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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, mutasavvıf oluĢu ve irfani yöndür.
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 uluslar arası 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 tekrar teĢekkür ediyoruz.

20 Nisan 2008, ġanlıurfa
Prof. Dr. Abdurrahman ELMALI

Prof. Dr. Ali BAKKAL

MEVLÂNÂ‘NIN ĠBADET ANLAYIġI/MEVLÂNÂ‘NIN ĠBADETĠ MANA VE ġEKĠL
BÜTÜNLÜĞÜ ĠÇERĠSĠNDE ELE ALMASI
Prof. Dr. Ali AKPINAR

GiriĢ
Mevlânâ ile ilgili pek çok yayının yapıldığı günümüzde onun ibadet anlayıĢına dair çeĢitli spekülatif
yorumlar da yapılmaktadır. Zaman zaman bu çalıĢmaların Mevlânâ‘yı, olduğu gibi tanıtma yerine, bazı
çevrelerce olması istenildiği gibi tanıtmaya kaydığı da olmaktadır. Bu meyanda Mevlânâ‘da ibadetin,
ritüellerden ziyade kalp temizliği, Ģekilden ziyade mana üzerinde yoğunlaĢtığını savunanlara
rastlanmaktadır. Oysa Mevlânâ, bazılarının sandığı gibi Ģeklî ibadetleri yok saymıyor, aksine kendi
zamanında çoğu kimse tarafından Ģeklen yapılan ibadetlerin içini doldurmaya, onu derinleĢtirmeye ve
onları mana zenginliğine taĢımaya çalıĢıyordu.
Genel olarak namaz kılan, oruç tutan, hacca gidenlerin yaĢadığı bir toplumda yaĢayan ve temel
ibadetlerini yerine getiren Mevlânâ, çoğu kez Ģeklî ibadetleri eleĢtirmiĢtir. Onun bu eleĢtirisinden, Ģeklî
ibadetin yok sayılması gibi bir sonuç çıkar mı? Sunacağımız bu tebliğde Mevlânâ‘nın genel olarak ibadet
anlayıĢını ortaya koyduktan sonra; özel olarak onun namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerin içerisini nasıl
doldurduğunu kendi sözleriyle açıklamaya çalıĢacağız. Böylece onun ibadet anlayıĢı doğru bir biçimde
ortaya konulup, bu konudaki kimi yanlıĢ anlamaların önüne geçilmiĢ olacaktır.
a. Mevlânâ‘nın Ġbadet AnlayıĢı Ġle Ġlgili YanlıĢ Anlamalar
Mevlânâ‘dan sonra, onun yolunu izleyenler, onun felsefesini kurumsallaĢtırarak yaygınlaĢtırmıĢlardır.
Kısa zaman sonra Mevlevîlik dünyanın dört bir yanında etkisini gösteren bir akım haline gelmiĢtir. Çok
geniĢ bir alana yayılan ve pek çok kesimlerce benimsenen Mevlevîlik, bulunduğu zaman, çevre ve Ģartlara
göre zaman zaman farklı renklere bürünmüĢtür. Bu akım içerisinde yer alan kimseler arasında farklı
anlayıĢlar, farklı düĢüceler, farklı söz ve eylemler de görülür olmuĢtur.
Gölpınarlı‘ın dediği gibi Mevlevîlik büyüyüp genişledikçe türlü renklere boyandığı, özünü emip belirsizleştiği
dönemler olmuştur1. Mevlevîliğin kuruluĢ ve yayılıĢ devrinden sonraki dönemlerde ilk devrin karakterini
bütünüyle görmek mümkün değildir.2
Mevlânâ‘dan sonraki Mevlevîler arasında görülen bazı olumsuzlukların temelinde geniĢ bir alana
yayılması yanında, Mevlânâ‘nın eksik, yanlıĢ ve yanlı anlayıĢların da etkisinin olduğunu söylemek gerekir.
Zaman zaman Mevlevîlikte gelinen nokta, Mevlânâ‘nın felsefesine uydurulmaya yahut yaĢayan
Mevlevîliğin olumsuzluklarını destekleyen söylem ve yorumlar Mevlânâ‘ya söyletilmeye çalıĢılmıĢtır.
Sözgelimi Mevlânâ‘nın ünlü eseri Fîhi Mâfîh‘ çeviren Tarıkkahya çeviriye yazdığı önsözde
Mevlânâ‘nın amel, namaz, oruç ve hac anlayıĢı ile ilgili olarak Ģunlara yer vermiĢtir:
Amel, insandaki manadır, sureti yoktur… Namaz suretten ibaret değildir. Bu namazın başı tekbir, sonu selamdır.
Başı ve sonu olan her şey kalıptır. Onun ruhu eşsiz ve sonsuzdur. İstiğrak, kendinden geçiştir ve bu kılınan namazdan
daha iyidir. Kalp huzur olmadan kılınan namaz, namaz olmaz. Namaz içtedir ve ruhun namazıdır. Şeklen kılınan
namaz geçicidir. O, sadece namaz kılmakla kendilerini gerçek Müslüman sananlara, muhtaç oldukları dersi de bu suretle


C.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, lakpinar@cumhuriyet.edu.tr
Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik, Ġstanbul, 1983, Önsöz.
2 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik,s, 100.
1
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vermiş oluyor.
Oruç insanı, zevklerin, güzelliklerin kaynağı olan yokluğa doğu götürür…
Zahir ehli için Mescid-i Haram, halkın ziyaret için gittiği Ka‟be‟dir. Âşıkların ve Tanrı‟nın seçkin kullarının indinde
ise Mescid-i Haram, Tanrı‟nın visalidir. Ka‟be‟den maksat, velilerin ve nebilerin gönülleridir. Burası Tanrı‟nın vahyinin
yeridir. Ka‟be, onun feridir. Gönül olmasa Ka‟be ne işe yarar!1
ġeklî eylemlerin derinliği ve hikmeti ile ilgili olarak söylenmiĢ bu sözlerden Ģeklî amellere gerek
olmadığı sonucu çıkarılabilmektedir. Oysa Mevlânâ, Namaz kılarken, dostlara, akrabalara iltifat edilemeyeceğini
ve bu yüzden de insanın yanlış yapmış olmayacağını söyledikten sonra Ģunları söyler:
Biri, Tanrı‟ya namazdan daha yakın olan bir şey var mıdır, diye sordu. O şöyle cevap verdi: Hem namaz vardır, ama
namaz yalnız bu suretten ibaret değildir. Bu namazın kalıbıdır. Çünkü bu namazın başı sonu bellidir ve vardır. Başı
sonu olan her şey ise kalıptır. Tekbîr namazın başı, selam ise onun sonudur. Bunun gibi şahâdet de yalnız dilleriyle
söyledikleri şey değildir… Başı sonu olmayan namazı nebîler bulmuştur, bunu ortaya çıkaran nebi şöyle buyurur: Benim

Tanrı ile bazı vakitlerim olur ki o zaman, oraya ne Tanrı tarafından gönderilmiĢ peygamber ve
ne de Tanrı‘ya en yakın bir melek sığar. O halde ruhunun yalnız bu suretinden ibaret olmayıp, belki istiğrak,

kendinden geçiş olduğunu bilmiş olduk. Çünkü bütün suretler dışarıda kalıp oraya sığmazlar. Katıksız, sırf mana olan
Cebrâil bile oraya sığmaz.2 Elbette namazın ruhu, okunan namazdan daha iyidir.3O halde amel ve fiil sadece bu görünen
hareket ve faaliyetlerden ibaret değildir. Bunlar, belki o amelin sureti, görünüşüdür ve o, candır.4
Görüldüğü üzere Mevlâna bu sözlerinde namaz ve Ģahadetin Ģekline tümüyle karĢı çıkmamakta,
onların içlerinin doldurulmasını ve gayelerine uygun olarak yapılmasını istemektedir. Nitekim o, mana ile
beraber suretin de olmasının gereğini Ģöyle vurgular:
Çünkü suretin de büyük bir itibarı vardır. İtibar ne demek! O, hatta öz ile, mana ile beraberdir. Nasıl ki beyinsiz bir
kafanın işi bir sonuç vermezse, kabuksuz meyve de yetişmez. Mesela bir çekirdeği kabuksuz olarak yere ekersen göğermez,
fakat onu kabuğu ile beraber yere gömdüğün zaman göğerir ve büyük bir ağaç olur. Binaenaleyh vücudun da büyük bir
aslı, rolü vardır.5
Bizi himmetle anla, asıl olan himmettir, söz ise feridir, olmasa da olur diyene Mevlânâ Ģöyle cevap verir: Bu
himmet, cisimler âleminden önce, ruhlar âleminde mevcuttu. Şu halde bizi, cisimler âlemine boşu boşuna getirmediler. Buna
imkan yok. Öyleyse sözün de rolü olmalı ve faydası bulunmalıdır. Eğer kayısı çekirdeğinin sadece içini ekersen bir şey
bitmez. Halbuki onu kabuğu ile diktiğin zaman biter. İşte bu bakımdan suretin de rol oynadığını anlamış olduk. Kalp
huzuru olmada kılınan namaz namaz olmaz buyrulduğu gibi, namaz da içtedir. Fakat sen onu mutlaka
şekillere sokarsın. Görünüşte ruku‟, secde ile ona bir suret vermek lazımdır. Bunları yatığın zaman, ondan nasibini alır,
muradına erersin. Onlar, namazlarına devam ederler6ayetindeki namaz, ruhun namazıdır. Sureten, şeklen
kılınan namaz geçicidir, devamlı olmaz. Çünkü ruh, deniz âlemidir, sonsuzdur. Cisim ise deniz kıyısı ve karadır, sınırlı
ve ölçülüdür. İşte bu yüzden devamlı namaz ancak ruhun namazı olabilir. Ruhun da rukusu secdesi vardır, fakat bunları
açıkça şekille göstermek lazımdır. Çünkü mananın suretle bağlılığı vardır. İkisi bir olmadıkça fayda vermezler. 7Bu
devamlı olan namaz, bütün gün kıyam, ruku ve sücud değildir. Bundan maksat, namazda insanda olan o haldir. İşte bu
hal daima seninle bir olmalı. Uykuda olsan, uyanık bulunsan, yazarken okurken ve bütün hallerde Tanrı‟nın zikrinden
uzak olmazsın. İşte devamlı namazda olmak budur.8İbrahim Mamanıda iki rekat namaz kılmak iyidir. Fakat bu öyle
bir namaz ki onun kıyamı bu âlemde, ruku‟u öbür âlemdedir.9
Görüldüğü üzere Mevlâna burada ruhun namazından bahsederek namazın ruhunu ve namazda
Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, (Çev: Meliha Ülker Tarıkkâhya), s, XXII-XXIII.
Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 19-20.
3 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 49.
4 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 203.
5 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 30.
6 70 Meâric 23
7 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 221-222.
8 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 221-267-268.
9 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 254, 254.
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devamlı olmanın ne demek olduğunu anlatmaya çalıĢıyor, ancak ruhun namazının olabilmesinin de
bedenin Ģeklî namazından geçtiğini özellikle belirtiyor.
Bir gün arkadaşları, istiğrak halinde olan Mevlânâ‟yı namaza çağırdılar, o bunların sözlerine aldırış etmedi. Onlar
namaza durdular, yalnız müritlerinden ikisi şeyhe uyup namaza durmadılar… Sonra sır gözüyle namaza duranların
arkalarını kıbleye, şeyhe uyanların ise yüzlerini kıbleye çevrilmiş olduğunun görüldüğünü anlatır. Bu hikâyeye Hz.
Peygamberin namaz kılan ashabını çağırdığını, onun da icabet etmediğini, peygamberin daha sonra onu uyardığını delil
olarak getiriyor.1
Bu hikâyeden de Ģeklî namazın olmadığı sonucu çıkmaz, Hz. Peygamberle ilgili rivayetle karĢılaĢtırma
da doğru değildir. Çünkü orada çağıran Peygamberdir ve peygamberin çağrısına icabet etmenin gereği ile
ilgili ayet vardır.
Yukarıdaki hac ibadeti ile ilgili sözlerini Mevlânâ, Yüce Allah‟ın tasavvurlar âlemine ve hatta hiçbir âleme
sığmayacağını ve Hac ibadetinin ruhunu anlatırken söylemiştir. 2 Yoksa onun bu sözlerinden Ka‘be‘yi ziyaret
etmenin gereksiz olduğu sonucu asla çıkmaz.
Nitekim o, oruç ibadeti ile ilgili olarak Oruç insanı, zevklerin, güzelliklerin kaynağı olan yokluğa doğu götürür 3
derken Ģeklî orucun ruhu ile yaĢatılması gereğini belirtir.
b. Mevlânâ‘dan Sonrakilerin Ġbadet AnlayıĢı Ġle Ġlgili Örnekler
Mevlânâ‘dan sonraki bazı Mevlevîlerde görülen bu olumsuzluklarla ilgili birkaç örnek verecek olursak:
Mevlânâ‘nın torunu ulu Ârif Çelebî‘nin alenî olarak Ģarap içtiği, Ģeriata aykırı kimi davranıĢları
yüzünden Mevlevî büyüklerince eleĢtiriliği kaynaklarda yer almıĢtır.4 Gölpınarlı, Ģiirlerinde Ģaraptan sıkça
bahseden Mevlânâ ile oğlu Sultan Veled‘in bu sözlerinin mecaz olduğunu, onların Ģarap içtiklerinin sabit
olmadığını, ama Ârif Çelebî‘nin alenî olarak Ģarap içtiğini anlatır.5
Şaraba düşkün, zahirî kayıtlara ehemmiyet vermez Batınî bir kalıba bürünmüş bir kişi olduğu söylenen6 Ârif
Çelebî bir rubaisinde Ģöyle der: Biz niyaz ehliyiz, namaz ehli değil. Bırak namazı, öne sür niyazı, niyaz etmeye bak.
Bâtın gözün açıksa dikkat et de gör, canımızıda, gönlümüzde yüzlerce Kudüs var yüzlerce Hicaz. 7 Yine Divâne
Mehmed Çelebî olarak bilinen ve meĢreb olarak Ârif Çelebî‘ye çok benzeyen ve Konya ġerafeddin
Camiinin mihrabında Ģarap içtiği rivayet edilen8 bu kiĢi, hacca gitmeyi teklif edenlere Ģöyle çıkıĢır: Ey
ibadet kumaşını satan kervan, nereye gidiyorsunuz? Hâcetler kıblesinin haremine gelin. Yazıklar olsun, yıldızlar bile onun
çevresinde dönüyor de siz görmüyor, kırk yıldır hayal çevresinde koşup duruyorsunuz!9
Bir baĢka Mevlevî Divâne Husâm‘ın Molla Cami‘ye kıldırdığı namazda Mesnevî‘den beyitler
okuduğu, Câmi‘nin de bunu onayladığı kaynaklarda yer almıĢtır ki Gölpınarlı bu geniĢ görüĢü Camî gibi
mutaassıb birine yakıĢmadığını söyler.10
Tahirü‘l-Mevlevî de Ģu tespitleri yapar:
Fakirin şöyle bir fikri var: Bildiğim ihvanın, öğrendiğim kadar hayatını yazmak. Fakat iyisi kötüsü dahil olmak
Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 20.
Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 156-157.
3 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 198.
4 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik, s, 77-80.
5 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik, s, 78-79.
6 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik,s, 94.
7 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik,s 85.
8 Gölpınarlı da haklı olarak Ģu soruyu soruyor: Cami mihrabında Ģarap içecek kadar taĢkınlıklarda bulunan biri
müsamahanın da bulunmadığı bir devirde (Yavuz ve Kanunî devirleri) nasıl oluyor da takibe u ğramıyor?.. Yoksa o,
divâne lakabına mı sığınıyor? Yoksa ravîler mi ileri gidiyorlar? Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik, s,
117-118.
9 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik, s, 110-111.
10 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik,s, 218-219.
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şartıyla. Mesela Üsküdar şeyhinin salahından bahsedip, de Kasımpaşa dervişi Neyzen Bektâşî Hamdi‟nin fıskını
anlatmamak elbette doğru olmaz. Hepsini yazmalı. İyi olanların iyiliğini medh etmeli, kötü olanların kötülüğüne
üzülmeli…1 diyen Tahirü‘l-Mevlevî, Ġstanbul‘daki Mevlevî dergahlarını tanıtırken Ģunları söyler:
İstanbul‟un Mevlevî dergâhları öteden beri bazı şeylerle meşhur olmuşlardır. Mesela Yenikapı sûfîleriyle, Kulekapısı
sarhoşlarıyla, Beşiktaş dilencileriyle meşhurdur. Bir akşam buna lakırdı ediliyordu. Kulekapısı dergâhına gelince Dede
Efendi dedi ki:
Bu tekke bizim tekke-i işretgedemizdir/ Dervişlerimiz Hazret-i âdem dedemizdir…
Bir keresinde körkütük sarhoş dervişlerden biri baş kesmek için meydana doğru yürür, baş kesemez… Ütalik şeyhin
kucağına kusar. Çaresiz şeyh hayretler içerisinde şöyle demekten kendini alamaz: Bunuda mı gördük? Hey gidi Mevlânâ,
hû diyelim hû… Herif zaten demli. Deme, gülbanga ihtiyacı yok!2 Böyleleri Mevlevî suret, Bektaşî sîret kimselerdir.3
Namaza çağırdığı son dönem Mevlevîlerini „Bizim çelebîler, bizim komşular… Allah hidayetiyle, onlarla
birlikte beni de ıslah etsin… Güneşin nereden doğduğunu bilmiyorlar. Güneşi hep doğmuş görürler, doğu ne taraf bilmezler‟
diye tanımlayan mahalle hocaları Hacı Veyis Efendi‘ye „Hocam ne merak ediyorsun? Bizim namazımızı Mevlânâ
hazretleri kıldı… Hem öyle bir zatın torunu olacağız, hem de bu kadar bir ilifat ve şefaatine nail olmayacak mıyız? Sen
kendine acı…‟4 diye cevap verdiklerini hüzünle anlatır.
Kendilerine Mevlevî diyen bazı kimselerin, Hazretin sekir ve vecd halindeyken söylemiĢ olduğu bazı
beyitlere tutunarak ‗bizim namazımızı Mevlânâ kılmıĢtır‘ Ģeklindeki herzelerine son dönemlerde
Konya‘da bir Mesnevî üstadı olan Murat Hoca (v: 1960) Ģöyle cevap verir:
Mevlânâ Hazretlerinin hayatına bakalım. Yirmi sene, babası gibi sultânu‟l-ulemâdan okumuş, evleri bir medrese
imiş… Sonra kendisi de yirmi seneden fazla ilim okutmuş, talebe yetiştirmiş… Ancak ondan sonra Mesnevî‟yi yazmaya
başlamış… Mesnevî, kırk senelik bir ilmin, irfanın, terbiyenin hulasasıdır…5
Bu ve benzeri olayların Mevlânâ ve onun kutlu yol ile alakalı olmadığı ve ona yakıĢmadığı ortadadır.
Mevlâna‘nın namaz ve ibadetleri Bâtınî yorumu, onları dıĢ dünyada Ģekil olarak terk etmeye değil; onların
en mükemmel bir biçimde edâ edilmelerine yardımcı olmalı idi. Nitekim kulluğun zirvesinde olan Hz.
Peygamber ve onun sahabîleri son nefeslerine kadar Ģeklî namazlarını ve diğer ibadetlerini asla imal
etmemiĢlerdir. Ârif Çelebî gibilerinin söyledikleri kimi sözleri te‘vil etsek bile yaptıklarını Ġslam ile ve ben
Kur‟ân‟ın kölesiyim diyen Hz. Mevlânâ ile bağdaĢtırmak asla mümkün değildir.
Nitekim Mevlevî dergâhlarının kendilerine örnek aldıkları Mevlânâ Dergâhı‘nın fizikî yapısı da bu
söylediklerimizi teyid etmektedir. Sultan Selim Camiinin hemen yanıbaĢındaki dergâhın Tilâvet Odasında
dedelerce sürekli Kur‘ân okunurdu.6 Semahâneye bitiĢik olan ve kapısının üstünde Şüphesiz secde yerleri
mescidler yalnızca Allah‟ındır, siz Allah‟tan başka hiç kimseye dua edip tapmayın7 ayeti yazılı olan mescid
bulunmaktadır.8 Mevlevî tarikat âyini olan Mevlevî Mukabelesi, namaz vakitlerinden önce baĢlar, namaz
vakti gelince saf tutulup tıpkı mescidlerde olduğu gibi sünnetler kılınır, sona da cemaatle farzlar bu
mescide eda edilirdi.9
Son dönemin önde gelen Mevlevî bilginlerinden biri olan Tahirü‘l-Mevlevî de dergâhtaki gündelik
hayatı anlatırken Ģunları söyler:
Dervişlerin istirahat zamanları yatsı namazından sonra, sabah namazına kadar olan vakittir. Yatsı namazı eda
edilip İsm-i Celâl okunduktan sonra dedeler hücrelerine, cânlar meydan-ı şerife giderler… Gıybet, dedikodu gibi kötü
Tahir Olgun, Çilehâne Mektupları, Ankara, 1995, s, 89.
Tahir Olgun, Çilehâne Mektupları, s, 82-83.
3 Tahir Olgun, Çilehâne Mektupları, s, 81.
4 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, Ġzmir, 2007, I, 169.
5 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, Ġzmir, 2007, I, 97-98.
6 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik,s, 345-347.
7 72 Cin 18.
8 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik,s, 351.
9 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik,s, 371-372.
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şeylerden hiç bahsedilmez. Onların hizmetleri gibi, sohbetleri de hep Allah içindir… Sabahleyin uyanan cânlar abdestten
sonra mangal başında biraz ısındıktan sonra herkes hizmetiyle meşgul olur… Sonra ezan okunur, sabah namazı kılınır,
ism-i Celâl çekilir… İşte her sabah bu uyanıklık, bu bitmez tükenmez ilahî feyz hali Mevlevî tekkelerinde bulunur.1
Nitekim Farsça bir şiirde şöyle denilmiştir: Ey gönül, uyan ve ibadet et! İbadet, her işten daha iyidir. Seher vakti
uyanık olan kişiye ne mutlu! Horozlar seherde „Ey gâfil kalk, sen sarhoş olduğun için bilmiyorsun, ancak uyanık olan
bilir‟ derler. Ey gönül kalk ve ibadet et. Çünkü ibadet her işten iyidir. Sabah vakti uyanık olan kimse mutludur.2
Bu tespit ve değerlendirmelerden sonra Ģimdi artık âbid bir kiĢiliğe sahip olan Mevlânâ‘nın ibadet
anlayıĢına geçebiliriz.
c. Hz. Mevlânâ‘nın Ġbadet AnlayıĢı
Söylediği ve eylediği her Ģeyin hikmetini çok iyi kavramıĢ olan Mevlânâ, ibadetlerin âdete dönüĢtüğü
bir toplumda, ibadetlerin yeniden ruh kazanıp canlı bir halde eda edilebilmesi için büyük çaba sarf
etmiĢtir. O pek çok sözünde ibadetin gereğini vurguladığı kadar, ibadete ruh kazandırmanın gereği
üzerinde de ısrarla durur. O, ibadeti kuru ve içi boĢaltılmıĢ bir hareketler manzumesinden çıkartarak, Ģekil
ve mana bütünlüğü içerisinde canlanmasını ister. Bunun için Ģiirler söyler, bunun için hikâye ve
menkıbeler anlatır.
O, taklitten uzak bir hakikat adamı olarak önce Ģekilciliğe karĢı çıkarak Ģunları söyler:
"Sende yürek olmadıktan sonra hançerin.. Ali gibi bilek olmadıktan sonra Zülfikâr‟ın.. Nuh gibi kaptan
olmadıktan sonra geminin.. İbrahim gibi putları kırıp içindeki putları ateşe atamadıktan sonra putperest olmadığının ne
anlamı vardır?! İnsanlığın ve yiğitliğin varsa koy ortaya! İşte tahtadan kılıcı, Zülfikâr yapan budur."3
“Ey sûrete tapan! Türü, manayı elde etmeye çalış! Çünkü mânâ sûret tenine kanattır.
Mânâ ehliyle düş, kalk ki hem atâ ve ihsan elde edesin, hem de fetâ/yiğit olasın.
Bu cisimde mânâsız can; hilâfsız, kılıf içinde tahta kılıç gibidir.
Kılıfta bulundukça kıymetlidir. Çıkınca yakmaya yarar bir alet olur.
Tahta kılıcı muharebeye götürme, ah-ü figana düşmemek için önce bir kere kontrol et..4
Ey sûrete tapan! Niceye dek sûret kaygısı? Senin mânasız canın sûretten kurtulmadı gitti.
Eğer insan, sûretle insan olsaydı Ahmed‟le Ebucehil müsâvi olurdu.
Duvar üstüne yapılan insan resmi de insana benzer. Bak, sûret bakımından nesi eksik..”5
“Çünkü mânânın sûretle ilişkisi vardır. İkisi bir olmadıkça fayda vermezler. Suret, mânânın bir cüzüdür.”6
“Mânâya yönelmek, insana başlangıçta o kadar hoş gelmezse de, gittikçe daha çok tatlılaşır. Bu, sûretin aksinedir.
Sûret, önce hoş, latîf görünür; fakat onunla ne kadar çok beraber bulunursan, ondan o kadar soğursun. Kur‟ân‟ın sûreti
nerede, mânâsı nerede! İnsana bak! Nerede onun sûreti ve nerede onun mânâsı/ruhu? Eğer insanın sûretinin mânâsı/ruhu
giderse, onun cesedini bir an bile evde bırakmazlar!”7
Bil ki zâhiri sûret yok olur, fakat mânâ âlemi ebedidir, kalır.
Testinin sûretiyle ne vakte dek oynayıp duracaksın? Testinin nakışından geç, ırmağa, suya yürü.
Sûretini gördün ama mânâdan gafilsin. Akıllıysan sedeften bir inci seç, çıkar.
Âlemdeki bu sedefe benzeyen kalıpların hepsi can denizinden diriyse de,

Tahir Olgun, Çilehâne Mektupları,s, 33-34.
Tahir Olgun, Çilehâne Mektupları,s, 34.
3 Mesnevî, V, 2501-2506.
4 Mesnevî, I, 710-714.
5 Mesnevî, I, 1018-1020.
6 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 222.
7 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 132.
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Her sedefte inci bulunmaz, gözünü aç da her birinin içine bak!1
Anlayış sudur, bedense testi. Testi kırılınca içindeki su dökülür gider!
Bu testinin beş tane büyük deliği vardır, anlayış suyu onlardan akıp gittiğinde içinde ne su durur ne de akıl kârı! 2
Mevlânâ, insanı testiye benzetir. Ondaki beĢ delik de iki göz, iki kulak ve bir ağız olmak üzere beĢ
duyudur. Hak yolunda yürüyen kiĢi, beden testisini nefsanî taĢlarla kırmaktan, beĢ duyu musluklarını
anlayıĢsız kiĢilere açmaktan sakınmalıdır.3 Bu temsile göre testinin içindeki su da mânâlardır. Mânâların
toplanması ve taĢınması için testiye ihtiyaç vardır. Bu yüzden testi de kırılmaktan korunmalıdır. Zira
testinin kırılması ile, mânâlar akar gider. Testiyi kıran ise nefis ve Ģeytan kaynaklı tutkulardır. Ama insana
düĢen, testinin dıĢı ile, onun yüzeyindeki nakıĢlarla fazla ilgilenmemesi, içindeki suya ulaĢmasıdır.
Yine Mevlânâ, ruhsuz olarak yapılan ibadetten tat almamayı Allah‘ın, bir kısım günahları sebebiyle
kuluna verdiği ceza olarak görür ve bunu Ģöyle seslendirir:
Onu cezalandırdığımın bir nişanesi şudur: O kişi oruç tutmak da dua etmekte..
Namaz kılmakta, zekât vermekte… Başka ibadetlerde bulunmakta… Fakat ruhu bir zerre bile zevk duymuyor.
Ne güzel ibadetler ediyor, ne hoş işlerde bulunuyor. Fakat bir parçacık bile tat yok.
İbadeti kışırdan ibaret, iç, yok. Cevizler çok ama içleri bos!
İbadetlerin netice vermesi için zevk gerek.. Tohumun ağaç olması için iç gerek!
İçsiz tohum, fidan olur mu? Cansız surette hayalden başka bir şey değil.4
O, ibadetteki Ģekil mana, dıĢ iç bütünlüğünü Ģu Ģekilde tanımlar:
Emîr Pervâne bana dedi ki: Temel olan ibadettir. Dedim ki: İbâdet ehlini, ibadet dileyeni göster de ben de onlara
ibadet nedir, göstereyim… Mademki ibadet etmiyorsun, ne bilirsin sen, ibadet nedir? İbadet, ibadetle öğrenilebilir; bilgi
bilgiyle anlaşılabilir. Şekil, şekille öğrenilir; anlam, anlamla. Biz yolda olmuşuz, ibadete koyulmuşuz, ne çıkar; kim
görebilir bizi? Yolcu yok, yol, ıpıssız. Zaten bu ibadet, namaz, oruç değil ki. Bunlar, ibadetin şekilleri; asıl ibadet, özdeki
anlam. Âdem'in zamanında ta Muhammed'in zamanına dek namaz, oruç bu şekilde değildi, fakat ibadet gene de vardı.
Şu halde bu, ibadetin şeklidir, ibadetse insandaki anlamdır. Hangi ilaç tesir etti dersin ya; orda tesir edişin şekli yoktur,
ancak anlamdır orda bulunan. Bu adam, filân şehirde vergi memurudur derler fakat memurluğun şeklini göremezler ki...
Onunla ilgili işler yüzünden ona vergi memuru derler. Şu halde ibadet de halkın anladığından başkadır. Onlar, ibadet, şu
görünen şekildir sanırlar. İkiyüzlü, içi dışına uymaz biri, o ibadeti yerine getirse kendisine hiçbir faydası yoktur; çünkü
onda gerçeklik ve inanç anlamı yoktur ki. Her şeyin temeli sözdür, söz. Senin sözden haberin yoktur da ondan hor
görüyorsun onu. Söz, ibadet ağacının meyvesidir; çünkü ibadet de sözden doğar. Ulu Tanrı, evreni sözle yarattı; "Ol, der,
olur" dedi. İnanç gönüldedir, sözle söylemezsen fayda etmez. Namaz bir iştir; fakat Kur'ân okumazsan doğru olmaz.
Sözün değeri yoktur dediğin zaman bile bu değersizliği gene sözle söylüyorsun; nasıl olur da değeri olmaz sözün? Sözün
değeri yoktur sözünü duyuyoruz ya senden; bunu da sözle söylüyorsun.5
Ġbadetin gereği ile ilgili olarak da Ģunları söyler: Tâliblerin ve sâliklerin evrâdı, mücâhade ve ibadetle meşgul
olmak, her işi zamanına göre ayırmaktır… Mesela sabahleyin kalkınca, o saatte ibadetle meşgul olması her şeyden önce
gelir. Çünkü bu zamanda nefis, daha saf ve sakindir.6
d. Mevlânâ‘nın Namaz AnlayıĢı ve Namazı
Ġslam‘ın temellerinden olan namaz ibadeti, Mevlânâ‘nın ünlü eseri Mesnevî‘nin pek çok beytinde
iĢlenir. Bu beyitlerinde Mevlânâ, namazı tanımlayarak gerçek anlamda nasıl namaz kılınması gerektiğini

Mesnevî, II, 1020-1024.
Mesnevî, III, 2099-2100.
3 Can ġefik, Mesnevî Tercümesi, III, 184.
4 Mesnevî, II, beyit no: 3392-3397.
5 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 117-119.
6 Mevlânâ, Fîhi Mâfîh, s, 190.
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anlatır. Ona göre namaz, Yüce Allah ile bağlantı kurmak1, yol gösteren ibadet, âşıkların her zamanki hali2, insanı
kötülükten, fenalıktan kurtaran araç3, kurtlardan kurtaran çoban4 olup namazın aslı, bedeni/oğlu terk etmek ve
İbrahim gibi oğlunu kurban edip Nemrud‟un ateşine atılmaktır. Namazın kemali için de bu lazımdır. 5 Kalp huzuru
olmadan kılınan namazın tam ve kâmil namaz olmayacağını6 söyleyen Mevlânâ, hışım, şehvet ve hırs rüzgarının namaz
ehli olmayanı silip süpürdüğünü7 belirtir ve riyakarlıkla namaz kılanları Ģu sözleriyle uyarır: Dışta olan namaz,
oruç ve sair ibadetler, içteki nura tanıktır.8 Nerede peygamberle sahabesinin yolu, nerede namaz, nerede tesbih, nerede
onların edepleri?!9O münafık, inat ve taklide uyup namaza durur, niyaz ve tazarru‟ için değil!10 Münafık gibi görünüşte
orucu, namazı görünür de hakikatte otsuz, çimensiz kapkara topraktır. 11Eğer bizim ambarımızda hırsız bir fare yoksa
kırk yıllık ibadet buğdayımız nerede?!12
Nitekim Mevlânâ‘nın namazı anlatılırken kaynaklarımızda Ģu bilgilere rastlamaktayız: Hz. Mevlânâ,
namaz vakti geldiğinde kıbleye dönerdi ve mübarek yüzünde bir renk değişikliği olurdu… Onun namazı, tam gönül
alçaklığı ile kılınan kendinden geçiş namazı idi. O, namazda tam manasıyla kendini Hak‟ta bulur, Hak‟la
buluşurdu… Onun namazı, yalnız bir rıza namazı değil, gönül namazı, aşk namazı idi… Bu yüzden o, namaz
kılarken zaman zaman rekatları şaşırıyor, hangi sureyi okuduğunu bilmiyordu.13
Bazılarının sandığı gibi o, Ģeklî namazı yok saymıyor, aksine kendi zamanında çoğu müminin Ģeklen
kıldığı namazın içini doldurmaya, onu derinleĢtirmeye ve mana zenginliğine taĢımaya çalıĢıyordu. Divan-ı
Kebir‘deki Ģu dizeler onun namazını en güzel bir Ģekilde bize anlatır:
Akşam namazı vakti gelince herkes ışığını yakar, sofrasını kurar, ben de gönlümden sevgilinin hayalini bulur, feryat
ve figâna başlarım.
Gözyaşlarımla abdest aldığımdan ötürü, namaz böyle âteşîn oluyor.
Ezân sesi, mescidimin kapısına gelince, onu yakar yandırır. Kıblemin yönü ne taraftadır? Ki benim namazım kazaya
kaldı, sana da bana da daima kazadan bir imtihan gelmededir.
Acaba Allah aşkıyla mest olanların namazı doğru mudur ?Sen söyle. Zira mest olan, ne zamanı bilir ne de mekânı.
Acaba bu kıldığım, ikinci rekat mıdır, yoksa dördüncü rekat mı?
Acaba hangi sureyi okudum? Çünkü dilim tutulmuştur heyecandan!
Hakan kapısını nasıl çalayım? Zira bende ne el kaldı, ne de gönül. Ben, bende değilim. Benim elimi de Sen aldın,
gönlümü de.
Allahım, bende hiçbir şey kalmadı. Hiç olmazsa Sen bana bir güven ver, emân ver.
Allah‟a yemin ederim ki, namazı nasıl kıldığımın farkında değilim.
Rukuu tamamladım mı? İmam kimdir, haberim bile yok.
Bundan sonra ben, her imamın önünde ve arkasında gölge gibi olayım da benim gölgemi düşürenin, beni yaratanın
korkusundan bazen secdeye kapanıp küçüleyim, bazen ayağa kalkıp uzayayım.
Gölgenin ne değeri vardır? Onun rukuuna da bakma, kıyamına da.
Mesnevî, III, Beyit, 2401.
Mesnevî, VI, Beyit, 2666.
3 Mesnevî, VI, Beyit, 3574.
4 Mesnevî, VI, Beyit, 3575.
5 Mesnevî, V, Beyit, 1264.
6 Mesnevî, I, III, Beyit, 3033.
7 Mesnevî, I, Beyit, 3796.
8 Mesnevî, V, Beyit, 182.
9 Mesnevî, VI, Beyit, 2067.
10 Mesnevî, I, Beyit, 285.
11 Mesnevî, VI, Beyit, 1056.
12 Mesnevî, I, Beyit, 382.
13 Bkz. ġefik Can, Mevlânâ, s, 122.
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Gölgeden bir şey bekleme, gölge cansızdır, onda bir can vardır sanma.
Gölge hesaba katılmaz, o bir hiçten ibarettir. Çünkü o, başkasının canı ile kımıldanır, hareket eder.
Gölge bazen iki elini çırpar ve kendini meydana getiren sahibini arar.
Varlığım kalmadığı için hep gölgeden bahsedip dururum.
Gölgede ağız bulunur mu? Gölge, kendini düşürenin emrindedir, ona tabi olur.1
Dışta olan namaz, oruç ve sair ibadetler, içteki nura tanıktır.
Bu namaz, oruç ve savaş da inanışa tanıktır.
Bu zekât, hediye, bu hasedi bırakma da kendi sırrından haber vermedir.
İhsanda bulunmak doyurmak, konuk davet etmek, ey ulular, biz sizinleyiz, size doğru bir özle inandık demektir.
Hediyeler armağanlar, sunulan şeyler, Ey büyükler, ben seninleyim, Allah‟a verdiğim sözde duruyorum; seni seviyorum
diye tanıklıktan ibarettir.2
Bize doğru yolu gösteren, bizi kötülüklerden alıkoyan namaz, beş vakit olarak farz edildi. Fakat âşıklar daima
namazdadır.
O gönüllerindeki aşk, başlarındaki ilahî sevgi, ne beş vakitle yatışır, ne beş yüz bin vakitle.3
Namaz kılan, Rabbiyle gizlice konuşur.4
Halvete gidip namaz kılayım da bu ahvali, bir de sırları bilen Allah‟tan sorayım.
Namazda Rabbime bağlanırım, “namaz gözümün nurudur” sırrı zuhûr eder, bu benim huyumdur.5
Rukü ve secde varlık halkasını Tanrı kapısına vurmaktır. Kim o kapının halkasını döverse elbette ona devlet baş
gösterir.…6
EĢi Kirâ Hatun, onun namazını Ģöyle anlatır: Bir kış gecesi Mevlânâ evin sofasında namaz kılıyordu. Fatiha
suresini, kelime kelime öyle ağır okuyordu ki, başkaları bu müddet zarfında on sure okuyabilirdi, namaz esnasında göz
yaşları öyle damlıyordu ki, sesleri kulağıma geliyordu.7
Mevlânâ‘nın hayatını anlatan kaynaklarda, yedi yaşında namaz kılan 8, halvet günlerinde gözyaşlarıyla namaz
kılan9, Şems-i Tebrizî‟ye imam olan10, soğuk kış gecelerinde teheccüd namazını aksatmayan11ibadet ehli bir Mevlânâ
portresi karĢımıza çıkmaktadır. Farz namazlarının yanında gece namazı, kuĢluk namazı gibi nafile
namazlarını da aksatmayan ve Ben muallim olarak gönderildim. Biz bunları yapmayacak olursak zavallı ümmet,
tamamıyla unutup gaflet gösterir12, namazla meşgul olan her kulun gayb âleminden istediği her şey hasıl olur… Gökte
uçan kuşlar ve yerde otlayan hayvanların tuzağa düşmelerinin sebebi, tesbihi terk etmeleridir… Uçan kuşların tuzak
üzerinden namazsız geçtikleri için yakalanırlar diyen Mevlânâ, Candan bir kul, namaz ve oruç gibi zahiri ibadetlerden

ġefik Can, Mevlânâ, s, 123-124 (Divân-ı Kebîr, 2831)
Mesnevî, V, 183-186.
3 ġefik Can, Mesnevî Tercümesi, VI, 2669-2670. Nitekim Meâric suresi 23. ayetinde, gerçek müminler tanımlanırken ―Onlar
daima namazdadırlar‖ buyrulmuĢtur ki ilk beyitte bu ayetten iktibas yapılmıĢtır.. Mevlanâ‘nın bu sözlerini ‗BeĢ vakit
namaz cahillere gerek, biz her zaman namazdayız, Hakkın huzurundayız, beĢ vakit namaza ihtiyacımız yok‘ diye
anlayanlar, Muhammedî yolun yolcusu büyük veli Hz. Mevlânâ‘yı anlayamayan zavallılardır. Bkz. ġ. Can, Mesnevî
Tercümesi, VI, 532.
4 Mevlânâ, Mecâlis, s, 92
5 Mesnevî, III, 195, beyit no: 240-2401.
6 Mesnevî, V, 167, beyit no: 2047-2048.
7 Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, 192-193.
8 Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, 74.
9 Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, 81.
10 Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, 88.
11 Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, 190.
12 Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, 191.
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kuvvet alıp mana yolunda yürüyecek bir dereceye geleceğini ve Yüce Tanrı‟ya yaklaşacağını1 belirtir ve Ģöyle devam
eder: Yüce Tanrı, secde et ve Rabbine yaklaş2buyurmuştur. Bizim bedenlerimizin secdesi, ruhlarımızın Tanrı‟ya
yaklaşmasına sebep oldu. Eğer bu harap hapishaneden kurtulmak istersen, dosta isyan edici olma, secde et e O‟nun
yakınlarından ol! 3
e. Dekûkî Kıssasında Namaz
Mevlânâ, Mesnevîsinde uzun uzun anlattığı Dekûkî kıssasında da gerçek namazın nasıl kılınacağını
Ģöyle anlatır:

Dekukî‘nin imam olarak öne geçmesi
Dekukî‟ye “ Bu sözün sonu yoktur. Namaz vakti, hemencecik öne geç.
Ey tek kişi, bize iki rekât sabah namazı kıldır da zaman seninle bezensin.
Ey gözü aydın imam, bize imamlık et… İmam olanın gözü açık olması lâzım.
Şeriat de körün imamlığı mekruhtur.
…………
Dekukî ileri geçip imam oldu.

Dekukî‘nin ileri geçip onlara imam olması
Tahiyatta, salih kişilere selâm verilirken bütün peygamberler methedilmiş olur; hepsinin methi, birbiriyle yoğururlar.
Medihler, birbirine karışır, âdeta testilerdeki sular, bir leğene dökülür.
Çünkü övülen, bir kişiden daha fazla değildir ki. Bundan dolayı dinler, mezhepler, ancak tek bir mezhepten ibarettir.
…………

O kavmin Dekukî‘ye uyması
Dekukî, namaz kıldırmak üzere onların önüne geçti, o kadar birleştiler, o kadar kaynaştılar ki sanki onlar atlas bir
kumaştı, Dekukî de o kumaşın sırması, süsü!
O padişahlar, saf olup o ünlü imama uydular.
Tekbir getirince kurbanlık koç gibi âlemden çıktılar.
Ey ulu! Tekbirin mânası şudur: Yarabbi, huzurunda kurbanız.
Koyun keserken “ Allahu ekber-Allah uludur” dersin ya o geberesi nefsi keserken de bu söz söylenir.
Allahu ekber‟de de o şom nefsin başını kes… kes de can, mahvolmaktan kurtulsun.
Ten İsmail‟e benzer, can Halil‟e, can bu semiz bedeni yaptırdı da tekbir getirdi mi?
Ten kesilir, şehvetlerden hırslardan kurtulur, besmeleyle kesilmiş temiz bir kurban haline gelir.
Kıyamette olduğu gibi Hak huzurunda saf kurulur, hesaba, Allah ile konuşup görüşmeye girişilir.
Allah huzurunda, gözyaşları dökerek ayakta durmak, kıyamet gününde kabirden kalkıp mahşer yerinde dikilmeye
benzer.
Hak, “ Sana bunca zamandır mühlet verdim, bana ne getirdin?
Ömrünü neyle bitirdin, verdiğim gıdayı, ihsan ettiğim kuvveti ne uğruna mahvettin,
Gözünün nurunu nerelerde tükettin, beş duygunu nerelerde yıprattın?
Gözünü, kulağını, aklını, arşa ait bütün cevherlerini harcadın… Ferş âleminden bunlara karşılık ne satın aldın?
Sana kazma ve bel gibi el ve ayak verdim. Onları sana bizzat ben bağışlamıştım, ne yaptın onları?” der.
Hak‟tan buna benzer seni dertlere uğratan yüz binlerce haberler gelir.

Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, 192.
96 Alak 19.
3 Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, 191-192.
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Kıyamdayken kula gelen bu haberlerden kul utanır, iki büklüm olur, rükûa varır.
Utanmadan ayakta durmaya kudreti kalmaz, rükûda Allah‟ı tespih eder.
Allah‟tan “ Başını kaldır, rükûdan kıyama dön de Allah‟ın sorgularına birer birer cevap ver” fermanı gelir.
O utanan kul, rükûdan başını kaldırır. Fakat olgun bir iş yapamamış olduğundan bu sefer yüzüstü düşer.
Yine emir gelir: “ Başını kaldır, secdeden kalk da yaptıklarından haber ver!”
Tekrar utana utana başını kaldırır ama yine yılan gibi yüzüstü düşüverir!
Allah, tekrar “ Başını kaldır da şöyle. Kıldan kıla yaptıklarını araştırmak istiyorum” der.
Artık ayakta durmaya kuvveti kalmadığından, Allah‟ın heybetli hitabı, canına tesir etmiş olduğundan,
O ağır yükün altında, yere oturur. Allah “ Söyle bana…
Sana nimet verdim, nasıl şükrettin? Sermaye verdim, hadi, göster kazandığını!” der.
Kul, sağ yanına dönüp peygamberlere, o ululara selâm verir;
“ Padişahlar, bu kötü kişiye şefaat edin… Ayağım da balçıkta kaldı, kilimim de” der.
Namazda sağ tarafa selâm vermek, kıyamette Allah‟ın hesaba çekmesinden korkarak peygamberlerden yardım
dilemeye, onlardan şefaat istemeye işarettir
Peygamberler, “ Çareye başvuracak gün geçti. O, orada yapılacak bir şeydi, elde alet oradaydı, orada kaldı!
A bahtsız kişi, git oradan, sen vakitsiz öten bir horozsun. Bırak bizi, kanımıza bulaşma!” derler.
Bunun üzerine sol tarafa baş çevirir, hısımından akrabasından yardım ister. Onlar da “Sus!”
Allah‟a kendin cevap ver. Bizi kim oluyoruz ki? Bizden el çek!” derler.
Ne bu yandan bir çare olur, ne o yandan. O biçarenin canı da yüz parça olur!
Herkesten ümidini keser de ellerini açar, duaya başlar:
Yarabbi, herkesten ümidim kesildi. Evvel de sensin, âhir de sen; senden başka önü, sonu olmayan yok, diye niyaza
koyulur.
Namazdaki bu hoş işaretleri gör de bunun eninde sonunda böyle olacağını bil!
Namaz yumurtasından civcivi çıkara gör, yerden tane toplayan yolsuz yordamsız kuş gibi yere başvurup durma! 1
f. Dört Hintlinin Namazı
Mevlânâ, namazda Allah‘ın huzurunda olduğunun bilincinde olmanın ve dıĢ dünya ile irtibatı
kesmenin gereği ile ilgili olarak da Ģu hikayeyi anlatır:
Dört Hintli bir mescitte Allah‟a ibadet için namaza durmuşlar, rükû ve sücuda koyulmuşlardı.
Her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve huşuyla namaz kılmaktaydı.
Bu sırada müezzin içeriye girdi. Hintlilerin birisinin ağzından farkında olmadan bir söz çıktı; “ Müezzin, ezanı
okudun mu, yoksa vakit var mı?”
Öbür Hintli, namaz içinde olduğu halde “ Sus yahu, konuştun, namazın bozuldu.” dedi.
Üçüncü Hintli ikincisine dedi ki : “Onu ne kınıyorsun baba, kendi derdine bak, kendini kına!”
Dördüncü “ Hamd olsun ben, üçünüz gibi kuyuya düşmedim” dedi.
Hulasâ dördünün de namazı bozuldu. Âlemin ayıbını söyleyen daha fazla yol kaybeder.
Ne mutlu o kişiye ki kendi ayıbını görür. Kim birisinin ayıbını görürse o alınır, o ayıbı kendisinde bulur.2
Sonuç olarak Ģunları söyleyebiliriz: Bir din bilgini büyük bir mütefekkir olduğu kadar, dinin gereklerini
yerine getiren âbid bir kiĢiliğe de sahip olan Mevlâna, ibadetlerin Ģekil ve mana bütünlüğü içerisinde
Dukûkî Kıssası için bkz, Tahirü‘l-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, Ġstanbul, 1969, X, 503-605 (9616-9988. beyitler); Abdülbâkî
Gölpınarlı, Mesnevî ve Şerhi, Ġstanbul, 1985, III, 224-256 (1924-2305. beyitler); Adnan Karaismailoğlu, Mesnevî, Ġstanbul,
2004, I, 347-359, (1923-2304. beyitler).
2 Mesnevî, II, beyit no: 3027-3034.
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yapılmasının gereği üzerinde ısrarla durmuĢtur. O, bu meyanda ibadetlerin içerisini boĢaltarak onları adet
haline getirip yalnızca Ģekilden ibaret görenleri kıyasıya eleĢtirmiĢtir. Onun bu eleĢtirilerinden, Ģeklî
ibadetin gereksizliği sonucunu çıkaranlar olmuĢtur. Ancak Mevlânâ‘nın kastı bu değildir. Onun gayesi,
ibadetin diri tutulması gereğine iĢaret etmektir. Zira ona göre ibadet, ruhu ve bedeni ile ibadettir.
Kendisinin Kur‘ân ve Sünnet yolcusu olduğunu söylerken Mevlânâ Ģöyle der:

"Ben sağ olduğum müddetçe Kur'ân'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtarın yolunun
tozuyum. Benden bu sözden baĢkasını nakleden kimse benden uzak, ben de ondan uzağım."1
Bugün ben Mevlevîyim ama Müslüman değilim, diyebilenlerin Mevlânâ‘nın bu sözleri üzerinde

düĢünmeleri gerekir.
Onun hayat felsefesi ise, dini yaĢamaktan ibâretti: Dinî vazifelerini yapmadan, iyi, yararlı bir insan olmadan
Cenneti isteme. Hakk‟a layık bir kul, onun lütfuna, ihsânına lâyık olmadan Süleyman mülkünü isteme. Mâdemki işin
sonunda ecel vardır, hiçbir Müslüman kalbinin incinmesini isteme.
Müşkülünü çözen, seni hakikate ulaştıran bilgiyi, ölüm gelip çatmadan önce iste, öğrenmeye çalış. Aklını başına al da,
şu dünyayı, yani var gibi görünen yoğu bırak, yok gibi sandığın varı iste.2

1
2

Tahirü‘l-Mevlevî, Mesnevî Şerhi, VI, 46-47; Gençosman, Hz. Mevlânâ‟nın Rubâîleri, 1052.rubâî.
Can ġefik, Hz. Mevlânâ‟nın Rubâîleri, 117-118. rubâî.

BAZI DĠNDARLIK TĠPOLOJĠLERĠNE ELEġTĠREL BĠR YAKLAġIM:
―MEVLÂNA ÖRNEĞĠ‖
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAġ*

A. TANIM: DĠN VE DĠNDARLIK
Arapça bir kelime olan din, sözlükte; ―örf, âdet, mezhep, itaat, tutulan ve takip edilen yol, kanun, ceza
ve ödül, taklit, muhakeme, hesap, millet vb.‖ anlamlarda kullanılır.1 Ġslam bilginlerine göre din, akıl
sahiplerinin kendi irade ve istekleriyle tercih ettiği bizzat hayrolan ve peygamber tarafından tebliğ edilen
Ģeylere götüren ilahi kurallar bütünüdür.2 Bu anlamda bir bütün olarak din, insanın Allah‘la,
hemcinsleriyle ve varlıkla olan iliĢkilerini düzenleyen değerler manzumesidir. Bundan dolayı din bireysel
ve toplumsal açıdan çok geniĢ bir çerçevede iĢlev gören, insanların iç dünyalarındaki ahenk ve
davranıĢlarının Ģeklini ve yönünü belirlemedeki denge sağlayıcı rolü itibariyle, bir varoluĢsal çözümleme
ve hayatı anlamlandırma misyonuna sahip güçlü bir olgudur.3
Allah insanla, vahiy yoluyla konuĢmuĢtur. Vahiy, Allah‘ın iradesinin söz Ģeklinde insana ifade
edilmesidir. Dolayısıyla bu vahyin özünde, insanın Allah‘la nasıl bir iliĢki halinde bulunması anlatılır. Hz.
Peygamber de bu ilişki biçiminin biçimsel anlamda örnekliğini ortaya koyar. Bir nevi Ġslam‘ın toplumsal hayatta
görünürlüğü peygamber uygulamasıyla gerçekleĢmiĢtir. Bu anlamda insan Allah‘a iman eder, O‘na dua ve
ibadet eder. Bütün bunlar insanın Allah‘la olan iliĢki biçimleridir. Asıl insanın dindarlığı, sosyal iliĢkiler
bağlamında sürdürülecek davranıĢlarda kendisini gösterir. Kur‘an‘da, anne-babaya iyilikle muamele
etmek; akraba, yoksul ve yolda kalmıĢlara maddi yardımda bulunmak; çocukları açlık korkusuyla
öldürmemek, zinaya yaklaĢmamak, hayâsızlık yapmamak; haksız yere cana kıymamak, yetimlerin
mallarına dokunmamak, verilen sözde durmak, ölçü ve tartıda hile yapmamak gibi emredilen hususlar,
dinin sosyal iliĢkilerde görünürlüğünün en önemli temel ilkeleridir.4 Eğer bir dindarın sosyal iliĢkilerinde
bir bütün olarak inanç temsil görmüyorsa, böyle bir dindarlığın iyi vasfı tartıĢma götürür. Kaldı ki din
sadece insanın iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmesini değil; insanın iyiyi eylem haline getirmesini ve
kötüden de uzaklaĢmasını temel bir değer olarak kabul eder.
Öte yandan bir değerler manzumesi olarak din, sadece bireyin sosyal iliĢkilerini değil; nebâtat,
hayvanat ve tabiattan oluĢan tüm bir varlık alanıyla ilgili iliĢiklilerini de düzenler. Ġslami bakıĢ açısında
kâinat, kevnî bir âyettir. Nebe Suresi‘nin 6. âyetinde vurgulandığı gibi tabiat aynı zamanda insanın bir
beĢiği gibidir. Bu beĢiğin temiz tutulması hayati önem taĢımaktadır. Allah varlık alanında her Ģeyi dengeli
olarak yaratmıĢtır. Ġnsanoğlu, tabiatın manevi yönünü göz ardı ettiği için, tabiatı hoyratça kullanma ve
sömürme adına bu dengenin firari yaĢamasına sebebiyet vermektedir. Bunun en açık göstergesi,
yaĢadığımız tarihsel kesitte, iklimlerde meydana gelen olumsuz değiĢmelerdir. Rum Sûresi‘nin 41.
âyetinde karada ve denizde bozgunculuğun ortaya çıkmasının öznesi olarak bizzat insan gösterilmektedir.
Ġnsanlar kendi elleriyle tabiatın dengesini bozacakları, buna karĢılık da belki hatalarından dönerler diye
Cumhuriyet Ü. Ġlahiyat Fak. e-mail: altintas@cumhuriyet.edu.tr
el-Ġsfehânî, Ragıp, el-Müfredât fî Garîbi‟l-Kur‟an, Ġstanbul 1986, s.253.
2 Cürcânî, Seyyid ġerif, et-Ta‟rîfât, Kahire, 1987, s. 141.
3 KaraçoĢkun, M. Doğan, “Dini İnanç-Dini Davranış İlişkisine Soyso-Psikolojik Yaklaşımlar”, Dinbilimleri Akademik AraĢtırma
Dergisi, Samsun, 2004, Sayı:2, s. 23.
4 Bkz. el-Ġsrâ 17/23–35.
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Allah‘ın, yaptıklarının bir kısmının acı faturasının sonuçlarını kendilerine tattıracağından söz etmesi
anlamlıdır. YaĢadığımız çağda eğer küresel ısınmadan bahsediliyorsa, çevre felaketleri söz konusu ise,
dahası ekolojik dengede bir alt-üst olmalar yaĢanıyorsa, tedbir alınmadığı sürece, elbette bunun acı
sonuçlarını bütün bir insanlık yaĢayacaktır.
Görüldüğü gibi dindarlık, sadece insanın Allah‘la iliĢkisi değil, âlem boyutuyla da çok yakından alakalı
olan bir davranıĢ biçimidir. Bu bağlamda dindarlık, insanın iman-amel temelinde ortaya koyduğu dini
tutum, deneyim ve davranıĢ biçimini, yani dini yaĢantıyı veya dindarcı hayatı, inanılan dinin emir ve
yasakları doğrultusunda yaĢamayı ifade eden inanç, bilgi, tecrübe/duygu, ibadet, etki, organizasyon gibi
boyutları olan bir olgu olarak anlaĢılabilir.1 Dindarlık olgusunda en önemli iki unsur, maneviyatın en
derin bir Ģekilde hissedilmesi ve bunun gündelik hayatta tutum ve davranıĢ haline dönüĢtürülmesidir.
Tek bir din tanımı olmadığı gibi tek bir dindarlık tanımı da yoktur. Dinler tarihi, sosyoloji, psikoloji,
felsefe ve antropoloji gibi ilimler de din ve dindarlık konularıyla yakından ilgilenmiĢlerdir. Hatta bu
disiplinler tarafından dindarlık ölçekleri geliĢtirilmek suretiyle farklı dindarlık tanımları yapılmıĢtır. Ölçek
geliĢtirmede evrensellik ve yerellik bağlamları kadar, bireyin kiĢisel deneyimlerinden hareket edildiği için
„olgu‘lar da belirleyici rol oynamıĢtır. Bundan dolayı dindarlık biçimleri, çeĢitli Ģekillerde tipleĢtirilmiĢ ve bu
alanda çok farklı yaklaĢımlar ortaya konmuĢtur.2
Bilindiği gibi tarihsel süreçte Kur‘an-ı Kerim nâzil olmaya baĢladığı zaman toplumun mevcut inanç ve
dini davranıĢlarında meydana gelen sapmaları düzeltmekle kalmamıĢ, yeni hükümler de ortaya
koymuĢtur. Nasıl ki, bir ırmağın suları geçtiği yerlerde değiĢik toprak çeĢitleriyle teması esnasında
vasıflarında bir takım değiĢimlere uğramıĢsa, Ġslam da yayılıĢ tarihi boyunca, gerek fetihler ve gerekse
baĢka milletlerin örf, âdet, medeniyet ve kültürleriyle karĢılaĢması sonucu karĢılıklı etkileĢim neticesinde
farklı yorum biçimlerinin geliĢmesine yol açmıĢtır. Biz bu farklılığı, sadece din algısında değil, folklorik
yapıdan tutun da giyim-kuĢam, ev ve dinî yapıların mimarisinde, hatta mutfak kültüründe bile görebiliriz.
Bütün bu unsurlar ve anlayıĢlar Ġslam geleneğinde, tevhid ilkesini ve naslarla tahkim edilerek belirlenmiĢ
ibadet Ġslam‘ını muhafaza ettiği sürece bir zenginlik kaynağı olarak görülmüĢtür.
Ġslam‘da namaz, oruç, hac, zekât, kurban vb. gibi ibadetlerin yanında bu ibadetlerin zaman içerisinde
toplumların örf ve adetlerine göre ortaya çıkardığı kültürel boyutlar da var olmuĢtur. Aslında bir dinin,
dindarın hayatında görünürlüğü Ģekil ve mana ile birlikte onun sosyal ve kültür hayatına damgasını
vurmasıyla daha çok varoluĢ gerçeğini perçinler. Çünkü kültürler ölmez, ırmaklar gibi baĢka sulara karıĢır
ve hayatiyetini sürdürürler. İsrailiyata dayalı Yahudi ve Hıristiyan kültürlerin Ġslam kültüründe, Ġslam
kültürünün de baĢka kültürlerde yaĢaması gibi. Kısaca dini hayata coĢkusallık katma biraz da o dinin
kültürel boyutlarının ön plâna çıkmasıyla iliĢkilidir.
Sosyolojik anlamda söylemek gerekirse; siyasî, sosyal, iktisadî, coğrafi, bedevî ve hadari Ģartlar
dindarlıkların Ģekillenmesinde pay sahibidir. Tarih boyunca bu faktörlerden her birisi kendine özgü
dindarlık tipolojilerinin oluĢumunda etkili olmuĢtur. Müslüman toplumlarda sûfi, ahlâki, siyasî,
özgürlükçü, kuralcı eksenli dindarlıkların ortaya çıkması buna örnek verilebilir. YaĢadığımız yüzyılda
toplumbilimcilerin Arap Müslümanlığı, Fars Müslümanlığı ve Türk Müslümanlığı gibi kategorik
değerlendirmelerde bulunmalarının temelinde sanırım yukarıda değindiğimiz düĢünce yatmaktadır. Bu
gerçeklikten hareketle söylemek gerekirse, dinî hayat, belli bir tarihi süreçten sonra toplumların kültürel
yaĢam tarzlarıyla örtüĢür.
Mevlânâ, bilgeliğinin yanında bir toplumbilimci olarak da iyi bir gözlemcidir. Bu sebeple, yaĢadığı
çağın „dindarlık tipolojileri‟ asla, onun gözünden kaçmamıĢtır. Biz Mevlâna‘nın ele aldığı dindarlık
tipolojilerini; samimi ve gayr-i samimi dindarlık Ģeklinde tasnif edebiliriz. ĠĢte “Bazı Dindarlık Tipolojilerine
Eleştirel Bir Yaklaşım: Mevlana Örneği” adını verdiğimiz bu bildiride, Mevlâna‘nın farklı dindarlık
düzeylerine yönelttiği eleĢtiriler ve alternatif dindarlık önerleri üzerinde duracağız. Aynı zamanda bu
görüĢlerden hareketle, içinden geçtiğimiz dönemin sancılı dindarlık biçimlerini ıslah etmede onun engin
OkumuĢ, Ejder, “Gösterişçi Dindarlık”, Sosyal Bilimler AraĢtırma dergisi (SBArD), Diyarbakır, Eylül–2006, Sayı: 8, s. 174–
175.
2 Dindarlık tipolojileri için bkz. OkumuĢ, Gösterişçi Dindarlık, Ġstanbul, 2002, s. 58–63.
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bakıĢ açısı bir çıkıĢ yolu oluĢturabilir mi? sorusuna da cevap arayacağız.
B. MEVLÂNA‘DA DĠNDARLIK TĠPOLOJĠLERĠ
1. SAMĠMĠ DĠNDARLIK TĠPOLOJĠSĠ
Samimi dindarlıktan maksat, bireyin, gönül ve tefekkürle sentezlediği inancını derunî anlamda
içselleĢtirmesi, bunu tutum ve davranıĢlarına yansıtmak suretiyle kendisi ve çevresiyle uyumlu bir yaĢam
biçimi kurmuĢ olmasıdır. Böyle bir kimse için din Allah‘a ulaĢmada amaç haline gelmiĢtir. Mevlânâ, inanç
ve davranıĢ bütünlüğüne sahip bir müslümandır. Bu manada Ġslam‘a bağlılığını daima dile getirir. O, salt,
inancı sloganlaĢtırmaz. Ġnancın kanıtlarının müminin hayatında tutum ve davranıĢ olarak yansıtılmasını
ister. DıĢta olan ibadetlerin ancak, içteki imana tanıklık edebileceğini dile getirir. “Namaz, oruç ve cihad,
itikadın şâhitleridir” diyen Mevlânâ‘ya göre, ihsanda bulunmak, açları doyurmak, misafir davet etmek
samimi bir Ģekilde Allah‘ı sevmenin birer delilidir.1 Görüldüğü gibi o, hem ibadet ve hem de ahlâkî
ilkelere uygun hareket etmeyi inancın gerekleri olarak değerlendiriyor.
Mevlânâ, inançla davranıĢı, özle kabuğa benzetir. Ona göre, ―beyinsiz bir kafanın iĢi bir sonuç
vermezse, kabuksuz meyve de bir sonuç vermez. Nasıl ki toprağa, herhangi bir bitkinin dıĢ kabuğunu
soyarak atarsak, ürün alamayız, ancak öz kabukla birlikte olursa bitki yeĢerir.‖2 ĠĢte bunun gibi, dindarın
hayatında Ģekil ve öz birlikte bulunduğu zaman bir anlam ifade eder. Mevlânâ „tohum‟ örneğiyle Ģunu
demek istemektedir. Her dindar, zâhirin önemini bilmekle birlikte Ģekilden öze, satıhtan derinliğe
geçmenin daha önemli olduğunu bilmelidir ve ona göre hayatında dini anlamlandırmalıdır.
Ġslam‘da ibadet Allah rızası için yapılırsa daha çok makbul olur. Ġslam anlayıĢını bu perspektife
oturtan Mevlânâ‘nın düĢüncesinde esas olan temel Ģart, baĢkalarına sadece “iyilik yapmak değil, bu iyiliği
Allah‟a götürecek‖3 samimi inanç ve davranıĢ içinde bulunmaktır. O halde samimi dindarlıkta ölçü; imandavranıĢ, fikir-fiil, fikir-suret, Ģekil-mana, zâhir-bâtın iĢbirliğine dayanır. Nitekim Kur‘an‘da ibadetlerde
bulunması gereken ihlâs ve samimiyet hakkında Ģöyle buyrulur: “Bu hayvanların (kurban) ne etleri ve ne de
kanları Allah‟a ulaşacaktır. Allah‟a ulaşacak olan ancak sizin O‟nun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve
ibadettir.‖4 ġekilden ibaret olan davranıĢlar, ancak ihlâs ve samimiyetle bütünleĢtiği takdirde kabul görür.
Mevlâna‘nın samimi dindarlık anlayıĢına göre ibadetlerden mana boyutu göz ardı edildiği zaman
beklenen netice elde edilmez.5
Mevlânâ, Mesnevî‘de yer alan „Hz. Musa‟nın Çobanın Münacatını Reddetmesi‟ adlı hikâyesinde samimi
dindarlığın ancak Ģekil-öz bütünlüğünde olabileceğini çok güzel anlatır: ―Hz. Musa, çölde bir çobanın;
―Ey kerem sahibi Allah‘ım! Sana kul, kurban olayım. Çarığını dikeyim, saçını tarayayım, elbiseni
yıkayayım, bitlerini kırayım, sana süt ikram edeyim, elini öpeyim, ayağını ovayım, uyuma vaktin gelince
yerini silip süpüreyim. Bütün keçilerim sana kurban olsun. Bütün nağmelerim, heyheylerim senin
zikrindendir Allah‘ım.‖ Bu sözleri duyan Hz. Musa, çobanı azarlar. Yaptığı iĢin Allah‘ı insana benzetmek
olduğunu ve böyle bir itikadın, Ġslam‘a aykırı düĢtüğünü söyler.‖6 Bu söz üzerine çoban, ya Musa, ağzımı
bağladın, piĢmanlıktan canımı yaktın, der, baĢını alıp çöllere düĢer. Bu sırada Hz. Musa‘ya Yüce Allah‘tan
Ģu vahiy gelir:
―Kulumuzu bizden ayırdın. Sen ulaĢtırmaya mı geldin, yoksa ayırmaya mı? Ben herkese bir huy, bir
ıstılah verdim. Ona medih olan söz, sana zemdir; ona göre baldır, sana göre zehir. Bizse temizden de
münezzehiz, pisten de. Hintlilere Hintlilerin sözü medihtir, Sintlilere, Sintlilerin sözü medihtir. Onların
beni tespih etmeleriyle münezzeh, mukaddes olmam. Bu tesbih incilerini saymakla kendileri temizlenirler.
Biz; dile, söze bakmayız; gönle, hale bakarız. Kalb huĢu sahibiyse kalbe bakarız, isterse sözünde kulluk ve
Mesnevî, Mesnevi, (çev. Veled Ġzbudak), Ġstanbul, 2004, V, 47 (185–190).
Mevlânâ, Fîhi Mâfih, (çev. Meliha Ü. Tarıkahya), Ġstanbul, 1990, s. 30.
3 Mevlâna, Mesnevi, II, 76 (944).
4 el-Hacc 22/37.
5 Mevlânâ, a.g.e., II, 76, 78. (950-980).
6 Mesnevî, Mevlânâ, II, 129–130. (1720–1748).
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aĢağılık olmasın. ÂĢıklar her nefes yanarlar. Yıkık köyden haraç, öĢür alınmaz.‖ Bu sözleri duyan Hz.
Musa, çobanı bulmak ve özür dilemek için çöllere düĢer.1
Bu öyküden anladığımız kadarıyla Mevlânâ, insanların anlayıĢ derecelerine göre hareket etmeyi,
hoĢgörü fikrini elden bırakmamayı, farklılıklara tahammül göstermeyi, ayrıca, ibadetlerde Ģekille birlikte
ihlas ve samimiyet gibi içeriğinin büyük rol oynadığını vurgulamıĢ olur.
2. GAYR-Ġ SAMĠMĠ DĠNDARLIK TĠPOLOJĠLERĠ
Gayr-i samimi dindarlık türünde birey, dini; bilgi ve iz‘ana dayalı bir kabullenmeden ziyade, hayatın
bütün alanlarıyla ilgili hedeflere kavuĢmak noktasında „yarar‟ düĢüncesinden hareketle, bir araç olarak
görür. Mevlânâ Ģu beyitlerde „gayr-i samimi dindarlık‟ örneklerini çok güzel tasvir eder.
―Yoksul ekmek için Allah der, haramdan çekinense candan, gönülden.
Eğer yoksul, söylediği sözü bilseydi gözünde ne az kalırdı, ne çok!
Ekmek isteyen yıllardır Allah der, fakat saman için Mushaf taşıyan eşeğe benzer.
Dudağındaki gönlünden doğsa, gönlünü aydınlatsaydı bedeni zerre zerre olurdu.
ġeytanın adı büyü yapmaya yarar, sen de Allah adıyla mangır elde edersin!.‖2
Mevlânâ eserlerinde bu tip dindarlığın farklı tezahürlerinden örneklerle bahseder ve tenkitler yöneltir.
Mevlânâ‘nın eserlerinde gayr-i samimi dindarlık tipolojilerinin belli baĢlıları Ģunlardır:
a. ġEKĠLPEREST DĠNDARLIK
Ġslam‘da iman ve ibadetler önce taklitle baĢlar. Belli bir olgunluk sürecinden sonra araĢtırmaya dayalı
tefekkür ve bilgi aĢaması izler. Eğer bu aĢama sürdürülmezse Ģekilperest dindarlık türü olan taklit, bir
düĢüĢ ve değersizleĢmeyi beraberinde getirir. Bu sebeple Mevlânâ, öz, cevher ve içerikten yoksun, aslı ve
esası bilinmeyen, içi boĢaltılmıĢ, sosyal iliĢkilerinde ahlâki tutum ve davranıĢları eksen almayan taklide
dayalı dindarlığı sorgular. Mevlânâ‘ya göre “muhakkikle mukallit arasındaki fark, Davut‟la ses arasındaki fark
gibidir.”3 Bir baĢka örnekte taklidin zararlı olduğunu Ģöyle anlatır: ―KuĢ sesini taklit eden avcı ile kuĢun
kendisi bir olur mu?‖4 Çünkü Mevlânâ orijinallikten yanadır. Onun hedefi bu tip taklide dayalı bilgi ve
davranıĢlardan kurtulup özü bulmak ve onun anlamına göre yaĢamaktır.5
Mevlânâ‘ya göre Müslüman, fark etme bilincine ulaĢmalıdır. Bu da ancak sezgisel akıl yardımıyla olur.
Taklide dayanan bir dindarlık, taassup ve dar görüĢlülüğü beraberinde getirir. Böyle bir kimse, eĢyanın
arka planını kavrayamaz, ibadetlerin hikmet ve esasına vakıf olamaz. Mevlânâ, ileri görüĢlü olmayan,
varlığın hikmet ve gayesini kavramaktan yoksun, tamamen sûfiliğini taklit çerçevesinde sürdüren bir
kimsenin zavallı halini Ģu öyküde çok güzel tasvir eder:
―Bir sufi yolculuğu sırasında gecelemek için bir tekkeye gelir, eĢeğini ahıra bağlar, su verir, yem verir.
Tekkede bulunan sufiler yoksul kimselerdir. Bunlar gizlice eĢeği satar ve yiyecek alırlar. Yemek yerler ve
semaya baĢlarlar. Sema sona doğru yaklaĢınca hep birlikte ―eĢek gitti, eĢek gitti!‖ diye tegannide
bulunurlar. Misafir de onları taklit ederek; ―eĢek gitti, eĢek gitti‖ Ģeklinde eĢlik eder. Sabah olur, herkes
tekkeden ayrılıp gider. Misafir koĢarak ahıra gider ama eĢeğini bulamaz. Hizmetçiye sorar, o da
yaĢananları bir bir anlatır. Bunun üzerine misafir, niçin gelip de bana anlatmadın? der. Hizmetçi, kaç defa
geldim sen de onlarla ―eĢek gitti, eĢek gitti!‖ Ģeklinde tempo tutuyordun. Ben de seni ârif sandım, bu iĢten
razı herhalde dedim ve söylemekten vazgeçtim, diyor. Bunun üzerine misafir, ekmek için yüzsuyu döken

Mesnevi, a.g.e., II, 129-132 (1720-1773)
Mevlânâ, Mesnevi, II, 46 (498-502).
3 Mevlânâ, a.g.e., II, 46 (493).
4 Mevlânâ, Fihi Mafih, s. 29.
5 Özbek, Abdullah, “Mevlânâ ve Taassup”, (der. N. ġimĢekler, Mevlânâ‘nın DüĢünce Dünyasından), Konya 2004, s. 173.
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bu adamları taklit ettim, yazıklar olsun bana‖ demekten bir Ģey gelmez elindin.1
Bu hikâyede anlatılmak istenen Ģey, önemli olan taklit değil, yapılan eylemin farkına varmaktır. Aynı
durum, ibadetler için de geçerlidir. Eğer Mevlâna‘nın dediği gibi, aklî bir çaba içerisine girmek suretiyle
bizzat araĢtırarak Ġslam‘ı öğrenmez de ana-babadan miras olarak2 devraldığımızla yetinmeye kalkarsak,
gerçek anlamda Ġslam‘ın yüceliğini ve hikmet boyutunu kavrayamayız. Dolayısıyla, Ġslam‘ın özüne vakıf
olamayacağımız için de davranıĢlarımızda iyiyi eylem haline getirecek bir dönüĢüm yaĢamamız mümkün
olmaz. ġuurlu bir Müslümanlığın temeli, inancı, metodik bir Ģüpheye dayalı sorgulama neticesinde
kuvvetli hale getirmektir. Sorumluluk bilincine ulaĢmak, ancak insanın neyi, niçin yaptığını bilmesiyle
mümkündür. O halde Mevlânâ‘ya göre, taklide ve Ģekilperestliğe dayalı dindarlık bir baĢlangıç olabilir
ama aklî olgunluğa eriĢtikten sonra istidlâli dindarlık düzeyine çıkma yolunda gayret sarf etmek gerekir.
b.GÖSTERĠġÇĠ DĠNDARLIK
Ġslami literatürde gösteriĢ kavramının karĢılığı olarak „riya‟ kelimesi kullanılır.3 GösteriĢçi dindarlık,
herhangi bir kimsenin âhiret ameliyle dünya menfaati gözetmesine; iman, ibadet ve Ġslamî ilkeleri dünyevî
yararlara âlet etmesine dayanır. Kur‘an‘da, gösteriĢçi dindarlık, ikiyüzlü olan münafıkların davranıĢları
olarak gösterilir.4
ġahsiyet krizi yaĢayan ve dini hayatlarında gösteriĢçi dindarlığı temel gaye edinen kimselerin asıl amacı,
Allah‘ın hoĢnutluğunu değil, dünyevi ikballere ulaĢmak için, insanların beğeni ve hoĢnutluğunu
kazanmaktır. Samimi dindar, Allah‘ın emir ve buyruklarını O‘nun hoĢnutluğunu kazanmak için yerine
getirirken, gösteriĢçi dindar ise, dini değerleri kiĢisel çıkarlarını elde etmek için kullanır. Mevlânâ,
Mesnevi‘sinde, her ne kadar ―gösteriĢçi dindar olan münafık, gerçek müminlerle beraber namaza gelirse
de, o, ibadet için değil, gösteriĢ yapmak için gelir‖ demek suretiyle, ‗gösteriĢ‘in çirkin bir davranıĢ ve
tutum olduğunu dile getirmiĢ olur. Ona göre, bu kazançta mü‘minler karda, çift karakterli bir tutum
sergileyen münâfıklar ise zarardadır. Bundan dolayı insanlar arasında bile nesnel olarak mü‘min
kelimesinde hoĢluk, münâfık kelimesinde sevimsizlik vardır.5 Bu durum bile, gösteriĢçi dindarlığın
insanların tabiatında sevilmeyen bir dini tutum olduğuna delildir.
Mevlânâ, ibadetlerinde ihlas ve samimiyetten uzak, salt gösteriĢ yapmayı amaçlayan iki yüzlü, iki dilli
kimselerin davranıĢlarını „misk‟ metaforuyla açıklar. Diliyle Müslüman olduğunu ifade eden gönlüyle de
inkâr eden kimseyi tenine güzel koku süren, ama ruhu mecazi anlamda pis kokularla dolu kimseye
benzetir. Ona göre, gösteriĢçi bir dindarın ibadeti, çöplükteki yeĢillik ve gübrelikteki gülün durumu ne ise,
onun gibidir. Nasıl ki, hiç kimse, gübrelikteki güle ilgi duymazsa, Allah da gösteriĢçi kimsenin dindarlığına
hiç değer vermez.6
Mevlânâ, “gösterişçi dindarlık‖ örneği olarak Tatarları verir. Mevlânâ, ‖tatarlar kıyamet gününe
inanıyorlar‖ diyen bir kimseye, ―onlar yalan söylüyorlar, kendilerini Müslümanlarla bir göstermek
istiyorlar‖ Ģeklinde itiraz eder. Mevlâna, Ġslam âlemine yaptıkları zulümlerle büyük acı çektiren tatarların
ikiyüzlülüğünü Ģu misalle anlatır: ―Deveye nereden geliyorsun diye sormuĢlar, o da hamamdan geliyorum
karĢılığını vermiĢ. Bunun üzerine ökçenden belli demiĢler.‖ Bu misalin arkasından Mevlânâ Ģu soruyu
sorar: ―Eğer onlar kıyamet gününe inanıyorlarsa, hani davranıĢ planındaki delilleri?‖7 Mevlânâ‘ya göre
Tatarlar eylemleriyle kötü davranıĢlar sergilemiĢlerdir. Dilleriyle Müslüman olduk demeleri onları temize
çıkarmaya yetmemektedir. Müslümanlıklarını, davranıĢlarıyla da izhar etmeleri gerekir. O halde içi dıĢı bir
olmayan kimseler her ne kadar, gösteriĢçi bir dindarlık sergilemiĢ olsalar da, onlarda samimiyet, doğruluk
Mevlânâ, a.g.e., II, 47-50 (514-564).
Bkz. Mevlânâ, Mesnevi, II, 47, (511).
3 Ġsfehânî, el-Müfredât, 305.
4 Bkz. en-Nisâ 4/142; el-Münafikûn 63/1–11; el-Mâûn 107/6
5 KrĢ. Mevlânâ, Mesnevi, I, 61, (285–293).
6 Bkz. Mevlânâ, a.g.e., II, 31 (268-270).
7 Mevlânâ, Fîhi Mâfih, s. 102, 134.
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ve inanma olmadığı için davranıĢlarının hiçbir yararı olmayacaktır. Zaten onlar da ahrete inanmadıkları
için böyle bir beklenti içinde değillerdir.1
c. ERĠġĠLMEZ DĠNDARLIK
Dini hayat, farklı psikolojik seviyelerde yaĢanmaya elveriĢli bir derinliğe sahiptir. Dini tecrübeler
üzerinde yoğunlaĢan sistemli uygulamalar sonucu köklü bir değiĢime uğrayan Ģuur ve benlik yapısı ile bir
kısım insanların kiĢilik yapısı, diğer dindar insanlara göre önemli bir farklılık gösterir.2 Bu dindarlık
tipolojilerinden birisi de mistik mizaç ve kiĢiliğe sahip olan kimselerdir. Duygu ve heyecan hayatı onlarda
en üst seviyededir. CoĢkun ve taĢkın bir dini hayat yaĢarlar.3 Salt sezgi ve murakabeye dayanmak suretiyle
arifane bir dindarlık ortaya koyan sûfilerin hayatı, standart bir dindarlığın farklı düzeyini teĢkil eder.
Herkesin mizacı ve karakteri dindarlık düzeyleri noktasında değiĢir. Bireysel bir tecrübeye dayanan
‗mistik‘ hayat tarzı, herkes için modellenmesi mümkün olmayabilir.
Mevlânâ, aĢırı ve pasif dindarlık anlayıĢlarına eleĢtirel yaklaĢmıĢtır. O, daima dindarlıkta ‗denge ve
ölçülülüğü‘ öne çıkarmıĢtır. Bu konuda eriĢilmez ve sözden ibaret olan dindarlık anlayıĢlarını kâfirle
Müslüman diyalogu öyküsüyle dile getirir. EriĢilmez dindarlık örneğini ünlü sûfi Bayezid-i Bestamî
üzerinden yapar.
Mevlânâ‘nın söylencesine göre ―Bâyezid-i Bestamî zamanında bir kafir vardır. Bir müslüman ona,
ihtidâ ederek Ġslam‘a girmesini tavsiye eder. Bunun üzerine kâfir, ―eğer kendisine rol model olarak
Bâyezid-i Bestamî‘nin Müslümanlığı sunuluyorsa, ben onun Müslümanlığına güç yetiremem‖ der. Ama
Bâyezid‘in de iyi bir Müslüman olduğuna inandığını söyler.‖4
Bu hikâyeden anladığımız kadarıyla Mevlânâ, insanları eriĢilmez bir dindarlığa değil, ölçülü ve yaĢanılır
bir dindarlığa çağırmak gerektiği üzerinde durur. Belki Bayezid‘in dindarlığı üst düzey bir tecrübe biçimi
olabilir. Mizaç farklılığından dolayı Bayezid-i Bestamî gibilerin zühde dayalı dindarlık türü, umuma cazip
bir dindarlık olarak görülemeyebilir. Aslında Mevlânâ, verdiği örnek olaydan sûfi dindarlıktan öte, dinde
aĢırılığın olumsuzluklara yol açabileceğine iĢaret ederek, Ġslam‘ın kolaylık dini olduğunu, dolayısıyla
zorlaĢtırmamak gerektiğini vurgulamaya çalıĢıyor.
Her dönemde mizaç ve kiĢilik farklılığından dolayı dinde aĢırı tutum ve davranıĢlar içerisine giren
kimseler bulunmuĢtur. Nitekim Hz. Peygamber döneminde münferit de olsa, bu tür dindarlıklar
sergilenmiĢtir. Meselâ, Hz. Peygamber günlük olarak kıldığı beĢ vakit namazın yanında, gecenin sonunda
birkaç rek‘at daha namaz kılardı. KurumlaĢmıĢ tasavvuf anlayıĢının yaygınlaĢtığı dönemlerde züht
hayatını seçmiĢ bazı dindarlar, nâfile olan gece namazlarının miktarını Rasulullah‘ın öğrettiği miktarın
dıĢına çıkararak, bütün geceyi ibadetle geçirmeye baĢlarlar. Yine Hz. Peygamber Ramazan orucunun
yanında her ayın birkaç gününde (pazartesi, perĢembe gibi.) oruç tutardı. Bu uygulamayla yetinmeyen
yine bazı kimseler dindarlık adına peygamberin bu ölçülü uygulamasını bırakarak hiç ara vermeden visal
orucu tutmayı farz hükmüne çıkarmıĢlardı.5 Hâlbuki Hz. Peygamber ailelerini ihmal ederek bütün geceyi
namazla ve bütün gündüzleri oruçla geçiren kimselerin dindarlığını aĢırı bulup tasvip etmemiĢ, „ben hem
oruç tutarım hem de yerim, hem ibadet ederim, hem de uyurum, kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz
çevirirse benden değildir”6 buyurmak suretiyle yaĢanılır bir din anlayıĢının çerçevesini çizmiĢtir. Çünkü Allah,
dinde ölçüyü kaçıranları sevmez.7
Gündelik hayatta bazı Ġslam büyüklerinin dini hayatlarıyla ilgili menkıbelerinden hareketle yaĢanması
güç dindarlık tecrübeleri aktarılmaktadır. Bu menkıbeleri dinleyen birçok kiĢi, bir iç çekerek, “ne yaşamışlar
Mevlânâ, a.g.e., s. 118.
Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Ankara 1993, s. 313.
3 Hökelekli, a.g.e., s. 343.
4 Mevlânâ, Mesnevi, V, 283 (3356–3362).
5 KrĢ. Seyyid Alizâde, Şerhu Şir‟ati‟l-İslâm, Beyrut, ts., s. 9.
6 Bkz. Buhari, Sahih, ―Nikah‖ 1; Müslim, Sahih, ―Nikah‖ 5.
7 Bkz. el-A‘raf 7/55.
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be!” der ve arkasından bizim onlar gibi yaĢamamızın mümkün olmadığını söyler. ĠĢte Mevlânâ da böylesi
olağanüstülüklerle süslenmiĢ ve tamamen insan gücünü zorlayan menkıbelerle örülü dindarlık tarzlarının
topluma model olarak sunumunun olumsuzluklara yol açacağını dile getiriyor. Çünkü bir topluda ‗dini
otorite‟ fikri hâkim olmaya baĢlar ve bazı insanlar aĢılmaz ve eriĢilmez Ģahsiyetler olarak sunulursa orada
donuklaĢma ve tıkanmalar baĢ gösterir. Bu da hem Ġslam‘ı ve hem de Müslümanları tarih dıĢı kalmaya
iter. Onun için keramete ve olağanüstülüklere dayalı bir Ġslam sunumundan ziyade istikameti hedef alan
ve yaĢanabilir bir Ġslam yorumunu sunmak daha gerçekçi bir tutumdur.
d. TEMSĠLE DAYALI OLMAYAN DĠNDARLIK
Ġslam‘a giriĢ, Allah‘tan gelen vahyi dil ile söyleyip gönülden kabul etmekle baĢlar. Bunun adına ‗iman‘
diyoruz. Böyle bir kimse Ġslam nazarında ‗dindar‘dır. Dindarlık bir yere ait olma duygusu ise, iman,
bireyin gündelik yaĢamını dönüĢtürecek ‗eylem‘ bütünlüğüne sahip olmalıdır. Sadece dilde ve sözde
kalmamalı, “dindar olmam bana neyi gerektiriyor?” sorusu da anlamlandırılmalıdır. Yoksa Necip Fazıl‘ın „kafa
kâğıdı Müslümanlığı‟ dediği dindarlıktan öte geçemeyiz. Eğer dindarlığımız iyiyi eylem haline getirme ve
kötüden de kaçınma Ģeklinde tezahür ederek hayatımızı dönüĢtürmüyorsa, böyle bir dindarlığın insanlar
üzerinde olumlu izlenim bırakması mümkün değildir. Bu sebeple Mevlânâ “kafir-Müslüman” diyalogunda,
kâfirin kendisine Müslüman ol tavsiyesinde bulunan bir Müslüman‘a: “Sizin imanınıza ne eğilimim var ne de
arzum. Hidâyete yönelmek isteyen yüzlerce insan, sizin dindışı tutum ve davranışlarınızı gördüğü zaman, girmek istediği
dinden de soğur. Çünkü o, sizin imanınızda mana değil, sadece ad, isim görür. Zaten sizin gönlünüz çölleşmiş. Nasıl olur
da imanın semerelerini vermeyen bir gönle, çöle, kurtuluş yeri denebilir?”1 demek suretiyle temsilsiz bir dindarlığın
sorunlu oluĢuna değinir. Bu sebeple Mevlânâ, ―Allah‘ın varlığına ve birliğine inandım‖ demekle
kalınmamasını, mutlaka dindarın sosyal hayatla ilgili iliĢkilerinde ―ahlâkî‖ ilkeleri eksen alan; iman-amel
bütünlüğünü sağlamıĢ bir dindarlık örneği sergilemesi gerektiğine değinir. Eğer böyle olursa, insanların
eğilimi Ġslam‘a yönelir, aksi bir tutum olursa, o zaman da Ġslam‘dan uzaklaĢmalar baĢ gösterir. 2
Sonuç
Mevlânâ‘nın bazı dindarlık tipolojilerine yönelttiği tenkitlerin yer aldığı bu çalıĢmada bir sosyal iliĢki
biçimi olarak hem samimi ve hem de gayr-i samimi dindarlık tipolojilerinin bütün toplumsal yapılarda var
olabileceğini söylemek mümkündür.
Mevlânâ‘nın düĢüncesine göre gayr-i samimi dindarlık tipolojileri hastalıklı bir durumdur. Bu sebeple
iyiyi ve güzeli eylem haline getirmek suretiyle kötünün düzeltilmesi için çaba gösterilmelidir.
“Güzel ahlaktan ibaret” olan dinimiz, önce bilgi düzeyinde öğrenilmeli, sonra öğrendiklerimiz bizzat
bireysel ve toplumsal iliĢkilerde davranıĢ tarzı haline getirilmeli, sonra da çevremize iyi örnek olmalıyız.
Mevlânâ‘ya göre gündelik yaĢamda temsile dayalı dindarlık, sözlü bildirime dayalı dindarlıktan daha
etkilidir. Özellikle Böyle bir etkinin gücü, doğrudan dindarlık tipolojilerinin Ģekil ve öz bütünlüğüyle
doğrusal orantılıdır.
Mevlânâ‘nın ortaya koyduğu dengeli ve ölçülü dindarlık tipolojisi, yaĢadığımız modern zamanlarda
temsil imkanı bulursa, Ġslam bir câzibe merkezi oluĢturabilir. Burada bütün bir dünyada dinlerin yükseliĢ
trendi artarken, dindarlıklarımızın ne oranda artıĢ gösterdiği ya da göstermediği büyük anlam ifade
etmektedir. Önemli olan dindar olmakla övünmek değil, dindarlığımızı ne ölçüde geliĢtirdiğimizdir.
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MEVLÂNÂ‘YA GÖRE DĠNDARLIKTA SÛRETTEN MÂNÂYA YÖNELĠġ
Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU*

GiriĢ
Dindarlık, en genel anlamıyla kiĢinin her hangi bir dînî yapıya bağlılığını bir Ģekilde ifade etmesi 1
olarak tanımlanır. Dindar, karĢılaĢtığı her hangi bir olayı, sadece olgusal ve ahlâki boyutta değil bir de
Tanrının varlığı açısından yorumlar, kendi hayatında kötüye günahı, iyiye sevabı ekler. Gerçek anlamda
dindar; hayatın olgu, ahlak ve inanç boyutlarını birlikte gören ve yaĢayan insandır. Ahlak ile dîni iki ayrı
alan olarak telakkî edenlerin belki sadece ―ahlâkî‖ dedikleri Ģeyi dindar, imanının ayrılmaz bir parçası
olarak görür, takdir eder ve yaĢar. Dolayısıyla, onun ahlak hayatı, aynı zamanda onun ibadet hayatının
merkezini teĢkil eder.2 Sosyal Bilimler söz konusu olduğunda gerek dînin gerekse dindarlığın tanımı
noktasında tam bir mutabakat söz konusu olmasa da3 bu alanlara iliĢkin çalıĢmalarda dindarlık genellikle
beĢ ayrı boyutta mütâlaa edilmektedir: inanç, ibadet, tecrübe (duygu), bilgi ve etki boyutu. Dinin bu
boyutları aslında insanın boyutlarıdır: Ġnsan, kendisini sembolik jestlerle ifade eden bir varlık olduğu gibi
aynı zamanda bir duygu, akıl ve eylem varlığıdır. Bunun da ötesinde insan iliĢkisel bir varlıktır. 4 Dînin iĢte
bu farklı boyutlarının bir kısmının ya da tamamının bireyin hayatında tezâhürü o kiĢinin dindarlığı
hakkında bir ipucu sunmaktadır. Dînin, dolayısıyla da dînî hayatın biri diğerini tamamlayan ve biri
diğerinden bağımsız düĢünülemeyen bu beĢ boyutu hakkında kısaca Ģunları söyleyebiliriz:
1. Ġnanç Boyutu: Her dînin, mensuplarınca inanmaları gereken inanç ilkelerinden kurulu bir sistemi
vardır. Dindar insan, kendisini ilâhî varlığa bağlayan, O‘nunla iliĢkiye sokan ve O‘na adanmasını sağlayan
belirli inançların sahibidir. Bu boyut diğer boyutların temelini, nüvesini teĢkil eder ve ayrı ayrı zikredilen
diğer dört boyut, bu inanç boyutu etrafında eklemlenmiĢ halde bir bütünlük arz eder. 2. Ġbadet Boyutu:
Bu boyut bir dîne inanan insanların yerine getirdikleri, ya da en azından yerine getirilmesi gereğine
inandıkları, meselâ Ġslam söz konusu olduğunda namaz, oruç, hac, zekat, kurban gibi bütün dînî pratikleri
ifade eder. Dindarlık sök konusu olduğunda dînî yaĢantının somut tezahürlerini de barındıran bu boyut
geleneksel olarak diğer boyutlara nispeten daha ön plana çıkmaktadır. Öyle ki bu tür pratiklere katılım
sıklığı çoğu zaman dindarlık kriteri olarak dikkate alınmaktadır. 3. Tecrübe Boyutu: Ġnanç boyutunda
varlığı kesin bir inanç ile kabul edilen nihâî hakikat, müteâl otorite, ilâhî Zât ile iletiĢimi içermesi
bakımından hissedilmiĢ ya da bir Ģekilde tanımlanmıĢ bütün duygu, algı, sezgi ve duyumları kapsar. Her
din mensubu Yüce Kudret‘in varlığını vasıtasız olarak içinde duyar ve bundan etkilenir. Kısacası bu
boyut, dînî tecrübeyi nitelendiren ve onu diğer her bir beĢerî tecrübeden ayıran temel unsuru ifade eder.
4. Bilgi Boyutu: Bütün dinler mensuplarından inançları hakkında bilgi sahibi olmalarını bekler. Dindar
insan inandığı Ģeylerin muhtevası, kutsal metinler ve diğer dînî literatürde zikredilen temel esasların
oluĢturduğu bilgiler manzûmesi hakkında az çok bilgi sahibidir. 5. Etki Boyutu: Din, insanın kendi hayat
Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi
Gündüz, ġinasi, Din ve İnanç Sözlüğü, (Vadi Yay.), Ankara 1998, s. 96.
2 Aydın, Mehmet, Din Felsefesi, (Selçuk Yay.), Ankara 1992, s. 307, s. 318.
3 Ġlahiyatçılar, filozoflar ve sosyal bilimciler dinin, değiĢik bakıĢ açılarına göre farklı bir çok tanımını yapmaktadırlar. Di nin
çok yönlü ve karmaĢık bir yapı olması onun tam bir tanımını yapmayı ve bu tanım üzerinde görüĢ birliğine varmayı
zorlaĢtırmaktadır. Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, (TDV. Yay.), Ankara 1993, s. 69. Dinin tanımı noktasında ortaya
çıkan bu problem aynı Ģekilde dindarlığın tanımı noktasında da tezahür etmektedir. Farklı dindarlık tanımları için bkz.
Mehmedoğlu, Ali Ulvi, Kişilik ve Din, (Dem Yay.), Ġstanbul 2004, ss. 30-38.
4 Vergote, Antoine, Din, İnanç ve İnançsızlık, çev. Veysel Uysal, (MÜĠFV. Yay.), Ġstanbul 1999, s. 30
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düzenini, geleceğe iliĢkin beklenti ve tasarılarını, baĢkalarıyla olan iliĢkilerini, kısacası insanın bütün
davranıĢlarını etkileme gücüne sahiptir. Bu boyut, hayatın diğer alanları üzerinde dinin yaptığı etkiler
içerisinde kendisini gösterir. Dolayısıyla bu boyut, insanın dînî bağlılığın sonucu ve etkisi olarak hayatın
bütün alanlarında yapılması gerekene iliĢkin beklentileri kapsar.1
Tasavvuf söz konusu olduğunda ise, dindarlık hususunda yapılan bu genel tasniflerin dıĢında bir de
tasavvufî literatürde sıkça rastlanan zâhir-bâtın düalizmine paralel olarak; zahirden bâtına, sûretten
mânâya ya da salt kabulden zevke yöneliĢin basamaklarını ifade eden tasnifler söz konusudur. Genellikle
“taklit, ilim, zevk”2, “şeriat, tarikat, hakikat” ya da “ilme‟l-yakîn, ayne‟l-yakîn, hakka‟l-yakîn” Ģeklinde yapılan bu
tasnif, yukarıda bahsi geçen beĢ boyutu da kapsayacak Ģekilde tedrîcî bir tekâmülü ve asla yöneliĢi ifade
eder. ĠĢte dindarlığın bütün boyutlarını kuĢatan ve suretten mânâya, maddeden rûha yöneliĢin ifade
edildiği bu tekâmülü Mevlânâ‘nın sıkça kullandığı sûret-mânâ düalizmi çerçevesinde ele almaya
çalıĢacağız. Ġman esaslarından ibadetle ilgili konulara, dînî/mistik tecrübeden irfânî konulara ve nihayet
dinin etki boyutunu da hesaba kattığımızda beĢerî diğer bütün faaliyetleri kapsayan hayli geniĢ bir konuyu
bütün detaylarıyla burada ortaya koyma imkânımız elbette yoktur. Her Ģeyden önce bizim buradaki
amacımız sûfiyâne hayatın bireyin dindarlığında yaptığı dönüĢümü Mevlânâ örneğinde incelemektir. Biz
burada bir tebliğin sınırları çerçevesinde dindarlığın sadece inanç ve ibadet boyutlarını ön plana çıkararak
konuya değinmeye çalıĢacağız.
Ġnanç Boyutu
Yahudilik, Hıristiyanlık ve Ġslam gibi geleneksel tek tanrılı dinlerin hepsinde inanç esasları öncelikle
yüce, tek, yaĢayan, zâtî, kemal sahibi ve mutlak iyi olan bir Tanrı inancına dayanır. Meselâ Ġslam söz
konusu olduğunda ilâhî sıfatlar, nübüvvet, vahiy, kaza-kader ve âhiret hayatı gibi diğer inanç esasları hep
bu asıl olan tek tanrı inancı etrafında temerküz eder. Genelde mutasavvıflar özelde de Mevlânâ söz
konusu olduğunda bütün bu inanç esasları gerek kendilerinin gerekse onlara gönül bağlayan tâlib ve
mürîdlerinin dindarlığının temelini oluĢturur. Onlar eserlerinde bütün bu inanç esaslarına ayrıntılı bir
Ģekilde yer verirler.3 Ancak gerek Mevlânâ gerekse diğer sûfilere göre Ġslam akâidinin temelini teĢkil eden
tevhid esası ve bu aslî ilkenin etrafına eklemlenmiĢ olan inançlar, taklîdî olarak bilinip kabul edilen, salt
epistemolojik olarak ilmî tetkik ve tahkîklerle hakkında bir takım deliller elde edilen bir olgu olmayıp,
kendi sûfiyâne temâyülleri doğrultusunda bizzat bir dînî/sûfiyâne tecrübe olarak yaĢanıp müĢahede
edilen ve bu yönüyle de bir duyum bir zevk haline dönüĢtürülen tecrübî bir hadisedir. Dînin inanç
boyutuna taalluk eden bu iki yaklaĢım arasında hayli fark vardır ve tasavvufî literatürde bu ikinci boyut
genellikle tevhidin ya da imanın hakikati olarak ifade edilir. Bu açıdan bakıldığında Mevlânâ‘ya göre
tevhid, bilgi düzeyinde kesin de olsa salt bir ikrardan ibaret değil, kulun izâfî/mevhûm benliğini, Mutlak
Bir olan Hakk Teâlâ‘ın huzurunda tecrübî olarak yakıp yok etmesidir. Böylece tevhid, tecrübî ve vücûdî
bir boyut kazanır. ġekilden, sûretten kurtulmadıkça Allah‘ı tenzih ya da teĢbih etmenin yersiz, boĢ bir
iddiadan ibaret olduğunu söyleyen Mevlânâ, tevhidin bu tecrübî boyutuna iĢaret eder ve Allah hakkında
―Ģekle sığmaz, ya da Ģekle sığar‖ diyebilmek için tecrübî olarak sûretten kurtulup öz kesilme, sûret
altındaki asıl mânâyâ eriĢme gereğinin altını çizer. Dolayısıyla ona göre salt bilgi düzeyinde kalan her
tasavvur, her inanç batıl, boĢ, kuru bir iddiadan ibarettir.4 Öyleyse Mevlânâ‘ya göre asıl tevhid, tıpkı bakırı
kimyada eritir gibi, izâfî varlığı, mahlûkâta varlık bahĢeden Mutlak Vücûdun varlığında eritip yok ederek
ikilikten kurtulup tecrübî olarak yokluğa ve birliğe ulaĢmaktır.5 Kuru bir iddia, salt bir kabul olmaktan
çıkarılarak tecrübî olarak da idrak edilen tevhidin bu boyutunda, maddî âlemde müĢahede ettiğimiz bütün
Dinin bu boyutları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Vergote, Din, İnanç ve İnançsızlık, s. 29, 30; Mehmedoğlu, Kişilik ve
Din, s. 28, 29; Hökelekli, Din Psikolojisi, ss. 73-75;
2 Bkz, Gazâlî, Ebu Hamid Muhammed, Mişkâtü‟l-Envâr, çev. Süleyman AteĢ, (Bedir Yay.), Ġstanbul 1994, s. 56.
3 Meselâ Mevlânâ‘nın Ġslam inanç esasları hakkındaki görüĢleri hususunda ayrıntılı bilgi için bkz., ArpaguĢ, Safi, Mevlânâ ve
İslam, (Vefa Yay.), Ġstanbul 2007, ss. 251-399.
4 Mevlânâ, Celâleddin er-Rûmî, Mesnevî, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, çev. ġefik Can, (Ötüken Yay.),
Ġstanbul 2003, c. II, s. 263, 264, byt. 68, 69.
5 Mevlânâ, Mesnevî, c. I, s. 192, byt. 3010-3012.
1

