĢlerini incelediğimiz
zaman, bazılarının iddia ettiği gibi onun aĢırı ġia‘yla hiçbir ilgisinin olmadığı açık bir Ģekilde görülecektir.
Diğer taraftan Mevlana, Ġtikadî Ġslam Mezhepleri arasında tartıĢmalı olan konuların hemen hemen
tamamında kendi görüĢ ve fikirlerini çok açık bir Ģekilde dile getirmiĢtir. Buna göre Mutezile‘yi oldukça
belirgin bir Ģekilde fikren yermiĢ ve görüĢlerini reddetmiĢtir. Aynı Ģekilde Cebriyye mezhebini
reddettiğini, onlara ait olan cebrî görüĢün yanlıĢ olduğunu ifade etmekle göstermiĢtir. Bu, birbirine zıt iki
mezhebi reddetmekle Mevlana‘nın Mutezilî ve Cebriyeci olmadığı zaten kendiliğinden ortaya çıkmıĢ
olmaktadır.
Mevlana, MüĢebbihe, Musavvire ve bunlara benzer diğer mezheplerin görüĢlerini reddetmekle, fikren
bu mezheplerin görüĢleriyle de herhangi bir alakasının olmadığını göstermiĢtir.
Hz. Peygamberden sonraki Halifelerin sıralamasını olduğu gibi kabul etmesi, Hz. Ebubekir, Hz.
Ömer ve Hz. Osman‘ı ciddi bir Ģekilde övmesi ve özellikle de Hz. Muaviye‘yi makul bir Ģahsiyet olarak
kabul edip herhangi bir olumsuzlukla itham etmemesi, kendisinin ġia‘yla da herhangi bir ilgisinin
olmadığını göstermektedir.
Yukarıda saydığımız mezheplerin tamamını reddetmesi, bunun yanında Sünnîliği açıkça övmesinin
yanı sıra savundukları görüĢlerin Sünnî camia tarafından savunulan görüĢler olması da gösteriyor ki
Mevlana tam manasıyla Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaat mezhebine mensup bir Ģahsiyettir.

1 Mesnevi, II, 5.

2 Mesnevi, II, 70-71.
3 Mesnevi, II, 225.
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