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

31

hayali ikilikler, çokluklar, tevhide dair bütün anlayıĢ farklılıkları tek bir potada eritilir. Tevhidin bu tecrübî
hakikatine eriĢen sûfî artık varlık ya da insana parçalı bir Ģuur düzeyinden ayrı ayrı değil, tek bir
perspektiften ―vahdet‖ penceresinden bakmaya baĢlar. Mevlânâ tevhidin bu hakikatini sıkça, içerisine
atılan farklı renklerdeki elbiseyi ıĢık gibi lekesiz bir hale getiren vahdet küpü, Hz. Ġsa‘nın mânâ küpü1
metaforuyla ifade etmeye çalıĢır.2 Bu vahdet küpü, din hususundaki farklı mezheb ve anlayıĢları tek
renge, tevhid rengine, ―Allah‘ın boyasına‖ boyar. Kısacası Mevlânâ‘ya göre, sûret-mânâ paradoksunda
sûrete tekâbül eden salt ikrârdan ibaret olmayan tevhidin bir de mânâsı ve hakikati vardır. Bu mânâ ve
hakikat ise ancak, varlığı ve birliği ikrâr edilen Hakk Teâlâ‘nın sıfatlarına taalluk eden tecellilerini varlıkta
ve insanın kendi benliğinde müĢahede etmek sûretiyle tecrübî olarak ortaya çıkar.
Mevlana‘ya göre, yukarıda genel hatlarıyla ifade etmeye çalıĢtığımız tevhidin tecrübî boyutuna ya da
diğer bir ifadeyle îmanın hakikatine eriĢmek ancak, fizikî âlemin iĢleyiĢinin bir gereği olarak sürekli bize
dikte edilen çokluk ve ikilik fikrinden yine tecrübî olarak uzaklaĢmak ve bir Sevgili, bir Mâ‘Ģuk olarak
görülen Hakk Teâlâ‘ya her yönden yönelmekle mümkündür. Bu noktada din, bir aĢk bir muhabbet ve
bizzat müĢahede edilen vahdet dini olarak farklı bir görünüm kazanır. Mevlânâ‘nın düĢüncesinde
tevhidin hakikati, çoğu zaman nefsanî ve rûhânî saflaĢma ve Hakk‘ın sonsuz rahmetiyle kulunu kendine
doğru cezbetmesi sonucu yaĢanan izâfî benliğin ortadan kalkması anlamına gelen fenâ ve vuslat
hallerinde bizzat tecrübe edilir. Mevlânâ tevhidin bu hakikatini kimi zaman Hallâc‘ın meĢhur Ģathiyesi
olan ―ene‘l-hakk‖ sözüyle ifade etmeye çalıĢır. Mevlânâ‘ya göre, zahiri îtibarıyla bir dâvâ, bir benlik iddiası
gibi görünen bu söz, aslında kulluğun nihâî derecesinin ve büyük bir tevâzû halinin ve nihayet hakîkî
anlamda tevhidin bir semeresidir. Ona göre Mansûr‘un Hakk‘a olan muhabbeti nihâî dereceye ulaĢınca
kendisini yok kılıp, ―Ben fânî oldum, Hakk kaldı‖ mânâsına gelen ―Ene‘l-Hakk‖ ifadesini kullanmıĢtır ki
bu da muhabbet, tevâzû ve kulluğun nihâî mertebesidir. Bu bakıĢ açısından Mevlânâ, Hallâc‘ın ―Ene‘lHakk‖ sözünü değil, ―Sen Hüdâ‘sın, ben ise kulum‖ demeyi tekebbür ve iddiâ sayar. Zirâ bu sözü
söyleyen kiĢi kendine bir varlık isnâd etmiĢ olarak vücûdda ikiliği kabul etmiĢ olur. Öyleyse bu söz, daha
sonraları ―vahdetü‘l-vücûd‖ Ģeklinde teknik bir ıstılahla karĢılanmaya çalıĢılan varlık anlayıĢının ve tevhid
düĢüncesinin bir ifadesi olarak, Allah (cc.)‘ın mutlak vücûdundan baĢka, sûfînin benliği de dahil gerçek
mânâda bir varlığın olamayacağını ifade etmektedir. ĠĢte Allah (cc.)‘ın velî kulları ―ölmeden önce
ölünüz‖3 hükmünce tabiî ölümden önce geçici bütün beĢerî vasıflardan uzaklaĢarak irâdî ölümle ölmek
sûretiyle çokluğu çağrıĢtıran bütün tevehhümlerden kurtulmayı ve tevhidin hakikatine tecrübî olarak
eriĢmeyi arzularlar. Zira Mevlânâ‘nın da ifade ettiği gibi huzur-u ilâhi ikiliği kabul etmez. Öyleyse kulun
izafi/mevhum benliğini yok ederek tevhidi tecrübî olarak yaĢamalıdır. 4 Kısacası dindarlığın inanç
boyutunda sûretten mânâya yükseliĢ, tevhidin salt inanç, ikrar ve tasdik boyutundan tecrübî ve vücûdî
boyuta geçiĢini ifade eder.
Ġbadet Boyutu
Ġbadetlerin zâhirî hükümlerinin ele alındığı fıkıh kitaplarının hilafına tasavvufî eserlerde daha çok
ibadetlerin mânevî, bâtınî boyutlarına yer verilir. Mevlânâ da baĢta Mesnevî‟si olmak üzere eserlerinde
ibadetlerin bedene taalluk eden sûretinden çok rûha taalluk eden mânâsına vurgu yapar. Dînin,
ibadetlerin sadece sûretten ibaret olmadığını çeĢitli vesilelerle dile getirir. Özellikle ibadetlerde, zikir ve
yakarıĢlarda bedenle alâkalı olan ve ihmal edilmesi aslâ düĢünülemeyecek olan somut bazı tezahürleri olsa
Merhûm ġefik Can‘ın kaydettiğine göre, Hz. Îsâ gençliğinde boyacılık edermiĢ. Boyanmak üzere getirilen elbise ve
kumaĢları o küpe atarmıĢ, elbise ve kumaĢ sahibi hangi rengi istiyorsa, onun elbisesi yahut kumaĢı istediği renge
boyanırmıĢ. Aynı küpden istenilen çeĢit çeĢit renklerin çıkması Hz. Îsâ'nın bir mu'cizesi olarak görülmekte ve
mutasavvıflara kesrette vahdeti (=çoklukta tekliği) hatırlatmakta ve bu sıbğatullah (=Allah boyası) olarak ta'rif
edilmektedir. Bkz., Mesnevî, c. I, s. 43, dipnot: 38.
2 Bkz., Mesnevî, c. I, s. 38, byt. 500, s. 43, 44 byt. 500, 501; Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), haz: ġefik Can, Ġstanbul 2000, c. I, s. 144.
1

Hadis hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Uysal, Muhittin, Tasavvuf Kültüründe Hadis, (Yedi Veren Yay.), Konya 2001, ss.
340-342; Yıldırım, Ahmet, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, (Diyanet Vakfı Yay.), Ankara, 2000, ss.
262-264.
4 Bkz., Mevlana, Fîhi Mâ Fîh, çev. Ahmet Avni Konuk, hz. Selçuk Eraydın, (Ġz Yay.), Ġstanbul 1994, s. 25.
3
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da din, Mevlânâ‘ya göre ruhu besleme sanatıdır.1 Mevlânâ, dînin sadece tezahürden ibaret olmadığını,
inançları sebebiyle Hıristiyanları öldüren Yahudi bir padiĢahın hileci vezirinin dilinden Ģu Ģekilde ifade
eder: "Hıristiyanlar, canlarını kurtarmak için, dinlerini pâdiĢahtan gizlerler. Bu sebeple bu kadar çok
Hıristiyan öldürme, çünkü öldürmede fayda yoktur. Din, misk ve öd ağacı değildir ki kokusu çıksın. Din,
yüzlerce kılıf içinde gizlenmiĢ bir sırdır. DıĢı seninle uyum halindedir. Sana benzer. Ama içi seninle
çekiĢmede, sana uymamaktadır."2
Mevlânâ, sûret ve mânâdan sadece birini görüp diğerini ihmal etmenin doğru olmadığını açıkça
vurgular. Kimi zaman ibadetlerin mânâ boyutuna vurgu yapması onun sûret boyutunu ihmal edip Ģer‗î
hükümleri hafife aldığı anlamına aslâ gelmez. Ġnsanların çoğu genellikle Mevlânâ‘nın cemâd hükmünde
gördüğü sûret boyutunda kaldıkları ve her Ģeyi bu boyuttan değerlendirdikleri için Mevlânâ mânâ
boyutuna daha çok vurgu yapar. Zîrâ ona göre kutsal, yüce, nihâî bir düĢünce, nihâî bir kaygı için
olmayan her bir sûret cemâd hükmündedir. Böyle olunca, sadece sureti görenler de cemâd hükmündedir
ve hangi yaĢta olursa olsunlar hakikat yolunda, henüz soyut düĢünce ve temyiz yeteneği geliĢmediği için
mânâya yol bulamayan âkil-bâliğ olmamıĢ çocuklar gibidir.3 Kısacası sûret-mana düalizmi Mevlana‘nın
eserlerinde hayli yer tutar ve Mevlâna bu noktada sürekli sûreti ihmal etmeksizin mânâya teveccüh
etmenin insanın bütün fiillerinde asıl gayeye mutabık olarak fayda sağlayacağının altını çizer. Dindarlığın
bir tezahürü olarak; ibadetler, duâ ve yakarıĢlar, zikir ya da Kur‘an tilavetinde de bu böyledir, Ģekilden
ziyade mânâ ve ruh asıldır. Dindarlığın gereği olarak yapılan bütün fiillerde surette takılıp kalmayıp
manaya ve ruha yönelmek gerekmektedir. Mevlânâ‘ya göre dindarlıkta bu dönüĢüm ise ancak, nefis
terbiye ve tezkiye usulleriyle izâfî benliğin yok edilerek (fenâ) ezelî benlikte tekrar sonsuz hayatı bulmasıyla
(bekâ) mümkündür. Bu anlamda ibadetlerin bir de ruhundan ve hakikatinden bahseden Mevlânâ, izâfî
benlik hicâbından kurtularak kemal derecesine eriĢmiĢ muhakkık bir sûfinin ibadetiyle sâdece sûreti
gören zâhir ehlinin ibadetini Ģöyle mukayese eder: ―Kâbe‘de Ġbrahim makamında iki rekat namaz kılmak
güzeldir, fakat muhakkıklara göre bu namazın hakikati Hz. Ġbrahim gibi kendini Hakk Teâlâ için, O‘nun
visâli arzusuyla ateĢe atmak; Hakk yolunda gayret ile kendini feda edip nefse dair herhangi bir endiĢeye
kapılmadan bu makama yükselmektir.4 Zîrâ Mevlâna‘ya göre Mescid-i Haram, zahir ehline göre ziyaret
edilen Kâbe‘dir, aĢıklara ve Allah‘ın seçkin kulları velîlere göre ise visâl-i Hakk‘tır.5
ĠĢte Mevlânâ‘ya göre ibadetler sadece sûreten yerine getirilen bazı form ve Ģekillerden ibaret değildir,
onların ruhu, hakikati ve mânâsı sûretinden daha efdaldir. Meselâ namaz sadece, bedene taalluk eden bazı
hareketlerden, tilavet olunan Kur‘an‘dan ya da dua ve zikirden ibaret değildir. Yine oruç belirli zaman
dilimi arasındaki açlıktan, susuzluktan ya da Ģehevî arzulardan uzak durmaktan ibaret değildir. Bütün
bunlar bu ibadetlerin sûretidir. Ġbadetlerdeki bütün bu sûretler rûha, câna nispetle beden gibidir. Sûretin
bir baĢlangıcı ve sonu vardır, halbuki cân nihayetsizdir.6
Mevlânâ, sadece sûreti yerine getirmekle ibadeti gereği gibi îfâ etmiĢ olunamayacağını bir diğer açıdan
Ģu Ģekilde vurgular: Münâfık da ibadetlerin sûretini yerine getirir ancak gerçek mânâda ibâdet etmiĢ
sayılmaz. Ġbadetlerin sûretleri insanları dînin özüne götüren vasıtalardır. Diğer taraftan ibadetleri sadece
kalben ya da rûhen icrâ edilebilir görüp onların bizzat Ģeriat tarafından belirlenen hükümlerini, sûretini
ihmal etmek de tıpkı diğer bütün sûfilerde olduğu gibi Mevlânâ‘ya göre de kabul edilebilir değildir. Zîrâ
Mevlânâ‘nın açıkça ifade ettiği gibi namazın mânâsı ve cânı olarak zikrettiği ruhun rükû‘ ve secdesini
sûret ile bedenen zahir kılmak gerekmektedir. Ġbadetler ancak hem sûreti hem de mânâsıyla gerçek
anlamda îfâ edilebilir. Mânânın sûrete ittisali vardır, ikisi birlikte olmadıkça fayda vermez. “Ancak kalp
huzûru ile namaz hakiki bir namaz olur” fakat suretiyle birlikte rukû‘ ve secdesiyle birlikte gerçek namazdan
söz edebiliriz. Nasıl ki özü, çekirdeği olmayan bir kabuk faydasızsa, kabuğu olmayan bir çekirdekten de
Bkz., Mevlânâ, Mesnevî, c. II, s. 453, byt. 2592.
Bkz., Mevlânâ, Mesnevî, c. I, s. 34, byt., 339-341.
3 Mevlana, Fîhi Mâ Fîh, s. 55, 56.
4 age., s. 150.
5 age.,, s. 93.
6 Mevlana, Fîhi Mâ Fîh, s. 14.
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korunup neĢv ü nemâ bulamayacağı için bir fayda hâsıl olmaz. 1 Fakat Mevlânâ‘nın sıkça vurguladığı gibi
dînin özünü oluĢturan ruh ve mânâdır. Metafiziğe, dolayısıyla da sûret/zâhir ötesine taalluk den bu ruh
ve mânâ, bütünüyle ihmâl ve inkâr edilemeyen ancak bir vasıtadan ibaret olan sûretten daha önemlidir.
Mevlânâ tasavvufî açıdan dindarlığın temeline nefis terbiyesini koyar. Yapılan ibadetleri bedene
taalluk eden sûretlerden insanın aslî cevheri olan ruha taalluk eden bir mânâya çevirebilmek ya da ârâzdan
cevhere dönüĢtürüp kalıcı kılmak için nefis terbiyesi Ģarttır. Zîrâ, insanın bu baĢ düĢmanı sürekli yeni
kötülükler üretmek sûretiyle, insanın az da olsa yapmıĢ olduğu iyilik ve tââtı iptal ederek sonuçsuz bırakır.
Bu temel esas olmadan yapılan ibadetler, zâhirî hükümleri en ince ayrıntılarıyla yerine getirilse de eksiktir,
fayda vermez, sonuçsuz kalır. Zîrâ ibadetler her ne kadar zahiren bir takım bedene ait uzuvların hareket
ve iĢleyiĢi ile yapılsalar da bu ibadetlerin bâtınî hükümleri nefis üzerinde cereyan eder. Tasavvufî anlamda
gerekli nefis terbiye ve tezkiyesini gerçekleĢtirememiĢ bir kimse Mevlânâ‘ya göre, sûret-bîn (sadece sûreti
gören) olmaktan kurtulamayıp ibadetlerden kast olunan mânâya eriĢememiĢ olabilir. Zîrâ nefis, takvânın
olduğu kadar fücûrun, hatta putperestliğin aslî kaynağıdır, Mevlânâ‘nın ifadesiyle bütün putların anasıdır.
Mevlânâ bu anlamda nefsi çakmak taĢı ya da demire benzetir. TaĢtan, topraktan, kil ya da ağaçtan
yontulmuĢ putlar ise demirden ya da çakmak taĢından sıçrayan kıvılcım gibidir. ―Kıvılcım su ile söner fakat
ateşi kendi içinde gizli olan çakmak taşı ya da demirin ateşi su ile söndürülebilir mi?” 2 Allah (cc.)‘a yaklaĢmak için
kendisine ibadet edilen zâhiri putlar, su ile söndürülen kıvılcımlar gibi kolayca kırılıp yok edilebilirken
nefsin içinde gizlenmiĢ olan ve putperestliğin asıl kaynağı olan nefis putunu yok etmek kolay değildir;
tıpkı demiri paslarından arındırıp Ģekil vermek için Ģiddetli ateĢ gerektiği gibi nefsi arındırıp yüceltmek
için onun istek ve arzularına kuvvetli bir Ģekilde muhalefet etmek, riyâzet ve mücâhede ateĢiyle onun
Ģehvet ateĢini söndürmek gerektirir.
Mevlânâ‘nın üzerinde ısrarla durarak dindarlığın temeline koyduğu nefis terbiyesinin, sûreten yerine
getirilen ibadetlerden manevî haz ve gönül huzuru elde ederek sonuçsuz kalmaması hususundaki önemi
âĢikârdır. Zira seyr u sülûk âdâbına göre tezkiye ve tasfiye edilmemiĢ, sürekli kötülük üreten nefis (nefs-i
emâre) Mevlânâ‘ya göre, ambarı delerek sürekli buğday çalan fare gibi sahibini iflasa sürükler. Dolayısıyla
kulun ibadetlerinde sûretten manâya yönelerek mânevî bir haz duyabilmesi ve kalp huzuru sağlayabilmesi
için, Mevlânâ‘nın bir diğer ifadesiyle söyleyecek olursak ibadetlerini â‘râzdan cevhere dönüĢtürebilmesi
için her Ģeyden önce ibadetlerini sonuçsuz bırakıp değersizleĢtiren nefis faresinden kurtulması
gerekmektedir.3 Nefsin bazı husûsiyetlerini fare metaforu yardımıyla açıkladığı bu ifadelerinin devamında
Mevlânâ, azar azar da olsa candan yapılan ibadetlerin bir mânâya bir cevhere, gönül huzuruna
dönüĢmeyiĢini yine bu hırsız tabiatlı nefsin müdahalesiyle açıklar. ġöyle ki; az da olsa candan yapılan
ibadetlerden, iyiliklerden mânâ kıvılcımları sıçrar, ilâhî aĢkla yanan gönül de onları çekip alır. Fakat
karanlıktaki o gizli hırsız, mânevi gönül çerâğı uyanıp aydınlanmasın diye o kıvılcımlara parmak basıp
söndürür.4 ĠĢte bu sebeple ibadetlerin zahirî hareketlerinden ibâret olan â‘râzlarını cevhere dönüĢtürmek,
sûretten mânâya yönelmek için her Ģeyden önce Ģehvet ve arzularına meylederek kötülük kaynağı olan
hırsız nefsin terbiye edilerek takvânın kaynağı haline getirilmesi gerekir.
Sonuç
Kısacası Mevlânâ‘ya göre ibadetlerde aslî olan sûret değil mânâdır. Zîrâ, Mevlânâ‘nın açıkça ifade
ettiği gibi, üstünde yaĢadığımız bu maddî dünya ile buraya ait olan ve sûrete taalluk eden her Ģey her an
dağılıp yok olmadadır, mânâ âlemi ise kendisine ait olan Ģeylerle birlikte ebedî olarak kalacaklar. 5 Öyleyse
Öyleyse ibadetlerle ruhta bu ebedî olan mânâ âlemine ait bir cevher hâsıl etmek gerekir. Bu ise birkaç
Ģekilde olabilir: 1. Ġbadetler vasıtasıyla nefsin kötü huylarının yok edilerek iyi huylarla tezyin edilmesi. 2.
Ġbâdetlerin Ģer‗an belirlenen sûretlerine riâyetle birlikte ruhta mânevî bir haz ve zevk elde ederek ibadet
age., s. 131.
Mevlânâ, Mesnevî, c. I, s. 49, byt. 371-377.
3 Bkz., age., c. I, s. 51, byt. 377-382.
4 Bkz., age., c. I, s. 52, byt. 383-386.
5 Bkz., age., c. III, s. 9, byt. 31.
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edilmesi. 3. Ġbadetler esnasında hâsıl olan hissiyatı ve Ģuur düzeyini sürekli koruma. 4. Benlik vehminden
uzaklaĢarak dinin ve tevhidin hakikatine tecrübî olarak yakînen eriĢme. ĠĢte Mevlânâ‘ya göre, dindarlığın
somut tezahürleri olan ibadetler insanda bu dönüĢüm ve tekâmülü gerçekleĢtirecek tarzda fonksiyonel
olmalıdır. Kısacası Mevlana ibadetlerin ya da genel anlamda dindarlığın tezahürlerinin zaman ve mekan
sınırları içerisinde gerçekleĢen yatay boyutlarının yanı sıra bir de tasavvufi terbiye ve kemâlât yolundaki
tedrici yükseliĢe paralel seyreden dikey boyutundan bahseder. Nefsin kötü huylarını terk edip güzel ahlak
ile tezyin edilmesiyle bütün ibadet, tâât, duâ, zikir ve yakarıĢlarda bu aslî mânâ yönü tezahür eder ve
insanın eylemlerine metafizik açıdan bir anlam katar.

TÖVBE ATINA BĠNMEK VEYA MESNEVÎ‘DE TÖVBE ETMEYE DAĠR
Prof. Dr. Emine YENĠTERZĠ

Özet
Kültür hayatımızın temel eserlerinden biri olan Mesnevî‘de dinî, ahlâkî ve tasavvufî konular arasında
tövbe konusu büyük önem taĢır. Allah-kul iliĢkileri çerçevesinde hatalara düĢen insanın geriye dönüĢü
olan tövbe; Ģartları, kabulü ve tövbeye sadık kalmanın gereği gibi hususlarla ele alınır. YaratılıĢı gereği
sorumlu bir varlık olan insanın suçluluk ve piĢmanlık psikolojisi, tövbe ile elde edebilecekleri, Nasuh
tövbesinin gereği de Mesnevî‘de hikâyelerle anlatılır. Ġnsanın aynı günahı tekrar iĢlememe konusunda
kararlı olması, Allah‘ın büyüklüğünü ve kendi aczini idrak etmesi, kötülükte ısrardan vazgeçmesi, ne
kadar günahkâr olsa da Allah‘tan ümidini kesmemesi ve yaratıcısına tam bir samimiyet ve güvenle
yaklaĢması öğütlenir.
Anahtar Kelimeler: Mevlâna, Mesnevî, tövbe, günah, af, piĢmanlık.
Tövbe (tevbe), kulun iĢlediği bir günah veya suçtan piĢman olması, Allah‘tan af dilemesi ve aynı hatayı
bir daha yapmamaya karar vermesidir. Dolayısıyla tövbe; insanın kötülükte ısrardan vazgeçip, iyiliğe
dönmesi ve günahları sebebiyle Cenab-ı Hakk‘ın emirlerinden uzaklaĢıp yasaklarına yönelmiĢken yeniden
Allah‘a yaklaĢmasıdır. Bu yüzden tövbe etmek önemli ve gerekli bir fiil, bir çeĢit ibadettir. Kuran-ı
Kerim‘de birçok ayette tövbe tavsiye edilir, fazileti ve sonucu dile getirilir: Ancak tövbe edip durumlarını
düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeyi çokça kabul
eden ve çokça esirgeyenim (Bakara, 2/160) gibi.1 Bu ayetlerin hemen hepsinde günahkârlara tövbe etmeleri
tavsiye edilirken, Cenab-ı Hakk‘ın tövbeleri kabul ettiği, çok bağıĢlayıcı ve merhametli olduğu dile getirilir.
Sevgi, hoĢgörü ve barıĢ dini olan Ġslam‘da insanların hatalarını hoĢ görmek, affetmek öğütlenir. Kulun
bu güzel haslet için en güzel örneği; merhametin ve bağıĢlamanın kaynağı olan Cenab-ı Hak‘tır. Kul da,
tövbe ile Allah‘tan affolunmayı niyaz eder. Ancak yine Kuran-ı Kerim‘in tarifiyle kabule Ģayan olan
tövbe; bilmeden kötülük edenlerin hatalarını anladıkları anda gecikmeden piĢman olmaları, Allah‘ın affına
sığınmaları, bu samimi tövbeden sonra kendilerini ıslah etmeleri ve günaha bir daha yaklaĢmamaları
Ģartlarını taĢır. Günahlar ne denli çok olursa olsun, bağıĢlayan ve esirgeyen (Gafûr ve Rahîm) Allah‘ın
rahmetinden ümit kesilmesi doğru değildir, Allah bütün günahları affeder (Zümer, 39/53).
―Hatasız kul olmaz‖ sözünün de iĢaret ettiği gibi, insanların yanlıĢ davranıĢlardan uzak kalması
mümkün değildir. Bu yüzden tövbe; kul ile Allah arasında zedelenen bağları onarır, kulun ümitsizliğe
düĢmesini engeller, yeniden iyiliğe yönelmesine yardımcı olur. Bu yüzden günahlar, suçlar, hatalar ne
denli sevimsizse; tövbe etmek de o denli güzeldir. Zira hatalardan uzak kalamayan insanın tövbe etmesi,
onun kulluk sorumluluğu konusundaki bilincine, yaratıcısına bağlılığına ve Allah‘ın emirlerinden
çıkmamaya dair kararlılığına iĢaret eder.
Türk kültür ve edebiyatının temel eserlerinden biri olan Mesnevî‘de dinî, tasavvufî ve ahlakî konular
içinde tövbe konusuna önemle yer verilmiĢtir. Diğer taraftan Mevlâna‘dan söz edilince yurdumuzdaki
insanların aklına ilk olarak Ģu rubaî gelir:
Gel, ne olursan ol, yine gel

1

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü BaĢkanı. eyeniterzi@yahoo.com
Benzer ayetler için bk. Âl-i Ġmran, 3/89; Mâide, 5/39; Nisâ, 4/16-18; En‘âm, 6/54; Hûd, 11/61, 90, 112; Meryem,
19/60–61; Tâhâ, 20/82; Nûr, 24/31; Furkan, 25/70-71; Kasas, 28/67; Tahrîm, 66/8.
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Kâfir, Mecusî, putperest olsan da gel
Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da gel
Mevlâna‘ya ait olmadığı bilinen1 ancak onunla bütünleĢmiĢ olan bu rubaîde, Mevlâna‘nın binlerce
beyitte ifade ettiği sevgi ve birlik çağrısı yanında tövbeye de bir çağrı vardır. ġiirde ―bâz â‖ Ģeklinde yer
alan ibare ―gel, yine gel‖ yanında; ―vaz gel‖ yani ―vazgeç, tövbe et‖ anlamını taĢır. Dolayısıyla bu rubaînin
mesajı; gel, gel ama geldiğin gibi kalma; değiĢ, geliĢ, olgunlaĢ; hamlıktan kurtul; temizlen; sevgiden nasip
al, tövbeni yüzlerce kez bozmuĢ olsan da Allah‘ın rahmetinden ümit kesmeden tekrar tövbeye sarıl
mesajını içermektedir.
Mevlâna‘nın Ģaheseri olan Mesnevî‘de ise tövbe konusu Allah ve kul iliĢkileri itibarıyla gereği, önemi
ve Ģartları çerçevesinde çok zengin görüĢ açılarıyla verilir. Öncelikle tövbenin Ģartlarından biri iĢlenen
suçun kasıtlı değil, bilmezlik veya unutkanlığa bağlı olmasıdır. Mevlâna da bu konuya dikkat çeker:
Buna tanık, “Rabbimiz, unutup işlediğimiz suçlarla bizi suçlu sayma” ayetidir. 2 Çünkü unutma da bir bakımdan
suçtur.
Unutan, onu lâyık olduğu veçhile ululamamıştır. Yoksa hiç savaşta adamı uyku tutar mı?
Unutma, çaresiz gelip çatar ama buna tutulmamak için de sebeplere yapışmak lâzım.
Çünkü onu ululamada gevşeklik gösterdi mi insanda ya unutma meydana gelir, ya yanlış. (V/4101–4104)
Hata ve günahlara düĢtükten sonra tövbe etmek müminin bir özelliğidir. Günahsızlık, masumiyet
ancak peygamberlere mahsustur. Onların da ―zelle‖ tabir edilen sürçmeleri, yanılmaları vardır. Bu yüzden
insanın hatalara düĢmesi normaldir. YanlıĢların sonunda, kulun doğru tavrı tövbedir: Suçu olan tövbe eder.
Yolu kaybeden kişi ah eder. (V/832)3
Tövbe, günahkâr kula yaratıcının lutfu, Ġlahî bir ikramdır:
Ey ulu Tanrı, bizim şanımız ulu ulu günahlarda bulunmaktır. Fakat sen, bunları lutfunla affetmeye kadirsin.
Biz, hırstan, şehvetten kendi kendimizi yaktık. Bu duayı da senden öğrendik Yarabbi.
Bize duada bulunmak için müsaade etmen, dua öğretmen, böyle bir karanlığı aydınlatman hürmetine sen bunlara acı.
(III/2214–2216)
Tövbe eden insan kulluk sorumluluğuna sahiptir. Öncelikle suçunun bir cezası ve suçundan dolayı
kendisini cezalandıracak bir yaratıcının olduğu Ģuuruna ulaĢmıĢtır:
Ercesine tövbe et, yola baş koy. “Kim bir zerre kadar iyilik yahut kötülük etse mükâfat ve mücazatını görür.‖ 4
(VI/431)
Aynı zamanda yaptığı iĢin kötü olduğunun bilincine eriĢmiĢ, piĢmanlık duymuĢtur. Kötülükte ısrar
eden kiĢi piĢmanlık duyamaz:
Yaptığı işten bir pişmanlık duyar ve bu pişmanlık ona bir ayıp olursa o, önce pişmanlığa ateş salar, yakıp yandırır.
Zaten adam, bir işte ayak diredi mi hiç yoktan pişmanlık meydana gelmez ki! (III/3616–3617)5
Tövbe eden insanın ulaĢtığı önemli bir Ģuur da hatasının sorumluluğunu yüklenmesidir. Bu yönüyle
tövbe, kulun günahtan sonra piĢmanlıkla edebe sarılmasıdır, itaate yönelmedir. Tövbeye yanaĢmamak ise
Mevlâna‘ya atfedilen bu rubaî, Mevlâna Müzesi‘nde bulunan el yazması bir Dîvân-ı Kebîr‘in kapağında kayıtlıdır. Diğer
Dîvân-ı Kebîr nüshalarında rastlanmadığı gibi, eserin içinde olmayıp da kapakta kayıtlı olmasından anlaĢılacağı gibi;
herhangi birisi tarafından oraya yazılmıĢ, Mevlâna‘ya ait olmayan bir Ģiirdir. ġiirin gerçek Ģairi için bazı araĢtırmacılar
Ġranlı Ģair Ebu Said Ebu'l-Hayr‘ı gösterirler. Ġlginç olan konu; Mevlâna‘nın altmıĢ bin beyte ulaĢan Ģiirlerine rağmen
öncelikle bu mısralarla hatırlanması, diğer yandan böylesine Ģöhret kazanmıĢ Ģiirin ilk söyleyeninin unutulmasıdır. Ancak
günümüzde, Mevlâna‘nın binlerce beyitte ifade ettiği sevgi ve birlik çağrısını dile getiren bu rubaî Mevlâna‘ya mal edilmiĢ
durumdadır.
2 ―… Ey Rabbimiz! Unutursak veya hataya düĢersek bizi sorumlu tutma…‖ Bakara, 2/286.
3 Ayrıca bak. V/1231–1234.
4 Zilzâl, 99/7–8.
5 Ayrıca bak. V/1606–1607; 3995–3999.
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küstahlıktır, isyandır. Mevlâna bu konuda yaratılıĢ sahnesindeki Hz. Âdem ile Ģeytanın davranıĢlarını
karĢılaĢtırır ve Hz. Âdem‘in tavrını örnek gösterir. Cenab-ı Hak, Hz. Âdem‘i yarattıktan sonra meleklere
ve cinlere Âdem‘e secde etmelerini emretmiĢtir. Bu Ġlahî emre melekler itaat etmiĢ, Ģeytan ise büyüklük
taslayarak secdeyi reddetmiĢtir. (Bakara, 2/34) Sonrasında; Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde
etmekten alıkoyan nedir? (İblis:) Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.
(A‘râf, 7/12). Bu itaatsizlikten sonra Ģeytan yaptıklarının mesuliyetini yüklenmemiĢ, suçu Ġlâhî iradeye
bağlayarak; İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık... (A‘râf, 7/16) ifadesiyle günahı üstlenmemiĢtir. Hz.
Âdem ise Ģeytanın hilesine aldandıktan sonra; (Âdem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik.
Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. (A‘râf, 7/23) sözleriyle tövbe ile Allah‘ın
rahmetine sığınmıĢlardır. Bu olayda Hz. Âdem hür iradesiyle yanıldığını itirafla edebe riayet etmiĢ, kulluk
muhasebesinde bulunmuĢ; Ģeytan ise günahının sorumluluğunu yüklenmemiĢ, edebe sığmayan bir
üslupla Allah‘ı suçlamıĢ, kendi hatasını Ġlahî iradeye yüklemiĢ, Allah‘ın rahmetinden kovulup, lanetine hak
kazanmıĢtır:
Şeytan, “Bima ağveytenî ” dedi; o alçak ifrit, kendi fiilini gizledi.
Âdem ise “Zalemna enfüsena” dedi; bizim gibi Hakk‟ın fiilinden gafil değildi;
Günah ettiği halde edebe riayet ederek Tanrı‟ya isnat etmedi. Tanrı‟nın halk ettiğini gizledi. O suçu kendine
atfettiğinden ihsana nail oldu.
Âdem, tövbe ettikten sonra Tanrı, “Ey Âdem! O suçu, o mihnetleri, sen de ben yaratmadım mı?”
O benim takdirim, benim kazam değil miydi; özür getirirken niye onu gizledin?” dedi.
Âdem “Korktum, edebi terk etmedim” deyince Tanrı, “İşte ben de onun için seni kayırdım” dedi.
Hürmet eden, hürmet görür. Şeker getiren badem şekerlemesi yer.
Temiz şeyler, temizler içindir; sevgiliyi hoş tut hoşluk gör; incit, incin!(I/1488–1495) 1
Tövbe eden kul suçun kaderde değil, kendisinde olduğu bilincine ulaĢmıĢ, Ģeytana değil, Hz. Âdem‘e
uymuĢ; isyan ve küstahlık yoluna değil, edep yoluna gitmiĢtir. Zira kadere inanmak imanın Ģartlarındandır
ancak Ġlâhî irade yanında insana belli bir dairede karar verme hakkı, cüzî iradesini kullanma hürriyeti
verilmiĢtir. Mevlâna, cüzî iradenin varlığına iki delil gösterir: Ġki iĢ arasındaki tereddüdümüz ve hatalardan
sonraki piĢmanlığımız:
Yaptığın kötülük yüzünden pişman olman da ihtiyarına delâlet eder, demek ki kendi ihtiyarınla pişman oldun, doğru
yolu buldun. (V/3025)2
Bu yüzden akıllı insan suçunu gören, piĢman olan ve tövbe ile kendisini affettirendir (IV/1494). Zira
hiç kimse baĢkasının suçunu çekmez, herkes ancak ektiğini biçer (II/731) ve bu konuda kaderi veya
Ģeytanı suçlamak bir diğer hatadır: 3
Suçunu başkasına yükleme. Aklını yaptığın işin cezasına ver, kulağını o yana aç...
Suçu kendine bul, tohumu sen ektin. Tanrı‟nın mücazatıyla, adaletiyle uzlaş. (VI/426–427)
Kuran-ı Kerim‘de tövbeden söz eden ayetlerde Allah‘ın tövbeleri kabul eden, çok bağıĢlayan ve
esirgeyen oluĢuna dikkat çekilir. Tövbe ile, Rahmetim gazabımı geçmiştir diyen Cenab-ı Hakk‘ın: Afüvv,
Gaffâr, Gafûr, Halîm, Rahmân, Rahîm, Raûf, ġefî‘, ġefîk, Melce, Settâru‘l-uyûb ve Tevvâb gibi güzel
isimlerinin tecellisi ortaya çıkmakta; kul bu isimlerin sahibi olan, merhamet edenlerin en merhametlisi
(Erhamü‘r-Râhimîn) Allah‘a samimiyet ve güvenle sığınmakta, Fâtiha Suresi‘ndeki; Ancak sana kulluk
ederiz ve ancak senden medet umarız ayetinin gereğine uymaktadır:
Ey her çeşit elde edilen şey, kendisinden olan Tanrı, bütün âlemin af ve ihsanı, senin ihsanından bir zerredir.
Aflar, senin affını överler. İnsanlar, sakının; ona benzer, ona eşit yoktur. (V/4110–4111)
Ey padişahlar padişahı, onlar senin hususiyetinden sarhoş olmuşlardır. Ey affeden Tanrı, kendi sarhoşunu affet.
Ayrıca bak. I/3895–3904; IV/324–329; 1385–1402; 3412–3416; V/520–521; 769–770; VI/404–406.
Ayrıca bak. IV/1644; V/2985–2994.
3 bak. II/2720–2726; VI/413–415.
1
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(V/4200)
Kendi hatalarını, suçlarını anladılar. Padişahın oyununda mat oldular ama
Şimdi ah ederek ey lutfu, suçlulara yol gösteren Tanrı diye sana yüz tuttular.
Lutfet, yolda kirlenenleri tez af Fırat‟ında, yıkanılacak kaynakta yıka, arıt.
Arıt da uzun zamandır işlene gelen suçtan yıkansınlar, temizlerin safına katılıp namaz kılsınlar.
Sayıdan dışarı olan o saflarda “Bizler saflarız” nuruna gark olsunlar. (V/4190–4194)
Bedene tapan şu kullarını affet. Af denizinin affedişi, yerinde bir iştir.
Halkı ırmak gibi, sel gibi affet, yıka, ant, kendi denizine daldır, temizle.
Aflar, her gece şu gönülden çıkar, güvercinler gibi sana uçar, ulaşır.
Seher çağı yine onları uçurur, geceye kadar şu bedenlere hapsedersin.
Yine akşam çağı, o sayvanın, o damın aşkı ile kanat çırparak uçarlar. (V/4175–4179)1
Cenab-ı Hakk‘ın bir lutfu da suç iĢleyen kulunu hemen cezalandırmaması, suçu gizleyip örtmesi, 2
piĢman olup tövbe etmesi için mühlet vermesidir (IV/160–171). Diğer yandan O‘nun lutfu öyle geniĢtir
ki samimiyetle tövbe eden kulun suçları affedilmekle kalmaz, kötülükleri iyiliğe, günahları sevaba, ibadete
çevrilir (Furkan, 25/70):
Beri gel ki Tanrı‟nın ihsanı seni azat etsin. Çünkü onun rahmeti gazabından üstün ve arıktır.
Beri gel ki şimdi tehlikeden kurtuldun, kaçtın kimya seni cevher haline soktu.
Küfürden ve dikenliğinden kurtuldun, artık Tanrı bahçesinde bir gül gibi açıl!
Öyle bir suç işledin ki her türlü ibadetten iyi. Bir anda gökleri bir baştan bir başa aştın.
O adamın işlediği suç ne kutlu suç! Gül yaprakları dikenden bitmez mi?
Ömer'in Peygambere kastedişi suçu, onu ta kabul kapısına kadar çekip götürmedi mi?
Firavun; büyücüleri, büyüleri yüzünden çağırmadı mı?
Onlara da bu yüzden ikbal yardım etmedi mi, bu yüzden devlete erişmediler mi?
Onların büyüsü, onların inkârı olmasaydı inatçı Firavun, onları huzuruna alır mıydı?
Onlar da asayı ve mucizeleri nereden göreceklerdi? Ey isyan eden kavim! Suç, ibadet oldu.
Tanrı ümitsizliğin boynunu vurmuştur. Çünkü günah ve suç ibadet olmuştur.
Çünkü Tanrı, şeytanların rahmine suçları ibadete, sevaba tebdil eder.
Bundan dolayı şeytan, taşlanır; hasedinden çatlar, iki parça olur.
Şeytan bir günah meydana getirmek ve onunla bizi bir kuyuya düşürmek ister.
“O günahın ibadet olduğunu gördü mü?” İşte o an, şeytana yomsuz bir andır.
Beri gel; ben, sana kapı açtım; sen benim yüzüme tükürdün, bense sana armağan sundum.
Cefa edene bile böyle muamelede bulunur, aleyhime ayak atanların ayağına bile bu çeşit baş korsam,
Vefa edene ne bağışlarım? Anla! Cennetlerde ebedî mülkler ihsan ederim (I/3826–3843)
Ömür defterini kararttınsa önce yaptıklarına tövbe et.
Ömrün geçtiyse kökü bu demdir, tez ömür ağacını tövbe suyuyla sula.
Ömrünün köküne abıhayat dök de ömür ağacın yeşersin.
Bütün geçmiştekiler, bu tövbeyle iyileşir. Geçen yıldaki zehir, bu yüzden şeker kesilir.
Tanrı, kötülüklerini iyiliğe çevirir. Geçmişteki bütün suçların ibadet olur. (V/2221–2224) 3
Mevlâna bu yüzden tövbeyi insanı menziline ulaĢtıran çevik bir ata benzetir:
Ayrıca bak. II/2500–2508; V/1805–1849.
III/2451–2454.
3 Ayrıca bak. II/3004–3005; V/3160–3164; VI/2280–2284.
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Çocuklar oyundan hoşlanırlar ama geceleyin onları çeke çeke evlerine götürürler.
Küçük çocuk oyuna başlarken soyunur, hırkasını külâhını, ayakkabısını çıkarır atar. Hırsız da gelip ansızın onları
kapıverir.
Çocuk, oyuna öyle bir dalar ki külâhı, gömleği aklına bile gelmez.
Gece gelir çatar bir türlü oyunu bırakamaz. Eve bir türlü yüz çeviremez.
Duymadın mı, “Dünya ancak bir oyundan ibarettir” denmiştir. Sense oyuna daldın, elbiseni yele verdin, şimdi
korkuya düştün.
Gece gelmeden elbiseni ara, gündüzü dedikoduyla zayi etme.
Hâsılı ben de ovada kendime halvet bir yer seçtim, halkı elbise hırsızı gördüm.
Ömrün yarısı, sevgili isteğiyle geçti, yarısı düşmanların derdiyle.
O, cüppeyi aldı götürdü, bu, külâhı. Biz de küçücük çocuklar gibi oyuna daldık;
Derken ecel gecesi yaklaştı. Artık bırak şu oyunu, yeter dönme oyuna gayrı.
Tövbe atına bin de hırsıza yetiş, hırsızdan elbiselerini al, geri dön.
Tövbe atı acayip bir attır. Bir anda şu aşağılık âlemden ta göğün üstüne kadar sıçrayıp çıkar.
Fakat atını da hırsızdan gözet ha. Biliyorsun ya, o, gizlice elbiseni de çaldı.
Aman şu atımı gözet de hırsız çalmasın. (VI/450–466)
Günahlar kulun cüzî iradesini kötüye kullanmasının eseridir. Tövbe etmek ise hem Allah‘ın lutfudur,
nasip ederse gerçekleĢir; hem de kul, günahları içinde boğulmuĢsa, tövbeye gücü yetmez:
Fakat bir adam, günahta ısrar eder, kötülüğü kendine sanat edinir, düşünce gözüne toprak saçarsa,
Artık tövbe etmeyi bile aklına getirmez; o suç gönlüne tatlı gelir; böyle böyle nihayet dinsiz olur gider.
O pişman oluş, o “Yarabbi” deyiş ondan zail olur, gönül aynasının yüzünü beş kat pas örter.
Paslar, demirini yemeye gevherini yok etmeye başlar. (II/3378–3381)
Eğer ağlayıp inleseydi, eğer tövbe ve istiğfar etseydi mahvolan nur, Tanrı keremiyle yine zuhur ederdi.
Fakat istiğfar etmek de elde değildir. Tövbe zevki, her sarhoşun mezesi olmaz.
Yapılan işlerin çirkinliği, küfür ve inkârın şomluğu, onun gönlüne tövbe gelmesine mani oluyordu, tövbe yolunu
bağlamıştı.
Gönlü, katılıkta taşa dönmüştü. Tövbe onu ekin ekmek için nasıl yarabilir? (II/1642–1645)1
Cenab-ı Hak kulu affına lâyık görmüĢse, ona tövbe etme isteği ve imkânı verir:
Tanrı, yardım etmek dilerse bize yalvarmak ve münacatta bulunmak meylini verir.
Onun için ağlayan göz ne mübarektir. Onun aşkıyla yanıp kavrulan yürek ne mukaddestir.
Her ağlamanın sonu gülmektir. Sonunu gören adam, mübarek bir kuldur. (I/817–819)
Tövbenin piĢmanlık ve samimiyet yanında çok önemli bir gereği de aynı hataya tekrar düĢmemek yani
tövbeye sadık kalmak, tövbeyi bozmamak konusudur. Mevlâna bu hususu da dile getirir:
Birisi tövbe eder, pişman olur, sonra o nedameti unutur da deneneni yine denemeye kalkarsa ebedî olarak ziyana düşer.
Tövbesinde sebatı, kuvveti olmaz, o tövbeden bir halâvet duymaz ve tövbesi kabul edilmezse, Tanrı'ya sığınırız, Köksüz
ağaca benzer. Her gün biraz daha sararır, biraz daha kurur. (V/baĢlık–2326)
Nice defalar hırs tuzağına düştün, boğazını kesilmeye teslim ettin!
Tövbeler kabul eden Tanrı, yine seni azat etti, tövbeni kabul ederek seni neşelendirdi.
“Tövbenizi bozar, kötülüğe başlarsanız biz de tekrar size azap ederiz. Biz yapılan işlere uygun karşılıkları çift ettik”
dedi. (III/2870–2872)
Sen de bir kere daha bu tuzağa geldin, bir kere daha tövbenin gözüne toprak serptin!
Tövbeleri kabul eden, suçluları yargılayan Tanrı, tekrar o düğümü çözdü de “ Kendine gel… Bu tarafa yüz tutma”
1

Ayrıca bak. I/3228–3254; VI/568–569.
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dedi.
Fakat tekrar unutkanlık pervanesi geldi, canınızı ateşe doğru sürükledi!
Ey pervane, öyle çok unutkan olma, öyle pek şüpheye düşme… Yanan kanadına bak bir kere!
Ateşten kurtuldun mu bu kurtuluşun şükrü, bir daha tane olan yere hiç uğramamandır. (III/2876–2880)1
Tövbeyi bozmak insanı yaratıcısından uzaklaĢtırır, birçok belalara uğratır:
Ahdi, tövbeyi bozmak, sonunda insanı lanete uğratır.
Cumartesi günlerinde iş işlememeye memur olan Yahudiler, tövbelerini bozdular da çarpılıp helak oldular. 2
Tanrı, o kavmi maymun şekline soktu. Çünkü inada girişip Tanrı ahdini bozdular.3
Bu ümmette beden çarpılması yoktur. Fakat ey akıllı fikirli adam, gönül, çarpılması vardır.
Bir adamın gönlü maymun gönlüne döndü mü bedeni de maymunun gönlünden daha aşağı olur.
O eşeğin gönlü de hakikatten haberdar olsaydı, bir hünere nail olmuş bulunsaydı sureti yüzünden hor olur muydu hiç?
Ashab-ı Kehf‟in köpeğinin huyu iyiydi, fakat sureti, köpek suretindeydi. Fakat bu sureti, ona bir noksan verdi mi?
Yahudiler, halk zahirî azabı görsün diye zahiren çarpıldılar.
Fakat iç âleminden bunlardan başka yüz binlercesi, tövbesini bozma yüzünden domuz ve eşek oldu. (V/2591–
2599)4
Tövbe kulun Allah‘a yalvarıp yakarması, niyazıdır. Allah suçlu olsalar da kullarının dualarına cevap
verir:
Tanrı “Beni çağırdın mı, suçlu da olsan, putperest de olsan, ben yine icabet ederim.
Onun için duadan hiç çekinme; hiç usanma. Dua, nihayet seni gulyabani nefsin elinden kurtarır.” demiştir.
(III/756–757)
Kaza gelince kabuktan başka bir şey göremez, düşmanları dostlardan ayıramazsın.
Böyle olunca yalvarmaya başla, ağlayıp inlemeye, tespihe, oruca devam et!
“Rabbim, sen gaipleri bilirsin. Günahtan dolayı bizden intikam alma” diye yalvar, yakar!
“Ey aslanları yaratan! Eğer biz bir köpeklik etmişsek bu pusudan bizim üstümüze aslanı saldırma!
Güzel suya ateş şeklini, ateşe de su letafetini verme!” diye niyaz et! (I/1194–1198)
Samimi tövbede Allah‘ın hoĢlanmadığı bir iĢi yapan kul piĢmandır. Bu yüzden tövbesine gözyaĢlarını
katmalı, yana yakıla Ġlâhî affın kapısını çalmalıdır:
Çabuk onları bul, kusur dile, tövbe et. Bulut gibi ağla, inle.
De sana onların gül bahçeleri açılsın, sana olgun meyveler saçılsın. (III/312–313)
Çünkü Âdem, Tanrı itabından ağlamakla kurtuldu; tövbekârın nefesi ıslak gözyaşlarıdır. (I/1633)
Âdem, yeryüzüne, ağlamak için, daima feryat etmek, inlemek ve mahzun olmak için gelmiştir.
Âdem, Firdevs‟ten, yedi kat göklerin üstünden ayakları dolaşarak en adi yere, tâ kapı dibine, özür dilemek için gitti.
Eğer sen de Âdemoğluysan onun gibi özür dile, onun yolunda yürü!
Gönül ateşiyle gözyaşından çerez düz. Bahçe, bulutla güneş yüzünden yetişmiş, yeşermiştir. (I/1633–1637)
Kendine gel de “Tövbe eder, Tanrıya sığınırım” diye cürümde bulunma, günah etme.
Tövbeye de bir parlaklık gerek. Tövbeye de bir şimşek bir bulut şart.
Meyvenin olması için hararet ve su lâzımdır. Bunun için de bulut ve şimşek icap eder.

Ayrıca bak. III/3155–3160; VI/344–352.
Bakara, 2/65.
3 Mâide, 5/60.
4 Ayrıca bak. IV/3384–3388; V/2822–2823.
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Gönül şimşeğiyle iki göz bulutu olmadıkça tehdit ve hışım ateşi nasıl yatışır? (II/1652–1655)1
Gönülde piĢmanlık, gözlerde yaĢlarla yapılan tövbe Allah‘a samimiyetle yaklaĢma, dostun kapısını
çalmadır (II/3352). Böyle tövbe vefadır, bağlılıktır:
O kapıda dön, dolaş Ashab-ı Kehf‟in köpeğiyle kapı yoldaşıysan köpekten aşağı olma.
Köpekler bile, gönlünü ilk eve bağla diye köpeklere nasihat ederler.
Kemik yediğin ilk kapıya sıkı bağlan, hak gözetmeyi terk etme derler.
Edeplensin de oraya gitsin, kurtuluşu 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.
Vefasızlığını apaçık gösterme, beyhude yere vefasızlığı fâş etme.
Köpeklerin âdeti vefakârlıktır. Yürü be, bari köpeklerin adını kötüye çıkarma derler.
Ulu Tanrı 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 Tanrı hakkından daha ziyade hak sahibi değildir ki.
Ana hakkı bile Tanrı hakkından sonra gelir. Çünkü Tanrı, anayı senin ana karnındaki şekline borçlu etmiştir.
(III/314–325)
Herhangi bir insana karĢı kusurlu bir davranıĢımız olunca derhâl özür diler, gönlünü almaya,
kendimizi affettirmeye çalıĢırız. Ġnsanlara karĢı bu hassasiyet göstermek Ģarttır. Bundan daha önemlisi de
kulun yaratıcısına aynı tavrı sergilemesidir:
Onun gönlünü alırsanız azaptan kurtuldunuz; yoksa pişman olduğunuzun, ümitsizliğe düştüğünüzün günüdür.
(I/2533)
Diğer taraftan huzursuz olan, dert girdabına kapılan günahkâr insanı rahatlatacak tek davranıĢ da
tövbedir. Tövbe insanı iç sıkıntılarından kurtarır, suçluluk psikolojisini giderir:
Gam görünce istiğfar et. Çünkü gam, Halik emriyle tesir eder. (I/836)
Gönül evine bak! Gamla tozlandı mı süpürgeci olmaksızın tövbeyle süpürülür, arınır. (IV/480)2
Mevlâna sağlık ve varlığı insanı Hak‘tan ayıran perdeler olarak görür. Allah kulun tövbe ve niyaz ile
kendisine yaklaĢmasını isterse o kula dert verir ama kötü yaratılıĢlılar tövbeye yanaĢmasın diye onlara baĢ
ağrısı bile vermez. (III/190–204). Dolayısıyla insan sağlık ve varlığını kaybedip dert girdabına
sürüklenince dertle yanan bir gönülle, aĢkla niyaz eder, tövbeye sımsıkı sarılır:
Hasret ve figan, hastalık zamanındadır. Hastalık zamanı tamamı ile uyanıklık zamanıdır.
Hasta olduğun zaman günahından istiğfar eder durursun.
Sana günahın çirkinliği görünür; iyileşince yola geleyim diye niyet edersin.
Bundan sonra kulluktan başka bir iş ihtiyar etmeyeyim diye ahd eylersin.
Şu halde bu yakinen anlaşıldı ki hastalık sana akıllılık, bahşediyor.
Ey asıl arayan kimse! Şu aslı bil ki kimde dert varsa o, koku almış, dermana ermiştir.
Kim daha ziyade uyanıksa o daha ziyade dertlidir. Kim işi daha iyi anlamışsa onun benzi daha sarıdır. (I/623–
629)
Diğer taraftan baĢa gelen bazı dertler de günahların eseridir, insan bu sıkıntılardan kurtulmak için
tövbe etmelidir:
Hiçbir asıl esere benzemez. Şu halde zahmetin ve baş ağrısını aslını bilemezsin.
Fakat bu mücazat, mükâfat, bir aslı olmadan vücuda gelmez. Tanrı, hiçbir suçsuz kulunu incitmez.
1
2

Ayrıca bak. V/baĢlık–1265; 2512.
Ayrıca bak. III/353–363.
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Asıl neyse, o şeyi çeken odur. Ona benzemez ama ondandır.
Şu halde bil ki çektiğin zahmet, yaptığın suçun sonucudur. Sana inen bu tokat bir şehvetten ötürüdür.
İbret almaz, o suçu bilmezsen bile hiç olmazsa derhal ağlayıp sızlamaya koyul, yarlıganma dile.
Secde et, yüzlerce defa Yarabbi de, bu gam, yaptığım suçun karşılığıdır ancak!
Ey rabbim, sen zulümden, sitemden temizsin. Nasıl olur da suçsuz olarak insana bir dert, bir gam verirsin?
Ben suçu belli beyan bilmiyorum, fakat bu derde sebep de mutlaka bir suçtur.
Sebebi örttüğün gibi o suçu da ört.
Çünkü ceza, benim suçumu ortaya koymaktır. Ceza sebebiyle hırsızlığım meydana çıkar. (V/3985–3994)
Mevlâna sıkıntı anında tövbeye dair bir hikâye anlatır: Hz. Ömer zamanında çeng çalan ihtiyar bir
çalgıcı vardır. Gençken çalgıcının nağmeleri herkesi coĢtururken; yaĢlanınca görünüĢü de, sesi de
çirkinleĢmiĢ, geçimini temin edemez olmuĢtur. Bir lokma ekmeğe muhtaç duruma gelen çengi, mezarlığa
gider, hâlini düĢünür, yetmiĢ yıldır Cenab-ı Hakk‘ın kendisine rızk verdiğini hatırlar, o gün çengini
yalnızca Allah için çalmaya niyetlenir. Saatlerce çalar, gözyaĢları döker, bu durumdan kurtulmak için
Allah‘a dua eder. Yorulunca da çengini yastık yaparak uykuya dalar. O sırada Hz. Ömer‘in de uykusu
gelir. Hz. Ömer, gün ortasındaki bu zamansız uykuya ĢaĢırsa da ―Bunda bir hikmet vardır‖ diyerek uyur.
Rüyasında Hz. Ömer‘e; Medine Mezarlığında Allah‘ın has kullarından birinin olduğu, Beytülmalden 700
dinar alıp bu kula vermesi, bu parayı sadece çengin telleri için verdiğini, bundan sonra her ihtiyacı için
kendisine gelmesini söylemesi istenir. Hz. Ömer, parayı alır, mezarlığa gider. Orada yalnızca uyuyan
çengiyi görür. Onu Allah‘ın sevgili bir kuluna benzetemez. Etrafı dolaĢır, kimseyi bulamayınca ―Elbette
kıyıda köĢede bizim bilmediğimiz aydın gönüller vardır‖ diyerek, uyuyan ihtiyarın baĢında hürmetle
bekler. Çalgıcı uyanınca baĢında bekleyen halifeyi görür, korkudan titremeye baĢlar. Hz. Ömer; ona
korkmamasını, Allah‘ın ona lutufta bulunmak için kendisini gönderdiğini söyler ve parayı çengiye verir.
YaĢlı çengi bu sözleri duyunca yetmiĢ yıldır ömrünü boĢuna harcadığına üzülür, çengini yere çalıp
parçalar, günahları için tövbe eder: ―Ġhsan ve vefa sahibi Tanrı, cefalarla, suçlarla, geçen ömrüme sen acı!
Tanrı bana öyle bir ömür verdi ki o ömrün bir gününün kıymetini bile cihanda kimse bilemez. Bense
bütün o ömrü, her nefeste zir ve bem perdelerine harç ederek yele verdim. Kimseden medet yok. Yalnız
ve ancak bana, benden yakın olandan medet var. Çünkü bana bu varlık, her an ondan gelmekte...
Varlığım mahvolunca da ancak onu görürüm, baĢkasını değil.‖ O samimî ağlayıĢ ve tövbe ile gönlü, ruhu
arınır. (I/1913–2222)
Ama unutkanlık hastası olan insanlar dertler bitince tövbeyi de unuturlar. Mesnevî‘de bu konuda da
bir örnek verilir: Köpekler, kıĢın soğuktan rahatsız olunca; ―Yaz gelince kıĢın barınmak için kendimize
bir ev kuralım‖ derler. Fakat yaz gelip de kemikleri ısınıp güçlenince; ―Ġyi ama ben hangi eve sığarım ki?‖
derler. Yazı karnı tok, sırtı pek gölgede tembel tembel geçirirler. Gönülleri, ―Bir ev kur‖ dese de
aldırmazlar. Ġnsanlar da bir belâya, bir musibete düĢünce büzülürler ve ―Tövbeden bir ev kurayım, kıĢın o
evde barınayım‖ derler, ama dertten kurtulunca hırsları galip gelir, kendilerine olan güven duyguları artar
ve köpeklerinki gibi ev sevdası da geçer gider. (III/2885–2894)1
Tövbe; kötülükte ısrar ve inattan kurtulmadır, ibret alanların hâlidir. Mevlâna bu konuda da Hz.
Âdem ile Ģeytanın davranıĢlarını hatırlatır. ġeytan, secde emrine itaatsizlikten sonra birbiri ardına hatalar
yaparken; bir diğer yanlıĢı da kötülükte ısrar yolundadır. İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and
içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden,
arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın, dedi. (A‘râf,
7/16–17) ayetinde bildirildiği gibi olay yalnızca Hz. Âdem‘le ilgili iken; Ģeytan âdeta kan davası güderek
bütün Âdemoğullarını doğru yoldan çıkarmak üzere kötülüklerine hedef kılmıĢtır. Mevlâna; kinin
cehennemden ve Ģeytandan kaynaklandığına iĢaret ederek, kötülük düĢüncesinde ısrarın Ģeytana mahsus
bir özellik olduğuna dikkat çeker (II/272–274).
Günahların panzehiri olan tövbe, mahĢerde Ġlahî huzura götürülecek temiz gönül ve salih amel
benzeri hediyelerden biridir. Günahlar o huzurda mutlaka karĢımıza çıkacaktır. ĠĢin sonunu düĢünen
1

Ayrıca bak. IV/2290–2300.
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akıllı insan günahlardan kurtulmak için tövbe hediyesi ile gider:
Yusuf, başından geçenleri anlattıktan sonra “ E bize ne armağan getirdin, bakalım?” dedi.
Ey ulu kişi! Dostları görmeye eli boş gitmek, değirmene buğdaysız gitmeye benzer.
Ulu Tanrı bile mahşer günü, halka “Kıyamet günü için armağanın nerede;
Bize yapayalnız, azıksız, âdeta sizi yarattığımız gibi geldiniz.
Kendinize gelin! Kıyamet günü için ne hediyeniz var, ne getirdiniz?
Yoksa tekrar dönüp geleceğinizi ummuyor muydunuz, size bugünün vadesi batıl mı göründü ki?” der.
Ona konuk olacağımızı inkâr ediyorsan bu mutfaktan ancak toprak ve kül alabilirsin.
İnkâr etmiyorsan niçin böyle elin boş? O sevgilinin kapısına böyle nasıl ayak atacaksın?
Yemeyi, uyumayı biraz azalt da onunla görüşmek için bir armağan götür.
Geceleri az uyuyanlardan seher çağlarında istiğfar edenlerden ol. (I/3170–3179)
Kendinde göğe doğru çıkmaya bir meyil gördün mü hüma kuşu gibi devlet kanadını hemen aç!
Fakat kendinde yeryüzüne bir meyil gördün mü feryat et, ağlayıp inlemeyi hiç bırakma.
Akıllılar önceden feryat ederler, bilgisizlerse işin sonunda başlarına vururlar!
Sen, işin önünde sonunu sor da kıyamet günü pişman olma. (III/1620–1623)
Ġnsanın en büyük düĢmanı nefistir. ġeytanla dost olan nefis, itaati sevmez. Bu yüzden insanın tövbe
etmesinden hoĢlanmaz:
“Yanlışlıkla bir adam öldürdüysem diyetini vermek, akrabama düşer. Elest gününden beri benim canıma yakın olan
sensin” demedi.
Ey hür can, sen ona tövbe etmesi, yargılanma dilemesi için inci verirsin de o sana taş bile vermez… İşte nefsin insafı!
(III/2470–2471)
Ġnanan insan, ―havf u recâ‖ arasında, hem Allah‘tan korkan hem de O‘nun rahmetinden ümit
kesmeyendir. Tövbe de kulun korku ve ümidiyle gerçekleĢir. Cenab-ı Hak, kulun ümidini boĢa çıkarmaz,
korkusunu giderir:
O bir suç işledi, biz de o suçu gördük. Fakat “ Ey Tanrı, acaba o avaremizin hali nasıl?
Bir seher vakti kendi kendisine diyordu ki merhametimizi adamakıllı bilmiyordu ki.
Suçlu kişinin gönlüne bizden bir korkudur var… Fakat korkusunda da yüzlerce ümit gizli.
Ben utanmayan ve korkmayan kişiyi korkuturum. Zaten benden korkanı neye korkutayım.
Ateş, soğuk tencerenin altına konur; kaynayan coşkunluğundan baştan çıkan tencerenin altına değil!
Benden emin olanları bilgimle korkuturum; korkanlarınsa korkularını teskin ederim. (III/4380–4385)
Bu yüzden insan ümitsizliğe kapılmamalı, tövbeyi ganimet bilip sımsıkı sarılmalıdır. Zira tövbe kapısı
açıktır:
Kendine gel, bundan böyle çekin artık… Çünkü. Tanrı keremiyle tövbe kapısı açıktır.
Tövbenin batı tarafında bir kapısı vardır, kıyamete kadar açıktır.
O kapı, güneş batıdan doğuncaya dek açık kalacaktır, o kapıdan yüz çevirme!
Cennetin Tanrı rahmetiyle sekiz tane kapısı var... Oğul, o sekiz kapıdan biri de tövbe kapısıdır.
Öbürlerinin hepsi de bazen açılır, bozan kapanır… Fakat tövbe kapısı hep açıktır.
Bunu ganimet bil… Kapı açık, hasetçinin körlüğüne rağmen derhal pılını pırtını oraya çek! (IV/2503–2508)
Ancak burada sözü edilen kıyamet, küçük kıyamet yani ölümdür. Tövbe, günahtan hemen sonra
yerine getirilmeli, geciktirilmemelidir. Kuran-ı Kerim‘de; ―Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden
birine ölüm gelip çatınca ‗Ben Ģimdi tövbe ettim‘ diyenler ile kâfir olarak ölenler için (kabul edilecek)
tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamıĢızdır.‖ (Nisâ, 4/18) ayeti ile hayatı boyunca kötülüğe
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devam edip de son nefeste piĢmanlığa düĢenleri tövbesinin kabul edilmeyeceği bildirilir. 1 Mevlâna da;
ömrü zayi edip tam can verme çağında, darlık zamanında tövbe etmeyi, Halep‘teki ġiîlerin her yıl aĢure
gününde Antakya kapısında yas tutmasına benzetir. Garip bir Ģair, yoldan gelir ve bu kalabalığı görür,
feryatları duyar; ―Kime yas tutuluyor?‖ diye sorar. Hadiseyi öğrenince; ―Siz Ģimdiye kadar uyuyor
muydunuz ki Ģimdi yas tutuyor, elbisenizi yırtıyorsunuz? Ey uykuya dalanlar, kendinize ağlayın! Çünkü bu
ağır uyku, çok kötü bir ölüm. Tanrı‘ya mensup ruh, zindandan kurtuldu. Neden elbisemizi yırtalım, niçin
elimizi ısırıp duralım? Kendi harap dinine, harap gönlüne ağla ki bu eski topraktan baĢka bir Ģey
görmüyor‖ der.(VI/777–805)
Mevlâna‘ya göre bir kulluk vardır, bir de has kulluk. Has kullar Allah âĢıklarıdır. Ölmeden önce ölme
sırrına eriĢmiĢlerdir. Onların tövbesinde, tövbeye de tövbe edilir. Mevlâna bu konuyu müezzinlerin
sultanı olan Bilal‘le anlatır: Asr-ı saadette Bilal, inancı yüzünden müĢrik efendisinden iĢkence
görmektedir. Efendisi onu güneĢ altında diken dallarıyla dövmekte, ama o ―Allah birdir, bir‖ anlamında
―Ahad, Ahad‖ demektedir. Oradan geçen Hz. Ebu Bekir, bu durumu görünce dayanamaz; ―Ġnancını
kâfirlerden gizle. ġüphesiz Allah her Ģeyi bilir, maksadını gizle‖ diye öğüt verir. Ertesi gün bir iĢ için
oradan geçen Hz. Ebu Bekir, yine Bilal‘in ―Ahad‖ sesini duyar, iĢkenceyi görür. Tekrar nasihat eder. Bilal
tövbe eder ama aĢk gelince tövbesini bozar. Böylece bir hayli tövbeden sonra tövbeden bezip inancını
açığa vurur. Hâlini Ģu sözlerle anlatır: Bedenim de seninle dolu, damarım da. Artık bu bedene nasıl olur da tövbe
sığar? Bundan böyle tövbeyi gönülden çıkaracağım. Ebedî hayattan nasıl olur da tövbe edebilirim? Aşk, kahredicidir, ben
de onun eline düşmüş, kahrolmuş birisiyim. Aşkın coşup köpürmesiyle, aşkın acılığıyla şeker gibi tatlılaştım der.
Mevlâna izah eder: O âşık, kıyamete ulaşmış... Ona tövbe kapısı kapanmış. Hem âşıklık, hem tövbe, hem de sabretme
imkânı. Bu, pek imkânsız bir şeydir canım efendim. Tövbe bir kurtcağızdır, aşksa bir ejderhaya benzer. Tövbe, halkın
sıfatıdır, aşksa Tanrı sıfatı. Aşk, kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Tanrı‟nın vasıflarındandır. Ondan başkasına âşık
olma, geçici bir hevestir. (VI/888–971)
Âşık tövbe etti mi… işte o zaman kork. Çünkü âşık, ayyarlar gibi daracığında ders verir! (III/3845)
Bilindiği üzere, Mevlâna dört medresede ders veren bir müderris iken ġems-i Tebrizî ile karĢılaĢmıĢ;
ġems, Mevlâna‘nın bineğinin dizginini tutup ve Ģu soruyu sormuĢtur: ―Ey dünya ve mana bilgilerinin
sarrafı, söyle! Muhammed Hazretleri mi yoksa Bâyezid (sûfî, 9. yüzyıl) mi daha büyüktür?‖. Mevlâna;
―Hz. Muhammed, bütün peygamber ve velilerin reisidir. Elbette ki büyüklük onundur‖ deyince ġems:
―O hâlde neden Hz. Muhammed, ‗Kalbim paslanır, örtülür; onun için Rabbime günde yetmiĢ kere
istiğfar ederim‘ buyurdu? Oysa Bâyezid: ‗Kendimi noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben kendimi tespih
ederim, Ģanım ne kadar yücedir.‘ buyuruyor‖ deyince; Mevlâna cevaben: ―Bâyezid‘in susuzluğu bir
yudumla dindi ve suya kandı. Hâlbuki Hz. Muhammed susuzluktan yanıyor, bir yudumla doymuyordu.
Bâyezid, Hakk‘ın ilk tecellisiyle kendini nura gark olmuĢ gördü; daha fazlasına bakmadı. Hz. Muhammed
ise günde yetmiĢ makam aĢıyor, Cenab-ı Hakk‘a her an daha çok yaklaĢıyordu. Allah‘ın kudret ve
yüceliğini günden güne artarak seyrettiği için bir önceki hâlinden tövbe ederek; ‗Biz seni lâyıkıyla
bilemedik.‘ buyuruyordu‖ der.2
Mevlâna sözü edilen olayda belirtilen hadis-i Ģerife Mesnevî‘de de yer verir. Ancak yukarıdaki izahtan
farklı bir görüĢ açısıyla, Habibullah olan Hz. Peygamber‘in en has kul, en büyük Allah âĢığı oluĢuna ve bu
aĢk sarhoĢluğu ile tövbesini bozduğuna iĢaret eder:
Peygamber gibi hani... “Söylemekten, hakikatleri saçmaktan dolayı her gün yetmiş kere tövbe ederim.
Fakat o sarhoşluk tövbemi bozar... Bu elbiseler soyan beden sarhoşluğu, tövbemi unutturur” dedi. (IV/3300–3301)
ÂĢıkların suçu da tövbesi de farklıdır. Diğer insanların tövbesine benzemez, belli Ģartları da yoktur.
Mevlâna, tövbeye dair bütün hususları bir araya getiren bir hikâye tövbe konusunun önemini çarpıcı bir
örnekle iĢaret eder ve Kuran-ı Kerim‘deki; Ey iman edenler! Samimi bir tövbe (tevbe-i Nasûh) ile Allah‟a dönün
(Tahrîm, 66/8) ayetinden ilhamla oluĢturulmuĢ olan ―Tevbe-i Nasûh‖ adlı halk hikâyesini anlatır:
Hocam Nasuh tövbesine sarıl, canla başla buna çalış.
1
2
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Bu Nasuh tövbesini sana anlatayım, dinle. İnanmışsın ama yeniden inan!
Süt, memeden çıktı mı bir daha dönüp memeye giremez. Nasuh tövbesi de böyledir. İnsan, bir suçtan tövbe etti mi bir
daha o suçu aklına bile getirmez, değil ona rağbet etmek, her an ondan nefreti artar. O nefret, tövbenin kabul edildiğine
işarettir. O istek, önce lezzetsiz bir hale geldi, sonradan da istek yerine bu nefret geçti. Nitekim “Aşkı, başka bir aşktan
başkası getiremez, neden o sevgiliden güzel bir sevgiliye âşık olmuyorsun?” demişler. İnsanın gönlü, tövbeden yine o suça
meylederse bu meyil, tövbenin kabul edilmediğine, kabul lezzetinin o suçun yerine geçmediğine delildir. Yani “Kolay
ibadetleri ona kolaylaştırırız”1 hükmü zahir olmamıştır, onda hâlâ “Güç şeyleri, kötülükleri, ona kolay gösteririz” 2
hükmü vardır. (BaĢlık)
Nasûh adlı bir adam vardı. Yüzü kadın yüzü, sesi de kadın sesi gibiydi. Bu özelliğinden faydalanarak,
kadınlar hamamında tellaklık yapardı. Hiç kimse onun erkek olduğunu anlamazdı. Nasuh, yaptığı iĢin
doğru olmadığını biliyor, tövbe edip iĢini bırakıyor ama nefsine uyarak her defasında tövbesini
bozuyordu. Hak dostu, arif bir kiĢiye giderek hâlini anlatır ve ondan kendisi için dua etmesini ister. Arif
de onun tövbekâr olması için dua eder. Bir gün Nasuh hamamda iken sultanın kızı gelir. Nasuh, sultan
kızının yıkanmasına yardımcı olurken, kızın küpesinden çok değerli bir incinin kaybolduğu fark edilir.
Hamamın kapısı kilitlenir, her yer köĢe bucak aranır. Ġnci bulunamaz. Bunun üzerine herkesi soyarak,
ağız, burun deliğine kadar bütün vücudunu aramaya baĢlarlar. Nasuh‘un yüzü sararır, dudakları morarır,
dünyaya geldiğine piĢman olur ve ölüm korkusuyla bir daha bu iĢi yapmamak üzere gözyaĢlarıyla,
samimiyetle tövbe eder:
Ya Rabbi, nice defalar tövbeler ettim; ahitler ettim, sonra onları bozdum.
Ben, bana lâyık olanları yaptım. Sonunda da işte bu kara sel, gelip çattı.
Arama nöbeti bana gelirse eyvah bana! Kim bilir neler çekecek, ne güçlüklere düşeceğim?
Ciğerime yüzlerce kor düştü. Münacatımdaki ciğer kokusuna bak.
Böyle bir keder, böyle bir gam, kâfirde bile olmasın. Rahmet eteğine sarıldım, medet medet!
Keşke anam, beni doğurmasaydı yahut da beni bir aslan paralasaydı.
Tanrım, sana düşeni yap. Beni, her delikten bir yılan sokmada.
Ne de taş gibi bir canım, ne de demir gibi bir yüreğim varmış. Yoksa bu dertle çoktan erir, kan kesilirdim.
Vaktim daraldı, bir an içinde feryadıma yetiş, padişahlık et.
Beni bu sefer de korur, suçumu örtersen ne olur? Her türlü yapılmayacak işlerden tövbe ettim.
Bu sefer de tövbemi kabul et de tövbemde durmak için yüzlerce kemer bağlanayım.
Bu sefer de kusurda bulunursam artık duamı ve sözümü dinleme.
Herkes tek tek aranır, sıra Nasuh‘a gelir. Artık Nasuh‘un korkudan canı çıkmak üzeredir. Tam o anda
inci bulunur. Herkes Nasuh‘tan Ģüphelendikleri için ondan özür dilemeye baĢlarlar. Çünkü Nasuh,
sultanın kızının tellaki olarak incinin çalınmasındaki en büyük Ģüpheli olarak görülmüĢ, ancak onu
incitmemek için aramakta sona bırakmıĢlar, inciyi çalmıĢsa geri vermesi için mühlet tanımıĢlardır. Herkes
Nasuh temize çıktığı için sevinir. Sultanın kızı banyosuna devam etmek için Nasuh‘u yanına çağırtır ama
Tanrı'ya sağlam tövbe ettim. Canım, bedenimden ayrılmadıkça bu tövbeyi bozmam diyen Nasuh bu kez tövbesini
bozmamaya niyetlidir. Hamamı terk eder, gider. (V/2228–2325)
Sonuç
Tövbe kul için kötülükten iyiliğe, isyandan itaate dönüĢtür. YanlıĢ yola sapan insanın, yeniden ―sırat-ı
müstakim‖e dönmesini, Allah‘a yaklaĢmasını, günahlarının affını sağlar. Rahman ve Rahim adlarıyla
tanıdığımız Allah‘ın merhametine sığınan kul, samimi ise bağıĢlanmakla kalmaz, tövbesi ibadet hükmüne
geçer. Kültür hayatımızın temel eserlerinden biri olan Mesnevî‘de tövbe konusu ilk insan ve peygamber
Hz. Âdem‘in tövbesi ve Ģeytanın isyanı karĢılaĢtırılarak ele alınır. Mevlâna, Mesnevî‘de tövbeyi; kulluk,
1
2
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sorumluluk, suçluluk, günahkârlık, piĢmanlık, samimiyet, korku ve ümit, itaat, isyan ve kararlılık
kavramları çerçevesinde ele alarak önemini; tövbe ile elde edebileceklerini çok çeĢitli görüĢ açılarıyla
anlatır. Ġnsanın; Allah‘ın büyüklüğünü ve kendi aczini idrak etmesi, aynı günahı tekrar iĢlememesi,
kötülükte ısrardan vazgeçmesi, ne kadar günahkâr olsa da Allah‘tan ümidini kesmemesi ve yaratıcısına
tam bir samimiyet ve güvenle yaklaĢması öğütlenir. Bu konuların güncel yorumları ile günümüzde bütün
dünyada yaygın hâle gelen kiĢisel geliĢim kitaplarında tavsiye edilen kararlılık, güçlü irade ve güçlüklerin
üstesinden gelme azmi arasında ilgi kurmak mümkündür. Konuya Mevlâna‘nın sözleriyle son verelim.
Dağ iğne deliğinden geçer mi hiç? Geçer... Ancak tek bir iplik haline gelirse!
Dağı tövbenle saman çöpü haline getir de suçları bağışlananların kadehini güzelce al, hoş bir hâlde çek gitsin.
(IV/3451–3452)
Hayır, ümitsizlenme, sevin! O feryada erişen Tanrı‟ya feryat et!
Ey affetmeyi seven Tanrı, bizi affet! Ey eskimiş nasır illetinin bile hekimi, bizi bağışla! (I/3252–3253)
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MESNEVÎ‘DE KADER ANLAYIġI
Dr. Sinan ÖGE

GiriĢ
Hayatı anlama ve anlamlandırma çabasında olan tüm inanç ve düĢüncelerin paylaĢtığı ortak bir
problemdir kader. Kader bir anlamda, Allah ile alem ve hususen insan arasındaki çift taraflı iliĢkiyi
tanımlamadır. Ġslam düĢüncesinde ilk dönemlerden itibaren değiĢik yansımalarıyla tartıĢılagelen bu
problem, Kelam ilminin önemli konuları arasında yer almıĢtır. Tarih sahnesinde mesele salt teorik bir
alan olarak değil, sosyal uzantıları ile pratik bir değer kazanmıĢtır. Çünkü bu baĢlık altında tartıĢılan
konular, her bir ferdin kendine, kainata ve Allah‘a yönelik bakıĢ açısının aynı zamanda birer aynasıdır.
Bir gönül adamı olmasının yanında önemli bir mütefekkir olan Mevlânâ(604/1207-672/1273), kader
konusunu değiĢik vecheleriyle ele almıĢ, bazen her düzeyde insanın anlayacağı temsîlî anlatımlar, bazen
bu anlatılar içerisine mahirane bir üslupla nakĢettiği teorik vecizelerle meseleye ıĢık tutmuĢtur.
Mevlânâ‘nın kader problemine yaklaĢımında fark edeceğimiz önemli bir yönü de meseleyi tasvir ve
tahlillerinde görülen aklî ve ahlâkî dengedir. Ne özgürlük adına salt rasyonel ve determinist bir yol çizmiĢ
ne de reel gerçekliği görmezlikten gelen agnostik ve katı cebrî bir yaklaĢım sergilemiĢtir. O, kainatta var
olan ve insan irade ve bilgisini aĢan küllî kanunlara ve onların tecellilerine dikkat çekerken; diğer taraftan
sorumluluk sahasında insanın sahip olduğu hür iradeye vurgu yaparak onu sorumluluk duygusuna sahip
olma ve bu doğrultuda çalıĢmaya yönlendirmiĢtir. AĢırı uçların karĢısında doğru olan orta çizginin
Sünnet‘e uyan yol olduğunu belirten Mevlânâ, bu orta yolun sağında tercihi, dolayısıyla emir ve yasaklar
karĢısındaki sorumluluğu reddeden Cebrî anlayıĢı eleĢtirir. O yolun solunda ise, ―Kader çölü‖
bulunmakta ve bu alanda, yaratıcının kudretini halkın kudretine mağlup kılan katı özgürlükçü düĢünce yer
almaktadır.1 Hem ilâhî kudret ve yaratmanın mutlaklığına iĢaret etmesi, hem de bu mutlaklık içerisinde
sorumluluk sahasında insan iradesinin özgürlüğünü savunuyor olmasıyla, Mevlânâ‘nın özgürlükçü
yaklaĢımı ağır basan bir anlayıĢa sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Mevlânâ, meseleleri izahta özellikle Kelam ilminde kullanılan ―kıyâsu‘l-ğâib ale‘Ģ-Ģâhid‖ ilkesini sürekli
kullanmıĢ ve müĢahade ettiğimiz dünyanın kozmik ve beĢerî olaylarında görülen ve herkes tarafından
kabul edilen gerçekliklerden yola çıkarak, Allah-insan iliĢkisinin ilâhî kurallarını izah etmeye çalıĢmıĢtır.
Fakat, meselenin Kelam ilminde iĢlendiği Ģekliyle soyut ve teorik boyutlarına fazla girmeden halkın da
anlayabileceği bir dille pratik değerlendirmeler yapmıĢtır. Bu bağlamda Mesnevî‘de, mutlak hakim olarak
ilahî irade, cebir/özgürlük yönleriyle insan iradesi, alemde görülen kötülüklerin metafizik değeri, tevekkül,
çalıĢma gibi kader ve kazanın direkt ve dolaylı içeriğiyle ilgili ilgiye değer tespitlere ve çözüm mahiyetinde
izahlara rastlamaktayız.
Kaza ve Kaderin Mutlaklığı
Mevlânâ, insan davranıĢları da dahil olmak üzere kainattaki her Ģeyin Allah‘ın kaza ve kaderiyle
olduğunu ifade eder: “Halkın yaptığı işler, Tanrı‟nın kaza ve kaderiyledir.”2 Hatta kaza ve kaderi inkâr edenin
inkârının bile yine kaza ve kaderden olduğunu söyler.3 Kaza‘nın vukuunda tüm alem, insan irade ve


Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı, e-mail: sinanoge@atauni.edu.tr
Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî, Mesnevî, Çev. Veled Ġzbudak, Millî Eğitim Basımevi, Ankara, V, 2960.
2 Mesnevî, III, 3075.
3 Mesnevî, I, 1230.
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kudreti ona engel olamaz.
―Kaza geldi mi bu cihan daralır, tatlı helva bile ağzında zehir kesilir demişler.
Kaza gelince göz kapanır da göz gözü görmez olur...
Kaza geldiğinde göz kör olur.‖1
“Kaza gelince bilgi, uykuya dalar, ay kararır, gün tutulur.”2
“Kaza güneşi örten bir buluttur.”3
“Kaza ve kader felekten baş çıkardı mı akılların hepsi kör ve sağır olur.”4
“Deva kabul etmeyen illet kaza ve kaderdir.”5
Mevlânâ, kaza ve kaderin vukuundaki kesinlik inancını, onun insan davranıĢlarıyla değiĢtirilemeyeceği
iddiasıyla pekiĢtirir. Kaza, bir anlamda nihâî belirlenmiĢliktir. Allah-âlem iliĢkisinde aktif, etkin ve
yönlendirici mahiyette ilâhî yazgının değiĢtirilemez hükmüdür. Bu yüzden “kaza gelince ihtiyatın ne faydası
olur?”6 der ve Firavun‘un Allah‘ın takdîr ve hükmünü değiĢtirme ümidiyle çocukları öldürmesini, fakat
yine de Hz. Musâ‘nın zuhûruna ve onu kahrına engel olamayıĢını bunun örneği olarak zikreder. 7 Aynı
Ģekilde Hz. Yakub‘un gönlü buruk bir Ģekilde Hz. Yusuf‘u kardeĢleriyle birlikte göndermesi, kaza ve
kaderden kaçamamanın, onun hükmüne teslimiyetin bir göstergesiydi.8 Allah bir Ģeyin olacağına dair
hüküm vermiĢ ise, aksi yöndeki tüm hileler boĢtur. “Âlemin zerreleri birbirine girse yine Tanrı‟nın kaza ve
kaderine karşı hiçtir hiç!”9 Ġnsanlar Allah‘ın yeryüzünde murad ettiği değiĢiklikleri engelleme çabasında
olabilir ve olmuĢtur da. Ancak insanın takdîri Allah‘ın takdîri karĢısında mağlûb olmaya mahkumdur.
Kur‘ân‘da haber verilen, Ad, Semud vs. kavimlerin akıbeti, Ebrehe ve ordusunun baĢına gelenler kaza ve
kaderin aksi cilvelerindendir.10
Ġlk bakıĢta Mevlânâ‘nın bu görüĢlerinden âlemde katı bir cebrin uygulandığı ve insanın bu cebir
karĢısında çaresiz olduğu izlenimi oluĢabilir. Ancak, Mevlânâ‘nın insan iradesiyle ilgili özgürlükçü
görüĢleri dikkate alındığında bu izlenimin yanlıĢlığı ortaya çıkacaktır. Bu yüzden Mevlânâ‘nın çizmiĢ
olduğu söz konusu kaza ve kader tablosunun insan irade ve fiilleri alanından farklı bir alanla alakalı
olduğunu anlamak gerekir. Burada, insanın bir takım emir ve yasaklarla mükellef kılındığı ve tercihinin
etkin olduğu alan kastedilmemektedir. Bilakis kastedilen, metinlerden de anlaĢılacağı üzere, mutlak ve
değiĢtirilemez olan Allah‘ın hükmü ve fiilleri, kâinatta yürürlüğe koyduğu kozmik ve sosyal
kanunları(sünnetullah)dır.
Mevlânâ her ne kadar insanın kendi istek ve davranıĢlarıyla kaza ve kaderde bir değiĢiklik
yapabileceğini öngörmese de, dua ve sığınmanın insana ulaĢacak bela ve musibetleri engelleyebileceğine
inanır:
“Ağlayıp sızlamanın, gökyüzünden gelen belayı defettiğine Yunus aleyhisselam‟ın hikayesi delildir.”11
Nitekim “Âdem “Bu hor görüşten tövbe ettim. Bir daha böyle küstahça düşünceye düşmem” dedi. Ey yardım
dileyenlerin yardımcısı, bize hidayet ver. Bilgilerle, zenginlikle öğünmeye imkân yok. Kerem ederek hidayet ettiğin kalbi
azdırma; takdir ettiğin kötülükleri bizden defet; Kötü kazaları üstümüzden esirge; bizi Tanrı‟ya razı olan kardeşlerden
ayırma! Senin ayrılığından daha acı bir şey yok... Sana sığınmazsak sen esirgemezsen işimiz, gücümüz ancak
Mesnevî, III, 380.
Mesnevî, I, 1230.
3 Mesnevî, I, 1255.
4 Mesnevî, III, 465.
5 Mesnevî, V, 1700.
6 Mesnevî, I, 515.
7 Bkz., Mesnevî, II, 765; III, 880-910.
8 Mesnevî, VI, 2755.
9 Mesnevî, III, 445.
10 Mesnevî, IV, 2450, 4375, 4380.
11 Mesnevî, V, 1600 vd.
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kargaşalıktır”1 duası da bu inanca iĢaret etmektedir. Ancak söz konusu bu değiĢiklik, insanın duası fakat
netice de yine Allah‘ın takdiri ve kazasıyla olacağı için bir çeliĢki doğurmaz.
Allah‘ın hükmüne boyun eğme ve O‘nun kazasına rıza gösterme mümin için zorunlu inançlardandır.
Hz. Peygamber(sav) de “Allah‟ın kazasına rıza, Ademoğlunun saadet (sebepleri)ndendir... Allah‟ın onun için
hükmettiğine razı olmaması ise şekavet(sebepleri)ndendir”2 sözüyle bu gerekliliğe iĢaret etmiĢtir. Bu noktada
Mevlânâ Ģöyle bir probleme ve itiraza değinmektedir: Küfür ya da nifakın Allah‘ın kaza ve kaderiyle
olduğu kabulü dikkate alındığında onlara da rıza göstermek gerekmektedir. Oysa küfre rıza küfürdür.
Mevlânâ‘nın bu itiraza verdiği cevap kelâmî bir incelik taĢımaktadır. O, küfrün Allah‘ın takdîriyle
olduğunu ancak hükmü, emri ve rızasıyla olmadığını ifade eder.3 Mevlânâ bu konuda Ebu Hanîfe ile aynı
Ģeyi söylemektedir. Nitekim Ebu Hanîfe Ģöyle der: ―Tüm masiyetler Allah‘ın ilmi, kazası, takdîri ve
meĢîeti iledir; muhabbeti, rızası ve emriyle değildir‖.4 Öte yandan Allah‟ın kaza ve kaderinin O‟nun bilgisi
olduğu dikkate alındığında, küfre rıza, Allah‘ın bilgisine muvafık olmasını kabul mahiyetindedir. Yoksa
insandan kaynaklanmasını hoĢ karĢılama anlamında bir rıza söz konusu değildir.5
Allah‘ın razı olmadığı Ģeyleri irade etmeyeceğini bu yüzden Ģiddet ve sıkıntıların Allah‘ın irade ve
kazasıyla değil, kulun çalıĢmayı terk etmesi sebebiyle olduğunu iddia eden6 Mutezile, ―ġayet küfr Allah‘ın
iradesiyle oluyorsa, O‘nun kazasıyla vaki olmuĢ demektir. Kazaya rıza vacip olduğuna göre küfre rıza da
vacip olur. Oysa küfre rıza küfürdür‖ önermesiyle aynı itirazı dile getirmiĢtir. Kaza kelimesinin, i‘lâm,
emr, yaratma, hükme varma ve irade gibi çok anlamlı kullanımına dikkat çeken Âmidî(v. 631 h.), küfrün
emredilen anlamında Allah‘ın kazası olmayacağını, ancak yaratma, irade ve i‘lam anlamlarıyla Allah‘ın
kazası olabileceğini ifade eder.7 Öte yandan Ehli Sünnet kelamcılarının kaza-makzî ayırımı üzerine bina
ettikleri izah, ―rızanın kaza edilene(makzî) değil, kazanın kendisine yönelik olduğu‖ Ģeklindedir.
Dolayısıyla rıza gösterilen Ģey, Allah‘ın küfrü bilmesi ve onu takdir etmesidir. ―Kaza‖dan kasıt budur.
Ġnsandan kaynaklanan inkâr(küfr) ise Allah‘ın kazası değil, kaza edilen(makzî)dir ve ona rıza küfürdür.8
Bu durumda kaza, Allah‘ın fiili iken, makzî kulun fiili olmaktadır. Rıza da kiĢinin kastına göre
değiĢecektir. Örneğin, bir kiĢinin katledilmesinde, o katlin takdîri, kazası, maktûl için ecel olması ve
ömrünün o yüzden sona ermesi gibi Allah‘a nispet edilen ve razı olunacak bir boyut vardır. Ancak aynı
zamanda kâtilden kaynaklanan, onun kesbi ve tercihinin rol oynadığı, Allah‘a karĢı isyanın söz konusu
olduğu ve bu yüzden razı olunamayacak ikinci bir boyut daha vardır.9
Mevlânâ, bazı veli kulların kaza ve kadere teslimiyet noktasındaki farklılığını dile getirir ve onların
kaza ve kaderde hususî bir zevk bulduklarını, bu yüzden takdîrin def‘i için dua etmediklerini kaydeder. 10
Kazayı “şekerle yapılmış helva” olarak gören böyle bir insan, Allah‘ın takdîriyle kendi rızasını eĢleĢtirmiĢtir.
YaĢamı ve ölümü Allah içindir. Ġmanı, cennet ve nimetleri için değil, Allah‘ın rızası içindir. Küfrü terk
ediĢi de, cehennem korkusundan değil, yine Allah içindir.11

Mesnevî, I, 3895, 3900.
Tirmizî, Muhammed b. Îsâ, es-Sünen, Tah. Ahmed Muhammed ġâkir, Daru Ġhyai‘t-Turâsi‘l-Arabî, Beyrut, tsz., Kader, 15,
2151.
3 Mesnevî, III, 1365.
4 Bkz., Ebu Hanîfe, Nu‘mân b. Sâbit, el-Fıkhu‟l-Ekber, Beyrut, 1984, (Aliyyu‘l-Kârî ġerhi ile birlikte), s. 83.
5 Mesnevî, III, 1360-1370.
6 Nesefî, Ebu‘l-Mu‘în Meymûn b. Muhammed, Bahru‟l-Kelâm, NĢr., Veliyyuddîn Muhammmed Salih el-Farfûr, Mektebetü
Dari‘l-Farfûr, DımaĢk, 2000, s. 144.
7 Âmidî, Seyfuddîn, Ebkâru‟l-Efkâr fî Usûli‟d-Dîn, Tah. Ahmed Muhammed el-Mehdî, Kahire, 2004, II, 420.
8 Bkz., Îcî, Adudüddîn Abdurrahman b. Ahmed, el-Mevâkıf, Tah. Abdurrahman Umeyra, Beyrut, 1997(Cürcânî‘nin Şerh‘i ile
birlikte), III, 251, 256, 257; Nesefî, Ebu‘l-Mu‘în Meymûn b. Muhammed, Tabsiratu‟l-Edille, NĢr., Hüseyin Atay-ġaban Ali
Düzgün, Ankara, 2003, II, 311, 312.
9 Ġbn Ebi‘l-Ġzz, Ali b. Ali b. Muhammed, Şerhu‟t-Tahâviyye fi‟l-Akîdeti‟s-Selefiyye, Ġstanbul, tsz., s. 155.
10 Bkz., Mesnevî, III, 1875, 1880.
11 Mesnevî, III, 1905-1915.
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Kader Ġnancı ve ÇalıĢma
Ġnsanın ilâhî irade ve kudretin mutlaklığına ve kemâline inanması, onu çalıĢma sorumluluğundan
uzaklaĢtırıp tembelliğe sürüklemez. Kader inancı, çalıĢmanın terkini gerektirecek yanlıĢ bir tevekkül
anlayıĢına sevk etmemelidir. Tevekkül insan için bir kılavuz olmakla birlikte, sebeplere teĢebbüs etmek
Hz. Peygamber‘in sünnetidir.1 Zira o, “Tevekkülle beraber yine devenin ayağını bağla”2 ifadesiyle tedbir
alınmasını emretmiĢtir. Bu yüzden eğer yapılacaksa tevekkül, çalıĢıp kazanma hususunda olmalıdır. 3
Tâhiru‘l-Mevlevî‘nin dediği gibi, sebeplere tevessül etmek tevekküle mani değildir. Tevekkül, uzanıp
yatmak, ipin dört ucunu bırakmak, her iĢte hâĢâ Allah‘ı kullanmaya kalkıĢmak değildir. Mesela sokak
kapısını açık bırakıp da Allah‘ın korumasına tevekkül etmek, Allah‘ı oraya nöbetçi dikmek gibi olur.4
Mevlânâ, “Sel akmaya başlar başlamaz önünü kes, yolunu bağla”5 sözüyle tedbirin önemine vurgu
yaparken, “Bu yolda yolun, tırmalan, son nefese kadar bir an bile boş durma!‖6 nasihatiyle, çalıĢmanın ne kadar
gerekli olduğunu belirtmektedir. ÇalıĢan insan mutlaka karĢılığını alacaktır. Ġnsan için gerekli olan iki
unsurdan biri bilgi diğeri ise ameldir. Ġnsan için en vefalı dost ve yoldaĢ amelidir.7 Define bulmak gibi
hayatta nadiren rastlanacak ihtimalleri arzulayıp, gayretten uzaklaĢmak; ya da Bel‘am ve Ġblis‘in
isyanlarından önceki ibadetlerinin fayda vermemesini örnek göstererek amelden kaçmak, nasibinde
kurtuluĢ bulunmayan kiĢilerin kendilerini aldatmasıdır. Bu kiĢiler, hayatları gayret ve çalıĢmayla geçen
peygamberleri ve binlerce hak yolcusunu örnek almak istemezler.8
“Allah neyi dilediyse o oldu...”9 hadîsinin de bu doğrultuda anlaĢılması gerekliliği üzerinde duran Mevlânâ,
herhangi bir sû-i isti‘mâle fırsat vermemek için, söz konusu hadîsi tevil eder. Allah‘ın her istediğinin
olması, hükmün mutlak ve ebedî olarak O‘na ait olması demektir. Dolayısıyla bu gerçek karĢısında insana
düĢen, istediği her Ģeyi yapabilen Allah‘a karĢı sorumluluklarının bilincinde olmak, O‘nun rızasını
kazanmak, lütuf ve ihsanına nail olmak için coĢkuyla çalıĢmaktır.10 Bu içeriğiyle hadîs, insanı
tembelleĢtirmek için değil, tam aksine gayrete getirmek, ümitsizlerin elinden tutmak içindir.11
Mevlânâ, “Kalem olacak şeyleri yazdı, mürekkebi bile kurudu”12 hadîsinin de aynı anlamı ihtiva ettiğini ifade
eder. Ona göre hadîs, kiĢinin olumlu/olumsuz inanç ve davranıĢlarının aynı doğrultuda karĢılık
göreceğinin ilâhi bir kanun olarak belirlenmesini ortaya koyar:
“„Kalem yazdı, mürekkebi bile kurudu‟ sözü de insanı, en önemli işe teşvik etmek içindir.
Şu halde kalem, herkesin işine lâyık olan mükâfat ve mücazatı yazmıştır.
Eğri gidersen kalem de sana eğri yazar. Doğru gelirsen kalem de kutluluğunu artırır.
Zulmedersen kötüsün, gerisin geriye gittin. Kalem bunu yazdı ve mürekkebi kurudu. Adalette bulunursan saadete
erersin, kalem bunu yazdı, mürekkebi bile kurudu.”13
Dolayısıyla hadîs, insan inanç ve davranıĢlarında var olan bir cebri öngörmez, bilakis Allah‘ın âdetinin
doğru yolu göstermek, iyiliğe karĢı iyilik, kötülüğe karĢı da kötülükle muamele etmek olduğunu ifade
Mesnevî, I, 910.
Tirmizî, Kıyâmet, 60, 2517; Ġbn Hanbel, Ahmed b. Muhammed, Müsned, Müessesetü Kurtuba, Kahire, tsz., I, 346.
3 Mesnevî, I, 945.
4 Mevlânâ Celâluddîn-i Rûmî, Mesnevî, Ter. ve ġerh, Tâhiru‘l-Mevlevî, Ġstanbul, tsz., II, 520.
5 Mesnevî, I, 1740.
6 Mesnevî, I, 1820.
7 Mesnevî, V, 1050, 1055.
8 Mesnevî, II, 730, 735; III, 4785, 4790.
9 Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-EĢ‘as, es-Sünen, Tah. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, Daru‘l-Fikr, Beyrut, tsz., Kitâbu‘lEdeb, II, 740.
10 Mesnevî, V, 3110, 3115.
11 Mesnevî, V, 3120, 2125.
12 Bkz., Ġbn Hanbel, II, 197; Buhârî, Muhammed b. Ġsmail, Sahîhu‟l-Buhârî, Tah. Mustafa Dîb el-Buğa, Daru Ġbn Kesir,
Beyrut, 1987, Kitâbu‘n-Nikâh, 8, 4788; Kitâbu‘l-Kader, 1.
13 Mesnevî, V, 3130.
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eder.1
Özgür Ġrade
Ġnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellik akla ve aklın kullanımında özgür bir iradeye sahip
olmasıdır. Bu üstünlüğe dikkat çeken Mevlânâ, “Muhakkak ki biz Adem oğullarını değerli kıldık”2 âyetini
referans vermektedir. Ġnsanın üstün oluĢu aklın emrine verilen ihtiyâr ve dilediğini yapabilme kudreti
iledir. Kudret olmayınca amel de olamayacağı için, sahip olunan kudretin kıymeti bilinmelidir.3
Özgür irade ile sorumluluk arasında ayrılmaz bir iliĢki olduğuna dikkat çeken Mevlânâ, tıpkı insanî
iliĢkilerde olduğu gibi, ilâhî teklifin de ancak ihtiyar/tercih sahibi olanlara yöneltilebileceğini ifade eder.
Nasıl ki insanlar, taĢlara emir, yasak ve tehditte bulunmaz ve onları cezalandırmaz ise, Allah da ancak
özgür bir iradeye sahip olan varlığa teklifte bulunur; güç yetirilmeyen Ģeylerle mesul tutmaz.4 Allah‘ın
insanlara teklifte bulunması gerçeği karĢısında insanın tercih yetisinin bulunmadığını söylemek, iradesi
olmayana teklifte bulunduğu için Allah‘a cahillik ve ahmaklık nispet etmek demektir.5
Ġnsanda potansiyel olarak hazır durumda olan tercih yetisi, onu harekete geçiren etkenler
doğrultusunda iyi ya da kötü istikamette aktif hale gelir. Melekler, söz konusu bu yetiyi hayırda kullanması
için insanın gönlüne ilhamlarda bulunurken; ġeytan, aynı yönlendirmeyi kötülük doğrultusunda yapar.6
Nitekim namaz gibi hayırlı bir iĢin sonunda meleklere selam verilmesi ya da iĢlenilen bir suçtan sonra
ġeytan‘a lanet okunması söz konusu yönlendirmeyi fark ediĢin tepkisel bir sonucudur. 7 Ancak ġeytan‘ın
ve meleğin iĢaret etmenin ötesinde herhangi bir zorlamada bulunmamaları8 bilinmesi gereken hassas bir
gerçekliktir. Zira ġeytan‘ın kiĢinin imanını zorla çekip alması mümkün değildir.9 ġeytanın ya da ruhun
insanı bu Ģekilde etkilemeye çalıĢmaları, onda var olan ihtiyarın açık bir göstergesidir.10 Zira hayır ve Ģer
noktasında iki ihtimalin bulunması ve insanın bunlardan birini tercih ederek nihâî kararı vermesi ancak
özgür bir iradeyle mümkündür.
Mesnevî‘de yer alan insan iradesinin mevcudiyeti ve kendi fiillerindeki bağımsızlığına yönelik delilleri
Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:
1. Ġnsanın iĢlediği günah ve kötülüklere yönelirken hissettiği hoĢluk ve arzu, kendisini uyaranlara karĢı
oluĢturduğu savunma ve gösterdiği direnç, cebrin değil özgür iradenin birer göstergesidir. Zira mecbur
olan birisi, kendini uyaranlara, haklı ve doğru olduğunu ispat için söz sarf etmez ve onlarla mücadele
etmez.11
2. Ġnsanın yaptığı yanlıĢ iĢler sonucunda duyduğu piĢmanlık ve utanç, o iĢlerdeki kendi
ihtiyar/tercihini göstermektedir.12 Titreme hastalığı bulunan birisinin elindeki titremeyle, elini kendi
iradesiyle titreten iki kiĢi arasındaki farka13 dikkat çeken Mevlânâ, her iki titremeyi de Allah‘ın yarattığını
ifade eder. Ancak, hasta olan kiĢi elindeki titremeden dolayı herhangi bir piĢmanlık duymamasına karĢın,
Mesnevî, V, 3180, 3185.
Ġsrâ, 17/70.
3 Mesnevî, III, 3290-3300.
4 Mesnevî, V, 2965, 2970, 3010, 3025.
5 Mesnevî, V, 3030.
6 Mesnevî, V, 2975, 2980.
7 Mesnevî, V, 2895.
8 Mesnevî, V, 2990.
9 Ebu Hanîfe, s. 147.
10 Mesnevî, V, 3000.
11 Mesnevî, IV, 1395, 1400.
12 Mesnevî, I, 615; IV, 1640; V, 3025.
13 Cüveynî, insanın kendi tercihiyle yaptığı hareketleriyle zorunlu olarak meydana gelen hareketleri a rasındaki farkın
farkında olmasının, ondaki kudretin var olduğunu ispat ettiğini ifade etmektedir. Cüveynî, Ġmamu‘l-Harameyn Ebu‘lMeâlî Abdulmelik, el-İrşâd, Tah. Es‘ad Temîm, Müessesetü‘l-Kütübi‘s-Sekâfiyye, Beyrut, 1996, s. 195.
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isteyerek elini titreten kiĢinin bu fiilinden dolayı piĢmanlık duyabilir. ĠĢte cebir ile ihtiyar arasındaki fark
bu örnekte görüldüğü gibidir.1
3. Dünya hayatında yaptığı iyiliklerden ya da dikkatli davranarak kendilerini korumalarından dolayı
insanlar takdir edilir ve övülürler. Söz konusu takdîr ve medihler iyiliği yapan insanların davranıĢlarındaki
ihtiyarlarından dolayıdır.2
4. Ġleriye yönelik planları, yapacağı iĢlere yönelik hazırlıkları ve Ģu iĢi yapayım diye niyetlenmesi
insanda var olan iradeye iĢaret eder.3
5. Yapılacak iĢlerde çok yönlü tercih ihtimallerinin bulunması ve bu ihtimaller karĢısında insanın
sıklıkla tereddüt içerisinde olduğu yaĢanılan bir gerçektir. ĠĢte olasılıklar karĢısındaki ―tereddüt‖, insanın
kudret ve ihtiyarı için bir göstergedir.4
6. Kendisine zarar verici davranıĢlar sergileyenlere karĢı kiĢinin gösterdiği tepki, duyduğu öfke ve
cezalandırma arzusu ihtiyarın delilidir. KiĢi, baĢına düĢen bir tahta parçasına kızıp da onu cezalandırmaz
ve ona düĢmanlık etmez. Ya da rüzgar baĢındaki sarığı uçursa, o rüzgara karĢı kin beslemez. Oysa bir
hırsız malını çalsa, onun yakalanmasını ve cezalandırılmasını Ģiddetle ister.5 ĠĢte tüm bu misallerde
görüleceği üzere “öfke, cebrîce özürlere girişmeyesin diye sana ihtiyarın olduğunu anlatmaktadır”.6 Deve bile,
kendisine vurulan sopaya değil, o sopayı kullanan sahibine kızarak ondaki ihtiyarı fark etmekte iken
insanın cebri savunması, güneĢe gözlerini kapayıp gündüz olmadı dercesine, düĢtüğü seviyeyi
gösterecektir.7
Olumlu Cebir
Mevlânâ özgür irade ile mutlak cebir arasında dengeli bir ayırım yaparken, realiteden uzaklaĢmayarak
insanın kendi kudretini aĢan bir alanın mevcudiyetinden bahseder. ĠĢte bu alanın farkında olan insan
Allah‘a olan bağlılığı ve O‘na sığınması ile kulluk bilincini tekamül ettirecektir. Mevlana bahsettiğimiz bu
durumu ―cebir‖ değil ―Cebbârlık‖ olarak adlandırarak “Attığın zaman sen atmadın, Allah attı”8 âyetine
referansla ilahî kudretin mutlaklığına iĢaret etmektedir. Cebbarlığın anlamını kavramanın faydası, insanın
Allah‘a sığınması ve O‘na niyazda bulunmasını sağlamasıdır.9 Ġnsanın bazı iĢleri yapmayı planlaması, o iĢe
karar vermesine rağmen, niyetinin bozuluvermesi ya da haricî etkenlerle iĢini yapamaması, ilâhî takdîrin
tedbirden öte mutlaklığına örnektir.10
“Takdîr-i İlâhî‟yi bilmez, Kul eder tedbîr
Meşhûr meseldir bu, tedbîri bozar takdîr”11 sözü de bu kabildendir.
Mevlânâ‘ya göre, ilâhî irade ve kudretin tecelli ettiği alanda, mutlak determinist bir yapıdan
bahsedilemez. Her ne kadar iĢleyiĢte görülen bazı sebep-sonuç iliĢkileri olsa da, gerçekliği o iliĢkilerden
ibaret görmek yanlıĢtır. Zira sebeplerin ötesinde baĢka sebepler ve nihayetinde bir asıl vardır.
Peygamberlerin gönderilmesi ve Kur‘ân‘ın vahyedilmesi, insanın sebepler dünyasına mahkum
kalmamasını bildirmek içindir. Bu doğrultuda denizin yarılması, Ebabil kuĢlarının bir orduyu helak
etmesi, ölülerin diriltilmesi, ateĢin gül bahçesi oluvermesi gibi mucizeler insana bu gerçekliği
Mesnevî, I, 1495.
Mesnevî, III, 3295.
3 Mesnevî, V, 3020.
4 Mesnevî, VI, 405, 410.
5 Mesnevî, V, 3040, 3045.
6 Mesnevî, V, 3045.
7 Mesnevî, V, 3050, 3055.
8 Enfâl, 8/17.
9 Mesnevî, I, 615.
10 Mesnevî, III, 4460.
11 Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî, Fîhi Mâ Fîh, Terc. Ahmed Avni Konuk, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul, 1994, s. 147.
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öğretmektedir.1 Ancak Mevlânâ bu durumun idrak edilmesi için aklın yeterli olmadığını, kulluk
neticesinde elde edilecek keĢf kabiliyetinin gerekli olduğunu ifade eder:
“Fakat bunları anlamak, işi uzatıp duran aklın harcı değildir. Kulluk et de bunlar sana keşfolsun!”2
Mevlânâya göre, sebepler hakkındaki bu söylem, insanı sebeplere itibar etmemeye sevk etmemelidir.
Mucizeler, Allah‘ın kudret ve yaratmasının sebeplerle sınırlandırılmadığını gösterir. Bunun farkında
olmakla birlikte kiĢinin, sebeplere tevessül etmesi, yolunu sebepler sayesinde araması önemlidir.3
Kâinattaki tüm oluĢlar Allah‘ın kaza ve kaderi iledir:
―O padişahın kaza ve kaderi olmadıkça ağaçtan yaprak bile düşmez.‖4
―Tanrı lokmaya, gir içeri diye emretmedikçe boğazdan lokma bile geçmez. İnsanların yuları, dizgini olan, insanları
dilediği yere sürüp götüren istekler de o gani Tanrının emriyle meydana gelir. Yeryüzünde olsun, göklerde olsun… bir zerre
bile onun hükmü olmadıkça kanat çırpmaz, harekete gelemez; Onun yürür ve kadim fermanı olmadıkça kımıldayamaz
bile.‖5
Bu bağlamda insanlarda var olan tercihi de Allah‘ın tercihi yaratmıĢtır. Ancak kulu sorumlu kılmak
için olan bu yaratıĢ, insandaki tercihi yok etmez. Nitekim insanın kudretinin Ģamil olduğu ve etki ettiği
varlıklardaki nitelikleri gidermediği gibi, Allah‘ın ihtiyarı da kullardaki ihtiyarı gidermez.6
Yukarıdaki âyette “attığın zaman” ifadesinde atma eylemi insana nispet edilmektedir. Fakat aynı
zamanda “Allah attı” ifadesiyle de aynı eylem Allah‘a nispet edilmiĢtir. Diğer taraftan “attığın zaman” ve
“sen atmadın” ifadelerinde bir Ģeyin(taĢı insanın atmasının) hem ispatı hem de nefyi söz konusudur.
Mevlânâ bu durumun mümkün ve de âyetteki içeriğiyle yerinde olduğunu ifade ederek,7 konuya güzel bir
açıklama getirir. TaĢın insanın elinde olması ve nisbî de olsa atma eyleminde kudretinin bulunması
eylemin ona aidiyeti için yeterlidir. Öte yandan insandaki atıĢ kudretini izhâr etmesi ve neticesinde insan
gücünün ötesinde büyük bir etkinin ortaya çıkması nedeniyle aynı fiil Allah‘a nispet edilmektedir. 8 Zaten
âyetteki remy/atma fiilinin, elden çıkma ve isabet etme olmak üzere baĢlangıç ve son mahiyetinde iki
aĢaması bulunmaktadır. Her iki aĢama için de ―remy‖ kelimesi kullanılabilir. Dolayısıyla elden çıkarma
insana, isabet Allah‘a ait olmaktadır.9
Öyleyse insan fiillerinde iki boyut vardır. Birincisi, insanın kendi irade ve kudretini kullanarak bir iĢi
yapması. Ġkincisi ise, Allah‘ın insanın yapmasını yaratmasıdır. Diğer bir ifadeyle eylem, dolayısıyla
sorumluluk insana; yaratma ise Allah‘a aittir.10 Bu da Ehl-i sünnet kelamcılarının geliĢtirdiği ―Kul kâsib
Allah hâliktir‖ teorisinin11 bir yansımasıdır. Mevlânâ yaratmayı Allah‘a has kılarak Mu‘tezile‘nin ―insan,
fiillerinin yaratıcısıdır‖ inancını isabetli bulmaz. Çünkü ona göre insan, fiillerini meydana getirebilmek için
akıl, ruh, kuvvet ve cisim gibi bazı vasıtalara muhtaçtır. Diğer taraftan yaptığı fiillerin nihâî ve küllî sonuç
ve faydalarını da bilemez. Vasıtaya muhtaç olmak ve fiilin küllî neticelerini bilememek ise yaratıcılıkla
vasıflanmaya engeldir.12
Mevlânâ irade ve cebir konusuna, Ġslâm kelamcılarından farklı olarak, mistik bir boyut daha
kazandırır. Ġnsan, çalıĢarak kazanacağı ilâhî aĢk sayesinde kendi varlığından geçerek bir sarhoĢ misali aĢkın
Mesnevî, III, 2515-2525; II, 1625-1630.
Mesnevî, III, 2525.
3 Mesnevî, V, 1540-1550.
4 Mesnevî, III, 1985.
5 Mesnevî, III, 1900.
6 Mesnevî, V, 3085-3095.
7 Bkz., Mesnevî, III, 3655.
8 Mesnevî, III, 3660.
9 Ġbn Ebi‘l-Ġzz, s. 292.
10 Bkz., Mesnevî, I, 1480.
11 Bkz., Bağdâdî, Ebu Mansur Abdulkahir b. Tahir, Usûlu‟d-Dîn, Tah. Ahmed ġemsüddin, Daru‘l-Kütübi‘l-Ġlmiyye, Beyrut,
2002, s. 156.
12 Fîhi Mâ Fîh, s. 181.
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onu yönlendirmesiyle hareket eder. Ancak ilâhî aĢk Ģarabıyla sarhoĢ olan âĢık, bu cebir halinde adalet ve
doğruluk çizgisinden asla sapmaz.1 Bu tür cebir, kendi sorumluluğunu inkâr etme amacıyla ortaya konan
cebir görüĢünden farklıdır. Ġlâhî kudret ve iradenin mutlaklığına ve insan iradesini aĢan bir alanın varlığına
bakıĢ, niyete göre Ģekillenir ve ona göre sonuç doğurur. Böylece;
“Cebir, kâmillerin kolu, kanadıdır.. Tembellerin bağı, zindanı.
Bu cebri, Nil suyu gibi bil. Mümine sudur, kâfire kan.
Kanat, doğan kuşlarını padişaha götürür, kuzgunları mezarlığa.”2
Bu izafiyetin örneğini Hz. Adem ve ġeytan‘ın isyanlarından sonraki tavırlarında görmek mümkündür.
ġeytan “beni azdırman sebebiyle”3 diyerek, olumsuz bir cebir savunusu getirmiĢtir. Ancak Hz. Adem, “Ey
Rabbimiz, biz kendimize zulmettik...”4demiĢtir. Adem, iĢlediği suçun Allah‘ın kaza ve kaderiyle ve O‘nun
yaratmasıyla olduğunu bilmekle birlikte, sorumluluk noktasında edepli davranarak suçunu itiraf
edebilmiĢtir.5
Cebrin Psikolojisi: Paranoya
Mevlânâ cebir inancını, kaderi inkâr etmekten daha akıl dıĢı ve gayrı ahlâkî görür. Kaderî inkâr eden
bir anlamda teorik bir hata yapmıĢtır. Cebri savunan ise, duyularla hissedilen realiteyi de inkâr etmektedir:
“Akıl bakımından cebir, kadere inanmamaktan da daha rezilce bir iştir. Çünkü cebrî olan, kendi duygusunu inkâr
ediyor demektir.”6
Kaderi inkâr eden, ―duman vardır fakat ateĢ yoktur‖ diyene; cebrî ise ateĢi görmesine, hatta ateĢin
alevlerinden etekleri tutuĢmasına rağmen ―ateĢ yoktur‖ diyene benzer.7 Bu yüzden cebrîlik, ―sofistlik‖
konumunda olup, ateizmden beterdir. Ateist, Tanrı‘yı inkâr ederken alemin varlığını kabul emektedir.
Ancak cebrî, sofist tavrıyla, barındırdığı tüm içerik ve iliĢkilerle özgür iradenin varlığına delil olan alemin
gerçekliğini görmezlikten gelmektedir.8 Diğer taraftan cebrî kiĢi, hasta değilken kendisini hasta
göstermeye çalıĢan ve neticede sıhhatini kaybeden birisi gibidir.9 Mevlânâ‘nın cebrî kiĢi için çizdiği portre
bir anlamda ―paranoyak kiĢilik(paranoiac character)‖tir. Çünkü paranoyak kiĢilik, kendi güçlüklerinden
ötürü çevresini suçlama eğiliminde olan bir kiĢilik tipidir.10
Cebri savunan kiĢi davranıĢlarında samimi değildir, ahlaken çeliĢkili durumdadır. Menfaatine olan
durumlarda kendisinin ve karĢısındakinin tercihinin dolayısıyla sorumluluğunun olduğunu kabul ederken,
aleyhine olan durumlarda aksini savunur:
“Yoksa ey iş eri, neden sanatlar arasında o sanatı seçtin?
Ama nefis ve hava ve heves nöbeti geldi miydi sana yirmi er kuvveti gelir.
Dostun senin bir habbecik menfaatine mâni olsa hemen savaş ihtiyarına sahip olur onunla cenge kalkışırsın.
Fakat nimetlere şükür etme nöbeti geldi mi ihtiyarın yoktur; taştan da aşağı bir hal alırsın.”11
Cebir düĢüncesi, Allah‘ın vermiĢ olduğu nimetlere karĢı bir Ģükürsüzlüktür. Cebre sarılan insan,
nimetlere Ģükretmek için çalıĢmayacağından dolayı o nimetleri kaybedecektir. Cebir, hayatın değiĢik
Mesnevî, V, 3105.
Mesnevî, VI, 1440.
3 Hicr, 15/39.
4 A‘raf, 7/23.
5 Mesnevî, I, 1480, 1485.
6 Mesnevî, V, 3005.
7 Mesnevî, V, 3010.
8 Mesnevî, V, 3015.
9 Mesnevî, I, 1065.
10 Bkz., Termbank Ġngilizce-Türkçe Psikoloji Sözlüğü, http://www.termbank.net/psychology/5499.html (26.04.2007)
11 Mesnevî, V, 3070.
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problem ve zorlukları karĢısında risk almaktır. Bu yönüyle cebir inancı, yol kesen haydutlar arasında
uyumaya benzer.1
Mevlânâ cebir düĢüncesinde olan insanların bir taraftan bu haldeki yanlıĢlığını ortaya koyarken diğer
taraftan neden cebrî tutum sergilediklerinin psikolojik gerekçelerini ifade eder. Cebri savunan insanların
psikolojik temellerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:
1. Bir iĢe olan eğilim: Ġnsan, bir iĢi yapmaya yönelik arzu ve eğilimi bulunduğunda varolan kudretini
gizlemez ve onun farkındadır. Ancak istek ve meylinin olmadığı iĢlerde meseleyi Tanrı‘ya havale ederek
cebrî bir tavır sergiler. Hatta bu yüzden Mevlânâ, dünya iĢlerinde kendi arzu ve meyillerine göre hareket
etmedikleri için Peygamberleri dünya iĢlerinde Cebrî olarak niteler.2
2. Suçluluk Psikolojisi: Cebir düĢüncesi, geçmiĢte ve günümüzde dinî ya da dünyevî alanda baĢarısız
olan insanlar için psikolojik bir savunma olmuĢtur.3 Yaptığı yanlıĢlıkların sorumluluğunu üstlenmemek
için kendi iradesini görmezlikten gelip ilâhi takdîre sığınan kiĢi bu tavrıyla rahatlamak ister. ĠĢlediği suçun
karĢılığı olarak bir kayba uğradığında bilgisizce cebre sarılıp, ―kısmetim buymuĢ‖ diyerek sorumluluğunu
görmek istemez. Oysa kaybettiklerine daha önceden nasıl sahip olduğunu düĢünmez.4 Bu inanca sahip
birisine polemik türü verilecek cevabı Mevlânâ Ģöyle temsîl eder:
“Bir hırsız, şahneye dedi ki: Efendim, yaptığım iş, Tanrı takdiri.
Şahne dedi ki: A iki gözümün nuru, benim yaptığım da Tanrının hikmeti, Tanrı'nın takdiri!
Birisi bir dükkândan bir turp çalsa da a akıllı kişi, bu Tanrı takdiri dese,
Başına iki üç yumruk vurur da bu da Tanrı takdiri dersin, koy turpu yerine!”5
Cebri savunan kiĢinin bu mazeret bildirme yaklaĢımını sanat edindiğini belirten Mevlânâ, cebir
savunusunun bizatihi özgür düĢünce ve iradenin var olduğunu gösterdiğini ifade eder:
“Kerem et de bana şu özrü öğret, elimden ayağımdan düğümü çöz.
Bir sanatı seçmiş, kendine iş edinmişsin. Bu, bîr ihtiyarım var, bir düşüncem var demektir.”6
3. Korkaklık ve tembellik: Ġrade ve ihtiyarın bulunmadığını savunan kiĢiler, hayatın sıkıntı ve
zorluklarıyla mücadele etme ve sorumluluk üstlenme cesaretine sahip olamayan tiplerdir. AĢırı
kaderciliğin ve fatalizmin hakim olduğu dönemler, genelde yiğitçe problemlerin üstesinden gelinemeyen
dönemlerdir.7 Bu yüzden Mevlânâ Ģu mukayeseyi yapar: Ġnançlı birisi, kendisine yüklenilen sorumluluğu
yerine getirebilmek için gayretini artırır, savaĢmak gerekirse düĢman saflarına hücum eder. Ancak kötü
yürekli kiĢi, zahmeti görünce küfre ve isyana yönelir; savaĢı görünce korkusundan kaçmak için sebep ve
bahaneler üretir.8
Kötülük Problemi
Alemde müĢahede edilen iyilik-kötülük düalitesinin kabul eden Mevlânâ, bu gerçekliği insanların
değer seviyesinin belirlenmesinde kullanılan bir katalizör olarak görür: “İyinin, kötünün imtihanı, altının
kaynayıp tortusunun üste çıkması içindir.”9 Ancak insan aklının zahiren iyi/kötü olarak addedilen olayların
mutlak gerçekliğini bilemeyeceğine, Kur‘ân‘da bildirilene10 muvafık olarak, zahiren kötü görünen pek çok
Mesnevî, I, 935, 940.
Bkz., Mesnevî, I, 635.
3 Özler, Mevlüt, İslâm Düşüncesinde İnsan Hürriyeti, Ġstanbul, 1997, s. 153.
4 Mesnevî, II, 2820.
5 Mesnevî, V, 3055, 3060.
6 Mesnevî, V, 3065.
7 AltıntaĢ, Ramazan, “Mevlânâ‟da İrade Hürriyeti”, Cumhuriyet Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, VIII/2, Aralık 2004,
ss. 1-15, s. 9.
8 Mesnevî, IV, 2915.
9 Mesnevî, I, 230.
10 Bakara, 2/216.
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iĢin hakikatte hayırlı olabileceğine Musa-Hızır kıssasını örnek vererek dikkat çeker.1 Ġnsana ulaĢan
musibetler, onun için bir takım acı ve sıkıntı verici mahiyetler taĢısa da, hem Allah‘a sığınma ve ona
yaklaĢmada yönlendirici olması hem de gösterilecek rıza ve sabır karĢılığında Ahiret‘te elde edilecek
mükafatlara vesile olması yönleriyle pek çok hayrı bünyesinde barındırır.2 Diğer taraftan insan ibtidaen ve
zahiren anlamasa da, kendisine ulaĢan bir musibet onu yüzlerce musibetten kurtarabilir; bir iniĢ onu
yüceliklere çıkarabilir.3
Mevlânâ, kötülüğün varlığının Allah ile olan iliĢkisini de anlamlı benzetmelerle makul bir zemine
yerleĢtirmiĢtir. Allah, bir taraftan imanı, mümini, Yusuf‘u, hûriyi yaratırken; diğer taraftan küfrü, kâfiri,
ifriti ve Ġblis‘i de yaratmıĢtır. Ancak kötülüğün yaratılması, Yaratıcı‘nın kötülüğüne iĢaret etmez, O‘nun
kemâline gölge düĢürmez, tam aksine bilgi ve kudretine delâlet eder. Nitekim bir ressam hem güzel hem
de çirkin nesnelerin resimlerini yapar ve yaptığı çirkin resimler, ressamın çirkinliğini gerektirmez. Bilakis
çirkinliğin resmini öyle mahirane yapar ki, bu onun resim sanatındaki üstatlığını gösterir. Aynı Ģekilde
Allah‘ın kötülüğü yaratması, lütfunun, kahır ve kötülük karĢısında değerinin anlaĢılması noktasında
PadiĢahlığının kemalinin bir gereği ve göstergesidir.4 Zira sadece tek bir Ģeyi yaratabilip, zıtlarını
yaratamayan aciz konumundadır. Allah‘ın her Ģeyi zıtlarıyla birlikte yaratması kudretinin mükemmelliğine
ve yaratılmıĢların kudretinden üstünlüğüne iĢaret eder.5 Kötülüğün kaynağı olan ġeytan‘ın yaratılması da
gerçek parayla kalp paranın ayrılması gibi, insanların halis olanı ile bozulanını ayırt etmek içindir.6
Ġnkâr ve Ġsyanın Cebrî OlmayıĢı
Ġlâhî iradenin mutlaklığından hareketle insanın küfründe Allah‘ın dilemesi söz konusudur. Ancak
Allah‘ın kudret ve ihtiyarı, kulun inkârında etkili olan kendi tercih ve dilemesini engellemez. Dolayısıyla
inkârında kendisini sorumlu kılacak bir dilemesi mevcuttur. KiĢi kendi dilemedikçe kâfir olmaz.7 Allah‘ın
küfr dahil masiyetleri ve daha genel anlamıyla kötülükleri irade etmesi, tasvip anlamında değildir; kullar
tarafından meydana getiriliĢini irade etmesi anlamındadır. OluĢ(kevn) yönüyle küfrü diler, ancak dinî
açıdan razı olmaz.8 Bu yüzden Ehli sünnet kelamcıları, Allah‘ın masiyeti ya da kötülükleri irade etmesini
―Allah masiyeti/kötülüğü irade etti‖ Ģeklinde mutlak olarak değil; ―Allah masiyetin/kötülüğün hudûsunu
irade etti‖ 9 Ģeklinde hudûs kaydını koyarak ya da ―Allah kâfirin küfrünü onun kesbi olarak irade etti‖ 10
Ģeklinde insan sorumluluğunu vurgulayarak ifade ederler. Bazıları ise hayır, Ģer, güzel ve çirkin detaylarını
zikretmeksizin, icmâli olarak Allah‘ın iradesini zikrederler. Böyle yapmalarının sebebi, halkın
çoğunluğunun Allah‘ın kötülüğü irade etmesini onu emretmesi olarak yanlıĢ algılayabileceği endiĢesidir.11
Allah‘ın inkârcı insanların kalplerini mühürlemesi, önleri ve arkalarında perdeler koyması neticeyi
ifade eder. Bu bağlanmanın sebebi yine insandan kaynaklanan kibirdir.12 Ġnkârcı bir insanın, inkârının
takdîr ve Allah‘ın kalplerini mühürlemesinin bir neticesi olduğunu iddia etmesini13 yersiz bulan Mevlânâ,
insanda var olan çift kutuplu niteliklere dikkat çekerek bu iddiaya cevap verir. Allah insanda giderilmesi
mümkün olmayan sıfatlar yarattığı gibi, terk edilmesi mümkün olan ârızî nitelikleri de yaratmıĢtır. Mesela
Bkz., Mesnevî, I, 235.
Bkz., Mesnevî, III, 3410; I, 620-625.
3 Mesnevî, VI, 2765.
4 Bkz., Mesnevî, II, 2535-2540; IV, 1075. Zıtları yaratmasının Allah‘ın mülkündeki tasarruf ve düzenlemesindeki kemâline
iĢaret ettiği doğrultusundaki benzer yorum için bkz. Ġbn Ebi‘l-Ġzz, s. 151.
5 Küfrün ve diğer masiyetlerin yaratılmasının bu ve diğer hikmetleri için bkz.; Nesefî, Tabsira, II, 252, 253.
6 Mesnevî, II, 2670.
7 Mesnevî, V, 3095, 3100.
8 Ġbn Ebi‘l-Ġzz, s. 148.
9 Bağdâdî, s. 124.
10 Nesefî, Tabsira, II, 283.
11 Cüveynî, s. 211; Nesefî, ay.
12 Mesnevî, I, 3240, 3245.
13 Mesnevî, III, 2900.
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topallık ve körlük gibi değiĢtirilmesi mümkün olmayan bazı çaresiz illetlerin yanında ağız, yüz çarpıklığı
ve baĢ ağrısı gibi pek çok illetin çaresi vardır. Ġnsan, hastalığının çaresini bulmak için yeterli çabayı sarf
ettiğinde neticeye ulaĢacaktır.1 Bu örneklemeden hareketle Mevlânâ, insanın kâfirliğini ârızî bir nitelik
olarak görmekte, dolayısıyla insanın kendi tercihiyle düĢtüğü bu nitelikten kurtulabileceğini ön
görmektedir. Çünkü Allah, insanın mayasına inanç hususunda da bir seçim yeteneği koymuĢtur. Bu
yeteneği kullanıp geliĢtirerek doğru olanı bulma imkânına her zaman sahiptir.2
Ġnsanın iĢlediği suçlar karĢısında göstereceği tavır, “Ey Rabbim senin beni azdırman karşılığında...”3 diyerek
diyerek azgınlığını Allah‘a nispet etmeye çalıĢan ġeytan‘ın tavrı gibi olmamalıdır. Suçunu bahtından
görmek, tercih ve tedbirin kader karĢısında bir faydasının olmayacağını iddia etmek ġeytânî bir tavırdır. 4
Bilakis “Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik...”5 diyerek sorumluluğunu itiraf eden Adem gibi kendini
suçlu görmek gerekir.6 Çünkü ilâhî takdir ile kulun çalıĢması birbirine zıt unsurlar değildir: “Takdir haktır
ama, kulun çalışması da hak”.7 Bu nedenle “insanın elde ettiği şey zararsa çalışmamasından ileri gelmiştir, kârsa çalışıp
çalışıp çabalamasından. Yoksa Adem, “Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik” der miydi‖8 Mevlânâ‘nın bu yorumunu
Ġslam tarihinin ilk dönemlerinde Hasan Basrî‘de görmekteyiz. Halife Abdülmelik b. Mervan‘a gönderdiği
mektupta, zulmü Allah‘a nisbet edip, kendilerini bundan uzak tutanlara yönelik yukarıdaki âyetleri
hatırlatarak Hz. Adem‘in yaklaĢımını uyulması gereken örnek olarak sunmuĢtur.9
Mevlânâ, insan fiillerinin oluĢumundaki insanî sorumluluğa bu Ģekilde vurgu yaparken, neticenin de
aynı paralelde insanın sorumluluğunda olduğunu ifade eder. Ġnsan, nihâî olarak ektiğini biçecektir:
“Ne ekersen bir gün gelir, onu biçersin”10
“Arpa ektin mi, arpadan başka bir şey bitmez. Borcu sen verdin kimden rehin istiyorsun ki?
Suçunu başkasına yükleme. Aklını yaptığın işin cezasına ver, kulağını o yana aç...
Suçu kendine bul, tohumu sen ektin. Allah‟ın mücazatıyla, adaletiyle uzlaş.
Zahmetin sebebi kötülük etmektir. Kötülüğü yaptığın işlerde gör, talihimden deme.
Talihe bakış insanı şaşı eder. Köpeği samanlıkta uyutur, tembel bir hale sokar.”11
Ġbadetlerin anlam ve değerinin bir tercihe dayalı olmasına bağlı olduğunu vurgulayan Mevlânâ, bu
yüzden Allah‘ı tesbih eden insan dıĢı âlemin, bu zoraki tesbihten bir sevap alamayacağını ifade eder.
Çünkü hesap günü, sevap ve azap ihtiyarî olarak yapılan iĢlere verilecektir.12
Sonuç
Mevlânâ, irade ve davranıĢ yönleriyle yetki ve sorumluluk sahibi bir insan portresi çizmiĢtir.
VaroluĢunun ve ilâhi teklîfe muhatap oluĢunun meĢruiyet temeli insanın özgür oluĢudur. Hem teorideki
bu gereklilik hem de yaĢamsal faaliyetlerinde görülen gerçeklikler insanın özgür bir Ģekilde düĢünebilen
ve yapabilen bir varlık olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan bilgi, kudret ve yaratmada mutlak otorite
ve asıl ise Allah‘tır. Bu gerçekliğin yansıması, insanda kulluk bilincini canlı tutmak ve Allah‘a olan
muhtaçlığının farkında oluĢunu sağlamaktır. Ġnsanı olumsuz bir kaderciliğe itip tembelleĢtirmek asla
Mesnevî, III, 2905-2915.
AltıntaĢ, s, 7.
3 Hicr, 15/39.
4 Mesnevî, VI, 405.
5 A‘raf, 7/23.
6 Mesnevî, IV, 1385, 1390.
7 Mesnevî, VI, 405.
8 Mesnevî, VI, 400.
9 Bkz., Fığlalı, Ethem Ruhi, Çağımızda İtikadî İslâm Mezhepleri, Ankara, 1996, Ek.4, s. 307.
10 Mesnevî, III, 4785.
11 Mesnevî, VI, 425.
12 Mesnevî, III, 3285.
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değildir.
Özgürlük insanın varoluĢsal bir gerçekliğidir. Bu yüzden aksi istikametteki her türlü inanç ve düĢünce
insanın gerçekliğini inkârdır. Varlıklar içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaybettirmektir. Ġnsan iradesini
reddeden cebrî düĢünce, reel hakîkatlere aykırı olduğu gibi, barındırdığı zihnî ve haricî çeliĢkilerle
samimiyetsizdir. Kâinatın en değerli varlığı için, bir değer kaybıdır.
Mevlânâ, Allah-kâinat-insan arasındaki iliĢkiyi hiç bir tarafın hakkını inkâr etmeden dengeli bir zemin
üzerine oturtmuĢ ve neticede maddî ve ahlâkî ilke ve değerler üzerine inĢa edilen bir kader tasavvuru
oluĢturmaya gayret etmiĢtir. Dolayısıyla o, kaderi belirsizlik ya da zorunlulukların savurduğu bir
baĢıboĢluk olarak değil, tamamı aklın idrakine keĢfolunmamıĢ olsa bile, soyut ve somut ilkelerin cârî
olduğu bir inanç ve sorumluluk alanı olarak tasvir etmiĢtir.
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MEVLANA‘DA DĠN-TOPLUM ĠLĠġKĠLERĠ
Doç. Dr. Ejder OKUMUġ*

Özet
Mevlânâ Celâlüddîn Rûmî‘nin, kitaplarında, toplumsal konulara özel bir önem verdiği
görülmektedir. Bu çerçevede bir sosyal kurum olarak dinin toplumla iliĢkileri, Mevlânâ‘nın
toplumsal konuları içinde önemli bir yer tutar. Ayrıca toplum kavramına yüklediği anlam, bireytoplum iliĢkisinde birey ile toplumun sahip olduğu ağırlığa iliĢkin yaptığı değerlendirme, birlik
olmaya getirdiği yorum, toplumsal tabakalar için yaptığı tipoloji ve çözümleme, yöneticiler,
yönetilenler ve alimler üzerine yaptığı iĢlevsel izah, çeĢitli hususlara getirdiği sembolik açıklamalar,
dinin toplumsal boyutları ve dinin toplumla iliĢkileri üzerine yaklaĢımları vs., Mevlânâ‘nın toplumsal
konulara ve bu bağlamda din-toplum iliĢkilerine verdiği önemi göstermektedir. Bu çalıĢmada
Mevlana‘da din-toplum iliĢkileri anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır.
Anahtar sözcükler: Mevlânâ Celalüddin Rumi, din, Ġslam, sosyolojik okuma, toplum, dintoplum iliĢkileri.
THE RELIGION-SOCIETY RELATIONS IN MAWLANA
Abstract
It is seen that Mawlana Jalaluddin Muhammad al-Balkhi al-Rumi, in his books, gives a special
importance to social subjects and events. In this frame, the relation of religion with society has a
significant place in Mawlana‘s social issues. Also, the meaning that Mawlana gives to the concept of
society, the interpretation that he makes about individual-society relationships, his approach to
social integration and unity, his typology and analysis of social stratification, his functional
explanations on governors, rulers, people being grovned and scholars, his symbolic commentaries
pertaining to different matters, his approaches on social aspects of religion, religion-society
relations, and so forth show the importance that he gives on social dimensions of religion and, in
this context, of religion-society relations. This study aims to understand Mawlana‘s approach to
religion-society relations.
Key words: Mawlana Jalaluddin Rumi, religion, Islam, sociological reading, society, religionsociety relations.
GiriĢ
Daha önce yaptığımız ―Mevlana‘da Sosyolojik Okuma‖ baĢlıklı çalıĢmada (2006) ortaya
konulmaya çalıĢıldığı gibi toplumsal konulara ―sosyolojik‖ bir bakıĢ açısıyla yaklaĢtığı anlaĢılan
Mevlânâ Celâlüddîn Rûmî‘ (1207-1273), kitaplarında, din-toplum iliĢkileri konusunda dikkate değer
yaklaĢımlar getirmektedir.
Toplum kavramına yüklediği anlam, birey-toplum iliĢkisinde birey ile toplumun sahip olduğu
ağırlığa iliĢkin yaptığı değerlendirme, birlik olmaya getirdiği yorum, toplumsal tabakalar için yaptığı
*
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tipoloji ve çözümleme, yöneticiler, yönetilenler ve alimler üzerine yaptığı iĢlevsel izah, çeĢitli
hususlara getirdiği sembolik açıklamalar vs., gerçekten de Mevlânâ‘nın konulara “sosyolojik” okuma
biçimiyle yaklaĢımını göstermektedir (OkumuĢ, 2006: 63). Onun din-toplum iliĢkilerine yaklaĢımı,
söz konusu sosyolojik okuma çerçevesinde doğru anlaĢılacaktır.
―Hiç kuĢkusuz Mevlânâ bugünkü anlamında bir ―sosyolog‖ değil; ancak toplumda bir düĢünür,
sûfî, bilge ve sorumlu bir kimse olarak sosyal konularda kafa yormuĢ, toplumu, toplumsal grupları,
birey-toplum iliĢkilerini, sosyal olayları, dinin toplumla etkileĢimini, peygamberlerin önderliğini ve
toplumları yönlendiriciliğini, Ġslam‘ın toplumsal boyutlarını, Ġslam‘ın bir din olarak bireyciliğe,
bireysel hayata, ruhbanlık ve keĢiĢliğe, yalnızlığa, toplumdan uzaklaĢmaya, yani inzivaya karĢı
olduğunu, fabllarla ve çeĢitli izah biçimleri ve örneklerle ele almıĢ, onlarla ilgili ilginç ve bugün de
geçerliliğini koruyan ve tartıĢıla da bilecek görüĢler ortaya koymuĢtur.‖ (OkumuĢ, 2006: 64)
Bütün bu hususlar, Mevlânâ‘nın toplumsal konulara ve bu bağlamda din-toplum iliĢkilerine
verdiği önemi göstermektedir. ĠĢte bu çalıĢmada amaçlanan, Mevlana‘da din-toplum iliĢkilerini
anlamaktır.
1. TOPLUMUN MÂNÂ ÜZERĠNE ĠNġASI ve DĠN-TOPLUM ĠLĠġKĠLERĠ
―Mevlânâ‘ya göre toplum, bireylerin matematiksel toplamından ibaret değildir. Toplum, salt
bireylerin suretlerinin tek tek bir araya gelmesiyle oluĢmaz. Toplumu toplum yapan suret değil,
mânâ ve ruhtur. Bir mana etrafında birleĢmeyen bireylerin oluĢturduğu birliktelik, bir sürüden
farksızdır. Mevlânâ, Mesnevî‘de (1991: VI, 241-242), tek bir kiĢinin bir kaledeki topluluğa karĢı nasıl
üstün geldiğini anlattıktan sonra üstün gelmenin nasıl gerçekleĢtiğini Ģu satırlarla izah etmektedir‖
(OkumuĢ, 2006: 64):
Tanrı kudreti, ona öyle bir ordu vermiĢ ki tek baĢına bir topluma saldırıyor.
Gözüm, o eri görünce sayı çokluğu gözümden düĢtü.
Yıldızlar çoksa da güneĢ birdir ve bütün yıldızlar da onun önünde darmadağın olur, görünmezler.
Binlerce fare baĢ kaldırsa kedi, ne korkar, ne çekinir.
Nasıl olur da fareler, toplanıp kedinin karĢısına çıkarlar? Onlarda böyle bir yürek yoktur ki.
Topluluk, suret bakımından olursa beyhudedir. Kendine gel de Tanrı‘dan mâna topluluğu iste.
Topluluk, bedenlerin çokluğundan meydana gelmez. Cismi de isim gibi yel üstünde duran bir Ģey
bil!
Farelerin yüreklerinde topluluk kudreti olsaydı kızarlar, gayrete gelirlerdi de birkaç tanesi bir
araya gelir;
Fedai gibi aman vermeden kediye saldırırdı.
Bir tanesi gözünü ısırır, oyar, öbürü kulağını diĢleyip yırtar,
Bir baĢkası yanını delerdi. Kedi de bu topluluktan kurtulamazdı.
Fakat Farede topluluk için yürek yoktur. Kedinin sesinin duydu mu aklı baĢından gider.
Hilebaz kedinin önünde kuruyup kalır. Ġsterse farenin sayısı yüz bin olsun, ne çıkar?
Koyun sürüsü çok olmuĢ, kasaba ne gam? Akıl çokluğu, uykuyu defedebilir mi?
Mülkün sahibi Tanrı‘dır. Topluluğu o verir, bu yüreği o ihsan eder de aslan, yaban sığırı
(Gölpınarlı‘da yaban eĢeği- 1985: VI, 462) sürüsüne atılır.
On çatallı boynuzları olan yüz binlerce yiğit geyik aslanın saldırıĢına karĢı, âdeta yok olur.
―Bu ifadelerden anlaĢıldığı kadarıyla Mevlânâ‘ya göre grup, topluluk veya toplum, kuru
kalabalıklardan farklı bir olgudur. Yukarıdaki metinde, yıldız ve güneĢ, kedi ve fare, aslan ve geyik,
koyun ve kasap, akıl ve uyku metaforlarıyla sayıca çokluğun, topluluğu veya toplumu ifade etmediği
ortaya konulmaktadır. Topluluk, cemaat veya toplumu meydana getiren bireyler, bir mana ve ruh
birliği oluĢtururlar. Nitekim Mevlana, yukarıdaki beyitlerde topluluğun, suret bakımından olması
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durumunda beyhude olacağını; topluluğun, bedenlerin çokluğundan meydana gelmeyeceğini
belirterek bu gerçekliği açıkça vurgulamaktadır. Mevlânâ aynı hususu (Gölpınarlı, 1985: I, 553-554),
Mesnevî‘nin baĢka bir yerinde Ģöyle ifade etmektedir‖ (OkumuĢ, 2006: 65):
Adları yayılmıĢ Hârût‘la Marut gibi hani. Onlar da ululanmaları yüzünden zehirli ok yediler.
Onlar, mukaddes, kutlu yaratılıĢlarına güvendiler. Fakat su sığırının arslana güvenmesi de nedir?
Onun yüz boynuzu olsa da bunlarla korunmaya bir çâre arasa, erkek arslan, gene onun
boynuzunu kırar, gene onu paralar-gider.
Oklu kirpi gibi bedeni boynuzlarla dopdolu olsa arslan, çâresiz, öldürecektir onu.
Balta ağaç dallarının çokluğundan korkar mı hiç? Ağacı keser, biçer, paramparça eder-gider.
Odun çok olmuĢ, yalıma ne gam. Kasap, koyun sürüsünden hiç korkar mı?
Mânâya karĢı Ģekil, sûret, pek zayıftır; göğü baĢ aĢağı eden, ondaki mânâdır.
―Mesnevî‘de bu beyitlerde ve diğer pek çok beyitte toplumu toplum yapanın mânâ etrafından
toplanmak olduğu, toplumun insanların ancak biz şuuru ile bir arada bulunmaları sonucu
gerçekleĢtiği, inĢa olduğu vurgulanmaktadır. Mevlânâ‘nın bu yaklaĢımının, modern sosyolojinin
toplum görüĢleri, örneğin Durkheim‘in toplum görüĢleri ile mukayese edildiğinde, yüzyıllarca önce
ne kadar da ileri bir yaklaĢım olduğu anlaĢılmaktadır.‖ (OkumuĢ, 2006: 65)
Mevlana, yukarıdaki metinlerde esasen toplumu toplum yapan mânânın maneviyatla, Allah‘ın
dileğiyle elde edilebileceğini söylemekte ve bu yaklaĢımıyla daha baĢta toplumu izah ederken dini iĢin
içine katmaktadır. ―Tanrı kudreti, ona öyle bir ordu vermiĢ ki tek baĢına bir ümmete saldırıyor‖;
―Kendine gel de Tanrı‘dan mâna topluluğu iste‖; ―Mülkün sahibi Tanrı‘dır. Topluluğu o verir, bu
yüreği o ihsan eder de…‖ gibi ifadeler, onun toplumun inĢasında ilahî iradenin önemine iĢaret
ettiğini göstermektedir.
2. TOPLUMSAL BĠR VARLIK OLARAK ĠNSAN ve DĠN-TOPLUM ĠLĠġKĠLERĠ
―Mevlânâ‘nın toplumsal yaĢamda insanlar arasındaki iliĢkilerin, insanların birbirleriyle buluĢup
tanıĢmalarının önemini belirtmesi meyanında zikrettikleri de (Gölpınarlı, 1985: VI, 399), toplumdaki
anlamsallığı anlatması bakımından buraya getirilebilir:
ĠĢte o ulular ulusu Peygamber, bu yüzden rahipliği, dağlara çekilip yalnızca kulluk etmeyi men‘
etti.
Ġnsanlar birbirleriyle buluĢsunlar, görüĢüp tanıĢsınlar diye rahipliği kaldırdı; çünkü o bakıĢ, o
görüĢ, bahttır, devlettir, ölümsüzlük iksiridir.
Mevlânâ bir baĢka yerde (Gölpınarlı, 1985: V, 104) yalnız yaĢamanın, inzivaya çekilmenin,
keĢiĢliğin Ġslam‘da olmadığını ―Selam almak, Peygamber‘in ―Müslümanlıkta keĢiĢlik yoktur‖ sözünü
anlatıĢ‖ baĢlığı altında ifade etmektedir.
Mevlânâ‘ya göre (1957: IV, 231) insanın insan olması toplumsallığına bağlıdır, yani toplum hayatı
yaĢamak insanın aslî özelliğidir. Öyle ise benlikten geçmek ve insana sarılmak gerekir. ―Hadi Ģu
benlikten geç, herkesle karıĢ kaynaĢ. Kendinde kaldıkça habbesin, bir zerresin, fakat herkesle
birleĢtin kaynaĢtın mı ummansın, madensin.‖
Mevlâna, genel insan ve toplum yaklaĢımlarından anlaĢıldığına göre insanı, toplumdan ayrı bir
varlık olarak düĢünememektedir. Birey, toplumsal bir varlıktır ve toplumun bir parçasıdır.
Toplumun bir parçası olarak birey, bir bütün olarak toplumdan ayrı düĢünülemez. Mevlânâ (1990:
112) bunu ―Bir Ģeyin cüz'ü, küllü'nden ayrı olamaz ve her zaman cüz, küllü ile beraber bulunur.‖
Ģeklinde ifade etmektedir.‖ (OkumuĢ, 2006: 65-66)
Mevlânâ (Gölpınarlı, 1985: VI, 88-93), kuĢ-hoca diyaloğu yoluyla kuĢun ağzından yalnızlığın
Ġslam‘da yerinin olmadığını anlatmaktadır. O, insanın toplum içinde yaĢamasını, Peygamber‘in
Sünneti olarak zorunlu görmektedir. Ġnzivaya çekilmek, rahiplik, ruhbanlık, sosyalliğin dıĢına
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çıkmak, ona göre bid‘attir. Hz. Peygamber, Ġslam ümmetine yalnızlığı yasaklamıĢtır. Ona göre
(Gölpınarlı, 1985: VI, 89-90);
―Cum‘a namazı kılmak, namazı cemaatle kılıp halka iyi iĢleri buyurmak, kötülükten kaçınmak
Ģarttır.
Sabredip kötü huyluların eziyetini çekmek, halka bulut gibi fayda vermek gerek.
A babam, insanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır; taĢ değilsen taĢla topaçla iĢin ne?
AcınmıĢ ümmete katıl; Ahmed‘in sünnetini bırakma, onun buyruğuna uy.
Ġstediği Ģey ekmek olan kiĢi, eĢek gibidir; onunla konuĢmak, rahipliğin ta kendisidir.
Halkı korumak, halka yardım etmek, düĢmanla savaĢmak için arslan gibi er, o vakit eminlik
olmayan yere gelir, dayanır.
Yolcu, düĢmanla yoldaĢ oldu mu, yiğidin erlik damarı o zaman kabarır; yiğitlik o vakit belli olur.
O peygamber, kılıç peygamberi olduğundan ümmeti de saflar yaran erlerdir, yiğitlerdir.
Bizim dinimize uyan savaĢtır, saldırıĢtır, Ġsa dinine uyansa mağraya, dağa çekilmektir.
KuĢ, iĢe gerçeklikle sarılmak gerek dedi; yoksa insanın dostu eksik olmaz.
Dost old a sayısız dost gör; dost olmazsan dostların olmaz, yardım da görmezsin.
A temiz kiĢi, ġeytan kurttur, sen de Yusuf‘a benziyorsun; sakın Yakub‘un eteğini bırakma.
Kurt, çok kere sürüden ayrılıp yalnız baĢına giden kuzucağızı tutar.
Sünneti, topluluğu bırakan kiĢi, bu yırtıcı canavarlarla dolu yerde kanını dökmez de ne yapar?
Sünnet yoldur, topluluk da yoldaĢa benzer; yolsuz, yoldaĢsız, darlığa düĢersin.
Görüldüğü gibi, Mevlanâ, toplumla birlikte yaĢamayı, toplumun sorunlarıyla yüzleĢmeyi, dostlar
edinerek toplumsallaĢmayı Sünnet‘in ta kendisi olarak görmektedir. Aslında burada Sünnet‘le hem
Peygamber‘in Sünnet‘ine hem de Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaat‘e iĢaret vardır.
Mevlana (Gölpınarlı, 1985: VI, 90-91), toplumsal yaĢanın zorluklarla dolu olduğunu, toplumda
kötü insanların hep problem olduğunu dile getirmekte ve toplumsallığın, toplumsallaĢmanın, toplum
içinde yaĢamanın dini yaĢamakla aynı anlama geldiğini ifade edercesine din yolunun da tehlikelerle
dolu olduğunu söylemektedir:
Din yolu, her kötü yaradılıĢlının gideceği yol değildir; bu yüzden de tehlikelerle dopdolu bir
yoldur.
Bu korkulu yoldaki sınamalar, unu kepekten ayırdeden elek gibi yüreklileri yüreksizlerden ayıre
eder.
Mevlana (Gölpınarlı, 1985: VI, 91-92) toplum halinde doğru bir Ģekilde yaĢamanın neĢe ve
mutluluğun da yolu olduğunu savunur:
Yol nasıl bir yoldur? Yolcuların ayak izleriyle dopdolu bir yol; dost nasıl dosttur? Kararlarıyle
sana merdivenlik eden, aklıyla seni yücelten dost.
Tutalım, ihtiyata uydun da kurt sana raslamadı; topluluktaki neĢeyi bulamazsın ki.
Bir yolda yalnız olarak boĢ bir halde yol alan, yoldaĢlara giderse, neĢesi birken yüz olur.
A yoksul, eĢek bile ağır canlıyken, dostları yüzünden neĢelenir, güç-kuvvet bulur.
Kervandan ayrılıp yol alan eĢeğe o yol, yorgunluk yüzünden yüz kat ağırlaĢır.
Yalnız baĢına o çölü, o ovayı alıncaya dek ne kadar nodullanır, ne kadar sopa yer.
O eĢek der ki sana: Bu sözü iyi dinle: EĢek değilsen böyle yalnız baĢına yola düĢme.
Yolu gözeterek yalnız baĢına hoĢ bir halde yol alan, Ģüphesiz yoldaĢlarla daha hoĢ gider, daha
güzel yol alır.
Bu doğru yolda her peygamber, mucize gösterdi, yoldaĢlar aradı.
Duvarların yardımı olmasaydı evler, barklar dik durabilir miydi hiç?
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Her duvar, öteki duvarlardan ayrı olsa tavan, muallak olarak havada nasıl durur?
Katiple kalem yardım etmese kağıtlara rakamlar yazılabilir mi hiç?
Birisinin döĢediği Ģu hasırı, örülmemiĢ olsa, yel kapar, götürüverir.
Tanrı, her cinsi çift yarattı; bu yüzden de sonuçlar, toplumdan belirdi.
Mevlanâ, toplumsal hayatın insan için zorunlu olduğunu, Ġslam Peygamberi‘nin, Hıristiyanlıkta
veya bazı mistik anlayıĢ ve uygulamalarda olduğu gibi yalnızlığı, bireyleĢmeyi, toplumdan
uzaklaĢmayı, inzivayı ifade eden rahipliği, kulluk adına dağlara çekilmeyi savunmadığını, tersine, ―Ey
insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir diĢiden yarattık. Birbirinizle tanıĢmanız için de sizi
milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O‘na karĢı
sorumluluğunu en iyi yerine getireninizdir‖ (49/Hucurat, 9-13) ayetini tefsir edercesine, insanlar
birbirleriyle buluĢsunlar, görüĢüp tanıĢsınlar diye kaldırdığını ifade etmektedir. Bu nokta, Ġslam‘ın
toplum hayatına, kollektiviteye, birarada yaĢamaya verdiği önemi ortaya koyması bakımından
önemlidir. Mevlâna sonuçta Allah‘ın insanları çift yaratmasının, insanların toplum halinde
yaĢamasının ve inzivaya çekilmemesinin gerekçesi olarak anlamaktadır.
3. ―TOPLULUK RAHMETTĠR‖: TOPLUMUN BĠRLĠĞĠ
―Ġnsanı görünüĢte küçük alem, ama hakikatte büyük alem olarak gören Mevlânâ (Gölpınarlı,
1985: IV, 85), ―Topluluk rahmettir‖ hadisinden hareketle birlik halinde yaĢamanın, toplumdan ayrı
hareket etmemenin önemine atıfta bulunur. Örneğin fare ile kurbağanın dostluk hikayesini
(Gölpınarlı, 1985: IV, 407 vd.) anlatırken de, aslan, kurt ve tilkinin avlanma hikayesini
(http://www.yesilyol.net) anlatırken de, daha baĢtan bu hadisi zikretmektedir.‖ (OkumuĢ, 2006: 66)
―Mevlânâ (1990: 100-101), evlenmenin önemini anlatırken de aynı hadisi zikretmekte ve
topluluğun insan için ne kadar anlamlı olduğunu izah etmeye çalıĢmaktadır:
Ġslam dininde evlenmemek yoktur. Topluluk rahmettir. (H) Mustafa (Allah'ın salatı ve selamı
onun üzerine olsun) toplulukla çalıĢtı. Çünkü ruhların topluluğunun çok büyük eserleri vardır. Ġnsan
tek ve yalnızken bu eser hasıl olmaz. Mescidleri yapmanın sırrı, mahalle halkının orada toplanması,
Allah'ın rahmeti ve [elde edilecek faydanın] artmasıdır. Cami'yi Ģehir halkının toplanması için
yapmıĢlardır. Kabe'yi ziyaret etmeği de dünyadaki insanların çoğunun, birçok Ģehirlerden ve iklim
bölgelerinden gelip orada toplanmaları için vacip kıldılar.
Burada Mevlânâ, toplumun, toplumsallığın temeline evlenmeyi ve dolayısıyla aileyi
yerleĢtirmektedir. Mevlânâ‘nın toplumun varlığının devamını evlilikle izah etmesi, orijinal bir
yaklaĢım olarak görülebilir. Ġnsanın tek baĢına yaĢayamayacağı ve bir eser hasıl edemeyeceği vurgusu,
insan için toplumun hayatîliğini ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir. Bu yaklaĢım, gerek
Batı‘da gerekse Ġslam dünyasında bazı ünlü düĢünür ve bilim adamlarının görüĢlerini önceleyen bir
yaklaĢımdır. Örneğin J. J. Rouesseau ve Ġbn Haldun‘un toplum yaklaĢımları açısından durum
böyledir.
Câminin Mevlânâ tarafından ―tamamen‖ ―sosyolojik‖ yorumu, oldukça dikkat çekicidir.
Mevlânâ, mescidlerle mahalle birlikteliğinden cami ile Ģehir birliğine oradan da Kâbe ile evrensel
birlikteliğe geçmekte ve böylece ibadet yerlerinin sosyal anlamını ortaya koymaktadır. Esasen
Mevlânâ, bu yaklaĢımıyla ibadet yerlerini sosyolojik temelde anlamlandırmakta, toplumsal hayat için
onların ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.‖
Topluluğun rahmet oluĢunu evlilik, aile, mahalle, cami ve Kâbe çerçevesinde izah etmesi,
Mevlânâ‘nın aileyi, toplumsal hayatın zorunluluğunu, cami ve Kâbe‘yi toplumsal hayatın, biraraya
gelmenin gereği olarak ele alması, din-toplum iliĢkileri açısından dikkate değer bir yaklaĢım olarak
görülmektedir.
Mevlânâ, (1991: II, 165), ―Topluluğa dost ol. Zira kalabalık ve kervan halkının çokluğu, yol
vurucuların belini kırar, onları kahreder.‖
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diyerek birlik olmanın, dayanıĢma halinde bulunmanın birey için ne kadar önemli olduğunu
(Tekin, 2005: 64) belirtmiĢ olur.
Mevlânâ için (1988: 131) toplumda birlik halinde olmak, son derece önemlidir:
Dostlar, dostlar! Birbirinizden ayrılmayın! BaĢınızdan kaçamak heveslerini atın!
Mademki hepiniz birsiniz, ikilik havası çalmayın. Vefa sultanı emrediyor: Vefasızlık etmeyin!
Cemaatten bir an bile ayrılmanın Ģeytanın hilesinden ibaret olduğu görüĢünde olan (1991: II,
166) Mevlânâ, topluluktan ayrılmanın çok tehlikeli bir Ģey olduğunu kurt-kuzu metaforuyla
anlatmaya çalıĢır. Mevlânâ‘nın yaklaĢımında (1985: 90)
Kurt, çok kere sürüden ayrılıp yalnız baĢına giden kuzucağızı tutar. Sünneti, topluluğu bırakan
kiĢi, bu yırtıcı canavarlarla dolu yerde kendi kanını dökmez de ne yapar? Sünnet yoldur, topluluk da
yoldaĢa benzer; yolsuz, yoldaĢsız, darlığa düĢersin.
Mevlânâ, aynı yerde buradaki kurdun Ģeytan olduğunu da belirterek topluluktan ayrılmanın
tehlike boyutlarını ortaya koyar.
MeĢhur Osmanlı düĢünürlerinden Kınalızâde Alî Efendi (Ali Efendi, ty.: 137), Mevlânâ‘nın
toplum yaklaĢımından hareketle insanların bir araya gelerek yaĢamalarının zorunlu olduğu üzerinde
durmaktadır:
Bilindiği gibi insan uzuvlarından bazısı âmir, bazısı da âmir uzva bağlıdır. Meselâ: Ciğer, insan
ruhunun canlı kalmasında kalbe muhtaçtır. Kalp de tabiî ruhla ciğere muhtaçtır. Ġkisi de Ģahsın rûhu
ve his kuvveti bulmak da dimağa, dimağın canlılığının korunmasında da kalp ve ciğere muhtaçtır.
Bunun gibi insanların bazısı reis (idareci), bazısı da idare edilendir. Bazısı bazısından istifade eder.
her biri bir yönden birbirlerine muhtaçtırlar. Bu duruma göre insanların kendi cinsleri ile bir arada
yaĢamaları, birbirlerine yardımda bulunmaları zarurîdir.
Mesnevî:
Ġnsanoğlu birbirlerinin uzuvlarıdır.
Çünkü hepsi aynı cevherden yaratılmıĢlardır.
Eğer uzuvlardan biri hastalanırsa,
Diğer uzuvlarda huzur ve rahat kalmaz…
Ġnsanlardan ayrılıp, dağ baĢlarında ve mağaralarda yaĢayanlar, bunu dindarlık ve insanlık kemali
zannedenler vardır.
Mevlânâ (Gölpınarlı, 1985: IV, 67-72) Mü‟minlerin kardeşliği konusuna da ayrı bir önem
vermektedir. ―Ġnananlar kardeĢtir‖ ve ―Bilginler bir tek adamdır sanki‖ sözlerini anlatıĢ; hele
Davud‘la Süleyman ve baĢka peygamberler, selam onlara, birdir; onların birini inkar edersen hiçbir
peygambere inancın doğru olmaz; bud a birlik belirtisidir; hani bin evden birini yıktın mı, hepsi de
yıkılır gider; bir tek duvar bile ayakta kalmaz; çünkü ―Onların aralarından hiçbirini ayırtedemeyiz.‖
BaĢlığı altında Ġslam kardeĢliği konusunu öküz, eĢek, kurt, aslan, güneĢ, arı ve benzerlerinden
hareketle iĢlemektedir.
Mevlânâ‘da toplumsal birlik ve bütünleĢme gerçekten de çok önemlidir. O nedenle Mesnevî‘de
bu konu üzerinde ısrarla durur. Örneğin Mescid-i dırarcıların amacının toplumu bölmek olduğunu
söyler (Gölpınarlı, 1985: II, 408 vd.). Ama çok ilginçtir ki, farklı düĢünce ve yaratılıĢtaki insanların
da, tıpkı arslan, kurt ve tilkinin birlikte avlanmaya gitmeleri misali, toplumda birlikte yaĢamaları
gerektiğini, ―Topluluk rahmettir‖ hadisiyle izah etmeye çalıĢır (Gölpınarlı, 1985: I, 517).
Esasen Mevlânâ‘nın topluluk vurgusu, onun tevhid ve vahdet-i vücûd anlayıĢıyla paralellik arz
etmektedir. Birlik, her Ģeyden önce gelir. Tevhidî birliktelik, sadece Allah‘ın birliğini değil, sosyal
birliği de ifade eder. Ġslâm, tevhid inancıyla iman planında Allah‘ın birliğine, Allah‘tan baĢka hiçbir
ilah olmadığına inanmayı getirirken sosyal planda hem kurumları arasında anlamlı bir bütünleĢme
olan sosyal bir yapı meydana getirmekte, hem de bireyleri böyle bir sosyal yapının gerektirdiği rolleri
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icra etmeye hazırlamaktadır (Bilgiseven, 1985: 312). Böylece birey-toplum iliĢkisi de denge temelinde
sağlanmıĢ olmaktadır. AnlaĢıldığı kadarıyla Mevlânâ‘nın yaklaĢımında birey ve toplum aynı bütünün
değiĢik boyuttaki görünüĢleridir.‖ (OkumuĢ, 2006: 66-67)
4.
NUHUN
GEMĠSĠNE
BĠNMEK
KURTULUġ
ĠÇĠN
TOPLUMDA
KILAVUZLUĞUN GEREKLĠLĠĞĠ
Mevlana (Gölpınarlı, 1985: IV, 86-87), toplumsal hayatta kılavuzsuz sapıklığa düçar olunacağını
savunur. Kılavuzun ise içinde yaĢanılan zamanın peygamberi, yani Ģeyh olduğunu ve dolayısıyla
Ģeyhe tabi olmak gerektiğini iddia eder. Bu iddiasını bir hadisle destekler:
―Ümmetim Nuh‘un gemisine benzer; o gemiye giren kurtuldu, girmeyen boğuldu gitti‖ hadisini
anlatıĢ
Peygamber bunun için buyurdu ki: Zamâne tufanına karĢı gemiyim ben.
Ben ve Sahâbem, Nuh‘un gemisine benzeriz; kim bu gemiye el atar, girerse kurtulur.
ġeyhle oldukça çirkinlikten, kötülükten uzaksın; gece, gündüz yürümedesin; fakat gemide
oturmuĢsun.
Canlar bağıĢlayanın canına sığınmıĢsın; gemiye girmiĢ, uyumuĢsun ama yol almadasın,
gitmedesin.
Zamanın peygamberinden ayrılma; kendi hünerine, kendi dileğine pek dayanıp güvenme.
Arslansın ama kılavuzsuz gidersen kendini görürsün, sapık olursun, aĢağı bir hale düĢersin.
Kendine gel de ancak Ģeyhin kanatlarıyla uç; uç da Ģeyhin yardımını gör, ordusunu seyret.
Mevlanâ, baĢka bir yerde (Gölpınarlı, 1985: IV, 218-219), ―Ey elbisesine bürünen‖ ayetini tefsir
ederken Hz. Peygamber‘i ikinci Nuh olarak tasvir etmekte ve Ģöyle demektedir:
ġu toplumun önünde, gökyüzünün mumuna benziyorsun; gizlenmeyi, yalnızlığı bırak.
Yalnızlık vakti değil, topluma karıĢ; doğru yolu göstermek, Kafdağı‘dır; sen de Zümrüdüanka‘sın.
Son çözümlemede Mevlana, peygamberleri, toplumun önderi ve kılavuzu olarak görür ve
peygamberlerin olmadığı zamanlarda da bu iĢi yürütecek bir Ģeyhe tabi olmak gerektiğini savunur.
5. TOPLUMDA FARKLI MEZHEP VE AKIMLARIN VARLIĞI
Mevlânâ (Gölpınarlı, 1985: IV, 417 vd.), toplumda çeĢitli mezhep ve akımların varlığını, hak
yolun ortaya çıkması için gerekli görür.
6. SOSYOLOJĠZM MĠ PSĠKOLOJĠZM MĠ?
―Mevlânâ‘nın toplum ve cemaat görüĢünü toplumu öncelediği düĢüncesiyle sosyolojist eğilimler
içinde değerlendirenler olduğu gibi, bireyi öncelediği varsayımıyla psikolojist eğilimler içinde
görenler de olmuĢtur. Örneğin Nilgün Çelebi‘ye göre (2001: 49) Mevlana Celaleddin Rumî,
sosyolojisttir; zira Mevlânâ ―birey-toplum iliĢkisinde toplumu yücelten bir tavır içindedir.
Mevlânâ‘nın ―Topluluk rahmettir, ayrılık azap‖ hadisiyle alakalı yaptığı yorum bireyciliği dıĢlayan,
cemaatçiliği üstün tutan bir yorumdur.‖ A. Kurtkan Bilgiseven‘e göre (1986: 57-62) ise Mevlânâ
psikolojist bir toplum görüĢüne sahiptir; çünkü Mevlânâ, toplumu izah ederken bireye önem
vermekte, toplumun mahiyetini insanın kendini tanımak suretiyle (inrospektif usûl) anlayabileceğini
ve toplumun mahiyetini anlamakla da kendini anlayabileceğini düĢünmektedir.
Bize göre Mevlânâ ne sosyolojist ne de psikolojist ekolün toplum yaklaĢımının dar kalıpları
içerisine sıkıĢtırılarak izah edilebilir. Mevlânâ kendi sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vs. Ģartlarının
etkisi altında yaĢayan bir düĢünür olarak kendine özgü yaklaĢımıyla toplumu anlamaya ve
anlamlandırmaya çalıĢmıĢ ve aslında bireyi de toplumu da ayrı ayrı ele almıĢ ve ikisi arasındaki
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iliĢkinin diyalektik bir iliĢki olduğunu, bireyin toplum tarafından üretildiğini, ama toplumunda
bireyin ürünü olduğunu savunmuĢtur.
Onun topluma olan vurgusu, örneğin Kur‘an ve hadislerden hareketle cemaat hayatının rahmet
olduğunu dile getirmesi, sosyolojist olduğu, toplumu her Ģeyin ölçüsü olarak gördüğünü, bireyin
toplumun salt ürünü olarak değerlendirdiği anlamına gelmez. Nitekim onun bireye yüklediği anlam,
toplum içindeki bireysel farklılıklara vurgusu, cemaat veya topluluk içindeki insanların çeĢitli bireysel
özelliklere sahip olduğuna dair yaklaĢımı vs. Mevlânâ‘nın sosyolojist olmadığını göstermektedir.
Mevlânâ‘nın bireye verdiği önemden hareketle de onun psikolojist ekole dahil edilebileceği veya
o ekolün yaklaĢımları doğrultusunda anlaĢılabileceği hükmüne varmak doğru olmayabilir. Çünkü o
son tahlilde toplumun ve cemaatin birey için ne kadar önemli olduğunu ispat etmeye çalıĢır.‖
(OkumuĢ, 2006: 69)
Sonuç
Mevlanâ‘nın eserlerini sosyolojik açıdan ele almak, Mevlânâ‘yı daha doğru anlamaya, onun temsil
ettiği çizginin zihniyet dünyasını daha iyi kavramaya, Ġslam toplumunun bazı özelliklerini doğru
okumaya, onun toplumu Ġslamî bakıĢaçısıyla nasıl yorumladığını doğru görmeye çok önemli
katkılarda bulunacaktır. Bu çalıĢmada da Mevlânâ‘nın din-toplum iliĢkilerine yaklaĢımı, sosyolojik
açıdan ele alınmaya çalıĢılmıĢtır; fakat onun konuya yaklaĢımının çok daha geniĢ bir düzeyde ele
alınması gerekir. Onun yönetici, alim ve halk (yönetilen), zengin-fakir, hakikatı ayırt eden-etmeyen,
Müslüman-kafir, samimi-gösteriĢçi, avam-aĢık, avam-havas, köylü Ģehirli, köle-hür gibi ayrımlara
dayanan toplumsal tabakalaĢma yaklaĢımı, statüyle ilgili görüĢleri, toplumu iĢ bölümüne göre
okuması, ekonomik yaklaĢımları, toplumsal değiĢim görüĢü, lider ve büyük adama dair yorumları,
toplumu çeĢitli kategoriler dahilinde değerlendirmesi, sosyal gruplar hakkında getirdiği yaklaĢımlar,
sosyalleĢme yaklaĢımı, aĢkın toplumsal boyutuyla ilgili görüĢleri, toplumu din ve maneviyatla izah
etmesi, Ġslam‘ın toplum yaklaĢımını izah etmesi, Peygamberlerin toplumsal liderliğiyle ilgili
değerlendirmeleri, toplumda çeĢitli mezhep ve akımların varlığının sebeplerine dair açıklamaları vs.
Mevlânâ‘nın sosyal konulara ve din-toplum iliĢkilerine ilgisinin geniĢliğini göstermektedir.
Bu çalıĢmanın gösterdiği gibi Mevlanâ, insanlar için toplumsal hayatı zorunlu olarak görmekte,
bu zorunluluğu da bizzat din ve maneviyat ile, Ġslam Peygamberi‘nin Sünnetiyle izah etmeye
çalıĢmaktadır.
Denilebilir ki Mevlânâ‘nın din-toplum iliĢkilerinde din merkezî önemdedir; Esasen Mevlanâ
toplumu din veya tersine dini toplum olarak izah etmektedir. Onun toplum yaklaĢımında,
peygamber, derviĢ, sufî, arif, Ģeyh, zâhid, muhlis, riyâkâr, Müslüman, kâfir, münafık, Hıristiyanü
Yahudi, ZerdüĢt, Mecusi, Mutezile, Cebriler, Ehl-i Sünnet, Kur‘an, Sünnet, Sahâbe ve halife gibi
dinî kavram ve olgular, belirleyicidir. Ayrıca belirtilebilir ki, Mevlânâ, toplumla ilgili konuları ele
alırken ayet ve hadislerden destek almayı bir yöntem olarak olarak tercih etmektedir.
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MEVLANA‘DA YÖNETĠM-HALK ĠLĠġKĠSĠ
Doç. Dr. Recep ÇĠĞDEM

Bu çalıĢmada, 604/1207 tarihinde bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Belh‘te doğup,
626/1228‘de Konya‘ya yerleĢen Mevlana Celaleddin Rumi‘nin Mesnevi ve Mecâlis-i Seb‘a adlı eserlerinde
yer vermiĢ olduğu örneklerden yola çıkılarak, yönetim-halk iliĢkisi anlatılmaya çalıĢılacaktır.
Mevlana, eserlerinde idarecilere sık sık yer verir ve beyitlerine konu yapar. Mevlana‘ya göre, idareci
Allah‘ın vekili ve halifesidir.1 Mevlana‘nın eserlerinde, adil cömert, halkına saygı duyan idareciler iyi
örnekler arasında yer alırken, zalim ve adaletsizler ise kötü örnekler arasında yer alırlar. Ġyi idarecilere
övgüler düzen Mevlana, kötü idarecileri ise yerden yere vurur. Ġyi idarecilere karĢı itaati tavsiye eden
Mevlana, kötü idarecilere karĢı da sabrı tavsiye eder.
AĢağıdaki beyitte görüleceği üzere, lideri bir havuza, toplumu havuzdan su alan kiĢilere benzeten
Mevlana, lideri toplumun aynası alarak görür:
PadiĢahların huyu halka da tesir eder. YeĢil gök, yeryüzünü de yeĢertir.
PadiĢahı bir havuz bil, çevresindeki yetkilileri de borular. Su, borudan testiye akar.
Suyu tamamen temiz bir havuzdansa her biri tatlı ve hoĢ bir su verir.
O havuzdaki su acı ve pisse, her bir boru aynısını çıkarır.
Çünkü her boru havuza bağlıdır. Bu mana üzerinde derin derin düĢün.2
Mevlana‘nın idarecide aradığı en önemli vasıf adalettir. Bu konuda Ģöyle der:
Ben padiĢahım, benim iĢim adalettir, lütuftur. 3
Bir diğer beyitinde ise adalet kavramına af ve ceza anlamı yükler:
Ġster affet, ister mücazatta bulun..
Adalet ve lütuf bakımından hangisini yapsan doğrudur ve her birinde maslahatlar vardır.
Adalette binlerce lütuf gizli olduğu gibi ―Kısasta da sizin için hayat vardır.‖4
Bir katilin hayatı hususunda kısası hoĢ görmeyen, yalnız onun hayatına bakar, siyaset korkusuyla öyle
bir iĢ yapmaktan çekinecek olan yüz binlerce masumun hayatına bakmaz.5
Mevlana, adalet kavramı içerisinde sosyal adalete yer verir ve bir çok beyitinde sosyal adaletin
önemine vurgu yapar:
Ben padiĢahım,…ne yersem cömertliğim, sevgiliyi de onu verir.
Tatlı, tatlı içemediğim Ģeyi nasıl olur da sevgiliye verir, ona azık olarak sunarım?
Ben kendi hususi soframda ne yersem kullarıma da onu yediririm.
PiĢmiĢ olsun, ham olsun… Ne yemek yersem kölelerime onu yedirir, onları o yemekle beslerim.


Harran Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Ġslam Hukuku Anabilim Dalı, recepcigdem@yahoo.co.uk
Tanrı vekili, Tanrı halifesidir.‘ Mevlana, Mesnevi, ter. Karaismailoğlu, A., (Ankara: Akçağ A.ġ., 2004), c. 1, defter 1,
beyit 2685, s. 123; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
2Mevlana, Mesnevi, c. 1, defter 1, beyit 2820, s. 128; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
3Mevlana, Mesnevi, c. 2, defter 6, beyit, 3965-3970, s. 421; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
4Bakara, 2/179.
5Mevlana, Mesnevi, c. 2, defter 5, beyit 2110, s. 218; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
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Kürkten, atlastan ne giyersem kölelerime de onu giydiririm, onlara köhne elbiseler giydirmem.
Hüner sahibi Peygamberden utanırım. O ―Hizmetçinize siz ne giyiyorsanız onu giydirin‖ dedi.1
Mustafa, evladı olan ümmetine ―Elinizin altındakilere yediğiniz Ģeyden yedirin‖ diye vasiyette
bulundu.‘2
BaĢka bir beyitinde aynı konuyu yeniden ele alır ve Ģöyle der:
Belayı def etmenin çaresi, sitem etmek değildir. buna çare ihsandır, aftır keremdir.
Peygamber ―sadaka belayı defeder‖ dedi.3 Ey yiğit hastalığını sadakayla tedavi et.
Sadaka, yoksulu yakmak, hilim gözleyen gözü kör etmek değildir.
PadiĢah dedi ki: Hayır, yerinde yapılırsa iyidir. Yerinde bir hayırda bulunursan bu, doğru bir harekettir.
Adalet nedir? Bir Ģeyi lâyık olduğu yere koymak. Zulüm nedir? Lâyık olmadığı yere koymak.4
Sosyal adalet ilkesini bir baĢka beyitinde bir cömert Halife örneği ile anlatır:
Eski zamanda bir halife vardı ki, Hâtem‘i (Tai‘yi)5 cömertliğine köle etmiĢti.
Ġhsan ve adalet bayrağını yüceltmiĢ, dünyadan yoksulluk ve ihtiyacı kaldırmıĢtı.
Deniz ve inci, onun vergisine nispetle ehemmiyetsiz bir hale gelmiĢ, adaleti Kaf‘tan Kaf‘a yayılmıĢtı.
O padiĢah, topraktan ibaret olan Ģu yeryüzünde bulut ve yağmurdu. Ġhsan sahibi Allah‘ın affına layık
olmuĢtu.
BağıĢıyla deniz ve maden sarsılmaktaydı; cömertliğine doğru kafile üstüne kafile gelmedeydi.
Kapısı, hacet kıblesiydi. ġöhreti, cömertlikle bütün aleme yayılmıĢtı.
Onun vergisinden, onun cömertliğinden Acem de ĢaĢırmıĢtı, Rum da. Türk de hayrete dalmıĢtı, Arap
da.
Hayat suyu, kerem deniziydi. Onun yüzünden Arap da dirilmiĢti. Acem de!6
Bir diğer beyitinde ise Buharalı bir zatı sosyal adalet konusunda güzel örnek olarak takdim eder:
Buhara‘daki o ulu zat kendisinden bir Ģey isteyenlere çok iyi muamele ederdi.
Pek çok sayısız ihsanlarda bulunur, ta gecelere kadar cömertlik eder, altınlar saçardı.
Altınları kağıt parçalarına sarar, öyle verirdi. Hasılı dünyada bulundukça hep böyle ihsanlar ederdi...
Her sabah yoksulların bir kısmına ihsanda bulunuyordu. Bu suretle hiçbir tayfanın mahrum
kalmamasını isterdi.
Bir gün dertlilere lütfeder, öbür gün dul kadınlara ihsanda bulunur.
Daha öbür gün yoksul seyitlerle okuyup okutmakla uğraĢan yoksul fakirlere kerem eder.
Daha öbürüsü gün halkın eli boĢlarına para verir, daha öbürüsü gün de borçlulara ihsan ederdi. 7
Mevlana‘nın idarecide aradığı diğer bir vasıf ise kararlarını istibdat ve tek adam yöntemiyle değil de
danıĢarak ve çoğulcu bir yöntemle almasıdır. Bu konuda, beyitlerinde Kuran‘ın Ģura ilgili ayetlerine yer
verir ve Ģöyle der:
1Hadisin

metni: 'Hizmetçilerinize kendi giydiklerinizden giydirin ve kendi yediklerinizden yedirin…"
http://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/1001hadis/1001.htm#_ftn218 (Muhammed bin Hasan el-Fettal
el-Nisaburi, Ravzatü'l-Vâizîn, c.1, s.107)
2Mevlana, Mesnevi, c. 2, defter 6, beyit, 3965-3970, s. 421; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
3Acluni, bunun hadis olmadığını belirtiyor. Acluni, KeĢfu‘l-Hafa, (Beyrut: Daru‘l-kütübü‘l-Ġlmiyye, 1988), c. 2, s. 23
4Mevlana, Mesnevi, c. 2, defter 6, beyit 290-2595, s. 378; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
5Bu Ģahıs, Ģair ve cömertliği ile meĢhur olan Ebu Saffane Hatem bin Abdullah bin Sad et-Tai el-Kahtani‘dir. Kaynaklar
ölüm tarihini M. 578 olarak vermektedirler. Tülüce, S. ‗Hatim et-Tai‘, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, c. 16,
s. 472-3
6Mevlana, Mesnevi, c. 1, defter 1, beyit 2245-2250, s. 109; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
7Mevlana, Mesnevi, c. 2, defter 6, beyit 3800-10, s. 416; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
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Ġyi kiĢilerle danıĢ, görüĢ. Peygamber‘e gelen ―Onlara danıĢ‘1 buyruğunu bil.
‗ĠĢlerini meĢveretle yapar onlar‖2 ayeti bunun içindir, çünkü danıĢmayla, yanılma ve eğrilik azalır.
Bu akıllar, aydın kandillere benzer. Elbette yirmi kandil bir kandilden daha ziyade aydınlık verir.
Belki aralarına gökyüzünün nurundan yanmıĢ bir kandil düĢüverir.3
Ġnsana kol kanat akıldır. Adamın aklı olmazsa kendisine baĢka bir aklı kılavuz etmesi gerektir.
Ya üstün ol, ya üstünlüğü ara. Ya görüĢ sahibi ol, yahut bir görüĢ sahibi ara.
Akıl anahtarı olmaksızın bu kapıyı açmaya kalkıĢmak beyhudedir, doğru değildir. Açılmaz. 4
Mevlana‘nın idarecilerde aradığı bir diğer vasıf ise onların topluma önderlik yapabilmeleri ve toplumu
yönlendirebilmelerdir. Bu bağlamda, bir hadis‘e yer veren Mevlana, liderden, toplumun davranıĢ ve
hareketlerini kontrol etmesini ister, zira lider toplumundan sorumlu olan bir kiĢidir. Her sorumlu kiĢi
gibi, sorumluluğunda bulunduğu kimseleri gözetleyip kollaması ve kontrol etmesi gerekir.
"Hepiniz çobansınız ve size tabi olanlardan mesulsünüz"5 diyen, sürünün halini bilir.
Ot mu otluyor, yoksa bir savaĢa mı düĢtü? Bundan haberdardır.
GörünüĢte sürüden uzaktadır ama tef gibi düğünün içindedir.
Onların yanıĢından, alevinden haberdardır. Yalnız öylece durması lazımdır da onun için aldırmaz gibi
görünür. 6
Mevlana eserlerinde liderlere önemli tavsiyeler ve öğütlerde bulunur. Bunların arasında ileri de
yanlıĢlara kapı aralayacak ve halka zarar verebilecek kötü gelenek oluĢturmamalarıdır. Bu bağlamda
Mevlana Ģöyle der:
‗Önceki padiĢahtan doğan kötü adete, bu diğer padiĢah adım attı.
Kötü bir adet koyana, doğru her an lanet gider.
Ġyiler gitti ve adetler kaldı. Kötülerden zulüm ve lanetler kaldı.‘7
Mevlana, bir baĢka beyitinde, yönetimin, halka ve halkın dini inançlarına saygı duyması gerektiğini
Ģöyle anlatır:
‗ġükret, Ģükredenlere köle ol; onların huzurunda ölü ol, kalıcı ol,
Vezir gibi yol kesmekle sermaye yapma. Sen halkı namazdan menetme.‘8
Mevlana, yöneticinin halktan birisi gibi davranması ve halkına yakın olması gerektiğini ise Hz. Ömer
örneği ile anlatır:
Rum Kayseri‘nden, Medine‘de Ömer‘e uzak çölleri aĢarak bir elçi geldi.
Medine halkına, ―Halifenin köĢkü nerededir 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.
Bu adam silahsız, kuru yerde yatıyor; benim yedi âzam tir tir titremekte; bu ne?
Bu heybet Hak‘tan, halktan değil; bu heybet, Ģu abalı adamdan gelmiyor‖ dedi.
Bir kiĢi Hak‘tan korkup takva yolunu tuttu mu: cin olsun, insan olsun, onu kim görse korkar.1

1Al-i

Ġmran, 3/159
42/38
3Mevlana, Mesnevi, c. 2, defter 6, beyit 2610, s. 378; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
4Mevlana, Mesnevi, c. 2, defter 6, beyit 4070-75, s. 425; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
5Ebu Davud, Sünen, (Beyrut: Daru‘l- Cenan, 1988), Ġmare 1 (c. 2, s. 145).
6Mevlana, Mesnevi, c. 2, defter 6, beyit 4390-95, s. 434; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
7Mevlana, Mesnevi, c. 1, defter 1, beyit, 745, s. 60; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
8Mevlana, Mesnevi, c. 1, defter 1, beyit 440-5, s. 50; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
2ġura,
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Yönetim halk iliĢkisi bağlamında Mevlana‘nın dikkat çektiği ve yöneticinin uzak durması gerektiğini
vurguladığı en önemli durum zulüm ve haksızlıktır. Bu bağlamda, Mecâlis-i Seb‘a adlı eserinde Ģöyle der:
"Bugün saltanat kimin?"'2 buyuran Tanrının adaleti, ihtiyarın, gencin gönüllerini yakıp kavuran
zalimleri bırakır mı hiç?
"Allah'ı, zalimlerin yaptıklarından gafil olduğunu sanma."3
―Hükümdar ve katipleri hıyanete düĢer de,
Yeryüzünün yargıcı yanlıĢ hüküm verirse,
Göğün yargıcı karĢısında, o yargıcın…
Vay haline, vay haline; vay.4
Bir baĢka veciz ifadesi ise Ģöyledir:
Yoksulun gönlünü kebap edip yiyen zalim,
Ġyice dikkat edersen görürsün ki kendi budunu kızartıp yemededir.5
Bir baĢka beyitinde ise Ģöyle der:
"Ey nefislerine uyup hadden aĢırı hareket edenler."6
Sandınız ki baĢkalarına zulmettiniz, fakat bu zulmü kendinize ettiniz.
DüĢmanlarınızın dükkanını yakıyorsunuz diye seviniyordunuz,
Oysa ki kendi dükkanınızı ateĢe verdiniz, kendi sermayenizi yaktınız.
Kötülük etme, kötülüğe uğrarsın; kuyu kazma kendin düĢersin.7
Mevlana, haksızlığa uğrayan bir mazluma Ģunları söyletir:
Ey hakim, senin hükmün adalettir, azgınlık değil.
Ey hakim, kendine yapılmasını istemediğin Ģeyi baĢkasına nasıl reva görürsün?
Kim kuyu kazarsa içine kendi düĢer,8 hadis-i Ģerifini okumadın mı?
Çünkü zalimin zulmü, karanlık bir kuyudur...‖9
Bir baĢka beyitinde, bir zalimin öldürülmesini bütün bir dünyanın diriltilmesi olarak belirtir:
Zalimi mazlumdan ayırt eden, zulümkâr nefsinin boynunu vurmuĢ kiĢidir.
Yoksa içten içe nefse zebun olan kiĢi, deliliğinden mazlumlara düĢman kesilir.
Zalim öldürüldü, bütün bir dünya dirildi.10
Mevlana‘nın, yönetime karĢı halktan beklediği ise itaat ve sabırdır. Sabır konusunda Peygamberleri
örnek gösterir.
Sabredersen kötü arkadaĢ iyidir. Sabır, insanın göğsünü açar, insanı geniĢletir.
Ayın geceye sabretmesi, onu apaydın bir hale kor. Gülün dikene sabrı, onu güzel kokulu bir hale
getirir.
1Mevlana,

Mesnevi, c. 1, defter 1, beyit 1395, 1425, s. 81-2; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
40/16; Mevlana, Mecâlis-i Seb‗a, terc. Kırlangıç, H. (Ġstanbul: Ney Yayınları, 2007), s. 101-2;
http://www.semazen.net/text_list.php?id=13&menu_id=id2
3Ġbrahim 14/42; Mevlana, Mecâlis-i Seb‗a, s. 101-2 ; http://www.semazen.net/text_list.php?id=13&menu_id=id2
4Mevlana, Mecâlis-i Seb‗a, s. 101-2 ; http://www.semazen.net/text_list.php?id=13&menu_id=id2
5Mevlana, Mecâlis-i Seb‗a, s. 52 , http://www.semazen.net/text_list.php?id=13&menu_id=id2
6Zümer, 39/53; http://www.semazen.net/text_list.php?id=13&menu_id=id2
7Mevlana, Mecâlis-i Seb‗a, s. 52 ; http://www.semazen.net/text_list.php?id=13&menu_id=id2
8Acluni, Ibn-i Hacer‘den, bu hadisin kaynağının bulunmadığını naklediyor. Acluni, KeĢfu‘l-Hafa, c. 2, s. 245
9Mevlana, Mesnevi, c. 2, defter 6 , beyit 1570-75, s. 345; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
10Mevlana, Mesnevi, c. 1, defter 3, beyit 2435, 2500, s. 364, 366;http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
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Peygamberlerin münkirlere sabretmesi onları Tanrı hassı yapmıĢ, sahipkıran etmiĢtir.
Kimde bir düzgün esvap görsen bil ki onu sabretmek, uğraĢıp kazanmakla elde etmiĢtir. 1
Son olarak, Mevlana‘nın yönetim halk iliĢkisini veciz Ģekilde anlatan Aslan, Kurt ve Tilki örneğine yer
vermek istiyorum:
‗Aslan, kurt ve tilki av aramak için dağa gitmiĢlerdi...
Erkek aslan onlardan ar duysa da, ikramda bulundu ve yoldaĢlık yaptı…
Dağ öküzü, keçi ve semiz tavĢan buldular, iĢleri ilerledi…
Kurt ve tilki, -onların- padiĢahların adaletiyle bölüĢüleceğini ümit ediyorlardı.
Her ikisinin ümidi, aslana yansıdı. Aslan o ümitlerin dayanağını bildi…
Aslan dedi: ―Ey kurt! Bunu pay et. Ey koca kurt! Adaleti yenile…
Kurt dedi: ―Ey padiĢah! Yaban öküzü, senin payındır. O büyük, sen de büyük, iri ve çeviksin.
Keçi, benimdir. Çünkü keçi orta boyda, aradadır. Ey tilki! YanlıĢ yapmadan tavĢanı al.‖
Aslan dedi: ―Ey kurt! Nasıl dedin? Söyle; ben buradayken sen, ―Biz ve sen‖ mi, diyorsun?...
Öne gel, ey kendini satın alan eĢek!‖ dedi. Geldi. Pençesini vurdu ve onu parçaladı…
Ondan sonra, aslan tilkiye yüzünü çevirerek, ―Yemek için bunu dağıt‖ dedi:
-Tilki- secde edip dedi: ―Ey seçkin padiĢah! Bu semiz öküz, senin kuĢluk yemeğindir.
Bu keçi, galip padiĢaha öğle için yahni olur.
O diğer tavĢan da akĢam için bu lütufkâr ve cömert padiĢahımıza gece çerezi.‖
-Aslan- dedi: ―Ey tilki! Sen adaleti parlattın. Böyle bölmeyi kimden öğrendin?
Ey büyük! Bunu nereden öğrendin?‖ -Tilki- ―Dünya padiĢahı! Kurdun durumundan‖ dedi.
-Aslan- dedi: ―Madem bizim aĢkımıza tutsak oldun, her üçünü tut, al ve git.
Ey tilki! Madem bütünüyle bizim oldun, seni nasıl incitirim? Zira sen, biz oldun.
Biz, senin; bütün avlar, senin. Yedinci semaya ayak bas, çık.‘2
Sonuç
Mevlana, yönetim halk iliĢkisini farklı eserlerinde ve onlarca beyitinde ele alır. Yöneticiye, Ģura, adalet,
ihsan, cömertlik tavsiye eden Mevlana, halka sadakat ve sabır tavsiye eder. Mevlana‘nın eleĢtirdiği ve
yerden yere vurduğu en önemli Ģey ise adaletsizlik ve zulümdür.
Eserlerinde, zulüm kavramına oldukça çok yer vermesi, Mevlana‘nın yaĢadığı dönem hakkında ipucu
vermekte ve zulmün yaygın ve halkın bundan muzdarip olduğuna iĢaret etmektedir.

1Mevlana,
2Mevlana,

Mesnevi, c. 2, defter 6, beyit 1405-10, s. 340-1; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1
Mesnevi, c. 1, defter 1, beyit 3015-3115, s. 134-138; http://www.halveti.net/masnawi.asp?cat=1&sub=1

―YOLDAKĠ DĠKENLERĠ SÖKMEK‖: MEVLÂNÂ VE GENÇLĠK*
Doç. Dr. Ramazan MUSLU**

―İçimize doğan, bizi rahatsız eden şeytânî düşünceler, hayâller ve vesveseler, kalbimize batan, görünmez dikenlerdir.‖
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

GiriĢ
Mevlânâ‘ya göre insan, akıl ve nefsânî isteklerin birlikte verildiği bir varlıktır. Onun yarısı Ģehvet, yarısı
melek; yarısı yılan, yarısı balıktır. Balıklığı su tarafına, yılanlığı ise toprak tarafına çeker. Dolayısıyla o, zıt
güçlerin mücâdele ettiği bir sahnedir. Aklı Ģehvetine galip gelen insan meleklerden daha üstün; Ģehvete
mağlup olan ise hayvandan daha aĢağı bir konumda olur. Melek, bilgisi ile; hayvan bilgisizliğiyle
kurtulurken insan, bu ikisi arasında bocalar durur. Bu husus bir Ģiirde Ģu Ģekilde dile getirilmiĢtir:
―Ġlm ile buldu melek neĢv ü nemâ
Cehl ile oldu behâyim peydâ
Ġlm ile cehl arasında hayrân
Kaldı da ĢaĢtı zavallı insan‖.
Bir kısım insanlar akla o kadar uyarlar ki âdeta melekleĢirler. Bunlar nebîler ve velîlerdir. Ümit ve
korkudan âzâd olmuĢlardır. ġehvetleri akıllarına galip gelenler ise tamamen hayvanlaĢırlar.1
Mevlânâ insanda bulunan nefis, kötü huy ve davranıĢlar ile uğursuzlukların, ondaki gizli cevher
yüzünden olduğunu söyler ve söz konusu huy ve davranıĢların, o cevhere perde olduklarını ifade eder.
Cevher ne kadar değerli olursa, perdesi de o kadar sağlam olur. Perdenin kalkması ise pek çok
mücâhedeyi gerektirir ki onların en büyüğü, Hakk‘a teveccüh edip bu âlemden yüz çevirmiĢ dostlarla
birlikte olmak, onlarla oturup sohbet etmektir.2 Perdenin kalkmasını sağlayacak bir diğer husus da
insanlığımızı idrak ederek bizde bulunan cevheri sezmektir. Bizi topraktan yaratıp tene can veren
yaratıcımıza karĢı duyacağımız sevgi ve ilâhî aĢk, bizdeki bütün kötü huyları yok edecek, hayvanî sıfatları
ortadan kaldırarak bize layık olduğumuz mevkii, yani insanlık mevkiini kazandırır. Yine ebedî ve sonsuz
olan güzelliği hissetmek ve onu sevmek, bizi maddî ve hayvanî olan Ģeylerden uzaklaĢtırır. 3 “Müridin canı
da gönlü de senin tertemiz denizinden başka bir şeyle temizlenmez” diyen Mevlânâ, gönülden nefse doğru bir yol
izler. Önce can ve gönül arınacak, sonra nefis eğitimine geçilecektir. Ona göre insanın, içindeki gerçek
―ben‖i ortaya çıkartabilmesi, benliğini karartan ve ona perde olan ―sahte ben‖den kurtulmasıyla
mümkündür.4 Bu iĢi yapmanın en uygun mevsimi ise gençliktir.
* ―To uproot the thornbush in the road‖: Mawlānā Jalāladdīn Rumī and the Youth
** Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi (rmuslu@sakarya.edu.tr)
1 Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh, trc. A. Avni Konuk (yayına hazırlayan: Selçuk Eraydın), Ġstanbul 2006, s. 74. Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh,
s. 73-74. Ayrıca bk. Mehmet Demirci, ―Mevlânâ‘da Ġnsan‖, 5. Millî Mevlânâ Kongresi (Tebliğler), Konya 3-4 Mayıs 1991, s.
35-39. Mevlânâ Mesnevî‘nin dördüncü cildinde (beyt: 1496 vd.) insanın yapısıyla ilgili geniĢ bilgiler verir.
2 Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh, s. 212.
3 ġefik Can, ―Mevlânâ‘ya Göre Ġnsan ve Ġnsanın KurtuluĢu‖, Türk Edebiyatı, c.II, sy. 15 (Mart 1973), s. 20.
4 Mustafa Usta, ―Mevlânâ‘nın Eğitim AnlayıĢında Arınma‖, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sy. 1 (Ġstanbul 1994), s. 202204.
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Mevlânâ ve Gençlik
Mevlânâ gençlikle ilgili görüĢlerini, Mesnevî‘nin ikinci cildindeki ―gençlik günleri‖ baĢlıklı bölümde
açıkça ifade etmektedir. Buna göre bir genç, içinde bulunduğu gençlik çağını ganimet bilmeli; bedeni,
yüreği ve vücûdu sağlam ve kuvvetli iken dinî ve insanî vazifelerini yerine getirmelidir. 1 Mevlânâ,
Mesnevî‘nin altıncı cildinde ise dinî vazifelerle ilgili gençlerin dikkat etmeleri gereken hususu Ģu Ģekilde
ifade eder: “Oğlum, ne Allâh‟ın lütfuna mazhar olacağını, ne de kahra uğrayacağını düşünme; sadece onun emirlerine
uymayı; nehyettiği, yapma dediği şeylerden de kaçınmayı göz önünde tut!” 2
Mevlânâ gençlik çağını yemyeĢil bir bahçeye ve bağa benzetir: “O gençlik çağı, yemyeşil ter ü taze bir bağa
benzer. Bol bol meyveler verir. Genç adamın kuvvet ve şehvet çeşmeleri akar durur. Bu sûretler ten bahçesini yeşertir.” 3
Mevlânâ bu sözleriyle gençlerin güçlü ve Ģehvet yönünden kuvvetli olduğuna dikkat çeker. Bir baĢka
beytinde de Ģehvet konusunda gençleri uyarır ve onu çocukların evlenme oyununa benzetir: “Ey genç!
Dünyada her zaman istenen, peşinde koşulan, bir türlü terk edilemeyen bu şehvet, çocukların evlenme oyununa benzer.
Çocuğun evlenmesi, Rüstem gibi güçlü, kuvvetli bir yiğidin, bir gazinin evlenmesine nispetle bir oyundan ibarettir.” 4
Mevlânâ, “Gençlik; yapılmış, döşenip dayanmış, tavanı yüksek, dört duvarı sağlam, onarmaya gereği bulunmayan bir
eve benzer.”5 diyerek, binaların zamanla eskiyip harap olduğu gibi, gençlik günlerinin de gelip geçeceğini ve
mutlaka ihtiyarlığın bir gün kapıyı çalacağını söyler ve gençlere insanlık vazifelerini yerine getirmeleri
gerektiğini tekrar hatırlatır. Nitekim o, çorak bir tarlaya benzettiği6 ihtiyarlık günlerinde insanın fiziki
olarak çöküp, gençlik günlerindeki güç ve kuvvetini kaybediĢini Ģu Ģekilde ifade eder: “Gün geçip gitmiş,
akşam vakti gelip çatmıştır. Bir leş haline gelen beden topallayıp kalmış, yol da uzun ve uzak; iş yeri yıkılmış, iş güç
düzeni de bozulmuştur. Alışkanlıklar, kötü huylar derinlere kök salmış, kökleri sağlamlaşmıştır. Onları sökecek güç
kuvvet de azalmış, tükenmiştir.”7 Mevlânâ, kötü huyların yerleĢip kök salmasında âdet ve alıĢkanlıkların
önemine de dikkat çeker. Ona göre kibir ve kinin baĢlangıcı, Ģehvet ve zenginlik gibi dünyevî isteklere
karĢı duyulan aĢırı sevgidir. Bunların gönüle yerleĢmesi ve kök salması ise âdet ve alıĢkanlıklar
sebebiyledir.8
Mevlânâ gençlik günlerinde yapılması gereken Ģeylerin ihtiyarlık dönemine bırakılmaması gerektiğini,
Mesnevî‘nin ikinci cildinde kaydettiği ―Bir vâlinin yola dikenli çalı diken bir kimseye ―Diktiğin
dikenleri sök!‖ diye emir vermesi‖ baĢlıklı hikayede Ģu Ģekilde anlatır:
• Tatlı sözlü, fakat sert huylu adamın biri yol üstüne dikenli bir çalı dikmişti.
• Yoldan geçenler onu ayıpladılar; "Bunları sök at." dediler. Fakat o dinlemedi, sökmedi.
• O dikenli çalı her an büyüyor, çoğalıyordu. Halkın ayağı diken yarası ile kanlara bulanıyordu.
• Geçenlerin elbisesi dikenlerden yırtılıyor, yalın ayak gezen yoksulların ayakları paramparça oluyordu.
• Vali o adama; "Bunları sökmelisin!" diye emir verince, o "Evet," dedi. "Bir gün sökerim."
• Bir müddet yarın öbür gün sökerim diye vaatte bulundu. Bu müddet içinde de diktiği dikenler kökleşti, kuvvetlendi. 9
Hikayeye burada ara vererek bir hususun altını çizmek istiyoruz. Mesnevî‘yi doğru anlayıp
yorumlamada, zâhirî anlamından derûnî anlamına ulaĢmada Ģerhlere ihtiyaç vardır. Bu nedenle biz de
ġefik Can, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, Ġstanbul 2004, c. II, s. 353 (beyt: 1215-1216)
ġefik Can, a.g.e., c. VI, s. 455 (beyt: 1479).
3 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 353 (beyt: 1217-1218).
4 ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 217 (beyt: 3433-3434).
5 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 353 (beyt: 1219).
6 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 353 (beyt: 1220-1224).
7 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 354 (beyt: 1225-1226). Mevlâna, ayrıca ilâhî muhabbetin kiĢiyi gençleĢtirip dinçleĢtirdiğini
kaydeder ve ilahî muhabbetin mânâ ehli ile düĢüp kalkmakla elde edileceğine de dikkat çeker (ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 60
(beyt: 711). Bir baĢka beyitte de Ģöyle der: ―Sen gönül gıdası ye! Gönüle gelen ilahî duygularla beslen ki, daima genç kalasın, ilahî
tecellîlerle çehren nurlansın, erguvan çiçeği gibi olsun.‖ (ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 444 (beyt: 2442).
8 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 517 (beyt: 3458).
9 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 354 (beyt: 1227-1232).
1
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hikayemizle ilgili Ġsmail Rusûhî Ankaravî (ö.1631), A. Avni Konuk (ö.1938) ve Tâhirü‘l-Mevlevî (ö.1951)
gibi bazı Ģârihlerin eserlerine müracaat ederek onlardan istifade etmeye çalıĢtık.
17. yüzyıl Mesnevî Ģârihlerinden Ġsmail Rusûhî Ankaravî, hikâyede geçen ―vâli‖den murâdın ―mürĢid-i
kâmil‖; ―diken‖den maksadın da ―kötü ahlâk‖ olduğunu kaydetmiĢtir. 1 Nitekim Mevlânâ da Mesnevî‘nin
birinci cildinde yol bilen anlayıĢlı bir pîrin nefis tezkiyesindeki önemine dikkat çekmek için gençlere Ģöyle
seslenmiĢtir: “Ey genç, ey toy kişi, her ne kadar, senin varlığının ırmağı, kendini sana, saf duru ve lekesiz gibi gösterirse
de aldanma. Onun dibinde pislik vardır; bulanmak için fırsat beklemektedir. Yol bilen, anlayışlı pîr, nefis ve ten bağlarına
ark açar, su akıtır da oradaki pislikleri temizler. Pis ve murdar bir su akıntısı, necaseti, pisliği temizleyebilir mi? İnsanın
kendi bilgisi, kendisinde bulunan aşağı duyguları içinden süpürüp atabilir mi? Bir kimse, kendi deresini nasıl
temizleyebilir? İnsanın bilgisi, ancak Allah‟ın ilminden feyiz alınca yararlı olur.”2
Son dönem Mesnevî Ģârihlerinden Tâhirü‘l-Mevlevî de hikâyede geçen ―yol‖ kelimesinden maksadın,
dünya ile âhiret arasında geçilmesi herkes için zarûrî bulunan ―hayat yolu‖ olduğunu söyler. Ona göre
yola ―diken dikmek‖, kiĢinin kötü bir iĢi kendisine âdet edinmesi ve baĢkalarını da o kötülüğe teĢvik
etmesidir.3 Tâhirü‘l-Mevlevî, son dönem Ģârihlerden olması hasebiyle konuya biraz daha çevreci bir
Ģekilde yaklaĢır ve ―… İmanın en aşağı derecesi de Müslümanların yolundan zahmet verecek şeyleri kaldırmaktır”
hadis-i Ģerifini zikrettikten sonra Ģu yorumu yapar: ―Demek ki sokağa süprüntü atmamak, yol ortasındaki
taĢı bir kenara çekmek, hülâsa halkı rahatsız edecek Ģeyleri yoldan kaldırmak imanın bir derecesi imiĢ.
Yani Müslüman olan, sokakları kirletmediği ve oralara öteberi atmadığı gibi atılan Ģeyleri de mümkün
olduğu takdirde kaldırırmıĢ. Öyle olduğu halde bahsimizdeki adam, sokağın ortasına bir çalı dikmiĢ,
herkesin üstünün baĢının yırtılmasına, vücutlarının yaralanmasına sebep olmuĢ. Söküp kaldırması teklif
edildiğinde de ‗Bugün yarın sökerim‘ diye, o teklifin yerine getirilmesini geciktirmiĢ.‖4 Mevlânâ hikayeye
Ģu Ģekilde devam eder:
• Bir gün vali ona; "Ey vaadini yerine getirmeyen, sözünde durmayan; beri gel, buyruğumuzu sürüncemede bırakma."
dedi. "İşi yerine getir."
• Çalıyı diken adam; "Amca, önümüzde hayli günler var, merak etme günün birinde sökerim." dedi. Vali de
"Çabuk ol, işi savsaklama, vaadini yerine getir." diye söylendi.
• "Sen yarın bu işi görürüm diyorsun ama, şunu iyi bil ki gün geçip gittikçe
• O dikenler daha çok yeşeriyor, kuvvetleniyor. Onu sökecek olan da ihtiyarlıyor, kuvvetten düşüp kalıyor. 5
ġârih Ankaravî, hikâyenin bu kısmını ise derûnî anlam açısından Ģu Ģekilde yorumlar: ―Tasavvuf
yoluna yeni girmiĢ bir kiĢiye (mübtedî), mürĢidi yapması gereken Ģeyleri ertelememesini tavsiye eder.
Vaktin keskin bir kılıç olduğunu hatırlatır. Nefsini tezkiye ve kalbini hevâdan tasfiye kılmasını, aksi
takdirde gün be gün kötü ahlâkın nefse yerleĢeceğini söyler. Eğer o mübtedî, gafil ise bu nasihatlere kulak
asmaz ve ―bir gün yaparım‖ der ve içinde bulunduğu anda yapması gereken Ģeyleri erteler. Hikâyede
geçen ―diken‖ kötü ahlâka iĢarettir.‖6
Mevlânâ‘nın dikeni kötü ahlâka benzetmesi ya da onunla vasfetmesi esasen bu hikâye ile sınırlı
değildir. Onun Ģehvet, kibir, kin ve hiddet gibi nefsânî istekleri, Ģeytânî düĢünceler ile hayâl ve vesveseleri
de ―diken‖ olarak nitelendirdiği görülür:
Ġsmail Rusûhî Ankaravî, Mecmûatü‟l-letâif ve ma„mûrâtü‟l-meârif, Matbaa-i Âmire 1289, c. II, s. 199.
ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 206 (beyt: 3219-3222).
3 Tâhirü‘l-Mevlevî, bir misalle bunu Ģu Ģekilde açıklar: ―Mesela bir adam nobranlığı (sert mizaçlılık), huysuzluğu tabiat
haline getirir. Ufak tefek kusurlara karĢı müsamaha edeceği yerde onu yapanı azarlamaya kalkıĢır. Faraza biri tramvayda
kalabalık dolayısıyla bir yerine dokunacak olsa hemen kavga edip kıyameti koparır. ĠĢte bu ve benzeri kötü huylar, halkın
geçeceği yola dikilmiĢ çalı gibidir. O çalının hemen sökülüp çıkartılması, yani o kötü tabiatın vakit geçirmeksizin terkine
çalıĢılması lazımdır. Bugün yarın terk ederim diye oyalanmak doğru değildir… Bk. Şerh-i Mesnevî, ġamil Yayınevi, ty., c.
VII, s. 406-407.
4 Tâhirü‘l-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, c. VII, s. 406.
5 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 354 (beyt:1233-1236). ġefik Can Ģu yorumu yapar: ―Aziz Peygamberimizin ―Bir Ģeyi sonra
yaparım' diyenler helâk oldular.‖ hadisi bu konuyu aydınlattığı gibi "Bu günkü iĢi yarına bırakma." atasözü de aynı
konuyu ifade etmektedir.‖ Bk. aynı yer (397. dipnot).
6 Ankaravî, a.g.e., c. II, s. 199.
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(1) ―Can ayağına batmış nefsânî istekler dikenini, şehvet ve hiddet dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin.
Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlâhî emaneti taşıdığından çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan
Âdemoğlu, cismanî zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur.”1
(2) ―Yıkanmak için dereye girersen, su içindeki dikenin sana zararı dokunur. Her ne kadar diken, aşağılarda suyun
dibinde gizlenmiştir, görülmemektedir; ama batınca, suda diken olduğunu anlarsın. İçimize doğan, bizi rahatsız eden
şeytanî düşünceler, hayâller, vesveseler kalbimize batan, görünmez dikenlerdir. Bu dikenler, bir kişiden değil, binlerce
kişiden gelip kalbimize batmaktadır. Sabret, hislerin değişsin, gönül gözün açılsın da onları gör, gör de müşküllerin
hallolsun. O vakit kimlerin sözlerini dinlememiş, kimleri kendine baş edinmiş, yol gösterici sanmışsın. Anlarsın...‖ 2
Mevlânâ hikayenin devamında Ģu tespitlerde bulunur:
• Diken güçlenmede, boy atmada; diken sökecek ise ihtiyarlamada, gücü kuvveti eksilmede.
• Diken her gün, her an yeşerip tazelenmede; diken sökecek her gün daha da perişan olmada, kuruyup gitmede...
• O daha da gençleşiyor, sen daha da ihtiyarlıyorsun. Çabuk ol, vaktini boşa geçirme..."
• Sen de her bir kötü huyunu bir diken bil. O dikenler kaç keredir senin ayaklarına battı, seni yaraladı.
• Evet; kaç kere kötü huyun seni yaraladı, perişan etti. Sen kendi tabiatından hastalandın. Fakat sende duygu
olmadığından, hastalığın sebebini anlamıyorsun. Sen çok duygusuz yaratılmışsın.
• Çirkin huyunun başkalarını rahatsız ettiğini, yaraladığını bilmiyorsan
• Kendi yarandan da haberin yok mu? Bu durumunla sen, hem kendine, hem başkalarına dertsin, azapsın! 3
Mevlânâ, genç iken karınca kadar küçük olan kötü ahlâk ve huyların, yaĢ ilerledikçe nasıl ejderhaya
dönüĢtüğünü ve onunla baĢa çıkabilmek için bir gönül sahibinden yardım almak gerektiğini Ģu sözlerle
ifade eder: ―… Çünkü kötü huyu kuvvetlenmiş, alışkanlık halini almış; bu yüzden de onun şehveti, maddeye olan
düşkünlüğü karınca gibi iken, yılan olmuştur. Daha küçük iken "şehvet yılanını" nefsanî mücadele ile öldür, yoksa o
büyür, başına ejderha kesilir. Ama herkes kendi şehvet yılanını karınca gibi küçük görür. Bu yanlış görüşten kurtulmak
için, sen kendini bir gönül sahibinden sor!‖ 4
Mevlânâ gençlerin Ģehvet gibi bedene ait arzu ve isteklere karĢı sabırlı olmaları gerektiğini vurgular:
―Köpek postuna bürünmüş, yani görünüşte hor ve hakir, adı sanı olmayan nice kişiler vardır ki, perde arkasında, Ashâb-ı
Kehf‟in köpeğine verilen sevgi kadehinden içer dururlar. Oğlum, o kadehi elde etmek için can ver! Nefisle savaşa girişmeden,
başına gelen belalara sabretmeden hiç üstünlük elde edilebilir mi? Bu sevgi kadehinden içmek için sabretmek, sıkıntılar
çekmek, pek dayanılmaz bir mihnet ve meşakkat de sayılmaz. Sen de sabret ve sıkıntılara katlan ki, sabır; ferah ve
neşenin anahtarıdır. Dünya pususundan, yani bedene ait arzu ve isteklerden sabretmeden, acılara katlanmadan, ihtiyatla
hareket etmeden hiç kimse kurtulamadı. Çünkü sabır, ihtiyatın eli ayağı gibidir. Sen ihtiyatlı davran da, bu nefsanî
istekler otundan yeme! Çünkü bu ot zehirlidir, ihtiyatla hareket etmek, peygamberlerin nûru, peygamberlerin gücü ve
kuvvetidir. 5
Mevlânâ, Ģehvetin insana verdiği zararları ise farklı beyitlerde Ģu Ģekilde ifade eder: “Allah, her kimin
rûhuna, iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermişse, o kimse gerçek imanı, şüpheden ayırabilir. Fakat hiddet ve şehvet insanı
şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır.”6 “Şehvet ve hiddete mağlup olanlar, şehvetlerini, hiddetlerini yenmeyi, kâmil
insandan gelen o ilâhî esintiden elde ettiler. Mânen ölü olanlar da, kımıldamayı, dirilip kalkmayı ondan gelen feyizle
kazandılar.”7 “Kimin canı, şehvetten, hiddetten, nefsanî arzulardan arınmış, temizlenmişse, o kimse mânâ âlemini ve
mânâ sarayını çabucak görür.”8 “Sevgi, incelik, acımak insanlık huyudur, insanlık vasfıdır. Öfke ve şehvet ise hayvanlık
huyudur, hayvanlık sıfatıdır.” 9
ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 146 (beyt:1970-1971).
ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 60 (beyt: 1036-1039).
3 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 354-355 (beyt: 1237-1243).
4 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 518 (beyt: 3470-3473).
5 ġefik Can, a.g.e., c. III, s. 27 (beyt: 210-214).
6 ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 31 (beyt:300).
7 ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 142 (beyt: 1955).
8 ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 106 (beyt: 1396).
9 ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 164 (beyt: 2436).
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Mevlânâ Ģehvet konusunda nefsini terbiye etmiĢ (ermiĢ) kimselerin Ģehveti ile aĢağı duygulara
yönelenlerinkini bir birinden ayırmakta ve Ģöyle demektedir: “Ermişlerin şehveti, hırsı, Hakk canibine ve
rûhaniyet yönünedir. Aşağı duygulara yönelenlerin şehveti ve hırsı ise, kötü ve utanılacak bir şeydir. Erlerin hırsı, mânâya,
yücelere doğrudur. Ahlâksızların hırsı, dünyaya, dünya nimetlerine yönelmiştir.” 1
Mevlânâ, böylece gençlerin sahip oldukları her kötü huy ve ahlâkı bir diken bilmeleri gerektiğini
söyledikten ve kötü huyların sadece sahibini değil, aynı zamanda baĢkalarını da rahatsız ettiğini
kaydettikten sonra hikâyenin devamında gençlere iki seçenek sunar:
• Sen, ya baltayı al, erkekçe vurup Hz. Ali gibi Hayber Kalesi'nin kapısını kopar. 2
• Yahut şu dikeni gül fidanı haline getir. Yani gül fidanı ile aşıla. Kötü huyunun ateşini dostun nûru haline sok. 3
Son dönem Mesnevî Ģârihlerinden A. Avni Konuk, hikayenin buraya kadar olan kısmının derûnî
anlamı ile ilgili Ģu yorumu yapar: ―Ey vücûd zemînine diken ağaçları gibi nefsinin fenâ sıfatlarını dikmiĢ
olan kimse! ġehrin vâlisi mesâbesinde olan mürebbin ―Bu sıfatları kopar ve terk et!‖ dedikçe, sen
mücâhedeyi ileriye erteliyorsun. ġunu bil ki günler zamanlara ve anlara taksim edilmiĢtir. Bu anlar ve
zamanlar geçtikçe, nefsin o sıfatları yeniden yeniye kuvvet bulur. Halbuki bu sıfatları koparmak için
mücâhede edecek olan kimse, o geçen zaman içinde ihtiyarlar ve dikenleri koparma konusunda âciz kalır!
Nitekim Hz. Peygamber (a.s.): ―Âdemoğlunu ihtiyarlatıp saç ve sakalını ağartan iki haslet vardır ki onlar,
hırs ve tûl-i emeldir.‖ buyurmuĢtur. Ey sâlik, her bir kötü huyunu diken fidanı gibi bil! Nihâyet dikkat
etmiyor musun, defalarca bu fâni dünya hayatında senin ayağına kötü huyunun dikenleri battı! Meselâ
birisine nefsin sebebiyle ağır söz söyledin; fenâ mukâbele görüp müteessir oldun. ĠĢte bu senin ayağına
batan kötü huyunun dikenidir. Ey sâlik bunun çaresi budur ki ya mücâhede ve riyâzet baltasını al, bu
sahte benlik (enâniyet-i mevhûme) dikeninin fidanına ve onun dalları olan nefsânî sıfatlara (sıfat-ı
nefsâniye) erkekçe vur ve kalp kalesinin önünde Hayber kalesi gibi müstahkem bir halde duran
nefsâniyet kapısını Ġmam Ali (k.v.) gibi kopar! Yahut bu diken fidanını gül fidanına aĢıla. AteĢ cinsinden
olan nefsânî sıfatlarını yârin, yani insan-ı kâmilin nûruna ulaĢtır. Ġnsan-ı kâmil, Hakk‘ın izni ile senin
bâtınında mutasarrıf olup, kalbindeki hevâ-yı nefsânî ateĢini onun nûr-ı bâtını söndürür.‖ 4
Kötü huyu ortadan kaldırmada ―dostun nuru‖na ihtiyaç bulunduğuna dikkat çeken Mevlânâ, bunu Ģu
Ģekilde açıklar:
• Böylece dostun nûru, sendeki şehvet ateşini söndürsün; onunla buluşmak senin dikenlerini gül bahçesi haline getirsin.
• Sen cehenneme benziyorsun, mürşid ise mümindir. Bir müminde ateşi söndürmek imkanı vardır.
• Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimiz cehennemden bahsederken buyurdu ki: “Cehennem, korkusundan
mümine yalvarır da der ki:
• 'Padişahım, benden çabuk geç git ki, senin nûrun benim nârımı, ateşimi söndürecek.‟ ” 5
Mevlânâ, ateĢi (nâr) yok eden Ģeyin müminin nûru olduğunu; bir Ģeyi zıddından baĢka bir Ģeyle
gidermenin mümkün olmadığını ifade eder. AteĢin (nâr), nûrun zıddı olduğuna ve onun (nâr) ―kahr‖dan;
nûrun ise Hakk‘ın ―lütuf ve kerem‖inden yaratılmıĢ olduğuna dikkat çeker. Bu sebepledir ki o, ateĢin
(nârın) Ģerrini gidermek isteyen bir kimsenin ateĢin gönlüne Hakk‘ın rahmet suyunu dökmesi gerektiğini
ifade eder ve rahmet suyunun kaynağının mümin; ―âb-ı hayat‖ denilen Ģeyin ise ―ihsan‖ ve iyilik sahibi
bir kimsenin tertemiz olan ruhu olduğunu ifade eder. 6
A. Avni Konuk ise hikâyenin bu kısmında insanın sahip olduğu nefsânî sıfatların yok olmadığını fakat
ġefik Can, a.g.e., c. III, s. 181 (beyt: 1956-1957).
Ġbadet ve iyi huylarınla, nefsinle savaĢa gir. Hz. Ali'nin Hayber Kalesi'nde gösterdiği yiğitliği, sen de kötü huylarını
bozguna uğratarak göster. Nefs-i emmârenin kalesine hücum et. Kapısını kopar... Cihâd-ı Ekber sevabı kazan. Bk. ġefik
Can, a.g.e., c. II, s. 355 (398. dipnot).
3 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 355 (beyt: 1244-1245).
4 A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi (yayına hazırlayanlar: Osman Türer-Mustafa Tahralı-Safi ArpaguĢ), Gelenek
Yayıncılık, Ġstanbul 2005, c. III, s. 349-351.
5 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 355 (beyt: 1246-1249).
6 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 355 (beyt: 1250-1253).
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kullanım alanının değiĢtiğine dikkat çeker: ―Malum olsun ki, insanda ―gazap‖, ―Ģehvet‖, ―hırs‖ ve ―emel‖
gibi sıfatlar mevcuttur ve bunların cümlesinin hakikatleri sabittir. Hakikatlerin değiĢmesi ise asla mümkün
değildir. Binâenaleyh insân-ı kâmilin tasarrufu ile bunların hiçbirisi yok olmaz; fakat kullanım alanları
değiĢir. Meselâ evvelce gazap sıfatını nefsi için kullanırken, bu defa onu rızâ-yı Hak için kullanır. Aynı
Ģekilde Ģehvetini ve isteklerini nefsi ve dünyevî maksatlar uğruna kullanırken, bu defa rızâ-yı ilâhînin
tahsîline sarf eder. Hırs, emel ve sâirleri de bunun gibidir. Bunlar nefse masrûf iken, her biri birer diken;
rızâ-yı ilâhiye masrûf olunca birer gül fidanı olur. ĠĢte Ġnsan-ı kâmilin dikeni gülĢen yapmasının manası
budur.‖ 1 ―Ey nefsânî olan kimse, nefis cehennem tabiatlı olup Ģehvet ve tabiî lezzetlere doymak bilmez.
Cehennem de böyledir. Nitekim Cenâb-ı Hak kıyamet günü cehenneme ―Doldun mu?‖ diye sorar. O da
―Daha var mı?‖ der.2 Binaenaleyh sen cehennem gibisin. Hakiki iman sahibi olan insan-ı kâmil ise
mümindir. Onun imanında asla zayıflık ve Ģüphe yoktur. AteĢi müminin nuruyla söndürmek
mümkündür. ‖ 3
Mevlânâ, hikayenin devamında Ģöyle der:
• Şu halde; ateşi yok eden müminin nûrudur. Çünkü bir şeyi, zıddından başka bir şeyle gidermek imkansızdır.
• Adalet günü olan kıyamette nâr (=ateş) nûrun zıddıdır. Çünkü nar kahırdan meydana gelmiştir. Nur ise Hakk'ın
lütfundan, kereminden yaratılmıştır.
• Eğer sen narın şerrini gidermek istiyorsan, ateşin gönlüne Hakk'ın rahmet suyunu dök.
• O rahmet suyunun kaynağı mümindir. Âb-ı hayat ise; ihsan4 ve iyilik sahibinin tertemiz olan rûhudur. 5
Bu beyitlerle ilgili A. Avni Konuk Ģöyle der: ―Nefsin hevâ ateĢini ortadan kaldıran insan-ı kâmilin
nûrudur. Nur, nârın (ateĢin) zıddıdır. Çünkü birinin kaynağı ―kahır‖, diğerininki ise ―lütuf‖tur. Kahır
lütfun zıddıdır. Zıddın giderilmesi zıdsız mümkün değildir. Nitekim gecenin karanlığını güneĢin ziyası
izâle eder. AteĢ Hakk‘ın kahır sıfatından; nur ise ilâhî fazıl ve rabbânî lütuftan zâhir oldu. Binâenaleyh
nâr, Hak Teâlâ‘nın ―Adl‖ ismi ile tecellî buyurduğu kıyamet gününde nûrun zıddı olur. Nâr (ateĢ) azap
verir; nur ise rahatlatır. Ġnsan-ı kâmil ise rahmet-i ―Rahîmiyyet‖in mazhar-ı kâmili olduğu için
kendisinden rahmet suyu fıĢkıran bir çeĢme gibidir. O muhsindir; zira onun ibadeti nazarında hâzır olan
Hakka‘dır. Nâkısın ibâdeti ise nazarında gâip olan Hakka‘dır. Nitekim hadiste ―Ġhsan, senin Allah Teâlâ‘yı
görür gibi ibadet etmendir.‖ buyurulur.‖ 6
Hikâye Ģu Ģekilde devam eder:
• Senin nefsin o tertemiz olan müminden kaçar. Çünkü sen, ateş tabiatlısın, o ise ırmak suyu gibidir.
• Ateşi su söndürdüğü için, ateş sudan kaçıcıdır.
• Senin duygun, düşüncen hep ateştendir. Şeyhin, mürşidin duygusu, düşüncesi ise; o latîf, o hoş nûrdandır. 7
Bu beyitlerin Ģerhiyle ilgili A. Avni Konuk Ģöyle der: ―Senin hissin ve fikrin nefsânî benlik
mahsulüdür. Nefsin ise cehennem tabiatlı olup ateĢ cinsindendir. Dolayısıyla senin his ve fikrin ateĢe
mensuptur. Ġnsan-ı kâmil ise nefsinin hüküm ve tesirinden kurtulmuĢ ve onda nûr-ı sâf olan ruhun
ahkam ve âsârı zahir olagelmiĢtir. Onun his ve fikri ruhunun mahsulüdür. Nûra mensup olan nur
cinsinden olur.‖ 8
A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c. III, s. 351-352.
Kâf, 50/30.
3 A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c. III, s. 352.
4 ġefik Can Ġhsan nedir? Muhsin kimdir? sorularına verilecek cevapla ilgili Ģu değerlendirmeyi yapar: ―Çoğu zaman iyilik
anlamına kullandığımız ihsan kelimesinin lügat manası, bir Ģeyi iyi ve güzel yapmaktır. Bir hadiste Ģöyle buyrulmuĢtur:
―Ġhsan senin Allah'a, onu görüyormuĢ gibi ibadet etmendir. Eğer sen onu göremiyorsan, o seni görmektedir.‖ Cenâb-ı
Hakk'ı görüyormuĢ gibi zevkle, huĢû ile ibâdet eden, namazını ihlâs ile kılan, orucunu riyâsız tutan mümin de
muhsindir.‖ Bk. a.g.e., c. II, s. 356 (399. dipnot).
5 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 355-356 (beyt: 1250-1253).
6 A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c. III, s. 352-353.
7 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 356 (beyt: 1254-1256).
8 A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c. III, s. 353.
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• Mürşidin nûru suyu, ateşe damla damla düştükçe, ateşten cız, cız ses çıkar.
• O cızladıkça sen ona: "Derde bat, öl geber!" de de şu cehennem gibi olan nefsin soğusun.
• Soğusun da, nefsinin ateşi senin rûhunun gül bahçesini yakmasın. Adâletini, ihsanını yok etmesin.
• Nefsinin ateşi söndükten sonra, gönül bahçesine ne ekersen biter. Laleler, ak güller, güzel kokulu marsimalar [siyah
sünbüller] yetişir.1
A. Avni Konuk, 1257. beytin Farsça orijinalinde geçen ―çekçek‖ kelimesi ile ilgili Ģu bilgileri verir:
―Çekçek, kılıç ve sopa darbeleri sâdâsı, su damlalarından çıkan ses veya üĢüme ya da yemek yeme anında
diĢlerin bir birine vurmasından çıkan ses anlamlarına gelir. Burada su damlasının ateĢe düĢmesinden hâsıl
olan cızırtı manasındadır.‖ Konuk, yukarıdaki beyitlerin yorumunu ise Ģu Ģekilde yapar: ―Yani sen insan-ı
kâmil huzurunda bulunduğun zaman onun bâtınî nûru senin nefsânî hevâlarına aks edip nefsinde bir
kıvranma ve ıztırâb hâsıl olur. ĠĢte bu hal, suyun ateĢe damlamasına benzer. Ġnsan-ı kâmil nûrunun senin
nefsânî sıfat ateĢinin üzerine düĢüp bâtınında cızırtılar peydâ ettiği ve nefsin kıvrandığı vakit, sen o
nefsine ―Ey nefis, sana ölüm ve ıztırâb vardır!‖ de ve bu sıkıntılara sabret. Tâ ki senin bu cehennem
tabiatlı olan nefsinin ateĢi sönsün ve soğusun. Buradaki ―ölüm ve dert‖ tabiri, bizim Türkçe‘mizde
―Karın ağrısı!‖na tekâbül eder. Nitekim çocuklar vâlidelerini üzdükleri vakit, vâlideleri onlara ―Amân,
karın ağrısı!‖ diye hitap ederler.‖ Müellif, 1259. beyitteki ―gülistan‖ (gül bahçesi) kelimesinden maksadın
tâat ve ibadetlerin meyvesi; ―adl‖den muradın da hudûd-ı ilâhiyye dâiresinde hareket etmek olduğunu
söyler ve Ģöyle devam eder: ―Adlin zıddı zulümdür. Bu da hudûd-ı ilâhiyyeyi tecâvüzdür. Nitekim âyet-i
kerimede ―Kim ki ilâhî hudûdu aĢarsa, muhakkak nefsine yani hakîkat-i zâtiyyesine zulmetti!‖
buyurulur.‖ Aynı beyitte geçen ―ihsan‖ kelimesini ise ―ihlâs‖ olarak yorumlar. Yani nefsânî sıfat ateĢleri
senin yapmıĢ olduğun tâatın meyvesini yakmasın ve hudûd-ı ilâhiyye dairesinden çıkarmasın ve ihlâsını
riya ve kendini beğenme gibi bozuk düĢüncelerle berbat etmesin.‖ 2
Konuk, 1260. beyitte geçen ―sîsenber‖ denilen çiçeğin nâne denilen güzel kokulu nebât arasında
yetiĢen siyah sümbül manasına geldiğini ve bu kelimenin beytin vezin ve kâfiyesine daha uygun
olduğunu; ―marsima‖ kelimesini lügâtlerde bulamadığını ifade ettikten sonra Ģu tasavvufî yorumu yapar:
―Nefsânî sıfatların ateĢleri söndükten sonraki amellerinin güzel semerelerini görürsün. Zemîn-i kalbinde
hikemiyyât-ı ilâhiyye kaynakları zuhûr edip, ulûm-i ledünniyye çiçekleri açılır.‖3
Mevlânâ bu Ģekilde nefsinin ateĢini söndüren bir kimsenin sonuçta gönül bahçesine ekeceği her Ģeyin
biteceğini, orada siyah sümbül gibi güzel kokulu çiçeklerin yetiĢeceğini kaydederek hikayeyi tamamlar.
Mevlânâ‘dan Gençlere Bazı Tavsiyeler
Mevlânâ gençlerin ağızdan çıkan sözlerine dikkat etmelerini tavsiye eder: “Bu dil, çakmak demiri ile
çakmak taşı gibidir. Dilden sıçrayıp çıkan söz, ateşe benzer. Bazen lâf olsun diye, bazen de bir şeyi anlatmak, nakletmek
için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her tarafta pamuk var, kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur?
Zalimler; insanlara kötülük yapmak isteyenler, o kimselerdir ki gözlerini kapamışlar, söyledikleri sözlerle âlemi fitne
ateşiyle yakıp yandırmışlardır.”4 “Şunu bil ki, ağızdan, dilden ansızın çıkan söz, yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o
ok bir daha geri dönmez; suyu baştan kesmek gerek.” 5
Mevlânâ, arkadaĢ seçimine dikkat edilmesi gerektiğini ve ahmaklarla dostluk yapılmamasını Ģu Ģekilde
öğütler: “…Çünkü ahmağın dostluğu, düşmanlıktan beterdir. Onu bir hile ile yanından uzaklaştırman gerek….”
6“Ahmağın sevgisi, tıpkı ayının sevgisidir. Onun kini sevgidir; sevgisi de kin...” 7
Mevlânâ baĢkalarının kusurunu araĢtırmanın doğru olmadığını ve mâsivâyı gönülden çıkarmak
ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 356 (beyt: 1257-1260).
A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c. III, s. 353.
3 A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c. III, s. 353-354.
4 ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 117 (beyt: 1593-1596).
5 ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 117 (beyt: 1658-1659).
6 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 410 (beyt: 2015).
7 ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 412 (beyt: 2130).
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gerektiğini Ģu Ģekilde ifade eder: ―İki gözünü de ayıp kılından, günah tozundan temizle de, ötelerin, gayb âleminin
bağlarını, bahçelerini, serviliklerini gör. Burnundan, genzinden mâsivâ nezlesini gider de, burnuna güzel mana kokuları,
ilahî kokular gelsin. Beden bukağısını, beden bağını canın ayağından çöz, çıkar da, canın mana çimenliklerinde donsun,
dolaşsın... Hasislik zincirini elinden, boynundan at da, şu felekte yeni bir baht elde et. Eğer lütuf kâbesine uçmak için
kanatların yoksa, aczini ve çaresizliğini her şeye çare bulan Allah'a arz et.” 1
Mevlânâ dünyadaki güzelliklerin Cenâb-ı Hakk‘ın güzelliği karĢısında bir damlacık mesabesinde
olduğunu ve bu nedenle insanın kendisinde bir varlık görmemesi gerektiğini Ģu Ģekilde ifade eder:
“Oğlum, sen bütün dünyayı ağzına kadar ilimle, güzellikle dolu bir testi bil, o testideki su, Cenâb-ı Hakk‟ın güzelliği
Diclesi‟nden bir damladır. O güzellik ise çokluğundan, bolluğundan, hadsiz hesapsız oluşundan kabına sığamamaktadır.
Şanı ve kudreti pek yüce olan Allah, gizli bir hazine idi. Güzelliğinden, büyüklüğünden, hadsiz hesapsız dolgunluğundan
ötürü gayb perdesini yırttı. Ve kara topraktan ibaret olan şu dünyayı sayısız varlıklarla, güzelliklerle, hesapsız nimetlerle
doldurdu da göklerden daha parlak bir hale getirdi. Gerçekten de Allah gizli bir hazine iken bilinmek istedi. Güzelliklerle
dopdolu olduğundan coşup taştı ve toprağı atlaslar giyinmiş bir sultan gibi süsledi ve donattı. Eğer o bedevî, Allah
Diclesi‟nin bir kulunu görmüş olsaydı, kendi varlık testisini kırar yok ederdi.” 2
Mevlânâ baĢa gelen sıkıntı ve belaların insandaki kötü huyların törpülenmesi için olduğunu ifade eder:
―Ey oğul, senin başına gelen cefâlar, belalar sana değildir; sende bulunan kötü huylaradır. Sende bulunan kötülük sıfatının
gidebilmesi içindir.” 3 “Anan sana kızınca; “Allâh canını alsın.” der. Fakat onun istediği, senin değil de, sendeki kötü
huyun ölümüdür.” 4
Mevlânâ gençlere maddenin esiri olmamalarını da tavsiye eder ve “Dünya bağını kopar, maddeye olan
bağlılıktan kendini kurtar da, hür ol.”5 der ve ardından sorar: “Ey oğul! Ne zamana kadar altının, gümüşün esiri
olacaksın?” 6
Mevlânâ, gençleri uyuĢturucu madde ve alkol bağımlılığı gibi kötü alıĢkanlıklar konusunda da uyarır:
―Şehvetlerine düşkün olanlar, kendilerini içki içerek zevk ve safa ile yaşıyorlar, sanırlar. O zavallılar, bir hayal üzerine
düşerler, kanatlarını kendileri yolarlar da, hakikate doğru uçamazlar.” 7 “Şunu iyi bil ki, bedene ait her arzu, her şehvet
şaraba ve afyona benzer. Aklın perdesidir. Akıllı kişi onun tesiri ile şaşkınlaşır. İnsanı yalnız şarap ile sarhoş olur, aklı
gider sanma. Bütün şehvetler, yani şehvete dair ne varsa, insanı bir çeşit sarhoş eder. Hepsi de gözü ve kulağı bağlar. İblis
bir melekti, şarap içmekten uzaktı. Ama onu, kendini üstün görmesi ve imansızlığı sarhoş etmişti.”8 Bu beyitlerden de
anlaĢıldığına göre Mevlânâ, sarhoĢluk verici Ģeyleri alkol ve uyuĢturucu ile sınırlı tutmamakta ve manevî
boyutunu da gözler önüne sermektedir.
Mevlânâ insanın sahip olduğu marifet ve hünerlerin hakikatte kendisinin olmadığını Ģu Ģekilde ifade
eder: ―Ey oğul, bu asayı yalnız bir asa olarak görme. Allah‟ın kudret elinde olmasa hiç bir asa böyle olmaz. Yâni
insanın beden asası Allah‟ın kudretli elinde olmasa bir hiçtir, bir et ve kemik yığınıdır. İnsanda bulunan, bütün marifetler,
hünerler, icatlar hakîkatte insanın değildir.” 9 “Göz, gerçekten de önce göz değildi; onun görme gücü yoktu! Çünkü bütün
beden, ana rahminde bir et parçasından ibâretti! Oğul; sen bir yağ parçasını görme sebebi sanma! Görme hassası, Allah‟ın
o ufacık yağ parçasına bir ihsanıdır! Öyle olmasaydı insan, rüyada bir şey göremezdi! Çünkü insan gözü kapalı uyurken
gözsüz olarak rüya görür. Peri de, şeytan da görür ama ikisinde de ne göz vardır, ne de gözdeki yağ parçası! Zaten nûrun
yağ parçası ile bir ilgisi yoktur, fakat merhamet sahibi, sevgi ihsan eden Allah, ona bu ilgiyi sağlamıştır!” 10
ġefik Can, a.g.e., c. II, s. 412-413 (beyt: 1944-1950).
ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 170 (beyt: 2860-2864).
3 ġefik Can, a.g.e., c. III, s. 324 (beyt: 4011).
4 ġefik Can, a.g.e., c. III, s. 324 (beyt: 4017).
5 ġefik Can, bu beytin yorumuyla ilgili olarak Ģunları kaydeder: ―Bizler, hür gibi görünen esirleriz. Ġsteklerimizin,
ihtiraslarımızın esiriyiz. Bu dünyada da, öteki dünyada da zevk peĢinde koĢmamak, ibâdeti cennet için yapmamak, maddî
arzulardan, hiddet, Ģöhret, Ģehvet tesirinden kurtulmak, mala, mülke kul olmamakla insan hür olabilir.‖ Bk. a.g.e., c. I, s.
15 (dipnot: 9).
6 ġefik Can, a.g.e., c. I, s. 15 (beyt: 19).
7 ġefik Can, a.g.e., c. III, s. 187 (beyt: 2138).
8 ġefik Can, a.g.e., c. IV, s. 643 (beyt: 3612-3614).
9 ġefik Can, a.g.e., c. IV, s. 458 (beyt: 1071).
10 ġefik Can, a.g.e., c. IV, s. 564 (beyt: 2402-2405).
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Mevlânâ gençlerin rûhen ferahlaması için yapmaları gerekeni bir misalle Ģu Ģekilde açıklar: ―Sûfînin biri
iç sıkıntısından cübbesini, elbisesini yırttı. Yırttıktan sonra da ferahladı.” 1 “Oğlum, rûhen ferahlamak, huzura kavuşmak
kavuşmak istiyorsan, o sûfînin, cübbesini yırttığı gibi sen de şu gölge varlığını yırt ki tortudan kurtulasın ve gönlünde safiyet
meydana gelsin. Sûfî, bulanıklıktan kurtulmayı, saf olmayı, tortusuz olmayı, her bakımdan temiz olmayı isteyen kişidir.
Yoksa sûfîlik sof, aba, yamalı cübbe giymek ve ağır ağır yürümek değildir.” 2
Mevlânâ gençlerin suretten hakikate yönelmelerini ve gönül gıdası ile beslenmelerini ister: ―Ey genç!
Kâmil bir insan sana Cenâb-ı Hakk‟tan bir misal, bir örnek ile bahsetse, hemen o örneğin suretine yapışır kalırsın, o
sureti hakikat sanırsın. Senin, ot gibi ayağın yere bağlı. Tam inanca ulaşmadığın için bir rüzgâr esince başını sallar
durursun. Fakat senin akıl ayağın yoktur ki, sûretten mânâya gidesin; Yahut da rûhunun ayağını bu beden balçığından
kurtarasın! Ayağını beden balçığından nasıl kurtarabilirsin ki, yaşayışın bu balçık içindedir, o balçıktandır. Bu yaşayıştan
vazgeçmek çok zordur. Ey zavallı! Sen yaşayışı Hak‟tan bulursan, o vakit hiç bir şeye aldırış etmezsin; dünyadan da,
balçıktan da kurtulursun. Süt emen bir çocuk, memeden ayrılıp sütten kesilince mama yer; dadıyı bırakır. Sen topraktan
biten daneler gibi yeryüzü sütüne bağlanmışsın; bu sütten kesil de gönüller gıdasını al! 3
Mevlânâ gençlerin kaza ve kadere bahane bulmasının doğru olmadığını ve nefislerini suçlayarak tövbe
etmeleri gerektiğini belirtir: “Ey genç; kaza ve kadere az bahane bul. Nasıl oluyor da suçunu başkalarına
yüklüyorsun? Zeyd kan döksün, kısasını Amr çeksin; Amr şarap içsin, Ahmed dayak yesin; böyle şey olur mu?” 4 Ey
genç kendi nefsini suçla da, adaletin verdiği cezayı az kına! Tövbe et, erkekçe başını yola koy; çünkü zerre ağırlığında hayır
eden de karşılığını görür, şer işleyen de... Nefsin efsûnuna az aldan, Hak güneşi bir zerreyi bile örtüp kaybetmez.” 5
Sonuç
Mevlânâ‘ya göre gençlik çağı insan hayatındaki en önemli devredir. Zira gençler bu dönemde her
yönde güçlü ve kuvvetlidirler. Bu dönemde yapılması gereken iĢler ve elde edilmesi gereken kazanımlar
vardır. Bunların baĢında, nefis ateĢini söndürmek, diğer bir ifadeyle nefsin istek ve arzularını kontrol
altına almak gelir. Bunun için de gencin, nefisle mücadele ve mücâhede etme yolunu ve metodunu
öğrenmesi ve bir rehber veya mürĢit kontrolü altında uygulaması gerekir. Çünkü Ģehvetin yanı sıra insan
nefsinde güçlü bir Ģekilde yer alan hırs, haset, tamah, düĢmanlık vb. kötü sıfatların her biri bir ―diken‖
mesabesinde olup, bunların bir bir sökülüp atılması ve yerlerine güzel sıfatların yerleĢtirilmesi lazımdır.
Ġnsan ancak bu suretle güzel ahlâk sahibi olabilir.
Mevlânâ‘ya göre kiĢi bunu ancak gençlik çağında baĢarabilir. Çünkü yaĢlılıkta kök salmıĢ olan
alıĢkanlık ve kötü huyları söküp atacak ve yerlerine iyi ve güzel huyları yerleĢtirecek güç ve kuvvet artık
kalmamıĢtır. Ayrıca kiĢinin bunu tek baĢına tam olarak gerçekleĢtirmesi ve baĢarması da neredeyse
mümkün değildir. Mevlânâ‘nın da iĢaret ettiği gibi, bunu tecrübe etmiĢ yani kendi nefsinde uygulayarak
baĢarmıĢ bir rehbere ihtiyaç vardır. Bu nedenle her genç, içinde bulunduğu gençlik günlerini ganimet
bilmeli; beden ve yüreği güçlü ve sapasağlam iken insanî ve dinî vazifelerini yerine getirmeye gayret
göstermelidir.
Mevlânâ‘nın gençlere çeĢitli konularda pek çok tavsiyesi olmuĢtur. O, gençlerin maddenin esiri
olmamalarını, ağızlarından çıkan sözlere dikkat etmelerini, kendilerinde herhangi bir varlık
görmemelerini, ahmaklarla dostluk yapmamalarını, Allah‘tan bol rahmet dilemelerini, baĢkalarının
kusurlarını araĢtırmamalarını, nefsin istek ve arzularına karĢı sabırlı olmalarını, akıllı olmalarını, mâsivâyı
gönülden çıkarmalarını, cimrilik yapmamalarını, suretten hakikate yönelmelerini, ölümü hoĢ bir halde
karĢılamalarını, baĢlarına gelen belaların onların kötü huylarını törpülemek için geldiğini bilmelerini, sahip
oldukları marifet ve hünerin gerçekte kendilerine ait olmadığını idrak etmelerini, gönüllerinde safiyet
meydana gelebilmesi için gölge varlıklarını yırtmalarını, kaza ve kadere bahane bulmamalarını, tövbe
etmelerini ve her zaman Allah‘ın emirlerini yerine getirmeye ve yasaklarından kaçınmaya çalıĢmalarını
ġefik Can, a.g.e., c. V, s. 44 (beyt: 354).
ġefik Can, a.g.e., c. V, s. 44 (beyt: 362-363).
3 ġefik Can, a.g.e., c. III, s. 92 (beyt: 1279-1285).
4 ġefik Can, a.g.e., c. VI, s. 363 (beyt: 413-414).
5 ġefik Can, a.g.e., c. VI, s. 364 (beyt: 430-433).
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tavsiye eder.
Mevlânâ‘ya nispet edilen Mevlevîlik baĢta olmak üzere bütün tasavvuf yollarının, tarih içerisinde
genelde insan özelde ise gençlik eğitimi için farklı metotlar geliĢtirip uyguladıkları bilinmektedir. Bu
yöntemlerden biri de ―nefis‖ merkezlidir, yani nefsin riyazet ve mücâhede ile terbiye edilmesini esas alır.
Mevlânâ‘nın da yukarıda açıkça ifade ettiği gibi, bu iĢin en uygun zamanı gençliktir. Günümüz gençliğinin
Mevlânâ‘nın gösterdiği yolda nefse ait dikenleri sökebilmesi için, baĢta eğitimciler olmak üzere herkesin
üzerine düĢen görevi yerine getirmesi, sağlam ve güçlü bir toplum ve gelecek için ne derece önemli
olduğunu takdirlerinize arz ediyorum.
Son olarak Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu‘nun, Mevlânâ‘nın gösterdiği yolda gençlerin eğitimi
üzerine yeniden düĢünmemize vesile olmasını diler; sabırla dinlediğiniz için hepinize teĢekkür eder,
saygılar sunarım.

MEVLÂNA'YA GÖRE AĠLE
Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE*

GiriĢ
Sözümüzün baĢında neden aile konusunu seçtiğimizi kısaca izah etmek istiyoruz. Bilindiği gibi
Mevlâna, devrinin klasik medrese eğitimini aldıktan sonra ġems'le buluĢmuĢ ve kendisinde var olan
sanatçı ve irĢad edici ruh, tabir yerinde ise, ondan sonra alevlenmiĢtir. Onun temel özelliklerinden biri de
hep halk arasında, halkla beraber, bir halk adamı oluĢudur. Bu iki durum, hem sahih Ġslam kültürünü ve
yorumunu, hem de halkın örf ve adetlerini eserlerine aktarmasını sağlamıĢtır. Durum böyle olunca da,
günümüzde dünya çapında ciddi sarsıntılar geçiren aile konusuna da değiĢik yönlerden değinmiĢ
olabileceğini düĢündük.
Diğer taraftan Mevlâna hep tasavvufî konularla ve özellikle de sema ile anılmakta ve bu yönü öne
çıkarılmaktadır. Oysa Mevlâna eserlerinde birçok sosyal konuya da değinmektedir. Aile de bunlardan
birisidir.
Bunların yanı sıra konuyu seçmemizdeki asıl muharrik sebep Ģudur: Bilindiği gibi Batı'da Mevlâna'nın
eserleri zaman zaman çok satan eserler listesine girmektedir. Bu arada ailenin en çok sıkıntı yaĢadığı yerler
de Batı ülkeleridir. Elbette kültür farklılığımız var, ancak evrensel prensiplerde insanlık ortaktır. Öyle ise,
bu eserlerde bulunan aile ile ilgili bazı konulara dikkat çekmek önemlidir, zira ortada bir problem var, ilgi
ile okunan eserler var ve bu eserlerde adı geçen probleme çözüm önerileri bulunmaktadır. Kısacası baĢta
geliĢmiĢ ülkelerin insanı olmak üzere, bütün Mevlâna takipçileri ve hayranlarına, onun sadece bir
mutasavvıf olmadığını ve sadece sema ile anılmaması gerektiğini hissettirmemiz gerekir. Çok kısa bir
bildiride konuyu etraflıca iĢlemek, takdir edersiniz ki mümkün değildi ama konuya iĢaret etmek istedik.
Sempozyum düzenleme heyetine bildiri özetini gönderdiğimizde, 'Mevlâna'da Kadın ve Aile' baĢlığını
koymuĢtuk ancak ikisinin ayrı çalıĢmaların konusu olacak kadar geniĢ olduklarını görünce aileyi seçtik.
AĢağıdaki satırlarda Mevlâna'nın aile konusundaki bazı görüĢlerini sizlerle paylaĢmak istiyoruz.
Bir Elmanın Ġki Yarısı: Kadın ve Erkek
Yüce Yaratıcı bütün varlığı olduğu gibi insanı da erkek ve kadın adlarıyla çift yaratmıĢtır. "Her Ģeyi
çift yarattık ki düĢünüp ders alasınız." (Zâriyât, 51/49) ayeti, bu gerçeği ifade etmektedir. Öyle ki,
zerrelerden kürelere, oradan sistem ve galaksilere kadar her yerde ve her Ģeyde bu gerçeği görmek
mümkündür. Ġnsanlar ve hayvanlar çift çift olarak yaratılmıĢtır. Bitkilerin yaratılıĢı da aynı Ģekildedir. "Ne
yücedir O Allah ki, toprağın bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve daha bilmedikleri nice
Ģeyleri hep çift yaratmıĢtır." (Yasin, 36/36) buyrularak daha önce icmâlî olarak verilen 'çift yarattık'
sözü, burada biraz daha tafsil edilmiĢtir. Bu ayette evvela her Ģeyin çift yaratıldığına dikkat çekilmiĢ, sonra
da yerin bitirdiği, ot, çiçek, ağaç vs. gibi varlıkların hepsi diĢi ve erkek olmak üzere bu umumi kanunun
Ģümulüne dâhil oldukları vurgulanmıĢtır.
Allah her Ģeyi çift yaratmakla kalmamıĢ, birini değerine hem muhtaç, hem de müĢtak yaratmıĢtır. Bir
atomda bir birlerine muhtaç ve birbirlerini çeken parçacıklar yarattığı gibi, semada dev gezegenleri de bir
birbirine muhtaç ve birbirlerini çeken özellikte yaratmıĢtır. Çift yaratılan insan da yani kadın ve erkekten
her biri de diğerine muhtaç ve müĢtaktır; biri diğerini cezp etmektedir. Öyle ise ne biri diğerinden
*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, abdulhakimyuce@hotmail.com
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müstağni kalabilir ne de biri diğerinden üstündür. Ancak bütün varlıkta olduğu gibi aralarında iĢ bölümü
yapılmıĢ ve tabiattaki gibi mükemmel bir düzen oluĢturulmuĢtur. Ne zaman ki insan eli bu düzene karıĢtı
ve keyfi uygulamalar baĢladı, o zaman da maalesef günümüzde olduğu gibi, düzen bozuldu. Sözün
burasında Mevlâna'ya kulak verelim:
"Âlemde her cüz‘ muhakkak kendi çiftini ister. Kehrüba nasıl saman çöpünü çekerse her cüz‘
muhakkak kendi çiftini çeker"
Gökyüzü yere "Merhaba" der, "demirle mıknatıs nasılsa ben de seninle öyleyim"
Gökyüzü aklen erkektir, yer kadın. Onun verdiğini bu besler yetiĢtirir.
Yerin harareti kalmadı mı gök hararet yollar, rutubeti bitti mi rutubet verir.…
Bu yeryüzü, hanımlıklar etmekte, doğurduğu çocukları emzirip yetiĢtirmektedir.
ġu halde yerle göğün de aklı var, böyle bil. Çünkü akıllıların iĢlerini iĢliyorlar.…
Yer olmasa güller, erguvanlar nasıl biter, gökyüzünün suyu, harareti olmasa yerden ne hâsıl olur?
DiĢinin erkeğe meyli ikisinin de iĢi tamamlansın diyedir.
Bu birlikte âlem baka bulsun diye Allah erkekle kadına da birbirlerine karĢı meyil verdi.…
Gece de böylece gündüzle sarmaĢ dolaĢ olmuĢtur. Geceyle gündüz görünüĢte birbirine aykırıdır, ama
hakikatte birdir.1
Ġnsanlığın Ortak Sünneti: Evlilik
Yukarıda iĢaret edildiği gibi Allah insanları çift yaratmıĢ ve 'biri diğerinin eĢi' anlamında 'zevceyn'
diyerek adeta evliliğe teĢvik etmiĢtir. Ġlahî vahyi insanlara ulaĢtıran son peygamber Hz. Muhammed
(s.a.s.) de evliliği teĢvik etmiĢ ve kendisi de evlenmiĢtir. Zaten, kadının erkeğe sevdirilmesi2 ve evlilikteki
peĢin ücretlerden ötürü olmalı, insanlar ilk günden beri, zaruri birçok Ģeye gösterdikleri hassasiyetlerden
daha fazlasını bu konuda göstermiĢler ve evliliği insanlığın ortak sünneti haline getirmiĢlerdir. Buna rağmen
her fert için evliliğin dinî bir gereklilik (farz) olduğu hükmü verilmiĢ değildir. Bu ararda tarih boyunca,
sayıları az da olsa, evlenmeyen kiĢilere rastlanmıĢ; evlenmemeyi sistemleĢtirerek hayat tarzı haline getiren
rahipler ve benzerleri ise hayatla çeliĢtikleri için tenkit edilmiĢlerdir.
Evlilik beraberinde bir dizi sorumluluk ve ağır yük getirmektedir. Dolayısıyla hakkıyla bir evlilik
herkes için mümkün olmayabilir. Kul hakkı, helal kazanç, çocuk terbiyesi ve benzeri ailevî
mükellefiyetleri gereğine uygun yerine getiremeyeceğini düĢünen bazı kiĢilerin evlilik konusunda rahat
davranmadıkları bilinmektedir. Efendimiz (s.a.s.) de bu mükellefiyetlere gücü yetmeyenlere oruç tutma,
az yeme, yoğun bir ibadet hayatı vb. tedbirlere müracaat etmelerini tavsiye etmiĢtir.
Ġslam kültürü ve insanlığın ortak değerleriyle beslenen Mevlâna da konuyu aynı çizgide ele almakta ve
Ģöyle demektedir: "Peygamber (s.a.s.)'in yolu, kıskançlığı törpüleme (def'etme) zahmetini içerdiği, kadının
yeme, giyme vb. isteklerine ve rencide edici söz ve davranıĢlarına katlanma zorluğunu taĢıdığı için
meĢakkatli yoldur. Ama ancak bu yolla Muhammedî alamet ortaya çıkar. Ġsa (a.s.)'ın yolu ise mücahede
ve halvet ile Ģehvetten kaçınmaktır. Mademki Muhammed'in yoluna gidemiyorsun bari Ġsa'nın yoluna git
ki büsbütün mahrum olmayasın."3 Öyle ise ya evlenmeli ya da engin bir ibadet ve zühd hayatı yaĢanmalı;
üçüncü bir yol tercih etmek Ģehvete mağlubiyeti beraberinde getirecektir ki o da Ģeytanın ağına düĢmek
demektir. Mevlâna Ģehvet konusunu uzun uzun anlattıktan sonra sözünü Ģöyle bağlıyor: "Evlilik,
(Ģeytanın ağına düĢmemek için) 'lâhavle' çekmeye benzer; mademki yeme-içmeye düĢkünsün vakit
geçirmeden evlen de Ģehvet seni belâya düĢürmesin. Aksi takdirde bil ki kedi gelir, yağlı kuyruğu kapar."4

Mesnevi, III, 4402–4418.
"Bana dünyadan üç Ģey sevdirildi: Güzel koku, kadınlar ve gözümün nûru olan namaz." Nesâî, IĢretü‘n-n-Nisâ, 1.
3 Mevlâna, Fihi Mâfih, (A. Avni Konuk, (S. Eraydın)), 82, Ġst. 1994.
4 Mesnevî, V, 1375–1377.
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Evliliğin Temel Prensiplerinden: Denklik
Evlilik, sadece bir kadın ve erkeğin nikâhlanıp yuva kurması değildir; o aynı zamanda birçok kiĢiden
oluĢan iki ailenin akrabalık bağlarıyla birbirlerine bağlanmaları, bazen birbirlerinden sorumlu olmaları,
aynı tasa ve sevinci paylaĢmaları, ortak veya sık sık çakıĢan bir hayat yaĢamaları ve birbirleri yüzünden
değer veya değersizlik kazanmaları demektir. Öyle ise evlilikte sadece kız ve erkeğin bu iĢe karar
vermeleri yeterli değildir. Ailelerin, özelilikle de kız tarafının onayı alınmalıdır. Zira ortaya çıkacak yeni
durum onları da yakından ilgilendirmektedir. ĠĢte evlilikten söz eden Ġslamî eserlerde, özellikle de fıkıh
kitaplarında dile getirilen denklik (küfüv) konusu bu meseleyi iĢlemektedir.
Denklik, evlenecek kız ve erkeğin din, ahlak, karakter, soy, fizik, yaĢ, servet ve meslek gibi konularda
mümkün mertebe birbirine yakın değerler taĢıması demektir. Ġslâm hukukunda denklikten maksat,
evlenecek eĢler arasında dînî, ekonomik ve sosyal seviye bakımından yakınlık ve denklik bulunmasıdır.
Bu denkliğin, hem çiftler arasında, hem de yeni akrabalar arasında saadet, huzur ve sevgiye vesile olacağı
düĢünülmüĢtür. GörüĢ farklılıkları olmakla birlikte, denklik konusuna, nikâhı bozma yetkisini kızın
velisine verecek kadar önem atfedilmiĢtir. Dikkat edilirse denklik, erkeğin değil, kadının menfaatine
yönelik bir haktır. Öyle ise evlilikte denklik, kadınlar için erkekte aranır. Yani bir erkeğin, evleneceği
kadına, din, ahlak, meslek ve zenginlik gibi niteliklerde denk durumda bulunması gerekir ki, bu durum
kadını korumak içindir. Zira denkliğin olmamasından doğacak sıkıntılar daha çok kadını ve onun
akrabalarını etkileyecektir. Denklik aynı zamanda huzur ve saadetin de olmasa olmazıdır. Nitekim
Efendimiz de "Kadınları denkleriyle evlendirin, onları velileri evlendirsin…"1 buyurmuĢtur.
Mevlâna da kadın-erkek denkliğine vurgu yapar ve güzel benzetmelerle konuyu Ģöyle iĢler:
"EĢlerin birbirine benzemesi lâzım; ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak!
Ayakkabının bir teki ayağa biraz dar gelirse ikisi de iĢe yaramaz.
Kapı kanadının biri küçük, diğeri büyük olur mu? Ormandaki aslana kurdun eĢ olduğunu hiç gördün
mü?
Bir gözü bomboĢ, öbürü tıka basa dolu olsa hurç devenin üstünde doğru duramaz.
Ben sağlam bir yürekle kanaat yolunda gidiyorum; sen neye kınama yolunu tutuyorsun?"2
"Kapının bir kanadı tahtadan, öbürü fildiĢinden... böyle Ģey olur mu hiç? Nikâhta iki çiftin birbirine
eĢit ve denk olması lazım, yoksa iĢ bozulur, geçim olmaz."3
Bakire Kadını Tercih
Aile saadeti için evlenilecek kızın bakire olması öteden beri ve hemen her toplumda üzerinde durulan
bir husustur. Elbette belli bir yaĢtan sonra veya bazı Ģartlardan ötürü dul insanla da evlenilebilir. Hatta
bazı çevrelerde dul kalmıĢ kadınların evlenmelerine iyi gözle bakılmamasının yanlıĢlığına da iĢaret
edilmelidir. Ancak bakireliğin önemi de göz ardı edilmemelidir. Ne dinin, ne örfün, ne aklın, Efendimizin
iĢaretiyle4, ne gelecekteki aile saadetinin kabul etmeyeceği ve bakireliği hedef alan 'evlilik öncesi cinsel deneyim
gerekir, bakireliği gözetmek ilkelliktir' vb. yayın ve görüĢlerin nasıl bir tahribat hedeflediği gözden
kaçırılmamalıdır. Bu konuya, niĢanlılık döneminde dinî nikâh kıyıldıktan sonra, düğün öncesi cinsel
temaslar da dâhildir ve önü alınamaz yanlıĢlara sebebiyet verebilir. GeliĢmiĢ ülkelerde evlilik öncesi cinsel
hayatın yol açtığı tahribatın boyutları büyük olmalı ki, Ģu türden haberler basına düĢmeye baĢladı:
"'GeliĢmiĢler' liginde dini en çok önemseyen ülke olan ABD'nin muhafazakâr Hıristiyanları, öbür
ligdeki ülkelerde bile zor rastlanacak yeni bir gelenek icat etti: Küçük kızlar için bekâret yemini baloları...
Düğün atmosferinde düzenlenen 'iffet baloları'nda, dokuz yaĢına girmiĢ kız çocukları babaları önünde,
ez-Zeylâî, Nasbu‘r-Râye, III, 196.
I, 2309–2311.
3 Mesnevî, IV, 196, 197.
4 "Evlenmek için bakire kızları tercih ediniz. Çünkü onlar daha tatlı dilli, kocayı daha fazla tatmin edici ve daha aza kanaat
edicidir." (Ġbn Mace, Nikâh, 7)
1

2 Mesnevî,
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evlenene dek bakire kalacaklarına dair yemin ediyor.
2006 yılı içinde çoğu Amerika'nın güney ve orta batı bölgelerinde olmak üzere 1400 iffet balosu
düzenlenmiĢ. Bu yıl sayının ikiye katlanması bekleniyor. Balolarda düğünlerde olan her Ģey var. Smokini
içinde gururlu baba, beyaz katlı pasta, limuzinler ve yemin töreni. Ama damat yok ve uzun elbiseli genç
kız da gelin değil. Baba, kızının bekâret yeminine karĢılık, evladının iffetini korumak için lekesiz bir yaĢam
süreceğine dair sözleĢme imzalıyor. Sonra baba kızına bekâret yüzüğü ya da iffet bileziği adları verilen
mücevher takıyor ki, kızı da gerdek gecesi bekâretinin simgesi olarak bunları kocasına teslim
edebilsin…"1 Konuyu fazla uzatmadan Mevlâna'nın sözlerine kulak verelim: (Kendisini deli gösteren bir
velinin sözlerini aktararak meseleyi anlatıyor)
Dünyada üç türlü kadın vardır, ikisi zahmet ve mihnetten ibarettir, birisi daimi bir hazinedir.
Onu alırsan tamamıyla senin olur. Ġkincisinin yarısı senin olur, yarısı senden ayrı aklır.
Üçünsü ise hiç sana mal olmaz. (…)
Bakire, tamamıyla sana mal olur, gamdan kurtulursun.
Yarısı senin olan ise duldur.
Fakat hiçbir surette senin olmayacak ise evlat sahibi hanımdır.
Ġlk kocasından çocuğu olduğu için sevgisi de, bütün hatıraları da oraya gider"2
Aile Saadetinin Ruhu: Güzel Geçim
Ailede saadet ve huzurun yakalanması ve bunların bir ömür sürdürülmeleri evliliğin esaslarındandır.
Hem Kur'an-i Kerim, hem hadis-i Ģerifler hem de hayat tecrübelerinin imbikten geçirilmiĢ Ģekli olan
ahlak ve adâb-ı muaĢeret kitapları bu konu üzerinde durmaktadırlar. Aile saadetinin birçok unsuru
bulunmaktadır, ancak güzel geçim bunlar arasında hep birinci sırada zikredilmektedir. Öyle anlaĢılıyor ki,
eĢler arasında güzel geçim saadet için olması gereken diğer unsurların zeminini hazırlamaktadır. Aksi
durum, yani güzel geçimin olmadığı yerde diğer unsurlar adeta ruhsuz kalacaklarından yetersiz
olacaklardır. Öyle ise güzel geçim aile saadet ve huzurunun ruhudur denilebilir.
Güzel geçim, değiĢik tarihî, sosyal, psikolojik ve fiziksel sebeplerden ötürü daha çok erkekten
beklenir; oturduğu zemin ise güzel ahlaktır. Kadının da güzel ahlaklı olması hem iĢi kolaylaĢtırır hem de
saadet ve huzur seviyesini yükseltir. Güzel ahlakın aile saadetindeki önemine Mevlâna erkeği merkeze
alarak, Ģöyle değinir:
"Hz. Peygamber buyurdu ki: Kadın, akıllı kiĢilere ve gönül ehline fazlasıyla galip olur.
Fakat cahiller kadına galip gelirler." Çünkü onlar, sert ve kaba muamelelidirler.
Onlarda acıma, incelik, lütuf ve sevgi azdır. Çünkü onların yaratılıĢlarında hayvanlık vasfı üstündür.
Sevgi, incelik, acımak insanlık huyudur, insanlık vasfıdır. Öfke ve Ģehvet ise hayvanlık vasfıdır.
Kadın Hakk‘ın nurudur, sadece bir sevgili değil... Sanki o mahlûk değil de haklıktır."3
Ailenin Temeline Konan Dinamit: Aldatma
Nesli bozan, ar ve namus perdesini yırtan ve aileyi parçalayan en büyük bela, bazı çevrelerce değiĢik
isimler verilerek masum hale sokulmaya çalıĢılan zinadır. Nikâhın demode olduğunu, eski çağlarda
kaldığını, kiĢinin hürriyetini engellediğini(!) söyleyerek insanlığı hayvanlaĢtırma hatta onların da gerisine
düĢürme gayreti içinde olan zihniyet, insanlık tarihi boyunca insanlığın ortak kabulü haline gelen nikâha
savaĢ açmıĢ bulunuyor. Bu zihniyet en çok basını kullanmakta ve aldatmayı meĢrulaĢtırma yoluna
gitmektedir. Belli bir çevrede ya da masa baĢında yapılan istatistiklerle her evli kadın veya erkeğin eĢini
aldattığı hissi uyarılmak istenmektedir. Bu istatistikleri okuyan veya dinleyen kiĢi bu dünyada sadece
http://www.radikal.com.tr/ 23/03/2007.
Mesnevî, II, 2411–2413.
3 Mesnevî. I, 2435
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kendisinin eĢine sadık kaldığını zanneder. Oysa durumun hiç de öyle olmadığını ortaya koyan çok sayıda
araĢtırma bulunmaktadır; ancak adı geçen zihniyetin iĢine gelmediği için bunlar yayınlanmamakta veya
üzerinde durulmamaktadır.
Ġstatistikler ne derse desin, bir defa bile aldatmanın yani zinanın yanlıĢlığı ve hem dine hem de
insanlığın ortak tarihi mirasına göre günah ve yanlıĢ olduğu ortadır. Mevlâna da konuyu bu anlayıĢla
iĢlemekte ve dolaylı cezasıyla birlikte konuya Ģöyle değinmektedir:
"Kim baĢkasının karısına kötülük ederse, iyi bilsin ki o kimse, kendi karısına pezevenklik eder.
Çünkü bir kötülüğün cezası, tıpkı onun gibi bir kötülüğe uğramaktır. Suçun cezası, o suçun misli olur.
Sen, baĢkasının karısını, herhangi bir sebeple, kendine çektin mi, aynen sen de onun gibi, hatta ondan
da daha üstün bir deyyussun."1
BoĢanma Modası veya Hastalığı
Evlilik, birçok yanlarıyla farklı yaratılmıĢ iki insanın ömür boyu ve her yönüyle ortak bir hayat
yaĢamak ve nesillerini devam ettirmek niyetiyle kurdukları tabii ve insanî bir beraberliktir. Bu farklılıklarla
birlikte söz konusu ortaklığın devam edebilmesi kiĢisel hayata sınır koymakla mümkün olabilecek,
dolayısıyla fedakârlık gerektirecektir. Farklılıkların çokluğuna göre fedakârlık da artacaktır. Elbette iĢ
çekilemez hale geldiğinde yani karĢılıklı olarak yapılacak fedakârlık kalmadığında son çare bu beraberliğin
bozulması olacaktır. Ancak, daha önce geliĢmiĢ batı ülkelerinde, son zamanlarda da bizde boĢanma
oranları ciddi bir yükseliĢ göstermekte, fedakârlığın, 'hayata sınır koymamama', prensipsizliğine kurban
edildiği; bunun da ortaklığı yani evliliği bozduğu görülmektedir. 26 Aralık 2005 tarihli gazetelerde
yayınlanan konuyla ilgili bir haberin ilk satırları Ģu Ģekildedir: "Son 10 yıldaki boĢanma oranları evlilikte
bir yıl dolmadan 'ĢipĢak boĢanmaların' arttığını gösterdi. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK),
Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılından 2004 yılına kadar olan dönemin ekonomik ve sosyal
göstergelerinden oluĢturduğu 'Ġstatistikî Göstergeler 1923–2004' isimli yeni yayında Türkiye'deki
boĢanma istatistiklerine de yer verdi. TÜĠK'in verilerine göre, 1993 yılında 27 bin 725 olan boĢanma
sayısı yüzde 80.7 oranında artarak 50 bin 108'e ulaĢtı… 2003 yılındaki 50 bin 108 boĢanmadan yüzde
93'üne geçimsizlik gerekçe gösterildi." Durumun vahametini ortaya koymak için baĢka söze gerek yok
sanırım.
Mevlâna'nın bir hikâye kahramanına söylettiği bu konudaki fikirlerini kısaca zikretmek istiyoruz:
"Kadının biri kocasına dedi ki: "Ey adamlığı bir adımda aĢan!
Bana hiç bakmıyorsun, neden? Ne vakte dek bu horlukta kalacağım?"
Kocası dedi ki: "Boğazına bakıyorum; çıplağım ama elim ayağım var, çalıĢıp çabalıyorum.
Güzelim, ere kadının boğazına ve elbisesine bakmak farzdır. Ben ikisine de bakıyorum. Bu hususlarda
eksiğin, gediğin yok."
Kadın, gömleğinin yerini gösterdi. Pek kaba ve kirliydi.
Dedi ki: "Kabalığından bedenimi yiyor. Kimse kimseye bu çeĢit elbise verir mi?"
Kocası: "Ey kadın" dedi, "sana bir sorum var. Ben yoksul bir adamım, elimden ancak bu geliyor.
Doğru, bu çok kaba, çok çirkin, fakat ey düĢünceli kadın, bir düĢün!
Bu mu daha kötü, yoksa boşanmak mı? Bu mu sana daha kötü geliyor, yoksa ayrılık mı?"2
Hayırlı Evlat Ġstemek
Evliliğin asıl amacı nesli devam ettirmek yani çocukların dünyaya gelmesine aracı olmaktır. Diğer
hususlar bu amacın gerçekleĢmesi için birer avanstan ibarettir. Günümüzde avanslarla amacın yer

1
2

Mesnevî, V, 4000.
Mesnevi, VI, 1758–1768
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değiĢtirmesinden ötürü olmalı, önü alınamaz arızalar baĢ göstermiĢtir. Her iĢte olduğu gibi, evliliğin temel
amacı olan çocuk konusunda da hayırlısını istemek dinimizin ve selim fıtratın gereğidir. Çocuk sahibi
veya erkek çocuk sahibi olacağız diye bilimsel olmayan veya dinen caiz olmayan yöntemlere baĢvurmak,
hayırlı evlat isteme prensip ve esprisine terstir. Hele iĢi, uluslararası sperm bankalarından hamile kalmaya
kadar uzatmak, sadece din, ahlak ve fıtrat kanunlarına meydan okumak değil, aynı zamanda insanlık
çapında bir nesil bozukluğuna ve neticede tefessühe davetiye çıkarmak demektir.
Diğer taraftan, insanoğlunun diğer canlılardan farklı olarak uzun süreli ve sağlam temellere dayalı
eğitime ihtiyacı bulunmaktadır. Ahlakî ve dinî eğitim de genel eğitimin iki temel unsurudur. Evlatlarımıza
sadece fazla mal mülk bırakmakla onları eğitmiĢ sayılamayız. Bırakın eğitmeyi, ahlakî prensiplerden
yoksun bir zengin toplumun içine girmiĢ bir virüs gibidir.
ĠĢte diğer büyük insanlar gibi Mevlâna da bu konuda bizleri uyarmakta ve Ģu teĢhislerde
bulunmaktadır:
"Adam, 'malın sebatı yoktur, gece gelir, gündüz dağılıverir.
Güzelliğin de değeri yoktur. Bir diken yarası ile renk solup sararıverir.
Büyük bir adamın oğlu olmak da bir Ģey değil. Bu çeĢit gençler malla mülkle gururlanır.
Nice büyük adamların oğulları vardır ki kötülükte bulunur, yaptığı kötü iĢ yüzünden babasına bir âr olur.'
(dedi)1
En Büyük Ġmtihan: KarĢı Cins
Ġnsanoğlunun dünya hayatı, Cennette karĢısına çıkan ilk imtihanı kaybetmesiyle baĢladı. Ancak tekrar
asıl yurdu olan Cennete geri dönebilmesi için çetrefilli bir sürü imtihandan geçmesi gerekmektedir. Kimi
açık kimi gizli, kimi tanıdık kimi yabancı, kimi içten kimi dıĢarıdan… Cennete giden yolda çeĢit çeĢit
imtihan insanoğlunu beklemektedir. Bunların en zoru, kim bilir belki de ilk imtihan olan, karĢı cinse
duyulan arzu ve meyildir. Her ne kadar o ilk imtihandaki gibi meyveden yemeye genel bir yasak
konmamıĢ ve keyfe kâfi gelecek bir helal daire oluĢturulmuĢ olsa bile, karĢı cinsle imtihan hala zorlukta
ilk sıradadır.
Kadın-erkek iki cins için de bu imtihan söz konusu olmakla beraber, herhalde erkeğin bu konudaki
irade zayıflığı ve kadının fendi ile cazibesi daha çok erkeğe imtihan kaybettiriyor gibi görünüyor. Zayıf
olan erkek, araç olan kadın… Ama zannediyorum asıl suçlu, yine erkeklerden olan üçüncü Ģahıslardır.
Reklam, basın, ölçüsüz süs, açık saçıklık, porno film, internet ve daha baĢka birçok yolla kadını, tabir
yerinde ise oltanın ucundaki yem gibi kullanan yine erkeklerdir. Zaman zaman kadınlarla
konuĢulduğunda bu durum açıkça ortaya çıkmaktadır. Kadının Ģu andaki konum ve halinden memnun
olan kadınların azlığı da bunu göstermektedir.
Mevlâna'nın aĢağıda vereceğimiz dörtlüklerinde de, erkeği avlamak için yine kadın, yine üçüncü bir
Ģahıs yani Ģeytan tarafından kullanılmaktadır.
"Melun Ġblis, Allah‘a, 'avlanabilmek için bana kuvvetli bir tuzak lazım' dedi.
Allah, ona altın, gümüĢ ve at gösterdi, 'halkı bunlarla aldatabilirsin' dedi.
Ġblis, zahiren bunu beğendi. Beğendi ama suratını ekĢitti, sıkılmıĢ turunç gibi dudaklarını sarkıttı.
Allah, o geberesiceye güzel madenlerden, altın ve mücevheratı armağan etti.
'A melun' dedi, 'Ģu tuzağı da al'. ġeytan dedi ki: 'Ey güzel yardımcı, daha artır.'
Yağlı, ballı Ģeylerle ağır ve değerli Ģaraplar ve birçok ipek elbiseler verdi.
ġeytan dedi ki: 'Ya Rabbi, imdat et, bundan fazla isterim. Ver de onları iplerimle adamakıllı
bağlayayım.
Bu suretle erkek ve yürekli sarhoĢların, erkekçesine o bağları koparsınlar.
Bu hava ve heves tuzaklarıyla ipler, senin erini adam olmayanlardan ayırt etsin.
1
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Ey ululuk tahtının sultanı, baĢka bir tuzak istiyorum, öyle bir tuzak ki insanı baĢ aĢağı atacak kadar
Ģiddetli ve aldatıcı olsun.'
Allah, Ģarap ve çalgıyı getirip önüne koydu.
ġeytan bunları görünce hafifçe güldü, neĢelendi.
'Ezeli azgınlığa haber gönderip fitne denizinin dibinden toz kopar' dedi. Musa da senin kullarından
bir kul değil miydi? Deniz dibinde tozdan perdeler salmadı mı?
Su her taraftan çekildi ve deniz dibinden bir toz koptu.'
Allah erkeklerin aklını, sabrını alan kadın güzelliğini ona gösterince, parmaklarını Ģıkırdatarak
oynamaya baĢladı. 'Ver, ver, Ģimdi muradıma kavuĢtum' dedi.
Aklı fikri kararsız hale getiren o mahmur gözleri görünce,
ġu gönlü çörek otu gibi yakıp kavuran dilberlerin yüzlerini seyredince neĢelendi.
Yüz, ben, kaĢ… Akik gibi dudaklar… Sanki ince bir perdeden Allah parlamıĢ.
ġeytan, incecik perdeden Allah tecelli etmiĢ gibi o iĢveyi görünce derhal yerinden sıçrayıp oynamaya
koyuldu."1

1

Mesnevi, V, 940–60.

MEVLANA‘NIN EĞĠTĠMCĠ KĠġĠLĠĞĠ
Prof. Dr. ġuayip ÖZDEMĠR

Mevlana Ġslam aleminin yetiĢtirdiği önemli Ģahsiyetlerden biridir. Çok yönlü bir kiĢiliğe sahiptir. O bir
bilgin, mütefekkir, Ģair, mutasavvıf ve gönül ehlidir. Mevlana aynı zamanda bir eğitimcidir. Eğitimle ilgili
orijinal düĢüncelere sahiptir.
Biz tebliğimizde önce Mevlana‘nın hayatı hakkında bilgi vereceğiz. Daha sonra eğitim öğretimle ilgili
görüĢleri çerçevesinde onun eğitimci kiĢiliği üzerinde duracağız.
A- HAYATI
Mevlana 30 Eylül 1207‘de Belh‘te doğmuĢtur.1 Asıl adı Muhammed‘dir. Celâleddin onun lakabıdır.
Bütün tarihçiler onu bu ad ve lakapla tanırlar.2 Rumi lakabı da, Mevlana‘nın geçmiĢte Diyar-ı Rum adıyla
anılan Anadolu‘ya yerleĢmesi ve hayatının büyük kısmını Anadolu‘nun mümtaz Ģehri Konya‘da geçirmesi
sebebiyle kullanılmaktadır.3 17 Aralık 1273‘de Konya‘da ölmüĢtür.4
Mevlana çok asil ve kültürlü bir aileye mensuptur. Ġlk tahsilini büyük alim ve mutasavvıf olan babası
Bahaeddin Veled‘den almıĢtır.5 Belh‘de babasından öğrenim gören Mevlana, Konya‘da onun ölümünden
sonra, babasının halifesi olan Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizi‘nin öğrencisi olmuĢtur. 6 Seyyid
Burhaneddin‘in teĢvikiyle Halep‘e gitmiĢ, hadis, fıkıh, tefsir, edebiyat ve felsefe tahsili görmüĢtür.
Halep‘teki tahsilinden sonra, ġam‘a gelmiĢ, orada 4 yıllık bir öğrenim görmüĢtür.7 Olgunluk yaĢında
ġems-i Tebrizi ile bir araya gelmiĢ, ondan feyz almıĢtır.8
Mevlana‘nın düĢünce yapısının Ģekillenmesinde Seyyid Burhaneddin ile ġems-i Tebrizi‘nin büyük
etkisi olmuĢtur.9 ġeri ilimleri Seyyid Burhaneddin‘den, tasavvuf felsefesini ve bu felsefeye uygun hayat
tarzını ġems-i Tebrizi‘den öğrenmiĢtir.10 ġem-i Tebrizi için duyduğu tasavvufi aĢk, Mevlana‘yı Ģair etmiĢ


Fırat Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
Bediuzzaman Fürüzanfer, Mevlana Celaleddin, Çev. Feridun Nafiz Uzluk, MEB. Yayınları, Ġstanbul, 1997, s. 68, Ahmet
Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, Çev. Tahsin Yazıcı, C. 1, Ankara, 1973, s. 154, Feridun bin Ahmed-i Sipehsalar, Mevlana ve
Etrafındakiler, Çev., Tahsin Yazıcı, Tercüman 1001 Temel Eser, Ġstanbul, 1977, s. 33, Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlana
Celaleddin, Ġnkılap Kitabevi, Ġstanbul, 1951, s. 42, Mehmet Önder, Mevlana, (Hayatı-Eserleri), Tercüman 1001 Temel Eser,
Ġstanbul, 1970, s. 43, Feyzi Alıcı, Mevlana Celaleddin, (Hayatı-Eserleri), DoğuĢ Ofset, Konya, 1986, s. 28, R. A. Nıcholson,
Mevlana Celaleddin Rumi, Çev. Ayten Lermioğlu, Ġstanbul, 1970, s. 15, Arif Etik, Şems-i Tebrizi ve Mevlana, Sebat Ofset,
Konya, 1982, s. 9.
2 Füruzanfer, a.g.e., s. 63.
3 Füruzanfer, a.g.e., s. 68-69, Emine Yeniterzi, Mevlana Celaleddin Rumi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2005, s.
1-2.
4 Eflaki, a.g.e., C. 2, s. 19, Sipehsalar, a.g.e., s. 113-114, Füruzanfer, a.g.e., s. 285, Gölpınarlı, a.g.e., s. 121, Alıcı, a.g.e., s.
106.
5 Eflaki, a.g.e., C. 1, s. 140, Ġsmet Zeki Eyuboğlu, Bütün Yönleriyle Mevlana Celaleddin, Ġstanbul, 2003, s. 51.
6 Eflaki, a.g.e., C. 1, s. 144, Sipehsalar, a.g.e., s. 34, Eyuboğlu, a.g.e., s. 51.
7 Eflaki, a.g.e., C. 1, s. 160, Sipehsalar, a.g.e., s. 35, 40, Füruzanfer, a.g.e., s. 148, Etik, a.g.e., s. 15-16.
8 Eflaki, a.g.e., C. 1, s. 164-165, 167, C. 2, 79-81, Sipehsalar, a.g.e., s. 126, Etik, a.g.e., s. 19 vd., Eyuboğlu, a.g.e., s. 51-52,
Füruzanfer, a.g.e., s. 162-170.
9 Bkz., Gölpınarlı, a.g.e., s. 44, 47-92.
10 Meydan Larousse , C. 2, Meydan Yayınevi, Ġstanbul, 1985, s. 838.
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ve böylece kendisi Ġslam aleminin en büyük Ģairlerinden bir olmuĢtur.1
B- EĞĠTĠMLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ
Mevlana, Seyyid Burhaneddin‘in ölümünden sonra, hem maddi hem de manevi sahada tam kemale
ermiĢ, uyarıcılık ve öğretim faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 1241-1245 yılları arasında babasının ve hocalarının
metotlarını takip ederek fıkıh ve din bilimleri üzerine dersler vermiĢ, halka vaaz ve nasihatte
bulunmuĢtur. Din ilimleri tahsil eden öğrencilerinin sayısı günde 400‘ü bulmuĢtur.2
Mevlana öğretim faaliyetinin yanı sıra manevi eğiticilik görevini de sürdürmüĢ, zikir meclisleri kurmuĢ,
insanları Allah‘ın dinine davet etmiĢtir. Etrafında pek çok mürit toplanmıĢtır.3 Mevlana‘nın eğiticiliği üç
Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Medreselerde bir müderris olarak öğrencilere ders vermek (örgün din eğitimi),
zikir halkaları kurarak müritlerini manevi açıdan geliĢtirmek (mürĢitlik) ve cami kürsüsünden halka vaaz
etmek (yaygın din eğitimi).
Mevlana‘nın eğitimle ilgili görüĢlerini Ģu baĢlıklar altında ele alabiliriz:
a- Eğitime Duyulan Ġhtiyaç
Mevlana, eğitimin temeline ihtiyaç kavramını koymuĢtur. Ona göre eğitimi zorunlu kılan, insanın ham
kabiliyetlerle dünyaya gelmiĢ olması ve bu kabiliyetlerin geliĢebilmesi için bir eğiticiye ihtiyaç duymasıdır.4
Mevlana bitkinin yağmura olan ihtiyacını, insanın eğitime olan ihtiyacına benzetmiĢtir.
―Ekinlere benziyoruz cancağızım; şu meydanda bitmişiz, dudaklarımız kupkuru, canla gönülle yağmur bulutunu
arayıp beklemekteyiz”.5
Dudakların kuruması, insanın hamlığını ve eksikliğini ifade etmektedir. Bu da onu arayıĢa ve
beklentiye sevk etmektedir. Hamlığın doğurduğu bu arayıĢ ve ihtiyaç, hep insanı sulayacak ve
doyuracaktır. Hamlığını ve noksanlığını giderecek olan ise eğitimdir.6
Mevlana‘nın eğiticiye ihtiyaç ifade eden sözlerini Ģöyle sıralayabiliriz:
“Şu aldatıcılar pazarında zahit görünenler çoktur; sağlam bir aklın var ama aldatırlar gene de seni. Meğer ki efendiler
efendisi Şemseddin, her solukta yardım ede sana, canını uyara”.7
“Alemin dayancı, güvenci olsan gene de yüzümüze muhtaçsın; apaydın kesilsen, gene bir güneşe ihtiyacın var”. 8
“Canım la‟ldir diyorsun deme; bu çeşit la‟l olmaz; güneş ışığından ayırma onu; mermer kaya o”.9
Görüldüğü gibi Mevlana, eğiticiyi güneĢle özdeĢleĢtirmektedir. Nasıl ki güneĢ karanlık dünyayı
aydınlatıyorsa, eğitici de karanlık gönüllere ıĢık saçacaktır. Ġnsan ne kadar kabiliyete sahip olsa ve bir
takım üstün özellikleri taĢısa da her zaman bir eğiticinin eksikliğini hissedecektir.
b- Eğitimin Gücü
Mevlana‘nın eğitimle ilgili ele aldığı önemli konulardan biri de eğitimin gücü meselesidir. Bu konudaki
görüĢünü eğitim tanımında açıkça ortaya çıkmaktadır.
―Eğitim, her eksiği tamama doğru çekip götüren faaliyettir. Her bitkiye hayat veren akar su gibi, eğitim de insana
H. Rıtter, ―Celaleddin Rumi‖, İslam Ansiklopedisi, C. 3, MEB., EskiĢehir, 1997, s. 55, Sadettin Kocatürk, Mevlana‟da
Varlık, İnsan, Aşk ve Ölüm Teması, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s. 25.
2 Etik, a.g.e., s. 18-19.
3 Füruzanfer, a.g.e., s. 248.
4 Bayraktar Bayraklı, ―Mevlana‘nın Eğitim AnlayıĢı‖, 4. Milli Mevlana Kongresi (Tebliğler), 12-13 Aralık 1989, Selçuk
Üniversitesi Yayınları, Konya, 1991, s. 126.
5 Mevlana Celaleddin, Divan-ı Kebir, Çev. Abdulbaki Gölpınarlı, Ġstanbul, 1974, C. 2, b. 46.
6 Mustafa Usta, Divan-ı Kebir‟de Mevlana‟nın Eğitim Görüşü, Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Ġstanbul,
1995, s. 27.
7 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 5, b. 6591-2.
8 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 2, b. 3678.
9 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 6, b. 87.
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manevi yaşayış veren bir eylemdir. Eğitim, eğitimden yoksun olanlara can kaynağından arklar açma sanatıdır. Gönlü,
canı, aşkla, sevgiliye kavuşması için harekete geçiren güç eğitimdir. Zira gönül devreye, gam da ateşe benzer. O aşkın
ateşinde yanmak, eğitimden geçmektir. Eğitim öze yönelme, özü görme, kuru olan özleri yağlayıp yumuşatma sanatıdır.
Eğitim bir bakıma değişimdir, olgunlaşmaktır. Olgunlaşmak için pişmektir. Eğitim korumaktır, takip etmektir,
yüceltmektir. Eğitim bir bahardır, solan gülleri yeşertir, canlandırır.”1
Böylece Mevlana, eğitimin tanımında merkeze insanı almıĢ, her Ģeyi ona adamıĢ, tabiattan örnekler
getirerek onun bir sanat olduğuna dikkat çekmiĢtir. Onu bir geliĢme, değiĢme, olgunlaĢma ve
zenginleĢme sanatı olarak görmüĢtür. Ġnsana Ģekil vermek için iç alemine nüfuz etme sanatı olarak
takdim etmiĢtir. Eğitim faaliyetini bir can verme, tazelendirme, biçime sokma olarak tanımlamıĢtır.2
Mevlana eğitimin gücüne inanmaktadır. Eğitimin gücüne değinirken, eğitimi sonsuz bir güç olarak
kabul etmemektedir. Eğitimde kadere yer vermektedir. Kaderle eğitimi birbirine zıt değil, aksine birbirini
tamamlayan iki faaliyet olarak görmektedir. Bu konuda Ģunları söylemektedir:
“Şütürün adı Türkçe nedir? Söyle deve de. Yavrusunun adı, hani onun ardınca koşup duran yavrusunun adı ne
olabilir. O da deve yavrusu, köşek. Biz de kaza ve kaderin oğullarıyız, herkesin anası kaza ve kaderdir; çocuklar gibi
kaza ve kaderin peşinde koşup dururuz. Ondan süt emmedeyiz, onun peşinden uçmadayız; ister doğuya koşsun, ister
batıya, ister de göğe ağsın, hep peşindeyiz onun. Yolculuk davulu vurulmuştur, Tanrı‟nın görüp gözetmesine, koruyup
kollamasına sığınarak yola ayak basalım.”3
Görüldüğü gibi Mevlana, eğitimin insanı, ona biçilen kaderin elinde geliĢtirilebileceğini
savunmaktadır. Kader var eder, eğitim geliĢtirir. Kader eğitimin hedefini ve gayesini belirler. Eğitim
insanı ona götürmeye çalıĢır.4
Mevlana eğitimin gücüne değinirken sınırlarına dikkat çekmektedir. Ona göre eğitim var olanı
geliĢtirir, olmayanı var edemez. AĢağıda ona ait olan ifade bu hususu çok güzel açıklamaktadır:
“İsa, bakırını altın eder, altının varsa mücevher yapar, mücevherin varsa onu daha da güzelleştirir, aydan da, güneşten
de daha güzel bir hale sokar”.5
Mevlana‘ya ait ifadeden eğitimin gücünün sınırları çizildiğini görmekteyiz. Buna göre eğitimci bakırı
mücevher yapamaz. Bir üst seviye ne ise oraya çıkartabilir. Yani, eğitimci zeka seviyesi düĢük birini dahi
yapamaz. Üstün zekalı olanı geliĢtirip en son noktasına ulaĢtırabilir.6
Mevlana eğitimin gücünden tam yararlanmak için, öğrencinin tam bir teslimiyetle eğiticiye
bağlanmasını istemektedir:
“Hizmet harmanında, yüce köy ağasına bir saman çöpü kesilseydin bir kehribar yapardı seni”.7
Hizmet harmanı eğitim faaliyetidir. Köy ağası da eğitimcidir. GeliĢebilmek için öğrenci benliğinden
sıyrılmalıdır. Gururunu terk etmelidir. Kendinde bir varlık gören öğrenci, eğitimden istifade edemez.8
Mevlana eğitimci ile öğrenci arasındaki iliĢkiyi ve eğitimin gücünü, marangozun tahta ile olan iliĢkisiyle
açıklamaktadır.
“Dülgerin onunla bazı işleri vardır. Öğrenci ne keserden kaçmalı ve ne de çividen. Tahta gibi benliğinden
vazgeçmelidir. Keserin düşüncesine aykırı davranmamalıdır. Marangozdan kaçtığı zaman, ateşte odun olmaktan başka bir
şeye yaramayacağını bilmelidir.”9
Bu görüĢüyle Mevlana modern eğitimde yer alan, ―çocuğun benliğini öne çıkarma‖ düĢüncesine ters
Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 2, b. 197, b. 1127-30, C. 5, b. 4710; C. 6, b. 1307, C. 7, b. 1054, b. 1204.
Usta, a.g.e., s. 30.
3 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 2, b. 2246-9.
4 Usta, a.g.e., s. 30.
5 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 1810.
6 Usta, a.g.e., s. 31.
7 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 6, b. 111.
8 Usta, a.g.e., s. 32.
9 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 5, b. 6195-6.
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düĢmemektedir. Ġlk bakıĢta öyle görünse bile, Mevlana modern görüĢten biraz daha ileri giderek,
çocuğun gerçek benliğini yakalayıp, öne çıkmasını istemektedir. Bu benlik eğitim sayesinde kendini
bulacak, eğitimin hür havasında, çocuğun bağımsızlık dünyasında kendini öne sürecektir.1
Mevlana eğitimin gücüne inanmakla birlikte kalıtımın önemini göz önünde bulundurmaktadır. ―Musa
gibi kimsenin sütünü emmedik‖2 ifadesiyle kalıtımın insanın huy ve karakterinin Ģekillenmesindeki
önemine dikkat çekmektedir.
c- Eğitimcinin Vasıfları
Mevlana eğitimci için ―Ģeyh‖, ―pir‖, ―mürĢid‖, gönül sahibi‖, ―arif‖ ve ―kamil insan‖ kavramlarını
kullanmıĢtır. Kullanılan kavramlar farklı ve çeĢitli olsa da asıl maksat, (bu günün öğretmen kavramıyla
ifade edilen) eğitim ve öğretim faaliyetiyle uğraĢan, formasyonunu tamamlamıĢ, gerçek benliğini
kazanmıĢ bilge kiĢidir.3
Mevlana nefsi öldürüp gerçek benliği kazanmak için bir eğitimciye ihtiyaç olduğu görüĢündedir. 4 Ona
göre nasıl ki tarla ancak erbabı tarafından iĢlenerek ürün veriyorsa, insan varlığının gücü olan aklın da
öğrenebilme ve belli becerileri kazanabilmesi için ehil bir eğitimciye ihtiyaç vardır.5
Ġnsanı, görünüĢte küçük ama hakikatte en büyük varlık olarak tanımlayan Mevlana, ―Ġnsan-ı Kamil‖
diye seslendiği eğitimini tamamlamıĢ olgun insanı, içinde alemler barındıran yüzlerce katlı dibi ve kıyısı
olmayan bir tevhit denizi Ģeklinde ifade etmiĢtir.6
Mevlana‘ya göre eğitimci doğaya can veren bahar yağmuru gibidir7, yaraya Ģifa veren merhemdir.8
Mevlana eğitimcide bulunması gerekli vasıfları Ģu Ģekilde sıralamaktadır.
1- Eğitimci ilahi aĢka sahip olmalıdır.9
2- Eğitimci gönül ehli olmalıdır.10
3- Eğitimci olgunlaĢtırıcı olmalıdır.11
4- Eğitimci yumuĢak kalpli olmalıdır.12
5- Eğitimci aydınlatıcı olmalıdır.13
6- Eğitimci meslek sevgisine sahip olmalıdır.14
7- Eğitimci mesleki bilgiye sahip olmalıdır.15
8- Eğitimci rehber olmalıdır.16
9- Eğitimci yüceltici olmalıdır.1

Usta, a.g.e., s. 34-35.
Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 5, b. 4172.
3 Ahmet Bayram, Mesnevi‟de Mevlana‟nın Eğitim ve Eğitim Yöneticisine Dair Görüşleriyle Modern Anlayışı Bir Karşılaştırma Denemesi,
(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2001, s. 31.
4 Mevlana, Mesnevi, Çev. Velid Ġzbudak, MEB. Yayınları, Ġstanbul, 1991, C. 2, b. 2525.
5 Tahirü‘l Mevlevi, Şerh-i Mesnevi, ġamil Yayınevi, Ġstanbul, C. 12, b. 13736.
6 Mevlana, Mesnevi, C. 4, b. 521.
7 Mevlana, Mesnevi, C. 1, b. 2043.
8 Mevlana, Mesnevi, C. 1, b. 3225.
9 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 274-77, C. 5, b. 2731, b. 4945, C. 6, b. 742, b. 1955.
10 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 167-172, C. 5, b. 6318, C.6, b. 273-74; Mesnevi, C. 4, b. 3311-12
11 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 122-29, C. 3, b. 3512-13.
12 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 62-70, C. 4, b. 3532-43.
13 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 1351-54, C. 2, b. 639-43, C. 5, b. 4839-49.
14 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 2, b. 102, C. 3, b. 317-23, C. 5, b. 3154-60.
15 Mevlana, Mesnevi, C. 1, b. 334, C. 2, b. 3169, Tahirü‘l Mevlevi, a.g.e., C. 10, b. 9588.
16 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 2, b. 189-99, b. 655, C. 5, b. 4300-3, Mesnevi, C. 3, b. 588,
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10- Eğitimci sabırlı olmalıdır.2
11- Eğitimci affedici olmalıdır.3
Görüldüğü gibi Mevlana eğitimcinin birçok üstün özelliğe sahip olmasını istemektedir. Günümüz
eğitim anlayıĢında da bu tür özellikler eğitimcilerde bulunması arzu edilen nitelikler olarak öne
çıkmaktadır. Bu durum Mevlana‘nın eğitime dair görüĢlerinin evrensel bir değer taĢıdığının en bariz
göstergesidir.
d- Eğitim Yöntemi
Mevlana‘nın eğitimle ilgili görüĢlerinin satır ararlında eğitimde kullanılmasını gerekli gördüğü
yöntemleri görmekteyiz. Bu yöntemleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:
1- Seviyeye Göre Hitap Etme
Mevlana eğitim faaliyetlerinde muhatap olunan kitlenin anlayıĢ ve kavrayıĢ düzeyinin dikkate
alınmasını istemektedir:
“Söz dinleyene söylenir. Zira terzi elbiseyi adamın boyuna göre biçer”4. “Hüner bilmez bir cahile bir şey öğretmek
istiyorsan, kendi dilini terk edip onun diliyle konuşman gerekir. Ancak bu suretle senden bilgi ve fen öğrenebilir.”5
“Mademki işim gücüm çocuklardır, o halde çocukların dili ile konuşmam”6 gerekir diyen Mevlana, eğitimcinin
sorumlu olduğu çocukların, zihinsel, bedensel ve yaĢ olarak bulunduğu olgunluk seviyesini bilip,
kendisinin de bu seviyeye uygun bir tutum ve davranıĢ göstermesi gerektiğini belirtmektedir.7
Mevlana eserlerinde konuların anlaĢılmasına son derece önem vermiĢtir. ―Sözü herkesin anlayacağı,
kavrayacağı ölçüde söylüyoruz. Çünkü Peygamber, ‗Ġnsanlarla onların akılları nispetinde konuĢ‘
buyurmuĢtur.‖8 diyerek buna ne derece dikkat gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Anlatımlarında sürekli
olarak temsillere ve somut örneklere yer vermesi9 seviyeye göre anlatım tarzını bir yöntem olarak
benimsediğini göstermektedir.
2- Ġlgi ve Ġstidatların GeliĢtirilmesi
―Tanrı herkesi bir iĢ için yaratmıĢtır‖ 10 diyen Mevlana, insanların farklı özelliklerde yaratıldığını ve bu
gerçekten hareketle sahip olduğu yeteneklere göre eğitim almaları gerektiğini ifade etmiĢtir. 11
Mevlana‘ya göre, hekim hastanın idrarından hastalığı nasıl teĢhis ediyorsa, eğitimci de dikkatli bir
gözlemle sözünden ve hareketlerinden onu tanıyarak sahip olduğu ilgi ve istidatları keĢfedebilir.12
Mevlana, eğitimde ilgi ve istidatların dikkate alınmasına yönelik olarak çocuklar aynı okulda
olmalarına rağmen, farklı sınıflarda dersler görürler demektedir.13 Bu farklılık, öğrencilerin farklı geliĢim
düzeyi ve yeteneklerine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Eğitim, öğrencilerin ihtiyaç, ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda verilmeli, sahip olunan yetenekler geliĢtirilmelidir.14
Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 246-47, C. 2, b. 3300-1, C. 4, b. 191-98.
Mevlana, Mesnevi, C. 3, b. 1854, C. 4, b. 771, C. 6, b. 1409, b. 2041, Divan-ı Kebir, C. 6, b. 1968.
3 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 3, b. 2500-1, C. 5, b. 4713, C. 6, b. 1319-20.
4 Mevlana, Mesnevi, C. 6, b. 1241.
5 Mevlana, Mesnevi, C. 2, b. 3317-18.
5 Mevlana, Mesnevi, C. 2, b. 3019.
6 Eflaki, a.g.e., C. 2, s. 169.
7 Bayram, a.g.t., s. 40.
8 Mevlana, Fihi Ma Fih, Çev. Meliha Ülker Anbarcıoğlu, Ataç Yayınları, Ġstanbul, 2007, s. 139.
9 Bkz., Mevlana, Fihi Ma Fih, s. 48-50, 71, 73, 75, 84, 131, 189.
10 Tahirü‘l Mevlevi, a.g.e., C. 10, b. 9317.
11 Bayram, a.g.t., s. 41.
12 Tahirü‘l Mevlevi, a.g.e., C. 14, b. 1643.
13 Tahirü‘l Mevlevi, a.g.e., C. 13, b. 14434.
14 Bayram, a.g.t., s. 42.
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3- Soru-Cevap Yöntemi
Soru-cevap yöntemi, eğitim öğretimin verimli hale gelmesi, öğrencilerin eğitim uygulamalarına daha
aktif bir Ģekilde katılmalarının sağlanması ve eğitimle amaçlanan hususlara en kısa yoldan ulaĢılması
açısından öğreticilerce sık sık baĢvurulması gereken bir yöntem olma özelliği taĢımaktadır.
Mevlana‘nın eğitim anlayıĢında, soru-cevap yöntemi önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim eserlerinde
konuları soru-cevap Ģeklinde anlattığını ve bir konuda soru sorup devamında cevabını verdiğini
görmekteyiz.
4- Anlatım Yöntemi
Mevlana‘ya göre, ilim öğrenmenin yolu sözledir.1 Öğretmenin heyecanla iĢe sarılması
öğrencisindendir.2 Yücelik söylemekte değil, dinlemekte aranmalı. Zira söylenenlerin güzelliği sınırsız da
olsa, dinleyici dikkatiyle orada hazır bulunmadıktan sonra bir anlam ifade etmeyecektir.3
Mevlana‘ya ait bu ifadelerden onun eğitimde anlatım yöntemine yer verdiği anlaĢılmaktadır.
Günümüzde de eğitimde anlatım yöntemi sürekli olarak uygulanabilme özelliğine sahip bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi Mevlana eğitim uygulamalarında muhatap alınan topluluğun eğitim seviyesini son
derece önemsemekte, bireylerin kabiliyetlerine göre eğitim verilmesini ve soru-cevap ve anlatım Ģeklinde
değiĢik yöntemlere baĢvurulmasını istemektedir.
Mevlana eserlerinde yer verdiği burada ifade ettiğimiz yöntemlerin yanı sıra anlatımlarında ayetlere
sıkça baĢvurmakta, hadislerden bolca örnekler vermektedir. Mecazi anlatımlara yer verdiği gibi, anlatılan
konunun rahat anlaĢılması için, teĢbihlere de çokça baĢvurmaktadır. Tabiattan, çeĢitli hayvanlardan,
böceklerden, birçok aletten, günlük hayattan, tarihten somut örnekler vererek konuyu, sade bir anlatımla
anlaĢılır kılmaya çalıĢmaktadır. Verdiği örnekler gayet rahat anlaĢılacak sadelikte olup ikna edici ve bir
çoğu öğüt verici niteliktedir. Yine o, aĢk hikayelerine, efsanelere, mesellere, Arapça ve Farsça manzum
parçalara, meĢhur mutasavvıfların ve büyüklerin sözlerine, arifane nükte ve hikayelere, halkın inanç ve
törelerine sıkça baĢvurarak konuyu sadeleĢtirmekte, ona açıklık ve akıcılık kazandırmaktadır.4
e- Eğitici Öğrenci ĠliĢkisi ve Öğrencinin Vasıfları
Mevlana eğitimle ilgili görüĢlerinde eğitici öğrenci iliĢkisinin sınırlarını belirlemeye çalıĢmaktadır.
Öğretmenle öğrencinin iliĢkisini bal ile sütün iliĢkisini örnek vererek açıklamaktadır.
Ona göre, bal ile sütün birleĢiminde, bal nasıl sütün içinde erirse ve orada kaybolursa, öğrenci de
öğretmeni ile böyle bir iliĢki içinde olmalıdır. Onun eteğine yapıĢmalıdır ki, onu yüceltsin. Zira terbiyeci
öğrencisini önce alçaltır; benliğinden sıyırır, sonra hafiflediği için yüceltir.5
Bu ifadelerden öğrencinin hocasından sürekli bir Ģeyler almak durumunda olduğu ve hocasının elinde
Ģekil aldığı anlaĢılmaktadır.
Mevlana öğretmen öğrenci iliĢkisini ok ve yay örneği ile açıklamaktadır. “Öğrenci ok gibidir. Yay kötü
olunca ok ta eğiri gider.”6 Mevlana her ne kadar Farsça‘yı kullansa da, Türk geleneğinin içinden gelen ok ve
yay kavramlarını kullanmıĢ ve bu geleneğin bir sözcüsü olduğunu göstermiĢtir. Öğretmenin yaya
benzetilmesi, Tanrı mesleği olduğunun da bir ifadesidir. Terbiye kelimesi kavram olarak ―Rab‖
kelimesinden türetilmiĢtir. Terbiye etmekse Rab‘ın ahlakı ile ahlaklandırmak anlamındadır.7
Mevlana öğretmen öğrenci iliĢkisini alıĢveriĢ Ģeklinde ifade etmektedir:
“Sirke verirsin, şeker alırsın; boncuk verirsin inci alırsın; sürme verirsin, görüş elde edersin; pek hoştur bu alışverişte

Tahirü‘l Mevlevi, a.g.e., C. 14, b. 17226.
Mevlana, Mesnevi, C. 6, b. 1656.
3 Mevlana, Mesnevi, C. 4, b. 3316.
4 Ġbrahim Emiroğlu, ―Mevlana‘nın Üslubu, Metodu ve Edebiyatımızdaki Yeri‖, Yeni Ümit, Yıl:18, Sayı: 76, 2007, s. 27.
5 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 2708-9.
6 Mevlana, Mesnevi, C. 4, b. 3406.
7 Bayram, a.g.t, s. 31.
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bulunmak.”1
Buna göre eğitimci öğrencisinin değersiz olan her Ģeyini değere çeviren, onu tatlılaĢtıran, incileĢtiren,
görüĢ kazandıran bir faaliyet içerisinde olmalıdır. O zaman, öğrenciyi halkın kabulleneceği, halka bir
Ģeyler verebilecek seviyeye getirmiĢ olacaktır. Eğitimcisinde gereği Ģekilde tatlılık olmayan, boncuğunu
inciye çeviremeyen, basiret kazanamayan öğrenci bir değer kazanamamıĢ demektir.2
Mevlana öğretmen öğrenci iliĢkisine yönelik olarak, gönlü tuzak olana kuĢun yanaĢmayacağını, onun
için öğrencinin gönlünü yuva haline getirmesini öğütlemektedir.3
Böylece o, öğrencisine insanların gönül dilini anlamasını, gönlünü tuzak olmaktan kurtarıp, yuva
haline getirmesini tavsiye etmektedir. 4
Mevlana öğrencinin olgunlaĢmak için belli aĢamalardan geçeceğini ifade etmektedir:
“Bir müddet ateş oldun, yel oldun, su kesildin toprak oldun; bir müddet de hayvan oldun, hayvanlık aleminde yeldin
yorttun. Madem ki can haline geldin, bari sevgiliye layık bir can ol, sevgiliye layık bir can.”5
“Bal arısına dön, onun hurma ağacına sarıl ve kendini salkım salkım geliştir. Onun yüce geniş bir ülkesi var, aşka
misafir ol. O aşk denizinden iç, balıklar gibi orada yüz.”6
“Kendi noksanın yüzünden olgunluğa ulaşamıyorsan, Tebriz‟li Şems bu zamanın olgun eridir, ona ulaş, olgunlaştırsın
seni.”7
Böylece Mevlana, olgunluğun çalıĢmakla elde edileceğine, ona ulaĢamamanın nedeninin insanın
kendisi olduğuna, olgunluğa ancak bir eğitici veya eğitim faaliyeti içinde ulaĢılabileceğine dikkat
çekmektedir.8
Mevlana‘ya göre hoca öğrencisinin can aydınlığı olduğu için, öğrenci onun etrafında gezegenler gibi
dönmelidir.9
Mevlana öğrencinin iyi bir dinleyici olmasını istemektedir. Ona göre ―Yücelik söz söylemede değil,
dinlemekte aranmalıdır.‖10
Mevlana‘ya göre ―Öğretmenin heyecanı ve Ģevki, öğrencisinin azmindendir.‖11 Bu ifadelerden derse
kendini veren ve sürekli öğrenme isteği bulunan öğrencinin öğretmenini motive ettiği anlaĢılmaktadır.
Mevlana, hoĢgörü ve sevgiye dayanan bir disiplin anlayıĢını gündeme getirmektedir. Disiplin dıĢtan
verilen değil, öğrencinin iç aleminde oluĢması gerekli olan bir duygudur. Bunu da öğretmenin öğrencisine
karĢı takınacağı hoĢgörü ve göstereceği sevgiyle oluĢturması mümkün olabilecektir.12
Mevlana eğitimi bir süreç olarak görmektedir. ―Hiçbir ekmek tekrar harmandaki buğday Ģekline
dönemez.‖13 diyerek eğitimin sürekli bir geliĢme olduğuna ve eğitimle elde edilen kazanımların zamanla
daha da anlam kazandığına dikkat çekmektedir.
Mevlana öğrencinin öğretmene karĢı nasıl tavır takınması ve nasıl bir iliĢki içinde olması gerektiğine
dair Ģunları söylemektedir:
Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 7, b. 1327.
Usta, a.g.e., s. 67.
3 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 154-200.
4 Usta, a.g.e., s. 68.
5 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 1526.
6 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 1550-58.
7 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 4, b. 1217.
8 Usta, a.g.e., s. 68.
9 Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 1, b. 218-228.
10 Mevlana, Mesnevi, C. 4, b. 3316.
11 Mevlana, Mesnevi, C. 6, b. 1656.
12 Usta, a.g.e., s. 71.
13 Mevlana, Mesnevi, C. 2, b. 1317.
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“İster anlayışı kıt bir adam olayım, ister eğri ağızlı bir adam. Senin talebenim, o gülden dudaklarından bir gülüş
öğrenmek istiyorum. Ey anlayış duyuş kaynağı, talebe istemiyor musun yoksa? Bilmem ne düzenle başvurayım da kendimi
sana yamayayım, ayrılmayayım senden. Hiç olmazsa kapı aralığından şimşek gibi bir çak, bir yüzünü göreyim de o
dehlizdeki ateşten yüzlerce mum uyandırayım, her tarafı ışıtayım. Bir an olur, öşürcüyüm diye varımı-yoğumu alırsın, bir
an gelir, kılavuzum diye önüme düşersin. Gah suç işlemeye sürersin beni, gah pişmanlığa götürürsün; başımı, sonumu bük,
çünkü ben hemzeli kelimedeki hemzeyim adeta. Pazarda, çarşıda tavadaki balığa benziyorum, tavada o yana, bu yana
döne-döne yanıp kavruluyorum. Tavada beni o yana bu yana çeviren sensin; gece karanlığında bile seninle olunca
gündüzden daha aydınım ben. İşte-güçte de, düşüncede de, hayalde de şu halden hale girişim yeter artık; bir an oluyor,
firuzeye dönüyorum, bir an geliyor, kutluluk kesiliyorum. Öylesine bir şeklim var ki kime benziyorum hocam? Bir an
oluyor, peri şekline giriyorum, bir an geliyor, perileri çağırıyorum. İştiyak ateşi içinde hem toplu bir haldeyim, hem mumum,
topluluğu aydınlatmadayım. Hem dumanım, hem ışık, hem topluyum, hem dağınık. Gönül rebabının kulağından başka
hiçbir şeyi mızrapla incitmem. Şeker gibiyim, süt gibiyim; kendimi dövmedeyim, kendimi tutmadayım; tabiatım delirdi mi
de zincirimi şakırdatır dururum. Hocam, ne biçim kuşum ben? Ne kekliğim ne doğan. Ne güzelim ne çirkin. Ne buyum
ben ne o. Ne Pazar tacırıyım, ne gönül bahçesinin bülbülü. Hocam, sen bir ad tak bana da kendimi o adla çağırayım.”1
Bu düĢünceleriyle Mevlana, öğrencinin hocasından gülmeyi öğreneceğini, hocanın kendisine gülmeyi
öğretmesi gerektiğini ifade etmektedir. Hoca bir anlayıĢ ve duyuĢ kaynağı olmalıdır. Öğrenci böyle bir
Ģahsiyete sahip olanın hocanın eteğine daima yapıĢık olmalıdır. Hocanın nurundan istifade etmesini bilen
öğrenci, sonunda o nurdan binlercesini üretmeli ve insanlığı aydınlatmalıdır. Hoca öğrenciyi benliğinden
sıyırmalı ve önüne düĢüp ona rehberlik etmelidir. Rehberlik sürecinde, düĢünceleri tenkit edebilmeli,
bazen de yanlıĢ düĢündüğünü ve yanlıĢ hareket ettiğini hissettirerek piĢmanlık duyacak Ģahsiyet seviyesine
getirmelidir. Öğretim ve eğitim faaliyeti içinde öğrenci hocasının elinde kıvranan bir balık gibi öteye
beriye dönmeli, Ģekil almalıdır.2
Sonuç
Mevlana, 12. yüz yılda yaĢamıĢ önemli bir düĢünürdür. Çok yönlü kiĢiliği olan, değiĢik konularda
görüĢler ortaya koyan ve arkasından çok sayıda eser bırakan Mevlana, aynı zamanda önemli bir
eğitimcidir.
Mevlana‘yı önemli kılan eserleri Mesnevi ve Divan-ı Kebir‘dir. Bu iki eserde eğitimle ilgili değerli
görüĢler ortaya koymuĢtur. O, eğiticide bulunması gerekli özelliklerin ana çerçevesini belirlemiĢtir. Ona
göre öğrenci eğiticiye tam bir teslimiyetle bağlanmalıdır.
Mevlana, eğitimi bir ihtiyaç olarak görmektedir. Bu ihtiyacı da ancak iyi bir eğitimcinin karĢılayacağına
inanmaktadır.
Mevlana, eğitimin gücüne inanmaktadır. Eğitimin gücünü açıkça ortaya koyarken kalıtımın da göz
ardı edilmemesi gereken bir gerçek olduğuna dikkat çekmektedir.
Mevlana, eğitimi bir ihtiyaç olarak gören ve eğitimin gücüne inanan biri olarak, eğitimcide bulunması
gerekli vasıflar ve öğretim yöntemleri ile ilgili olarak ortaya koyduğu sürekli uygulama alanı bulabilecek
görüĢleri ile evrensel bir Ģahsiyet olma özelliğini taĢımaktadır.

1
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Mevlana, Divan-ı Kebir, C. 2, b. 864-877.
Usta, a.g.e., s. 70.
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MEVLÂNA VE HIRS EĞĠTĠMĠ
Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK*

GiriĢ
Ġnsan, hırs duygusu da olan bir varlıktır. Onun için, kendisine yararlı olarak gördüğü her Ģeye sahip
olmak ister. Gerekirse bu yolda, her türlü tehlikeyi göze alabilir. ―deveyi yardan atan bir tutam ottur‖ atasözü,
bunu gayet güzel açıklamaktadır.
Diğer duygular gibi, hırs duygusu da, baĢlangıçta nötr haldedir. ―Ġyi‖ ya da ―kötü‖ olması, tamamen
eğitime ve yönlendirmeye bağlıdır.
Hırs duygusunun kötü istikamete yönlendirilmesini en iyi anlatan, ―Makyavelist düĢünce‖dir. 1
Buna göre, ―amaca ulaĢtıran her türlü yol meĢru‖ görülmektedir. Bu da haliyle, bütün değerleri alt üst
etmektedir. ġu anda dünya, çevre probleminden tutunuz, tacizlere, tecavüzlere, sömürgelere ve savaĢlara
varıncaya kadar, bu tip düĢüncelerin anarĢist çehresiyle karĢı karĢıyadır.
Hırs insanı, ―Rabbena hep bana‖ düĢüncesine iter. Mal, mevki, kadın, erkek, para, Ģan ve Ģöhret,
hep onun olmalı!.. Çünkü bunlar, tarihte, hep amaca ulaĢma ve güçlü olma vasıtası olmuĢtur.
Yine tarihe baktığımızda, bütün peygamberler, bu problemlerle uğraĢmıĢtır. Nitekim Hz. Yusuf‘un
hayatında bunlar açık bir Ģekilde sergilenmektedir… Mal, makam, kadın, erkek, kardeĢler, kıskançlık vs…
Bakınız Kur‘an, bir varlık olarak insanın mala düĢkünlüğüne vurgu yapar.2 Bununla birlikte, bu
mal ve mülkün asıl sahibinin, insan olmadığına da özellikle dikkat çeker.3 Ta ki, hayırlı yönde
harcamak kolay olsun ve aĢırı hırslar oluĢmasın!.. ĠĢte iĢin püf noktası burasıdır.
Haliyle bu düĢünceye sahip olan insan, malın mülkün, Ģan ve Ģöhretin esiri olmaz; aksine, bunların
hâkimi olur.
Yunus, konuyu Ģöyle dile getirir:
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan!..
Hz. Peygamber‘in de mal konusunda Ģu tip ikazları olmuĢtur:
―Ġnsanın iki vadi dolusu malı olsa, üçüncüsünü ister. Onun karnını ancak toprak
doyurur…‖4
―YaĢlı insanın kalbi, mal ve yaĢama sevgisi konusunda gençtir‖5
―Her ümmetin bir fitnesi (imtihanı)1 vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır.‖2
Selçuk Üniv. Ġlâhiyat Fak.Öğretim Üyesi, abdullahozbek@hotmail.com
NiccoloMachiavelli (1469-1527), Floransalı bir düĢünürdür. O‘na göre, iktidarda bulunanların, gücü elde tutmak
için her yola baĢvurmaları mubahtır.
2 Kur‘an, Fecr, 89/20; Adiyat, 100/8.
3 Bakara, 2/3. Allah bu âyette mü‘minlerin (inananların) vasıflarını sayarken, Ģöyle der: ― O mü‘minler gayba inanırlar,
namazı dosdoğru kılarlar, bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan ihtiyaç sahiplerine verirler.‖
4 Müslim, Zekat, 116-119.
5 Müslim, Zekat, 113-115.
*
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ĠĢte bütün mesele, bu imtihanı hakkıyla vermektir… Hayatın anlamı da zaten burada ortaya
çıkmaktadır…
Pek çok mütefekkir, hırs duygusunun eğitimi konusunda kafa yormuĢ ve bir Ģeyler söylemiĢtir.
Bunlar arasında, kendisini Kur‘an‘ın kölesi ve Hz. Peygamber‘in yürüdüğü yolun toprağı3 olarak tanıtan
Mevlâna‘nın, 4 Ģüphesiz ayrı bir yeri vardır…
O, bir bunalım dönemi insanıdır. Böyle zamanlarda, hırsların kontrol altına alınması çok zordur. ĠĢte
biz, bir tebliğ çerçevesinde, onun ―hırs eğitimi‖ konusunda izlediği yolu sunmaya çalıĢacağız.
Bakalım, nasıl bir metot ortaya koymuĢ?
Hırs Duygusunun Eğitimi
Eğitim denildiğinde, ilk akla gelen konu, ―nasıl bir insan yetiĢtirileceği‖ sorusudur… Bunun
cevabı inançlara, ideolojilere, kültürlere ve medeniyetlere göre değiĢir…
Mevlâna‘nın eserlerine baktığımızda, onun, ―Allah‘ın rızasını kazanmıĢ bir insan tipi‖ yetiĢtirmek
istediği açıkça görülür.
Yalnız bu amaca ulaĢma yolunda pek çok engeller vardır. Ġnsanın bizzat içinde bulunan hırs ve
tamah, bunların baĢında gelir. Bu sebepten Mevlâna, ünlü eseri Mesnevî‘sinin daha baĢlarında, Ģöyle bir
ikazda bulunur:
— Oğul! Bağını kopar ve kurtul. Ne vakte kadar altın ve gümüĢ5 kaydında (tuzağında) kalacaksın?6
Bu tuzaktan kurtulmak için ise, bencillikten kurtulmak gerekir…
Bir gün Mevlâna ile Hüsameddin Çelebi,7 birlikte gezerken, yol üstünde, yavruları ile birlikte uyuyan
bir köpek görür. Kiminin baĢı kiminin karnında, kiminin kuyruğu kiminin ağzında… Bu durum
karĢısında heyecana kapılan Hüsameddin Çelebi, Mevlâna‘ya dönerek Ģöyle der:

—Üstat! ġu manzaraya bakın!.. Nasıl da mıĢıl mıĢıl uyuyorlar!..
Meselelere hikmet gözüyle bakan Mevlâna, son derece sakindir. Ve Ģu çarpıcı açıklamayı yapar:

-Sen aralarına bir kemik at da, o zaman görürsün mıĢıl mıĢıl uyumayı!..
Bir de Ģu hikâyeye göz atalım…
Mal sevgisi, güçlü görünenlere yakın olma düĢüncesi ve Ģöhret hırsı, üç samimi arkadaĢı,
Fitne: Madeni eritmek üzere ateĢe atmak. Azap. Bir Ģeye karĢı tutkunluk.. Bir kimseye dininden dönmesi için, iĢkence
etmek. Denemek için güç iĢlere maruz bırakmak… Aklını çalmak, gönlünü çelmek. Döndürmek, vaz geçirmek.
2 Tirmizi, Zühd, 26; Ahmed b. Hanbel, c, 4, s, 160.
3 Men bende-i Kur‘ânem, eğer cân darem./ Men hâki reh-i Muhammed muhtârem.
4 Mevlâna Celaleddin, 30 Ekim 1207 (H.640) tarihinde, bugünkü Afganistan toprakları üzerinde bulunan Belh‘de
dünyaya gelir.
O‘nun tam ismi Muhammed, lakabı ise Celaleddin‘dir. Sonraları ―Hüdâvendigâr=Âmir hükümdar‖ ve ―Sâhip‖ denilmiĢtir.
ġiirde, sessiz anlamına gelen ―HâmûĢ‖ ismini kullanmıĢtır.
Talebelerinden, kendisi ve çevresi hakkında pek çok menkıbeler ihtiva eden ―Menâkıbu‘l-Ârifîn‖ isimli kitabın yazarı
Ahmed Eflakî, Mevlâna‘yı, ―Allah‘ın büyük sırrı‖ anlamına gelen ―Sırrullahi‘l - A‘zam‖ diye isimlendirmiĢtir.
Farsça konuĢulan yerlerde genellikle ―Mevlâna‖ adıyla anılmıĢtır. Sonraları bu isim her yerde meĢhur olmuĢtur. Son yüz
yılda Batı‘da ünü hızla yayılan Mevlâna, hayatının çoğunun geçtiği Küçük Asya‘dan (Anadolu) mülhem olarak ―Rumî‖
diye anılmaktadır.
5 Bilindiği gibi altın ve gümüĢ, zenginlik ve serveti temsil etmektedir. Bunlar insan için, her devirde birer tuzak olmuĢtur.
6 Abdulbâki Gölpınarlı, Mesnevî Tercemesi ve ġerhi, Ġnkılâp Kitabevi, 3. Baskı, Ġst. 1990, 1/19. (Bundan sonraki
dipnotlarda, sadece, ―Mesnevî‖ yazılmıĢ olacaktır.
7 Çelebi Hüsameddin (? - 1284), Mevlâna‘nın yakın bir sohbet arkadaĢıdır. Mesnevî gibi bir eserin yazılmasını o teĢvik
etmiĢtir. Eser bitinceye kadar Mevlânâ'nın yanından ayrılmamıĢtır. Diğer taraftan Mevlâna, Mesnevî'yi değiĢik
yerlerdeyken söylemiĢ, Çelebi Hüsameddin de yazmıĢtır. Her cilt tamamlanınca yüksek sesle Mevlânâ'ya okumuĢ,
beyitleri yeninden gözden geçirerek düzeltmiĢtir.
Mevlânâ kendisine ilham ve teĢvik kaynağı olan, bu eserin yazılmasına fedakarca hizmet eden bu sadık dostunu,
Mesnevî'nin her cildinin önsözünde, onun Ģahsiyetindeki olgunluk ve güzelliği dile getirir ve samimiyetle över.
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bakınız, nasıl birbirinden ayırıyor?..
Kurnaz ve de zâlim bir bahçıvan, bağında, hırsızlara benzeyen üç kiĢi görür. Birisi fakih,1 birisi Ģerif,
2 birisi de sûfî…3
Kendi kendine, bu üç kiĢinin hakkından gelemeyeceğini, ama aralarına fitne sokarsa, teke tek iĢlerini
bitirebileceğini düĢünür. Hemen plânını sahneye koyar…
Ġlk önce onlara ses çıkarmadan yanlarına varır. Selam sabahtan sonra, evine buyur eder.
Ġlk iĢ olarak sûfî‘yi saf dıĢı bırakmak ister. Ona dönerek Ģöyle der:

—Haydi, Ģu arka odaya var da arkadaĢlara bir kilim getir…
Onu gönderdikten sonra, diğer iki kiĢiye döner ve yüceltici sözler söyler…
—Ey fakih!.. Biz senin fetvanla ekmek yiyor, senin bilgi kanadınla uçuyoruz! Bu Seyyid, bizim sultanımız…
Pâdişâhımızın oğlu… Mustafa soyundan… O tamahkâr, obur sûfî de kim ki, sizin gibi pâdişâhlarla oturup kalksın!..
—Gelince savın onu. Siz de, tam bir hafta benim bağımda, benim çayırlığımda konuk olun.
—Bağ-bahçe de nedir ki? A benim sağ gözüm olan kiĢiler, canım sizlere feda!
Bahçıvan böylece, içlerine bir Ģüphe düĢürerek onları kandırır.
Bahçıvan, fırsatı iyi değerlendirir. Hemen eline bir sopa alarak, yola koyulan sûfî‘nin arkasından koĢar
ve yakalar…

—A köpek! Sen de sûfîsin ha!.. Demek, fırsat kollayıp bağımıza giriyorsun?..
—Bu yolu, Cüneyd mi gösterdi, sana? Bâyezid mi? Hangi Ģeyhten, hangi pirden ulaĢtı bu yol sana?
Bu sözlerin arkasından, hazır yalnız bulmuĢken, sûfî‘yi bir güzelce döverek yarı canlı hale getirir.
Kafasını da yarar…
Sûfî, kendisine kurulan tuzağın farkındadır. ArkadaĢlarına kızar… ‗Ben sıramı savdım, haydi, sıra
sizde‖ diyerek sitem eder…
Bahçıvan sûfî‘yi saf dıĢı bırakınca, misafirlerinin yanına döner. Bu sefer sıra Ģerif‘tedir… Ona
dönerek Ģöyle der:
—A Ģerif! Arka taraftaki odaya git, kuĢluk vakti için yufka ekmeği piĢirmiĢtim. Evin kapısına var,
Kaymaz‘a söyle, o yufka ekmeği ile kazı getirsin…
Onu yola salınca, fakih‘e dönerek Ģöyle der:

—Sen keskin görüĢlü bir adamsın! Sen bu meydanların fakihisin!..
—O ise, Ģeriflik taslıyor. Soğuk bir davaya giriĢiyor. Anası ne iĢ iĢledi, kim bilir?
—Çağımızda nice ahmaklar, kendilerini Ali ve Peygamber soyundan göstermede…
Bahçıvan bu sözlerle, fakih‘i büyüler. Ardından da Ģerif‘in peĢine düĢüp onu da yakalar… Ve baĢlar
hakarete…
—A eĢek! Seni bu bağa kim çağırdı? Hırsızlık, Peygamber‘den mi miras kaldı sana?
—ġimdi yapayalnız kaldın, haydi ayağını dire… Davula dön, karnına tokmak yiyedur!
Sonra gelir, fakih‘in yanına… Artık o da tek kalmıĢtır. BaĢlar saymaya…
Fakih: AnlayıĢlı, zeki, fıkıh bilgini… Fıkıh ise, ―derinlemesine anlamak, kavramak, tam bilgi sahibi olmak‖ demektir.
Fakih, belirli metot çerçevesinde, Kur‘an ve sünnette açıkça yer almayan meseleleri, yine bu iki kaynağın ruhuna uygun
olarak çözüme kavuĢturma çabası içinde olan kiĢidir.
2 Hz. Peygaber‘in torunu Hüseyin‘in soyundan gelenlere ―Seyyid‖, Hasan‘ın soyundan gelenlere ise ―ġerif‖ denilmektedir.
Bunlar Hz. Muhammed‘in (Mustafa‘nın) soyu olarak kabul edilmektedir. Tarih boyunca, bu soydan gelenlere
müslümanlar aĢırı derecede hürmet göstermiĢlerdir. Hala da bu anlayıĢ sürmektedir. Aslında Ġslâm‘da, seçkin kiĢi
telakkisi, yani ―ayrıcalıklı insan‖ yoktur…
3 Sûfî: Tasavvufu bir hayat görüĢü olarak benimseyen kiĢi. Tasavvuf ise, Ġslâm‘ı, özü ve ruhu ile yaĢama disiplini
olarak tarif edilir. Ayrıca tasavvufun, Allah‘ın varlığının ve birliğinin iç âlemde hissedilerek, iç ve dıĢ âlemdeki
sırlara vakıf olma yolu olarak yapılan bir tarifi de vardır.
1
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-A fakih!.. Ne fakihi?.. A her aĢağılık kiĢiye ayıp kesilen, âr olan kiĢi?
—Bahçeye girme ruhsatını Vasit‘te mi okudun; yoksa bu mesele Muhit‘te mi var?
Fakih iĢin vahametini anlamıĢtır; ama iĢ iĢten geçtikten sonra… Ve Ģöyle ortaya koyar piĢmanlığını:
-Vur, vur!.. Fırsat eline geçti… Dostlardan ayrılanın layığı budur!1
Mevlâna bu hikâyede, ne anlatmak istiyor?
Mal mülk, Ģan ve Ģöhret hırsına kapılıp da, dostlarınızı satmayın, diyor… Ve günümüz
Müslümanlarının periĢan haline bakınca, herhalde, ne kadar yerinde bir ikaz olduğu daha iyi anlaĢılır…
ĠĢte onun içindir ki Mevlâna, çeĢitli vesilelerle, mal mülk sevdasında olanları yerer. O‘na göre bu
mal mülk, insanın boğazına takılan çer-çöptür. Bunlar ab-ı hayat içmeye engel olur. Malını,
düzenbaz bir düĢman alır götürürse, bir yol kesen, bir yol keseni götürmüĢ olur.2
Mevlâna‘ya göre, Allah‘ın rızasını kazanma yolu, ahireti aramaktır. Dünya‘yı arayan ise, kötü bir iĢ
yapmıĢ demektir…
O‘na göre dünya bir zindandır. Ġnsan ise, içinde mahpus!.. Bundan kurtulmak için yollar aramak
gerekir. Ama bir takım insanlar, dünya kazancı elde etmek için hilelere baĢ vuruyorlar. Ve bu iĢler, kötü
bir Ģeydir…
Peki, Mevlâna‘ya göre, nedir dünya?
Tanrı‘dan gafil olmaktır…3 KumaĢ, para, ölçü, tartı, kadın, dünya değildir… Fakat Mevlâna, malın
din ve Tanrı için yüklenildiğinde, yani elde edildiğinde, peygamberin bunu övdüğünü hatırlatır.
Bu konuda Mevlâna‘nın verdiği Ģu misâl, gerçekten düĢündürücüdür:
Geminin içindeki su, gemiyi batırır. Altındaki su ise, gemiye arka olur… Malı mülkü gönlünden
sürdüğü için Hz. Süleyman, ―yoksul‖ adını almıĢtır.
Ağzı kapalı testi, uçsuz bucaksız denizin üstünde hava dolu bir gönülle yüzer gider…
Ġçte yoksulluk havası oldu mu, insan, dünya denizinin (malının) üstünde eğleĢir… 4
Görüldüğü gibi Mevlâna, ―varlık içinde yoksul gibi yaĢama‖yı tavsiye ediyor. Gerçek hürriyet
ancak bu Ģekilde elde edilir. Ama mal gönlün içine girerse, onu batırıyor.
Onun için de, gönlün, mal mülk sevgisine karĢı kapatılıp mühürlenmesi, ―Min Ledün
Ululuğu‘nun yeliyle5 doldurulması gerekir.6
Sonuç
Görüldüğü gibi, insanın dünya hayatında mutlu olabilmesi için, hırs duygusunun kötü yönde
kullanılmasına yol açan mal mülk sevgisini gönlünden atmalıdır. Bu hiçbir zaman, zenginlik ve
servete karĢı bir cephe almak demek değildir. Çünkü dünya nimetleri bir imtihan vesilesidir. Bu
imtihanda baĢarılı olmak, bunların varlığına bağlıdır.
Hırs duygusunu iyi yönde eğitmek, malın asıl sahibinin görülmesi ile baĢlar. Bu sağlandıktan
sonra, egoistlik zaten ortadan kalkar.
Mesnevi, 2/2168-2213.
Mesnevî, 2/130-135. Burada hırsız da, mal da ―yol kesen=eĢkiya‖ olarak nitelendirilmektedir. Yani mal mülk sevdası,
hedefe ulaĢmak isteyen insanın önünde engel oluĢturmaktadır.
3 Tanrı‘dan gafil olmak, bir anlamda, Tanrı‘yı dünya iĢlerinde hesaba katmamak demektir…
4 Mesnevî, 1/984-993.
5 Min Ledün Ululuğu: ―Min Ledün‖ demek, ―Allah tarafından‖ demektir. Burada, Hz. Musa ile birlikte gezintiye çıkan
bilgin kiĢinin (geleneksel culture gore Hızır‘ın) hikâyesinden esinlenme var. Hikâyeye gore, o bilgin kiĢi, Allah tarafından
özel bir bilgi ile donatıldığı için, Hz. Musa‘nın itirazı ile karĢı karĢıya kalmaktaydı.
Burada Mevlâna‘nın, kanaatimizce, demek istediği Ģudur: Mal mülk denizi içersinde batmadan yüzmek istiyorsan,
gönlünü, ‗Allah‘ın her Ģeyi bir hikmetle yarattığı inancı ve bilgisi‘ ile doldur. O zaman batmazsın…
6 Mesnevî, 1/995.
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Bir de Ģu hususu unutmamak gerekir:
Ġnsan kendisini hırsların rüzgârına kaptırırsa, ne kadar çalıĢırsa çalıĢsın, ne kadar servet elde ederse
etsin, hiçbir zaman tatmin olmaz… Bu da insanı mutsuz yapar… Bunun sonucunda da, ya saldırgan
ya da korkak bir ruh hali onu beklemektedir. Her ikisi de, periĢanlık demektir.
Ama hırslar iyi yönde eğitilirse, yine insan, var gücüyle, müspet bir yolda, durmadan çalıĢacaktır…
Fakat sonunda, ―olanda hayır vardır‖ diyecektir. Mutlu olmanın yolu da buradan geçmektedir…
Ġsterseniz, bu bakıĢ açısıyla, basit bir eğitim-öğretim ilkesi ortaya koyalım:
―Hangi seviyede olursa olsun insanlara, Ģu iĢi baĢarmadın diye kızma hakkımız yoktur. Ama,
niçin çalıĢmadın, tedbir almadın deme hakkımız, her zaman vardır…‖
ĠĢte onun içindir ki, günümüzün mutsuz insanlarının, Mevlâna‘dan öğrenecekleri çok Ģey vardır…

YETĠġKĠN DĠN EĞĠTĠMĠ AÇISINDAN MEVLANA VE MESNEVĠ KISSALARININ
EĞĠTSEL DEĞERĠ
Dr. Davut IġIKDOĞAN

Mesnevî, yetiĢkinlerin eğitimine yönelik olarak yazılmıĢ bir eserdir. Bu eserde birçok kıssa
anlatılmaktadır. Bu tebliğde Mesnevî‘de kıssa anlatımının eğitsel kullanımının tespit ve değerlendirilmesi
esas alınmıĢtır. Ayrıca yetiĢkinler din eğitimi uygulamalarının daha etkin bir Ģekilde yürütülebilmesi
amacıyla Mesnevî‘deki kıssaların eğitsel değerinin ortaya konması da çalıĢmamın bir baĢka problemini
teĢkil etmektedir.
ÇalıĢmamızın amacı, yetiĢkinler din eğitimi kavramı ve faaliyet imkânı olan vaazda, sıkça kullanılan
kıssalar açısından Mesnevî‘de yer alan kıssaların incelenmesidir.
ÇalıĢmada Abdulbaki Gölpınarlı‘nın Ġnkılâp Kitapevi‘nden yayınlanmıĢ olan Mesnevî Tercümesi ve
ġerhi esas alınmıĢ olmakla beraber yeri geldikçe Tahir Olgun ve ġefik Can‘ın eserleri de göz önünde
bulundurulmuĢtur.
1.YETĠġKĠNLER DĠN EĞĠTĠMĠ
Örgün din eğitimi dıĢında kalan din eğitimi uygulamalarını ifade etmek üzere genel olarak yaygın din
eğitimi kavramı kullanılmaktadır. Ancak yetiĢkinler din eğitimi kavramıyla yaygın din eğitimi kavramları
arasında farklılıklar vardır. Yaygın din eğitimi kavramı eğitimin nasıl düzenleneceğini göstermekte çocuk,
genç ve yetiĢkin bütün hedef kitleyi kapsamaktayken, yetiĢkinler din eğitimi kavramı ise, eğitimin kimlere
verileceğini göstermekte ve hedef kitleyi belirlemektedir.1
Neredeyse bütün toplumlarda eğitim; din, dinî kurumlar ve din adamları merkezinde baĢlamıĢtır.
Hayatın ve bilimin çeĢitli alanlarındaki geliĢmeler, ayrıĢmaları ve branĢlaĢmaları beraberinde getirmiĢ,
eğitim ve öğretim iĢleri ayrı bilim alanı olmuĢ ve bütün bu geliĢmelerin sonucunda genel eğitim, din
temelli olmaktan uzaklaĢmıĢ ve din eğitimi genel eğitim içerisinde bir disiplin olmuĢtur.2
Gerçek anlamda yetiĢkinler eğitiminin doğmasında ise dinsel amaçlı etkinlikler bir baĢlangıç
olmuĢtur.3 YetiĢkinler din eğitimi, örgün din eğitimine nazaran tarihi önceliğe sahiptir. Bütün diğer
dinlerde olduğu gibi, Ġslam dininde de eğitim, yetiĢkinler eğitimi olarak baĢlamıĢ, zaman içerisinde örgün
halini kazanmıĢtır.4
YetiĢkinler din eğitimi; yetiĢkinlere ve okul dıĢındakilere, örgün eğitim dıĢında ya da yanında din
eğitimi ihtiyacında ve isteğinde olanlara, yetiĢkinlerin dini bilgilerini arttırmak, dinî anlayıĢlarını
geliĢtirerek hayatın dinî boyutunu yorumlamalarına yardımcı olmak amacıyla verilen plânlı ve kasıtlı
eğitim faaliyetleridir.5
Burada yetiĢkinler din eğitiminin pratik, yani uygulamaya dönük yönüne iĢaret edilmektedir. Disiplin


Dicle Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim Dalı.
Dam, a.g.e., s. 15.
2 Cemal Tosun, ―YetiĢkinler Din Eğitimi: Mahiyeti, Ġmkânı ve Problemleri‖, Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara
1997, s. 222.
3 Duman, a.g.e., s. 131.
4 Tosun, (1997) a.g.m., s. 222.
5 Tosun, ―YetiĢkinler Din Eğitimi...‖, s. 223.
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olarak ise yetiĢkinler din eğitiminin mahiyetini, alanını, amaçlarını, teori ve ilkelerini, metotlarını ve bu
alandaki teorilerle uygulamalar arasındaki iliĢkileri araĢtırmaktadır.1
YetiĢkinler din eğitiminin amacı ―yaĢamboyu‖ eğitim felsefesi çerçevesinde, yetiĢkinlere ve özellikle
de ihtiyaç hissedenlere dini konularda bilgiler, duygular ve beceriler kazandırarak hayatın dinî boyutuyla
baĢa çıkabilmelerine yardımcı olmak ve bilimsel araĢtırmalar yapmaktır. 2
YetiĢkinler din eğitimine; Ġslâm dini açısından bakıldığında, çok daha önemli bir durum arz
etmektedir. Ġbadetler ve uygulamalar, çocukları değil yetiĢkinleri ilgilendirmektedir. Namaz, oruç, hac,
zekât verme, komĢularla iyi iliĢkiler kurma, doğruluk, dürüstlük, çalıĢkanlık, hoĢgörü gibi birçok ibadet ve
ahlâkî davranıĢlar; yalan söyleme, gıybet, haksızlık ve hırsızlık gibi yapılmaması gereken birtakım
davranıĢların, yetiĢkinlerle alakalı olduğu hatırlanırsa yetiĢkinler din eğitiminin ne kadar önemli olduğu
ortaya çıkar.3
1.a.Vaazda Kıssa Tekniği
Vaaz yetiĢkinlere çeĢitli Ģekillerde; onları iyiliğe yönlendirerek, kötülüklere karĢı uyarmaktır. Kıssa ise
yetiĢkinler din eğitimi faaliyet ve imkânlarından biri olan vaazlarda sıkça kullanılan baĢvurulan bir anlatım
tekniğidir. Zaten kıssa güçlü ve etkili bir anlatım biçimidir.4
Arapça K-S-S kökünden gelen kasas ve kıssa kelimelerinin lügat manaları araĢtırıldığında Ģu tanımlarla
karĢılaĢmaktayız. Ġlk olarak ―Bir kimsenin izini sürüp ardınca gitmektir.‖5 Kur‘an‘daki ―Hemen geldikleri
yoldan izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. ‖6 ―Musa‘nın annesi, Musa‘nın kız kardeĢine onu izle
dedi ‖7 ayetlerde bu anlamda kullanılmıĢtır. Ġkinci olarak ―Birine bir haber veya sözü beyan etmek.‖8
Kıssa kelimesinin bu anlamı Kur‘an‘ın Ģu ayetlerinde kullanılmaktadır. ―Biz sana kıssaların en güzelini
anlatıyoruz‖9, ―Sen onlara bu kıssayı anlat belki üzerinde düĢünürler‖10 Üçüncü olarak ise ―anlatmak,
hikâye etmek ‖11demektir. ―Musa, O‘na (ġuayb‘a) gelip baĢından geçeni hikâye edince O, korkma o zalim
kavimden kurtuldun dedi.‖12
Kıssa; çeĢitli konulardaki haberleri rivayet etmek ve değiĢik olayları sunmak, geçmiĢ kavimlerin
karĢılaĢtıkları iyi veya kötü durumları aktararak, zarif ve nükteli fıkralar anlatmak veya gerçekle hiç ilgisi
olmayan uydurma masallar yazmaktan ibaret hikâyemsi edebî bir türdür.13
Kıssa ile yapılan anlatım veya haber nakli;14 geçmiĢte yaĢayan insanların hayat tecrübelerini ve
yaĢadıkları olayları anlatarak kıssayı vaazın bir vasıtası veya tekniği yapmaktadır. Vaazda kıssa anlatmak
çeĢitli bilgi, kültür ve anlayıĢ seviyelerinde olan yetiĢkinlere, yerine göre karıĢık, soyut, müphem konuları
veya problemleri onların anlayabilecekleri ve çözebilecekleri bir halde sunmaktır.15

Tosun, Din Eğitimi Bilimi..., s. 156.
Tosun, (1997) a.g.m., s. 224.
3 Köylü, a.g.m., s. 193.
4 Mehmet Tekin, Roman Sanatı, Ötüken NeĢriyat, Ġstanbul 2003, s. 7.
5 Asım Efendi, Kâmus Tercümesi, C. II, Matbaatu Bahriye, Ġstanbul, 1304–1305, s. 393.
6 18 Kehf 64.
7 28 Kasas 11.
8 Asım Efendi, a.g.e., C. II, s. 393.
9 12 Yusuf 3.
10 7 Araf 176.
11 Asım Efendi, a.g.e., C. II, s. 393.
12 28 Kasas 25.
13 Hasan Cirit, Hadiste Vaaz, Kıssacılık ve Kussâs, BasılmamıĢ Doktora Tezi, M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 1997,
s. 45.
14 M. Faruk Bayraktar, Türkiye‟de Vaizlik (Tarihçesi ve Problemleri), MÜĠFV Yay., Ġstanbul 1997, s. 31.
15 Mücteba Uğur, ―Va‘z, Kıssacılık ve Hadiste Kussas‖, AÜİF Dergisi,C. XXVII, Ankara 1986 s. 293.
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Kıssalarda din, tasavvuf, aĢk, kahramanlık, ahlâkî faziletler ve erdemler en fazla iĢlenen konulardır. Bu
konuların ayrı ayrı iĢlendiği kıssalar olduğu gibi birden fazla temanın ele alındığı kıssalar da mevcuttur.1
1.b.YetiĢkinler Din Eğitimi Açısından Kıssalar
Kıssa, hikâye, öykü ve masalların sadece çocukları ilgilendirdiği düĢünülür. Oysa kıssalar uzun bir süre
geleneksel olarak yetiĢkinler eğitiminde kullanılmıĢtır.2
Vaazlarda kıssa aktarmak etkili anlatım tekniklerindendir. Vaazlarda kıssa tekniği sayesinde en zor
konular kolayca anlatılır. KarıĢık, soyut konular kıssalarla somut hale dönüĢtürülür.3 Teorik olarak
anlatılan birçok konunun kabulü ve benimsenmesi zor olmaktadır. Konunun kapalı ve soyut olmasından
dolayı sunumda zorluklar yaĢanmaktadır. Bilgilerin kalıcı olmasında kıssaların büyük bir payı vardır. 4
Kıssa ile eğitimde anlatım kolaylığı vardır.5
Kıssalarda yetiĢkinlerin örnek alacakları modeller vardır. Kıssalar yetiĢkinlerin durumunu ortaya koyar
ve olası çözümler sunarlar.6 Kıssalardaki bu modeller, yetiĢkinlerin iç dünyalarında yaĢadıkları manevî
gerçekliği kavramalarına yardımcı olur. Kıssalar iyi insanların davranıĢlarını yetiĢkinlerin gözleri önüne
serdiği gibi makam, mevki ve servetleriyle gururlanıp aldananların psikolojik durumlarını, duygu ve
düĢüncelerini de ortaya koyar.7
Kıssaların eğitsel iĢlevlerinden biri de yetiĢkinleri tefekküre, düĢünmeye sevk etmesidir.8 Kıssaların
verdiği mesajlar büyük oranda yetiĢkinin bunun üzerinde düĢünmesine bağlıdır.9
Kıssaların önemli iĢlevlerinden biri de din dilini geliĢtirmesidir. Dini bilgilerin aktarılmasında ve doğru
anlaĢılmasında din dilinin önemli bir yeri vardır. Kıssalar özellikle soyut olan dini terimlerin anlatımında
ve öğretiminde kolaylık sağlamaktadır.10
Kıssalar aynı zamanda hâkim gelenek ve kültürlerin taĢıyıcıdırlar.11 Hâkim kültürün taĢıyıcısı
durumunda olan kıssalar aynı zamanda kültürün temsilcidirler. Kültürün kabul edilen kurallarını ve
davranıĢ normlarını yansıtırlar. Kıssalar o kültürde var olan kural ve kavramlar hakkında bilgi verir.12
Kıssalar, vaazda monotonluğu engellerler. Kıssalar aracılığıyla iletiĢim adeta çift taraflı olur, böylece
fikirler ve bilgiler değiĢ tokuĢ edilir.13 Kıssalar yetiĢkini konuya bağlar ve hiçbir bıkkınlık, gevĢeklik
göstermeden dikkatini, ilgisini uyanık tutar. Kıssalar vaazlara renk yani zenginlik katarlar.14
Kıssalar yetiĢkinin hafızasında yer eder. Bu sayede sürekli zihinde canlılıklarını sürdürdükleri için
hayatın her safhasında onlardan istifade eder.15 YaĢanan hadiselerden ötürü meydana gelen sinirsel ve
Kavruk, Hasan, Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, M.E.Basımevi, Ġstanbul 1998, s. 8.
Nossrat Peseschkian, Doğu Hikayeleriyle Psikoterapi, (Çev: Hürol FıĢıloğlu), Beyaz Yay., Ġstanbul 1998, s. 4; Hülya
Günaydın, Kur‟anı Kerim‟de Örnek Olay İnceleme Metoduyla Din Eğitimi ve Öğretimine Konu Yapılması Üzerine Tecrübi Bir
Araştırma, Lisans Tezi, Ankara 1996, s. 52.
3 Beyza Bilgin, ―Ahlak Terbiyesindeki Dini Hikâyeler‖, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, Ġstanbul 1994, s. 51.
4 Adem Akıncı, Din Eğitiminde Etkili Bir Yöntem, Feza Gazetecilik, Ġstanbul 2001, s. 31; Mehmet Günyüzü, Kur‟an‟ın Eğitim
Metodlarından Tedricilik ve Kıssa İle Eğitim Metodu ve Eğitim Açısından Değerlendirilmesi, Lisans Tezi, Ankara 1994, s. 34.
5 Nadiye IĢık, Kur‟an‟daki Kıssaların Pedagojik Değeri, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, U. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa
2001, s. 29.
6 Peseschkian, a.g.e., s. 36.
7 IĢık, a.g.e., s. 115–116; Günaydın, a.g.e., s.52.
8 Ġdris ġengül, Kur‟an Kıssaları Üzerine, IĢık Yay., Ġzmir 1994, s. 139.
9 Peseschkian, a.g.e., s. 35.
10 Akıncı, a.g.e., s. 53.
11 IĢık, a.g.e., s. 117.
12 Peseschkian, a.g.e., s. 38–39.
13 Peseschkian, a.g.e., s. 41.
14 Cirit, Hadiste Vaaz..., s. 63; Günaydın, a.g.e., s. 52.
15 Akıncı, a.g.e., s. 52.
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ruhsal gerilimi ortadan kaldırır. Zihninde kıssa olan yetiĢkin olaylara sağlıklı bir bakıĢ açısıyla yaklaĢır.
Objektif değerlendirme yapabilme imkânı kazanır.1
Kıssalar aracılığıyla dinsel prensipleri ve ahlâkî değerlerin öğretiminde etkin bir Ģekilde kullanmak
mümkündür. Adalet cömertlik ve diğer gamlık bunlardan yalnız birkaçıdır.2
Kıssa türünün anlaĢılması, yorumlanması Ģiir, felsefe ve matematik alanlarında veya bilimsel
çalıĢmalarda olduğu gibi anlamak için zihni yormaz, kıssalar herhangi bir zorlama göstermeksizin zihinde
yer eder.3
2. MESNEVÎ‘NĠN EĞĠTSEL NĠTELĠĞĠ
Mevlana yaĢadığı dönemin iyi bir eğitimcisidir.4 Medresede, camide, sohbet meclislerinde hem
öğretim faaliyetlerinde bulunmuĢ hem de manevi eğiticilik vazifesini yürütmüĢtür. Bütün yaĢamı eğitim
ve eğitsel etkinliklerle geçen Mevlana bütün eserlerini de bu amaçla yani insanların eğitimine duyduğu
ihtiyaç sebebiyle yazmıĢ veya yazdırmıĢtır. Mesnevî‘nin yazılıĢ aĢamasında da bu amaç açıkça
görülmektedir. Öğrencilerin veya müntesiplerin istifade etmesi için yazılmıĢtır. Bu yönüyle de Mesnevî
didaktik bir eserdir.5
Mevlana, Mesnevî‘nin daha baĢlangıcında insanın eğitime duyduğu ihtiyacı belirtir ve eserini bunun
üzerine temellendirir. Ġnsan ―ham‖dır ve noksanlıkları vardır. Ġnsan dünyaya bu hamlıkla ve
noksanlıklarla gelir. Mevlana‘nın amacı da bu eksikliklerin giderilmesi ve insanın hak ettiği değeri
kazanmasıdır.6 Mevlana‘da eğitimin amacı, insanın eksikliklerini gidermesi ve sahip olduğu yetenekleri
mükemmel hale getirerek Allah‘a yakın olmasıdır.7
Mevlana, eğitimi ve eğitim uygulamalarını insan fıtratı üzerine bina etmiĢtir. 8 Eğitimin merkezine
insanı almıĢ ve her Ģeyi ona adamıĢtır.9 Mevlana, Mesnevî‘de eğitsel uygulamaların kiĢiye göre değiĢmesi
üzerinde durmakta, eğitimin bireyselleĢtirilmesine Ģu cümlelerle dikkat çekmektedir. ―Çocuğa süt yerine
ekmek verirsen zavallı yavruyu o ekmek yüzünden öldü bil. Sonra diĢleri çıkınca, kendi kendine onun içi
ekmek ister. Henüz kanadı çıkmayan kuĢ uçmaya kalkıĢırsa bir yırtıcı kedinin lokması olur-gider.‖10
Mevlana, Mesnevî‘deki bütün fablları, temsilleri, örnekleri, kıssaları, atasözlerini ve deyimleri eğitsel
amaçlarla kullanmıĢtır. Bunlar konunun anlaĢılmasını kolaylaĢtırmanın yanı sıra konuya renk katmakta ve
sıkıcılığı bu yolla gidermektedir.
2.a. Mesnevî‘de Kıssa Tekniği
Hikâyeler ve kıssalar her zaman birçok insanın ilgisini çekmiĢtir. Birçok insan; roman, kıssa, hikâye,
masal ve destan okumaktan veya dinlemekten hoĢlanır.11 Doğu tefekkür tarihinin yazılı ve sözlü
edebiyatında en yaygın anlatım yollarından biri kıssa ile anlatımdır. Bu anlatım tarzının yaygınlığı
günümüze kadar gelmiĢtir. Bugün bile birçok konu ve meselenin aktarımında kıssalardan istifade
IĢık, a.g.e., s. 123.
Akıncı, a.g.e., s. 50; IĢık, a.g.e., s. 119; Günaydın, a.g.e., s. 54.
3 IĢık, a.g.e., s. 30; Günyüzü, a.g.e., s. 41.
4 Sâmiha Ayverdi, Abide Şahsiyetler, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul 1976, s. 24.
5 M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyat Tarihi, Ötüken NeĢriyat, Ġstanbul 1980, s. 247.
6 Hasan Çiçek, , Mevlana‟nın Mesnevî‟sinde Eğitime İlişkin Bir Yöntem, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Van 1996, s. 78; Mustafa Usta, Mesnevî‟de Mevlana‟nın Eğitim Anlayışı, BasılmamıĢ Doktora Tezi, M.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 1990, s. 148.
7 Usta, Mesnevî‟de Mevlana‟nın..., s. 146.
8 Usta, Mesnevî‟de Mevlana‟nın..., s. 151.
9 Mustafa Usta, Divan-ı Kebir‟de Mevlana‟nın Eğitim Anlayışı, MÜĠFV Yay., Ġstanbul 1995, s. 30.
10 Mesnevî, C. I. s. 80. (b. 585–587)
11 Yousofi, a.g.m., s. 645.
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edilmektedir. Mevlana, yaĢadığı dönemin sosyo-kültürel yapısına uyarak bu gelenektekini yerini almıĢtır.
Özellikle de Mesnevi‘de ele alınan farklı disiplinlerdeki konu ve düĢüncelerin aktarımında kıssalardan
fazlasıyla yararlanılmıĢtır.1 Her düĢüncenin, her fikrin, her öğüdün, her nazariyenin anlatımında kıssa
tekniği kullanılmıĢtır.2
Mevlana‘nın dinî anlatım ve irĢadında kıssa anlatımı ve kıssacılık önemli bir yer tutmaktadır.
Mesnevî‘de yaklaĢık olarak iki yüz seksen üzerinde kıssa aktarılmaktadır.
Mesnevî‘de konular konuları takip etmede ve bu konulara uygun kıssalar kıssaları hatırlatmakta sözler
ve düĢünceler birbirine eklenmekte bu suretle uzayıp gitmektedir.3
Mesnevî‘de ele alınan konular çoğu zaman kıssalarla zenginleĢtirilmektedir. Bir kıssa anlatılırken baĢka
bir kıssaya geçilmekte, sonra ilk kıssaya geri dönerek kıssa tamamlanmakta veya ikinci kıssanın akıĢında
baĢka bir kıssaya yani üçüncü bir kıssaya geçilmekte böylece iç içe geçmiĢ kıssalarla konular
iĢlenmektedir.4 Bu kıssalar iç içe aktarıldığı için muhatap kıssayı ve kıssada verilen mesajları kavramada
bazı güçlüklerle karĢılaĢılabilir.5
Mesnevi‘deki kıssaların anlatımında belirli bir sistem takip edilmemiĢtir. Beyitler birbirine geçmiĢ,
fikirler kelimelerin çağrıĢımıyla öyle gerilmiĢtir ki, bazen Mevlana bizzat kendisi kıssayı hatırlatmak
mecburiyetinde kalmıĢtır.6
Kıssaların anlatımında Hüsameddin Çelebi‘nin sualleri, Mevlana‘nın suallere verdiği cevaplar, günlük
ve sıradan olaylar bile girebilmektedir.7 Yine kıssadaki anlatım, Kuran‘daki kıssalarda olduğu gibi
aralanmaktadır. Arada ahlâkî düsturlar, ruhî tahliller ve bir takım açıklamalar da serpiĢtirilmektedir.8
Mevlana bir kıssayı aktarmaya baĢlarken, kıssadaki insan veya hayvanı konuĢturmaya baĢlar, fakat
derhal söz söyleyen kendisi olur. Mevlana bütün coĢkunluğu ile hitaba baĢladı mı, o basit, halkın bildiği
sıradan kıssa birden canlanır.9
Mesnevî‘de yer alan kıssaların çoğu zaten bilinmekte ve halk arasında yaygındı ya da daha önceki
kaynaklarda geçmektedir. Mevlana, güzel ve zarif yeteneği ile onlardan çoğunu yeniden canlandırmıĢtır.
Çok kısa bir kıssa veya basit gündelik bir olay güzel ve yeterli bir kaynaktır. Mevlana bunlardan
beklenmedik ve hassas sonuçlar çıkarabilen bir Ģairdir.10
Mevlana‘ya göre kıssa anlatmak küçümsenecek veya hakir görülecek bir olay değildir. Çünkü ona göre
Allah bile kıssalar söylemekte ve örnekler vermektedir.11 Mevlana, Mesnevi‘de misallerin, teĢbihlerin,
latifelerin, Ģakaların ve kıssaların çokça yer almasının nedenini ―Benim beytim beyit değil, iklimdir;
benim alayım, Ģakam, alay, Ģaka değil öğretiĢtir.‖12 ―Alay da bir Ģey öğretmektir, onu gerçek olarak iĢit;
onun görünüĢteki alayına kapılma. Her gerçek alaycılara göre alaydır; ama alaylar bile, akıllılarca
gerçektir.‖13 beyitleriyle ifade etmektedir.
Çiçek, a.g.e., s. 91; Öğke, a.g.m., s. 260.
Kadir Özköse,‖Mevlana DüĢüncesinde Firkat ve Vuslat", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Mevlana Özel
Sayısı, Ankara 2005, s. 235.
3 ArpaguĢ, Safi, Mevlana‟nın Dinî Anlatım Metodu, BasılmamıĢ Doktora Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 2001,
s. 128; Ġzbudak, Veled, Mesnevî Tercümesi, M.E. Basımevi, 5. Baskı, Ġstanbul 1966,s. 3-4.
4 ArpaguĢ, a.g.e., s. 127; Mustafa Necati Sepetçioğlu, ―Mevlana Celaleddin-i Rumî‘de Hikaye”, II. Milletlerarası Mevlana
Kongresi, S.Ü. Yay., Konya 1990, s. 37.
5 Mehmed Zeren, Mesnevî‟de Geçen Bütün Hikayeler, Semerkand Yay., Ġstanbul 1998, s.13.
6 Schimmel, Annemarie, Ben Rüzgarım Sen Ateş, (Çev; Senail Özkan) Ötüken NeĢriyat, Ġstanbul 2003.s.41.
7 Ġzbudak, a.g.e., s. 4.
8 Gönül Ayan, ―Mesnevî ve Kısa Hikayecilik”, 5. Milli Mevlana Kongresi, S. Ü. Yay., Konya 1991, s. 59.
9 ArpaguĢ, a.g.e., s. 128.
10 Yousofi, a.g.m., s. 647-651.
11 Mesnevî, C. III. s. 143. (b. 2115)
12 Mesnevî, C. V. s. 225. (b. 2498)
13 Mesnevî, C. IV. s. 628. (b. 3558–3559)
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Mesnevî‘de yer alan kıssalar, insanın dikkatini celbeden latif tuzaklardır. Bağların bostanların etrafını
çeviren dikenli çitler gibidir. Yanından geçenlerin eteklerine takılıp onları kendine çeksin. Böylece bir
anlık olsa bile insanı düĢünmeye sevk etmektedir.1
Sonuç
Eğitim ve öğretim belirli bir zamanda veya yaĢta bitmemekte yaĢam boyu devam etmektedir. Dinin
emir ve nehiyleri de yaĢam boyu sürmektedir. Dinî malumat, dinî meseleler ve dinî pratikler yetiĢkinleri
muhatap almaktadır. ÇeĢitli sebeplerden dolayı günümüzde yetiĢkinler din eğitiminin sistemleĢmesi
imkân ve mahiyetini araĢtırması zorunlu hâle gelmiĢtir.
Günümüzde camilerde yetiĢkinlere yönelik din eğitimi uygulamalarının baĢında vaaz gelmektedir.
Vaaz, diğer yetiĢkinler din eğitimi uygulamalarına nazaran daha geniĢ boyutta ve daha çok sayıda insana
hitap etme ve dinî açıklamalarda bulunma imkânına sahiptir. Vaazlar, yetiĢkinler din eğitiminde etkin bir
konumdadır.
Vaaz, dinî tebliğ ve telkin vasıtaları arasındadır. Vaaz, inananlara nasihat etmek, onlara dinî bilgiler
öğretmek, dünya iĢlerinde doğru yol gösterip, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, Ģefkatli davranmak,
büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi duyguları beslemek ve usandırmamak Ģartıyla güzel öğütler
vermektir.
Vaaz inananlara çeĢitli Ģekillerde nasihatte bulunup onları iyiliğe sevk ederek, kötülüklere karĢı
uyarmaktır. Kıssa, yetiĢkinler din eğitimi uygulamalarından biri olan vaazlarda kullanılan bir anlatım
tekniğidir. Kıssa ile yapılan anlatım, daha önce yaĢamıĢ insanların deneyimleri ve baĢlarından geçen
olayları anlatmaktır. Kıssa çeĢitli bilgi, kültür ve anlayıĢ seviyelerinde olan yetiĢkinlere, yerine göre karıĢık,
kapalı hatta soyut problemleri herkesin anlayabileceği bir hâle dönüĢtürerek anlamasını sağlamak için
özellikle vaazlarda çokça kullanılmaktadır.
Kıssa, hikâye, öykü ve mesellerin sadece çocukları ilgilendirdiği düĢünülürse de kıssalar uzun bir süre
yetiĢkinler eğitimi ve yetiĢkinler din eğitim vasıtası olarak kullanılmıĢtır. Kıssalar; değerlerin, ahlâkî
görüĢlerin ve örnek davranıĢların muhatapların bilincine aktarılıp yerleĢtirilmesini sağlamıĢlardır. Kıssalar
en etkili anlatım biçimlerindendir. Kıssa tekniği sayesinde en zor konular kolayca anlatılır ve zihinde yer
edecek bir etki meydana getirir.
Kur‘an-ı Kerim ve Peygamberin hadislerinde irĢad ve tebliğ vasıtası olarak kıssalar zikredilmiĢ olması,
kıssa anlatımının genel bir dinî anlatım ve irĢad metodu olarak algılanması sonucunu doğurmuĢtur.
Mevlana‘nın bütün eserleri gibi, en son ve mükemmel eseri olan Mesnevî aynı zamanda bir edebiyat
Ģaheseridir. Mevlana, Mesnevî‘de sadece havâs değil, özellikle geniĢ halk kitlelerine de ulaĢmak
gayesindeydi. Bunu gösteren nokta, düĢüncelerini ve fikirlerini kıssalar içersine serpiĢtirmesidir.
Mevlana‘nın dinî anlatım ve irĢadında kıssa tekniğinin önemli bir yeri vardır. Mevlana‘nın eserlerinde
veya vaaz ve irĢadında sıkça kıssa aktarmadaki amacı, insanın kavrayıĢını zorlayan yüce ve soyut
gerçekleri muhatapların anlayıĢ ve kavrayıĢ seviyesine indirgemektir. Kıssalar mana tohumunun içinde
dinlendiği ölçekler gibidir.
Mesnevî‘de birtakım kıssaların dercedilmesi, masal ya da hikâye anlatmak için değil; bilakis
―kıssalardan hisse‖ çıkarılması düĢüncesinden kaynaklanmaktadır. Her bir kıssa, telkin edilmek istenen
fikre uygundur.
Mevlana Mesnevî‘de kıssaları konunun farklı noktalarında zikretmektedir. Kıssaları anlatıĢ zaman ve
yeri rastlantısal değildir. Mesnevî‘deki kıssalar konuların farklı aĢamalarında aktarılmaktadır. Konunun
giriĢinde elli üç, konunun ortasında yüz otuz üç, konunun sonunda ise yirmi, çerçeve olarak ise otuz iki
kıssa anlatmaktadır.
Mevlana kıssaları farklı konuların farklı aĢamalarında aktardığı gibi bu kıssaların kullanım amacı da
farklılık arz etmektedir. Aktarılan kıssa sadece bir amacı gerçekleĢtirmek için aktarılabileceği gibi birkaç
1

ArpaguĢ, a.g.e., s. 132.
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amaç da bir arada bulunabilir. Mesnevî‘de beyitlere açıklık kazandırmak amacıyla elli bir, ayet ve hadis
öğretimi amacıyla yirmi dört, ilginin sürekli kalması için kırk beĢ, metaforik anlatım için yirmi iki, bilgi
aktarma amacıyla on iki, konuyu somut hâle dönüĢtürmek amacıyla ise altmıĢ, konuya örnek olarak kırk
dört, tasavvufi konuların anlatımı amacıyla on yedi, eleĢtirel amaçlı ise on üç kıssa aktarılmaktadır.
Mesnevî‘deki kıssalar sayesinde; ilahî aĢk, dostluk, arkadaĢlık, taassup, bilgi, kaza-kader, hayır-Ģer,
Allahın iradesi ve kudreti, tevekkül ve gayret, ecel, Hz. Peygamber‘in üstün meziyetleri, mucize-keramet,
sabır, hatalardan ders alınması gerektiği, kıyamet günü, gurur ve kibir, ihlas ve riyakarlık, dua, ahmaklık,
ihtiyat ve tedbir, cahilliği, taklidi eleĢtiren, tamah ve hırs, nefis, olayların dıĢ yüzüne aldanmama, insanın
dünyadaki hâlini, namaz, günahlara alıĢmanın tehlikesini, tövbe, hasta ziyareti, birlik ve beraberlik, evlilik,
hile, insanın kendi hatalarıyla uğraĢması gerektiği, veli kullar, Ģeytan, vesvese ve vehim, Allah‘a
gösterilmesi gereken tavır, varlık ve yokluk, ruh ve beden, rızk gibi onlarca konu ele alınmaktadır.
Mevlana bir kıssada bir konu iĢlediği gibi birkaç konuyu birlikte ele almayı baĢarabilmiĢtir. Bu konular
ayrıca vaazlarda anlatılan konularla paralellik taĢımaktadır.
Netice olarak anlatım yönteminin bir tekniği olan, kıssa ile anlatım Mesnevî‘de kullanılan tekniklerden
biridir. Mevlana‘nın Mesnevî‘deki öğretisini bu teknik üzerine bina eder. Mesnevî, ihtiva ettiği kıssalarla
yetiĢkinler için eğitici bir rol üstlenmektedir.

MEVLANA DÜġÜNCESĠNDE Hz. ĠSA VE HIRĠSTĠYANLIK
Doç. Dr. Ġskender OYMAK

Mevlana‘nın eserlerinde lirik ve didaktik Ģiirsel hikaye ve masallardan tutun da, Kur‘an ayetlerinin en
ince yorumlarına kadar binlerce hikmetli söz yer almaktadır. Mevlana, sahip olduğu ilim ve mistik hayatın
ürünü olarak kendi gönül pınarından hissettiği derin duyguları ifade ederken yer yer Hz. Adem, Hz.
Musa, Hz. Nuh ve Hz. Ġsa‘dan bahsetmektedir1. ÇeĢitli kültürlere ait düĢünceleri Ġslami perspektifte ele
alan Mevlana, kendine özgü üslubuyla değerlendirmeye tabi tutmuĢ ve onların tarih, din ve ahlaki
değerleri üzerinden insanlığa bir takım mesajlar verme yöntemini benimsemiĢtir.
Mevlana düĢünce olarak, farklı din mensuplarına göstermiĢ olduğu tolerans noktasında da dikkat
çekmektedir. Nitekim Mevlana‘nın, Mesnevi‘de geçen ―Mümin, Hıristiyan, Yahudi, AteĢperest, Mecusi,
herkesin yüzü o ulu sultana doğrudur. Hatta taĢ, toprak, dağ ve suyun Allah‘a gizli bir dönüĢü vardır‖2
sözünü ele aldığımızda bütün dinlerin hedefini çok net bir Ģekilde ortaya koyduğunu görürüz. Mevlana,
sadece ötekiyle değil, canlı cansız bütün varlıklarla hakikat yolunda bir olmayı ve bu amaçla çalıĢmayı
önermektedir. Mevlana, düĢünceleri ile asırlardır insanlığa ıĢık tutmuĢ, yol olmuĢtur. Bu tebliğimizde
Mevlana‘yı Hz. Ġsa ve Hıristiyanlığa bakıĢ açısıyla değerlendirmeye çalıĢacağız.
Mesnevi‘de Mevlana, Hıristiyanlığın; Ġsa‘nın babasız doğuĢu, Hz. Meryem‘in erkekle iliĢkisi olmadan
hamile kalması gibi temel ilkelerine de iĢaret etmektedir. O, gerek Mesnevi‘de gerekse Divan‘ında Ġsa
motifini sık sık kullanmaktadır. Mevlana, bu motifi kullanırken O‘nu zaman zaman temizlik ve saflıkla
özdeĢleĢtirmekte, zaman zaman da iyilik ve yardımseverlik timsali olarak nitelendirmekte, bazen de sıkıntı
ve darlık içinde olanların imdadına yetiĢen kurtarıcı motifleriyle iĢlemektedir. Ayrıca Mevlana, Meryem‘in
iffetinden ve Ġsa‘nın mucizelerinden kendi üslubuyla sık sık bahsetmektedir.
Hem Hıristiyanlık hem de Ġslamiyet, Hz. Meryem‘in hamileliğinin ―Allah‘ın kudretinin‖ bir eseri
olduğunu ifade etmektedir. Mevlana da bu konuda ―Gizliden gizliye bir emanet verilmedikçe gönül
Meryem‘i, Mesih‘in ıĢıklarına gebe kalamaz‖3 ifadesini kullanmaktadır. Özellikle Ġslamiyet bu konuyu,
bütün berraklığıyla ortaya koymakta ve Meryem‘e hiçbir Ģekilde leke düĢürmemektedir. ĠĢte bu konu
Mesnevi‘de çok edebi bir üslupla dile getirilmektedir. Hz Meryem, hayanın, iffetin timsalidir. Kendisini
Allah‘a adamıĢ biridir. Ġlahi kudret, böyle birini, anlaĢılması zor hikmet kıvılcımları ile hiçbir erkek
dokunmadan hamile bırakmıĢtır. Olay baĢtan baĢa Allah‘ın kudretinin bin bir renkli parıltıları içerisinde
cereyan etmektedir. Aklı ve kalbi madde ile dolup taĢan Yahudi toplumunun bunu idrak etmesi
beklenemezdi. Bu inceler incesi olayı, ancak kalbi iman dolu zeka sahipleri kavrayabilirlerdi. Bunun için o
devrin Yahudi zihniyeti, olayı kavrayamamıĢ ve Hz. Meryem‘e olmadık isnatlarda bulunmuĢlardır4. Hz.
Meryem‘in gebe kalma olayını, Hz. Mevlana, ―Neye üfürülen nefeste Ģekerler gizlidir, Meryem‘e
benzeyen ney, o nefesten tatlılara gebe kalmıĢtır‖, ―Kimi bir solukta Meryem‘i gebe eder, Ġsa‘yı yaratır;
* Fırat Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi.
1 GeniĢ bilgi için bknz: Dilaver Gürer, ―Mesnevi‘de Peygamber Kavramı ve Peygamberler‖, Tasavvuf, Mevlana Özel
sayısı, Yıl:6, S. 14, Ankara 2005, s.103-119.
2 Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi, (Haz: Adnan Karaismailoğlu), Ankara, 2004, , C.II, s. 373. ( VI. Kitap, b: 2419-20) ,
Not: Mesnevinin bu baskısı iki cilt haline Akçağ A.ġ. tarafından yapılmıĢtır. Her bir ciltte üç kitap yer almaktadır.
Mesneviyi referans gösterirken ayrıca parantez içerisinde orijinal kitap ve bab numarasını vermeyi de gerekli gördük.
3 Mevlana Celaleddin Rumi, Divan-ı Kebir, (Haz: Abdulbaki Gölpınarlı), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1992, C. VII/313
(b.4016). Divan-ı, referans gösterirken cilt ve sayfadan sonra bab numaralarını da belirtmeyi tercih ettik.
4 M. Aydın, ―Hz Mevlana Gözü ile Mesnevi‘de Dinler‖ II. Milletlerarası Mevlana Kongresi, 3-5 Mayıs 1990. Konya 1991.
s. 153.
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böylece de Ġsa, soluğuyla onun soluğuna tanıklık eder‖ ve ―Kimdir Ruhul- Kudüs‘ün soluğundan
Meryem gibi gebe kalmayan?‖1 ifadeleri ile açıklamaktadır
Mesnevi‘nin bir baĢka bölümünde Mevlana, Meryem‘in Ġsa‘ya hamile kalmasını Ģöyle anlatmaktadır:
―Meryem, karada o balıkların çırpındığı gibi bir müddet çırpınınca; Kerem göstericisi –Cebrail- ona
seslendi: ―Hak‘ın eminiyim, benden korkma. Ġzzetle kıvançlı kiĢilerden kaçınma, böyle hoĢ yakınlardan
çekinme‖. Bunu söylüyor ve dudağından art arda temiz ıĢık Ģuleleri semaya yükseliyordu. Varlığımdan
yokluğa mı kaçıyorsun? Ben yoklukta padiĢahım ve bayrak sahibiyim. Benim varlığım ve düzenim,
yokluktadır; benim suretim geçici olarak senin önündedir. Ey Meryem! Bak, anlaĢılması güç bir suretim;
hem hilalim, hem gönülde hayalim. Gönlüne bir hayal gelince yerleĢir; nereye kaçsan seninledir‖2.
Mevlana bu konuyu farklı yönleriyle ele alır. O, ―Onun yüceliği hakkında binlerce delil var, hepsini de
görüyorsun da hala pirin halini anlamıyorsun, gerçekten de haberin yok. Kuruluktan, yaĢlıktan münezzeh
olan varlıktan gönül Meryem‘ine ruhani bir surettir, geldi, çattı. Uğrayıp geçen elçi, içinde canın gizli
olduğu solukla gönül Meryem‘ini gebe bıraktı. A gönül, o padiĢahlar padiĢahına gebe kaldın sen; çocuk,
karnında oynamaya baĢladı mı görürsün‖3 Ģeklinde ifadeler kullanmaktadır. Bu konuda Mevlana‘nın bazı
sözleri de Ģöyledir: ―Gönül, gamla peygamberleĢti mi? gönüle Cebrail iner; düĢünce, yüzlerce Ġsa‘ya gebe
kalır Meryem gibi‖ ―Canın, bir soluk anda aĢkının perdesi altında bir yıkansa Meryem gibi bir solukta Ġsa
doğurmayı görür, anlarsın‖4.
Mevlana, Meryem‘in hamileliği esnasında yaĢadığı bir olayı Ģöyle hikaye etmektedir: ―Yahya‘nın
annesi, çocuğunu doğurmadan önce Meryem‘e gizlice dedi: ―senin karnında, kitap sahibi ve haberdar
peygamber olan bir padiĢahı kesin olarak gördüm. Ey anlayıĢlar sahibi! Ben seninle karĢılaĢınca karnımda
taĢıdığım secde etti. Bu cenin, o cenine secde etti; secde etmesinden dolayı bedenimde ağrı oldu.‖
Meryem, ―Ben de, içimde bu karnımdaki çocuktan bir secde gördüm‖ dedi. Aptallar derler ki ―bu hikaye
yalan ve yanlıĢtır…Yahya‘nın annesi Meryem‘i nerede gördü ki bu sözü söylesin‖ Gönül sahibi olan kiĢi
ufuklarda görünmez olanın, kendisi için hazır bulunduğunu bilir. Gözden uzak olan Yahya‘nın annesi,
bakıĢta Meryem‘in önünde hazır bulunur. Gözleri kapalı halde dostu görür;… Ey aciz! –Meryem- onu ne
içten ne de dıĢtan görmediyse de hikayeden mana al…. Ey kardeĢ! Hikaye bir ölçü kabı gibidir, içindeki
mana da tahıl tanesi gibi. Akıllı kiĢi mana tanesini alır, götürülse de ölçü kabına bakmaz‖5. Mevlana
burada açıkça insanoğlunun anlatılan hikayelerden ders alması gerektiğini vurgulamaktadır.
Mevlana, ―Can sütünü Meryemlerden em, çünkü sen de Meryem‘den doğan ikinci bir çocuksun;
Meryemlerden süt em de Ġsa gibi oğullardan, kızlardan vazgeç‖ 6 sözüyle Meryem‘i iffeti ve ahlakıyla
bütün güzel huyları kendisinde bulunduran örnek bir anne olarak nitelendirmektedir. Yine Mevlana,
Mesnevi‘sinde Hz. Meryem‘in iffetini Ģu ifadelerle dile getirir: ―Meryem gibi fırsat yok olmadan önce
surete, ―Senden rahmana sığınırım‖ de. Meryem, cana çok can katan bir suret gördü; yalnız halde cana
can katan, gönül çelen birini-gördü-. Onun önünde o, Ruh‘ul-emin güneĢ ve ay gibi yerden doğup
yükseldi…. Meryem titremeye baĢladı… ve kötülükten korktu… Meryem kendinden geçti ve kendinde
değilken ―Allah‘a sığınırım‖ dedi. Çünkü O iffetli, korktuğunda pılı pırtısını gayba götürmeyi adet
edinmiĢti. Dünyayı kalıcı olmayan bir mülk gördüğü için ihtiyatlı bir Ģekilde haktan sığınak edindi‖7.
Mevlana, Ġsa‘nın içinde bulunduğu toplumun olumsuz tavırlarını ve manevi hastalıklarını tenkit
ettiğini ve bu noktada gösterdiği çabanın da bir yere kadar mümkün olduğunu, Ġsa‘nın dilinden Ģöyle
hikaye etmektedir. ―Meryem oğlu Ġsa, sanki bir aslandan kaçar gibi dağa kaçıyordu, biri ardından koĢarak
― peĢinde kimse yok, kuĢ gibi ne kaçıyorsun?‖ dedi. Ġsa‘yı konuĢturmak ve sebebini öğrenmek için
peĢinden giderek ısrarla neden kaçtığını sordu. -Ġsa –dedi: ―Ahmaktan kaçıyorum. Git kendimi
kurtarıyorum; beni bağlama‖, -Adam- dedi: ―Peki, kendisiyle kör ve sağırın iyileĢtiği o Mesih, sen değil
Divan, II/14 (b. 120), VII/401, V/17 (b.203)
Mesnevi, I/407. (III, Kitap b. 3767-3774).
3 Divan, III/309 (b.2996-2999).
4 Divan, V/ 484 (b.6645), IV/132 (b. 1167).
5 Mesnevi, I/277-78. (b. 3588-3609).
6 Divan III/402, (b. 3876).
7 Mesnevi, I/405. (III: Kitap, b. 3700-3709).
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misin?‖ -Ġsa- ―Evet‖ dedi. –Adam- dedi: ―Gayp sırrına mekan olan o padiĢah sen değil misin? O, duayı
bir ölüye okuduğunda av yakalamıĢ bir aslan gibi sıçrar.‖ -Ġsa- ―Evet o benim‖ dedi, -Adam- ―ey güzel
yüzlü! Sen topraktan kuĢlar yapan değil misin? -Ġsa- ―evet‖ dedi. –Adam- dedi: ―Ey pak ruh! Ġstediğini
yapıyorsun. Korkun kimdendir? Böyle bir delille senin kullarından olmayacak kim vardır dünyada?‖
Ġsa dedi: ―Bedeni yaratan, canı öncesinde yaratan hakk‘ı pak zatı için, …
O duayı bir ölüye ve en ulu adı, sağıra ve köre okudum, iyileĢti.
Kayadan oluĢmuĢ dağa okudum; yarıldı, hırkasını göbeğine kadar yırttı.
Ölü bedene okudum, canlandı; bir Ģey olmayanın baĢında okudum, bir Ģey oldu. Ahmağın gönlüne
onu sevgiyle yüz binlerce defa okudum, Ģifa olmadı. Mermer taĢ oldu ve o, huyundan dönmedi; hiçbir
ekinin yeĢermediği kum oldu‖ Adam bunun hikmetini sordu?...
Ġsa, dedi:―Ahmağın hastalığı Allah‘ın kahrıdır; kahır, hastalık ve körlük değildir; belaya tutulmaktır o.
Belaya tutulmak, acınacak bir hastalıktır. Ahmaklık, yaralayacak bir hastalıktır. Hak, yarasını kendine
mühür yapmıĢtır; hiçbir çare onu iyileĢtiremez. Ġsa‘nın kaçtığı gibi ahmaktan kaç; ahmakla birlikte olmak,
çok kanlar döktü. Hava azar azar suyu çeker; ahmak da sizden dininizi böyle çalar. Ġsa‘nın bu kaçıĢı
korkudan değildi, bunu öğretmek içindi. KarakıĢ ufukları doldursa da o parlayan güneĢin ne üzüntüsü
olur‖1. Mevlana, burada Hz. Ġsa‘nın doğumundaki incelikleri anlayamayan ve iftiralarında ısrar eden o
devrin Yahudi anlayıĢsızlığına vurgu yapmakta ve ―yerine göre söz, ölülere bile tesir eder de ahmaklara
tesir etmez‖ ifadeleri ile güzel bir Ģekilde açıklamaktadır.
Mevlana, Hıristiyanlığın diğer önemli bir motifi olan çarmıh hadisesine temas etmektedir. O‘na göre;
bir yandan onlar, Ġsa‘nın çarmıha gerildiğine inanmaktadırlar, diğer yandan da onu tanrı kabul ederek
ondan medet ummaktadırlar. Mevlana, ―Hıristiyanların bilgisizliğine bak ki asılmıĢ bir tanrıya sığınmıĢ.
Çünkü onun sözüne göre Yahudi onu asmıĢ; o zaman onu (O) nasıl koruyabilir‖ 2 ve ―Kendi Mesih‘ini
darağacında öldürse bile öldürdü diye Ģüphelenen Hıristiyan‘dır ancak, inanan bu Ģüpheye düĢmez‖3
ifadeleriyle, Hıristiyanların mevcut tanrı anlayıĢları ile çeliĢki içinde olduklarını vurguluyor. O‘na göre
çarmıha gerilmiĢ olan birisi bizzat acizlik içinde bulunurken, nasıl olur da baĢkalarını kurtarabilir?
Mevlana, bu tutumu bilgisizlik olarak nitelemektedir.
Ahir zamanda Ġsa‘nın mücadelesi ve göğe çıkması konusunda da Mevlana açıklamalarda
bulunmaktadır. O, Ġsa‘nın düĢmanla mücadelesini ve zulüm karĢısında tanrıya sığındığını ve tanrının onu
kendi katına çıkardığını belirtmektedir. O, bu konuda; ―O zaman ne vakit gelecek ki sefer çağından
uyanıp kalkan dostlar, zerreler gibi bizi alt üst olmuĢ, dağılmıĢ gitmiĢ halde bulacaklar? Kimindir o
baht,… Ġsa düĢmandan kurtulmak için eve girer de evden ansızın gökyüzüne ağacak bir yol buluverir‖ ve
―Oruç, zemzem oldu Meryemoğlu Ġsa‘ya; oruç yolculuğuna çıktı da dördüncü kata göğe ulaĢtı 4 sözleriyle
Ġsa‘nın mücadelesinde sıkıntı yaĢadığı durumlarda tanrıdan yardım gördüğünü vurgulamaktadır. Yine
Mevlana, ―Meryemoğlu Ġsa (o ıĢığın) merdivenini bulunca dördüncü kat göğün üzerine uçtu‖5 ―Davet
yeter, bırak daveti de duaya baĢla; Mesih bile dördüncü kat göğe dua kanadıyla ağdı6 sözleriyle Ġsa‘nın
göğe bir çaba göstererek çıktığını belirtmektedir. Bir ifadesinde de Mevlana, Ġsa‘yı bütün varlıkların ümidi
olarak ―Canım benim ümitsizliğe düĢme, bir ümittir, belirdi, bütün canların ümidi gayb aleminden
çıkageldi. Gerçi Meryem elinden çıktı amma Ġsa‘yı göğe çeken o nur geldi, eriĢti‖ Ģeklinde

Mesnevi, C. I, s. 368-69, (III: Kitap, b. 2569-2598).
Mesnevi, I/209, (II. Kitap, b.1393-4).
3 Divan III/414, (b. (3984).
4 Divan, II/39 (b. 311, 316), II/ 183 (b. 1487).
5 Mesnevi I/195. (II. Kitap, b. 916).
6 Divan III/60, (b.427), Ġncil‘e göre; Ġsa çarmıha gerilip ölmüĢ, cesedi bir mağaraya konmuĢ, üç gün sonra dirilmiĢ,
havarilerine görünmüĢ, onlarla konuĢmuĢ, sonra göğe ağmıĢtır. Ġsa‘nın Çarmıha gerilmesi ve sonrasında geliĢen olaylar
hakkında geniĢ bilgi için bknz: Matta, 17/22-23, Markos, XVI/1-14, Luka, XXIV/1-12, Yuhanna, XX/1-10. Kur‘an da
ise Ġsa‘nın asılmadığı, öldürülmediği, tanrı tarafından göğe çıkarıldığı bildirilir Nisa:158. Not: Kur‘an ve Ġncil‘den bu tür
açıklamalara konunun bütünlüğünün bozulmaması açısından az yer vermeye çalıĢtık.
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nitelendirmektedir1. Bir baĢka ifadesinde ise Mevlana, Hz. Muhammed‘in miraçtan dönüĢünde, Ġsa‘nın
dördüncü kat semadan indiğini ve görüĢtüğünü ―Muhammed, gene Miraçtan geldi, Ġsa, dördüncü kat
gökten indi, ulaĢtı‖2 sözüyle ifade etmektedir.
Mevlana iyi dost ve günahkar dost kavramlarını kullanarak, iyi dostun makamı olarak semayı,
günahkar dostun yeri olarak da yerin dibini gösterdiğini söylemektedir. Bu nitelemeyi Mevlana: ―Çokça
dost ve yoldaĢlar edindin. Sana nerede? diye sorsam, ―Gitti dersin‖. Ġyi dostun yukarıdaki semaya gitti,
günahkar dostunsa yerin dibine gitti. Sen ortada, kervanda olan ateĢ gibi öylece yardımsız kaldın, Ey yiğit
dost! Yukarı ve aĢağıdan münezzeh olanın elini tut. Ne Ġsa gibi semaya yükselir, ne de Karun gibi yere
girer. … mekansız alemde seninle beraberdir3 Ģeklinde ifade etmektedir. Bir baĢka sözünde ―AteĢe
atılırsan Ġsa gibi, meleklerin kanatları üstünde göğe ağarsın; gülistana dalarsan Karun gibi yere batarsın‖ 4.
Bu konuda Mevlana‘nın diğer ifadeleri de Ģöyle sıralanabilir: ―Ey ateĢ göğünden de bir hoĢça, bir güzelce
geçip yücelen Ġsa, gökten baĢını eğ de bizi yücelere çek‖5. ―Temiz canlar göğe ağıyor; tortulu canlar
ovaya-yazıya gidiyor, yere giriyor. Can, gözünü aç da canlara bak; nasıl geldiler, ne oldular, nasıl
gidiyorlar?‖ ―ArĢ‘tan olan can, Ġsa‘nın bulunduğu yere gider; Firavun‘un canı da Kaarun‘un bulunduğu
yere varır‖6. Burada Mevlana, Tanrının yolundan giden ve onunla bütünleĢenlerin Ġsa‘nın bulunduğu yere
yani tanrının makamına vardıklarını; Firavun gibi Ģirk ve gurur içinde yaĢayanların da Karun‘un akıbetine
uğrayacaklarını vurguluyor.
Mevlana, Ġsa kavminin mücadele içindeki idarecilerinin, on iki bey olduğunu, bunlardan her fırkanın
bir beye bağlandığını, bu on iki beyin ve kavimlerinin, kötü vasıflı vezire ihtirasla bağlandıklarını da ifade
etmektedir7.
Hıristiyanlık ve Ġsa konusunda Mevlana, yaptığı değerlendirmelerde padiĢah ve vezir motiflerini
zaman zaman kullanmaktadır. Vezir, sürekli Hıristiyanlara karĢı hile ve desise peĢinde koĢan olumsuz ve
yerilen bir motiftir. Nitekim Mesnevi‘de; ―Vezir padiĢahtan ayrı bir Ģekilde altı yıl müddetince Ġsa‘ya bağlı
olanların sığınağı oldu. Halk dinini ve gönlünü bütünüyle ona teslim etti. Halk onun emir ve hükmüne
can veriyordu. PadiĢah vezire ―Ey talihlim! Vakit geldi. Çabuk gönlümü ferahlat‖ diye yazdı. -Vezir- dedi:
― Ey padiĢahım! ġu anda Ġsa‘nın dinine fitneler sokma iĢindeyim‖8. Ģeklindeki ifadelerle adeta Ģeytanın
salih insanlara musallat olma motifini vurgulamaktadır.
Mevlana, olumsuz motif olarak ifade ettiği vezirin, Ġncil‘in hükümlerini tahrif etme çabasını ifade
ederken; Her birinin adına hazırladığı tomarların yazı ve hükümleri açısından farklı olduklarını, her
birinin diğerleriyle zıt hükümler içerdiğini, birinde beden terbiyesini ve açlığı, tövbenin temeli ve öze
dönüĢün Ģartı yapmıĢ, birinde beden terbiyesinin faydası yoktur demiĢti…. O, Ġsa dininin düĢmanı, bu
tarzda on iki tomar hazırlamıĢtı9. Burada belirtilen Ġncil‘in farklı on iki tomarı ifadesi, aslında Ġncil‘in nasıl
tahrif edildiğine cevap niteliğindedir.
Mevlana yine Ġncil‘in tahrif belirtisi olarak Ģu düĢünceleri söylemektedir: ―Ġncil‘de o peygamberler
öncüsü, safa denizi Mustafa‘nın adı vardı. DıĢ özellikleri ve Ģekli bahsi vardı. Onun kafirlerle savaĢması,
orucu ve yiyiĢi anılmaktaydı. Hıristiyanlar topluluğu, bu isme ve hitaba varıp karĢılaĢtıklarında sevap için.
Bu Ģerefli adı öperlerdi, bu güzel vasfa yönelirlerdi. Anlattığımız bu fitne içinde, bu topluluk fitneden ve
Ģikayetten güvendeydiler. Emirlerin ve Vezirin Ģerrinden Ahmet adının sığınağına sığındılar. Onların nesli
de çoğaldı. Ahmed‘in ıĢığı yardımcı oldu, dost oldu. Hıristiyanlardan baĢka topluluk, Ahmed‘in adını
aĢağılıyordu Kötü düĢünceli, kötü düzenli vezirin fitnelerinden dolayı aĢağılandılar ve zelil oldular. YanlıĢ
ifadeli tomarların ardından onların dini ve hükmü bozuldu. Ahmed‘in adı böyle yardım eder de ıĢığı nasıl
Divan II/43, (b. 347-348).
Divan VI/ 129, (b. 1189).
3 Mesnevi. I. 297. (b. 341-346).
4 Divan, V/324, (b. 3949).
5 Divan. II/15, (b. 142).
6 Divan, C. IV/184, (b. 1713-4, 1717).
7 Mesnevi, I/51, (I. Kitap, b. 459-463)
8 Mesnevi, I/50. (I. Kitap, b. 458)
9 Mesnevi, I/51-52, (I. Kitap, b. 464-500)
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korur? Ahmed‘in adı sağlam bir hisar oldu. Peki, o Ruhul Emin‘in zatı ne oldu? O vezir belasından
ortaya çıkan, çare kabul etmez bu kan dökücüden sonra, 1
Mevlana, vezirin, Hıristiyan topluluğu aldatmak için baĢka bir hile olarak vaazı bırakıp halvete girmesi
ve halvette kendini öldürmesinden bahsediyor. ―Bu vezir içerden seslendi ―Ey müritler! benden Ģu
bilinsin: Ġsa bana Ģöyle haber verdi: bütün dostlarından ve yakınlarından yalnız ol. Yüzünü duvara çevir,
yalnız otur ve kendi varlığından da halveti seç. Bundan sonra söze izin yoktur. Bundan sonra konuĢmayla
iĢim yok. Ey dostlar! Elveda! Ben öldüm, eĢyamı dördüncü feleğe götürdüm. Böylece ateĢten feleğin
altında odun gibi meĢakkat içinde, helak olarak yanmayacağım. Bundan sonra dördüncü semanın
üzerinde Ġsa‘nın yanında oturacağım‖2.
Vezirin diğer bir fitnesi de Hıristiyan beylerinden her birini ayrı ayrı veliaht yapması ve her birisiyle
yalnız konuĢmak suretiyle çatıĢtırmak ve yok etmeye çalıĢması Mesnevi‘de Ģöyle anlatılır: ―Ve bu sırada
bu beyleri çağırdı. Birer birer, her biriyle konuĢtu. Her birine Ģöyle dedi: Ġsa dininde Hakk‘ın naibi ve
benim halifem sensin. Ġsa diğer emirleri sana tabi ve herkesi sana dost/yandaĢ yaptı. Ġsyan eden her beyi
yakala; ya öldür ya da yanında esir al… ĠĢte sen Ģu tomarı, Mesihin hükümlerini bir bir ümmete açık
olarak oku. Her bir beye ayrı olarak, ―Allah‘ın dininde senden baĢka naib yoktur‖ dedi3. Daha sonra vezir
kendisini öldürüyor ancak planladığı gibi halk, beylerin etrafında toplanmıĢ ve beyler anlaĢmazlığa düĢüp
yüz binlerce Hıristiyan‘ın ölümüne sebep olmuĢtur4.
Mevlana, iyi ve kötü adetleri, sonuçları ile beraber Ġsa ve kavminin Ģahsında Ģöyle ifade etmektedir:
―Yahudi neslinden baĢka bir padiĢah, Ġsa kavmini yok etmek için ortaya çıktı. Önceki padiĢahtan doğan
kötü adete, bu diğer padiĢah adım attı. Kötü bir adet koyana doğru her an lanet gider. Ġyiler gittiler ve
adetler kaldı. Kötülerden zulüm ve lanetler kaldı. Kıyamete kadar kötülerin türünden vücuda gelenlerin
yüzü onadır. Bu tatlı su ve acı su, damar damardır. Sura üfürülünceye kadar halkların arasında akar..
Ġyilerin mirası, tatlı sudandır. O ne mirastır? ―Kitabı miras verdik‖5
Mevlana düĢüncesinde Ġsa‘nın mucizeleri de zaman zaman çeĢitli hikayelerle ilintili olarak ifade
edilmektedir. Çoğunlukla dile getirilen mucizelerde; Ġsa, beĢikte konuĢan, ölüyü dirilten, Deccal ile
mücadele eden, kemiklere can veren, gökten sofra indiren, su üzerinde yürüyen motifleriyle anlatılır.
Mevlana, Divan‘ında Ġsa‘nın beĢikte konuĢmasını Ģu sözleriyle ifade etmektedir: ―Tek senin aĢk güneĢin
parlayıp dursun da her yanan bir yıldız saçsın. Bir güneĢ, o ki Turdağına vurdu da dağ param parça oldu,
her parçası da bir lal kesildi. IĢığı, Meryem‘in çarĢafına vurdu da beĢikteki çocuk dile geldi, konuĢtu‖6
―ġeklini, yüzünü görmemiĢler, fakat birer-birer anlatıyorlar; hani tıpkı Meryem‘in nuruyla beĢikte
konuĢan, Ruhullah Mesih gibi‖7.
Mevlana, Ġsa‘nın hastaları iyileĢtirmesi ve ölüleri diriltmesi konusunda ise; ―Ġsa‘nın yüzünden iki-üç
ölü dirilse noolur… Elinden iki üç mahmur güzelleĢse, iyileĢse, aslan avcısı kesilse ne çıkar?‖8 ifadeleri ile
Ġsa‘nın ölüyü diriltmesi ve özür sahibi insanların kusurlarını giderme misyonunu dile getirmektedir.
Mevlana, Ġsa‘nın ölüyü dirilmesi ile ilgili Ģu ifadeleri kullanmaktadır: ―Hikmet sahibiyiz, Bağdat‘tan geldik;
bir çok illetlileri dertlerinden, illetlerinden kurtardık. Güzel üsluplu söz söyleyenleriz, Mesih‘in talebesiyiz
biz, nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz9. ―ġükürler olsun, Ġsa eriĢti de Azer‘imiz dirildi;…‖10 ―Ġsa
huylu dudakları, bir üfürükle ölüyü diriltir; can kanadıyla tutsa da Zuhal yıldızına doğru uçsa yeridir‖.
Mesnevi, I/59. (I. Kitap, b.728-740)
Mesnevi, I/56-7, (I. Kitap, b. 644-650).
3 Mesnevi, I/57, (I. Kitap, b. 651-653)
4 Mesnevi, I/57-8, (I. Kitap, b.663-668).
5 Mesnevi, I/60. (I. Kitap, b. 741-8). Kur‘an, 35/32.
6 Divan IV/297, (b. 2866-8).
7 Divan, IV/128, (b. 1135); Kur‘an XIX/ 29-33‘de Ġsa‘nın beĢikte konuĢtuğu anlatılır.
8 Divan/VII254. (b. 3222).
9 Divan III/47, (b.317, 319).
10 Divan IV/433, (b. 4177), (Burada Ġsa, Ahd-i Cedid e göre, ölmüĢ, gömülmüĢ,ve dört gün kabirde kalmıĢ bir adamı
diriltmiĢtir. Ahd-i Cedid de bu adamın adı ―Lazar‖ (leazer)‘dir ki Mevlana bundan bahsetmektedir. Yuhanna, XII/1-19)
Divan IV/450.
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―Mesih ölüyü nasıl diriltti diye biri sorarsa, ona karĢı dudaklarından bir öpücük ver bize de iĢte böyle
diriltti de‖ ―Gel, sen Ġsa‘sın, ölümüzü dirilt, gel, deccalın gözünü def et bizden‖1. .
Mevlana; ―Sen ilerledikçe her yanda bir anlayıĢlı hekim vardır; hem de öyle görülmemiĢ, eĢsiz bir
Ġsa‘dır ki göz verir adama, üstelik onunla beraber anlayıĢ da verir. Bunu gama batmıĢ her kes duysun da
sevinsin diye söyledim.; böyle bir örnek getirdim;yoksa tanrıyı kula benzetenlere kanmıĢ bir müĢebbih
değilim ben‖2 sözleriyle Ġsa‘nın maddi hekimliği yanı sıra manevi yönden de hekim olduğunu
vurgulamaktadır.
Yine Mevlana, ―…Ey dost… Candan mahrum olana Ġsa nefesinle üfür, can ver; altını olmayana
iksirini bağıĢla, altınlara sahip et onu. Ey Tebrizli ġems, devran yürüdükçe hüküm senindir, devir senin;
evet, öyle hükmededur‖3 sözleriyle Ġsa‘nın can veren nefesinden ve iksirinden bahsetmektedir. Mevlana
aĢktan bahsederken; ―AĢk, içerden gül bahçesinin kapısını açar; gül gibi görünür aĢk, taze gülden daha da
güzeldir kokusu. Her bir zerre Ġsa kesilir; Ġsa nefesli olur. Ölüm, canlar bağıĢlar; gönül, candan fazla arar
onu‖4 Ģeklinde Ġsa motifini kullanmaktadır. BaĢka bir yerde Mevlana; ―Pek alımlısın sen, öyle benziyor ki
Mesih‘sin; hoĢ geldin ey gönüller padiĢahı, ey her yoksulun çaresi, sefalar getirdin‖5 diyerek Ġsa‘yı gönüller
padiĢahı ve yoksulların çaresi olarak göstermektedir.
Ġsa‘nın hastalara Ģifa verme ve ölüleri dirilmesi konusunda Mevlana, Ģu sözleri de söylemektedir: ―AĢk
Mesih‘inin eli, o nasipten sunsun da her ölüye mutluluk, her hastaya sağlık versin‖6; ―Can hekimi, bir
tabla yol hediyesi getirdi; öylesine hediye bunlar ki yedin mi kocamıĢ, bunamıĢ bile olsan güzelleĢirsin,
gençleĢirsin. Bedene can verir… O, Ġsa‘ya gelen tablaydı, hekimlere miras kaldı; ecel zehrini bile yemiĢ
olsan panzehirini orda bulursun. O tablada bir hap gizlidir ki diĢe dokunmaz; ne yaĢtandır, ne kurudan,
ne sıcaktır ne soğuk. O hapın bir habbeden az bir parçasını yesen gök kubbeye ağarsın; o habbe, ufacık
olmakla beraber seni Ġsa‘nın yurduna yüceltir‖7. ―Mesih gibi gökten yemek getir; insanları vazgeçir Ģu
ekmekten, Ģu çorbadan‖8. Ġsa‘nın soluğuyla ölümsüz ömür verdiği, kurumuĢ kakırdamıĢ ömrü
gençleĢtirdiği; Sağlığın öneminin olmadığı, çünkü hastalık durumunda Mesih‘in kendilerine hekim
olduğunu9. Bir baĢka anlatımında Mevlana, maddi ve manevi rahatsızlıklara Ģifa dağıtma konusunu Ġsa
motifiyle açıklamaktadır: ―Gözlerin her an binlerce göz açmada, binlerce göze görüĢ bağıĢlamada; Tanrı,
Mesih‘e verdiği gibi sana da bu gücü, bu kuvveti vermiĢ10. Dilinden sel gibi Ab-ı hayat akar; soluğun
Mesih‘in soluğu gibi hastalıklara ilaç olur‖11
Mevlana, Mesnevi‘de Ġsa‘nın kemikleri diriltmesi konusunu da bir hikayeyle Ģöyle dile getirmektedir:
―Bir aptal, Ġsa ile arkadaĢ oldu. Derin bir çukurda kemikler gördü. Dedi: ―Ey yoldaĢ! Kendisiyle ölü
canlandırdığın yüce adı, Bana öğret de , ihsan edeyim; kemikleri onunla canlandırayım‖ -Ġsa- dedi: ―Sus,
zira o senin için değildir; senin nefeslerine ve sözüne layık değildir. O, yağmurdan daha temiz nefes ve
davranıĢta melekten daha kavrayıĢlı kiĢi ister. Adam ‗Ben sırlar okuyucusu değilsem, yine sen kemiklere
adı oku‘ dedi. Ġsa dedi ‗Ey rabbim! Tahlilsizlik arıyorsa yeĢermiĢ diken onun ekinidir‘ buyurdu. Bu
hastanın nasıl kendi üzüntüsü yok? Bu murdarın nasıl can kederi yok? O kendi ölüsünü bırakmıĢ,
yabancının ölüsü için tamir arıyor12.‘
Ġsa, o gencin isteğiyle hakkın adını o kemiğe okudu. Ġlahi hüküm, o ham adam için kemiğin suretini
diriltti. Bir siyah aslan aradan sıçradı, bir pençe vurdu, onun suretini yok etti. Kellesini kopardı… o,
Divan, VII/333 (b. 4292), VII/111 (b. 1379), III/233 (b. 2176).
Divan VII/109. (b.348-9)
3 Divan II/ 134, (b.1086-1087)
4 Divan VII/325. (.4183-84)
5 Divan II/ 151, (b. 1214)
6 Divan II/283, (b. 2291)
7 Divan II/ 221, (b. 1784-1789).
8 Divan II/ 395, (b. 3300).
9 Divan IV/348, (b. 3367), V/230 (b. 2671-2).
10 Divan. II/349, (b. 2910)
11 Divan VII/609. (b. 8085).
12 Mesnevi, I/173, (II. Kitap, b.140-150)
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içinde öz olmayan ceviz içiydi… Ġsa, ―onu niçin aceleyle ezdin‖ dedi. – Aslan ―sen ondan huzursuz
olduğun için‖ dedi Ġsa, ―niçin adamın kanını içmedin? Dedi. ―kısmetimde rızık yemek yoktu‖ dedi.
Hayret o kükremiĢ aslan gibi avını dünyada yemeden gitmiĢ nice kiĢi vardır. Kısmeti bir saman değil, ama
ihtirası dağ gibi; -Hakk‘a‖ yüzü yok, ama Ģerefler kazanmıĢ.
Ey bize dünyada kolaylık kılan! Karsız ve yararsızdan bizi kurtar…
O aslan dedi: ― Ey Mesih! Bu av sadece ibret almak içindi.
Benim dünyada rızkım olsaydı, ölülerle ne iĢim olurdu benim?‖1
Bir baĢka hikayede de Mevlana, Ġsa‘nın dergahını Ģifa kapısı olarak nitelendirmektedir. Bu dergaha her
türlü bedensel özürler için baĢvurulduğunu Ģu dizelerle ifade etmektedir: ―Ġsa‘nın dergahı gönül ehlinin
sofrasıdır. Ey belaya tutulmuĢ! Sakın sakın bu kapıyı bırakma. Her tarafta kör, topal, kütürüm ve düĢkün
halk toplanırdı. Sabahleyin Ġsa‘nın dergahının kapısında nefesiyle günahtan kurtulmak için. O güzel dinli,
kendi dualarını tamamlayınca kuĢluk vakti dıĢarı çıkardı. Bölük bölük belaya uğramıĢları ağlar halde, ümit
ve bekleme kapısında oturmuĢ görürdü. Derdi: ―Ey afet sahipleri! Allah tarafından hepinizin isteği kabul
oldu. Haydi! Eziyetsiz ve zahmetsiz Allah‘ın affediciliğine ve ikramına doğru yola koyulun‖ Hepsi
ayakları bağlı develer gibiydi; dizleri görüĢle açılırdı. Onun duasıyla hoĢça ve sevinçle eve doğru
koĢuyorlardı2.
Mevlana, kıyamet alametlerinden olan Deccal‘ın gelmesi ve eylemleri karĢısında Ġsa‘nın mücadelesini:
―Hadi, Deccal geldi, aç Mesih‘in yolunu; hadi, kıyamet günü geldi-çattı, çal surumu‖ ―Dudağını aç da Ġsa
duasını oku; çünkü varlıklar, cefa Deccal‘ı yüzünden ölmüĢler‖ YavaĢ yavaĢ Deccal‘in eĢeğini gebertirsen
görürsün ki meydanda, atla dönüp dolaĢan, Meryem oğlu Ġsa‘dır3 ifadeleriyle anlatmakta ve Ġsa‘nın Hz
peygamberi müjdesinden ―Ahmed‘in müjdesini vermedeyiz, Mesih gibi beĢikte çocukken konuĢuyoruz
amma susalım‖4 Ģeklinde bahsetmektedir.
Mevlana‘nın ifade ettiği Ġsa‘nın diğer bir mucizesi ise gökten lezzetli sofra indirmesidir. Bu konuda
Mevlana ―… Ġsa‘ya gökten gelen nimetlerden ne lezzetli yemekler var, ne gıdalar, ne tatlılar Tanrım‖ 5
Ġfadelerini kullanmaktadır. Bir baĢka yerde Mevlana: ―Seba halkına, Meryemoğlu Ġsa‘nın duasıyla gökten
yemek indi. Sen de oruç tut da zevk-neĢe sofrasını bekle6. Bir baĢka yerde Ġsa‘nın mucizelerini anlatırken
Mevlana: ―Firavun‘un yüz binlerce mızrağını, Musa‘nın bir asasıyla yok ettiğini, Calinus‘un yüz binlerce
tıbbının Ġsa‘nın ve nefesinin önünde aciz kaldığını. Yüz binlerce Ģiir kitabı vardı, bir ümmisinin sözü
karĢısında ar olduğunu söyleyerek peygamberlerin mucizelerinin gücünü vurgulamaktadır7.
Mevlana, bir mucize olarak da kuru hurmanın meyve vermesinden bahsetmektedir. Bu konuda
divanda geçen ifadeleri Ģu Ģekildedir: ―Kuru hurma Tanrı emriyle Meryem‘e meyve verdi; tanrı soluğuyla
ölü bile yeniden dirildi can buldu‖ ―Tertemiz erlerin canları, cennetlerden de yüce olan gül bahçesine
geliyor güneĢ ıĢığı gibi. Ne mutlu bahçedir ki Meryemlere, kıĢın bile turfanda meyveler verir8. ―Göklerden
aĢağılık yeryüzüne geldik; gene bizi göklere çeker, yüceltir. Meryem gibi hurma ağacının dibine gidelim;
çünkü sükut dalında bir hurma bile yok. ―Taze, yaĢ hurmayı dertli Meryem bulur‖9.
Mevlana, Ġsa‘nın diğer bir mucizesi olarak da; ―…Meryemoğlu Ġsa gibi deniz üstünde yürürsün‖ 10
Mesnevi I/182-83. (II. Kitap, b.455-467)
Mesnevi, I, 296. (III. Kitap, b. 298-306
3 Divan VII/340. (b. 4383), V/39, (b. 478), VI/12, (b. 95Açıklama için C.VI. 411 e bak
4 Divan II/ 381, (b. 3192)
5 Divan III/33, (b.210).
6 Divan III/258, (b.2457-8), Ġsa‘dan gökte yemek indirmesi istenmiĢ, o da tanrıya dua ederek gökten bir tablanın
indirilmesini sağlamıĢtır (Maide, 112-115); Ġncil‘de de Ġsa‘nın beĢ ekmek ve iki balıkla beĢ bin kiĢiyi doyurduğu ve artan
ekmeklerin on iki küfe olduğu anlatılır (Matta, XVI/9-10; Markos, VIII/18-18).
7 Mesnevi, I/53. (I. Kitap, b. 528-530)
8 Divan VII/96. (b. 1180), IV/166, (b.1529-30)
9 Divan, IV/171 (b. 1586-7). V/214, (b.2467). (Kur‘an, XIX/25‘de ―Hurma ağacının gövdesini de kendine doğru silkele
ki, üzerine taze ve olgun hurma döksün‖ ifadeleriyle Meryem‘e kuru Hurma ağacının taze meyve verdiği bildirilmektedir
).
10 Divan VII/498. (b. 6526)
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sözleriyle Ġsa‘nın deniz üzerinde yürüdüğünü ifade etmektedir.
Mevlana, insanlardan bir türlü ikna olmayan ve hakikati idrak edemeyen, içinde bulundukları
kötülüklerde ısrar eden kimseleri eĢek benzetmesi ile ifade ederek mesaj vermeye çalıĢmaktadır. Nitekim
―Öküze tapan eĢek topluluğuna bak; gemsiz, yularsız gittiler. Yürü, o eĢeklere de ki: Bırakın olmayacak
maskaralığı; tövbe edin de uçulacak yere varın. Varın da her eĢek, Mesih‘e eĢ olsun;...1 sözleriyle bunu
açıkça ifade etmektedir. Yine Mevlana, ―EĢeklerin ölümü güç bir Ģey, fakat bana uğurlu geldi. Çünkü eĢek
uzaklaĢtı mı Ġsa gelir, kucaklar beni‖ ―Meryemoğlu Ġsa göğe ağdı da eĢeği kaldı ya;…‖. Evet, aĢk Burak‘ı
gökten gelince can Ġsa‘sı Ģu eĢekten kurtulur. ―Adem gibi tövbe et de dön cennete; bırak-gitsin Ģu
Ademoğullarını. Meryemoğlu Ġsa gibi göğe ağ; bırak Meryemoğlu Ġsa‘nın eĢeğini‖ gibi sözleriyle hakikatin
idraki noktasında akıl sahiplerine uyarılarda bulunuyor2. ―Ben Mesih gibi yücelere ağdım, eĢeğim
yeryüzünde kalakaldı…‖ ―EĢek nerde, Ġsa aĢkından bahsetmek nerde?...‖ ―Adam Ġsa olursa koĢa koĢa
Meryem‘in yanına gelir, eĢek olursa, bırak, varsın,…‖ ―Ġsa‘ya bakacaksan dertli gözle bak da Ģifa bul;…‖
―ġu ahir zaman da eĢek arıyorsan var, ara; Mesih aranmaz bu yanda zaten. Ġsa gönül nuruyla o eĢekten
ayrılmıĢtır;…‖. ―Evet, aĢk Burak‘ı gökten gelince can Ġsa‘sı Ģu eĢekten kurtulur‖3.
Mevlana, ―Akıllı biri Ġsa‘ya, ―varlıkta her Ģeyden daha zor olan nedir?‖ dedi. Ona ―Ey can! En zor
olanı Allah‘ın öfkesidir; ondan cehennem bizim gibi titrer‖ dedi. -Adam- ―Allah‘ın bu öfkesinden
kurtuluĢ nasıl olur?‖ dedi. –Ġsa,- ―öfkeni anında terk etmekle‖ dedi4 Ģeklinde aktardığı hikayede, Ġsa‘yı
yaĢadığı toplumda insanlara kurtuluĢ yolunu öğreten bir motifle anlatmaya çalıĢmaktadır. Bu konuda
Mevlana Ģunları da aktarmaktadır: ―Güzel gülüĢlü Ġsa‘yım ben, dünya benimle dirilmiĢ; …‖ ―Derde pek
ferahlık veriyorsun sen, nice Meryem‘in Ġsa‘sısın; binlerce cennetin canısın, binlerce Kevser, kıskanıyor
seni‖. ―Mesih‘in eliyle, bütün dünyayı iyileĢtirecek ilaç geldi; fakat nerde her yemek çanağından korunacak
el? Musa, Firavun‘un nimetinden, elini dudağını arıttı da Yed-i Beyza, kerem denizini bağıĢladı ona‖5.
―Onun aĢk nağmesinde yüzlerce ebedi bahar var; gülümüzde gül bahçemizde yüz binlerce bülbül
Ģakımada. Gönül o devrin Ġsa‘sından zünnar kuĢandı ya, iman bile bu zünnarımızı kıskanır bizim‖6. ―Bir
Ham, seni tutarda bakırcıya götürürse Yusuf ol, satıl zararı yok; bir diken bilmezse bilme de, sen gül
bahçesi ol da ziyanı yok, varsın bilmesin. Sen Ġsa ol da evin olmasın, olmaya gör, de. Sen göz ol da sana
bir örtü kalmayacakmıĢ , kalmasın‖7.
Ġslam dünyasının yetiĢtirdiği ender Ģahsiyetlerden biri olarak Mevlana Celaleddin-i Rumi, asırlardır her
din ve düĢünceye mensup insanlardan ilgi, sevgi ve kabul görmüĢtür. O, sahip olduğu engin
hoĢgörüsüyle ötekine olması gereken değeri vermiĢ ve onlardan da ilgi görmüĢtür. Ġslam dünyası kadar
batı aleminde de hoĢgörüsü ile tanınan Mevlana‘nın felsefesine günümüzde daha çok ihtiyaç
hissedilmektedir. Mevlana, düĢüncelerini anlatırken, din ve mezhep gözetmeksizin peygamberler ve bilge
kiĢilerden örnekler vermektedir. Çoğu zaman O, peygamberlerin yaĢadığı dönemin gerçek ve mitolojik
unsurlarını da kullanarak insanlara kalıcı mesajlar verme çabası içerisinde görülmektedir. Bu çerçevede
Mevlana, Hz. Ġsa ve Hıristiyanlığın bazı motiflerini de ustalıkla kullanmıĢtır.

Divan, VII/568.(b.7515-17).
Divan VII/204, 206. (b. 2591, 2612), IV/284, (b. 2747), VI/245. (b.2433-4).
3 Divan, III/246 (b.2315), III/91 (b. 697), III/130 (b. 1117), III/205 (b. 1895), II/ 307 (b 2526-7), IV/284 (b. 2747).
4 Mesnevi, C. II, s.21. (IV. Kitap, b: 113-115).
5 Divan, V/441(b. 6003) , VII/108 (b. 1334). VII/1. (b.7-8)
6 Divan, III/391, (b. 3876-7). Zünnar: Hıristiyan rahiplerinin bellerine bağladıkları ve ucunda haç asılı olan iptir. Bu
gelenek ZerdüĢtilikten geçmiĢtir. ZerdüĢtilerin KuĢti veya ―Bend-i Din‖ dedikleri koyun yününden örülen, akıl baliğ
çağından itibaren bağladıkları bir kuĢaktır. Divan IV/407, KuĢti hakkında geniĢ bilgi için bknz: Ġskender Oymak,
ZerdüĢtlük, Elazığ 2003, 212-114.
7 Divan IV/ 49, (404-5), Matta: 8/19-20‘da ― Ve bir yazıcı gelip ona: Muallim, her nereye gidersen, senin ardınca gelirim,
dedi. Ve Ġsa Ona dedi: Tilkilerin inleri ve kuĢların yuvaları vardır; fakat insanoğlunun baĢını yaslayacak bir yeri yoktur‖.
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DĠNLERĠ ANLAMADA ÖYKÜNÜN ROLÜ: MEVLÂNÂ‘NIN YAHUDĠ PADĠġAH
HĠKÂYESĠ BAĞLAMINDA HIRĠSTĠYANLIĞA BAKIġI
Dr. Cengiz BATUK*

1. GiriĢ
Ġslâm dıĢı diğer dinlerle iliĢki kurarken ya da onları anlama ve anlamlandırma sürecinde Müslümanlar
ilk dönemlerde yoğun olarak ―Polemik/Reddiye‖ yöntemini kullanmıĢlardır. Özellikle kelamcılar
tarafından kullanılan bu yöntemle muhatap alınan dinler yoğun bir eleĢtiriye tabi tutulmuĢ olup söz
konusu dinin hakikat iddialarının tamamıyla asılsız olduğu ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu çabalara
karĢı taraftan gelen gerek savunmacı (apology) eserler ve gerekse reddiye benzeri eserlerle cevap
verilmeye çalıĢılmıĢtır.
Mevlânâ, Mesnevî‘sinde yer alan uzun bir öyküsünde Yahudi bir vezirin bilinçli olarak Hıristiyanlığı
nasıl tahrif ettiğini anlatır. Yine Fîhi Ma Fih‘de Ġsa‘nın tanrısallığı iddiasında bulunan bir Hıristiyanın
inancını eleĢtiren önemli bir pasaj yer alır. Mevlânâ, Hıristiyanlığa bakıĢında zaman zaman kelamcılara
yaklaĢmakla birlikte aslında onlardan farklı bir yöntem izleyerek Hıristiyanlığı hem anlamaya hem de ifade
etmeye çalıĢır. Anlattığı öykünün tarihsel gerçekliği bir sorun gibi gözükmekle birlikte anlatıya hikâye
tekniği açısından yaklaĢıldığında öykünün gerçekliğinin sorun olmadığı görülür. Mevlânâ da aslında
kelamcılarla benzer bir Ģeyi yani Hıristiyanlığın Ġsa‘nın gerçek öğretisi olmadığı ve Ġsa‘nın tanrı olmadığını
söyler. Ama bunu hikâyede karikatürize (metaforik) bir dille anlattığı ve kelamcılar kadar sert bir dil
kullanmadığı için onlar kadar tepki çekmez. Aksine Mevlânâ‘nın hoĢgörüsü bu eleĢtirilerini bastırır ve
kelamcıların ördüğü kalın duvarların yıkılmasına neden olur. Onun amacı muhatabının pabucunu pazara
çıkarmak değil muhatabını anlamak ve yanlıĢlığını göstermektir.
Bu tebliğde Mevlânâ‘nın bir tür karikatür tekniği olan gerçekliği farklı bir tarzda ifade etmede öykü
yöntemini kullanarak Hıristiyanlığı nasıl anladığı üzerinde durulacak ve öykü dilinin dinleri anlamada
polemikçi dilden farkı ortaya konulacaktır.
2. Müslüman – Hıristiyan KarĢılaĢması ve Polemik/Reddiye Geleneği
Sezai Karakoç‘un ifadesiyle Doğu‘dan gelip Batı‘da duran Doğulu adam öyle bir yerde duruyordu ki
bu yer Doğu‘yla Batı‘nın karĢı karĢıya gelip durakaldığı; Doğu‘yla Batı‘nın kalkan kalkana çarpıĢıp
kalakaldığı; Doğu‘yla Batı‘nın fikir fikire, göğüs göğüse geldiği bir yerdi1. Mevlânâ‘nın doğduğu değil ama
kendisine ikamet yeri olarak seçtiği topraklar Ġslâmla Hıristiyanlığın karĢılaĢtığı bir yer olmasının yanında
aynı zamanda Moğolların Selçukluyu iĢgal etmeleri neticesinde Moğol paganizmiyle de karĢılaĢmak
durumunda kaldığı bir yerdi. Dolayısıyla bu karĢılaĢma aynı zamanda farklı inançlara sahip insanların aynı
coğrafyada bir araya gelmelerine neden olmuĢtur. KarĢılaĢma savaĢ meydanlarında bütün Ģiddetiyle
devam etse de geride Ģehir ve kasabalarda farklı diyaloglara girilmesi de kaçınılmaz olacaktır. Mevlânâ,
Haçlılara ve Moğollara karĢı ciddi bir savunma yapmak durumunda kalan Anadolu halkının arasında
farklı bir duruĢ sergiler. O, silahlı ya da Ģiddete dayalı mücadeleyi değil tarumar olan bir coğrafyada
inanan bir kalbe sahip ―insan‖ı inĢa etme iĢine giriĢir. Hıristiyanlara ya da diğer din mensuplarına
yaklaĢımını da bu açıdan anlamaya çalıĢmak gerekir.
Anadolu‘daki karĢılaĢma Müslümanların diğer inanç mensuplarıyla ilk karĢılaĢmaları değildi. Daha Hz.
*
1

Rize Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı.
Sezai Karakoç, Mevlânâ, Ġstanbul: DiriliĢ Yayınları, 1996, ss.8,48.
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Peygamber‘in risaletinin en baĢından beri Yahudi, Hıristiyan, Sâbiî, Mecusi, paganist vb. pek çok grupla
münasebetler olmuĢ ve onlarla diyalojik ya da polemiksel tarzlarda iliĢkiye girilmiĢtir. Bu bağlamda
Necran Hıristiyanlarıyla Hz. Peygamber arasında geçen ve Al-i Ġmran suresinde de konu edilen diyalog
kayıtlara ilk polemiksel toplantı olarak geçecektir.1
Hz. Peygamber sonrasında yirminci yüzyılın ilk yıllarına kadar çok sayıda reddiye yazılmıĢtır. Abdullah
b. Ġsmail el-HaĢimî (ö. 820)‘nin ―Risâle Ġlâ ‗Abdi‘l-Mesih Ġbn Ġshak el-Kindî‖nin adlı eseri ilk
örneklerinden sayılabilecek olan reddiye geleneğinin öne çıkan eserleri olarak Ali b. Raban et-Taberî
(ö.855)‘nin ―Kitâbu‘r-Redd Ale‘n-Nasârâ‖sını, el-Cahız‘ın ―Kitâbu‘r-Redd Ale‘n-Nasârâ‖sını, Ġbn
Hazm‘ın (ö.1063) ―Kitâbu‘l Fasl‖ını, Cüveynî‘nin (ö.1085) ―ġifau‘l-Galil‖ini, Gazali‘nin (ö.1111) ―erReddu‘l-Cemil‖ini2 sayabiliriz.3
Polemiksel metinlerin karĢısında Hıristiyanlar kendilerini söze muhatap bir birey olarak hissetmek
yerine daha çok kendilerini tanımlayan ve belli bir kalıba girmeye zorlayan anlayıĢa karĢı konumlanmak
zorunda hissetmiĢlerdir. Bu durum ise her ne kadar reddiye geleneğinin aktörlerinin bir kısmı –Taberî,
Hasan b. Eyyûb (ö.987-88) Abdullah b. Abdullah et-Tercüman (ö.1420) gibi- Hıristiyan kökenli olsalar
da tebliğsel bir iĢlev görmekten çok Müslümanların muhatapları karĢısında güçlerini gösteren bir direnç
noktası olmuĢtur. Bir nevi karĢısındakinin açıklarını, zayıf noktalarını, çeliĢkilerini bildiğini gösterip ona
bu noktalardan saldırarak rakibi zor duruma bırakma taktiği olarak görülebilir.
Ġslâm dıĢı dinleri anlama ve ifade etmede kullanılan reddiye tarzı metinler aynı zamanda metinsel
Ģiddet içeren yazılardır ki bu, biraz da kullanılan tarzın tartıĢma/polemik yönteminin doğası gereğidir.
Hele bu metinlerin bir kısmının siyasi iktidarlar tarafından gayri Müslimlere dönük politik baskılarını
desteklemek için kullanıldığını düĢünürsek metinsel Ģiddetinden ötesine geçtiğini görürüz.4 Bu
dönemlerde yazılan reddiyelerin bir kısmının halifelerin istekleri doğrultusunda yazılmıĢ olduğu ya da
halife Mehdi örneğinde olduğu gibi bizzat halifenin kendisi tarafından yazılması da Ģiddeti artıran bir
unsur olarak görülebilir. Emevi halifesi Me‘mun‘un her ne kadar Ġslâm dıĢı dinlere müsamahakâr
davranıĢları olsa da yeğeni HaĢimi‘nin Ġbn Ġshak el-Kindî‘ye reddiyesi onun gölgesi altında
gerçekleĢmiĢtir. Taberî, Mu‘tasım ve Mütevekkil dönemlerinde sarayda hekim ve tıp yazarı olarak görev
yapmıĢtır. Câhız‘ın Kitabu‘r-Redd Ale‘n-Nasârâ‘sını Abbasi halifesi el-Mütevekkil‘in uygulamalarını
desteklemek amacıyla yazdığı rivayet edilmektedir.5 Yine Abdullah Tercüman (Anselmo Turmeda)‘ın
Tunus Hükümdarı Ebu‘l-Faris Abdu‘l Aziz‘le olan yakınlığı ve ―Tuhfetü‘l-Erîb fi‘reddi ‗alâ ehli‘s-salib‘in‖
ilk iki bölümünü hükümdarın icraatlarına ve güzel uygulamalarına ayırması da bu bağlamda
değerlendirilebilir.6
3. Reddiyelerin en önemli tartıĢma konuları Ģöyle sıralanabilir:
Reddiyelerde ve kelam eserlerinde Hıristiyanlığa dair gündeme getirilen problemler: i. Teslis doktrini:
Ġsa‘nın Tanrısallığı; ii.Kefaret Problemi ve Çarmıh; iii.Tahrif Problemi ve iv. Hz. Peygamber‘in
peygamberliğinin Ġncil‘de Haber Verilmesi (TebĢirat) Ģeklinde sıralanabilir. Reddiye tarzı eserlerde genel
olarak Hıristiyanlığın muharref bir din olduğu; Hz. Ġsa‘nın gerçek mesajının olduğu gibi Hıristiyanlıkta
yansıtılmadığı; Ġncillerin Ġsa‘ya aidiyetinin tartıĢmalı olduğu; Ġncillerin çeliĢkilerle dolu olduğu; Ġsa‘nın
Tanrı oğlu olarak kabul edildiği; Hıristiyanların Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Ģeklinde teslis inancına sahip
Bkz. Âl-i Ġmran 3/31-61.
Bu eserin Türkçe çevirisi için bkz. Gazali, Hıristiyanlık Üzerine Değerlendirmeler, haz. Abdullah ġarkavi, çev. Osman Cilacı,
(Ġstanbul: Beyan Yayınları, 1998).
3 Jean – Marie Gaudeul, Encounters and Clashes, Islam and Christianity in History, (Rome: Pontificio Istituto di Studi Arabi e
Islamici, 1990) c.1, ss.28-33; c.2, ss.9-13; Mehmet Aydın, Müslümanların Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma
Konuları, (Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi, 1989) ss.41-109.
4 Aydın, Reddiyeler ve Tartışma Konuları, ss.35-36.
5 Aydın, Reddiyeler ve Tartışma Konuları, s.51.
6 Abdullah Tercüman, Hıristiyanlığa Reddiye, Tuhfetü‟l-Erîb fi‟reddi „alâ ehli‟s-salib, çev. Hacı Mehmet Zihni Efendi, (Ġstanbul:
Bedir Yayınları, 1995), ss.38-57.
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oldukları; Ġsa‘nın bir insan ve aynı zamanda bir peygamber olarak kabul edilmeyip bir Tanrı olarak
görüldüğü; Hıristiyanların Ġsa‘nın asli günaha kefaret olarak gönderildiği inancına sahip oldukları;
Çarmıha gerilen Tanrı olarak Ġsa‘nın kefaret bedelini ödediğine inandıkları; Ġsa‘nın bedensel olarak
çarmıhta öldüğüne ancak aynı zamanda onun üçüncü günde dirildiğine de inandıkları anlatılarak bu
konularda eleĢtiriler sıralanır. Daha çok Kur‘an‘dan zaman zaman da akli ve felsefi deliller getirilmek
suretiyle Hıristiyanların inançlarının geçersizliği konusu iĢlenir. Bir anlamda onlara Ġslâm‘a saldırırken
önce kendi evlerini onarmaları tavsiye edilir. Zira Ġslâm alimlerine göre Hıristiyanların üzerinde
durdukları yapı çürüktür ve her an çökebilir.
Yine kısmen tahrif konusuyla da yakından ilgili olan Hz. Muhammed‘in peygamberliğinin Ġncillerde
müjdelenmesi konusu reddiyelerin en önemli konusunu oluĢturur. Buna göre Hz. Peygamberin gerek
ismi ve gerekse vasıfları en ince ayrıntılarına kadar Ġncil metninde yer almasına karĢın Hıristiyanlar
tarafından bu ifadeler metinden çıkarılmıĢ ya da değiĢtirilmiĢtir.1
4. Yahudi PadiĢahın Öyküsü Bağlamında Mevlânâ‘nın Hıristiyanlık Algısı
13. yüzyıla gelindiğinde reddiyeci geleneğin yoğun mirasını devralan Mevlânâ‘nın reddiyelerde
tartıĢılan konuları kurguladığı bir öykünün içinde harmanladığını görüyoruz. Mesnevî‘nin ilk cildinde yer
alan bir öykünün konusu Ġsa sonrası inananların parçalanmıĢlığı, farklı Ġsa tasavvurları ve tahrif sürecidir.
Öykünün ana kahramanı ―Yahudi bir Vezir‖dir. Vezir‘in kimliği muğlak olduğu kadar Yahudi padiĢahın
kimliği de belirsizdir. Öykü, Yahudilerin Ġsa yandaĢlarının sayıca artmaları karĢısında duydukları
rahatsızlığı göstermesi bakımından da anlamlıdır. Öyküde satır aralarında teolojik konular da tartıĢılır.
Mevlânâ‘nın öyküsünün reddiyelerden en önemli farkı tahrifi bilinçli, planlı ve dıĢarıdan yapılan bir
müdahale olarak ele almasıdır.
Mevlânâ, öyküde öncelikle Ġsa düĢmanı olan ilk Ġsevilere zulmeden bir padiĢahın onları tamamen yok
etme düĢüncesini ve vezirinin ona yaptığı teklifini anlatır. Yahudi kralın en güvendiği adam olan vezir,
kendisinin Ġsa cemaatinin arasına girerek onların içinde nifak tohumları yeĢertmek için hazırladığı planı
sunar ve kralın kabulüyle plan uygulamaya konulur. Plana göre Yahudi vezir kral tarafından halkın gözü
önünde cezalandırılarak halkın onun Hıristiyan olduğu için cezalandırıldığına inanması sağlanır.
Sonrasında kral vezirini kendisinden uzaklaĢtırır ve görüntü olarak Hıristiyanlık adına ceza çeken vezir Ġsa
inanlıları arasında rağbet görür Etrafında toplanan insanları ilmek ilmek kendi düĢünceleri doğrultusunda
iĢler. Kendi anlayıĢını Ġsa‘nın gerçek öğretisi olarak halka arzeder. Vezir plan gereğince bir müddet sonra
öleceğini bildirir ve kendisine tabi olanlardan seçtiği oniki kiĢiye kendi halifesi olarak farklı metinler verir
ve onlardan her birine sadece kendi elinde bulunan metnin kendi doğru metni olduğunu ve metnin
elinde olan kiĢinin halifesi olduğu söyler. Sonunda vezir kendi canına kıyarak ortadan çekilir. Ondan
sonra oniki kiĢinin her biri kendisinin tek halife olduğunu düĢünür ve diğerleriyle çatıĢmaya baĢlar. Ancak
herkesin elinde bir vekil olduğunu gösteren bir metin vardır ve her birinin elindeki metin diğeriyle
çeliĢmektedir. Birinin ak dediğine diğeri kara demektedir. Böylelikle sonu gelmez çatıĢma ve kavgalar
baĢlar.2
Öykünün son bölümünde Mevlânâ tebĢirat sorununu ele alır. Öykünün bu kısmına ―Ġncil‘de
Mustafa‘nın, o Peygamberler serverinin, o sefa denizinin adı vardı.‖ ifadesiyle baĢlayan Mevlânâ, Hz.
Ġsa‘ya verildiğine inanılan Ġncil metninde Hz. Peygamberin vasıflarını, Ģeklini, mücadelesini hatta oruç
tutması ve yemek yiyiĢine varana kadar bütün teferruatların zikredildiğini ve o dönemdeki Ġsa cemaatinin
Hz. Muhammed‘in peygamberliğinin Tevrat ve Ġncil‘de müjdelenmesi konusunu genel olarak reddiye tarzı kitaplarda bir
bölüm olarak yer almakla birlikte bu konuda müstakil olarak yazılmıĢ pek çok eserden de söz etmek mümkündür.
Örneğin bkz. Ahmed Midhat Efendi, Beşâir-i Sıdk-ı Nübüvvet-i Muhammediye,(Ġstanbul: Dersaadet, 1317) [Bu eserin yeni
baskısı için bkz. Ahmed Midhat Efendi, Son Peygamber / Beşâir-i Sıdk-ı Nübüvvet-i Muhammediye, (Ġstanbul: Seçkin Kitaplar,
2007)].
2 Hikayenin tamamı için bkz. Mevlânâ, Mesnevî, çev. Veled Ġzbudak, Göz. Geç. Abdulbaki Gölpınarlı, (Ġstanbul: MEB
Yayınları, 1988), I, 325-740 (Mesnevî‘ye atfılar ve Mesnevî‘den yapılan alıntılar için genel olarak V.Ġzbudak çevirisi
kullanılmıĢ olup sayfa numarası yerine cilt numarası ve beyit numarası verilmiĢtir. ġerhlerden yapılan alıntı ya da atıflar
Ģarihin ismiyle birlikte belirtilmiĢtir.).
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bir kısmını bunu bildiğini, bu bilen insanların Ġncil metninde Ahmed isminin geçtiği yere geldiklerinde
orayı öptüklerini ve sevap maksadıyla yüzlerini oraya sürdüklerini ifade eder.
Ġncil'de Mustafa‘nın, o Peygamberler baĢının, o sefa denizinin adı vardı; Sıfatları, Ģekli, savaĢı, oruç
tutuĢu ve yiyiĢi anılmıĢtı. Hıristiyan taifesi, o da, o hitaba geldikleri zaman sevap için. Yüce adı öperler;
lâtif vasfa yüz sürerlerdi.1
Öykünün yukarısında vezirin hilesine kanan on iki gruptan söz edilmesine karĢın burada gruplar ikiye
indirilir. Bir tarafta Hz. Peygamberin isminin yüceliğine sığınan ve onun Ahmed ismine sığınanlar diğer
tarafta ise bu isme sığınmayan ve vezirin hilesine kanan güruh yani on iki beyin liderliği altındakiler.
Ahmed ismine sığınan ilk grup fitneden, kargaĢadan, vezirin ve beylerin tuzaklarından emin bir halde
çoğalarak yaĢamlarını sürdürürken diğerleri birbirine zıt on iki risale nedeniyle tam bir fitne içine düĢmüĢ
ve yoldan sapmıĢlardır.2 Bundan sonra ikinci bir Yahudi padiĢahtan kısaca söz eden Mevlânâ, Ġsa‘ya
inananlara zulmeden bu kiĢinin kıssasının Büruc suresinde yer aldığını söyler.3
Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh‘de Mesnevi‘den farklı bir tarzda Hıristiyanlığa değinir. Bu defa doğrudan ve
klasik reddiye/polemik tarzına oldukça yakın bir tarzda Hıristiyan teolojisini irdeler. Tıpkı reddiye
geleneğinde olduğu gibi soru cevap tarzında karĢılıklı diyalog Ģeklinde geçen bu pasajda Mevlânâ,
kendisine gelen bir Hıristiyan‘ın Sadreddin Konevi‘nin dergâhına mensup bazı derviĢlerin kendilerinin de
Ġsa‘nın tanrısallığını kabul ettiklerini ancak halktan çekindiklerini söylemeleri üzerine buna son derece
hiddetlenir ve onların yalan söylediklerini, kendilerinin Allah düĢmanı olduklarını ifade ettikten sonra
Ġsa‘nın bir insan olduğunu, tanrısallığının söz konusu olmadığını onun maruz kaldığı Yahudi zulmü
karĢısında aciz düĢmesini de örnek göstererek açıklamaya çalıĢır. 4 Devamla Mevlânâ, babalardan alınanı
devam ettirmenin yanlıĢlığına iĢaret eder ve Hz. Peygambere ittiba etmenin üzerinde durur.5
Mevlânâ yine Mesnevî‘de bir baĢka yerde Hıristiyanları gene kelamcıların/reddiyecilerin tarzına
benzer Ģekilde bir eleĢtiriye tabi tutar. ―Hıristiyanların cehaletine bak ki asılan bir Tanrı‘dan medet
ummaktadır.‖ diye baĢladığı beyitini ―Çünkü onlarca Ġsa‘yı Yahudiler asmıĢır.‖ Ġfadesiyle devam ettirir.
Doğrudan kendi inançlarından ve kabullerinden hareketle onlara bir eleĢtiri yöneltir. Beyitin sonunda da
vurucu cümlesini yerleĢtirir: ―Peki.. iĢ böyleyse ona kim imdat etsin?‖6 yani hadise sizin inandığınız ve
söylediğiniz gibi cereyan etmiĢse kendisini bile korumaktan aciz bir tanrı var demektir. Oysa siz böylesi
aciz bir tanrıdan medet umuyorsunuz, demek isteyen Mevlânâ‘nın burada Hıristiyan teolojisini iyi
bilmediği Tanrı‘nın inkarnasyonu ve çarmıhının Hıristiyanlık içindeki özel anlamının ―aciz bir Tanrı‖
nitelemesini haklı çıkarmayacağı gibi bir eleĢtiri yapılabilir. Ancak Mevlânâ, burada da klasik reddiye
geleneğinin en fazla gündeme getirdiği hususlardan birisini adeta hicvederek muhatabının zayıf gördüğü
bir noktasına vurgu yapıyor.
5. Mevlânâ‘nın Hıristiyanlık Algısı ve Reddiyelerdeki Hıristiyanlık Algısıyla Yakınlığı /
Öykünün Hıristiyanlığı Ġfade Etmedeki Rolü
Mevlânâ‘nın Hıristiyanlığa dair gündeme getirdiği hususları genel olarak Ģöyle sıralayabiliriz:
- Hıristiyanlığın genel itibariyle Yahudiliğin bir kolu olduğu,
- Mesajları, getirdikleri öğretileri açısından Musa ile Ġsa arasında hiçbir fark olmadığı. Her ikisinin de
aynı olduğu, fakat bağnaz Yahudilerin onları farklı gördüğü,
- Ġsa‘nın mesajı ile kendilerinin Ġsa‘ya inandıkları söyleyen Hıristiyanların inançları arasında
farklılıklar olduğu,
Mevlânâ, Mesnevî, I, 726-730.
Mevlânâ, Mesnevî, I, 727-739; Konuk, bu ifadeleri Yuhanna‘daki Paraklit kelimesiyle karĢılaĢtırarak yorumlar. Ahmed
Avni Konuk, Mesnevî Şerif Şerhi, (Ġstanbul: Gelenek Yayınları 2004), c.1, s.261.
3 Mevlânâ, Mesnevî, I, 740-744; Bürûc 85/1-22.
4 Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh, çev. Ahmed Avni Konuk, yay.haz. Selçuk Eraydın, (Ġstanbul: Ġz Yayıncılık, 1994), s.114.
5 Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh, çev. Avni Konuk, s.115.
6 Mevlânâ, Mesnevî, II, 1401-1402.
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- Ġsa ile Hıristiyanların inançları arasındaki farklılığın nedeninin yanlıĢ kiĢilerin peĢinden gitmeleri
olduğu,
- Ġsa‘nın mesajının Ġsa‘dan sonraki dönemde tahribata uğradığı; bu tahribatın tamamen bilinçli
olarak bir plan dahilinde gerçekleĢtiği ve tahrip sürecinde Yahudilerin aktif rol aldığı (Yahudi padiĢah ve
vezir gibi),
- Hıristiyanların ellerinde bulunan metinlerin birbirleriyle çeliĢen metinler olduğu ve bu metinlerin
gerçek Ġncil mesajından çok uzak olduğu,
- Gerçek Ġncil metninde Hz. Peygamber‘in ismi, Ģahsiyeti, karakteri, huy ve diğer özelliklerinin
tafsilatlı olarak yer aldığı ancak bunların sonradan metinden çıkarıldığı sadece sınırlı bazı ifadelerin kaldığı
bunları ancak ehli olanların anlayabildiği,
- Yahudilerin her fırsatta Ġsa‘ya inanlara zulmettikleri ve onları yok etmek için çaba sarfettiklerinden
söz eder.
- Yahudi vezirin birbiriyle çeliĢen oniki risalesiyle bir anlamda Ġncillerin çeliĢkilerinden dem vurur.
- Öyküdeki oniki fırkanın birbirleriyle yaptıkları kavgalarla aynı zamanda Hıristiyan tarihinde bir
türlü sonu gelmeyen mezhep çatıĢmalarına iĢaret eder.
Mevlânâ‘nın Hıristiyanlığa dair gündeme getirdiği bu hususlar yukarıda kısaca örnekleriyle
açıkladığımız Ġslâm kelamcılarının ve reddiye geleneğine mensup âlimlerin gündeme getirdikleri
hususlarla büyük oranda örtüĢüyor. Tahrif, Teslis, Ġsa‘nın Tanrısallığı ve beĢair meselesinde Mevlânâ
Milel ve Nihal geleneğinin dıĢında bir yaklaĢım sergilemez. BakıĢ açısı onlarla aynıdır. Sadece Mevlânâ,
―tahrif, teslis ve beĢair‖i uzunca bir öykü içerisinde anlatır. Bunları polemik konusu olarak değil ibret
alınması gereken bir kıssanın çok önemli unsurları olarak kullanır. Ayrıca öykü muhatap olarak sadece
Hıristiyanları değil Müslümanları da almaktadır. Öyküden Müslümanların da çıkarmaları gereken son
derece önemli dersler vardır. Nitekim Tahir‘ul-Mevlevî‘ye göre öykünün ana fikri münafıklıktır. Mevlânâ
kurguladığı bu hikayeyle münafıkların hem sapık olduklarını hem de baĢkalarını saptırıcı olduklarını
göstermektedir.1
Öykünün tarihsel hiçbir gerçeklik değeri taĢımadığını söyleyen Tahir‘ul-Mevlevî, öykünün kastının
tarihi bir olayı zikretmek olmadığını ısrarla söyler.2 Ancak o, öykünün ikinci kısmının ikinci Yahudi kralın
inananları hendeğe atarak zulmettiği kısmın Yemen bölgesindeki Hıristiyanlarla ilgili olduğunu
söylemekten de geri durmaz. Bir anlamda öykünün birinci kısmının tarihsel bir dayanağı olmadığını
söylerken ikinci kısmı hakkında müfessirler gibi düĢünür.3 Öyküde sözü edilen 12 risale ya da diğer bir
ifadeyle oniki farklı kutsal kitap neyi ifade etmektedir? Bilinçli olarak Hıristiyanlıkla mücadele eden, bu
uğurda hayatını feda eden vezir kimdir? Oniki Hıristiyan grubu hangileridir? Oniki farklı grupla Ġsa‘nın
oniki havarisi mi sembolize edilmektedir? Mevlânâ‘nın anlatmak istediği oniki havarinin de farklı
inanıĢlara sahip olduğu mudur? Elinde Hz. Peygamber‘in peygamberliğini müjdeleyen Ġncil metni olan
grup hangisidir? Vezir ve padiĢah kimdir?
Öykünün tarihsel gerçekliği tartıĢmalı olmakla birlikte Avni Konuk, Vezir tiplemesinin Pavlus‘a
benzediğine iĢaret eder.4 Gerçekten de Pavlus, vezir tiplemesine benzemektedir. Pavlus da bir Yahudidir.
ġam yolunda gökteki Ġsa Mesih‘in kendisine görünerek ―Saul, Saul bana neden zulmediyorsun?‖5 diye
sorduğu ana kadar amacı Ġsa‘ya inananları yok etmektir. ġam‘a da kaçan Ġsevîleri getirmek üzere
gitmektedir. Yolda atından düĢer, kafasını taĢa çarpar ve kalktığında Zeytin Dağında vaaz eden tarihsel
Ġsa‘nın değil de Tanrısal Ġsa‘nın adına tebliğde bulunmaya baĢlar. Pavlus‘un bu Ģekilde farklı bir söylemle
ortaya çıkıĢı Kudüs‘teki cemaat arasında rahatsızlık doğurur. Pavlus onlara Mesih Ġsa‘nın kendisini
Gentilelere elçi olarak görevlendirdiğini söyler ve cemaatten ayrılarak Antakya‘ya asıl vatanına döner.
Tâhir‘ul-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, (Konya: Selam Yayınları, 1971), c.1, s.238.
Tâhir‘ul-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, c.1, s.238.
3 Tâhir‘ul-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, c.1, s.439.
4 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, ss.180-181
5 Elçilerin ĠĢleri 9:4, 22:7, 26:14.
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Sonrasında Efes, Galatya, Roma ve Selanik gibi Ģehirlere misyoner seyahatler yapar. Hayatını kaybettiği
64 yılına kadar Kudüs‘teki ilk cemaatin inancından farklı bir Ġsa portresi oluĢturur. Yine bu cemaatin
aksine Ġsa‘nın bir Yahudi eskatolojik peygamber değil inkarne olmuĢ Tanrı olduğunu ve insanın doğuĢtan
getirdiği asli günahına kefaret olarak çarmıhta kendisini/kendi oğlunu insan suretinde cezalandırdığını
söyleyecekti. Hıristiyanlığın ilk yüzyılında baĢlayan bu ihtilaflar sonraki yüzyıllarda da artarak devam
edecek ve Ġsa‘nın tanrı ve insan tabiatına aynı anda mı, sonradan mı sahip olduğu, dünyanın sonunda
tekrar gelip gelmeyeceği, binyıllık bir Mesih krallığının kurulup kurulmayacağı, hangi metinlerin sahih
olduğu, Kilise‘nin Kutsal Ruhun tecelligahı olup olmadığı, Kilisenin Tanrı adına bağıĢlama da bulunup
bulunamayacağı gibi birçok konu çok büyük savaĢların çıkmasına neden olacaktı. Daha ilk yüzyılda
Ġsa‘nın ikinci geliĢini bekleyen aralarında ünlü kilise babası Tertullian‘ın da olduğu Montanistler çok
büyük baskı göreceklerdir.1
Hikayenin gerek kurgusu ve gerekse kahramanlarının tarihsel gerçeklik taĢıyıp taĢımadığı yukarıda de
belirttiğimiz gibi tartıĢma konusudur ve kanaatimizce de çok önemli değildir. Önemli olan öykünün satır
aralarında Mevlânâ‘nın gündeme getirdiği düĢüncelerdir. Kur‘an‘ın da zaman zaman muhataplarına karĢı
ya da Müslümanları herhangi bir davranıĢa davet etmek için kıssa/öykü yöntemini kullandığını
görüyoruz. Kıssayı Kur‘an‘ın delil getirme yöntemlerinden birisi olarak adlandıran Elmaî, delilin kıssa
içerisinde verildiğini, hayatın içindeki gerçek olaylarda kendini gösterip Ģeklini bulduğunu ve böylelikle
kulakların onu dinleyip, ruhların ona meylettiğini, kalplerin ısınıp içindeki öğütlerden, ibretlerden tam
anlamıyla etkilendiğini söyler. Ona göre Kur‘an insanları etkilemek ve onları ikna etmek için kıssaları
kullanır.2 Kelamcıların delil getirme de güçlü oluĢlarının ve münazaralardaki üstünlüklerinin bu konularda
mücadele içinde olanların seslerini kestiğini düĢünen Nedvi, yüreklere sükunet, iman, kabullenme ve ikna
veremediklerini söyler. Oysa Mevlânâ, felsefeciler ya da kelamcılar gibi uzun uzadıya deliller vermekle,
sonu gelmez önermeler sunmakla uğraĢmaz. Bunun yerine sözlerini bir kalbin hakikat olarak kabul
edeceği Ģekilde sunar.3 Öykü kalplerin yumuĢaması için gerekli sıcak ortamı sağlar.
Mevlânâ da kendi düĢüncelerini ifade etmek için bu tarzı bir adım ileri götürüp karikatür tekniğiyle
birlikte kullanır. Bu yüzden de onun Hıristiyanlığı değerlendirmesindeki tarihsel gerçekler ya da teolojik
problemler gözden kaçabilir. Oysa bilindiği üzere karikatür tekniğinde öncelikle karikatürü yapılacak
Ģeyin gerçek resmi ortaya konur. Yani bir karikatürist karikatürünü yapacağı Ģey/kiĢinin doğru düzgün bir
resmi yapabilecek kabiliyette değilse onun yaptığı/yapacağı karikatürün karikatür olarak bir değeri yoktur.
Karikatürün o eĢsiz anlatım gücü de buradan kaynaklanmaktadır. Sayfalar dolusu bir kitapta izah
edilebilecek bir konu tek bir kare çizgiyle ifade edilir ve hemen herkes anlatılmak isteneni anlar. Bu
durumda da karikatürün ne kadar gerçek olduğu tartıĢılmaz. Karikatür bir gerçekliğin farklı bir tarzda
anlatılmasıdır ama yalın olarak o gerçeğin kendisi değildir. Karikatür sanatını değerlendiren Cenap
ġehabettin Ģöyle der:
Evvelâ bir karikatür bir resimden ziyade aslına benzemelidir; fotoğrafın gösterdiği maddi heyete,
karikatür biraz da ruhi benzeyiĢ ilave etmelidir, modelin ruhundan biraz Ģey çıkarıp cismi üstüne koymalı
dimağ ve kalb hayatından bir dilimine görünebilecek bir mevcudiyet vermeli, dıĢ makinenin, bir de iç
zembereğini göstermelidir. Aslına benzemeyen karikatürler yakıĢıksız iftiralar gibi istiskale hak kazanır.4
Karikatür aynı zamanda doğasında hicvi, eleĢtiriyi de barındırır. Hele hele karikatürize edilmiĢ bir
öykü de hiciv ve eleĢtirinin daha fazla yer alması son derece doğaldır. Karikatürün/mizahın asıl görevinin
terbiyeye davet etmek ve uyandırmak olduğunu söyleyen Cenap ġehabettin, bu görevini de sopa ile
yumrukla, kaba vasıtalarla değil ―ustura gibi kayıcı nüktelerle, Ģeytan tozu gibi biraz yakan, biraz
Pavlus‘un hayatı, düĢünceleri ve Ġsa‘dan farklılıklarına iliĢkin olarak bkz. ġinasi Gündüz, Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı,
(Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2000); Cengiz Batuk (ed.), Pavlus‟u Düşünmek, Pavlus‟un Teolojik Dünyası, (Ankara:
Ankara Okulu Yayınları, 2006).
2 el-Elmaî, Kur‟an‟da Tartışma Metotları, s.83
3 Ebu‘l Hasan en-Nedvî, Duygu ve Düşüncede Tazelik… Hz. Mevlânâ, çev. Mehmet Eminoğlu, (Konya: Hizmet Kitabevi,
1986), ss.50, 83.
4 Cenap ġehabettin, ―Mizah Felsefesi‖, Haz. Hilmi YücebaĢ, Karikatür Üstadlarımız Cem ve Ramiz, (Ġstanbul: Ahmet Halit
Kitabevi, 1959), s.15.
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kaĢındıran, hafifçe öfkelendiren zarafetlerle baĢarır.‖1
Mevlânâ‘nın da öykülerinde öncelikle toplumun özenle seçilmiĢ karikatürize bir fotoğrafını çektiğini
görüyoruz. Hıristiyanları son derece rahatsız edecek bir polemik yerine çektiği fotoğrafı
karikatürleĢtirerek öyküde kullanıyor. Öyle ki öykü okuyanda tepkiden çok tatlı bir tebessüm uyandırarak
davranıĢlarını gözden geçirmesini ve kendisini sorgulamasına neden oluyor. Belki de bu yüzden Milel ve
Nihal geleneği içerisindeki diğer âlimlerin yazdığı reddiye kitapları tepki görür ve hemen karĢılık bulurken
Mevlânâ‘nın söylemi o çizginin dıĢında tutulur. Mevlânâ, sadece öykülerindeki söyleminden değil aynı
zamanda diğer din mensuplarına onları öncelikle insan daha sonra da inanan olarak kabul edip öyle
yaklaĢtığı ve aĢağılamaktan, horlamaktan özellikle çatıĢmadan kaçındığı için Hıristiyanlar tarafından da
çok sevilmiĢtir. Cenazesine çok sayıda Gayri Müslimin katıldığı rivayet edilmektedir. Mevlânâ‘nın Gayri
Müslimlerle kurduğu karĢılıklı sevgi, hoĢgörü ve iyi niyet esaslarına dayalı iliĢkisine dair genellikle Eflaki
kaynaklı bir dizi rivayet anlatılır. Bu rivayetlerin hemen hepsinde Mevlânâ, rahiplerin, hahamların ya da
sıradan Gayri Müslimlerin kendisine gösterdikleri saygının misliyle mukabele etmektedir. Yine bu
rivayetlerin bir kısmında rahip, papaz ya da hahamlar Mevlânâ‘dan etkilenerek Müslüman olurlar ve
Mevlânâ‘nın doğrudan o kiĢilerin inançlarını değiĢtirmek için değil onların davranıĢlarında bir takım
düzeltmeler gerçekleĢtirmek için çaba sarf etmesi dikkat çeker.2 Aslında bu tavır genel itibariyle
Müslümanların bir yaklaĢımıdır. Toynbee‘nin de ifade ettiği gibi Hıristiyanlar bütün öbür dinleri
uydurma, putataparlık olarak reddederlerken Müslümanlar Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa hoĢgörü
göstermiĢlerdir. Yine Hıristiyanlar, Hıristiyan olmayanları Tanrı‘nın düĢmanları olarak görüp zorla yola
getirilmeleri gerektiğini düĢünürken Müslümanlar aksi bir davranıĢ içerisinde bulunarak Ehli Kitab
dedikleri bu insanların inançlarını serbestçe yaĢamalarına müsaade etmiĢlerdir.3 Zaman zaman çatıĢma
ortamlarında farklı tavırlar takınılsa da Mevlânâ bu sempatik yaklaĢımın en önemli örneğini
oluĢturmuĢtur. Mevlânâ, eleĢtirinin ya da muhatabı incitmeden doğruların nasıl söyleneceğini Ģu sözüyle
çok net bir Ģekilde gösterir:
Kaynayan yağın üstüne su dökersen ocağı da yakarsın tencereyi de
Söyle; ama yumuĢak söyle, sakın doğrudan baĢka da bir Ģey söyleme; yumuĢak sözlerle de vesveseler
satmaya kalkıĢma!4
Mevlânâ‘nın Hıristiyan ya da farklı inançlara mensup insanlara yaklaĢırken geniĢ bir hoĢgörü
sergilediği muhakkaktır. Bu o insanları tamamen onayladığı, tasvip ettiği anlamına da gelmemektedir.
Nitekim Mesnevî‘deki bir beyitinde: ―Bir Yahudi, bir Müslüman ve bir de Hıristiyan yolda arkadaĢ
oldular. Bir mü‘min iki sapıkla yoldaĢ oldu. Aklın Ģeytan ve nefisle arkadaĢ olması gibi.‖5 ifadesini
kullanır. Ġlk bakıĢta son derece sert bir yargı ifadesi olarak görülebilecek olan bu ifadeyi Mevlânâ‘nın
genel düĢünce sistemi içerisinde anlamak durumundayız. Kanaatimizce bu ifade de onun karikatürize
ettiği bir ifadedir. Bu yüzden de metni okuyan bir Hıristiyanı rahatsız etmemektedir. Mevlânâ‘nın
toplumdaki birçok çarpık davranıĢ ve iliĢkiyi izah ederken aktardığı öykülerde benzer ifadeleri farklı
insanlar için de kullandığını görmek mümkündür. Mevlânâ‘nın bu davranıĢının Ehli Kitaba nasıl
yaklaĢılacağını ifade eden Ģu ayetle de çok güzel örtüĢmektedir: ―sözlerini bozdukları için onları lanetledik
ve kalplerini katılaĢtırdık… Ġçlerinden pek azı hariç, daima onlardan hainlik, görürsün. Yine de onları
ġehabettin, ―Mizah Felsefesi‖, s.12.
Bu rivayetler doğrudan konumuzun kapsamı içinde olmadığı için doğrudan metin içerisinde aktarılmamıĢtır. Bkz. Eflaki,
Ariflerin Menkıbeleri, I:163-164, 314-315, 568, 573-575, 692-693, 707-708, 716, 721-722; II: 123-124, 183-184, III:580,
600; 4:65; Rivayetlerin yorumu ve Mevlânâ‘nın Gayr-i Müslimlerle diyaloguna iliĢkin olarak bkz. Emine Yeniterzi,
―Mevlânâ‘nın Gayri Müslimlerle Diyalogu‖, Kubbe-i Hadra‟nın Gölgesinde Mevlânâ Celâleddin Rumî Üzerine Makaleler,
(Ġstanbul: Rûmî Yayınları, 2005), ss.113-123; Osman Güner, ―Dünya BarıĢına Bir Katkı Olarak Mevlânâ‘da ‗Öteki‘
Olgusu‖, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, (Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ġlahiyat Fakültesi, 2006), ss.1-7; Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler,
(Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi, 1999), ss.191-208.
3 Arnold Toynbee, Tarih Bilinci (A Study of History), (Ġstanbul: BateĢ Yayınları, 1978) c.2, ss.457-458.
4 Mevlânâ, Mesnevî, IV, 3816-3817.
5 Mevlânâ, Mesnevî, VI, 2377-2378.
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affet, aldırma, çünkü Allah güzel davrananları sever.‖1 Tabi son olarak Ģunu da eklemek durumdayız ki
Mevlânâ karĢıdaki insanlara Ġslâmî bir perspektifle baktığı için doğal olarak karĢısındakilerin nihai noktada
Ġslâm‘a gelmelerini arzu eder. EleĢtirilerinde bu noktayı da göz ardı etmemek gerekiyor. Jacques
Waardenburg, Mevlânâ‘nın ve diğer tasavvuf ehlinin diğer dinlerin gerçek konumlarını takdir etmede
belirsizlik ve tereddüt içindelermiĢ gibi görülmekle birlikte hem onların varolmalarına izin verirken aynı
zamanda müntesiplerinin Ġslâm‘a girmesi yönünde çaba sarfettiklerini söyler. Waardenburg, Mevlânâ‘nın
Hıristiyan, Yahudi ya da Mecusi bütün insanlarda Yaratıcı‘yı sevme ona inanma potansiyeli olduğunu
fakat her insandaki bu potansiyel Tanrı sevgisinin muhtelif örtülerle örtüldüğünü bu örtüler
kaldırıldığında sevginin açığa çıkacağını söylediğini ifade eder.2 Mevlânâ‘nın Hıristiyan ve Yahudi din
adamlarıyla diyaloglarını anlatan menkıbelerin çoğunun ihtida ile sonuçlanması Waardenburg‘u
doğruluyormuĢ gibi gözükmektedir. Lakin genel olarak tasavvuf ehlinin gayri Müslimler konusunda
dıĢlayıcı bir tutum içinde olmadıkları da unutulmamalıdır. Gerek Mevlânâ ve gerekse Ġbn Arabi ya da
Yunus Emre gibi tasavvuf büyükleri Kur‘an‘da 1. Ģahıs olarak dile gelen Allah‘ı ön planda tutarak, O‘nun
kavramsal bir yapı içinde 3. Ģahıs konumuna indirgenmesini benimsememiĢlerdir. Bu yüzden de ―farklı
inançları Allah‘ın kendisine iliĢkin genel konuĢmasının orijinal parçaları olarak görme eğilimindedirler.‖
Onlara göre tevhid her Ģeyi kuĢatan bir üst merkezdir ve diğer inançlar onun karĢısında yer alan
―öteki‖ler değillerdir. Onlar sadece büyük resim içerisinde yer almalarına Tanrı tarafından izin verilen
unsurlardır.3
6. Sonuç
Sonuç olarak Mevlânâ, Hıristiyanlığın Ġsa‘nın tevhidi mesajının tahrif edilmiĢ Ģekli olduğunu, Hz.
Ġsa‘nın Hz. Muhammed‘in kendisinden sonra gelecek bir elçi olduğunu bildirdiğini, Ġsa‘nın tanrı ya da
tanrı oğlu olduğunu düĢünmenin küfür olduğuna inanmakla birlikte düĢüncelerini tarihsel ve teolojik
gerçekler üzerine kurguladığı karikatürize bir öyküyle onları ―öteki‖leĢtirmeden ifade etmiĢtir. Böylelikle
hem muhataplarına hem de öyküyü okuyan diğer insanların kendileri adına dersler çıkarmalarını murad
etmiĢtir. Nitekim zaman zaman Kur‘an‘da da kullanılan kıssayla hem geçmiĢte yaĢanılan/yaĢanıldığı
düĢünülen bir hadise aktarılırken aynı zamanda mü‘minlerin kıssadan kendilerine dersler çıkarması
hedeflenir. Ayrıca hikmet kıssanın satır aralarına gizlenerek sunulur. Bu yüzden de Kur‘an kıssalarının
hemen hemen tamamında tarihsel zaman dilimlerine çok fazla riayet edilmediği gibi kıssaların tamamı da
anlatılmaz. Sadece Mü‘minler ya da hidayete ermesi umulan insanlar için gerekli olan kısım anlatılır.
Mevlânâ‘da kurguladığı öyküde birebir isim vermeden Yahudi bir vezir, Yahudi bir padiĢah, Ġsevîler gibi
adlandırmalarla Ġsa‘nın mesajının tahrif sürecini anlatır. O da bize kıssa örneğinde olduğu gibi birebir
tarihi olay anlatmaz amacı da bu değildir zaten. O, hem Tahir‘ul-Mevlevî‘nin dediği gibi Müslümanlara
münafıklığın ne denli büyük bir tehlike olduğunu anlatırken aynı zamanda Hıristiyanların sağlam bir
temele sahip olmadıklarını gösterir. Satır aralarındaki teolojik konular reddiye geleneğindeki alimlerin
gündeme getirdikleriyle tamamen aynıdır ve Kur‘an‘ın Hıristiyanlığa bakıĢıyla da birebir örtüĢmektedir.

Mâide 5/13.
Jacques Waardenburg, Muslim Perceptions of Other Religions,A Historical Survey, (New York & Oxford: Oxford University
Press, 1999), ss.185-186, 24-25.
3 Burhanettin Tatar, ―Klasik Ġslâm DüĢüncesinde Gayri Müslimleri Temsil Sorunu‖, Milel ve Nihal, 2007, 4 (1), ss.22-23.
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DĠNÎ TARAFI DIġLANMIġ BĠR HÜMANĠST DÜġÜNÜR TĠPLEMESĠ:
MEVLÂNÂ CELÂLEDDĠN RÛMÎ
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KARA*

Tarihe damgasını vurmuĢ, insanlığa hayatları ve fikirleriyle yön vermiĢ ve böylece insanlığın ortak
değerlerini yansıtarak adeta bir baĢvuru kaynağı haline gelmiĢ kimi önemli Ģahsiyetlerin daha sonra
gelenlerce zaman zaman istinat zemini olarak kullanıldıkları bir gerçektir. Bunun sebebi, herkesin ve her
kesimin bu tür Ģahsiyetlerde kendisine ait bir Ģeyler bulması olduğu gibi, önemli bir değer olması
dolayısıyla onun söylemlerine baĢvurarak kendi hayat tarzını, fikir ve düĢüncelerini meĢrulaĢtırma gibi
ideolojik ve yanlı bir amaç da olabilmektedir. ĠĢaret ettiğimiz bu değerlerden biri de Mevlânâ Celâleddin-i
Rûmî‘dir.
Gerçekten kendine özgü tasavvufî düĢünceleri, sufî hayata getirdiği açılımları ve kaynağını Kur‘an ve
sünnetten alarak geliĢtirdiği evrensel insanî değerleri kendine has üslubuyla dile getirerek yaĢayan Mevlânâ
Celâleddin-i Rûmî, sadece Türk-Ġslam âleminin değil, aynı zamanda tüm dünyanın da ortak değeri haline
gelmiĢtir. Tüm dünyaya mal olmasından ötürüdür ki, UNESCO, Mevlânâ‘nın 800. doğum yılına tekabül
eden 2007 yılını ―Dünya Mevlânâ Yılı‖ olarak kabul etmiĢtir.
Aslında dünyaca kabul gören ünlü değerimiz sadece Mevlânâ değildir; aynı zamanda Yunus Emre,
Hacı BektaĢ-ı Velî, kısmen Hacı Bayram-ı Velî, Ahî Evran gibi diğer sufîlerimiz de benzer rağbete
ulaĢmıĢ durumdadır. Ülkemizde bu sufîlerle ilgili olarak gerek resmî kurumlar ve gerekse sivil oluĢumlar
tarafından çeĢitli zaman ve platformlarda seminerler, sempozyumlar, kongreler düzenlenmiĢtir1. ĠĢin
ilginç olan tarafı, ele alınan ve haklarında bilimsel faaliyetler düzenlenen kiĢilerin ortak tarafının, resmi
anlayıĢın hiçbir Ģekilde tolerans göstermediği sufizm ve tarikatlarla iliĢkili olmalarıdır. ĠĢte tam da bu
noktada, ―Bunun sebebi ne olabilir?‖ sorusu akla gelmektedir. Elbette bu soru, üzerinde durulması
gereken bir mesele olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Bilindiği gibi Türkiye, Tanzimatla birlikte baĢlayan ve Cumhuriyetle beraber yükselen bir ivmeyle
devam eden batılılaĢma sürecinin içine girmiĢtir. BatılılaĢma olgusu artık devlet politikası haline gelmiĢ ve
demokrasi tarihimizde batılılaĢma olgusuna karĢı en aykırı söylemleri dile getiren siyasal oluĢumların
iktidar olması dahi bu politikayı değiĢtirememiĢtir. Ülkemizde batılılaĢma mücadelesi, öteden beri devleti
temsil eden elitlerle halk arasında zımni bir mücadele Ģeklinde devam etmiĢtir. 1950‘lerde çok partili
hayata geçiĢle birlikte baĢlayan ve bir süreç içinde gittikçe geliĢen fikir özgürlüklerine paralel olarak
batılılaĢma karĢısında tamamen millî anlayıĢa sahip söylemler de geliĢtirilmeye baĢlanmıĢ,1960‘lı yıllarda
*
1

Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi
Bu Ģahıslarla ilgili 1991 yılına kadar düzenlenen sempozyum, kongre ve seminerlerin kimler tarafından ve hangi tarihlerde
yapıldığıyla ilgili olarak bkz. Ocak, Ahmet YaĢar, Türkiye‘de Kültürel-Ġdeolojik Eğilimler ve Bir XIII.-XIV. Yüzyıl Türk
Halk Sufîsi Olarak Yunus Emre‘nin Kimliği, ―Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri‖, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, s. 80-81 (dipnotlarda). 1991 yılından sonra da
aynı sufîlerle ilgili olarak çeĢitli zaman ve platformlarda ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmeye devam
edilmiĢtir. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli AraĢtırma Merkezi, I. Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli
Sempozyumu, 22-24 Ekim 1998; I. Uluslar arası Hacı BektaĢ Veli Sempozyumu, 27-29 Nisan 2000; Uluslar arası
Mevlânâ Sempozyumu, Ġstanbul-Konya, 8-12 Mayıs 2007; Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevilik Sempozyumu, Urfa, 2628 Ekim 2007. Yunus Emre ile ilgili yapılan popüler ve bilimsel çalıĢmalar ise onlarla bile ifade edilmeyecek kadar çoktur.
Mesela bu konudaki çalıĢmalardan önemli bir kısmı için bkz. Tülücü, Süleyman, 1991-1997 Yılları Arasında Yunus Emre
Üzerine YayınlanmıĢ Bazı Kitaplar, EKEV Akademi Dergisi, 1 / 2, 1998, s.107-115. Bütün bunlara iaveten bazı
üniverseter bünyesinde önemli sufilerle ilgili araĢtırma merkezleri kurulmuĢtur. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı
BektaĢ Veli AraĢtırma Merkezi, Selçuk Üniversitesi Mevlânâ AraĢtırma ve Uygulama Merkezi bunlardan bazılarıdır.
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buna sol söylemler de eklenmiĢtir. Böylece ortaya, esas itibarıyla üç kategoride inceleyebileceğimiz batıcı,
milliyetçi ve devrimci akımlar çıkmıĢtır.
Peki bütün bunlar konumuzla ilgili olarak bize neyi ifade etmektedir? Bu noktada hemen Ģunu
belirtelim ki, bu üç akım da son kırk-elli yıldır tasavvufun etkili simalarına atıfta bulunmakta ve onlarla
ilgili çeĢitli çalıĢmalar yapmaktadır. Örneğin, tasavvufun önemli bir siması olarak görülen ġeyh
Bedreddin, devrimci harekette ilk defa Nazım Hikmet‘le gündeme gelmiĢtir. Nitekim Nazım Hikmet, sol
dünya görüĢüne mensup birisi olarak ilk defa ―Simavne Kadısı Oğlu ġeyh Bedreddin Destanı‖ adlı kitabı
kaleme almıĢtır. Bu dünya görüĢüne mensup araĢtırmacı ve yazarlar, sufî Ģahsiyetleri, genellikle mevcut
yönetimler tarafından ezilen, haksızlığa uğrayan, kültürel olarak dıĢlanan, ekonomik bakımdan da sefalete
itilen halk kitlelerini kurtarmaya soyunmuĢ devrimci liderler olarak görmüĢlerdir.
Bunun yanında, Türkiye‘nin batılılaĢma sürecini temsil edenler ise aynı Ģahsiyetleri, sevginin,
hoĢgörünün, diyaloğun, hümanizmin, feminizmin taĢıyıcıları olarak kabul etmiĢler ve onlara bu
noktalardan yaklaĢmıĢlardır. Nitekim, Batılılıların da Ġslam dünyasında görmek istediği değerler bunlardır.
Diğer yandan milliyetçi dünya görüĢüne sahip entelektüeller ise aynı sufîlerde milli birlik ve
beraberliği, Türk dünyasına yönelik söylemleri, Türk dilinin geliĢmesine yaptıkları katkıları, Türk Ģiirine
getirdikleri yenilikleri, Ģiirlerinde ve eserlerinde iĢlemiĢ oldukları millet temalarını vs. görmüĢlerdir.
Bunlarla söylemek istediğimiz Ģey Ģudur: Her akım, tasavvufun etkili isimlerini kendi ideolojik
hedefleri doğrultusunda ele almıĢ ve bu hedefler doğrultusunda onların eserlerine yaklaĢmıĢtır. Elbette
Türk tasavvufunun ileri gelen simalarının söylem ve eserlerinde, ele alınan hususların bir kısmını
bulmamız mümkündür. Ancak tüm bu ideolojik yaklaĢımların ele alınan sufîleri gerçek tarihî
bağlamından koparttığını ve onların tarihî Ģahsiyetini ortaya koymaktan uzak kaldığını da söylememiz
gerekir. Çünkü, değiĢik dünya görüĢleri zaviyesinden hareketle ele alınan hususlar, bu sufilerin gerçek
kimliklerini açıklamaya yetmemekte, hatta bazen de olduğundan farklı gösterilmelerine neden olmaktadır.
Mevlânâ Hakkındaki Yanılgılar
ĠĢte tarihî bağlamından kopartıldığını ve yanlıĢ bir Ģahsiyet inĢasına gidildiğini bilimsel tarih adına
esefle müĢahede ettiğimiz mutasavvıf simalardan biri de, ele almakta olduğumuz Mevlânâ Celâleddin-i
Rûmî‘dir. Mevlânâ ile ilgili en temel yanılgılardan biri, onun hümanizmi temsil eden bir mutasavvıf
olduğu yolundaki savdır1. Hümanizm, her Ģeyden önce insan varlığını tek ve en yüksek değer kaynağı
olarak görmekte ve bireyin yaratıcı ve ahlakî geliĢiminin rasyonel olarak hiçbir doğaüstü alana
baĢvurmadan gerçekleĢebileceğini kabul etmektedir. Hümanizmin temel dayanağı, insan varlıklarında ele
alınıp kutsanması gereken eĢsiz güçlerin, benzersiz yeteneklerin olduğu önkabulüdür. Bu kabulüyle gayet
iyi bilinmektedir ki, hümanizm, ateizme ya da agnostisizme dayanan ve dini ya da dinî inancı dıĢlayan bir
ahlakı savunmaktadır2.
Gerçek Ģudur ki, kökenleri antik Yunan düĢüncesine uzanan, Rönesans döneminde Tanrı‘dan
uzaklaĢan dikkatlerin insan üzerine odaklanmasıyla yeniden gündeme gelen, ilerlemeci Aydınlanma ve
modernist hareketle geliĢen hümanizm, Ġngilizce konuĢan bir dünyada ateizm ya da laik bir akılcılıkla
eĢanlamlı hale gelmiĢtir3. Hal böyle iken, inançlardan kaynaklanan değerleri devre dıĢı bırakan ve insanı
kutsayan bir yaklaĢım, Mevlânâ gibi, Ġslam tasavvufunun en mümtaz simalarından birine nasıl olur da,
hangi Ġslam inanç ilkeleriyle bağdaĢtırılabilir de, yakıĢtırılabilir. Bundan dolayı, onun insan sevgisinin ve
insana bakıĢının elbette hümanizmle ilgisi yoktur. Bu büyük mutasavvıfın insan sevgisi ve insanı ulvî bir
varlık olarak algılaması, hiç ama hiç Ģüphe yok ki, hümanizmadan değil, tam tersine, ilahî tecellîlerin en
mükemmel Ģekilde insan denilen varlıkta toplanmıĢ olmasındandır.
Mevlânâ‘yı hümanizme nispet edenlerin, onun Batı hümanizmasından farklı bir hümanizma
Mevlânâ‘nın hümanist olduğu yolundaki görüĢler için mesela bkz. Gölpınarlı, Abdulbaki, Mevlânâ Celâleddin, Ġstanbul,
1985, s.192-193.
2 Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Ġstanbul, 1997, 468-469.
3 A.k., s.469.
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oluĢturduğunu1 söylemelerinin de bir değeri yoktur. Çünkü, temelde insan sevgisinin hümanizma ile
doğrudan bir bağlantısı yoktur. Hümanizm, kısmen yukarıda özelliklerini söylediğimiz felsefî bir kavram
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu kavram, insan sevgisini değil, insanı kutsallaĢtırarak tanrılaĢtıran ve bunu
yaparken de tüm inanç ve değerleri yerle bir eden bir anlayıĢı ifade etmektedir.
Mevlânâ hakkında düĢülen büyük bir yanılgı da onun kadınlar hakkındaki görüĢleri dikkate alınarak
ileri sürülen, ―feminist anlayıĢa sahip olduğu‖ yönündeki iddialardır2. Mevlânâ ile ilgili olarak böyle bir
iddia, incelenen tarihsel bir Ģahsiyet için, tarih metodolojisinin devre dıĢı bırakılmasından kaynaklanan bir
anakronizm olmaktan öte bir Ģey değildir. Bugünün kavramları ve algılayıĢ biçimiyle dünü izah etmek ve
düne ait olgu ve fenomenleri aynîleĢtirmek, tarih metodolojisi bakımından affedilemez bir hatadır. Böyle
bir hata, doğrudan yorumlarımıza etki edecek ve hiç kuĢkusuz kaçınılmaz bir biçimde yanlıĢ tarih
kurgulamasına ve tarih deformasyonuna yol açacaktır.
Mevlânâ‘yı kadınların örtünmesine karĢıymıĢ gibi göstermek ise tarih bilimi adına büyük bir
talihsizliktir3. Onun Ġslam‘ın unsurlarından herhangi birine karĢı olumsuz tavır takınması imkansızdır.
Onun inanç ve düĢünce dünyası dikkatle ele alındığında, Ġslam‘a aykırı ne bir hayat tarzının ne de bir
düĢünce ya da fikir hayatının olduğu görülür.
Mevlânâ ile ilgili diğer büyük bir yanılgı ve hatta saptırma da onun sanki Ģarap içen bir sarhoĢ, müzik
esnasında kendisinden geçen bir zevkperest olduğu yönünde uyandırılmaya çalıĢılan intiba ve imajdır4.
Hatta bununla da kalınmamakta, Mevlânâ‘nın, bir tarafıyla heterodoksiye nispet edilerek gayrisünnî
oluĢumlara yakın olan tarafının da bulunduğu ifade edilmektedir ki, böyle bir kabul tamamen tarih
biliminin sınırları dıĢında subjektif, hatta ondan da öte hayal-kurgu ürünü bir anlayıĢtır. Mevlânâ‘nın
Sünnî Selçuklu Devleti‘nin baĢkentinde Sünnîliğe taassup derecesinde bağlı sultanların lütuf ve himayesi
altında manevî eğitim faaliyetlerini sürdürmesi ve üstelik onun heterodoks Türkmen gruplarına karĢı
mesafeli duruĢu, böyle bir iddiayı tümden temelsiz bırakmaktadır.
Mevlânâ ile ilgili olarak kısaca iĢaret ettiğimiz tüm bu tarih dıĢı kimi tez ve yorumlar, tarih
metodolojisinden yoksun kalemlerin veya bir sosyal bilimi ideolojik kanaatlerine kurban eden çevrelerin
bilimsel tarihe bir ihaneti olarak görülmelidir. Esasen bu ve benzeri nispet ve yorumlarla Türk
tasavvufunun önemli isimleri, sekülerleĢtirilme yoluna gidilmiĢtir. Böylece, onlar bir yandan dinden
soyutlandırılırken, öbür yandan da kendilerine insanî değerler taĢıttırılmaya çalıĢılmıĢtır. Mevlânâ da,
inanç yönüne en az vurgu yapılan ve bunun yerine salt sevgi, hoĢgörü, diyalog, hümanizm, feminizm, Ģiir,
sanat, felsefe vs. bazıları doğru bile olmayan olgulara nispet edilmektedir. Oysa tüm tasavvuf tarihini
gözden geçirdiğinizde, hiçbir sufî ve mutasavvıfın eylemlerinin dinden soyutlanmıĢ olduğunu
göremezsiniz. Her Ģeyden önce, bu gönül insanlarının insanî değerler adına yaptıkları tüm eylemlerin
kaynağının engin ve coĢkun bir iman olduğunu görürsünüz. Nitekim, Cumhuriyet dönemi Türk
düĢüncesinin ender mütefekkirlerinden biri olan rahmetli Nurettin Topçu, Mevlânâ‘nın aĢkının ilahî ve
Ġslamî aĢktan baĢka bir Ģey olmadığını, felsefesinin, her varlıkta Allah‘ı müĢahede eden bir tefekkür ürünü
olduğunu, sanatının ise felsefî bir idealizme değil, dinî bir temele dayandığını söyleyerek 5, bizim iĢaret
ettiğimiz hususa vurgu yapmıĢtır.
Bu büyük mütefekkirimiz, Mevlânâ‘nın sekülerleĢtirilmeye çalıĢıldığını Ģu sözlerle ortaya koymaktadır:
―Din dıĢı yaĢan bazıları, Mevlânâ‘yı dinî müesseselerle mücadele halinde gördüklerinden onu bir din
aleyhtarı imiĢ gibi benimsiyorlar. Onlar, büyük velînin bir Allah yolcusu olduğunu anlamayarak, onu
ġaman rahibi gibi saz çalıp oynayan bir sihirbaz sanmaktan haz duyuyorlar‖. Nurettin Topçu, bu
Mevlânâ‘nın hümanizmasının Batı hümanizmasından ayrıldığını belirten Iréne Melikoff birçoklarına göre daha mutedil
davranmıĢtır. Nitekim onun Mevlânâ ile ilgili Ģu tebliği tamamen bu konuya ayrılmıĢtır: ―Batı Hümanizması Karşısında
Mevlânâ‟nın Hümanizması‖, Mevlânâ, (Bildiriler), Konya, 1983.
2 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, s.213. Konu ile ilgili iddialar ve iddialara karĢı eleĢtirel bir yaklaĢım için bkz. Cebeci,
Lütfullah, Mevlânâ ve İslam, Ġstanbul, 1996, s.75-85.
3 Örneğin bkz. Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, s.212; Cunbur, Müjgan, ―Mevlânâ‘nın Çevresindeki Kadınlar‖, Türk Yurdu
Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, 8-9-10, Temmuz 1964, s.74.
4 Örneğin bkz. Eyüpoğlu, Ġsmet Zeki, Bütün Yönleriyle Mevlânân Celâleddin, Ġstanbul, 1988, s.118.
5 Topçu, Nureddin, İslâm ve İnsan Mevlânâ ve Tasavvuf, Ġstanbul, 1998, s.116-118.
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sözlerden sonra da Mevlânâ‘nın bir Ġslam velîsi olduğunu, bir Allah insanı olduğunu söylemektedir.
Öyleyse yapılması gereken Ģey, Mevlânâ‘yı hümanizme bağlamak ve onun engin ve coĢkun imanını
bu akıma kurban etmek yerine, ondaki insan anlayıĢının ve insana olan sevgi ve saygının temel
dinamiklerinin ne olduğunu anlamaya çalıĢmaktır. ĠĢte o zaman Mevlânâ, kendi tarihsel yörüngesine
oturtulmuĢ olacaktır. Bu bilimsel aktivite, toplumu oluĢturan fertlerin insanî değerlerle bezenmesi için
neye ihtiyacımız olduğu, hangi metotları kullanmamız gerektiği gibi hususlarda da bize yol göstericilik
yapacaktır. Esasen, bilimsel tarihin hedefi de bu değil midir?!
Ġman Boyutlu Gerçek Mevlânâ
Her Ģeyden önce Mevlânâ, bir Ġslam mutasavvıfıdır. Bu nedenle onun düĢüncesi, fikir yapısı ve hayat
tarzı incelenirken yapılacak öncelikli iĢ, onun iman ve din boyutunun dikkate alınması olmalıdır. Böyle bir
metot, bize, Mevlânâ‘nın tarihsel kiĢiliğine daha çok yaklaĢma ve yorumlarımızda daha isabetli olma
fırsatını verecektir. Onun dinî yönünün ve iman boyutunun ihmal edildiği her türlü yorum ve
yaklaĢımlar, onun tarihsel kiĢiliğini değiĢtirmek ve bozmak anlamını taĢıyacaktır. Bizim, tebliğimizde
yapacağımız Ģey ise, Mevlânâ‘yı gerçek yörüngesine oturtmak yolunda, yani onu bir Ġslâm mutasavvıfı
olarak görüp hayat tarzının, inançlarının Ġslam‘la bütünleĢtiğini göstermek ve ibadetlerine olan
düĢkünlüğünü ortaya koymak yolunda bir adım atmaktır.
Mevlânâ‘nın eylem ve düĢüncelerini oluĢturan her aktivitenin temelinde Allah‘a olan engin ve coĢkun
bir imanın muharrik gücü bulunmaktadır. Çünkü ona göre tüm âlemi yaratan Allah olduğu gibi, onun
eylemlerine karĢı çıkacak bir güç de yoktur1. Mevlânâ‘nın Allah‘ın gücünü ifade için verdiği örnek onun
imanının boyutu hakkında da bize bir fikir vermektedir. O, bu konu da Ģunu söylemektedir: ―Bütün
mahlûkât, Allah‘ın kudreti karĢısında iğne önündeki gergef gibi acizdir‖2.
Mevlânâ‘da, tıpkı bir sufîde olması gerektiği gibi, Allah gerçek bir sevgilidir. Ona göre sevilen
sevilmesi gereken gerçek varlık Allah‘tır. O bununla da yetinmez, her güzeli yaratıcının bir ıĢığı olarak
görür:
―HâĢâ, dünyada senden güzel bir sevgili yoktur
Yahut da yüzünü görmekten daha güç bir iĢ olamaz
Ġki dünyada da dostum, sevgilim ancak sensin
Nerde bir güzel varsa, o da senin ıĢığındır zaten‖3
Mevlânâ‘da Allah‘a olan iman o kadar güçlüdür ki, bütün cihan kendisine düĢman olsa tek Allah razı
olduktan sonra gerisinin hiçbir öneminin olmayacağını söyler. Onun bu tarzı Hz.Peygamber‘in Taif
dönüĢünde acı içinde söylediği ―Sen benden razı ol da, çektiğim acılar hiç önemli değil ey Rabbim!‖
Ģeklindeki yakarıĢını bize hatırlatmaktadır. ġu sözler bu büyük mutasavvıfa aittir:
―Ne olurdu seninle tatlılaĢsaydım; yaĢayıĢ zaten acı,
Ne olurdu, sen razı olsaydın benden de, herkes kızsaydı bana.
Ne olurdu seninle aram düzgün olsaydı da,
Bütün alemlerle aram açılsaydı, dünya yanıp yıkılsaydı.
Sen beni sevdikten sonra malın mülkün değeri mi olur?!
Zaten toprak üstünde ne varsa hepsi toprak‖4
Bu ifadeler, hiç kuĢku yok ki, peygamberi örnek almıĢ bir mürĢid-i kâmilin ifadeleridir. Mevlânâ
Allah‘ı bir sevgili gibi görmekten baĢka, kendisini sevgilisine kavuĢmak isteyen bir aĢık durumunda
görmektedir. Bu nedenle, onun, ölüm gecesinin bir düğün gecesi olarak nitelenmesi, bu gecenin sevgiliye
Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî, çev. Veled Ġzbudak, Ġstanbul, 1988, I, 131, b.1630-1631.
Yeniterzi, Emine, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Ankara, 2007, s.116-117.
3 A.k. s.117.
4 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mecâlis-i Seb‟a, çev.Abdulbaki Gölpınarlı, Konya, 1965, s.50-51.
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kavuĢma anını temsil etmesinden ötürüdür.
Onun bütün maksadı, çok sevdiği Rabbine kavuĢmaktır ve Ģu mısralarıyla tamamen buna vurgu
yapmaktadır:
―Nereye baĢ koyarsam koyayım, secde edilen O‘dur.
Altı yönde de tapacak O‘dur, altı yönden dıĢarıda da…
Bağ, bahçe, gül, bülbül, semâ güzel…
Bunların tümü de bahane, maksat hep O‘dur, o…‖1
Mevlânâ, Kur‘an- Kerim‘e ve Hz.Peygamber‘e bağlılığını Ģu sözlerle ifade etmektedir: ―Canım
tenimde olduğu sürece Kur‘an‘ın kölesiyim. Ben, Allah‘ın seçkin peygamberi olan Muhammed‘in
yolunun toprağıyım. Her kim bundan baĢka benden bir söz naklederse ona çok üzülür ve ondan da çok
üzüntü duyarım‖2.
Mevlânâ, ―Hz.Ahmed, eğer o ulu ve yüce kanadını açarsa Cebrail, ebedi olarak kendisinden geçip
gider‖3, ―Ona (Hz.Muhammed‘e) benzer ne gelmiĢtir, ne de gelecek‖4 gibi sözlerle Allah‘ın Resûlüne
olan hayranlığını dile getirirken, ―Sen olmasaydın gökleri yaratmazdım‖ hadisine atıfta bulunmak suretiyle
de kainatın onun varoluĢu nedeniyle yaratıldığını ve nurlandığını belirtmiĢ5, böylece varlığı
Hz.Peygambere bağlayarak onun eĢsiz değerini vurgulamıĢtır.
Mevlânâ Allah‘ın Elçisi‘ne aĢık bir mutasavvıftır. ―Erlik sanatını Allah‘tan öğrendik; aĢk pehlivanıyız,
Ahmed‘in dostuyuz biz‖6 derken, bu aĢka iĢaret etmiĢtir. O, Ģu dünya yolculuğunda liderinin
Hz.Peygamber olduğunu Ģu ifadelerle ortaya koymuĢtur: ―Taze baht dostumuz, can vermek iĢimizgücümüz; kervanbaĢımız da dünyanın övündüğü Mustafâ bizim‖7.
Mevlânâ, Hz.Peygambere karĢı yapılan hiçbir haksız değerlendirmeye ve haksız ithamlara tahammül
etmemiĢ, bu tür değerlendirmeler ve ithamlar karĢısında onu müdafaa etmeye çalıĢmıĢtır. Nitekim, onun
Mekke‘yi fethediĢini dünyalık istemesine ve dünya mülkünü sevmesine bağlayanlara, ―Dünya mülkü bir
leĢ gibidir‖ diyen peygamberin asla bu Ģekilde itham edilemeyeceğini ifade ederek Ģunları söylemiĢtir:
―Peygamber Mekke‘yi fethe uğraĢtı diye nasıl olur da dünya sevgisiyle itham edilir!? O öyle bir kiĢiydi ki,
Mirac günü yedi göğün hazinesine karĢı hem gözünü yumdu, hem gönlünü kapadı. Onu görmek için
yedi kat gök uçtan uca hurilerle meleklerle dolmuĢtur. Hepsi kendilerini onun için bezemiĢti. Fakat onda
sevgiliye aĢktan, sevgiliye meyil ve muhabbetten baĢka bir heva ve heves nerede ki. O, Tanrı ululuğuyla,
Tanrı celaliyle dolmuĢtu ki, bu dereceye, bu makama Tanrı ehli bile yol bulamaz. ‗Bizim makamımıza ne
bir Ģeriat sahibi bir peygamber eriĢebilir, ne melek, hatta ne de ruh‘ dedi. Artık düĢünün anlayın‖8.
Mevlânâ‘nın Ehl-i Sünnet yolunda olduğu ve Ġslam‘ın ibadet hükümlerine karĢı çok hassas
bulunduğu, ibadetlerine düĢkün olduğu yolunda çok sayıda örneklerimiz vardır. ―ġeytan kurttur. Sen de
Yusuf‘a benzersin. Ey temiz insansan! Sakın Yakub‘un eteğini bırakma.Kurt çok defa sürüden bir kuzu,
yalnız baĢına bir yol tutup ayrıldı mı, onu kapar, yer. Sünneti ve topluluğu bırakan kiĢi yırtıcı hayvanlarla
dopdolu olan böyle bir yerde kendi kanını dökmez de ne yapar. Sünnet yoldur, topluluk da yoldaĢa
benzer. Yolsuz, yoldaĢsız oldun mu bu daracık yerde helak oldun gitti‖9 ifadeleri, onun Ehl-i Sünnet
yoluna ne denli önem verdiğini göstermektedir.
Mevlânâ‘nın eğitim aldığı alimlerin Sünnî oluĢları, Konya, Amasya, Sivas gibi önemli Selçuklu
Yeniterzi, a.g.e., s.115.
Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Hz.Mevlânâ‟nın Rubâîleri, çev. ġefik Can, Ankara, 1990, r.1311.
3 Mesnevî, IV, 304, b.3800.
4 A.k., VI, 15, b.171.
5 A.k., VI, 167-168, b. 2103-2104.
6 Mevlânâ Celâleddin, Dîvân-ı Kebîr, nĢr. Abdulbaki Gölpınarlı, Ankara, 2000, IV, 238.
7 A.k., IV, 316.
8 Mesnevî, I, 314-315, b.3948-3954.
9 A.k., VI, 42-43, b.499-502.
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Ģehirlerindeki kadıların onun müridi oluĢu, verdiği fetvaların Hanefî mezhebine uygunluğu gibi hususlar,
onun, sadece Sünnî değil, aynı zamanda Hanefî, mezhebine mensup olduğunu da göstermektedir1.
Mevlânâ‘nın ibadet hayatının da sahip olduğu misyona paralel olarak yoğun geçtiği anlaĢılmaktadır. O,
her Ģeyden önce kendisini yaratıcı karĢısında tam bir kul olarak görmüĢ ve kulluğunu layıkıyla yerine
getiremediği için utanç duyduğunu söylemiĢtir. Mevlânâ, ―Ben kulum, kulum, kulum. Kulluğumu
layıkıyla eda edemediğimden, utancımdan dolayı baĢımı önüme eğdim‖2 sözleriyle bunu dile getirir.
Halbuki Mevlânâ, tıpkı diğer mutasavvıflar gibi, ibadet hayatına çok düĢkün ve ibadetlerini titizlikle
yerine getirecek kadar güçlü bir imana sahiptir. Ancak tasavvufî düĢüncede kiĢi ne kadar çok ibadet
ederse etsin yine de onu az görmektedir. Mevlânâ yoğun dinî hayatına rağmen kulluğunu layıkıyla ifa
edemediğini söyleyecek ve bundan dolayı Allah katında utanç duyacak kadar hassas dinî duygulara
sahiptir. Kaynaklar, onun ibadet hayatına düĢkün olduğunu haber verdikleri gibi, esasen kendi
eserlerinden de bu durum oldukça açık bir biçimde görülebilmektedir.
Tarihî kaynaklar, Mevlânâ‘nın daha çocuk yaĢtan itibaren sık sık oruç tuttuğunu haber vermekte ve
gençlik döneminde zahidane ve faziletli bir hayat yaĢadığını belirtmektedirler3. Mevlana, evinde yiyecek
herhangi bir Ģey bulunduğunda, orayı Firavun evine, yiyecek bir Ģey bulunmadığında ise Peygamber evine
benzeterek4, her zaman zühd hayatına önem verdiğini göstermiĢtir.
Onun ibadet hayatında namazın ayrı bir yeri bulunduğu, gelen rivayetlerden anlaĢılmaktadır.
Müritlerinin söylediğine göre, o, ezan sesini duyunca hemen kalkarak namaza baĢlar ve ―Bu namaz, oruç ve
cihat, imanın şahitleridir. Eğer Allah sevgisi sadece fikir ve mana olsaydı, senin oruç ve namazının sureti olmazdı‖ derdi5.
Mevlana, bu sözleri söylemek suretiyle çok önemli bir noktaya parmak basmıĢtır. O, Allah sevgisini
sadece manaya taĢıyarak, namazların Ģekli unsurlarına değer vermeyenlere, bu sözleriyle gerekli cevabı da
vermiĢ, ibadetlerin hem mana ve hem de Ģekille birlikte değer kazandığını vurgulamıĢtır. Mevlana‘nın bir
kıĢ gecesinde evin salonunda tertil üzere Kur‘an okuyarak gözyaĢları içinde namaz kıldığını, karısı Kira
Hatun‘dan öğrenmekteyiz6.
Onun sadece farz ibadetlere değil, sünnetlere bile titiz davrandığını, yine bu konudaki temel
kaynaklarımızdan biri olan Eflâkî‘nin eserinden öğreniyoruz. Mevlânâ‘ya hizmette bulunmuĢ olan Hoca
Nefiseddin-i Sivâsî‘nin anlattığına göre o, Hz. Peygamberin sünnetini, baĢkalarına tavsiye ettiğinden kat
kat fazlasıyla yerine getirmiĢ, hiç yapmaya mecbur olmadığı ibadetleri dahi yapmıĢtır. Hoca Nefiseddin-i
Sivâsî‘nin ifadesiyle Mevlânâ, Hz. Peygamberin Ģeriat ve tarikatını gözetmek maksadıyla son nefesine
kadar ibadetten ayrılmamıĢtır7.
Esasen tüm bu hususlar bizzat kendi eserlerinden de anlaĢılmaktadır. O, namazın hakkıyla kılınması
gereğinden bahsederek ―Namaz yumurtasından civcivini çıkar. Yerden tane toplayan kuĢ gibi yolsuz
yordamsız yere baĢvurup durma‖ demektedir8. Yine o, Allah‘a Ģükretmenin herkesin boyunun borcu
olduğunu ifade etmektedir9.
Mevlana‘nın, etrafında bulunan insanları namaza teĢvik ettiği, namaz kılanları takdir ettiği gelen
rivayetlerden anlaĢılmaktadır10. Onun, hem kendi yakınlarına, hem de müntesiplerine sürekli Ġslama

Bu konuda geniĢ bilgi ve kaynaklar için bkz. Kara, Seyfullah, Selçukluların Dinî Serüveni, Ġstanbul, 2006, s.241-242.
Güllüce, Hüseyin, Mevlânâ ve Mesnevî Gerçeği, Ankara, 2007, s.119.
3 Bkz. Eflâkî, Ahmed, Ariflerin Menkıbeleri (Menâkıbu‟l-Ârifîn), çev. Tahsin Yazıcı, Ġstanbul, 1989, I, 78; II, 99.
4 Sipehsâlâr, Feridûn b. Ahmed, Mevlana ve Etrafındakiler, çev. Tahsin Yazıcı, Ġstanbul, 1977, s.47; Câmî, Abdurrahman,
Nefehâtu‟l-Uns, min Hadarâti‟l-Kuds (Lâmî‟ Çelebi tercüme ve şerhiyle birlikte), Ġstanbul, 1980, s.517-518.
5 Eflâkî, a.g.e., I, 213.
6 A.k., I, 217. Sipehsâlâr, Mevlana‘nın namaz hakkında oldukça titiz davrandığına dair çok sayıda bilgi nakletmektedir. Bu
konuda bkz. Sipehsâlâr, a.g.e., s.49-50.
7 Eflâkî, a.g.e., I, 212.
8 Mesnevî, III, 177, b.2175.
9 A.k., I, 122, b.1525.
10 Bkz. Eflâkî, a.g.e., I, 216-217.
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uygun davranmaları ve yasaklardan da sakınmaları gerektiğini söylediği, bu konularda irĢatlarda
bulunduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim Mevlevilerce meĢhur ve muteber bir eser kaleme almıĢ olan Ahmed
Dede (ö.1780), ―El-Risâletü‟l-Behiyye fî Tarikati‟l-Mevleviyye‖ adlı eserinin üçüncü babını üç fasıla ayırmıĢ,
üçüncü fasılda ise Mevlana‘nın, Allah‘ın emirlerini yerine getirmek, Ģeriata aykırı iĢlerden çekinmek için
çocuklarına ve müntesiplerine yaptığı öğütlere yer vermiĢtir1. Mevlana, hasta yatağında ölümle
pençeleĢirken bile yanındaki dostlarına irĢat vazifesinde bulunmuĢ ve onlara Ģunları vasiyet etmiĢtir: ―Ben
size gizli ve açık her yerde Allah‟tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, günahlardan çekinmeyi, oruca,
namaza devam etmeyi, daima şehvetten kaçınmayı, halkın eziyet ve cefalarına dayanmayı, sefih insanlarla bulunmaktan
uzak durmayı, iyi kimselerle beraber olmayı, vasiyet ediyorum. Çünkü insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.
Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır. Hamd Allah‟a mahsustur. Allah‟ı birleyen kimseye selam olsun‖.2 Çoğu Hz.
Peygamberin hadisleri ele alınarak söylenmiĢ olan bu sözler, Mevlana‘nın hem zühd ve riyazet hayatına,
hem de ibadet hayatına verdiği büyük önemi açıkça göstermektedir.
ġunun bilinmesi gerekir ki, Mevlânâ‘nın ibadet hayatına ait gerek tarihi kaynaklardan gerekse bizzat
kendi eserlerinden çok delil bulmamız mümkündür. Kendisini Kur‘an‘ın kölesi, Hz.Peygamberin
yolunun toprağı olarak gören birisinin baĢka türlü davranması da söz konusu olamaz. Yapılan bilimsel
çalıĢmalar, onun, Ġslam‘ın zahirine bağlı, aynı zamanda Sünnî bir anlayıĢa sahip güçlü bir iman adamı
olduğunu ortaya koymaktadır. ―Mevlânâ‘da Ġnanç Sistemi‖ adlı bilimsel bir çalıĢma yapmıĢ olan Kamil
Yaylalı, onunla ilgili olarak Ģu sonuca varmıĢtır: ―Mevlânâ, yolunda ilerlerken, Ģeriat terazisini bir an bile
elinden bırakmamıĢ, Ehl-i Sünnet‘in yolundan zerre kadar ayrılmamıĢtır. Muhtelif nüshalarda müteaddit
terceme ve Ģerhlerine tekrar tekrar müracaat ettiğimiz Mesnevî‘nin muhteviyatında gerek itikadî, gerek
amelî mevzularda Ġslam‘ın ruhuyla bağdaĢmayan bir Ģeye rastlayamadık. O, söz ve hareketlerinde, Kitap
ve Sünnet‘e son derece bağlı, Resulüllah‘a ve Selef‘e son derece hürmetkar olmakta devam etmiĢtir‖3.
Bütün bunlar gösteriyor ki, Mevlânâ Celâleddin Rûmî tam bir Allah aĢığı, Hz.Muhammed tutkunu ve
Kur‘an bağlısı bir mutasavvıftır. Böyle bir mutasavvıf Ģahsiyetin taĢıdığı ve temsil ettiği değerler, nasıl olur
da dinî boyutlarıyla ele alınmaz?! Nasıl olur da böyle bir mutasavvıf, seküler zihniyetin ürünü olan bir
takım kavramlara nispet edilerek modernizmin dayattığı yaĢam biçimi ve zihin inĢasına alet edilebilir?! Ve
nasıl olur da böyle bir Allah insanının dile getirdiği değerlerin muharrik gücünün Ġslam imanı olduğu
gözlerden kaçırılabilir?!
Bu nedenle Ģunu bir kez daha vurgulamalıyız: Mevlânâ, hayatının tüm yönleriyle gerçek bir dava
adamı profili çizmiĢ, toplumu, Ġslam‘ın emir ve yasaklarına dikkat etmeye çağırmak suretiyle ıslah etmeye
çalıĢan bir Ġslam tebliğcisi olarak tarihteki yerini almıĢtır. Bu noktada Rahmetli Nurettin Topçu‘nun
Mevlânâ ile ilgili olarak söylediği Ģu sözler, buraya kadar anlatmaya çalıĢtığımız hususu çok veciz bir
Ģekilde ortaya koymaktadır: ―Belhli bu Türk dahisinin dehasının kaynağını nerede aramalıyız? Onda
hikmet var, din var, ahlak var, sanat var. Bunların hangisi Mevlânâ‘nın ruhunda yanan volkanın
mihrakıdır? Bazıları onu sanatkar olarak, bazıları tasavvufçu olarak, bazıları da dindarlarla eğlenen biri
diye, bazen de hikmet adamı halinde tetkik etmektedirler. Hakikat Ģu ki, Mevlânâ‘nın Ģahsiyeti hangi
cihetiyle ele alınırsa alınsın, o bir din adamıdır; dindardır; bir Ġslâm velîsidir ve onun Ģahsiyetinin indifa
(bir volkan gibi fıĢkırma) merkezi, ilâhî ve Ġslâmî aĢktan baĢka bir Ģey değildir‖4.

Kutluk, Ġbrahim, “Mevleviliğe Dair İki Eser”, TDED, II/3-4 (1948), s.300.
Eflâkî, a.g.e., II, 7.
3 Yaylalı, Kamil, Mevlânâ‟da İnanç Sistemi, Konya, 1987, s.310.
4 Topçu, a.g.e., s.118.
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DENĠZĠ BĠTĠRMEK: MEVLANA ÇALIġMALARINA RESMĠ KATKILAR ÜZERĠNE
Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY*

Belki ilk adım olarak ―resmi katkı‖ ile ne kastedildiğinin çerçevesinin çizilmesi yerinde olacaktır.
Resmi katkı ile kastedilen, Türkiye Cumhuriyeti‘nin resmen ilan edildiği 29 Ekim 1923 yılından
günümüze dek, devletin milli kültüre hizmet eden iki organı olan, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlıkları aracılığıyla yapılan yazılı basındır. Bu iki bakanlığın yayınlarının esas alınması hem
süreklilik, hem kalite hem de yaygın dağıtım ağının geniĢliğinden kaynaklanmaktadır. ġüphesiz, baĢta
Konya Belediye BaĢkanlığı olmak üzere değiĢik yerel yönetimler ve resmi veya yarı resmi birçok
kuruluĢ Mevlana‘ya hizmeti bir onur kabul ederek bu uğurda takdire Ģayan büyük çabalar
göstermektedirler. Fakat bunların çoğu ulusal tabana yayılamadıkları için yerel kalmakta ve genelin
istifadesine sunulamamaktadır.1 Bu nedenle çalıĢmamızda, yerel ve sınırlı faaliyetlerden ziyade, Milli
Eğitim ve Kültür Bakanlıkları tarafından yapılmıĢ, genel kullanıcıya hitap eden yazılı basın esas
alınmıĢtır. Bu çerçeve de biraz daha daraltılarak ilgili iki bakanlığın sadece Mevlana‘nın kendi
eserlerine dair yaptıkları Türkçe yayınlarla sınırlı tutulmuĢtur.
Mevlana gibi büyük insanları her kültür sahiplenmek ya da ondan bir Ģekilde faydalanmak ve
nasiplenmek istemektedir. Böylesi bir çaba gayet tabii olduğu kadar takdir edilmesi de gereken bir
eylemdir. Bu nedenle, bu yıl olduğu gibi, yine UNESCO‘nun öncülüğünde, 1973 yılı da Rumi Yılı
olarak kutlanmıĢtı. Yalnız, 34 yıl ara ile kutlanan iki Rumi Yılı arasında bir fark bulunmaktadır:
1973‘teki etkinlikte Hz. Mevlana‘nın 700. (1273) vuslat yıldönümü (ġeb-i Arus) esas alınmıĢken, 2
2007‘deki kutlamada Hz. Mevlana‘nın 800. (1207) doğum yıldönümü dikkate alınmıĢtır.
Mevlana, bugün Afganistan kuzey sınırları içinde olan Belh‘te doğmuĢ3 olmasına rağmen,
ömrünün çoğunu yaĢayıp Ģöhret bulduğu ve defnedildiği yer olan Konya ve dolayısıyla Anadolu ya
da o zamanki adıyla Diyar-ı Rum‘la özdeĢleĢmiĢtir. Anadolu‘yla özdeĢleĢmesi o kadar derinleĢmiĢtir
ki bugün artık çoğu kimse Hz. Mevlana‘nın Belh‘te doğduğunu unutarak onu Rumi diye bilmekte ve
öylece anmaktadır. Eserlerinin hemen tamamını Farsça yazması ve ilk Mesnevi Ģerhlerinin de Farsça
olması, Ġran‘ın Mevlana‘ya kısmen yakınlaĢmasına sebep olmuĢsa da onun Türkçe konuĢulan ülkeler
ve Hindistandaki Ģöhreti yanında Ġran‘daki çok sönük kalmıĢtır. Bundan dolayıdır ki Anadolu ve
Hindistan‘daki Mevlana araĢtırmaları ve Türkçe ve Urduca yazılan Mesnevi Ģerhleri Farsçalarından
çok daha yaygın ve önemli hale gelmiĢtir. Bu gerçeğe XIX. yüzyıl Ġslam dünyasında büyük baskı
merkezlerinin Ġstanbul, Lucknow ve Kahire olduğu ve metinlerin baskısının Ġran‘dan ziyade bu
Ģehirlerde yapıldığı da ilave edilmelidir.4 Mevlana‘nın Hint kültüründeki Ģöhreti o kadar yaygın ki
modern Hindistan‘ın manevi babası sayılan Mahatma Gandhi‘nin bile Mevlana‘nın ―Biz birleĢtirmek
için geldik, ayırmak için gelmedik,‖ mealindeki beytinin Farsça‘sı olan ―Ma beray-i vasl-i kerden

Harran Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Anabilim Dalı, rifatay@harran.edu.tr
Bir örnek olmak üzere Konya Belediye BaĢkanlığı bünyesinde değiĢik dillerde basılan Mesnevi tercümeleri zikredilebilir.
Mükemmel bir baskıyla çok cazip fiyatlara satılan bu eserlere maalesef Konya dıĢında eriĢmek mümkün olmamaktadır.
2 Lewis, F D, Rumi-Past and Present, East and West: The Life, Teachings and Poetry of Jalal al-Din Rumi, Oxford, Oneworld, 2003,
466.
3 Son araĢtırmalar Mevlana‘nın aslında VahĢ‘ta doğduğunu iĢaret etmektedir (Bkz.: Lewis, Rumi, 272).
4 Lewis, Rumi, 475.
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amedim/ ni beray-i fasl-i kerden amedim,‖i ağzından hiç düĢürmediği rivayet edilmektedir.1 Yine de
Mevlana‘nın, ağırlıklı olarak Türk-Ġslam coğrafyası ve kültürünün, özellikle de Konya‘nın, ayrılmaz
bir parçası olduğunu söylemek abartılı olmasa gerektir.
Anadolu Selçukluları‘nın son döneminde yaĢamıĢ olan Mevlana, Osmanlı dini ve kültürel
hayatında da çok belirgin bir yer edinmiĢtir. Özellikle bazı padiĢahların Mevlevilik‘i benimsemesi
nedeniyle Mevlana ve eserlerinin hem saray erkanınca hem de halk tarafından el üstünde tutulduğu
bilinmektedir.2 Osmanlı dönemindeki bu rağbet, yeni kurulan Türkiye Cumuriyeti‘nde 30 Kasım
1925‘te tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte biraz azalmıĢtır. Kanunun genelliği çerçevesinde
bütün tekke ve zaviyelerin kapatılması gerekmiĢse de, Mevlana ve Mevlevileri çok seven Mustafa
Kemal Atatürk, Mevlana‘nın Türbesi hakkında bir istisna getirerek, yaklaĢık iki yıl sonra 1927
KıĢı‘nda Konya‘daki türbe ve müĢtemilatının müzeye çevrilmesini3 sağlayarak oranın bir bakıma
ayakta kalmasını temin etmiĢtir. 6 Aralık 1937‘de yaptığı bir Konya ziyareti esnasında Atatürk,
Mevlana için, ―Ne zaman bu Ģehre gelecek olursam, Mevlana‘nın ruhaniyeti bütün benliğimi sarar.
O çok büyük bir dahi, devirleri aĢan bir teceddüt aĢığıdır,‖4 demiĢtir.
Atatürk‘ün bütün teveccühüne rağmen, yeni Cumhuriyet yönetiminin Mevlana ve Mevlevilik ile
barıĢması sanıldığı kadar kolay olmamıĢtır. 1925‘te tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte baĢta
sema olmak üzere çoğu Mevlevi töreni ve geleneğinin de uygulaması durdurulmuĢtur. YaklaĢık otuz
yıl sonra ancak 1953‘te, o da dini bir tören olmaktan ziyade büyük bir Türk Ģairini anmak adına,
Konya‘da bir sinemada halka açık bir sema tertip edilebilmiĢtir. 1925‘te kapatıldığında Yenikapı
Mevlevihanesi‘nde kudumzenbaĢı olarak görev yapan Sadettin Heper‘in dönemin Konya Belediye
BaĢkanı‘nı ikna ederek Aralık 1953‘te gerçekleĢmesine vesile olduğu bu hazin törende, üç müzisyen
ve gündelik kıyafetle sema eden iki semazen görev almıĢtır.5 Bu tarihten itibaren Mevlana çalıĢmaları
ve Mevlevilik‘e resmi katkılar yavaĢ yavaĢ artarak devam etmiĢtir.
Harf devrimi ile yeni nesil için neredeyse kullanılamaz ve ulaĢılamaz hale gelen Osmanlı dönemi
Mevlana çalıĢmalarının yeni harflerle yeni nesle aktarılması kaçınılmaz bir zaruret halini almıĢtır. Bu
meyanda kayıtlara geçen ilk çalıĢma 1934 yılında Eyüp Necati Perhiz‘in yaptığı bir derlemedir.
Kıssadan Hisseler adıyla basılan eser Mesnevi‘den seçme hikayelerden oluĢmaktadır.6 Bundan sonraki
ilk tam metin Mesnevi tercümesi baskısı resmi katkılar yoluyla ortaya çıkmıĢtır. 1942‘te ilk cildi
basılan eser Veled Ġzbudak tarafından tercüme edilmiĢ, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Ģerhlerle
karĢılaĢtırılıp açıklamalar ilave edildikten sonra o zamanki adı Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti
olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Dünya Edebiyatından Tercümeler - ġark Ġslam Klasikleri
serisinin ilk kitabı olarak basılmıĢtır.7 Mesnevi‘nin asli tertibatına sadık kalınarak her kitabın ayrı bir
cilt Ģeklinde tasarlandığı eserin tamamının basılması dört yıl sürmüĢtür. Bu cihetle altıncı cilt 1946‘da
tamamlanmıĢtır.8 Bundan sonra hem Milli Eğitim hem de Kültür Bakanlıkları tarafından Mesnevi
tercümesinin değiĢik baskıları yapılmaya devam edilmiĢtir. Milli Eğitim, Gölpınarlı tarafından
gözden geçirilmiĢ Beytur tercümesini basmayı sürdürürken; Kültür Bakanlığı, Gölpınarlı‘nın yeni bir
tercüme ve Ģerhini yayınlamaya baĢlamıĢtır. Benim eriĢebildiğim en son baskı, 2000 yılında Kültür
Bakanlığı tarafından yapılan Gölpınarlı tercümesidir.9 Aynı yıl, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları‘nın
bastığı manzum Nahifi tercümesinin Prof. Amil Çelebioğlu tarafından yapılan sadeleĢtirilmiĢ
nüshasını da zikretmek yerinde olacaktır.10 Ne yazık ki bu baskının kalitesi, çoğu Milli Eğitim
Füruzanfer, B, Mevlana Celaleddin, çev. F N Uzluk, Ġstanbul, M E B Yay., 1990, VIII.
Bkz.: M Akgündüz‘ün ―Mevlevi Osmanlı PadiĢahları,‖ adlı bu sempozyumdaki bildirisi.
3 Lewis, Rumi, 465.
4 Önder, M, Binark, Ġ ve N Sefercioğlu, Mevlana Bibliyografyası I Basmalar (Kitap-Makale), Ankara, 1974, V.
5 Lewis, Rumi, 465-466.
6 Ġstanbul, Ebuzziya Basımevi, 1934.
7 Önder vd., Mevlana Bibliyografyası I, 4-7.
8 Önder vd., Mevlana Bibliyografyası I, 7.
9 Rumi, M C, Mesnevi ve Şerhi, I-VI, 3. bsk., Ģerh. A. Gölpınarlı, Ankara, Kültür Bak. Yay, 2000. Hazindir ki 1974‘te birinci
baskısı 10.000 adet yapılan eser, 1989‘da 5000‘e, 2000‘de ise 2500‘e düĢürülmüĢtür.
10 Mevlana, Mesnevi-i Şerif, I-VI, çev. S. M. Nahifi, haz. A. Çelebioğlu, Ġstanbul, M.E.B. Yay., 2000.
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baskısından daha da düĢüktür ve neredeyse kullanılamayacak kadar kötü bir üründür. Birinci hamur
kağıda yaklaĢık biner sayfalık yapıĢtırma ciltle basılan eserin fiziki ağırlığını ciltler taĢıyamadığı için,
kitap açılan yerden dağılmakta ve bir daha ele alınamaz hale gelmektedir. 1 Bu durumu fark eden bir
baĢka yayıncı, sadece Çelebioğlu‘nun sadeleĢtirdiği metni alarak Mesnevi‘yi bir hap gibi bir ciltte
okuyuculara sunduğunu vehmetmektedir.2 Halbuki bu, doğal olarak tercümenin tercümesi
konumuna düĢtüğü için hiç de sağlıklı bir sonuç olarak görünmemektedir.
Mevlana‘nın ikinci önemli eseri Divan-ı Kebir‟in Türkçe tercümesinde resmi katkıların oldukça geç
kaldığını söylemek abartılı olmayacaktır. Gölpınarlı‘nın 1955‘teki ilk seçkisinin3 ardından, Divan-ı
Kebir‘in tamamı yedi cilt halinde 1957-71 yılları arasında üç farklı yayınevi tarafından basılmıĢtır.4 Bu
meyanda resmi katkılar ise 1959 ve 1961 yıllarında Midhat Bahari Beytur‘un tercümesiyle Milli
Eğitim Bakanlığı‘nca yayınlanan iki ciltlik bir seçki ile sınırlı kalmıĢtır.5 Bunlara daha sonra yine Milli
Eğitim Bakanlığı‘nca yayınlanan 1970‘te Gölpınarlı‘dan yapılan bir baĢka seçki ve Beytur‘un üçüncü
bir cildi eklenmiĢtir. Divan-ı Kebir‟in resmi katkılarla yapılan ilk yedi ciltlik tam baskısı ancak 1992
yılında mümkün olmuĢtur. Gölpınarlı‘nın daha önce üç farklı yayınevi tarafından yayınlanan yedi
ciltlik çalıĢması bu defa Kültür Bakanlığı Yayınları arasında basılmıĢtır. Birinci cildin baĢına yazılan
koyulan açıklamada böylesi büyük bir eserin maliyetinin bir yayınevi tarafından karĢılanmasının
mümkün olmamasından dolayı üç farklı yayınevi tarafından basıldığını, hatta bu yüzden eserin üç
ayrı kitapmıĢ izlenimi verdiğine iĢaret edilerek bu yeni baskı ile eserin bir ilk kez bir seri halinde
yayınlanmasının gerçekleĢtiği belirtilmektedir.6 Maliyet boyutu iĢin içine girince resmi katkıların
önemi bir kez daha artmaktadır. Her ne kadar Mesnevi gibi çok satan bir eser maliyeti kaldırabilecek
durumda ise de, Divan-ı Kebir gibi daha ağır ve muhtemelen az satacak eserlerde resmi katkının
zarureti kaçınılmaz olmaktadır.
Rubailer‘in Cumhuriyet Dönemi‘ndeki ilk baskısı Hasan Ali Yücel tercümesiyle Remzi Kitabevi
tarafından yayınlanmıĢtır.7 Resmi katkıyla yayınlanan ilk çalıĢma yine Gölpınarlı‘ya aittir.
Gölpınarlı‘nın, rubailerden yaptığı derleme Seçme Rubailer adı altında 1945‘te Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yayınlamıĢtır.8 Bunu daha sonraki yıllarda toplam üç cildi bulan M Nuri Gençosman‘ın
derlemeleri izlemiĢtir.9 Bu bağlamda bahsedilmesi gereken önemli bir baĢka çalıĢma da ġefik Can‘ın
Kültür Bakanlığı‘ndan çıkan iki dilli çevirisidir. Ġki cilt halinde 1991‘de yayınlanan çeviride, aynı
sayfanın sağına rubailerin Farsça aslı sol tarafına da tercümesi konularak dizilen eser, güzel bir cilt ve
baskı ile okuyucunun istifadesine sunulmuĢtur.10 Toplam 2217 rubainin yer aldığı bu kıymetli eser
yazık ki 5000 adet basılmıĢ ve çoktan tükenmiĢtir.
Mevlana‘nın diğer önemli eseri Fihi Mafih‘in, belki de kısa olması nedeniyle, resmi katkıların
teveccühüne mazhar olmakta daha Ģanslı olduğunu söylemek mümkündür. Meliha Ülker Tarıkahya
tarafından yapılan ilk tercüme 1954 yılında T.C. Maarif Vekaleti‘nce basılmıĢtır.11 Tercüme, üçüncü
baskısının yapıldığı 1969‘dan itibaren Tarıkahya yerine Anbarcıoğlu soyadı ile yayınlanmaya
baĢlamıĢtır. Gölpınarlı‘nın ―korkunç yanlıĢlarla dolu‖12 diye nitelediği bu tercümenin resmi katkılarla
Aynı durum Gölpınarlı tercümesinin Kültür Bakanlığı baskıları için de geçerliyken, son baskıyı dikiĢli cilt yaparak bu
sorunu çözmüĢlerdir. Bu nedenle Bakanlığı kutlamak gerekir.
2 Ġstanbul, TimaĢ, 2007.
3 Celaleddin, M, Divan-ı Kebir: Güldeste, haz. A. Gölpınarlı, Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 1955 (Önder vd., Mevlana
Bibliyografyası I, 17).
4 Ġlk beĢ cildi Remzi Kitabevi, altıncı cilt Milliyet Yay. ve son cilt ise Ġnkılap ve Aka Kitabevi tarafından basılmıĢtır.
5 Mevlana, Divan-ı Kebir‟den Seçme Şiirler, I-II, Ġstanbul, T. C. Maarif Vekaleti, 1959, 1961 (Önder vd., Mevlana Bibliyografyası
I, 17-18).
6 Celaleddin, M, Divan-ı Kebir, haz. A. Gölpınarlı, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 1992, I, vii.
7 Yücel, H A, çev., Mevlana‘nın Rubaileri, Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 1932 (Önder vd., Mevlana Bibliyografyası I, 21).
8 Gölpınarlı, A, çev., Seçme Rubailer, Ġstanbul, T. C. Milli Eğitim Bak., 1945 (Önder vd., Mevlana Bibliyografyası I, 21).
9 Önder vd., Mevlana Bibliyografyası I, 21-22.
10 Can, ġ, Hz. Mevlana‟nın Rubaileri, I-II, Ankara, Kültür Bak. Yay., 1991.
11 Mevlana, Fihi Mafih, çev. M. Ü. Tarıkahya, Ġstanbul, T. C. Maarif Vekaleti, 1954 (Önder vd., Mevlana Bibliyografyası I, 22).
1
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Gölpınarlı, A, Mevlana Celaleddin-Hayatı Eserleri, Felsefesi, Ġstanbul, Inkılap Kitabevi Yay., 272.
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yapılan en güncel baskısı 1990 tarihli olup yine M.E. Bakanlığı‘nca ġark Ġslam Klasikleri serisinden
çıkmıĢtır.
M.E.B. ayrıca, Gölpınarlı‘ının Fihi Mafih, Mektubat ve Mecalis-i Seb‟a‘dan yaptığı bir derlemenin de
ilk baskısını 1972‘de yapmıĢtır.1 Aynı eserin daha güncel bir baskısı son olarak 2000 yılında Kültür
Bakanlığı yayınları arasında çıkmıĢtır. Bunların dıĢında Mektubat ve Mecalis-i Seb‟a‘nın resmi katkılarla
yapılmıĢ baskısına rastlanamamıĢtır.
Sonuç
UNESCO‘nun 2005‘te, iki yıl önce gibi uzun sayılabilecek bir süre önce, 2007‘yi Mevlana Yılı
olarak etmesine rağmen, Ģu an piyasada Mevlana‘nın eserlerinin zevkle okunabilecek tercümelerinin
olmaması büyük bir eksikliktir. Amerika‘da çok satanlar listesinde olan Mevlana, ne yazık ki
Türkiye‘de, kendi öz yurdunda, listelerde hiç yer almamaktadır. Yer almamasının temel nedeni alıcı
olmamasından değildir. Mevlana, normalde bile özel dönemlere ihtiyaç bırakmıyacak kadar iyi
satabilecek bir düĢünürdür. Bunun bir göstergesi, Ģu ana kadar Milli Eğitim ve Kültür
bakanlıklarınca basılan Mesnevi tercümeleri ve diğer eserlerin hemen hepsinin tamamen bitmiĢ
olmasıdır.
Devletin kültüre hizmet etmesi beklenen kurumları bu alanın Mevlana ve eserlerini kapsayan
bölümünü tamamen boĢ bırakınca, ticari açıdan oldukça karlı sayılabilecek böyle bir açık özel sektör
tarafından doldurulmaktadır. Sonuçta, benim görebilebildiğim kadarıyla Ģu an piyasada bulunan
birçok Mesnevi tercümesinden en çok dikkati çeken Ģunlardır: Yukarıda bahsi geçtiği gibi, V.
Ġzbudak‘ın daha önce M.E.B.‘den çıkan ve yeni baskısı Doğan Yayınları tarafından yapılan tercüme
ve Ģerhi, ġ. Can‘ın Ötüken‘den çıkan eksik tercümesi, A. Gölpınarlı‘nın Ġnkılap‘tan çıkan Ģerhli
tercümesi, Tahir Olgun (Tahir‘ül-Mevlevi)‘nin ġamil Yayınları‘ndan ve Avni Konuk‘un
Kitabevi‘nden çıkan uzun Ģerhleri. Bunlardan, Can‘ınki eksik ve karıĢık, Gölpınarlı‘nınkinin baskısı
kötü, Ġzbudak‘ınkinin dili problemli, Olgun ve Konuk‘unkiler ise hem uzun hem pahalıdır. Eğer
Ģerhsiz olmasının sakıncaları göz ardı edebilirse, belki de Ģu an mevcut çalıĢmaların en iyilerinden
birisi A. Karaismailoğlu‘nun Akçağ‘da çıkan Ģerhsiz tercümesidir. Bu arada daha önce Kültür
Bakanlığı Yayınları‘ndan çıkan Gölpınarlı‘nın Divan-ı Kebir tercümesinin de 2008‘de ĠĢ Bankası
Yayınları arasında yeniden basıldığı zikredilmelidir.
Marifet iltifata tabi olduğu gibi iltifat da marifete tabidir. Mevlana Yılı‘nda Kültür Bakanlığı‘na
düĢen sadece birkaç sempozyum ve etkinliğe destek vermekten öte Mevlana‘nın bütün eserlerinin
yeni baskısını yaptırmıĢ olmaktı. Hatta standard baskılarla da yetinmeyip her eserin birkaç farklı
baskısı yaptırılmalıydı. Ne yazık ki bugün, her hangi bir Kültür Bakanlığı DÖSĠM satıĢ mağazasına
gidildiğinde Mevlana‘nın eserlerinin hiçbirinin tercümesinin satılmadığı görülecektir. Buna
M.E.B.‘nın da tamamen piyasadan çekildiği eklenirse durumun vehameti daha iyi gün yüzüne
çıkacaktır. Bütün bunların merkez-sağda yer aldığını iddia eden muhafazakar bir partinin iktidarında
gerçekleĢiyor olması ise hem oldukça düĢündürücü hem de gafletin boyutunu göstermesi açısından
ibret vericidir.
Bu akibeti yıllar önce fark eden Prof. Hüsrev Hatemi, üzerine basa basa Ģunları vurgulamaktadır:
―Mevlana Celaleddin-i Rumi, değerini gereği kadar anlayamadığımız bir hazinedir. Aralık ayları
gelip geçiyor, 1950-1960‘lı yıllar kadar kum bırakmayan tören sellerinden, hiçbir değerli eser geriye
kalmıyor. Mevlana konusunda daha çok tez, daha çok makaleye ihtiyaç var. ‗Gönül turizmi Sultanı‘
gibi TV‘de duyar duymaz baĢımızdan kaynar su döken sözlerden kaçınalım. Bu yıl televizyonda bir
hanım postnişin kelimesini Ġngilizce ‗position‘2 vezninde okudu. Bunu da kısa sürede dört defa tekrar

1
2

Önder vd., Mevlana Bibliyografyası I, 30.
Her iki kelimedeki vurgu da bana ait. RA.
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ederek, sürc-i lisan olmadığını gösterdi. Harcayacak fazla büyüğümüz yok. Mevlana ve Yunus Emre
konularında hastalık derecesinde titiz olmalıyız.‖1
Mevlana Yılı resmi katkılar açısından büyük olasılıkla Mevlanasız geçmiĢ olmakla birlikte, belki
sonraki yıllarda neler yapılabileceğini gündeme getirmekte hala sayısız faydalar vardır. Zira Mevlana,
bizim kültürümüzün bir yıl değil binlerce yıl kalıcı bir parçasıdır. Umarız hem Milli Eğitim Bakanlığı
hem de Kültür Bakanlığı bu konuyu yeniden düĢünerek baĢta Mevlana olmak üzere bütün büyük
düĢünürlerin eserlerini yeniden baĢmaya en kısa zamanda baĢlar.

1

Hatemi, H, Çelebi Bizi Unutma, Ġstanbul, ĠĢaret Yay., 1990, 51.

MEVLANA‘YA ĠSNAT EDĠLEN REENKARNASYON VE EVRĠM GÖRÜġLERĠ
Doç. Dr. Veysel GÜLLÜCE*

Kutsal metinlerin yorumlanmasında farklı yaklaĢımlar neticesinde farklı değerlendirmelerle
karĢılaĢmak söz konusu olduğu gibi, günümüze intikal etmiĢ çeĢitli eserlerin yorumlanmasında da farklı
değerlendirmelerle karĢılaĢmaktayız. Bilhassa Ģiir türünden veciz ifadelerin açıklanması ve
yorumlanmasında bu durum kendini daha bariz bir Ģekilde hissettirmektedir. Ġnsanlar bu metinlere kendi
düĢünce ve anlayıĢları istikametinde, farklı eğilim ve arayıĢlarla yöneldikleri için aynı metinden farklı Ģeyler
hissetmekte ve farklı açılımlar yakalayabilmektedirler. Bazen de benimsenmiĢ bir mezhep ve meĢrebin
düĢüncesi istikametinde metne yaklaĢıldığına ve dinî metinlerin bu düĢünceler istikametinde tevil
edildiğine, yorumlandığına Ģahit olmaktayız. Bu durumda metin ne diyor‘dan çok metne ne söyletebilirim
yaklaĢımı yorumlama ameliyesine hakim olmaktadır. Böylece metne müsbet veya menfi düĢüncelerle
farklı açılardan yaklaĢılması sonucunda farklı yorum ve değerlendirmelerle yüz yüze kalmak kaçınılmaz
oluyor. Bir takım bilimsel geliĢme ve teorilerin temellerini dinî kaynaklarda veya eski alimlerin sözlerinde
arama temayülü de farklı yorumların yapılmasında etkili olmaktadır. Bu metinlerde aranılan Ģey dinî
değerlere uygun veya onlarla çeliĢmiyorsa, bu tür yorum ve bakıĢ açıları hakkında fazla bir itiraz söz
konusu olmasa da, aranılan Ģey dinî değer ve anlayıĢlara aykırı görünüyorsa çok yönlü itiraz ve tenkitlerle
karĢı karĢıya kalması kaçınılmaz olmaktadır. Mevlana‘ya isnat edilen reenkarnasyon 1 ve evrim iddiaları da
bu cümledendir.
Burada öncelikle yorumlar arasındaki paralelliği gözler önüne sermek için, Kur‘ân âyetleri hakkında
ileri sürülen bu tür iddialara dair iki örnek vererek ardından asıl konumuza geçeceğiz :
Örneğin, Kur‘ân‘ın mana yüklü câmi âyetlerinden olan ve insanın ana rahmindeki nutfe, alaka, mudğa
gibi evrelerine; hayat boyunca geçirdiği çocukluk, gençlik, ihtiyarlık gibi merhalelerine iĢaret eden veya
darlıktan bolluğa, bolluktan darlığa, zenginlikten fakirliğe, fakirlikten zenginliğe geçme ve farklı ahlakî ve
bedeni özelliklerde yaratılma gibi geniĢ manalar ifade eden2 ―Sizi tavırdan tavıra geçirerek yarattı‖
meâlindeki Nûh sûresi 14. Âyeti, günümüzde reenkarnasyonu savunan bazı kimseler tarafından
reenkarnasyon ifade ettiği Ģeklinde yorumlanmasının yanında; âyetteki etvâr ile günümüzdeki tatavvur (evrim)
aynı kökten gelmektedir. Dolayısıylabu âyetteki “etvâr” evrimin merhaleleri olarak anlaşılabilir denilerek3, aynı âyetin
bu istikamette yorumlanması, Kur‘ân metnine farklı düĢünceler istikametinde yaklaĢmanın bir sonucu
olarak görülebilir.
"Allah, gökten yere, her işi düzenleyip yönetir. Sonra, sizin saydıklarınızdan bin yıllık bir günde ona yükselir"
(Secde, 5) âyeti hakkında da benzer durumla karĢılaĢıyoruz. Bu âyet bir takım parantez içi ilavelerle evrimi
çağrıĢtırır bir Ģekle sokularak Ģöyle manalandırılmıĢtır:
"Emri (yaratma iĢini) gökten yere yönetir (yaratacağı Ģeyin en alt düzeyinden baĢlar), sonra o iş sizin
hesabınızca bin yıl süren bir günde (adım adım evrimleĢerek) O'na yükselir (kemaline erer)."4
Atatürk Üniv. Ġlahiyat Fak. Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Reenkarnasyon, daha çok Hint dinlerinde görülen ve eski bir hurâfe olan tenasüh inancının çağdaĢ kılıflar içinde
sunulmuĢ yeni bir Ģeklidir. Günümüzde daha çok ruhçu akımlar tarafından desteklenen bu batıl iddiaya göre, ruhen
tekâmül etmemiĢ ve olgunluğa ulaĢamamıĢ ruhlar, tekâmül edinceye kadar tekrar tekrar dünyaya geleceklerdir.
2 Bkz. Ebu‘l-Hasen el-Maverdî, en-Nüket ve‟l-Uyûn, Daru‘l-Kütübi‘l-Ġlmiyye, Beyrut, 1992, VI, 102.
3 Atiyye, Halku‟l-İnsan, 82-83; Yahya, Bir Tartışmanın Ardından, s. 104. Hâlbuki bu yeni mana bu kelimeye (tatavvur) daha
sonra yüklenmiĢ olup nüzul döneminde bu manalarda kullanılmamıĢlardır.
4 bkz. Süleyman AteĢ, "Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Evrim Teorisi", Ankara Üniv. Ġlahiyat Fak. Dergisi, c. XX, s. 131.
*
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Bir baĢkası ise, aynı âyeti, biraz daha parantez içi ilaveler katmak suretiyle, reenkarnasyonu çağrıĢtırır
bir Ģekle sokarak Ģu manayı vermiĢtir: (Allah yaratma) iĢi(ni) gökten yere düzenler (yaratmayı gökten yere
indirir. Ruh yere inerek çeĢitli varlıklarda görünerek geliĢir). Sonra sizin saydığınız (yıllar)dan bin yıl kadar
süren bir günde O'na çıkar. (Yaratma adım adım geliĢerek inkiĢâf eder. Hayat çeĢitli varlıklarda görünür.
Ruh olgunlaĢır. Sonunda insanlara göre binlerce milyonlarca yıl sayılan, ama Allah'a göre bir andan ibaret
olan bir günde Allah'a yükselir).1
Ayete bu Ģekilde mana verdikten sonra, artık ―Bu âyet tekâmülün nasıl olduğunu çok açık bir şekilde
açıklıyor. Rûh'un Yer'e inip çeşitli varlıklarda geliştiğini, yüzyıllarca süren tekâmül ile Allah'a ulaştığını açıklıyor”
iddiasında bulunmak çok kolay oluyor. Bu tür yorumlarda, âyetin meâle parantez içi ilavelerde
bulunmanın perde arkasında, metne kendi anlayıĢını söyletme arzusunun yattığını söyleyebiliriz.
Kur'ân âyetleri hakkındaki bu tür yaklaĢımlar çok sayıdaki Ġslâm âliminin ifadeleri hakkında da söz
konusu olmuĢtur. Mevlana'nın Ģu beytini bu Ģekilde değerlendirmek, bunun ilginç örneklerindendir:
Kudâm dâne furû reft der zemîn ki ne-rust
Çerâ be-dâne-i insanet în gümân bâĢed
Bu beytin ilk satırı aslına uygun bir Ģekilde "Hangi kabiliyetli bir dane, kabiliyetli olan bir yere düĢtü de
tekrar büyümedi" Ģeklinde tercüme edildikten sonra, "Niçin insan tohumu için de böyle bir Ģey uzak
görülsün!" manasındaki ikinci satır ise, reenkarnasyonu çağrıĢtıracak bir Ģekilde -yorum da ilâve edilerekĢöyle tercüme ediliyor: "Toprakta saklanan kıymetli ve liyakatli bir insan ve öyle mukaddes bir dane için
sen, bu tekrar zuhur ve kemâle ermek keyfiyetini niçin imkânsız zannediyorsun" ve ardından Ģu iddiâda
bulunuluyor: "Mevlana bu beyt ile reenkarnasyonu, yani tekrar dünyaya geliĢi kabul etmiĢ ve bunu açık
bir Ģekilde ifâde etmiĢtir"2 (!!!)
Aslında Mevlana burada öldükten sonra diriliĢin gerekliliğini anlatmaya çalıĢıyor. Demek istiyor ki, bu
kadar mükemmel bir varlık olarak yaratılmıĢ olan insan, ölüp bir daha dirilmemek üzere toprağa
karıĢamaz. Allah'ın hikmeti böyle bir Ģeye müsaade etmez. Onu bu Ģekilde yaratan, ölümünden sonra
tekrar diriltecektir. Aksi halde insanın boĢ yere yaratıldığı sonucu çıkar ki, böyle bir Ģeyden Allah
münezzehtir...
Mevlanâ'nın, insan bedenindeki hücrelerinin, topraktan bitkilere, oradan hayvanlara, oradan da insana
geçerek teĢekkül ettiğini ifade eden sözleri de bu manada değerlendirilmiĢtir.3
Örneğin, Tekrar Doğuş adlı eserde bu manayı ifade eden Ģu beytler Rumî‘nin reenkarrnasyonu
savunduğuna delil gösterilir (tercümeler eser sahiplerine aittir):
Toprak olarak öldüm, bitki oldum,
Bitki olarak öldüm, hayvan oldum,
Hayvan olarak öldüm insan oldum.
Niye korkayım? Ölünce ne zaman azaldım?
Bir kez daha insan olarak öleceğim ve kutsanmıĢ meleklere uçacağım.
Ama melekken bile ölmeliyim.4
. Sönmez Akbay, Bilinmeyene Doğru, Ġzmir, 1983, s. 207.
Onbulak, Ruhi Olaylar ve Ölümden Sonrası, s. 320.
3. Bu konuda baĢka örnekler için bkz. Tekrar DoğuĢ, III, 83; Onbulak, s. 321 vd. (Mevlana, Fihi Mâ Fih, Türkçe Tercüme,
M.Ü, Tarikâhya, Ġstanbul, 1958, s. 26‘dan).Hamidullah da, bazı varlıkların baĢkalarına dönüĢmesi çoğu milletlerde
söylenmemiĢ bir Ģey olduğunu belirterek Ġslâm alimlerinde bu görüĢün bulunduğuna dair örnekler sıralar. 7. Sırada
Mevlana‘yı zikreder. (Muhammed Hamidullah, Halku‟l-Kâinât ve Aslu‟l-Envâ Hasbe‟l-Kurân ve‟l-Müfekkirine‟l-Müslimîn, s. 17
-Mesnevî, II, 222; III, 52; 393-VI. Defter-, Prof. Dr. M. Tayyib Okiç Armağanı, Ankara, 1978 içinde). Mevlana ve diğer
Ġslam alimleri hakkındaki evrim iddiaları yaratılıĢçı evrim olarak isimlendirilmektedir. Bu konuda Öztürk Ģöyle der:
―Arkasında Ģuurlu-yaratıcı bir kudretin bulunmasıyla Darwinizm‘den ayrılan bu evrimleĢmede Suyun baĢında tesadüf ve
gayesizlik yok, Ģuur ve gayeli yönlendirme vardır. ĠĢte materyalist evrim anlayıĢıyla Kur‘ansal evrim anlayıĢının belirgin
farkı…‖ (Öztürk, Mevlana ve İnsan, s. 190 vd.)
4 . Tekrar DoğuĢ, III, 83. ―Ez-cemâdî murdem ve nâmî Ģodem‖ diye baĢlayan beytler (Mesnevî, II, 222).
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Kur‘ân âyetleri karĢısında sergilenen tutumda gibi, Mevlana‘nın bu ve benzeri beytleri de
reenkarnasyonu savunanlar tarafından onun reenkarnasyonu savunduğuna delil olarak gösterilirken
baĢkaları tarafından ise evrimi savunduğu Ģeklinde yorumlanmıĢtır. Tercümelerini sunacağımız -yukardaki
ifadelerin benzeri olan- Ģu beytlerde olduğu gibi:
―Önce toprak ve cemad‘dın, seni bitki alemine getirdi; bitki aleminden ‗alaka‘ ve ‗mudğa‘ alemine
sefer ettin… Böylece seni daha baĢka, türlü türlü alemlere de götürecektirler. Bunu inkâr etme ve sana
bundan haber verilirse kabul et…‖1
Söz konusu etapların ‗ahır‘ veya ülke (iklim) kelimesiyle temsil edildiği Ģu beytler de öyle: ―… Eğer
ahır sahibi isterse onu (onları) ahırdan nakleder ve padiĢahın ahırına götürür… Yokluktan varlığa getirir.
Varlık ahırından cemad ahırına…‖2
―Ġnsan önce cansızlar ülkesine (iklim) gelmiĢtir; cansızlardan nebatlara düĢmüĢtür… Böylece ülkeden
ülkeye gider…‖3
ġu beytler de benzer Ģekilde yorumlanmıĢtır:
Seni Ģekilden Ģekle sokanın yüzünden, ilk varlık kalmadı; onun yerine ondan daha iyi bir varlık getirdi
Böylece binlerce varlığa büründün, her büründüğün varlık ilkinden daha iyi...
Varlığın baĢlangıcından Ģimdiye dek yüzbinlerce haĢir neĢir gördün a inatçı.
Hiçbir Ģeyden haberi olmayan cansızlardan, geliĢip boy atan bitkiye…
Bitkiden mücerred cana dek bu iki durak arasında, bunun gibi binlerce geçit var, yüzlerce durak.4
Mevlana‘nın evrimden bahsettiği ileri sürülen yukardaki beytlerde iddiaların aksine, O‘nun asıl
meramının öldükten sonra diriliĢi inkâr edenlere cevap vermek olduğu bizce açıktır. Mevlana diriliĢi akla
yakınlaĢtırmak için bu konuya bir hazırlık olarak insanın bünyesini oluĢturan maddelerin çeĢitli
istihalelerle topraktan, bitkilere oradan hayvanlara, oradan da insan bünyesine geçmesini, her bir safhada
bir nevi diriliĢe mazhar olduğunu anlatıyor. Ġnsanın ana rahmindeki evreleri zikretmesi de bu örneklerin
zikredilmesindeki maksadın yeniden diriliĢin isbatı olduğunu gösteriyor. Nitekim, ―Varlığın
baĢlangıcından Ģimdiye dek yüzbinlerce haĢir neĢir gördün a inatçı‖ (Sad hezerân haĢr dîdî ey mürted)
gibi ifadeler onun meramanı açıkça ortaya koyuyor. Asıl muhatabının haĢri inkâr edenler olduğunu
gösteriyor. Mevlana‘nın Ģu ifadeleri de bu tür beytlerden kastının istihale ve tahavvul-u zerrât olduğunu
gösteriyor: ―Su ve toprak bahçesinden ayrılıp lokma oldun, dirilerin vücuduna girdin. Artık gıda ol,
kuvvet ol, düĢünce ol. Evvelce süttün Ģimdi ormanlarda arslan kesil… Bitkinin ölümü, hayvanın varlığını
meydana getirdi… Yemek insana gıda olunca cansız halinden yükselir, canlı bir hale gelir.‖5
Dolayısıyla bazılarının iddia ettiği gibi Mevlana‘nın bu tür beyitlerini evrim manasında yorumlamak,
―iklim (ülke)‖ ve ―haĢir ve neĢirler‖ ifadelerini evrimin merhaleleri ve bu merhaleler içindeki ard arda
değiĢim ve dönüĢümler olarak değerlendirmek 6 tutarlı değildir. Bizce metni bu Ģekilde okuyuĢ, bakıĢ
açısının bir sonucudur.
Aslında Mevlana‘nın haĢri inkâr edenlere karĢı ileri sürdüğü bu ikna metodu bizzat Kur‘an‘da yer
almıĢ bir metoddur. Kur‘ân-ı Kerim‘de de öldükten sonra diriliĢin ispatı sadedinde, diriltme iĢinin Allah
için ne kadar kolay olacağı belirtilirken insanın geçirmiĢ olduğu evrelere dikkat çekilerek ―bunları yapan
ölüleri de diriltir‖ denilmektedir.
Örneğin "Sizler ölü iken (yani, ölü varlıklar halinde iken) sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren)
Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz?! Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek, sonra da O'na
. Yakıt, Batı DüĢüncesi ve Mevlana, Ötüken NeĢr., Ġstanbul, 1993, s. 65 (Fihi Ma fih, s. 185-186‘dan).
. Yakıt, Batı DüĢüncesi ve Mevlana,
3 . Yakıt, Batı DüĢüncesi ve Mevlana, s. 67-68 (Fihi Ma Fih‘ten); s. 71 (Mesnevi, IV. Cilt); Mehmet Bayraktar, Ġslam‘da
Evrimci YaratılıĢ Teorisi, s. 97.
4 . Yakıt, Batı DüĢüncesi ve Mevlana, s. 73 (Mesnevî, V. cilt‘ten; Mesnevî, III, 52).
5 . Gölpınarlı, Mevlana, 178 vd.
6 . Bu tür yorumlara örnek olarak bkz. Yakıt, Batı Düşüncesi ve Mevlana, s. 75 vd.
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döndürüleceksiniz" (Bakara, 28) ayeti Allah'ın varlığı, kudreti ve diriliĢin mümkün olduğunun ispatı
sadedinde zikredildiği için, insanın dünyaya gelmezden önceki hali hakkında, emvât tabiri uygun görülmüĢ
ve istidlâle ve küntum emvâten "ölüler idiniz" ifadesiyle baĢlanmıĢtır. Böylece öldükten sonra diriliĢin bir
benzerinin insanın dünyaya gelmesiyle gerçekleĢtiğine iĢâret edilmiĢtir. Ayrıca, ölen insan da tekrar toprak
haline gelir. Böylece, bu benzerlikleri görenin âhireti inkâr etmemesi gerektiğine dikkat çekilmiĢtir. Yani,
ayette dünya hayatına gelmezden önceki halimiz ve dünyadan göç ediĢimiz, ölüler sözcüğüyle ifâde
edilerek, daha kolay karĢılaĢtırma yapmamız sağlanıyor: Ölüydünüz dirildiniz, yani yoktunuz yaratıldınız.
O halde bunu gerçekleĢtiren Allah'ın, ölümünüzden sonra sizi diriltmeye de gücü yeter1 denilmiĢ oluyor.
Böylece bu ifâdeyle, fe-ahyâkum "... sizi diriltti" ifâdesine bir hazırlık yapılmıĢ ve daha sonra gelen, "sonra
sizi öldürecek, sonra diriltecek" ifâdeleri de akla yakınlaĢtırılmıĢ oluyor2.
Öldükten sonra dirilme hakkında Ģüphe içinde olanlara, bu Ģüphelerini gidermek için zikredilmiĢ,
insanın anne karnında geçirdiği evreleri anlatan Hac ve Mü'minûn surelerindeki âyetlerde de bu durum
daha geniĢ bir Ģekilde ele alınmıĢ, bir taraftan da yukardaki âyetteki emvât'ın bir açılımı takdim edilmiĢtir.
Bu âyetlerde Ģöyle buyruluyor: "Ey insanlar eğer öldükten sonra dirilme hakkında bir Ģüphe içindeyseniz,
düĢününüz, biz sizi topraktan, sonra nutfeden sonra alakadan, sonra belirli ve belirsiz bir çiğnemlik et
parçasından yarattık..." (Hacc, 5), "Andolsun biz sizi süzülmüĢ bir çamurdan yarattık. Sonra onu sağlam
bir yerde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık, ardından alakayı mudğa'ya (bir çiğnemlik et
parçasına) çevirdik, mudğayı da kemik yaptık, kemiklere de et giydirdik. Sora onu yeni bir yaratılıĢla inĢa
ettik..." (Mü'minûn, 12-14).3
BaĢka bir âyette de, insanı topraktan yaratan Zât'ın onu tekrar toprak haline getirdikten sonra, bir
insan olarak yeniden yaratmaya kadir olduğu Ģu vecîz ifâdelerle ispat edilmiĢtir: "Sizi topraktan yarattık,
oraya iâde edeceğiz ve bir kere daha oradan çıkaracağız" (Tâ-hâ, 55). Yani, insanın ilk yaratılıĢı toprak
olduğuna göre insan ölüp toprağa karıĢtıktan sonra neden tekrar yaratılamasın!? Hamura Ģekil vererek bir
Ģey yaptıktan sonra, onu bozup tekrar yapmak mümkün değil midir!? Bilâkis daha kolaydır.
Görüldüğü gibi, öldükten sonra tekrar diriliĢin akıllara yaklaĢtırılması sadedinde zikredilen bu
âyetlerle, Mevlana‘nın ifadeleri arasında bir benzerlik ve paralellik söz konusudur. Mevlana‘nın ifadeleri
bir yönüyle bu âyetlerin tefsiri mahiyetindedir. Bu âyetlerden haberdar olan bir kimsenin Mevlana‘nın bu
nevi beytlerinin maksat ve manasını daha iyi anlayacağı kanaatindeyiz.
Mevlana‘nın, ―Ecel gelince can bedenden ayrılır. Ten, eski bir hırka gibi bir yana atılır. Topraktan
gelen ten toprağa, ezelî nurdan gelmiĢ olan ruh da kendi yerine gider‖ (Rubailer, 1210). ―… Andolsun
tanrıya sen önce O‘nun sıfatlarından ayrıldın da geldin. Tekrar çevikçe hareket et, tez ol da O‘nun
sıfatlarına ulaĢ…‖4 gibi ifadelerle değindiği ve ―nihayetin, baĢlangıca dönüĢü‖ olarak tanımlandığı devir
nazariyesini iĢmam eden beytleri de bazıları tarafından evrim manasında yorumlanmıĢtır. Öztürk‘e göre
bu nevi beytlerde dile getirilen ―devr‖in bir evrimleĢme safhası vardır, ama Devir‘in tamamı evrimleĢme
olarak takdim edilemez.5 Bizce Mevlana‘nın bu tür ifadeleri, ―O müminler Allah‘a kavuşacaklarına ve O‟na
döneceklerine inanırlar” (Bakara, 46), “Onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah‟a aidiz ve O‟na döneceğiz
derler‖ (Bakara, 156), ―… Hepsi bize dönecektir‖ (Enbiya, 93) ve ―O müminler sadaka ve zekâtlarını
verirken Rablerine dönecekleri düĢüncesiyle kalpleri bir ürperti içindedir‖ (Mü‘minûn, 60) gibi âyetlerde
ifade edilen gerçeklerin bir açıklaması ve tefsiri mahiyetinde olup ne evrim ne de reenkarnasyonla alakalı
değildir.
Aslında Mevlana‘nın bu tür ifadelerini ―evrim‖ manasında yorumlamanın temelinde her türlü
değiĢim, dönüĢüm ve geliĢim içim için ―evrim‖ ifadesinin kullanılması yatmaktadır. Halbuki biyoloji
1.

ġimĢek, s. 263. Bu âyette reenkarnasyona iĢâret edilmek istenseydi, önce ölümden değil dünyaya geliĢ zikredilirdi (bkz.
Sifil, I, 203)
2. Ġbn AĢûr, I, 376.
3.Bu âyetlerdeki tabirler ve geniĢ açıklamaları için bkz. M. Zeki Duman, Kur'ân-ı Kerîm ve Tıbba Göre Ġnsanın
YaratılıĢı ve Tüp Bebek Hadisesi, Nilyay. Ġzmir, 1991.
4 . Gölpınarlı, Mevlana, 178 vd.
5 . YaĢar Nuri Öztürk, Mevlana ve İnsan, Yeni boyut, Ġstanbul, 1992, s. 190 vd.
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biliminde ifadesini bulan canlı türlerinin birbirine dönüĢümü manasındaki ―evrim teorisiyle‖ cansızlardaki
değiĢim ve geliĢimler veya bir canlının hayatı boyunca meydana gelen kendi bünyesindeki değiĢimve
geliĢimler, ceninin ana rahmindeki geliĢimi gibi Ģeyler ―evrim teorisi‖nin kapsamı dıĢında olan ve
herkesçe kabul edilen gerçeklerdir. Bu tür Ģeylere de evrim ismi vermek kavram kargaĢasına sebep
olmakta, ―evrim‖ ifadeleriyle kasdedilenin ne olduğu konusunda zihinlerde istifham oluĢmasına sebep
olmaktadır. Dolayısıyla Bayraktar‘ın, Mevlana‘nın tahavvulat-ı zerrât veya zerrelerin istihâle yoluyla
topraktan bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana geçiĢini ―özümleme ile evrim‖ olarak takdim
ederek onun evrimleĢme yollarından biri olan özümlemeden bahseden ilk kimse olduğunu söylemesi,
keza O‘nun kâinâtın kozmolojik, insanın biyolojik ve psikolojik evriminden söz ettiğini, canlı-cansız her
Ģeyin kozmo-biyolojik ve rûhî bir evrim sonucu meydana geldiğini kabul ettiği1 iddiaları bizce tutarlı
değildir. Keza, ruhen yükselmeye dair görüĢlerini evrimleĢme olarak değerlendirmek 2, ilk varlık olarak
açıkladığı ilk aklın çeĢitli varlıklarda tezahür etmesine dair ifadelerini ―evrim‖ olarak isimlendirmek de3
bizce doğru isimlendirmeler değildir. Bu kavram kargaĢasından dolayıdır ki, Mevlanayı bir evrimci
yaratılıĢçı olarak takdim edenler arasında da onun nasıl bir evrimi savunduğu konusunda farklı görüĢler
ortaya atılmıĢ, örneğin biri onun özümseme ile evrimi savunduğunu iddia ederken4 bir baĢkası bu
iddianın kesinlikle doğru olmadığını söylemektedir.5 Bu sadedde AteĢ‘in ―Kur‘ana Göre Evrim Teorisi‖
adlı makalesinde değindiği ve evrimin aĢamaları olarak takdim ettiği: Anorganik evrim, organik evrim ve
insanın kendi bünyesindeki evrimleşme ifadelerinde de kavramların yerli yerinde kullanılmadığı kanaatinde
olduğumuzu belirtmek isteriz.
Keza Ġzmirli‘nin Mevlana‘nın: "Adem oğlu, önce cansızlar alemine geldi, oradan kalkıp nebat alemine
geçti, burada da yıllarca kaldı, cansızlar alemini ve o alemdeki kavgaları anladı.· Nebat aleminden hayvan
alemine düĢtü, bu alemde nebat halini hatırlamadı. Yüce Yaratan onu hayvanlar aleminden insanlar
alemine çekti. Böylece bir alemden diğer bir aleme dolaĢa dolaĢa Ģimdi akıllı ve alim oldu." Meâlindeki
beytlerinde geçen ―cansızlar alemini ve o alemdeki kavgaları anladı.‖ Cümlesindeki bir tek ―kavga‖
kelimesinden yola çıkarak Mevlana‘nın, ―tekâmül sisteminden ve hayat kavgalarından bahsettiğini iddia
etmesi, ―Mevlana Celaleddin-i Rumi‘nin andığı kavgalar, Darwin'in "Hayat Mücadelesi"' arasında büyük
bir benzerlik olduğunu iddia etmesi de 6 kanaatimizce böyle bir çıkarım için hiç de yeterli değildir. Bizce
bu tür değerlendirmeler, bazılarının ―Rabbin dilediğini yaratır ve seçer‖ (Kasas, 68) âyetindeki bir tek
seçme kelimesine dayanarak Kur‘ânda doğal seleksiyon yoluyla evrimleĢmenin ifade edildiğini iddia
etmeleri kadar zayıf bir iddiadır.
Bu tür aĢırı yorumlara düĢmemek için Ģu prensiplerin göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı
kanaatindeyiz:
Bir Ģeye farklı açılardan bakınca farklı Ģekilde görmek mümkün olduğu gibi bir metne de farklı
açılardan bakmak farklı anlayıĢlara sebep olabilir. Bunun için bir söz söylendiği zaman, kim söylemiĢ,
kime söylemiĢ, ne için söylemiĢ, hangi makamda söylemiĢ, ne zaman/ hangi devirde söylemiĢ (Mevlana
dönemi) bakılmalıdır. Ayrıca bu söz o kiĢinin diğer sözleriyle mukayese edilerek, hatta bu sözlere
kaynaklık eden diğer eserler ve kutsal metinlerle birlikte ele alınıp değerlendirilerek manası anlaĢılmaya
çalıĢılmalıdır.7 Herhangi bir metinde olduğu gibi, Mevlana‘nın ifadelerine de bütüncül bir bakıĢ açısıyla
. Mehmet Bayraktar, İslam‟da Evrimci Yaratılış Teorisi, Ġnsan Yayınları, s. 95 vd. Bayraktar özümle ile evrim‘i Ģöyle açıklar:
―Bunun esası Ģudur: Bitkilerin toprak, su ve onlarda bulunan çeĢitli minareleri ve elementleri özümleyerek,
bitkileĢtirmeleri; bitkileri yiyen hayvanlarda bitkilerin hayvanlaĢması, nihayet hayvanları ve bitkileri yiyen insanda, bütün
bunların özümlemesiyle insana dönüĢmesidir. Böylece toprakta bulunan basit bir maddenin mesela bir demir zerresi
insana kadar ulaĢmasıyla insanlaĢmıĢ oluyor. Ġnsanla ve insanda en güzel Ģeklini alarak bir çeĢit evrim geçiriyor.‖ (s. 98)
2 . Bayraktar, s. 97 (Nicholson, Translation of Eastern Poetry and prose, s. 55‘den).
3 . Bayraktar, s. 96 (Mevlana, Mesnevî, Nicholson neĢri, IV, 3259‘dan).
4 . Bkz. Bayraktar, a.g.e., s. 95.
5 . bkz. Yakıt, Batı Düşüncesi ve Mevlana, s. 75 vd.
6 . Ġ. Hakkı Ġzmirli, İslam Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese, D.Ġ.B. Yayınları, Ankara, 1981, s. 36, 44
7 . Mevlana‘nın insanın topraktan yaratılıp ardından ruh üflenerek bir beĢer haline geldiğine dair görüĢleri için bkz.
Hüseyin Güllüce, Kur‟ân Tefsiri Açısından Mesnevi, Ötüken NeĢriyat, Ġstanbul, 1999, s. 188 vd.
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bakmak, parçacı yaklaĢmamak beytlerinin manasını doğru anlamaya yardımcı olacaktır. Kur‘ân tefsirinde
önemli bir prensip olan, âyetleri Kur‘ân‘ın bütünlüğü içinde ele alıp, ilgili âyetlere topyekun bakarak,
birlikte ele alıp tefsir etmek, tefsirde önemli bir prensip olduğu gibi âlimlerin görüĢlerini değerlendirmede
de bütüncül yaklaĢım çok önemlidir. Aksi halde bir tek kelimeden hareketle çeĢitli tutarsız yorumlar
yapma yolu açılacaktır. Gerek Kur'ân ayetlerini, gerekse baĢka sözleri, bulundukları bağlamdan
kopararak, siyâk ve sibakından ayırarak, istenilen manalarda yorumlamak, farklı manalarda tevil etmek
çok da zor bir iĢ değildir. Nitekim, bütün bâtıl fırkalar, bu metotla, kendi fikirlerini Kur'ân'a mal etmeye
çalıĢmıĢ ve Kur'ân'dan kendilerine dayanak aramıĢlardır.
Bu nevi değerlendirmelerde aĢırı yorumlara yönelmenin, hata yapmanın önemli nedenlerinden biri de
kesinleĢmemiĢ bilimsel teorileri kesin zannetmek veya öyle kabul etmektir. Nitekim bazı teoriler aĢırı
derecede reklâm edildiği için pek çok kimse bu teorileri kesinleĢmiĢ, hakkında hiçbir Ģüphe bulunmayan
bilimsel gerçek olarak zannetmekte, bu yüzden bu nevi teorilerle Kur‘ân âyetlerini bağdaĢtırmak ve Ġslam
alimlerinin sözlerini bu istikamette yorumlamak husususunda tekellüflü yorumlara giriĢmekte bir beis
görmemektedirler.1 Oysa doğru olan yaklaĢım bu tür teorik konularla ilgili olarak, gerek ayetler gerekse
Ġslam alimlerinin sözleri yorumlanırken, çok ihtiyatlı olmak, elde açık ve net deliller olmadan kesin iddia
ve hükümlerden kaçınmaktır.
Sonuç olarak Mevlana‘ya nisbet edilen reenkarnasyon iddiaları tutarlılıktan çok uzak, evrim iddiaları
ise kat‘i değil zannî delillere, kanaatlere dayanmaktadır. Ayette ifade edildiği gibi, ―zan hakikat adına bir
Ģey ifade etmez‖ (Necm, 28). Zanna tabi olmak da bilimsel bir metod değildir.
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. Bu tür yorumlar için bkz. Süleyman AteĢ, Kur‟ân-ı Kerîm‟e Göre Evrim Teorisi, YaĢar Nuri Öztürk, Kur‟ân'daki İslam; Ġbn-i
Sina‘nın bir takım ifadelerinden yola çıkarak onda organik evrim düĢüncesi bulunduğu kanaatine varan Yakıt‘ın Ģu sözleri
öyledir: ―Ġnsan nefsinin bitkiden akıla kavuĢana kadar geçirdiği evrim düĢüncesi, günümüzün biyolojik verileriyle kesinlik
kazanmıĢ bir husustur.‖ Yakıt, İbni Sina‟da Ruhun Evrimi ve Modern Biyolojik Düşünceye Katkısı, (Uluslar arası Ġbni Sina
sempozyumu Bildirileri 17-20 ağustos, 1983 Ġçinde), s. 294.
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Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl, her türlü teknolojik ve maddi refah imkânlarının elde edildiği, ancak
huzurun bir türlü elde edilemediği bir dönemdir. Ġnsana haz veren her Ģeyin tüketim unsuru olduğu bu
dönemde, Batı toplumunu manevî/ruhsal arayıĢlara sevk eden temel dinamikler nelerdir? Din, bu
insanlar için kendilerine haz veren bir tüketim objesi/metaı mıdır? Yoksa, dine huzursuzluk ve içlerindeki
manevî boĢluğu dolduran bir dini bağlanma objesi olarak mı kabul etmektedirler?
Bilim ve teknoloji, Batı‘da iki tip toplumun geliĢmesine yol açmıĢtır. Bazı toplumlar, rekabet ve
bireysel çatıĢma üzerine temellendirilirken, bazıları da toplumsal çatıĢma üzerine bina edilmiĢtir. Batılı
toplumlar bu çatıĢmaları çözmek için toplum hayatını düzenleyen kanunlara ve onun uygulamalarına
güvenmiĢler, ancak, aklın faydacı yönünün hem sağlığa hem de insanın hayvânî eğilimlerine hizmet
edeceğini göz ardı etmiĢlerdir. ―Günümüzde Batı, aklın toplumsal hayattaki uygulamalarının sonuna
yaklaĢmıĢ ve tek baĢına aklın güvenlik ve iç barıĢı sağlamada yetersiz olduğunu anlama aĢamasına
gelmiĢtir.‖3
Her Ģeyi maddede arayan materyalist zihniyet, insanoğlunun mutluluğa sınırsız özgürlük ve maddi
zenginlikle ulaĢacağı vaadini vermiĢ, ancak insanlığa vaat ettiği huzuru hiç bir zaman sağlayamamıĢtır.
Sınırsız özgürlük, insanların nefis ve arzularına esir düĢmeleri ile neticelenmiĢ, tüketim ve haz kültürü
insanların doyumsuzluğunu ve huzursuzluğunu daha da artırmıĢtır.
Avrupalı ve Amerikalı, kendilerini ahlaktan bilime her Ģeyin en iyisini ve doğrusunu yaptığına inanmıĢ,
kendisinin dıĢında kalan toplumları ise medenileĢtirilmeye muhtaç ilkel toplumlar olarak ele almıĢtır. 4
Yirminci yüzyıla gelindiğinde, teknolojik ve maddi kalkınmanın zirvesini yakalayan bu toplumlar, rûhî
bunalımlarına çözüm bulamamıĢlardır. Sevginin, Ģefkatin, sadakat ve manevi değerlerin yok olup gittiğini
çok geç fark eden bu toplumlar, içlerindeki boĢluk ve hayatın anlamsızlığı karĢısında varoluĢ sebeplerini
sorgulamaya baĢlamıĢlardır.
I-Batı Toplumlarının Manevî/Spiritualist Din ve Akımlara Olan Ġlgisi
Hıristiyanlığın sekülerleĢme karĢısında ciddi bir Ģey yapamaması, bireylerin Batılı din tasavvurlarından
uzaklaĢmasına sebep olmuĢtur. SekülerleĢme, aynı zamanda yeni dini kimliklerin kendilerini ifade
etmesine zemin hazırlamıĢtır. 5 Gündelik hayatın günden güne sekülerleĢtiği, bireylerin hayatında dinin
etkisini kaybetmeye baĢladığı batı toplumunda, birçok kiĢi dinden uzaklaĢırken, birçok kiĢi de
Hıristiyanlığın dıĢında Hinduizm, Budizm, Zen Budizm gibi ruhani/spirituel dini akım ve manevî yollara
ilgi göstermeye baĢlamıĢtır.

Uludağ Üniv. Ġlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bölümü
Sakarya Üniv. Sosyoloji Bölümü.
3 Arasteh, A.Reza, AĢk ve Yaratıcılıkta Yeniden DoğuĢ, (çev: Bekir Demirkol, Ġbrahim Özdemir), Kitabiyat Ankara 2000,
s.117-118.
4 Kalın, Ġbrahim, Ġslam ve Batı, Ġsam Yay.,Ġst. 2007, s.17-18.
5 Kalın, Ġbrahim, ―Amerika‟da Tasavvuf: Ümit ile Korku Arasında‖, KeĢkül, sayı: 3, Yıl: 2005, s.31.
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Batılıların spirituel doğu din ve akımlara yönelmesinde yatan birçok sebep sıralamak mümkündür.
ArayıĢ içinde olan insanların iç dünyaları, gördükleri ve duydukları ile örtüĢtüğü zaman kabullenme ve
bağlanma daha kolay meydana gelmektedir. Bu bazen kulağa ve gönle hoĢ gelen bir mûsikî, bazen zarif
bir sanat eseri, bazen kiĢiyi derinden etkileyen samimi bir davranıĢ, bazen derûnî bir zikir halkası veya
rüyada görülen bir iĢaret olmuĢtur.
Günümüzde Batı insanının ruhsal ve manevî yönelimlere ilgi duymasında içine düĢtüğü ruhsal
bunalım ve manevî tatminsizliğin önemli bir etkisi söz konusudur. Tamamen maddeci ve Kapitalist bir
zihniyetin bir sonucu olarak ferdiyetçi, egoist, manevî değerlerden yoksun, sadece akla ve bilime inanan
bu insanlar mutluluğu yakalayamamıĢ ve bunalıma girmiĢlerdir.
Modern Batı toplumunda din, gündelik hayatın dıĢında bırakılmıĢtır. Din ve kiliseler, sadece ihtiyaç
durumlarında kendilerine müracaat edilen birer kurum konumuna indirgenmiĢtir. Hayatlarının
anlamsızlığından bunalan bu insanlar, yaĢamlarında dinin daha etkili olmasını, yaĢamlarının daha düzenli
hale gelmesini arzulamıĢlardır. Bu arzularını gerçekleĢtirebilmek için birtakım manevi arayıĢlara
yönelmiĢlerdir.
Yeni bir din arayıĢı içinde olan seküler dünyanın insanları, hayatı bir bütün olarak kabul eden bir dine
ihtiyaç hissettiklerini dile getirmiĢlerdir. Gerald adlı mühtedi Ġslamiyet‘le tanıĢmadan önceki düĢüncelerini
Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir: ―Din, kiliseye veya baĢka bir yere haftada 1-2 saat gitmekten ibaret olamaz.
Müslüman olmadan önce bunun doğru olamayacağını düĢünüyordum. Ġslam‘ı tanıyınca ‗ĠĢte hayatın
tümünü kapsayan bir din‘ dedim. Ġslamiyet‘te her konu ile ilgili nasıl davranmanız gerektiği belirtilmiĢ, hiç
bir Ģey ihmal edilmemiĢtir. 1
Bazı insanlar dini kurumların önemini yitirdiğini, bazıları ise spirituality/maneviyatın dinin alternatifi
durumuna geldiğini düĢünmektedir. Özellikle kurumsal dinde katı hiyerarĢik kuralların bulunması, ibadet
ve kuralların insanlara sıkıcı gelmesi insanları maneviliğe yöneltmiĢtir. Manevi akımların kurumsal dinde
olduğu gibi standartları bulunmamaktadır ve kiĢilerin zevklerine göre yoga, meditasyon, zihin kontrolü,
içe doğru derinleĢme, dinginlik gibi çeĢitli Ģekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu tür ruhânî akımlarda ahlaklı
olmak, mutluluk, neĢe vb. arzulanan insani ihtiyaç ve amaçlar doğrultusunda farklı motivasyonların
bulunduğunu gözlemlemek mümkündür.
Batı toplumunda Hıristiyanlığın etkisinin kaybetmesiyle insanlar kendilerini boĢlukta hissetmiĢ ve
bunun sonucunda farklı dini ve manevî arayıĢlara ilgileri artmıĢtır. Dinî kaygı taĢıyan ve daha dindar
yaĢamak isteyen birçok Batı‘lı, kendi dinlerinde aradığını bulamayınca ya tamamen dinden uzaklaĢmıĢ ya
da Hıristiyanlığı terk ederek farklı dinlere yönelmiĢtir.2
Bowlby, her yaĢtaki bireyin, korunma ve güvenlik kaygılarının yanında normal ve sağlıklı bir yaĢam
için, bir bağlanma figürüne ihtiyaç duyduğunu vurgulamıĢtır.3 Hıristiyanlık‘tan kopan bu insanlar,
kendilerini bir bağlanma objesi arayıĢı içinde bulmuĢlardır.
Ulusal Ruh sağlığı Enstitüsü adına John Hopkins Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından ―Ġnsanları
hayata bağlayan nedenleri ve en güçlü arzuları tespit etmek üzere 7948 kolej öğrencisi üzerinde yapılan
araĢtırmada öğrencilerin % 78‘inin ilk hedeflerinin ―hayatta bir amaç ve anlam bulmak‖ olduğunu
belirtmiĢlerdir. Daha çok para kazanmayı hedefleyenlerin oranı ise sadece % 16‘dır. Yapılan baĢka bir
araĢtırmada Fransız halkının % 89‘u ―insanın uğruna yaĢayabileceği bir Ģeye inanma‖ ihtiyaç duyduğunu
belirtmiĢtir.4 Popüler kültürün sunduğu "dünyevileĢme, günübirlik yaĢam" Batı insanına sorgusuz ve
sorumsuz bir hayatı dayatmıĢ, neticesinde felaket ve huzursuzlukla neticelenmiĢtir.
Yeni dini hareketlerin en belirgin özelliklerinden birisi, kiĢinin manevî geliĢiminde Yahudilik,
Hıristiyanlık ve Ġslam gibi kurumsal dinlerdeki olduğu gibi belli bir dini geleneğin ve birtakım kuralların

Köse, age, s.66.
Kalın, agm, s. 31.
3 Lee A. Kirkpatrick‘in ―An Attachment Theory Approach to the Psychology of Religion‖ , 1992, I, s. 10.
4 Frankl, Viktor, Ġnsanın Anlam ArayıĢı, (çev. S.Budak), Ankara 1992, s.90.
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bulunmamasıdır. 1 Daha önce katı kurallar ve dogmalarda bunalan bu insanlar, bireyselliğin öne çıktığı,
insan ruhuna öncelik veren, kuralcı olmayan gizemli manevi akımlara ilgi duymuĢlardır.
Hikmet aramak için Doğu‘ya yönelen Batı insanı aslında aradığını tam olarak bulamamıĢtır. Köse‘nin
belirttiği gibi, bu insanlar Doğu‘dan dönerlerken taneler halinde elmaslar getiriyorlardı, ancak bu hikmet
elmasları bir ipe bağlı değildi. Bu hikmet dolu elmaslara ulaĢmıĢlardı, fakat bunları koruyabilmeleri sağlam
bir inanç ve metotla mümkün olabilirdi. 2 Oysaki Doğu dinlerinin öğretileri oldukça karmaĢık bir yapıya
sahipti.
Alabildiğince özgürlük, sınırsız tüketim, sahte menfaat ve seküler değerlerle yaĢayan Batı insanı, içinde
bulunduğu sıradanlıktan sıkılmıĢ, hayatın anlamsızlığını sorgulamaya ve yeni arayıĢlara girmiĢtir. Ġnsan,
arzuladığı Ģeye ulaĢınca daha önceki ilgisi giderek zayıflamaya ve değerini yitirmeye baĢlar. Bunun yerine
baĢka Ģeyler arzulamaya yani arzu nesnesi sürekli değiĢmeye baĢlar. Sahip olunan Ģeyler anlamlılığını
yitirmeye devam edip gider. Aslında değerini kaybetmeyen, insanın kendisidir, ancak insan kendi
benliğine dönmesi gerektiğini zor fark eder. 3
II- Batı‘da Olumsuz Ġslam Ġmajının OluĢması
Batı insanı, kurumsal dinin katı kurallarına ve otoriteye bağlı kalmayı reddederek bireysel din olarak
ortaya çıkan ancak zamanla aĢırı yozlaĢan ve dört yüz mezhebe bölünen Protestan Hıristiyanlığında da
aradığını bulamamıĢtır. Katı ve kuralcı bir din onları tatmin etmediği gibi aĢırı özgür ve son derece keyfi
bir din anlayıĢı da içlerindeki arayıĢa çare olamamıĢtır. Protestanlıkla birlikte kilisenin otoritesi iyice
sarsılmıĢ, gittikçe gücü azalan bu kurum, adeta dünyanın bütün tehlikelerine açık, duvarları yıkılmıĢ bir
harabeye dönmüĢtür.4
Ġçinde yaĢamıĢ oldukları kültürde hâkim olan dinde mutlu olamayan insanlar, birtakım manevi
arayıĢlara yönelme ihtiyacı hissetmiĢler ve hayatın anlamsızlığına bir mânâ vermek için kendi kültürlerinin
dıĢındaki dinlere ve akımlara yönelmeye baĢlamıĢlardır. Ġnsanı ruhen ve zihnen geçici olarak rahatlatan
yoga ve meditasyon, Batılı insanın oldukça ilgisini çekmiĢtir. Daha çok Doğu dinlerine ve manevî
akımlara yönelen Batı toplumu, olumsuz imaj ve propaganda yüzünden birçok Doğu toplumunda
yaĢanan Ġslam‘ı ise uzun dönemler tercih dıĢında bırakmıĢtır.5
Orta Çağ döneminde Batı toplumunun Ġslam ve Müslümanlar hakkındaki bilgisi daha çok ikinci el
kaynaklara dayandığından, çarpıtılmıĢ bilgilerden dolayı Ġslam hakkında önyargılardan kurtulamamıĢtır. 6
Orta Çağ döneminde Hz. Muhammed ve Ġslamiyet‘i kötülemek için kullanılan motifler, günümüzde
hiçbir değiĢikliğe uğramadan Hollywood filmleri ve karikatürlerde devam etmektedir. 12 Eylül 2006
tarihinde Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa XVI. Benedikus‘un Regensburg Üniversitesinde yaptığı
konuĢmada yine bildik unsurlar kullanılmıĢtır.7 Otorite olarak kabul edilen kiĢilerin bu tür sözleri, Ġslam
hakkında doğru bilgi sahibi olmayanların Ģüphelerini daha da artırmakta ve Ġslam‘ı seçenek dıĢında
tutmalarında etkili olmaktadır.

Kalın, agm, s.34.
Köse, Ali, Neden Ġslam‘ı Seçiyorlar, Ġsam Yayınları, Ġstanbul 1997, s.128.
3 Bahadır, Abdülkerim, Ġnsanın Anlam ArayıĢı ve Din, Ġnsan Yayınları, Ġstanbul 2002, ss.20-26.
4 Jung, C. G., Doğu Metinlerine Psikolojik YaklaĢım, (çev: Ahmet Demirhan), Ġnsan Yayınları, Ġstanbul 2001, s.85.
5 Bu konuyla ilgili olarak Cambridge Üniversitesinde okurken Ġslam hakkında araĢtırma yapan ve daha sonra Müslüman
olup Muhammed Ġsa adını alan Ġngiliz Ģunları anlatmaktadır: ―Üniversitede iken Ġslam hakkında biraz araĢtırma yaptım;
ama Ġslam‘ı bir din olarak bile algılayamadım. 1972 yılında Pakistan‘a gittim ve orada biri bana Müslüman olmamı önerdi.
Bana bazı öğütler verdi. Çok iyi bir insandı ve gerçek bir Müslüman‘dı. Ben o zamanlar Ġslâm‘ın Batılılara göre bir din
olduğunu düĢünmüyordum. Ġslâm, ancak Doğulu insanlar için uygundu.‖( Aydoğan Arı & Yusuf Karabulut, Neden
Müslüman Oldum, (Ġhtida Öyküleri), Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara 2006, s.42.)
6 Kalın, age, s. 39,
7 Katolik Kilisesi Ruhani Lideri, Manuel II. Paleogus‘tan Ģu sözleri nakletmiĢtir: ―Muhammed yeni ne getirmiĢ, bana
göster. Burada sadece Ģer ve gayri insanî Ģeylerin olduğunu görüyoruz. Muhammed‘in tebliğ ettiği inancın kılıç zoruyla
yayılmasını emretmesi bunlardan sadece biri‖
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Özellikle dünya dinleri üzerine batıda yapılan çalıĢmalarda dinler doğru bir karakterle
sunulmamaktadır. Özellikle Ġslam konusunu araĢtıran araĢtırmacılar, genellikle sorumsuz bir tutum
içindedirler. Batıdaki dini araĢtırmacılar Budizm, Hinduizm ve Afrikadaki yerel bazı dinleri çok yönlü ele
araĢtırırken, Ġslam‘la ilgili araĢtırmalarda ise, bazen sadece dini yön ele alınırken, bazen de sadece kültürel
yapısına vurgu yapılmakta; tüm yönleri ile Ġslam ele alınmamaktadır.1
Yirminci yüzyılda Ġslamiyet, yapılan karalama ve olumsuz imajlara rağmen, Batı‘da hızla yayılan bir
dindir. Ġslam‘ın Avrupa‘da yayılmasını önlemek için Hz. Muhammed (s.a.v) ve Ġslam dini hakkında
birçok asılsız iddia ortaya atılmıĢtır. Bununla ilgili olarak, Ġslam‘ın daha çok kılıç ve savaĢ dini olduğu,
kadına değer vermediği, sadece siyasi bir akım olduğu, Araplara has bir din olduğu gibi menfi
propagandalar yapılmaktadır. Ġslam‘ın sosyal hayata getirdiği güven ve huzur hiç dile getirilmediği gibi,
Ġslam‘ın ruhi ve manevî yönü de kasıtlı olarak göz ardı edilmektedir. 2 Birçok iftira ve karalamalarla dolu
eserleri okuyan insanlar, Ġslam‘a mesafeli durmuĢlardır.
Günümüzde Batı‘da toplumun ayrılmaz bir parçası ve eĢit vatandaĢı olan, ikinci ve üçüncü nesil
olarak Batı‘da yaĢayan Müslümanlar, Ġslâm‘ın Batılılarca doğru anlaĢılmasını sağlayacak en önemli
unsurlardan birisidir. Batı‘lı için Ġslam ve Müslümanlar artık uzak coğrafyalarda yaĢayan, gizemli bir Ģey
olmaktan çıkmıĢtır.3
III- Mevlânâ ve Mevlevîlik
Mevlana ve Mevlevîlik, birbirleri iliĢkili ve bütünlük içinde olan ahlak, hikmet, estetik, edebiyat, sanat
ve mûsiki gibi çoklu unsurların bir arada bulunduğu zengin bir cevher özelliğine sahiptir. Her tür imkana
rağmen içindeki boĢluğu bir türlü dolduramayan, estetik zevkleri güçlü olan insanlar, Mevlana‘da
kendilerinden bir Ģey bulmakta, iç dünyaları ile bunu örtüĢtürmekte ve ona bağlanmaktadırlar.
Mutasavvıf, Ģair ve aynı zamanda semazen olan Mevlânâ yazdığı her satırda, oluĢturduğu Ģiirde ve her
davranıĢında aĢk ve sevgiden bahsetmiĢtir.4 Mevlânâ‘ya göre sevgi, insanı hayata bağlayan ve onu yüce
yaratıcısına ulaĢtıran bir yoldur. Ġçinde yaĢadığı topluma sevgi ve hoĢgörü ile yaklaĢan Mevlânâ, toplumsal
statülerin geçici olduğunu, asıl önemli olanın insanlık olduğunu hatırlatmıĢtır. Toplumdaki fakir ve
yoksullarla dostluk kurduğu gibi, dönemin sultan ve aristokrat tabakası ile de diyalog kurabilmiĢtir. Ayrıca
farklı mezhep ve inancı benimseyen kiĢilerle de yakın iliĢkiler içinde olmuĢ ve onların da gönül sultanı
olmuĢtur.5
Mevlânâ‘ya göre insan, zıtların birleĢtiği bir varlıktır. Ayrıca insan arzu ve Ģehvet gibi sahip olduğu
özellikleriyle fizikî âlemle, aĢk, bilgi ve hikmet gibi manevî yönleriyle de metafizik âlemle irtibatlıdır.
Mevlânâ‘ya göre insanın yücelmesini sağlayan metafizik yöndür ve asıl önem verilmesi gereken husus ta
burasıdır.6
Günümüz Avrupa‘sında olduğu gibi Amerika‘da da Mevlana‘nın kitapları en çok okunanlar
arasındadır. Aynı zamanda uluslar arası sempozyum ve konferanslarda, TV programlarında, kiliselerde,
resmi törenlerde sıkça gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Geçtiğimiz yıllarda Mevlevî sema ayini Unesco
tarafından ―Kültürel Mirası Koruma Projesi‖ kapsamına dahil edilmiĢtir.7 Mevlânâ‘nın Batı dünyası
tarafından tanınması ve ilgi ile takip edilmesinde bütün bu faaliyetlerin önemli etkisi olmuĢtur.

Sambur, Bilal, ―The Insider/Outsider Problem in The Study of Islam‖, Islamic Quaterly, Volume XLVI, I, 2002, s.9798.
2 Kalın, age, s.44, 142, 150.
3 Kalın, age, s. 152.
4 Arasteh, A.Reza, age, s.8.
5 Fürüzanfer, Bediuzzaman, Mevlânâ Celaleddin, çev: Feridun Nafız Uzluk, MEB. Yay., 2. Baskı, Ġst 1997, ss.350-359.
6 Yakıt, Ġsmail, Batı DüĢüncesi ve Mevlânâ, Ötüken NeĢriyat, Ġst. 1993, s. 34-35.
7 Küçük, Sezai, ―GeçmiĢten Günümüze Mevlevilik‖, Demokrasi Platformu (Türkiye‘de Tarikatlar ve Cemaatler), yıl: 2,
sayı: 6, s.113.
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Yirminci Yüzyılda Tasavvuf ve Mevlânâ
Yirminci yüzyılda Batı‘da birçok insanın tasavvufa ve Mevlânâ‘ya yöneldiklerini görmekteyiz. Bu
yönelimde, hem Batı insanının içinde olduğu durumun , hem de tasavvufun etkili olduğunu söylememiz
mümkündür. Kurumsal dinlerin birer doğma ve ritüel haline geldiği, inanç estetiğinin ve derûnî
güzelliklerin dinden sapma olarak kabul edildiği bir dönemde, kendine has cazibesiyle sureti ihmal
etmeden öze vurgu yapan tasavvuf geleneği, arayıĢ içinde olan insanları kendine cezb eden bir güç
olmuĢtur.
Dinlerin daha çok dogma ve ritüel olarak algılandığı bir dönemde, kiĢiye ruh güzelliği, estetik ve
manevi değerleriyle öne çıkan tasavvuf farklı kesimlerin ilgisine mazhar olmuĢtur. Bütün tasavvuf
gruplarında olmasa da bunların birçoğunda metafizik insan anlayıĢını, sevgiyi, sezgiyi, mûsıkîyi, görsel
sanatları ve Ģiiri görmek mümkündür. Amerikalı yahut bir Avrupalı için bir fakihin çok fazla cazibesi
olmazken, Mevlana ve Ġbn Arabi gibi mutasavvıfların Ġslam‘ın özü ile ilgili sevgi, kardeĢlik, rahmet ve
merhamet gibi mesajları, onlara daha cazip ve etkileyici gelmektedir.1
Daha çok bireyciliğin öne çıktığı Batı toplumlarında sevgisizlik, ızdırap, değersizlik, hayattan zevk
almama, terk edilmiĢlik hissi vb. problemlere çok sık rastlamak mümkündür. Sevgiye susamıĢ, karĢılıksız
yardım ve merhamet duygusunu çoktan yitirmiĢ bu insanlar, Mevlânâ‘nın samimi bir Ģekilde dile getirdiği
aĢk ve sevgi yüklü sözlerine hayran kalmıĢlardır.
Batı toplumu, psiko-sosyal bir bunalımla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu bunalımın temelinde ‗ontolojik
güvenlik ve ontolojik yabancılaĢma‘ ile ‗epistemolojik bunalım‘ yatmaktadır. Günümüzde akıl, bilim ve
ilerleme iliĢkisinin epistemolojik anlamı kalmamıĢtır. Batı toplumu, pozitivizm, akılcılık ve bireyciliğin
ortaya çıkardığı problemlere çözüm üretememiĢtir. Ġçine düĢülen bunalım ve problemlerin halledilmesine
yönelik olarak tasavvuf, insanlığa kuĢatıcı evrensel çözüm önerileri sunmaktadır.2
Avrupalı entelektüellerin tasavvuftan etkilenmelerinde, Müslüman Doğu‘ya ait hikmete dayalı hayat
modeli ve duyular üstü gerçekliğin cazibesinin de önemli etkisi söz konusudur.3
Hıristiyan dünyası, Avrupa‘nın Akdeniz kıyısında kurulan Endülüs Ġslam devletinden önemli
derecede etkilenmiĢtir. O dönemin (dokuzuncu yüzyıl) gençleri, Endülüs Ġslam medeniyetine o kadar
hayran kalmıĢlardır ki, kendi dillerini bir tarafa bırakmıĢ, Arap edebiyatı ve dilini öğrenmek için yoğun
çaba sarf etmiĢlerdir.4 Arapça‘dan Latince‘ye çeviriler onuncu yüzyılın ikinci yarısında baĢlamıĢ, on
üçüncü yüzyılda ise altın çağına ulaĢmıĢtır.5
Batı dünyası Mevlânâ ile çok geç tanıĢmıĢtır. Mevlânâ‘nın Mesnevîsî 1857 yılında Fransızca‘ya
çevrilmiĢtir. Ġngilizce çevirisi 1881 yılında gerçekleĢmiĢtir. Avrupalılar, on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda
tasavvufu yeniden keĢfetmiĢlerdir, ancak bu risalelerin çoğu estetik bir nesne olarak toplanıp ele
alındığından özü kavranamamıĢtır.6
Tasavvufun metafizikten psikolojiye, sanattan toplum yaĢamına varıncaya kadar çok geniĢ bir
yelpazeye sahip olması, onun Batı dünyasında ilgi odağı olmasına yol açmıĢtır. 7 Tasavvufun sûreti ihmal
etmeden öze yaptığı vurgu, birçok coğrafyada olduğu gibi Batı‘da da tasavvufa olan ilginin artmasında
önemli bir sebeptir. Mevlana‘ya yönelimde tasavvufun deruni yapısının, evrensel değerlere ve insana
yaptığı vurgunun önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz.
Süleyman Uludağ tasavvufu Ģu sözlerle anlatır: ― BaĢtanbaĢa edeptir. Kötü huyları terk edip iyi huylar
edinmektir. Kimseden incinmemek, kimseyi incitmemektir. Nefse karĢı giriĢilen ve barıĢı olmayan bir
Kalın, agm, s. 32
Yavuzyılmaz, Yusuf, ―11 Eylül Sonrası Batı‘da Ġslam Algısı‖, KeĢkül, sayı:3, yıl:2005, s.40
3Rodinson, M., (1988), Europe and Mistique of Islam, London: B. Tauris, s. 73‘den nakleden Ali Köse, ―Avrupalıların
Mistik Ġslam‘la TanıĢmaları‖, KeĢkül Dergisi, sayı:3, yıl: 2005, s. 11
4 Kalın, age, s.45
5 Chodkiewicz, Michel, ―Tasavvufun Batı Tarafından Kabulü‖, KeĢkül, sayı:3, yıl: 2005, s.5.
6 Chodkiewicz, agm, s.9.
7 Kalın, age, s. 35.
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savaĢtır. Herkesin yükünü çekmek, kimseye yük olmamaktır. Bütün mensuplarının birbirini dost ve
kardeĢ tanıdığı birliktir.‖1
Batı‘nın Mevlana‘ya Olan Ġlgisinde Öne Çıkan Belli BaĢlı Unsurlar
Mevlânâ‘ya ilgi duyan insanlar, birbirinden farklı motivasyonlara sahiptirler. Kimileri semâ âyinine ilgi
duymakta, kimileri evrensel değerlere ve insana yapmıĢ olduğu vurgudan etkilenmekte, kimileri ilmî bir
merakla Mevlânâ‘yı derinlemesine araĢtırmakta, kimileri ise tüm bu basamakların ötesine geçerek Ġslam‘la
tanıĢmaktadır. Mevlânâ‘ya olan ilgiyi maddeler halinde Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:
a. Mistik Tecrübe: Batı insanın Mevlana‘ya ilgi duymasında spirituel boyut etkili olmuĢtur.
Yahudilik ve Hıristiyanlıkta olduğu gibi Ġslam‘da da dinin spiritüel boyutuna vurgu yapılır. Sûfî
literatüründe geçmiĢ peygamberlere yer verildiği gibi Mesnevî‘de Hz. Ġsa‘nın misyonu ve onun kiĢiliği ile
ilgili kıssalara yer verilmesi2, Hıristiyan kültüründen olan insanların dikkatini çekmektedir. Mesnevi‘de
Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında tartıĢma konusu olan meseleler yerine Hz. Ġsa‘nın misyonu, Allah‘a
olan imanın kazandırdıkları üzerinde durulmaktadır. Mevlana‘yı inceleyen Batı‘lılar, kendi kültüründe
aĢina oldukları konuların bu eserlerde ele alındığını görünce, kendilerini Mevlânâ‘ya daha yakın
hissetmekte, eserlerine olan ilgileri daha da artmaktadır. 3
Tasavvuf, kiĢinin Tanrıyla doğrudan iliĢki kurma imkanını sunar. Ġngiltere‘de yapılan bir araĢtırmada,
Ġslam‘ı seçen 70 Ġngiliz mühtedinin % 33‘ü tasavvuf yoluyla Müslüman olmuĢtur. 4
b. Anlam ArayıĢı: Batı insanı, hayatın anlamsızlığı karĢısında içindeki boĢluğu doldurmak için anlam
arayıĢına girdiğinde, daha çok insanın iç dünyasına hitap eden akımlara yönelmiĢlerdir. Ritüel ve
kurallarıyla öne çıkan Katolik ve Ortodoks Hıristiyan kültüründe yetiĢen bu kiĢilere, aĢk ve sevgi gibi
insanın iç dünyasına hitap eden unsurların yoğun olarak vurgulandığı Mevlana‘nın samimi söylemleri son
derece etkili olmuĢtur.
Ġhtida eden bir Ġngiliz yeni din arayıĢını Ģu Ģekilde anlatmaktadır: ―…Din değiĢtirmeden önce de bir
Ģeyler aradığımı hatırlıyorum; çünkü kiliseden tatmin olamıyordum. Hayatımda bir Ģeylerin eksik
olduğunu düĢünüyor, daha disiplinli, maneviyatı daha yüksek bir Ģeylerin olması gerektiğini
hissediyordum. Evde dini bir disipline ihtiyacımız vardı. Sonra eĢimle birlikte Subud diye adlandırılan,
tasavvufa benzeyen, maneviyatı geliĢtirmeye yönelik uygulamaların yapıldığı bir gruba katıldık. Böylece
bu grup sayesinde bizim Ġslam‘la tanıĢmamız gerçekleĢti.‖5
Abraham Maslow, değiĢik alanlarda kendini gerçekleĢtirmiĢ kiĢilerin belli baĢlı özelliklerini tespit
etmiĢtir. Ġncelediği bu kiĢilerden yaĢamlarının en muhteĢem deneyim, vecd ve kopuĢ anlarının hangileri
olduğunu düĢünmelerini istemiĢtir. Bu kiĢilerin çoğu en mükemmel deneyimlerinin mistik tecrübe, vecd
anları olduğunu belirtmiĢlerdir.6
c. Olumlu Benlik Algısı ve Kendini Tanıma: Mevlânâ, eserlerinde kiĢinin kendi benliğini
tanıması ve keĢfetmesine yönelik ibretli hikayeler anlatır. AnlatmıĢ olduğu bu hikâyelerle, insanın kiĢilik
ve karakterini tanımak suretiyle problemlerin üstesinden gelebileceğini anlatmak istemiĢtir. Bu konu ile
ilgili olarak Mesnevî‘sinde horoz, köpek, katır ve ata sahip olan bir kiĢinin hikâyesini anlatır. Hz. Musa‘ya
gelen bir kiĢi, kendisine bu hayvanların dilini öğretmesi için yalvarır ve bu ehlî hayvanların dilini kendisine
öğretmesi için Hz. Musa‘yı ikna eder ve bunların dillerini öğrenir. Bir gün horozun köpeğe, atın bir gün
sonra öleceğini söylediğine Ģahit olur. Bunu duyan sahibi çarçabuk o akĢam atı satar. Ertesi gün horoz
Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları.
Hıristiyanlık ve Hz. Ġsa ile ilgili Mesnevî‘de geçen bazı hikaye baĢlıkları Ģu Ģekildedir: Taassup nedeniyle Hıristiyanları
öldüren Yahudi padiĢahı, Vezirin Hıristiyanları anlatması, Hıristiyanlığın on iki bölüğü; Ġsa (a.s) duasıyla kemiklerin
dirilmesi vb. (bkz. Mevlânâ, Mesnevî, Hazırlayan: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, I. cilt, Ankara 2004.)
3 Köse, Ali, agm, s.11.
4 Köse, age, s.117-122.
5 Aydoğan & Yusuf Karabulut, age., s.30-31.
6 Wilcox, Lynn, Sufizm ve Psikoloji, çev. Orhan Düz, Ġnsan Yay., Ġstanbul 2001, s.176.
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köpeğe katırın da öleceğini söyler. Bunu duyan sahibi katırı da satar. Bir gün sonra kölenin de öleceğini
söyleyen horozu duyan kiĢi derhal köleyi de satar. Hayvanlarını satarak bela ve musibetlerden kurtulduğu
için sevinçli olan adam yine bir gün horozun dediklerine kulak misafiri olur ve kendilerinin sahibi
oldukları efendilerinin de öleceğini söylediğini iĢitir. Bunu duyan adam hemen Hz. Musa‘ya koĢarak
kendisini kurtarması için yalvarır. Hz. Musa ise bu adama Ģu cevabı verir: ―ġimdi git kendini sat ve
kurtar‖
Mevlânâ, bu hikaye ile insanın ben-merkezci bir kiĢinin karakterini açığa çıkartmak istemiĢtir.
Ġnsanoğlunun temel tabiatında çaresizliğin ve güvensizliğin bir sonucu olarak servet ve güce
baĢvurduğunu ve insânî iliĢkilerde bunu kullandığını dile getirmek istemektedir.1 Tasavvuf, aynı zamanda
iç gözlem yoluyla insanın kendi nefsine yönelmesine, kendi iç dünyasının derinliklerini keĢfetmesine ve
kendini gerçekleĢtirmesine imkan sağlayan önemli bir kontrol mekanizmasıdır.
d. Mûsikî ve Semâ: Semâ, sadece birtakım motiflerden ibaret bir Ģey olmayıp, birçok anlamları
ifade eden motiflere sahiptir. Mûsiki ve raks, insan ruhuna tesir eden önemli unsurlardan birisidir. Sûfiler
tarafından benimsenmiĢ olan semâ, insanı Allah‘a yaklaĢtıran ve ona vecd ile yükselten bir irĢad vasıtası
olarak kabul edilir.
Mûsıkî ve din birbirleriyle yakından iliĢkilidir. Çoğu dinlerin ibadetlerinde müzik önemli bir yere
sahiptir. Müzik, sadece dini pratiklerin yapılmasında yer almaz, aynı zamanda büyük törenlerde,
savaĢlarda ve ortak olarak yapılan diğer aktivitelerde bulunur. Müzik ve raks, ruh dinginliğinin yanında,
kimi zaman trans, kimi zaman duygu yoğunluğunun yaĢanmasıyla, grup üyelerine birlik duygusu
kazandırır.2
e. AĢk ve Sevgi: Mevlânâ‘nın belki de en çok vurgu yaptığı iki önemli konudur. O, aĢk ve sevgiyi
dar anlamıyla ele almamaktadır. Mevlânâ‘ya göre sevgi, aç gözlülüğü ve rekabeti engelleyen, nevroz ve
kıskançlığı ortadan kaldıran önemli bir tedavi aracıdır. Sevmenin varoluĢ düzeyleri küçüklere merhamet,
fakirlere karĢı cömertlik, dostlara karĢı samimiyet ve güven, cana yakın ve uyumlu eĢe arkadaĢlık etmek
gibi çeĢitli Ģekillerde ortaya çıkar. 3
Mevlânâ‘ya göre aĢk, ihtimam, ilgi ve samimiyetin bir bütün olarak ifade edilmesinden ibarettir. O
aĢkı, aynı zamanda kainat ve insanda çatıĢan gerçek güçlerin bir sonucu olduğunu kabul eder ve tüm
olumsuz duyguları, duygusal bozuklukları ve farklılıkları sağlıklı bir davranıĢa dönüĢtüren bir iksir olarak
görür.4
Ferdiyetçi bir toplumda yetiĢen Batılılar, kendilerini bütünleĢtirebilecekleri bir kiĢi veya gruba
bağlanma ihtiyacı duymaktadırlar. Kalabalıklar içerisinde yalnız kalan bu insanlar, her Ģeyin menfaat ve
rekabete dayalı olduğu bir toplum hayatının tazyikinden kurtulup, Mevlana‘nın karĢılıksız sevgi ve
gönülden bağlanma çağrısı ile iç huzuru yakalamaya çalıĢmaktadırlar. Mevlana‘nın çağrısı ile Müslüman
olan bazı insanlar, Ġslam‘daki din kardeĢliği duygusunu da derinden yaĢama imkanını elde etmiĢlerdir.
Tüketim kültürünün hakim olduğu Batı toplumlarında modern teknoloji, sahte değerler ve sahte
menfaatler üretmek için kullanılmıĢtır. Ġnsanın kendisi teknoloji ürünlerinin yanında değersizleĢmiĢtir.
Ġnsandan daha çok teknolojiye ve onun ürünlerine değer verilmeye, insanın mükemmelliği görmezlikten
gelinmeye baĢlanmıĢtır. Ancak, aradan birkaç on yıl geçtikten sonra gelen genç nesil, üretilmiĢ malların
gerekli, ancak mutlu olmak için yeterli olmadığını, bundan dolayı maddi rahatlığa tepki göstermeye
baĢlamıĢtır.5
Mevlana, mûsikîsiyle gönle ve kulağa, sema‘sıyla göze, Ģiiriyle edebî zevke, sözleriyle kalbe, samimiyeti
ile davranıĢlara hitap eden çok yönlü bir özelliğe sahiptir. Milyonların kalbini fethetmede her Ģeyden öte
Arasteh, age, s. 78-80.
Hallahmi, Benjamin-Beit and Michael Argyle, The Psychology of Religious Behavior, Belief and Experience, Routledge,
London and New York, 1997, s.62.
3 Arasteh, A.Reza, s.116-117.
4 Arasteh, A.Reza, s.114.
5 Arasteh, age, s.118.
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etkili olan husus, herhalde onun bir Allah dostu olmasında aranmalıdır.
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MEVLÂNA‘DA ĠNSANLIĞIN BĠRLĠĞĠ VE DĠYALOG
Dr. Hüseyin KURT*

Ġslâm tasavvufunda “insan-ı kâmil” olarak idealleĢtirilen insana, düĢünce tarihi boyunca farklı açılardan
yaklaĢılmıĢtır. Bu sebeple insan hakkında çok çeĢitli fikirler ve tanımlar görülür.
Mevlâna, Ġbn Arabî gibi, âlemin yansıması olan insanı, küçük âlem olarak isimlendirmektedir. Ġnsanı
anlatırken, ona kozmik bir varlık olarak bakmakta ve insanlık cevherini kâinatın odak noktası
yapmaktadır. Mahiyet itibariyle böyle yüce bir değere sahip olan insan, Ģayet kendi varlığının ve
cevherinin farkında değilse, kendine yazık etmiĢtir.
Varlık âlemini bir ağaca benzetecek olursak Mevlânâ, tasavvufî düĢünce geleneğiyle paralel olarak
insanı bu ağacın meyvesi yani varlık ailesinin gaye varlığı olarak değerlendirir. Ġnsan, kendinde tüm
varlığın bilgisini, ilahî isim ve sıfatların tamamını barındıran bir potansiyele sahip olması nedeniyle varlık
ailesinin en kâmil üyesidir. Ġnsan, tüm varlığın bilgisini taĢıyan eksiksiz bir kitap gibidir. Bu yüzden sûfî
düĢünce geleneğinde insan, kendinden önceki tüm varlık mertebelerini zatında toplayan bir varlık
düzleminde kabul edilmiĢtir. Bu nedenle insana ―mertebe-i câmiâ” (toplayıcı varlık düzlemi) denilmiĢtir.
Dinî literatürde insanın Allah‘ın halifesi olarak yaratılmasıyla (Bakara 2/30) ilgili öğretiyi Mevlânâ,
insanın ilahî isim ve sıfatların bir tecelligâhı olarak yaratılması Ģeklinde yorumlar. Mevlânâ bu hususu
mistik düĢünce geleneğindeki ayna sembolizminden hareketle îzah eder. Mevlânâ‘ya göre insan, varlık
ailesi içinde ilahî isim ve sıfatları doğrudan algılayabilen yegane ayna gibidir. Mevlânâ, insanın bu vasfını
Ģu Ģekilde dile getirir:
―Ey Hakk‟ın kitabının kopyası olan sen
Ey padişahın güzelliğine ayna olan sen,
Alemde senin dışında olan bir şey yoktur.
Ne istiyorsan kendinden iste, kendinden ara...
Ne arıyorsan sensin, sen‖1
Mevlâna‘da insan konusunun en önemli noktalarından biri, insanlığın birliği kavramıdır. Kendisini
―Kur‘an‘ın kölesi‖ ve ―Muhammed‘in yolunun toprağı‖ olarak tanıtan Mevlâna, insanlığın birliğini, bir
varlık olarak insanın saygıya ve sevgiye layık olduğunu savunmuĢtur. O, Kur‘an‘ın ortaya koyduğu
tevhidin bir uzantısının da bu birlik olduğunu, ―Mîsak‖ anında bütün insanlığın birlikte bulunduğunu ve
onun aslının bir ve aynı olduğunu belirterek bunun unutulmaması gerektiğini Ģu sözleriyle vurgulamıĢtır.
―Bizimle birlikte yaĢamak, hoĢ geçinmek istersen kafandaki o kuruntuları at, Ģu kavgayı bırak. Vaktiyle
her ikimiz birlikte iken sen ve ben nasıl kaynaĢtıysak, bugün de öylece kaynaĢmıĢ ve birleĢmiĢ olalım.
Esasta senin ve benim canlarımız birlikte idi. Ġkimizin de gizli ve açık her Ģeyimiz tek bir bütünün içinde
idi. Ben sadece ifade için, ―ben ve sen‖ sözlerini kullanıyorum. Yoksa seninle benim aramızda, senlikbenlik ayrılığı yoktur…‖2
Mevlâna‘ya göre insanlık baĢtan beri hakikatin peĢindedir. Hakikat, tıpkı Yaratıcı gibi tektir. Bu Tek‘i
ArĢ. Gör. Dr., Harran Ün. Ġlahiyat Fak. Tasavvuf Anabilim Dalı.
Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh., s. 121. Mevlânâ‘nın bir sohbetinde aktardığı bu rubâinin, Necmeddin-i Kübra‘nın halifelerinden
ve Mevlânâ‘nın çağdaĢı olan Sa‘deddin-i Hamevî‘ye (ö. 650/1252) ait olduğu söylenmektedir. (bkz.: Konuk tercümesi, s.
49).
2 Mevlana, Rubailer, 1250, 1251, 1258.
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arayan insan, yanlıĢ yollara, isabetsiz davranıĢlara girebilmiĢtir. Ama niyet hep gerçeği bulmaktır.
Mademki niyet ve hedef birdir, yanılmalar, birbirimizi suçlamaya, birliği parçalamaya niçin sebep olsun?
Görülüyor ki, Mevlâna asırlar öncesinden, bugün bile ulaĢamadığımız bir evrensel kültüre, bir
kültürlerüstü düzeye ulaĢmıĢ ve bunun gereklerini de yaĢamıĢtır. O, insan ve hayata, elde ettiği kozmik
―ben‖in gözüyle bakabilmiĢtir. Günümüz dünyasında da bu anlayıĢ ve diyaloga her zamankinden daha
çok ihtiyaç bulunmaktadır.
―Bir âĢık hayır da yapabilir, Ģer de. Sen onun hayrına, Ģerrine bakma; maksat ve hedefine bak.‖ 1
―Ayrılık gidiĢ tarzındadır, yolun hakikatinde değil. Maksatta birleĢirsek ikilik kalmaz. Ġkilik de
teferruattadır, esas birdir.‖2
Mevlana insanlığın birliğini, dinlerin Ģekil birliğinde aramaz. ġekil, suyu arayanların su koydukları
çeĢitli renk ve desendeki kaplara benzer. Akıllı adam kaplara değil, içindekine, yani suya bakar. Mevlana
suyun peĢindedir. Buzlara takılıp kalmayı da istemez. Nihayet buz da eriyince su olmuyor mu? ―Birisi
buzu görse aslı nedir, bilmez; fakat sonunda bunun su olduğunu anlar ve esas hakkında Ģüphesi
kalmaz.‖3
Buna göre kapları, buz kalıplarını, yani dinin formel kısmını birleĢtirme gayretine girmek doğru
değildir. Bu gerekli de değildir. Gerekli olan suda, esasta bir olmaktır.
Mevlana Ģöyle der: ―Siz dini nasıl bir yapacaksınız? Bu, kıyamette bir olur. Burası dünya olduğuna
göre bu imkânsızdır. Çünkü burada her birinin çeĢitli dileği ve isteği vardır. Orada hepsi bir olur, hepsi
aynı yere bakar ve bir tek kulak, bir tek dil haline gelirler.‖4
O halde herkes kendi dininin Ģekli yapısını koruyabilir. Fakat özde beraberliği esas almak suretiyle
diğer din mensuplarıyla dostça iliĢkiler kurabilir.
―Pergel gibiyim: Bir ayağımla Ģeriat üstünde sağlamca durduğum halde, öbür ayağımla yetmiĢ iki
milleti dolaĢıyorum… YetmiĢ iki millet kendi sırrını bizden dinler. Biz, iki yüz millet ve mezhebi tek
perdede birleĢtiren ney gibiyiz.‖5
―Birlik Ģarabını ver, hepimizi aynı derecede sarhoĢ et de hepimiz toplanalım, görünüĢteki ayrılıkları bir
anda giderelim. Ben davasından geçtik mi, su kıvamını alır, her kabın rengine, Ģekline uyarız. Biz bir
ağacın dallarıyız, hepimiz de kapı yoldaĢlarıyız.‖6
―Bizim bu dilden baĢka bir dilimiz, cennetten, cehennemden baĢka bir yerimiz vardır. Hür gönüller
baĢka bir canla yaĢarlar. Onların o temiz cevherleri baĢka bir hazinedendir.‖7
Mevlana‘nın bu sözleri, Hûd suresi 118 ve 119. ayetlerini hatırlatmaktadır. Bu ayetlere göre, Allah
dileseydi tüm insanlık tek bir ümmet olur, bir imanda birleĢirdi. Fakat Allah insanları hikmet ve
rahmetinin bir yansıması olarak farklı farklı yaratmıĢtır…
―AĢkın lezzetini tam almak için gölgeyle güneĢin bir olmasını istiyorum‖8 diyen Mevlana bu rahmetin
içinde yer aldığını belirtir. ―Seni bağrıma öyle bir basacağım ki, vardan da kurtulacaksın, yoktan da…‖9
Mevlana, bir rahmet unsuru olarak bütün insanlığa uzandığından o, bütün insanları birer hücre gibi
külli vücudunda, ruhunda toplamıĢtır. Bir hücrenin vücudun Ģurasında veya burasında olmasında
herhangi bir fark yoktur. ―Ey gözleri ĢaĢı, sen biri iki görüyorsan, ben senin aksine, ikiyi bir görüyorum.‖
―Benim tek bir canım, yüz bin tenim var. Ama ne yapayım ki, ağzımı bağlamıĢlar. Binlerce insan
Mevlana, Mesnevi, beyt: 500.
Mevlana, Fihi Mafih, 35.
3 Mevlana, Divan-ı Kebir, 1/177.
4 Mevlana, FihiMafih, 43.
5 Fürûzanfer, IV.
6 Gölpınarlı, Mevlana, 227.
7 Mevlana, Rubailer, 304, 306, 344.
8 Mevlana, Divan-ı Kebir, 3/335.
9 Mevlana, Divan-ı Kebir, 7/118.
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gördüm ki, ben onlar olmuĢum sanki. Onların arasında yalnız kendimi göremedim.‖1
Görülüyor ki Mevlana, yedi asrı aĢkın bir zaman önce, bugün bile ulaĢamadığımız bir evrensel kültüre
ulaĢmıĢ ve bunun gereklerini de yaĢamıĢtır.
Ġnsanlığın birliğini kabul, bizi ayırım yapmadan tüm insanlara saygıya götürür. Ġnsan, içinde sonsuzun
tohumunu taĢıdığı için saygıya layıktır. Bunu fiile çıkarması ise kendisinin saygı görmesini gerektirir.
Ġnsana saygının gerekçesi, onun bir gönül taĢımasıdır.2
Mevlana‘ya göre insana saygının ilk basamağı onu hor görmemek, ikinci basamağı da ona hizmet
etmektir. O, insanı kendi ölçü ve kabullerinin onayından geçtikten sonra değil, insan olduğu için sever ve
hizmetine muhatap kılar. Ġnsana saygının bir uzantısı olan hizmet, Mevlana‘da karĢılıksız hizmettir. Böyle
bir hizmete hazır olmayan, insana yol gösteremez, sonsuzluk rehberi olamaz. O Ģöyle seslenir: ―Biz
rüĢvet ve para padiĢahı değiliz, paramparça olmuĢ gönül hırkalarını diken bir padiĢahız.‖3
Tolerans ve HoĢgörü
Gerçek kulluk, insanı hoĢgörüye götürür. HoĢgörü, baĢka inanç ve kanaatlere saygılı olmaktır. Esasen
baĢka inanç ve kanaatlere saygılı olmak, kendi inanç ve kanaatine bağlı olmamak değildir. Ayrıca bütün
inanç ve kanaatler karĢısında kayıtsız kalmak da değildir. HoĢgörü, ne fikrî mânâda baĢıboĢluk, ne de
Ģahsiyetten fedakârlıktır. Sözün özü hoĢgörü, insanları kendi konumunda kabul etmektir.
Özellikle Ebu Hanife anlayıĢında inançsızlık (küfür) her ne kadar cinayetlerin en büyüğü olarak
değerlendirilse bile, kul ile Allah arasında kabul edilir ve böylesi cinayetlerin cezasının âhirete ertelendiği
belirtilir. Bu prensipten hareketle, sosyal, ahlâkî ve hukukî münasebetlerde, insanlık vasfı esas alınır. Bu
anlayıĢa göre, kötü olan insan değil, insanın davranıĢlarıdır.
Öte yandan Müslümanlarla ehl-i kitap arasında Yaratıcı birliği söz konusudur. Zaten Müslümanlar,
Hıristiyanlar ve Yahudiler Hz. Ġbrahim‘i (as) peygamber kabul ederler. Öyleyse en azından ateizm ve
materyalizm düĢüncesine karĢı semâvî din mensuplarından, aralarındaki teolojik ve tarihî ihtilafları
tartıĢma konusu yapmaktan ziyade, ittifak noktalarını öne çıkarmaları beklenir. Ayrıca bir köy hâline
gelen dünyamızda bütün insanları ilgilendiren terör, açlık, gelir dağılımındaki dengesizlik, eğitimsizlik,
insan hakları ihlâlleri, emanet bırakılan tabiatın tahribi gibi problemlere karĢı artık milletlerarası ortak
mücadeleye ihtiyaç vardır.
Ġnsanlar, özündeki sevgiye, barıĢa, huzura, güven ve kardeĢliğe hasret duymaktadır. Çünkü temiz
vicdanlar her zaman iyinin ve güzelin tutkunudur. ĠĢte, her ne kadar tarihî belgeler açısından kesin olmasa
da, dünden bugüne Mevlânâ‘ya izafe edilen meĢhur dörtlük evrensel bir mesaj niteliğindedir.
“Gel, gel, her ne olursan ol, gel!
İnançsız da, putperest de olsan, gel!
Burası umutsuzluk dergâhı değil,
Yüz kere bozsan da tövbeni, yine gel!‖4
Böylece bütün insanlık, dini, rengi, dili ne olursa olsun Mevlânâ‘nın çağırdığı bu ‗dergâh‘a davetlidir.
YaĢama sevinçlerini kaybedenler, hayata küsenler, tövbesini bozanlar bu ‗dergâh‘ta yeni ümitlere
ulaĢabilirler. Mevlânâ bu davetiyle, insan kitlelerini parçalayan, gönüllerin öze ulaĢmasını engelleyen
bütün bağların koparılmasını ister ve herkesi en iyiye, en doğruya, yegâne hakikate çağırır. Yani, insanın
bir ayağı merkezde kalırken, diğer ayağı yetmiĢ iki milleti dolaĢmalıdır.
Mevlânâ, ―A yoksul! Hiçbir insanı hor görme!‖5 diyerek bütün insanları kucaklamak ister. Bunu

Mevlana, Rubailer, 954, 1067.
Mevlana, Fihi Mafih, 21.
3 Gölpınarlı, Mevlana, 226.
4 Rubâîler, 23.
5 Dîvân-ı Kebîr II, 2262.
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yaparken çıkıĢ noktası, hepsinin aynı Allah‘ın kulu olmalarıdır. Allah, sevgi nurunu bütün âleme
yaymıĢtır.1 O‘na göre bütün insanlar, Allah‘ı her Ģeyin Yaratıcısı olduğu için severler. Bundan dolayı,
Allah sevgisi her insanda bulunur.2
Mevlânâ bitki, hayvan ve insan âlemini tek bir bütün hâlinde görür. Bütün insanları da kendi
benliklerine ait farklılıkları muhafaza ederken, barıĢa ve kardeĢliğe çağırır. O, Müslüman olsun veya
olmasın bütün insanlara karĢı merhamet ve nezaket hisleri içinde olmanın gerekliliğine iĢaret eder.
Mevlânâ‘da Kur‘ân ve peygamber sevgisi engin ve derindir. ―Can taĢıdığım müddetçe Kur‘ân‘ın
kölesiyim. Hz. Muhammed Mustafa‘nın (s) yolunun toprağıyım. Kim benden bundan baĢka bir Ģey
söylerse, o sözlerden de söyleyenden de bîzârım.‖ ifadeleri ıĢığında Mevlânâ‘yı Ġslâm‘dan, Peygamber
Efendimiz‘den (s) ayrı düĢünmek ve koparmak mümkün değildir. Onun düĢüncesindeki ‗insanlık‘
tasavvuf geleneğinden beslenir.
Ġnsan ve Sevgi
Bütün tasavvuf erbabı gibi Mevlânâ da, insanın ruhunu yüceltmesinin, olgunluğa ulaĢmasının sevgiyle
mümkün olduğuna inanır. Zira aĢk; hayatın aslı, kâinatın yaratılıĢ sebebidir. Cenab-ı Hakk‘ın, Hz.
Peygamber‘e; ―Sen olmasan, sen olmasan; bu gökleri yaratmazdım.‖ kudsî hadisindeki hitabı, varlık
âlemlerinin mayasının sevgi olduğunu belirtirken,3 bir diğer kudsî hadisteki; ―Ben gizli bir hazineydim,
bilinmek istedim ve halkı (âlemleri ve insanı) yarattım.‖ ifadesi de insanın yaratılmasındaki yegâne amacın
Allah‘ı tanımak, sevmek ve kulluk etmek olduğunu açıkça anlatır. Mademki kâinatın yaratılıĢı ve devamı
sevginin ürünüdür, öyleyse her insan bu sonsuz sevgiden nasibini almalıdır düĢüncesinden hareketle
Mevlânâ, her insanın bu sevgi dairesine dâhil olmasını hedefler. Ancak bu sevgi; yaratıcıyla, kâinatla ve
insanlıkla bütünleĢen, hiçbir zaman azalmayan ve zedelenmeyen hakiki bir sevgi olmalıdır. Tasavvufta
―kesbî‖ olarak nitelenen bu sevgi; mecâzî veya beĢerî aĢk değil, ―Ġlâhî aĢk‖tır. Yani tümdengelim
metoduyla öncelikle iyilik, güzellik ve mükemmelliğin en üst derecesinin yalnızca kendisine has olduğu
Cenab-ı Hakk‘ı merkeze almak, daha sonra da bu sağlıklı sevgiyi Allah‘ın yarattığı her varlığa yöneltmek.
Yunus Emre‘nin; ―Yaratılanı hoĢ gör Yaratandan ötürü‖ sözleriyle formüle ettiği bu anlayıĢı, Mevlânâ da;
―Biz pergel gibiyiz. Bir ayağımız din üzerinde sağlamca durur, öteki ayağımız yetmiĢ iki milleti dolaĢır.‖
sözleriyle dile getirir. Zira öncelikle yaratıcısını seven insan, bu tükenmeyen sevgi kaynağından aldığı
enerjiyle bütün insanlığı ve çevreyi sevme gücünü kendisinde bulacak, her insanda fıtraten mevcut olan
sevgi duygusunu en olumlu yöne kanalize edecektir.
Ġnsanlık tarihinde önemli etkiler bırakmıĢ ve bu etkileriyle birçok insana yol gösterici olup sevgi, barıĢ,
kardeĢlik ve hoĢgörü sembolü olmuĢ Ģahsiyetlerin baĢında gelenlerden biri de Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî‘dir. Mevlânâ, Kur‘an ıĢığında insanı yaratılmıĢların en Ģereflisi bilen birisi olarak insana değer veren,
onu sevmeyi ve değer vermeyi herkese öğütleyen, her dilden, dinden, renkten insanı kucaklayan yönüyle
yaĢadığı çağdan bu yana hep sevginin, barıĢın, kardeĢliğin ve hoĢgörünün sembolü olarak anılagelmiĢtir.
Ġnsanlığa ahlak, sevgi, hoĢgörü ve aĢkı gösteren Mevlânâ, bu noktada insana adeta ilahi bir ıĢık, cana can
katan bir güzellik olmuĢtur. Herkesin can dostu olmuĢtur. Mevlânâ‘yı bu derece insana sevdiren ve
önemli kılan Ģey elbette onun eserlerinde dile getirdiği kendi sözleridir.
Mevlânâ‘nın sözleri bugün dünya üzerinde bir evrensel değer haline gelmiĢtir. Doğu dünyasında da
batı dünyasında da Mevlânâ‘ya ve eserlerine gösterilen ilgi gün geçtikçe artmakta ve geniĢ halk kitlelerini
etkilemektedir. Onun sözlerinin bu kadar etkileyici olmasının din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı
gözetilmeksizin herkes tarafından kabul görmesinin çeĢitli nedenleri vardır. Bu nedenler de hiç Ģüphesiz
onun sözlerinin etkileyiciliği kadar önemlidir.
Mutasavvıf, Ģair ve aynı zamanda semazen olan Mevlânâ yazdığı her satırda, oluĢturduğu Ģiirde ve her
davranıĢında aĢk ve sevgiden bahsetmiĢtir. Mevlânâ‘ya göre sevgi, insanı hayata bağlayan ve onu yüce
Mesnevî I, 2634.
Fîhi Mâ Fîh, 207.
3 Mesnevî, V:2746-49.
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yaratıcısına ulaĢtıran bir yoldur. Ġçinde yaĢadığı topluma sevgi ve hoĢgörü ile yaklaĢan Mevlânâ, toplumsal
statülerin geçici olduğunu, asıl önemli olanın insanlık olduğunu hatırlatmıĢtır. Toplumdaki fakir ve
yoksullarla dostluk kurduğu gibi, dönemin sultan ve aristokrat tabakası ile de diyalog kurabilmiĢtir. Ayrıca
farklı mezhep ve inancı benimseyen kiĢilerle de yakın iliĢkiler içinde olmuĢ ve onların da gönül sultanı
olmuĢtur.
Mevlânâ için esas mesele insandır. Mevlânâ‘ya göre insanı sevmek Allah‘ı sevmektir. Mevlânâ edindiği
deneyimleri sentezleyerek insanın özüne varır. Ġnsana yaklaĢırken de sevgi dilini kullanır. Özü sevgidir.
Çünkü insanı insan yapabilen tek değer sevgidir. Mevlânâ insanı kusurlarıyla, günahlarıyla ve sevaplarıyla
kabul eder.
“Sevgiyle acılar tatlılaşır, sevgiyle bakırlar altın olur. Sevgiyle tortular berraklaşır; sevgiyle dertler şifa bulur. Sevgiyle
ölüler dirilir, sevgiyle padişahlar kul olur. Bu sevgi de bilgi sonucu oluşur.”1
Mevlânâ ayrılık, gayrilik, bölücülük yapanı kabul etmez ve böylesi kiĢiler bizden değildir der.
“Beri gel daha beri; bu yol vuruculuk nereye dek böyle; bu kavga, gürültü, bu hır gür nereye dek böyle? Sen bensin işte,
ben senim işte,”
Mevlânâ hiç ayırım gözetmeksizin insanları birliğe, kardeĢliğe çağırır. Ġnsanı kendi halinde bırakmaz,
topluluğa karıĢtırır. Kim olursa olsun birliğe dahil olmaya çağırır. Bu daveti yaparken de esas kabul ettiği
Ġslam‘dan asla ayrılmaz. Ġslam kelime anlamı olarak da sevgi ve barıĢı sembolize eder. Mevlânâ‘nın
çağırdığı merkez de sevgi ve barıĢtır. Toplumdaki kardeĢliğin oluĢmasında inanç ve maneviyatın önemi
üzerinde durur, bunun oluĢması için de sevgiyi esas kabul eder. Toplumsal barıĢı ve hoĢgörüyü sağlamak
için güzel reçeteler sunar. Sevgi tohumlarının toplumda yeĢermesi için herkesin kabul edeceği projeler
üretir. Sunduğu bu reçete ve projeler her kesimden insanın beğenisini kabul ettiği için de insanlar
üzerinde çok az kiĢiye nasip olacak bir etki bırakmıĢ bir Ģahsiyettir.
“Sevgilisiyle hoş geçinen sevgilisiz kalmaz, müşteri ile iyi anlaşan iflas etmez. Ay geceden ürkmediği için parlak kaldı,
gül dikenle uyuştuğu için o güzel kokuyu elde etti.”
Günümüz dünyasında insanın içinde bulunduğu bunca teknolojik geliĢmiĢliğe rağmen bir boĢluk
hisseden insanlar Mevlânâ‘nın herkesi kucaklayıcı düĢüncelerine ve sevgisine doğru yönelmektedir.
Dünyanın her yanında insanlar Mevlânâ‘ya koĢmaktadır.
Mevlânâ‘nın sözlerinin etkileyiciliği o derece ileridir ki Mevlânâ‘nın düĢünce esasını kabul etmeyenler
bile kendi duygu dünyalarına hitap eden birkaç kelimeyi Mevlânâ‘dan duyduklarında inanılmaz bir
teslimiyet içine girebiliyorlar. Mevlânâ‘nın sözlerindeki bu duygu ve ifadeler yüreklere hitap ettiğinden her
kesimden insan kendinden bir Ģeyler bulmaktadır. Bu sözlerin adeta kendi duygularının ifadesi olduğunu
hissetmektedir. Mevlânâ da bunu Ģu Ģekilde ifade eder:
“Yetmiş iki milletten insan sırrını bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çıkaran bir neyiz.”
Yine Mevlânâ, her milletten insanlarla dost olmuĢ, fakirle zenginle oturmuĢ ve onlarla hemhal
olmuĢtur. ĠĢte sözlerinin etkileyiciliğini bu noktada aramak gerekir.
Mevlânâ‘nın sevgi ve hoĢgörüyle kurutmaya çalıĢtığı ırkçılık, haksız yere can alma, kin ve nefret
tohumları ne yazık ki günümüzde özellikle Ortadoğu‘da varlığını sürdürmektedir. Haksız yere insan kanı
akıtılmaktadır. Bugün dünyanın birçok yerinde varlığını sürdüren ve insanlık için yüz kızartıcı olan Ģiddet,
hoĢgörüsüzlük, sömürgecilik, ırkçılık vb. olumsuzluklara karĢı Mevlânâ‘nın barıĢçı, sevgi dolu ve hoĢgörü
düĢüncesi hakkıyla benimsenip uygulanırsa evrensel barıĢın sağlanacağı, insanların daha huzurlu bir
yaĢam sürdürecekleri Ģüphesizdir. Özellikle terör ve savaĢın yoğun bir Ģekilde yaĢandığı Ģu günlerde
Mevlânâ düĢüncesinin önemi daha iyi anlaĢılmaktadır..
Hz. Mevlâna‘nın ağzından çıkan her sözü ve davranıĢı birlik ve kardeĢlik mesajlarıyla doludur.
SesleniĢi bütün insanlara, insanlığadır:
―Kendi halinde kalırsan bir damlasın; ama bütüne katılırsan bir derya olursun. Ey insan! Sen yüz binlerin birisin
ama, bütününle sen yüz binlersin.”
1
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KüreselleĢme olgusuyla tek bir köy ya da tek bir Ģehir olmaya doğru gitmekte olan dünya; ―Beri gel,
daha beri; bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hır gür, bu savaş nereye kadar? Sen bensin, ben senim işte!” diyen
Mevlâna‘nın birlik ve barıĢ çağrılarına ne kadar muhtaçtır! Fakat bu birliği temin için insanın daima
Yaratıcısına yönelmesi ve yardımı O‘ndan beklemesi gerekir: ―Zenginliğini defineden, hazineden, maldan
mülkten değil, O‟ndan dile. Yardımı amcadan, dayıdan değil, O‟ndan iste!”
Hz. Mevlâna‘nın coĢkun ve hudutsuz aĢkı, topluma, fertlerini aynı değerler etrafında birleĢtiren,
kaynaĢtıran ve bir potada eriten bir güç, yani sevgi, hoĢgörü, kardeĢlik ve dayanıĢma olarak yansır:
―Sevgiyle acılar tatlılaşır; sevgiyle dertler şifa bulur; sevgiyle ölüler dirilir; sevgiyle padişahlar kul olur.”
O, toplumdaki kardeĢlik ve dayanıĢmanın temininde inanç ve maneviyatın rolünü ısrarla vurgularken
bu hususta asıl belirleyici olanın sevgi ve duygu birliği olduğunu hatırlatır:
―Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır.”
―Kalpten kalbe yol vardır; kardeşlik de düşmanlık da bu gizli yoldan geçer.”
―Mü‟min Mü‟minin aynası olursa, kimse karşısındakinin ayıbını göremez.” “Zâlimlerin zulmü karanlık bir
kuyudur. Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.” sözleriyle kaba kuvvete ve
haksızlıklara karĢı çıkarken, diğer taraftan; ―Kin ve nefret duyguları kalpleri karartır. Barış dalgaları kalplerden
kinleri atar; savaş dalgaları ise sevgileri altüst eder.” sözleriyle de bir bakıma kolay ve ilkel olan kin ve intikamı
değil, zor ve erdemli olan sulh ve kardeĢliği iĢaret eder.
―Yâriyle hoş geçinen yârsiz kalmaz, müşteri ile iyi anlaşan iflâs etmez. Ay geceden ürkmediği için öyle parlak kaldı;
gül de dikenle uyuştuğu için o kokuyu elde etti.” diyerek toplumsal barıĢ için birbirimize tahammül etmemiz ve
zorluklara göğüs germemiz gerektiğini öğütler.
Ġnsan sevgisiyle dolu olan büyük ahlâkçı ve eğitimci; ―Hangi tohum yere atıldı da bitmedi. Neden insan için
de aynı şey geçerli olmasın?” sözleriyle de insan için her zaman ümitvar olunması ve kapının daima aralık
bırakılması gerektiğini belirtir.
Sonuç
Günümüzde modern hayatın getirdiği nimetlere mukâbil, biyolojik ihtiyaçlarının karĢılanmasıyla
tatmin olmayan, acımasız rekâbetler içerisinde basit bir tüketim aracı olmayı kabullenemeyen, dahası
hayatın derin anlamını arayan ve içinde bulundukları mânevi boĢluğu doldurmak isteyenler, akın akın Hz.
Mevlâna‘nın bütün insanlığı kucaklayan fikirlerine, engin sevgi ve hoĢgörüsüne doğru koĢmakta; onun
manevi huzuruna gelmekte; semazenlerin vecd içindeki dönüĢlerine gönülleriyle iĢtirak ederek ruhlarını
yıkamaya çalıĢmaktadırlar.
Mevlâna‘nın tarihin her döneminde feyz alınmıĢ seçkin ve yol gösterici fikirlerine, bütün insanlık
olarak bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Maddî refaha,
bilim ve teknolojideki baĢ döndürücü geliĢmelere karĢılık, dünyanın pek çok yerinde çatıĢmaların devam
ettiği; açlık ve sefâletin hüküm sürdüğü; huzursuzlukların, haksızlık ve adaletsizliklerin büyük boyutlara
ulaĢtığı günümüzde insanlık, gittikçe ağırlaĢan ve çözümü güçleĢen sorunlarını çözme Ģansına, ancak
Mevlâna gibi insan ruhunun derinliklerini keĢfeden ve evrensel gerçeklikleri yakalayabilen fikir ve gönül
adamlarının kılavuzluğunda sahip olabileceklerdir.

MEVLANA VE ÖZGÜR DÜġÜNCE
Prof. Dr. U. Erdem IġIKAN*

Hz. Muhammed, ―Bir cennet ağacına rastladınız mı gölgesinde oturun, meyvesinden yeyin‖, der.
Sorarlar ona,― Ya Muhammed, bu dünyada cennet ağacını nasıl bulacağız?‖ ―Bir alime rast gelince, bir
cennet ağacına rast gelmiĢ olursunuz. Onunla sohbet edin ve öğütlerini dinleyin‖. Mevlana da böyle bir
alimdir iĢte. Ölüm döĢeğinde kendini ziyarete gelen ġeyh Sadreddin ona Ģifalar dileyince, Mevlana ona‖
ġifa sizin olsun, sevenle sevgili arasında zardan bir gömlek kaldı. Nurun nura kavuĢmasını istemez
misiniz‖, diye karĢılık verdi ve kısa süre sonrada ölüme, sevgiliye kavuĢtu (2). ―Ben Kuranın bendesiyim‖
diyecek kadar Kuran‘a ve Ġslam‘in Peygamberine hayran ve aĢık derecesinde bağlı idi. ―Ben MuhammediMuhtar‘ın yolunun toprağıyım, benim bundan baĢka bir sözümü naklederlerse ben o kimseden de, o
sözden de bizarım(rahatsızım)‖ demiĢ. ―Hak yolunun yolcusu küfürden de, dinden de beridir. Gönlüme
baktım: Allah‘ı orada buldum. Yoksa baĢka yerde değil. Ben ne Hıristiyan‘ım, ne Musevi, ne de ZerdüĢt,
ne de Müslüman. Ne ġarktanım, ne Garptanım, ne topraktan, ne de denizden. Ġkiliği bir yana attım.
Ġkinin bir ettiğini gördüm. Bir‘i arar, Bir‘i yaĢar, Bir‘i çağırırım ben. Maksadımda birle bir olmaktır‖ diyor
Mevlana (4). ġimdi sizlere soruyorum: aradan geçen 800 sene sonra ―benim dinim yok‖ diyene nasıl
bakarsınız?. O günün koĢulları ile özgür düĢüncenin en güzel örneği değil mi?.

Sen alemde benim ünümü duymadın mı?
Ben hiç kimse değilim. Ben hiçim, hiç.
Bu ifadelerde, Mevlana‘nın Allah sevgisi, insan sevgisi ve bilge kimselere has hoĢgörüsü yatmaktadır.
Onun tasavvuf anlayıĢında amaç vuslat değil, Allah‘ta yok oluĢ, dur. Mevlana‘ya göre, Vuslata varıĢ, yok
oluĢun kapısıdır, bu yok oluĢ aslında yeni, baĢka bir hayata doğuĢtur.
Mevlana‘nın tasavvuf anlayıĢı sembolik bir vahdet anlayıĢı değildir. O daima manevi bir bir‘likten,
beĢeri, yani Dünyevi birliğe geçiĢi iĢlemiĢtir. Mevlana Ģöyle diyor; ―Her insan bir ucu bu dünyada, diğer
ucu ise mutlak hakimin dudağında olan bir ney gibidir. Ġnsan ve bütün varlıklar Allah‘tandır. Allah iyiyi de,
kötüyü de yaratandır. GörünüĢte kötü olan Ģeyler de iyidir. Çünkü onların hepsi Allah‘tandır.‖
“O, kötüyü yarattı diye ululuğundan bir şey kaybetmez. Bir ressam çirkin bir kişinin resmini de yapar, güzel bir
hurinin de. O ressam çirkin birini resmet‟i diye sanatından bir şey kaybetmez, aksine bu O‟nun hünerini gösterir” (1).
“Güneş pislikleri de aydınlatır ve ısıtır. Fakat onun ışığına bir zarar gelmez. O pislik (tezek) O‟nun ışığı ile kurur ve
odun haline gelir. Sonra ocağa girer, tekrar yanar ve hamamı kızdırır. O pislik ateşi güneşten almıştır” (1).
Bir soru daha: kaçımız sahip olduğumuz güzel veya yeterli olmayan varlığımız için kabul ve/veya
Ģükür ederiz?.
Kendisinin telepati yeteneğinin ne derece geliĢmiĢ olduğunu gösteren, baĢından geçen bir olay: Kadı
Siraceddin önderliğinde toplanan dönemin uleması, Mevlana‘yı sınamak için çeĢitli dini konularda
kendisine çeĢitli sorular düzenleyip gönderirler. Soruların bulunduğu mektubu alan Mevlana, mektubu
açmadan masanın üzerine koyar. Cevapları bir kağıda yazdıktan sonra açılmamıĢ mektupla birlikte geri
yollar.
Mevlana bu konuyla ilgili Ģunları söyler: ―Ben Cemaddan idim. Öldüm. Yetişen, gelişen bir varlık, nebat oldum.
Nebatken öldüm, hayvan suretinde zuhur ettim.”
“Hayvanlıktan da geçtim, hayvanken de öldüm de insan oldum. Artık ölüp de yok olmaktan niçin korkayım?”
*
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“Bir hamle daha edeyim, insanken öleyim de melekler alemine geçip kol kanat açayım.”
“Melek olduktan sonra da ırmağı atlamak, melek sıfatını da terk etmek gerek. Her şey fanidir, helak olur... Ancak
O‟nun hakikatı bakidir.” (1).
Sadece dini inanç sisteminin yarattığı erki zayıflattığı için red edilmeye çalıĢılan Darvin‘in
düĢüncelerini ilk olarak söyleyen kimdir sizce?.
Yine Mevlana‘nın Ģu sözlerini iyi değerlendirmek gerek:
“Şu derede akan suya bakın, güneş, ay ve yıldızlar O‟nun yüzünde yansımada. Su akarak durmadan değişmede,
amma suyun yüzündeki yansıma devam etmede. Bu dünyadaki insanlara da düşünceler ve hakikatler yansımada. İnsanlar
su gibi durmadan değişmede, fakat hakikatler, bilgiler ve düşünceler yeni gelenlere yansımada.”
Ezoterizm, Osmanlıca karĢılığı ―Batınilik‖ olan kelimenin Türkçe karĢılığı “iç yüz, içteki, içreklik‖
anlamlarına gelir. Ezoterizm, herkese açıklanmayan bilgilerdir. Özel bir eğitimden geçirildikten sonra o
bilgileri almaya hak kazanmıĢ kiĢilere verilen bilgi ezoteriktir. Ezoterizm de hem akıl, hem maneviyat
vardır. Bu hali ezoterizm mistizmden ayrılır. O alemi bilen Mevlana, hiçlikle Allah da buluĢmayı bilen bir
durum sergiliyor. Burada da holotropik bilinç halleri görülmektedir. Mevlana Ģöyle bir açıklama yapar:
“Allah nurunun yedi yüz perdesi vardır. Nur perdelerini bu kadar kat bil.”
“Alemlerin Rabbi, bütün bu perdeleri iyi bir sebepten dolayı yarattı. Eğer Allah örtüsüz olarak kendini gösterseydi,
bizim buna dayanmaya gücümüz yetmezdi ve bunun hazzını duyamazdık.”
“Zaman yoktu, uzay yoktu... Madde ve enerji de yoktu... Hiçbir şey yoktu... En küçük bir nokta, boşluk bile yoktu.
Bu yokluktan küçücük, olağanüstü küçücük bir kıpırtı belirdi. Ufacık bir titreme... Hafif bir dalgalanma, belli belirsiz
bir girdap... Bu kozmik kutunun kapağı açıldı ve altından yaratılışın mucize filizleri belirdi.”
“Tanrı öyle bir kimyagerdir ki O‟nun bir etkisi ile duman yıldız haline gelmiştir.”
“Yokluk, koskoca bir alem doğurdu. Hala da her an bütün varlıklar ondan doğmuyor mu?”
(Yokluk dediğimiz, olmayan manasına değildir. O, Tanrı‘dır. O doğan alemden de, her an bütün
varlıklar hala doğuyor.)
Tasavvufçulara göre aynaya akseden herhangi bir Ģeyin müstakil bir varlığı yoktur ve o yaratanın bir
gölgesinden ibarettir. Asıl akseden çekilince, gölge de kaybolur. Mesela yüzlerce aynayı bir kimseye
aksedecek bir durumda koyarsak, aynanın içinde birçok Ģahıs görürüz. Halbuki aslı birdir.
“Yüz ancak bir yüzdür.
Aynaların sayısını artırırsak görülen yüzlerin sayısı da artar”(3).
ġimdi bütün sufiyenin tasavvufi mesleği olan Vahdet-i Vücud‘un en yüksek izahını yine
Mevlana‘dan dinleyelim.
“Biz yoğuz; bizim varlıklarımız da yoktur. Sen fani suretler gösteren bir vücut-u mutlaksın.”
Mevlana da en yüksek bir vahdet-i vücutçu olduğundan Mesnevi‘si ile bu hakikati teyit ediyor:
“Biz ney gibiyiz. Bizdeki neva (feryat, inleyiş) sendedir. Biz dağ gibiyiz. Biz de olan seda, sendedir.”
Mevlana‘ya göre aĢk bir yaĢayıĢtır, o, öğrenilmez yaĢanır. Ona sormuĢlar, aĢk, aĢk diyorsunuz, nedir
bu aĢk dediğiniz? Cevabı,
―ben ol, bil,‖ olmuĢ.
―AĢk geldi, her tarafımı kapladı, benden kalan yalnız adım, gerisi hep o! Bu aĢk Allah aĢkıdır, her
tarafımı saran, içinde yok olduğum Allah‘tır.‖
Mevlana ―Musikinin ritminde sır saklıdır,‖ derken büyük evrensel ahenkten bahsetmektedir.
Bakırcılar çarĢısında çekiç seslerinin ritminden etkilenip sema yaptığı söylenir. Mevlana neden ellerinin
birisi havayı, diğeri yeri gösterir ve baĢı eğik olarak sema yapardı? Çünkü, ―Allah‘tan alırım, halka
dağıtırım.‖ diyordu.
Dönerek sema yapan Mevlevi‘nin durumu; transa geçmiĢ bir Hal‘dir. Sağ el yukarıda, baĢ sağ kola
yatmıĢ vaziyette, sol el aĢağıya yere bakıyor. Esrar da burada baĢlıyor. Mevlana‘nın burada yaptığı majik
bir ritüel uygulaması ve dahası santral (transformatör) görevinin yerine getirilmesidir.
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Ġnsan varlığı olarak bütün enerjiler, sağ parmak uçlarından ve baĢımızın önünde bulunan bıngıldaktan
girer. Enerjiler vücudu tamamen dolaĢarak türüne göre görev yaparlar ve enerjiler sol el parmak
uçlarından çıkar, giderler. Bizler bu enerjilerin görev ve oluĢumlarını bilmeden yaĢarız. Bazen yaĢadığımızı
da sanabiliriz. Ama santral görevi yapan varlıklar, bizzat bilerek o enerjiyi kullanırlar.
Temel hakikatler hiçbir zaman değiĢmemiĢtir ve değiĢmeyecektir. Nasıl ki henüz yeni
keĢfedebildiğimiz pek çok Ģey, aslında potansiyel olarak her zaman mevcutsa, keĢfedeceklerimiz için de
aynı Ģey geçerlidir. Öyleyse değiĢen nedir? DeğiĢen ve geliĢen insanın bilincidir. Nüfuz edebilme
yeteneğidir. Bu geliĢtikçe önümüze yeni imkanlar açılmakta, ufkumuz geniĢlemektedir. ĠĢte sıkıntı burada
baĢlamakta. GeliĢmeye dirençli olan insan görünümündeki kiĢilerin, bir diğer tabirle prototip insanların
bilinci ve onun karĢı koyması ile çatıĢma ortamı geliĢmekte. Eğer bu direnç olmasaydı Darvin, Einstein,
Atatürk, Juel Verne vb. tartıĢılabilir miydi?.
Mevlana Hazretlerine bir adam gelerek, musikinin Kuran‘a göre helal olduğuna dair hiçbir yerde bir
kayda rastlamadığını anlatır ve musikinin günah olduğunu söyler. Mevlana bunu söyleyen adama, ‗musiki
evrenlerin sesidir, günah değildir,‘ dese de ham sofu iddiasının dozunu artırır. ―Biz bir eĢek dolusu kitap
okuduk. Helal olduğuna dair bir bahis bulamadık,‖ deyince, Mevlana Ģöyle cevap verir: ―Evet, bir eĢek
dolusu kitap okumuĢsunuz, ama eĢekçe okumuĢsunuz,‖ der. Mevlana bu kadar açık sözlülüğü Ģöyle
açıklar,
“Ayna ile terazi, kimse incinmesin, utanmasın diye sözünü saklar mı? İlaveten” Sözsüz bir dil kullanmak isterdim,”
der Mevlana; ―öyle bir dil ki bütün kulaklarda saklı kalacak. Kalabalığın arasında bile konuĢsam,
seninkinden baĢka hiçbir kulak beni duymayacak.
Öyle derin bir aĢık ki Mevlana, sanki tezatmıĢ gibi görünen bir rubaisinde Ģunları söyler:
―KavuĢmadan, ayrılmadan söz açarlar, ama ayrılmayan bir Ģey nasıl olur da birleĢir.‖ ―Allah‘ın zatını
(kiĢiliğini) düĢünmek, gerçekte zatını düĢünmek değildir. Herkes bir perdeye kapanmıĢ, ulaĢtım sanmıĢtır,
ama Allah sandığı, ancak kendi vehmidir. ‖Hiçbir varlığın Allah‘a ulaĢması henüz mümkün olmamıĢtır.
Bu kendi vehmidir, derken, bir gerçeği de bizlere apaçık sunmuĢtur, Mevlana.
―Tanrı kerem ve rahmet sahibidir, ama sen arpa ekersen, nasıl buğday biçebilirsin?‖
Mevlana‘: ―Kul kendisinden geçmedikçe, onun gönlünde Allah Birliği gerçekleĢemez. Allah‘ı birlemek
demek, senin varlığının O‘nunla birleĢmesi demek değil, senin yok olmandır. Yoksa batıl bir Ģey Hak
olmaz.‖diyor.
“Neyzen ney üfler. Fakat bu nefes ve nefesten çıkan ses, neyin midir, neyzenin mi?
Bu ses neyin marifeti mi, neyzenin marifeti mi?”
―Her nefeste dünya yenilenir. Fakat biz bu dünyayı öylece durur gördüğümüzden, bu yenilenmeden
haberdar değiliz.‖ Ömür bir su gibi yeniden yeniye akıp gider.
―Cihandan ve candan dıĢarı, bize bakan, bizi yediren, bizi büyüten bir dadımız vardır. Onun hakkında
ancak Ģunu biliriz: Biz O‘nun gölgesiyiz, cihan da bizim gölgemizdir. ‖ Bu sözün anlamı, Allah her an
bizimledir, ama biz her an O‘nun‘la değiliz! Bu hale gelmek, bizim bu dünya yaĢantımızda
tekamülümüzün bir gereğidir. Fakat bulunduğumuz boyutun anlayıĢıyla bunu kavramamız mümkün
değildir. Biz Allah olamayız, Allah değiliz, ama Allah‘danız. Bu sebeple hiçbir varlık Allah‘a ulaĢamaz.
UlaĢmak vardır, demek gafletine uğramamak için Ģu uyarıyı yapalım. UlaĢıldığı an yaratılıĢ da bitmiĢ
demektir. Ayrıca Allah, varlık değildir. Varlık var edilendir, yaratılandır. Allah ise sadece O‘dur.
Mevlana‘nın Ģu beyti Allah‘ta birliğin en güzel ifadesidir:
―Kaynağından kopan her Ģey
Kaynağıyla birleĢmeyi arzular.‖
Allah ile yaratılmıĢları birbirinden ayran sadece bakıĢ açısıdır. Bu açıyı dengeleyen güç tekamüldür.
Sonsuz tekamülde ilerleyen ve dualiteyi aĢmıĢ olan veya Muhyiddin-i Arabi‘nin ifadesiyle, ―Ariflerin dini
olmaz‖ durumuna eriĢmekte olan ―Sonsuz Yüce Yolun Yolcusu‖ varlık Ģu satırları ezberlemelidir.
―Medreseyle minare yıkılmadıkça kalenderlik halleri, düzene giremez. Ġman küfür, küfür de iman
olmadıkça Allah‘ın hiçbir kulu hakkıyla Müslüman olamaz (1).‖ Bu sözlerle Mevlana mahĢeri iĢaret
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ediyor.
―Akarsu neredeyse orası yeĢerir, nerede gözyaĢı dökülürse, oraya Rahmet nazil olur.‖ Sebep-sonuç
iliĢkisinin bir anlatımı olan gerçekliğin, Karma olduğunu biliyoruz. Akarsu var ise orasının yeĢermesi bir
gerekirliliktir. GözyaĢı bir piĢmanlığın iĢaretidir. YaĢarken akıtılan gözyaĢı Ġlahi Ġrade Yasası‘nın devreye
girmesini gerektirir. Bu da Rahmet olarak kendisini gösterir.
Mevlana‘nın aĢağıdaki yedi öğüdü herkesin malumudur:
Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol,
ġefkatte ve merhamette güneĢ gibi ol.
BaĢkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazuda toprak gibi ol.
HoĢ görmede deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
Bir düĢünelim, 800 yıl sonra hala kendimiz dahil, çevremizdekilerin yüzde kaçı olduğu gibi
görünüyor?.
Sonuç olarak, ―Akıp giden denizde yol alan gemidekiler, kıyıda ki kamıĢlık gidiyor sanırlar. Biz de Ģu
dünyadan geçip gidiyoruz da, giderken, dünya yürüyüp gidiyor sanıyoruz(4).‖ diyen Mevlana ile bitirelim
sözü. Gelin artık Mevlana olalım da, Ģu Mevlana‘yı öldürelim.

SEZAĠ KARAKOÇ‘A GÖRE MEVLANA
Eyyüp AZLAL

Özet
Sezai Karakoç son dönem Türk edebiyatının yaĢayan en büyük Ģairlerindendir. Günümüz
Ģiirinde kendine has Ġslami düĢünceyi modern Ģiirdeki gerçek üstücülükle kaynaĢtıran, enbiya-evliya
kıssalarından yararlanan, çarpıcı benzetme ve imgelerle denenmemiĢ sentezlere ulaĢan bağımsız
sayfalar açmıĢtır. Barbar güçlerin teknolojileriyle yıktığı, yüce yaratandan kopardığı insanın manevi
kurtuluĢunu arayan bir diriliĢ kurgusunu muĢtulamıĢtır. Karakoç‘un bu DiriliĢ Seremonisi ilhamını
asr-ı saadetten kurgusunu da Mevlana‘dan almıĢtır.
Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt‘ın deyiĢiyle ―kurucu bir tefekkürle‖ düĢünce hayatımıza girmiĢ,
―ilkin öz medeniyetimize ait küllenmiĢ, anlam kaymalarına uğramıĢ, canlılığını yitirmiĢ edebiyat
hayatını yeniden ele almakla iĢe baĢlamıĢtır.1 Karakoç Sütun kitabında Mevlana‘dan Ģöyle bahseder;
Batıdan Haçlıların, Doğudan da Moğolların yıkıp yaktığı Anadolu, Mevlana sayesinde yeniden nasıl
dirilmiĢse biz de öyle dirileceğiz.2 Ve bu hadiseden ilham alarak kendi edebiyat aksiyonuna ―DiriliĢ‖
adını vermiĢtir.3
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Mevlana, Mesnevi, Ġslami Edebiyat, DiriliĢ, Mistisizm.
GiriĢ
Üç sözden artık değil
Bütün ömrüm şu üç söz:
Hamdım, piştim, yandım
Sezai Karakoç‘un Türk-Ġslam düĢünürü ve Ģairi Mevlana‘yı anlatan müstakil bir kitabı vardır.
Mevlana‘yı anlayacak derecede bir porte kitap yazan Karakoç‘un Mevlana hayranlığı küçük yaĢlarda
baĢlar. MaraĢ‘ta ortaokulu yatılı okurken yurtta Mesnevi‘yi okumaya baĢladığını hatıralarından
öğreniyoruz. O yıl içinde yarıyıl tatilinde evden MaraĢ‘a götürdüğü bir kitaptan da gizli gizli Farsça
öğrenmeye çalıĢır ki Mesneviyi orijinalinden okusun. Daha sonra bir yerden hem metin, hem lügat,
hem anlam, hem de açıklamaları ihtiva eden bir Mesnevi Ģerhinin eline geçmesi4 onu çokça
sevindirmiĢtir. Mesnevi‘yi ortaokul birinci sınıfta (Ġlköğretim 6) olmasına rağmen adeta anlamaya
baĢladığını belirtir. Ve ―çok erken bir uyanmasıydı bu zihnimin‖ sözünü hatıralarında kaydeder.5
Özellikle Mesnevinin ruhları saran kurgusu yıllarca Karakoç‘un Ģiirini Ģekillendirecektir.
Karakoç‘u Mevlana‘a kavuĢturan iki köprüden ġeyh Galip ve Mehmet Akif‘i de zikretmek yerinde
olacaktır.6


Eğitimci-Yazar, eyyupazlal@hotmail.com
BAYAZIT, Erdem, Kelimelerin DiriliĢi, Edebiyat, S. 2, Mart 1969
2 KARAKOÇ, Sezai, Mevlana Enstitüsü, Sütun, S. 59, FatihYay. 1969
3 KARAKOÇ, Sezai, Mevlana, DiriliĢ Yay.Ġst. 1996 S.39
4 Muhtemelen Tahirü‘l-Mevlevi‘nin ġerhü‘l-Mesnevisidir.
5 KARATAġ,Turan, Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, Kaknüs Yay.Ġst. 1998 S.39
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Mevlana‘ya BakıĢ
Karakoç‘a göre Mevlana iyi bir eğitim görmüĢ, babasından ve babasının halifelerinden hem akli
hem de nakli ilimleri öğrenmiĢ. Böylece onda akıl ve ruh at baĢı yürümüĢtür. Kimilerinin sandığı gibi
Mevlana hayatının belli bir döneminden sonra ansızın büyük bir değiĢiklik geçirmemiĢtir.
Karakoç‘un nazarında Müslümanlar üzerinde batan güneĢi adeta hızla doğuya götüren ve oradan
doğmalarını sağlayan olağanüstü güçle donanmıĢ Ģairdir Mevlana. Ġnsanı evrensel odağından gören
ve yorumlayan Mevlana, Karakoç için bir idoldür. Sanata kaynaklık eden din, dini bozmayan sanat
disiplini Ġslam uygarlığının temel ilkelerinden biri olmuĢtur. Karakoç, buna en iyi örneği, dinle
sanatın iç içe geçtiği Mevlana‘nın Mesnevisinde görür ve ekler:

―Tasavvuf ve Ģiir iç içe geçmiĢ hayatımız ve edebiyatımızda. Tekkeler, Mevlevihaneler,
Dergâhlar Ģiir tapınaklarıdır aynı zamanda. Mevlevilikte; Ģiir, musiki ve tasavvuf
birbirinden ayrılmaz tek parça bir ruh akıĢının iç görünümüdür.‖
Sezai Karakoç, Mevlana‘nın orijinalinden okumanın daha iyi anlaĢılacağı görüĢündedir. Ancak iyi
bir çeviri olursa bunun Mevlana lezzetini vereceğini düĢünür. Onun 1955 yılında A. Kadir imzasıyla
ġiir Sanatı dergisinde Mevlana‘dan yapılan çevirileri

―Güzel ve yeni bir çevirme. Mevlana‘da belki de özel anlamları olan kavramları genel
kavramlara dönüĢtürmekle Ģiiri yenilemiĢ, daha çok sayıda okuyucunun kendilerini bu
Ģiirlerde aramaları sağlamıĢ oluyor. BaĢarılı oluyor‖ demekte.
Sezai Karakoç‘a göre Türkiye‘de Mevlana ve Mesnevi‘yi iyi tercüme edenlerin baĢında Veled
Çelebi Ġzbudak, Tahirül Mevlevi ve Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu geliyor.1
DiriliĢ ġairi Karakoç daha 1969‘larda bir köĢe yazısında: vakit kaybedilmeden Edebiyat
fakültesine bağlı bir MEVLANA ENSTĠTÜSÜ‘nün kurulması gerektiğini vurgular. Böyle bir
teĢebbüs sonucunda Edebiyat Fakültesinin Ģahsiyet bulacağı ve kültürümüzün yeniden çağa hitap
edecek bir diriliğe kavuĢmaya belli baĢlı bir iĢaret olacağını söyler.
Sezai Karakoç, Moğolların Anadolu‘yu iĢgal ettiği dönemde Mevlana ve Moğol iliĢkisini Ģöyle
yorumlar. ―Mevlana‘yı Moğol iĢbirlikçisi olarak kabul görmek yanlıĢtır. Ġleride Moğollar‘ın

da Müslüman olacağını anlayan ve sezen Mevlana‘nın onlarla da dolaylı olarak iliĢkisini az
çok sürdürmesi, görevinin bir parçası değil miydi‖ diye sorar.
Koca ġeyh Mevlana sadece Mevleviliğe hapsedilemez diyor Karakoç ve ekler. ― Mevlana sabit
bir portreye sığdırılamaz. Mutlaka ondan dıĢarı taĢar. Hakikati kalbin saf aynasında bulan
o büyük insan, bununla kalmamıĢ bilgin ve bilge olmanın yanında arif olmayı da önermiĢtir
herkese.‖
Mevlana ile ġems arasındaki diyalog da üstad Sezai Karakoç‘u çok etkilemiĢtir.
Şems‟in Mevlana‟ya bir icazetname, bir mektup, bir muştu olarak geldiğini düşünen Karakoç, daha başka şu
orijinal ifadeleri kullanmıştır.
-ġems kimi zaman sembol, kimi zaman ruhları nefsimizi sarsan ruh.
-Bize bütün eksikliklerimiz aktaran ayna, som bir ayna
-ġems‘in maksadı Mevlana‘yı murakabeden çıkarmak ve lütfedip de etrafa bir kelam-ı kibarda
bulundurmak.
-ġems, Mevlana‘nın gönlünü denediği ilk niĢan tahtasıdır.
-ġems ile Mevlana bir ruhun iki yüzü, bir olmanın iki yarısıdır.
-ġems, korkusuz, temizleyici bir kılıçtır. Mevlana ise ölüyü dirilten keramet doktoru.
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-ġems hakikatın gazabı, Mevlana ise hakikatin merhameti.
-Biri öfke, öbürü ses.
-ġems-i Tebriz‘i bir yol arkadaĢı, bir dosttur Mevlana için. Korkusuz, temizleyici bir kılıç.
Karakoç‘un, Mevlana‘nın Eserlerine BakıĢı
Karakoç, Mevlana‘nın eserlerinin tümüne bir türkü, bir nutuk nitelemesi yapar.
Mecâlis-i Seb‘a; Karakoç, bu eseri ―Medreseden gönüle, gönülden kürsüye tutulan yedi
ayna‖ olarak görür. Bu eser, bizi hem Mevlana‘ya, hem mesneviye, hem de Divan-ı Kebir‘e
götürmektedir der Karakoç. Yine Karakoç‘a göre tüm Mevlana külliyatının bir fihristi, fragman
demeti, giriĢ dersi, kuĢbakıĢı panoramasıdır Mecâlis-i Seb‘a. Sezai Karakoç, bir baĢka açıdan ise
Mecâlis-i Seb‘a için, Mevlana‘nın nesirden Ģiire, konuĢmadan yazmaya geçiĢidir, daha doğrusu
konuĢmasının yazısı, yazısının da Ģiir haline geliĢidir der.
Mesnevi; Sezai Karakoç, Ģüphesiz Mesnevi için ilginç yorumlarda bulunmuĢtur. O, Molla
Cami‘nin ―peygamber nist, kitap veli dared. (peygamber değil ama kitabı var.) sözü
mucibince Mesnevi‘nin tamamen rahmani kaynaktan geldiğine inanır.

―ġüphesiz, Mesnevi vahiy değil, ilhamın en üst derecesinde, son sınırındaki bir
yücelmenin derlediği ve değerlendirdiği görülmemiĢ çiçeklerden oluĢmuĢtur.‖
Karakoç‘un yine bir baĢka ifadesinde Mesnevi, Kuran-ı Kerim‘in aĢk kanıyla yazılmıĢ bir
tefsiridir der.
Karakoç, Mesnevi‘nin hapsedilemeyeceğini düĢünür ki bu ancak bir nehir olur der. Mesnevi
Kuran‘ın yorumudur ama nasıl bir yorumu. AteĢi kül bağlamamıĢ vahyin sıcaklığını yüreğinde
yaĢatan bir yorum. YaĢadığımız dünyanın ve dıĢ alem verileri Mesnevi‘ye girince sanki mistik bir
kimlik kazanırlar. Her bir unsuru Ahiretten bir koku taĢır Mesnevi‘nin. Metafizik planlı ve konulu
bir bilinçlenme öğretisidir Mesnevi.
Karakoç, Mesnevi hakkında oluĢan yaygın bir kanaate de Ģiddetle karĢı çıkar. Mesnevi‘nin neden
Türkçe yazılmadığa hayıflanmanın doğru olmadığını söyler. Bunun büyük Mevlana‘nın bir kerameti
olduğunu ifade eder.
Eğer Mesnevi Türkçe yazılmış olsaydı. Ne kadar büyük olursa olsun zaman içinde eski bir edebiyat metni
olarak karşılanacaktı. Halbuki Farsça söylenmekle bir yandan Anadolu dışındaki dünyaya sürekli olarak
seslenme imkanını sürdürmüş, öte yandan her yüzyılın canlı Türkçe‟sine çevrilerek Anadolu‟da devamlı olarak
çağdaş olmuştur. Böylece büyüklüğün ve güzelliğin son sınırında da olsa bir mermer heykel gibi geri çağlarda
kalmamış, her çağ bir çocuk gibi doğmuş, büyümüş, yaşamış, sonra bir sonbaharda yerini yeni, canlı ve genç
Mesnevi‟ye bırakmıştır. Hepimiz, ufkumuzda hiç değişmeden duran bir Mesneviyle, bir de her çağ onun açılan bir
kıvrımı gibi gelişen Mesnevi tercümeleri ve şerhleriyle karşılaşmış, her karşılaşmada da canlı bir kerametin diriltici
serin bad-ı sabasını yüzümüzde duymuşuzdur.1
-Divan-ı Kebir; Sezai Karakoç, Divan-ı Kebir için ise mutasavvıflıktan Ģairliğe bir geçiĢtir der.
Mesnevi ile Divan-ı Kebir arasındaki farklılıklar ve benzerlikler konusunda Sezai Karakoç‘un orijinal
fikirleri vardır. 2
-Mesnevi‘yi Mevlana‘nın erdiği makamdan bir konuĢma, Divan-ı Kebir‘de ise onun hallerinin bir
demeti olarak düĢünmek gerekmektedir.
-Mevlana, mutasavvıflıktan Ģairliğe geçiĢ gibi bir görünüm arz eder bu eserinde.
-Divan-ı Kebir, düĢünceleri, kristal parçaları halinde duygu ve onunla kaynaĢmıĢ olarak yani
duyuĢa dönüĢmüĢ olarak buluruz.
-Divan-ı Kebir‘de Ģarkılar türküler ve Ģiirler vardır. Mesnevide ise ayin-i Ģerifler ve insanlık
1
2

KARAKOÇ, Sezai, Sütun, Fatih Yay. Ġst. 1969 S.15
KARAKOÇ, Sezai, Mevlana, DiriliĢ Yay.Ġst. 1998 S.70
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senfonisi vardır.
ÇağdaĢ Bir Mevlana; Sezai Karakoç
Karakoç, kendisi için baĢta Ahmet Kabaklı olmak üzere diğer edebiyat araĢtırmacılarının ―Yeni
Ġslami Edebiyat Akımın‖ öncüsü olarak kabul edilir. Karakoç ise bu akımın yeni olmadığını
Mevlana ile zirveye çıkan bir gelenekten geldiğini savunur.
Karakoç, neden bu tanımlamaya maruz kaldıklarını da Ģöyle ifade ediyor. Yirminci asrın
baĢlarında sanayi devriminin etkisiyle düĢünce hayatımızda yaĢanan kirlilik edebiyata da yansıdı.
Ancak 1950‘lerden sonra Karakoç fizikötesi Ģiire yönelerek basite indirgenen edebiyatı tekrar asli
hüviyetine büründürdü. Sevgili yerine vesikalı yari getirmek, ruhun acılarının yerine ayaktaki nasırın
acısını söylemek,yüreğin erdemlerini alaya almak..Üstelik bütün bunları ne için ve ne adına
yapıldığını bilmemek… Sözü vülgarize eden bu edebiyatsızlıktan kurtulmak için Öz‘e dönüĢ faaliyeti
baĢlayacaktır. KüllenmiĢ mısralar Mevlana‘dan yola çıkacak ve Sezai Karakoç‘u selamlayacaktır.1
İşte böyle kurdu mesneviyi
şemsin ayrılığı
dudaklara dokunup da
ağza konamayan
bir bengisu gibi2
Karakoç‘un ġiirinde Mevlana
Seza Karakoç‘un Ģiiri bazen Ģekil, bazen muhteva bazen de hem Ģekil hem de muhteva
bakımından Mevlana‘nın Ģiiridir.
Onun altı bölümlük Ayinler buna en iyi örnektir. Ġslam‘ın evrensel insan anlayıĢının dile
getirdiği ve uzun Ģiir yani Mesnevi tarzının gerek öykü ve gerekse Ģiir olarak denendiği Ayinler‘de
Ģair, hem lirik anlatım tarzından hem de öyküleyici anlatım tarzından yararlanmıĢtır. Yine burada
Ayinler ismi de dikkate Ģayandır. Ayin bir harekettir. Bu hareket Ģüphesiz Mevlevi ayinidir. Mevlevi
ayinindeki ―sema‖ya benzetilen ayindeki müziği hissetmek mümkündür.
Ayinler Ģiirine bir göz atalım:
Ama dönüyoruz, döndürülüyoruz birden değişiyor sahne
Bir kez daha kurtuluyoruz Kur‟an seheri seferinde
Ayetler bir ordu gibi kurtarıcı bir ordu gibi
Dağıtıyoruz bizi çepçevre saran gulyabaniler derneğini

…
İnsan ve melek yakının yakını iki dakika gibi
Birbirlerini kovalıyorlar ney ve sema gibi

….
Leylak sakları bitiyor selam makamında
Eskilik nedir bilmez o post civarında
Ölüler bir bir dirilip gelmiş
Kurt ve kuzu kardeş kesilmiş3

ÖZDENÖREN, Rasim, Ruhun Malzemeleri,, Ġz Yay.Ġst. 1997 S.167
KARAKOÇ, Sezai, Gün Doğmadan, DiriliĢ Yay.Ġst. 2003 S.232
3 KARAKOÇ,Sezai,Gün Doğmadan, DiriliĢ Yay 2003.Ġst. S.508
1
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Diri dedikleriniz ölü, ölü dedikleriniz diri
Sonbahar yaprakları gibi dökülüyor dünya terleri
Mücevher saatler ayin yeri duvarlarında kımıldamış
Lete‟de değil, Ganj‟da değil Kevser‟de yıkanış
Çin ressamları döneminden Rum ressamları dönemine geçiş (s.507)
Kızgın lavlar çağındadır artık ayin
Yandı rahibin zünnarı sarıldığı veli cübbesinde
Ve çocuk öz annesinin süt ve memesinde
Görmektedir gerçekleştiğini düşlediği alemin
ġiirdeki sembol ve ifadelerin göndermeleri açıktır. ġair açıkça Kevser ırmağının adını anıyor ve
üstadı Mevlana‘nın Mesnevi‘sinde geçen ―Çin ressamları ile Rum ressamları‖ öyküsüne gönderme
vardır.
Yine ―Yandı rahibin zünnarı sarıldığı veli cübbesinde‖ mısrasında açıkça bir Mevlana
hikâyesine gönderme vardır. Süt emme de bir diriliĢ motifi aramak gerek.
Klasik edebiyatımızda inanç birliği, duyuĢ, düĢünüĢ ve aksiyon birliği boyutuna taĢıma iĢlevi de
gördüğü için medeniyetimizin kurucu ve yaĢatıcı olan hamse, aynı Ģaire ait beĢ mesneviden oluĢur.
Ve orijinal bir mesnevi örneği olan Hızırla Kırk Saat adlı Ģiiri 25. babda ise Mevlana ve ġems‘e
ayrılmıĢtır.
Şamdayız
Mevlana ve Mesnevi
Şems nasıl değiştirdi
Bengisu sarnıçlarından geçirerek
Mevlana Celalledin‟i
Şems bir soruydu
Bir cevaptı Mevlana

…
Şam Çarşılarında Mevlana
Aradı durdu Şems‟i
-Hassaten Mevlana, Sezai Karakoç‘un Ģiir iklimine yön veren bir Ģairdir. Mevlana‘nın o meĢhur
sözlerini hatırlayalım“Gel, gel, yine gel!
Ne olursan ol yine gel!
Burası ümitsizlik dergahı değildir.
Tövbeni bin kere bozmuş olsan da yine gel.”
ġiirine Sezai Karakoç aynı güzellikte cevap verir.
“Sana geldim.
Ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim
Affa layık olmasam da.”1
Burada güzel bir cevabın yanında ―gel‖ fiiliyle yapılmıĢ aliterasyon sanatına da dikkat edilmelidir
1

KARAKOÇ,Sezai,Zamana AdanmıĢ Sözler, DiriliĢ Yay.Ġst. 1996 S.8
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ki Karakoç, Mevlana‘nın hoĢlandığı kelimeleri kendi Ģiirinin omurgasına yerleĢtirir.
Sonuç
Sadece yaĢadığı toplumu ve çağı derinden etkilemekle kalmayıp etkisini günümüzde de artarak
devam ettiren Mevlana, eserlerinde Ġslam dininin birinci kaynakları Kur‘an ve Hadis‘lere atıfta
bulunur.
Daha önce Mevlana, Anadolu ve Ġslam dünyasın kurtuluĢu için baĢlıca ödevini gördükten sonra,
Klasik kültür eğitiminde baĢtaki yerini almıĢ, asırlarca Müslüman Türk‘ün belli baĢlı din, tasavvuf,
ruh, kültür ve edebiyat eseri olarak okunmuĢtu.
ġimdi bu klasik ödevi aĢan Ģartlar tekrar yerine geldi. Öyleyse özünde bir velayetin diriltici
nefesini taĢıyan Mesnevi‘nin de yeniden, olanca ıĢığıyla ortaya çıkan, bir zeytin dalı barıĢı ve bir kılıç
gibi çıkacağı günler geldi. Sezai Karakoç, kendine has üslubuyla Mevlana‘ya yaklaĢmıĢ, edebiyat ve
medeniyet namına çok güzel neticeler ortaya çıkarmıĢtır. Mesnevi‘yi kendinde DĠRĠLĠġ sembolü
olarak kabul görüp Günümüzde ÇağdaĢ bir Mevlana olmayı hak etmiĢtir.
Günümüzde Mevlana‘yı sekülerleĢtirmeye çalıĢan HÜMANĠST akımlara karĢı tek duruĢ Sezai
Karakoç ve DĠRĠLĠġ erlerinin sergilediği duruĢ olacaktır. Gelin Mevlana‘yı Sezai Karakoç‘un Ģu
mısralarıyla asli manasına taĢıyalım:
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır.
Aşk cellâdından ne çıkar mademki yar vardır
Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır.
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır.
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır.
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır.
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili1

1
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TOPRAĞIN ATEġLE SEMASINDA MEVLANA
Yrd. Doç. Dr. H. Serdar MUTLU*

“Her yol Allah‟a, bir olana götürür. Ben sema ve musiki yolunu seçtim”
Mevlana

Özet
UğraĢı gösterdiğim sanat seramiklerinde araĢtırma konusu olan Mevlana‘nın tasavvuf ve sema
anlayıĢı; sadece Ġslam dünyasında değil Batılı felsefe, psikoloji, sosyal bilimcileri ve sanatçıları da etkisi
altına aldığı gözlenmiĢtir. Bu eĢsiz insan sayesinde mistik Ġslamla tanıĢan Batı, günümüz kent insanlarının
ruhsal ve toplumsal sorunlarının çözümünde yeni yöntemler geliĢtirir .Bu sayede batılı bilim adamı ve
sanatçılar mistik islamın hoĢgörüsü ile tanıĢıp, batılı sufi kavramıyla kendilerinden söz ettirmiĢlerdir.
Farklı bir yöntem arayıĢında olan bu çalıĢmamızın amacı; Hz.Pir‘in tasavvuf ve sema anlayıĢından
esinlenerek, seramik malzemenin olanakları doğrultusunda zengin bir plastik anlatım dili oluĢturmaktır.
Seramik malzemenin biçimlendirme kolaylığından, sırların sıcaklık karĢısındaki sürpriz renk geçiĢlerinden
yararlanılarak, yüzeysel kabartmalar ve seramik heykel çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Bu yorumlamalar seramiklere yüzey kabartmaları ve üç boyutlu biçimler olarak
yansıtılmıĢtır.Yorumlanan 80 parça seramik heykel ve düzenlemeler Unesco 2007 Mevlana Yılı
kutlamaları çerçevesinde, Türk Amerikan Derneği (ġubat-Ankara) sergi salonunda sanatseverlere
sunulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Mevlana, Hz. Pir, Tasavvuf, Toprak, AteĢ, ġems, Sema, Semazen, Seramik, AĢk,
Ruh.
MEVLANA IN THE DANCE OF CLAY AND FIRE
Abstract
UNESCO has declared 2007 as UNESCO Year of birth of Mevlana Rumi, a popular religious poet.
There have been various celebrations of this year all around the world there. The present study which
we first try to combine Islamic mysticism or Sufi philosophy and dance in clay aims to investigate if one
could find a way of expression which can associate the philosophy of Mevlana and the art of ceramic.
From Genesis of humankind started with the creation of Adam till now, clay has become human being
in the dance of clay and fire wrapped into psyche by the Lord‘s predestination. Mevlana, St. Pir, was one
of the Lord‘s Saints. He was nourished by the Saints before his time and uniting his love to the Lord
with music and dance, he has made a name for himself for over 700 years. He abridged his love as
saying that ―we said these words impassionedly, not just to make conversation. A heart doesn‘t perish in
a grave‖.
Key words: Mevlana Rumi; St. Pir; Mysticism; Clay; Fire; Whirling Dervish; Ceramic; Love; Soul
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HAMDIM, PĠġTĠM, YANDIM…
Ġnsanlık tarihinin öykülenmeye baĢlanmasından beri sanat, yine insanlık tarihiyle birlikte anılmaktadır.
Sanatla insanlığın bu buluĢması ve ortak bir kader oluĢturması rastlantısal değildir. Ġnsanlık yeryüzündeki
varlığını koruyabilmek ve yaĢamını sürdürebilmek için farklı arayıĢlara girmiĢtir. Günümüzde de henüz
sonlanmamıĢ olan bu arayıĢlarında, insanlık doğayı ve doğada yer alan maddeleri yaĢamı lehine
kullanmayı keĢfetmiĢtir. GeçmiĢin deneyimleriyle oluĢturduğu yansıtıcı bilinç ve birikiminin de
desteklediği yaratıcılığı, insanın doğayla olan bu iliĢkisinde de onu yalnız bırakmamıĢ; doğadaki maddeleri,
ihtiyaçlarına veya soyunu sürdürebilme çabalarına göre kullanması sürecine katkı olarak, estetik ve
sanatsal duyarlılığı eklemiĢtir.
Ġnsanlığın bu mücadeleleri içinde ortaya çıkan bir sanat ya da yaratıcı oyunlardan biri de, su içmek,
yiyecek yemek gibi kendini hayatta tutacak temel gereksinimlerini karĢılayan davranıĢlarını yürütürken
kap olarak kullandığı ve toprağı estetik duyarlılığıyla iĢleyerek elde ettiği, seramiktir. Seramiğin tarihi ile
insanlığın varoluĢunun aynı dönemde olduğu varsayılmaktadır1. Diğer sanat dalları gibi seramik sanatı da
insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda kap sanatı niteliğiyle ortaya çıkar. Örneğin, Kalkolitik dönemde,
Suriye civarlarına gelen ve topraktan bir ürün elde edebilmek için aylarca yerleĢik kalan göçebelerin,
hemen balçıkla sıvanan evler ve çanak çömlek yaptıkları bilinmektedir2. Seramiği toplu yaĢama geçiĢte ve
bir araç olarak kullanmaya baĢlayan insanlık, kullandığı malzemenin kolay biçimlenebilmesi nedeniyle,
yiyecek saklama ve süsleme yapmanın yanı sıra, kiĢisel duygu ve düĢüncelerini de bu anlatım diliyle
gösterebilmiĢ ve insanın teknolojiyi keĢfetmesinin ilk iĢaretlerini vermiĢtir3.
Ġnsanın böylesine iç içe yaĢadığı belki de hayatı paylaĢtığı, içsel sohbetler ettiği seramiğin geliĢimi,
toplumların sosyo-kültürel ve ekonomik evreleriyle aynı doğrultudadır4. Bir ülkenin seramik sanatının
geliĢmiĢliği, bize o toplumun çağdaĢlaĢma yolundaki önemli atılımlarının göstergesi olarak bilinmektedir5.
Ġnsanın bilinçlenmesi, doğaya egemen olma ve kendini sonsuzlaĢtırma eğilimiyle yaptığı gözlemler,
belki de her Ģeyin hareket halinde olmasını fark etmesi ile baĢlar. Bu farkında oluĢ insana tekerleğin
icadını daha sonra da çarkın keĢfini sağlamıĢtır. YaĢamı ve tarihi değiĢtiren savaĢlara da yön veren
tekerleğin icadı ile insan kendini yeni bir dönemin ve üretimin içinde bulur.
Endüstri çağı diye bilinen bu dönemde insan, üretimin bir parçası olarak kentlerin Ģekillenmesinde
etkin olur. Ancak 21.yüzyılda kentlerin tek düze yaĢamı, insanlarda ruhsal bunalımları beraberinde getirir.
Doğadan uzaklaĢan insanların giderek ‗Yalnız Ada‘ya dönüĢtüğü gözlenir6. Bu dönüĢümü engellemek
için, sosyal bilimler, felsefe ve psikoloji alanlarındaki bilim adamları, yeni yöntem-bilim arayıĢlarına
yönelmiĢlerdir. Ġnsanlığı etkileyen düĢünürlerin yaĢam ve inanç felsefelerine getirdikleri farklı yaklaĢımlara
baĢvurma, bu arayıĢların birkaçını oluĢturur.
Bunlardan biri de Hz. Mevlana‘nın evrensel hoĢgörüsü ve mutlak varlığa duyduğu aĢkı ve insanın
nefsini yenme yolundaki tasavvuf deneyimlerini, günümüz toplumlarına nasıl uyarlanabilirliği olmuĢtur.
Mevlana‘nın diğer mutasavvuf ve aĢk Ģairlerinden ayrıcalığı kainatın ve içindekilerin sürekli hareket
halinde olmasını fark etmesidir. Mevlana, Kuran‘da Allah‘ın her an farklı bir sıfatla tecelli ettiğini, böylece
her Ģeyin yenilenerek sonsuz bir hareket halinde olduğunu fark eder. Bu farkında oluĢ Onun, mutlak
varlığa ulaĢmada araç olarak sema‘yı kullanmasına, Ģiir-gazel ve tasavvuf musikisi ile zengin içsel ve görsel
bir anlatım diliyle evrenselleĢmesini sağlar.
Bu eĢsiz insan sayesinde mistik Ġslamla tanıĢan Batı, günümüz kent insanlarının ruhsal ve toplumsal

Seramik Tanıtım Komitesi.Türkiye'de Seramik:Toprakla AteĢin Öyküsü, Grup 7 ĠletiĢim Hizmetleri, 2003 Ġstanbul.
Matson, F.R. Technological development of pottery in Northern Syria during the Calcholithic age. Journal of the
American Ceramic Society, 28(1) 20-25, 1945.
3 Tite, M.S., Kılıkoğlu, V.,Vekinis, G., Review article: Strength, Toughness and thermal shock resistance of ancient
ceramics, and their influence on technological choice. Archaeometry, Cilt: 43, Sayı: 3, ss. 301-324, 2001.
4 Özgünel, Ç., Toprağın AteĢle Dansı(DomusM),s:6-Ġstanbul.
5 H.Read, Sanatın Anlamı, çev:G.Ġnal-N.Asgari, Ġstanbul 1960, ĠĢ Bankası Yayınları
6 H.Serdar Mutlu, Özgün Seramik Yüzeylerde Teknik ve Estetik Gerilimler, Sanatta Yeterlik Tezi, H.Ü. Ankara 1998
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sorunlarının çözümünde yeni yöntemler geliĢtirir1. Bu sayede batılı bilim adamı ve sanatçılar mistik
islamın hoĢgörüsü ile tanıĢıp, batılı sufi kavramıyla kendilerinden söz ettirirler2.
―Çoğu sosyal bilimi ĢaĢırtıcı biçimde 13.yüzyılın harikulade sufi aĢk Ģairi olan ve Batıda Rumi diye
bilinen Mevlana‘yı keĢfettiğini ve O‘ndan alıntılar yaptığını, entelektüel ve eğitim seviyesi yüksek kiĢilerce
de bilindiğini vurgular3. Batılı ülkelerde meditasyon, terapi ve empati gibi isimlerle insan ruhunun kötü
düĢüncelerden arınma metodlarına örnek alınan bu eĢsiz insan; Kuran ve sünnetin hoĢgörüsü ıĢığında
Ġslamı estetik bir tarzda yeniden yorumlar…‖4
Çağımız toplumsal sorunlarının çözümünde; bilim adamı ve araĢtırmacıların yanı sıra sanatçıların da
önemli rollerinin olduğu bir gerçektir. Günümüz kentlerinde yaĢayan sanatçılar, uğraĢı gösterdikleri sanat
dallarında toplumları etkileyen evrensel doğruları ve düĢünceleri, çağdaĢ değerlere yansıtarak sorunları
çözmede alternatif arayıĢlarını sanatseverlere sunma çabaları gösterirler. Farklı malzeme ve tekniklerle
ifade edilen bu yaklaĢımlardan biri de sanat seramiğidir.
UğraĢı gösterdiğim sanat seramiklerinde araĢtırma konusu olan Mevlana‘nın tasavvuf ve sema
anlayıĢı; sadece Ġslam dünyasında değil Batılı felsefe, psikoloji, sosyal bilimcileri ve sanatçıları da etkisi
altına aldığı gözlenmiĢtir. Bu eĢsiz insan sayesinde mistik Ġslamla tanıĢan Batı, günümüz kent insanlarının
ruhsal ve toplumsal sorunlarının çözümünde yeni yöntemler geliĢtirir5.Bu sayede batılı bilim adamı ve
sanatçılar mistik islamın hoĢgörüsü ile tanıĢıp, batılı sufi kavramıyla kendilerinden söz ettirmiĢlerdir6.
Ġki yıllık araĢtırmamızın teorik bilgileri ıĢığında; sema ayinleri, semazenlerin dönüĢleri ve giysileri ile
tasavvuf musikisinin sema‘ya etkileri canlı izlenimlerle desen ve fotoğraflara aktarılmıĢtır.
Bildiri baĢlığını kısaca açarsak; Toprak; Mevlana‘yı, AteĢ ġems‘i ve Sema, Mutlak varlığa duyduğu aĢka
kavuĢmada bir aracı temsil eder. Toprak su ile yoğrularak Ģekil alacak, kuruyacak ve aĢk ateĢiyle
piĢecektir. Tıpkı Ģekillenen çamurun, piĢmeden seramik olamayacağı gibi, Mevlana‘da ġemsle piĢmeden
kendisi olamayacağını‘‘Hamdım, piĢtim , yandım‘‘sözleriyle özetleyecektir.
Bildirimizin konusu olan Mevlana‘nın tasavvuf anlayıĢında sema ve aĢk ne anlama gelmektedir kısaca
bakalım. Bilindiği gibi; sema kelime olarak; iĢitmek, duymak anlamına gelir7. Ġlk yaradılan
insanla(Hz.Adem) baĢlayan sema, Mevlana‘da olgunlaĢıp evrenselleĢmiĢtir.Ona göre sema: Dostun
hallerini görmek, lahut perdelerinden Hakk‘ın sırlarını duymaktır.Mevlana sema‘yı, aĢkın ve içkin
duygularını, dostun darbeleri karĢısında baĢsız ve ayaksız bir top gibi dönüĢlerle ona koĢmak olarak
tanımlar8. Sema, Anadolu‘da Mevlana‘nın dıĢında ünlü mutasavvuf Hacı BektaĢi Veli‘de de
görülür(semah). Ancak, Mevlana‘daki sema kadar çoĢkulu ve evrensel boyutta değildir. Mevlana vecd ile
çoĢarak sema ederken; Ġnsanı aĢan Ģiirler ve gazelleri görünmeyen alemden, görünen aleme düĢürür9. O,
mutlak varlığa olan aĢkını, tutkun ve içkin duygularını; müzik, Ģiir ve gazellerle zenginleĢtirip, engin
hoĢgörüsü ile yoğurarak yaptığı sema‘yı ġems‘le piĢirmiĢ ve olgunlaĢtırıp evrenselleĢtirmiĢtir.
Bu coĢkunun sonunda dev bir yapıt olan Mesnevi doğmuĢtur. Mevlana Mesnevi‘yi, Kuran ve sünnet
ıĢığında estetik tarzda hoĢgörüsüyle yeniden yorumlayarak insanlığa sunmuĢtur. Mesnevi‘nin her çağda ve
her yerde etkili olacağını Mevlana Ģu sözleriyle dile getirir: Allah‘a kasem ederim ki bir zaman gelecek
Mesnevinin okunmadığı yer kalmayacak. BaĢka bir sözünde; Bizim sözlerimiz herkesi etkiler, çünkü
onları ciğerden değil gönülden söyledik.Gönül de toprak altında çürümez, diyerek her çağda ondaki aĢk
ateĢinin bütün insanlığı ısıtacağı mesajını verir. Batı ülkelerinde Mevlana‘nın bu denli sevilmesi ve
Mesnevisinin okunması bu mesajını doğrular niteliktedir.
Mustafa Merter, Hal Psikolojine Doğru, KeĢkül-Batı,Ocak-Mart 2003, Ġst. s:93-96
Ali Köse, Avrupalıların Mistik Ġslamla TanıĢmaları, KeĢkül-Batı,Ocak-Mart 2003, Ġst. s:93-96
3 Lyn Wilcox, Sufizm ve Psikoloji, çev: Orhan Düz, Ġstanbul-2001, s:226
4 Beytur.M.Bahari Mesnevi Gözüyle Mevlana,Ġst.1965,s:96). Lyn Wilcox
5 Mustafa Merter, Hal Psikolojisine Doğru, KeĢkül-Batı,Ocak-Mart 2003, Ġst. s:93-96
6 Ali Köse, Avrupalıların Mistik Ġslamla TanıĢmaları, KeĢkül-Batı,Ocak-Mart 2003, Ġst. s:93-96
7 Süleyman Uludağ, Erken Dönem Sufilerinde Sema, KeĢkül Sufi Gelenek ve Hayat, Ġstanbul 2007-KıĢ, s:11
8 Ahmet TaĢgetiren, GörüyormuĢ gibi, yakın,beraber, Tasavvuf Dergisi,6,sayı 14,Ankara 2005,s:10-11
8 Feridun,B.Ahmed-i Sipehsalar, Mevlana ve Etrafındakiler (Risale), s.126-127.
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AĢkı kainatın ruhu olarak gören Mevlana, bu sayede insanın mutlak varlığın kaynağına yöneleceğini
bildirir. Ona göre aĢk; Allah‘ın sırlarını içeren önemli bir araçtır. Alem ise bu aĢkın diyarıdır1. Mevlana
Mesnevisinde: AĢkı zahmetle iç içe görür; tek baĢına aĢkın bir anlam ifade etmediğini, aĢıklık derdinin
gönül iniltisinden belli olduğunu söyler2. Mevlana tasavvufu, kiĢinin benliğinden kurtulup bir ‗Hiç‘
olduğunu anlaması, yegane mutlak varlığın aĢkında nasıl yok olduğunun bir özeti olarak tanımlar3.
Emirler, bilginler ve sufiler cenderesinde sıkıĢıp kalan Mevlana, ġems‘le medresenin tekdüze
yaĢamından koparak yenilenme evresine geçer4. Mevlana‘nın tasavvufi yaĢamını ve bilgilerini alt üst eden
ġems, onun evrenselleĢmesinde etkin olur. Mevlana ve ġems mutlak varlık aĢklarında iki denizin birbirine
karıĢmaları gibi kendi aĢklarında yok olurlar.
Mevlana‘da bitmek bilmeyen aĢk ve tutkulu sema anlayıĢı; Batılı ressamların desen, baskı resim ve
tablolarında, Ġslam dünyasının minyatür, tezhip ve hat sanatında sıkça iĢlenmiĢtir. Mevlana, resmin
dıĢında (Fausto Zonaro-DeviĢler), iĢitsel ve görsel sanatlar olan film, müzik, heykel ve seramik sanatında
da iĢlenen konular arasındadır. Ancak günümüz seramik sanatında kısıtlı ele alınmıĢ olan Mevlana,
―Semazen‖ gibi belirli kalıpların dıĢına çıkarılamamıĢtır.
Farklı bir yöntem arayıĢında olan bu çalıĢmamızın amacı; Hz.Pir‘in tasavvuf ve sema anlayıĢından
esinlenerek, seramik malzemenin olanakları doğrultusunda zengin bir plastik anlatım dili oluĢturmaktır.
Bu anlamda seramik malzemenin biçimlendirme kolaylığından, renkli sırların sıcaklık karĢısındaki sürpriz
renk geçiĢlerinden yararlanılarak, yüzeysel kabartmalar ve seramik heykel çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Bu yorumlamalar seramiklere yüzey kabartmaları ve üç boyutlu biçimler olarak
yansıtılmıĢtır.Yorumlanan 80 parça seramik heykel ve düzenlemeler UNESCO‘nun 2007 MEVLANA
YILI kutlamaları çerçevesinde, Türk Amerikan Derneği Ankara sergi salonunda Ģubat 2007 de
sanatseverlere sunulmuĢtur.
AraĢtırma ve esinlenmede; Mevlana-ġems karĢılaĢması, derviĢ sohbetleri, zikir usulleri, selamlama,
sema-sema ayinleri ile gönül kapısı ve manevi yolda ilerleme basamaklarına yönelik çalıĢmalar sanatsever
ve O‘nu sevenlere sunulmuĢtur. ÇalıĢmalarda seramik malzeme, cam, ahĢap, metalik yaldızlar, mumlar ve
farklı müzik formlarında ney dinletisi ile zengin görsel ve iĢitsel bir anlatım dili kullanılmıĢtır.
Mevlana, tasavvuf ve sema anlayıĢının görselleĢtirilmeye çalıĢıldığı bu eserlerin diğer sanat dallarındaki
sanatçılara da esin kaynağı olacağına inanıyorum.
AĢağıda çalıĢmalarımızdan örnekler verilmektedir.

Naim ġahin,Mevlana C.Rumi ve G.W.F. Hegel‘de AĢk varlığının Birliği ve Ölüm Meselesi, Selçuk Üniv. X.Milli
Mevlana Kongresi Tebliğleri, Konya, 2002, s:275
2 Mesnevi C.1,s.16
3 Beytur.M.Bahari Mesnevi Gözüyle Mevlana,Ġst.1965,s:96
4 Recep Bilginer,ÇağdaĢımız Mevlana,Uluslararası Mevlana ġöleni 15-17 Aralık 2000 Ank.s:147-148
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Kainatın YaradılıĢı (37x37x0,8 cm)
Tasavvufta mükemmel insan olarak bilinen
Hz.Muhammed‘in nuru, kainat ve bütün canlılardan
önce yaratıldığı Kuran‘da belirtilir.Bu nurun 10
parçasından biriyle Kainat, biriyle insan ve diğer sekiz
parçasından tüm canlıların yaratıldığı mesajından
esinlenerek yapılan düzenleme; kare biçimli ve dairesel
çizgilerden oluĢur. DıĢtaki dairesel çizgiler gezegenlerin
dönüĢ yörüngelerini ve 12 imamı, içteki dört dairesel
çizgi Hak dinleri ve imamlarını simgeler. Ortadaki
kımızı renk Hz.Muhammed‘in nurunu,Türk mavisi
gökyüzü ve sonsuzluğu, koyu mavi hoĢgörüyü ve beyaz
ruhun saflığını anlatmak için seçilmiĢtir.Kare
düzenlemenin kenar üçgenlerindeki çizgisel arayıĢlar,
derviĢ takkelerindeki simgeleri toprak ve siyah renk,
yaĢam ve ölümü tanımlar.
Kainatın Merkezi (37x37x0,8cm)
Dünyanın her yerinden ona yönelerek namaz kılınan
Kabe,Ġslam Dininde Allah‘ın yeryüzündeki evi,çekim
merkezi olduğu kabul edilir.Bu nedenle düzenlemenin
ortasına yerleĢtirilmiĢtir.Üst kısımda Levhi Mahfuz‘da
korunduğuna inanılan Kur‘an imgesi, Kabenin etrafında
4 Hak Dini niteleyen 4 çizgi,altta kırmızı yaĢamı ve
Nübüvveti,hemen altında iki sarı renk ölmeden ölmeyi
ve ölümü simgeler.Beyaz renk,Kabe‘nin zemin
mermerlerini,kenardaki dört halka Hak dinlerin ve
imamlarını imgelemektedir. Düzenlemenin dört
kenarındaki üçgen alanlardaki çizgiler de bunları temsil
eden takkelerde kullanılan imgelerdir.

Gönül Kapısı (H:42x12x17cm) : Mevlana,gönül
kapısının aralanarak insan-i Kamil olunacağı
vurgular.Tasavvufta ―Kapı EĢiği‖ anlamına gelen
―DerviĢ‖ manevi ilerleme ve nefsini olgunlaĢtırmada
çeĢitli evrelerden geçtiğini kapı önündeki camlarla temsil
edilmiĢtir.ÇalıĢmanın ortasındaki üç dikey camlar diğer
alemle bu alem arasındaki geçiĢ koridoru oluĢturmayı
simgeler.Dikdörtgen düzenlemedeki 4 çizgi hak dinlerin
ve Ġmamlarını imgelemektedir. Türk Mavisi
sonsuzluğu,sarı renk ıĢığı ve aĢkın hüznünü,toprak rengi
ve siyah hoĢgörü ve alçak gönüllülüğü temsil eder.
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Semazen (H:35x43cm)
Seramik heykel çalıĢması semazen ve kudüm den
esinlenerek yapılmıĢtır. DerviĢin özüne dönmek için
vecd ile yaptığı sema‘yı anlatır.Tasavvufta kainatın
hareketine katılmayı temsil eden sema ayini yine
tasavvuf müziği enstürmanlarından kudüm eĢliğinde
gazeller ve ilahilerle çoĢkulu hale getirilir.Semazenin çark
halinde yaptığı sonsuz hareket kendi iç dünyasına
yönelmeyi, dıĢla ilgisini keserek mutlak varlığa olan
aĢkını ifadeye dönüĢür.

Hz Pir ve Sema(Q:75):Dairesel düzenleme, sonsuz
hareketin kaynağını imgeler. Gezegenlerin kendi ve
güneĢ etrafındaki dönüĢlerinden esinlenerek yapılan
sema, kainatın hareketine katılımı simgeler. Sarı-yeĢilimsi
renk yukarıdan aĢağıya inen manevi beslenmeyi, kapı
aralığından görülen semazenler ise sürekli hareketi
simgeler.Toprak renkli kavuk ve yeĢil destarı ile temsili
Hz.Pir ve ona bağlı olan mürĢid sembolize edilmiĢtir.
Ġslam minyatür anlayıĢındaki bu sembolik durumla, yüz
ifadesinde derviĢlerin mürĢidlerini hayal edebilmeleri,
manevi bir ağırlıkla hissettirilmeye çalıĢılmıĢtır.

Semazenler ve Gül (37x37cm)
Mutasavvuflar ‗DerviĢ sohbetlerinden gül kokusu
gelir‘ derken, onların Kuran ve Sünnete bağlıklarını dile
getirmiĢlerdir.
Hz.Muhammed ‗i (sav) temsil eden kırmızı gül,
aĢkın rengi ve kokusu ile nübüvveti temsil eder. Eskiden
derviĢlere gül bahçelerinde görev verilerek, dikenli bir
dalın sabır ve emek sonunda güle dönüĢüm evrelerini
yakından hissetmeleri sağlanırdı.
DerviĢlerin nazik davranıĢ ve ince ruha sahip
olmaları istenirken; sultanlar için emekle yetiĢtirdiği bu
nadide güller onun doğaya ve insana karĢı saygısını
çoğaltır.
Sema ayinlerindeki semazenlerin tennurelerinden
gül yaprakları döküldüğünü simgeleyen bu çalıĢmada;
minyatürde görülen farklı görüntüleri aynı yüzeyde
kullanma geleneği ile röliyef ve hacimsel arayıĢlara yer
verilmiĢtir.
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Hz.PĠR(67x30cm):Semazen sikkesi biçiminde
tasarlanan bu çalıĢma: Mevlana ‗nın mütevaziliği,
hoĢgörüsü ve evrensel ıĢığı ile birleĢtirilmiĢtir.
ÇalıĢma iki bölümde ele alınmıĢtır.Ön bölümde:
Hz.Pir‘in özüne dönmüĢ, gönül sesine kulak vermesini
temsilen yapılan sureti, yeĢil-sarı renkle yaydığı evrensel
mesajlarını imgeleyen çizgilere yer verilmiĢtir.
Ġnsana duyduğu derin saygısı ile toprak kadar alçak
gönüllü oluĢu, anıtsal ve dingin biçimde yine sikke ve
toprak renkleriyle yansıtılmıĢtır.

1-Selamlama-I (H:17 cm)

2- Semazen H:45cm

3- Selamlama-II(H:17

1-Selamlama 1-3: Semazenlerin sema ayinlerinde teslimiyet Ģekliyle gönülden kutbu (siyah
renkli)selamlamaları seramik heykellerle yansıtılmıĢtır. Sema ayinlerinde tekli, ikili ve karĢılıklı
selamlamalardan sonra dönmeye baĢlanır.Her iki düzenlemelerde farklı bir anlatım yansıltılmaya
çalıĢılmıĢtır.
3-Semazen: Deniz kabuklarından esinlenerek tasarlanan semazen,sadece zemine iki noktadan
değmektedir.Mevlana‘nın sema için ‗ ayaksız, baĢsız bir top gibi Dosta koĢmaktır‘ dediğinden yola
çıkılarak yapılmıĢtır.Semaya baĢlarken ellerin ilk açılıĢ Ģekilleri ile oluĢan dairesel boĢluklar dönme hızına
ivme vermek için kullanılmıĢtır.Semazen heykeller somuttan soyuta doğru sergide
düzenlenmiĢtir.Sanatseverlerin kolaylıkla eserle bütünleĢmesinde farklı görüĢlere de yer verilerek
herkesime hoĢgörüyle sunulmuĢtur.
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Evrensel Ġnsan(Q:40, H:44cm)
Mevlana sema‘yı, aĢkın ve içkin duygularını, dostun
darbeleri karĢısında baĢsız ve ayaksız bir top gibi
dönüĢlerle ona koĢmak olarak tanımlamasından
esinlenerek bu çalıĢma yapılmıĢtır. Dairesel biçim
dünyayı simgelemekte, ekvator eksenindeki sikkeler ise
farklı ülke insanlarını imgelemek için kullanılmıĢtır.
Bu düzenlemede, Mevlana‘nın evrensel mesajları,
doğu-batı ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığı
kucakladığı vurgulanmıĢtır.

Sema Ayini (120x80cm): Hz.Pir, semayı: Kainatın
hareketine katılmadır diye tanımlar. Semazenlerin hem
kendi çevresinde hem de meydandaki kutbun
çevresinde dönmeleri kainatın hareketindeki güneĢ ve
gezegenler gibi algılanır.
Dikdörtgen biçimli düzenleme, sonsuz hareketi
simgeleyen diyagonal biçimle hareketlendirilmiĢtir.
Düzenlemede minyatürlerde kullanılan hiyerarĢik (mevki
sırasına göre) yapıya uygun tasarı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Düzenlemenin alt kısmında yer alan Mevlana
sembolü, ağırlık merkezinden tüm yüzeye yayılma etkisi
veren
uçuĢan
semazenlerle
dengelenmiĢtir.
Semazenlerde farklı hacim arayıĢları ve kullanılan renkler
düzenlemedeki görsel dengeleri sağlamıĢtır

Mevlana-ġems BuluĢması (80x70cm)
Mevlana ve ġems buluĢması sembolik kıyafetleri ile
yansıtılmıĢtır.
ġems‘in makalatında ‗Allahım bani yüksek irfanla
sohbet edeceğim bir Veli kulunla buluĢtur‘ aĢk-ı niyazına
karĢı rüyasında Mevlana ile buluĢacağı müjdelenir. Aynı
istekte olan Mevlana‘ya da ġems gösterilmiĢtir.
Mevlana‘nın ġems‘le buluĢmasında ona duyduğu
derin saygıyı, eğilerek ifade eden düzenleme,
dikdörtgene yakın kare biçiminde tasarlanmıĢtır.
Turkuaz gökyüzü ve zemindeki kırmızı ile iki aĢığın
buluĢmasında toprak renkli ve sarı-yeĢil destarlı
kavuklar, plastik bir anlatım diliyle anlatılmıĢtır.
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Evrensel Sonsuz bir Devinim: Sema (Ø 28cm) :
Dünyadaki üç ana kıtayı simgeleyen dairesel biçimler,
farklı kalınlık ve beyazlıkta kullanılan astarlarla yüzeyde
hacim arayıĢlarına gidilmiĢtir.
Düzenlemenin ortalarında bulunan dairesel çizgiler,
dört dini temsil eder. Ortadaki beyaz zeminli
düzenlemede Mevlana‘nın hoĢgörüsüne yönelen
insanlar, soyutlanmıĢ biçimlerle ifade edilmiĢtir. Çekim
merkezi gibi farklı kıta ve ülkelerdeki insanları etkisi
altına alan Mevlana, bu düzenlemede güneĢ ve
etrafındaki gezegenler gibi düĢünülmüĢtür. Ġki tarafta yer
alan siyah zeminli dairesel biçimlerde, beyaz tennureli
semazenlerin dönüĢleri soyut arayıĢlarla aktarılmıĢtır.
Düzenlemenin kendi içinde ve bütün olarak
hareketlendirilmesi, evrenin sonsuz devinimine
semazenlerin semayla katılmaları soyut arayıĢlarla
yansıtılmıĢtır.
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MEVLEVÎ ÂYĠN MÛSĠKÎSĠ VE MEVLEVÎ SEMÂ ÂYĠNĠNĠN
PSĠKOLOJĠK ETKĠLERĠ
ArĢ. Gör. Sevde DÜZGÜNER*

Müzik (musica) kaynak itibarıyla Yunanca ‗mousike‘ veya ‗mousa‘ kelimesinden gelen bir kelimedir ve
dünyanın her yerinde aynı anlamı taĢımaktadır. Türkçede mûsikî kelimesi de kullanılmaktadır.1 Mûsikî;
bir duygu, bir düĢünce ve fikri veya doğal bir olayı anlatmak gayesiyle, ölçülü ve âhenkli seslerin belli bir
sanat anlayıĢı içerisinde, ritimli veya ritimsiz olarak estetik bir Ģekilde bir araya getirme sanatıdır.2
Türk Mûsikîsi tarihi, hem Türklerin tarih boyunca mûsikîyle olan her türlü alâkasının, hem de Türk
Mûsikîsi sistemiyle bu sisteme az çok karıĢan her türlü mûsikînin incelenmesidir.3 Türk Mûsikîsi saz ve
söz mûsikîsi olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü mûsikî dinî ve din dıĢı mûsikî( diye ikiye ayrılırken, dinî
mûsikî de cami ve tekke mûsikîsi olmak üzere ikiye ayrılır. Âyin musikisi dinî mûsikînin tekke mûsikîsi
koluna aittir. Âyin formu Mevlevîlikte yaygınlaĢmıĢtır. Güfteleri Mevlânâ‘nın Ģiirlerinden derlenerek
günümüzdeki Mevlevî âyinleri bestelenmiĢtir.
Bir mûsikî formu olarak Mevlevî Âyinleri, ―âyinhanlar‖ ve ―saz topluluğunun‖ yani ses ve sazın
ortaklaĢa icrasından ibarettir. Gerek Mevlânâ‘nın kendi döneminde, gerekse daha sonraki dönemlerde
Mevlevîlerin âyin ve besteleri Türk klasik müziğinde temel teĢkil etmiĢtir. Mevlevî Âyinleri, semâ
sırasında çalınan ve söylenen müzik, büyük mûsikîĢinaslar tarafından hazırlanmıĢ, özel bir Ģekli olan,
uzun ve bestelenmesi güç eserler olduğu için bir âyin meydana getirebilmek, bestecilikte çok üstün
olmayı gerektirir. Mevlevîlerin âyinlerini mûsikî eĢliğinde yapmaları, bu tarîkatın yüzyıllar boyunca büyük
besteciler yetiĢtirmesine sebep olmuĢ; Türk Mûsikîsi‘nin en baĢarılı bestecileri Mevlevî tarîkatından
çıkmıĢtır. Eski Mevlevî tekkeleri, saray dıĢında ilk Türk konservatuarları olarak kabul edilmiĢtir.
Mevlevî mûsikîsinde ney‘in özel bir yeri vardır. Bizzat Mevlânâ Mesnevî‘sine:
BiĢnev ez ney çün Ģikâyet mî küned / Ez cüdayihâ hikâyet mî küned
(Dinle bu ney nasıl Ģikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor)
dizelerinden oluĢmuĢ bir beyitle baĢlamıĢtır. Mevlevîlikte özel bir yeri olan ilk on sekiz beyit, ―ney‘in
*

S.Ü. SBE Din Psikolojisi

1 Çoban, Adnan, Müzikterapi,

TimaĢ Yay., Ġstanbul 2005, s. 27.
Özkan, Ġsmail Hakkı, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usulleri-Kudüm Velveleleri, Ötüken Yay., Ġstanbul 2000, s. 29.
3 Ak, Ahmet ġahin, Türk Musikîsi Tarihi, Akçağ Yay., Ankara ts., s. 13.
2



Kaynaklara din dıĢı mûsikî ifadesi, dinî muhteva içermeyen sözlerden oluĢan eserler için kullanılmıĢtır. Müziği, dinî ve din dıĢı
diye ayırmak mümkün olmamakla beraber din dıĢı mûsikî ifadesi, literatürde sözlü musikinin bir çeĢidi olarak terim haline geldiği
için araĢtırmamızda da bu anlamda kullanılmıĢtır.
4 Kaplan, Zekâi, Dinî Musikî Dersleri, MEB, Ġstanbul 1991, s. 13-14.
5 Yaygıngöl, Hasan Sami, Müziğin Gelişimi ve Biçimleri, AÜAÖF, EskiĢehir 1998, s. 69-70; Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve
Usulleri, s. 82.
6 Özcan, Nuri, ―Türk Dînî Mûsikîsi ve ġâheserleri Mevlevî Âyinleri‖, Keşkül Dergisi, S. 7, Ġstanbul 2006, s. 97.
7 Çelebi, Celâleddin Bâkır, Hz. Mevlânâ Okyanusundan, T.C. Konya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Konya 2003, s.
191-192.
8 Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usulleri, s. 82.
9 Rumî, Mevlânâ Celâleddin, Mesnevî (Çev. Veled Ġzbudak), C. 1, b. 1, Konya BüyükĢehir Belediyesi Kültür Yay., Ġstanbul 2004, s.
41.
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feryadı‖ adı altında anılmaktadır. Bu beyitlerde sazlıktan koparılan ney‘in yine oraya dönme arzusu konu
edilmiĢtir ve sözü edilen beyitler, Mevlânâ tarafından insanın yüce varlığın yanından dünyaya geliĢi
Ģeklinde yorumlanmıĢtır. ġu halde ney, mânevî yolculuğa çıkmıĢ ve insan-ı kâmil olma yolunda ilerleyen
kiĢiyi -dolayısıyla Mevlânâ‘nın bizzat kendisini de- sembolize eder. Ney, Mevlâna‘nın mûsikî ve semâ
düĢüncesinin merkezinde yer alan bir mûsikî enstrümanıdır. O, sesi, insan üzerindeki etkisi, kendisine
yüklenilen sembolik manalar ve Mevlâna‘nın anlatmak istediği birçok Ģeyin onun ağzından dile getirdiği
bir vasıta konumundadır. Bu sebeple, Mevlâna‘nın mûsikî ve semâ anlayıĢını ortaya koyarken ney‘in bu
özel durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.
Sem‘ kökünden gelen semâ, sözlükte ―dinlemek, iĢitmek, kulak vermek; makam ve nağme ile okunan
dinî metinleri dinleme; dinî mûsikînin tesiriyle coĢup dönme‖ gibi manalara gelmektedir. Semâ (mûsikî
eĢliğindeki zikir), hicri V. asrın ilk yarısında büyük bir Ģöhrete kavuĢmuĢ olan Ebu Said Ebu‘l-Hayr (v.
1049) ve ondan yaklaĢık iki asır sonra gelen Mevlânâ Celâleddîn Rûmî zamanında dinî vecd halinde
yapılan yarı-dinî bir merasim Ģeklini almıĢtır. Mevlevî Âyini, tasavvuftaki devran( anlayıĢına uygun bir
biçimde Mevlanâ Celâleddîn-i Rûmî‘nin bulunduğu dinî toplantılarda duyduğu vecd ve zevk eseri olarak
herhangi bir usûl ve kâideye bağlı kalmaksızın zaman zaman yaptığı semâlardan (dönüĢ) alınan ilhamla,
kendisinden sonra düzenlenip geliĢtirilerek ĢekillenmiĢ bir zikir toplantısıdır. Mevlevîlerin belli günlerde
bir araya gelip yaptıkları semâ zikrine ―mukâbele‖, semâ gününe de ―mukâbele günü‖ denir. Mukâbele
kavramının yanı sıra ―Mevlevî Semâ Âyini‖, ―âyin-i Ģerîf‖ veya sadece ―semâ‖ kavramları da kullanılır.
Mevlana‘nın düĢüncelerinin bir tarikat kimliğine bürünüp teĢkilatlanması oğlu Sultan Veled‘in zamanında
baĢlamıĢtır. Ancak Mevlevî âyinlerinin belli bir âdâb ve erkâna tâbî olarak icra edilmesi XV. yüzyılda
Sultan Veled‘in torunu Emîr Âlim Çelebi‘nin oğlu Âdil Çelebi dönemine rastlamaktadır. Semânın belirli
bir düzene konulmasına öncülük yaptığı için Âdil Çelebiye ―pîr‖ lakabı verilmiĢ ve Pîr Âdil Çelebi olarak
anılmıĢtır.
Günümüzdeki adlandırıldığı Ģekliyle mukâbele âyini, bir devr-i veledî ve dört selamdan oluĢur. Ney
taksiminden sonra peĢrevin baĢlaması ile Ģeyh ve semâzenler, mukâbele meydanında sağdan sola doğru
dairevî bir yürüyüĢe baĢlarlar. Meydanı üç kez dolaĢmaktan ibaret olan bu yürüyüĢ, Sultan Veled
zamanında uygulanmaya baĢlandığı için ―devr-i veledî‖ (Sultan Veled Devri) olarak isimlendirilmiĢtir.
Daha sonra dört selamdan meydana gelen semâ devranına geçilir. BeĢ bölümden oluĢan Mevlevî Semâ
Âyini, Hz. Muhammed için kaleme alınmıĢ methiye ile baĢlar (Na‘t-ı ġerîf). Ġkinci bölüm, ney
taksiminden oluĢmaktadır. Bu taksim her Ģeye can veren nefesi (Nefhây-ı Ġlâhî) ifade eder. Üçüncü
bölümde devr-i veledî yer almaktadır. Dördüncü bölümde, dört selamdan oluĢan Semâ Âyini icra edilir.
BeĢinci bölümde ise Kur‘an-ı Kerim‘den kısa bir bölüm okunur ve tören dua ile son bulur.
Mevlevî Âyini, tasavvufî manada ilâhî aĢk ve Hakk‘a vuslat yolunun derecelerini, kısacası insanın
miracını sembolize eden, en küçük teferruatına kadar tespit ve tâyin edilmiĢ usûl ve erkânla yapılır.
Mevlevîlik‘teki sembolik anlamlara göre Mevlevî Semâ Âyini kıyamet gününü tasvir eder. Mevlevî
derviĢinin baĢındaki sikke mezar taĢı, tennûre kefeni, sırtındaki hırka da kabridir. Kâinatı temsil eden

1 ArpaguĢ,

Safi, ―Mevlânâ‘nın Eserlerinde Semâ‘ Ġmgesi‖, Keşkül Dergisi, S. 7, Ġstanbul 2006, s. 28.

2 Uludağ, Süleyman, ―Semâ‘‖, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay., Ġstanbul 1995, s. 461.
3


Küçük, Sezai, ―Mevlânâ ve Semâ‘‖, Keşkül Dergisi, S. 7, Ġstanbul, 2006, s. 46.

Devran (devr-devir), ―dönüĢ, bir eksen veya çember üzerinde düzenli dönmek‖ demektir. Tasavvufta, bir Ģeyin aslına dönmesi,
ruhların ilk vatanlarına dönmeleri gibi anlamlarda kullanılmıĢtır. Bkz. Uludağ, Süleyman, age, s. 146.
4 Kayaoğlu, Ġsmet, Mevlânâ ve Mevlevîlik, T.C. Konya Valiliği Kültür Müdürlüğü Yay., Konya 2002, s. 139.
5 Ceylan, Semih, ―Bir Mukâbele Üç Devir: Mevlevî Yolu Ġsmail Ankaravi‘ye Göre Mevlevî Mukâbelesindeki Tasavvufî Remizler‖,
Keşkül Dergisi, S. 7, Ġstanbul, 2006, s. 35.
6 Özcan, Nuri, ―Mevlevî Âyini‖, İslam Ansiklopedisi, C. 29, TDV, Ankara 2004, s. 464.
7 Ceylan, ―Bir Mukâbele Üç Devir: Mevlevî Yolu‖, s. 35.
8 Çelebi, Celâleddin B., ―Semâ‘‖, Konya‟dan Dünya‟ya Mevlâna ve Mevlevîlik, (Ed. N. ġimĢekler), Karatay Belediyesi Yay., Konya
2002, s. 188 vd.
9 Yöndemli, Fuat, Mevlevîlikte Semâ Eğitimi, Atatürk Kültür Merkezi BaĢkanlığı Yay., Ankara 1997, s. 12.
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semâhânenin sağ tarafı görünen maddî âlem (nâsût âlemi), sol tarafı ise görünmeyen mâna âlemine iĢaret
eder (gayb, melekût âlemi). Ney, insan-ı kâmili, neyin üflenmesi ölümden sonra sûr sesiyle dirilmeyi
anlatır. Kudümün ilk vuruĢu Allah‘ın ―kün‖ (ol) emrinin ifadesi olup kalkarken yere ellerle vurma hem
olmayı hem de sûru iĢitince kabirden kalkmayı (haĢr) temsil eder. Hatt-ı istiva, ġeyh‘in postu ile kapı
arasında çizili olduğu varsayılan ve ġeyh‘ten baĢkasının basamayacağı çizgidir. Semâhânenin hatt-ı
istivânın baĢlangıcı sayılan noktası, yani Ģeyhin bulunduğu yer mutlak varlık âlemine, tam karĢısındaki
nokta ise insan mertebesine iĢarettir. Bu durumda posttan sağa doğru hareket mutlak varlıktan insana
iniĢi (kavs-i nüzûl), hatt-ı istivânın sonundan posta sola doğru yürüyüĢ ise, insandan mutlak varlığı çıkıĢı
(kavs-i urûc), yani seyrü sülûkü (mânevî olgunluğa eriĢme yolculuğu) anlatır. Post üstündeki ġeyh,
Mevlânâ‘yı temsil eder. Hakikate varan yolu o bilir; bunun için hakikate varan en kısa yolu temsil eden
hatt-ı istivaya ancak o basabilir. Derv-i veledîdeki üç dönüĢ ―ilme‘l-yakîn‖, ―ayne‘l-yakîn‖ ve ―hakka‘lyakîn‖ mertebelerine, aynı zamanda mutlak varlıktan canlılar âlemine eriĢmeye iĢarettir. Mevlevî Semâsı
esmasındaki birinci selâm insanın Allah‘ı ve O‘na kulluğunu idrak etmesi, ikinci selâm insanın Allah‘ın
büyüklüğü ve kudreti karĢısında hayranlık duyması, üçüncü selâm insanın hayranlık duygularının aĢka
dönüĢmesi, Hakk‘a tam teslimiyet yani vuslattır. Dördüncü selâm ise mânevî yolculuğunu, miracını
tamamlayan insanın yaratılıĢtaki vazifesine, kulluğuna dönüĢüdür.
Müziğin, gerek günümüz gerekse geçmiĢ dönemlerde insan üzerinde etkili olduğu inkâr edilemez bir
gerçektir. Eski kitaplar incelendiği takdirde, eski bilim adamları arasında müziğin insan üzerindeki
tesirlerinin kabul edildiğine dair birçok örnek görülebilir. Ġnsanlar üzerinde bu kadar etkili olan müzik,
dinî bir yakarıĢ haline dönüĢtüğünde ise dinî tecrübelerin yaĢanmasını sağlamaktadır. Din Psikolojisi‘nde
dinî mûsikî tecrübesi dinî tecrübe alanları arasında yer almaktadır. Bazı sûfî tarikatların zikir ve âyinlerini
mûsikî eĢliğinde yapmaları, dinî mûsikînin dinî tecrübeyi uyarıcı ve kuvvetle yaĢatıcı etkisinden yaralanma
anlamına gelmektedir.8
Semâ Âyini‘nin sembolize ettiği mânevî anlamlar semâzenleri ve onları izleyenleri etkilemektedir.
Mânevî bir yolculuğa çıkma hissi insanlar üzerinde derin etkiler bırakmaktadır. Bu konuda, son
mesnevîhân olan ġefik Can‘ın Ģu ifadeleri büyük önem arz etmektedir:
“Bu dönüş yani semâ yalnız bedenle dönüş değildir. Gönülle, ruhla, aşkla, imanla, maddî ve mânevî bütün varlığı ile
dönüştür. Bu dönüşte Hakk âşıkı, mevhum varlığından, kendi benliğinden kurtulur da Allah‟ta yok olur. Cüzün külde
kaybolması, bir zerrenin dönerek titreyerek güneşe doğru yükselmesidir. Gönlünü kirli isteklerden temizlemiş, abdest almış,
kefene bürünmüş bir gerçek semâzen, mutribin ilâhî nağmelerine uyarak dönerken artık o kendinde değildir. Semânın
dışında bulunanlar semâ edenlerin döndüklerini görürler amma, bilmezler ki, semâ edenlerin kendileri orada yoktur.
Semâzenlerin hayalleri görülmektedir. Onların gerçek varlıkları kendilerinden kurtulmuşlar, ötelere gitmişlerdir. Bu
cümleleri ezberlemiş gibi, semâ hakkında söylenen basma kalıp sözler, sık sık tekrarlanan ifadeler olarak kabul ederseniz,
hataya düşersiniz. Eğer başınızda bir ağırlık yoksa, üzüntünüz mevcud değilse, huzur içinde iseniz, bir semâ töreninde
bulunduğunuz zaman mutribin ilahî nağmelerine uyarak semâhânede semâzenler uçuşurken, ruhen siz de semâ eder gibi
olursunuz. O dönüşler, o âhenkler sizi sizden alır, siz de ötelere gidersiniz. Siz semâ dışında olduğunuz hâlde bunları
duyarsınız. Ya içinde olsanız neler duyarsınız?”9
Yukarıda değinilen bilgiler ıĢığında tüm müzik çeĢitlerinde olduğu gibi Mevlevî Âyin Mûsikîsi‘nin de
insan psikolojisini etkilediğini söylemek mümkün görünmektedir. Bu etkilenmenin yönünü belirlemek
Özcan, ―Mevlevî Âyini‖, s. 466.
Ġnançer, Tuğrul, ―Mevlevî Mûsıkîsi ve Semâ Âdâbı‖, Konya‟dan Dünya‟ya Mevlâna ve Mevlevîlik, (Ed. N. ġimĢekler), Karatay
Belediyesi Yay., Konya 2002, s. 195.
3 Özcan, agm, s. 466; Ġnançer, agm, s. 199.
4 Ġnançer, agm, s. 199.
5 Özcan, agm, s. 466.
6 Celâleddin Çelebi, ―Semâ‘‖, s. 189-190; Özcan, ―Mevlevî Âyini‖, s. 466.
7 Colombe, Casimire, Müziğin İnsan ve Hayvanlara Etkisi (Çev. Salih Ergan ve Ahmet ġahin Ak), Ötüken Yay., Ġstanbul 2006, s. 15.
8 Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDV, Ankara 2005, s. 146-147.
9 Can, ġefik, Mevlâna, Ötüken Yay., Ġstanbul 2006, s. 264.
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amacıyla 2005 yılında Konya Mevlana Kültür Merkezi‘nde tarafımızdan bir alan araĢtırması yapılmıĢtır. 717 Aralık tarihleri arasında icra edilen Semâ Âyinlerini izleyen ziyaretçilere uygulanan anket çalıĢmasına
415 kiĢi katılmıĢtır. Anketin bu çalıĢmamızda ele alınan bölümü, ziyaretçilerin izledikleri âyin neticesinde
beklentilerinin karĢılanma durumları ile semâ ve mûsikî hakkındaki duygu ve düĢüncelerinin yer aldığı
bölümdür. Veri analizi aĢamasında bu cevaplar tarafımızdan incelenip tasnif edilmiĢtir. Cevaplar ilk
olarak, beklentileri karĢılananlar, kısmen karĢılananlar ve karĢılanmayanlar Ģeklinde ayrılmıĢtır. Mevlevî
Semâ Âyini‘ni izleyen ziyaretçilerin %89,5‘i (s=256) program sonunda semâ ile ilgili beklentilerinin
karĢılandığı yönünde cevaplar vermiĢlerdir. Bu grubun %5,9‘u (s=17) beklentilerinin kısmen
karĢılandığını belirten yorumlara yer verirken; %4,5‘i (s=13) ise karĢılanmadığını ifade eden yorumlara yer
vermiĢlerdir. Mevlevî Semâ Âyini‘ni izleyen ziyaretçilerin %90,6‘sı (s=222) program sonunda mûsikî ile
ilgili beklentilerinin karĢılandığı yönünde cevaplar vermiĢlerdir. Bu ziyaretçilerin %5,3‘ü (s=13)
beklentilerinin kısmen karĢılandığını belirten ifadeler kullanırken %4‘ü (s=10) beklentilerinin
karĢılanmadığını, programı beğenmediklerini belirten ifadeler kullanmıĢlardır.
Semâ Âyini ile ilgili beklentilerinin kısmen karĢılandığını belirtenlerin hem semâ hem de mûsikîye dair
olan ifadelerinde belli baĢlı iki unsur göze çarpmaktadır. Bunlardan biri, bilgi eksikliği gibi katılımcının
kendisinden kaynaklanan sebepler; diğeri kalabalık gibi çevresel faktörlerden kaynaklanan unsurlardır. Bu
noktada bizzat ifadeye dökülen birkaç örnek cümleye değinmek yerinde olacaktır:
“Beğendim ama sembolleri bilmeyince mânevî havaya giremedim.” (Kayseri, bayan, 20, öğrenci, orta)
“Güzel fakat Hak-İnsan münasebeti kurulmuyor gibi.” (Konya, bay, 53, berber, yüksek)
“Açıkçası yerimden kalkıp dönmek istedim ve tereddüt yaşadım. Çok kişisel olan ve ibadet olan bu hâlin bir gösteriye
dönüştürülmesi ne kadar doğru? Dönenler gerçekten olmaları gereken halde bu kadar göz önünde yoksa gösteri halinde
miydi?” (Ġzmir, bayan, 37, bankacı, orta)
Her iki bölümde de beklentilerinin karĢılanmadığını belirten ziyaretçiler ise doğallığın olmaması,
gösterinin amacına ulaĢmadığını düĢünme, dinî temanın olmadığını düĢünme gibi sebepler ileri
sürmüĢlerdir. Bunların yanı sıra ziyaretçilerin programı beğenmemelerinin ardında âyin hakkında yeterli
bilgiye sahip olmamalarının da etkili olduğu söylenebilir. Bu gruba örnek olarak Ģunları zikredebiliriz:
“Ruhsuz buldum.” (Konya, bay, 37, avukat, orta)
“Beni mânevî yönden daha çok etkileyeceğini düşünüyordum. Ağlarım diye gözlüğümü getirmiştim ama ağlamadım.”
(Ġstanbul, bayan, 36, öğretmen, orta)
“Daha vurgulayıcı ve izleyicileri bağlayıcı olabilirdi. Âyin, semâ aynı monotonlukta devam ediyor.” (Konya, bay, 43,
serbest meslek, orta)
“Semâ Âyini‟nin dinsel muhtevâ içermediği, sadece gösteri amacıyla icra edildiği kanaatindeyim.” (Konya, bay, 35,
gazeteci, orta)
“İlk izlediğim Semâ Avanos Saruhan Kervansarayı‟ndaydı. Ortamda ışıklandırma ses düzeni mükemmeldi. Aşırı
kalabalık seyirci yoktu. Bu sebeple o âyinden çok etkilendim. Yalnız Konya‟da izlediğim âyinden hiç etkilenmedim. Ses
düzeni, kalabalık olumsuz etkiledi.” (Konya, bayan, 24, mezun, orta)
Semâ hakkındaki beklentileri karĢılanan 256 kiĢinin ifadeleri incelenmiĢtir. Ziyaretçilerin duygu ve
düĢüncelerini kendi cümleleriyle anlattıkları bu bölümde sıkça ifade edilmiĢ olan duygular etrafında bir
sınıflandırma yapılmıĢtır. Öncelikle beklentilerin karĢılanma yoğunluğu, çok beğenme/çok etkilenme ile
beğenme/etkilenme olarak ikiye ayrılmıĢtır. Sonra ise tutum bildiren cümleler tespit edilmiĢ ve konu
yakınlığına göre gruplandırılmıĢtır. Ziyaretçilerin duygu ve düĢüncelerini kendi cümleleriyle anlatmaları
sebebiyle bu bölüm, büyük öneme hâizdir. Semâ ile ilgili beklentileri karĢılanan ziyaretçilerin
yorumlarında Ģu unsurlar göze çarpmaktadır:
Ġzledikleri Mevlevî Semâ Âyini sonucunda semâ ile ilgili beklentilerinin karĢılanması hususunda
beğeni ifadeleri kullanan ziyaretçilerin %67,9‘u (s=127) programın beklentilerinin üzerinde olduğu


AraĢtırmamızda, ziyaretçilerin kendi ifadelerine değinildiği bölümlerde parantez içinde kiĢisel bilgiler verilmiĢtir. Bu sıralama,
sözü edilen ifadenin sahibinin geldiği Ģehir, cinsiyeti, yaĢı, mesleği ve sosyo-ekonomik durumu Ģeklindedir.
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yönünde cümleler kurmuĢlardır. Bu grubun %32,1‘i (s=60) ise programı beğendiklerini ve/veya
etkilendiklerini dile getiren ifadelere yer vermiĢlerdir. Semâ ile ilgili duygu ve düĢüncelere bakıldığında
vurgulu olarak söylenmiĢ beğeni ifadeleri göze çarpmaktadır. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu program
hakkındaki fikirlerini dile getirirken çok güzel, çok iyi, çok etkileyici, gayet güzel, oldukça baĢarılı, son
derece yeterli, umduğumdan daha güzel gibi vurgulu sıfat söylemlerine baĢvurmuĢladır. Bu konudaki
birkaç örnek Ģu Ģekilde sıralanabilir:
“Duygulandım, daldım gittim. Hislerimi anlatamıyorum.” (Konya, bayan, 23, güvenlik görevlisi, orta)
“O kadar derin anlamı var ki yaşamak gerekir.” (Konya, bayan, 28, yüksek mühendis, orta)
“Her şey o kadar etkileyici ve iz bırakıcı ki söyleyecek söz bulamıyorum.” (Ġzmir, bayan, 54, ev hanımı, yüksek)
“Duygu ve düşüncelerim yazmakla bitmez, çok mükemmel.” (Giresun, bay, 44, memur, orta)
Semâ Âyini boyunca içinde bulundukları psikolojiyi anlatan cümleler kuranların %30,4‘ü (s=32),
Allah‘a yakınlık; %30,4‘ü (s=32), ruhen rahatlama tecrübesi yaĢamıĢlardır. Bu grubun %10,4‘ü (s=11),
kendini ve hayatı sorgulamaya dair ifadelere yer verirken %6,6‘sı (s=7), kendini semâ yapar gibi
hissettiğini veya semâ yapmayı istediğini belirten ifadelere yer vermiĢtir. Tutum cümleleri kuran grubun
%3,8‘i (s=4), baĢka âlem sözünü kullanırken %2,8‘i (s=3) ise, âyini diğer insanların da görmeleri gerektiği
yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir. Tutum cümleleri analiz edilirken sık rastlanan bir ifade belirlenmiĢ;
ardından tüm ziyaretçilerin cevapları bu ifadeyi içerip içermediğine göre sayılmıĢtır. Bu bağlamda Allah‘a
yakınlık ve ruhsal rahatlama duyguları ön plana çıkmıĢtır. Ziyaretçilerin bu kadar yoğun bir Ģekilde
Allah‘tan bahsetmeleri âyinin bir dinî tecrübe niteliği taĢıdığının açık bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Ayrıca ifadelere bakıldığında yoğun duygusallık içeren cümleler göze çarpmaktadır. Birkaç örneği Ģu
Ģekilde sıralamak mümkündür:
“Allah‟a yakınlaşma ve onun yüzünün her yerde olması.” (Ġstanbul, bay, 40, turizm, orta)
“Bütün yollar Allah‟a ulaşmak içindir.” (Ankara, bay, 65, emekli, orta)
“Çok etkilendim. Kendimi Allah‟a çok yakın hissettim.” (Konya, bayan, 30, ev hanımı, orta)
“Hak‟tan alıp halka dağıtmak.” (Konya, bay, 20, yönetici, orta)
“Allah aşkını anlatan en güzel anlar.” (Konya, bayan, 30, mühendis, orta)
“Allah‟a tam manasıyla teslimiyet.” (Konya, bayan, 23, öğrenci, orta)
“Aşk, Allah aşkıyla yapılan harika din yaklaşımı.” (Bursa, bayan, 36, ev hanımı, orta)
“Aşkından başının dönmesini unutacak kadar aşkla yorulan bununla birlikte dünyanın sıkıntılarından da başı
dönmeyecek kadar isabetli olan.” (Çorum, bayan, 26, öğrenci, orta)
“İlâhî aşkın farz kabul edilen davranışlar dışında da ifade edilebileceğini “semâ” ile bir kez daha öğrendim.”
(Kayseri, bayan, 20,öğrenci, orta)
“Hz. Mevlânâ‟nın duygularında kıpırdanan Allah sevgisinin tezahürü olan semânın (zikir)bir hatırlatması, anması
olması bile çok güzel. Amaç, Pîr‟in arınmışlık zikrine talip olabilmek, olmak.” (Konya, bayan, 46, gazeteci/yazar,
orta)
Semâ ile ilgili cümlelerde öne çıkan bir baĢka husus da ruhen rahatlama, ruhsal yolculuk, mâneviyat,
huĢû ve huzur gibi ruhsal dinginliği anlatan temalardır. Ziyaretçilerin yoğun bir biçimde ruha atıflarda
bulunmaları, Mevlevî Semâ Âyini‘nin daha çok insanların ruh dünyalarına hitap ettiğini göstermektedir.
Ġnsanların bu mânevî yöneliĢlerinin ardında pek çok sebep yatmaktadır. Ancak bulgulara göre net olan
husus, bu yöneliĢlerinde ruhsal tatmini yakalama arzusu oranlarının yüksek olduğudur. Bu kategori ile
bağlantılı örnekleri Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür:
“Gerçekten mükemmeldi. Sabır, saygı, içtenlik, sevgi… Hem rahatlatıyor hem aslına dönmesine yardımcı.” (Kayseri,
bayan, 20, öğrenci, orta)
“Çok duygulanıyorum. Mânen rahatlıyorum. Dünyanın boş olduğunu düşünüyorum.” (Konya, bayan, 40, ev
hanımı, orta)
“Semâ Âyini izledikten sonra ruhumun yıkandığını hissediyorum.” (Ġzmir, bayan, 62, emekli, orta)
“Bir insanı götürülebilecek en uç noktaya, derinliklere götüren, ruhen insanın nefsinden ayrıldığı bir görüntü.”
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(Antalya, bay, 25, mühendis, orta)
“Mânevî hazza doydum.” (Niğde, bay, 27, gazeteci, orta)
“İnsanda mâneviyatı son derece yükseltiyor.” (Çankırı, bay, 20, öğrenci, orta)
“Göz doldurucu, etkileyici, mânevî duyguları harekete geçirici bir kompozisyon.” (Adana, bay, 24, subay, orta)
“Huzur verici ve rahatlatıcı bir gösteri.” (Konya, bayan, 29, hemĢire, yüksek)
“Müthiş, huzur bulunan bir yer. Ruhumu okşayan dönüşlerle bezeli. Ama gerçek özelliğini çoğu yerde anlamıyorlar.
Çok basite indi artık. Dans topluluğu olarak görülüyor.” (Ġzmir, bayan, 19, harita kadastro, orta)
Ziyaretçiler, izledikleri âyin sonucunda kendilerini sorgulama ihtiyacı duyduklarını da belirtmiĢlerdir.
Bu durum, ölümü hatırlama, düĢüncelere dalma, hayatını değiĢtirmeye karar verme gibi çıkarımlarla ifade
bulmuĢtur. Mevlevî Semâ Âyini‘ni izleyen ziyaretçilerin büyük çoğunluğu (%78,1) yüce varlığı ve ona
yakınlaĢma hissini deneyimlemiĢlerdir. Tanrı‘nın varlığı tecrübesini yaĢayan bir kiĢi onun karĢısındaki
konumunu anlamlandırmak için kendini sorgulama ihtiyacı hissedecektir. Nitekim etki ve sonuçları
bakımından dinî tecrübe, bu tecrübeyi yaĢayan kiĢinin kendi var oluĢunu sorguya çekmesi Ģeklinde ortaya
çıkan bir niteliğe sahiptir.1 Bu bağlamda Semâ Âyini sonucunda bir çeĢit dinî tecrübe yaĢayanların
kendilerini sorgulama ihtiyacı duymaları mantıklı görünmektedir. Bu konunun örnekleri Ģu Ģekilde
sıralanabilir:
“Nefis terbiyesi.” (Isparta, bayan, 22, öğrenci, orta)
“İnsanın kâinattaki küçük konumunu anlamasına yardımcı oluyor.” (Konya, bayan, 20, öğrenci, orta)
“Ahiret, ölüm ve kendimi sorgu halinde hissediyorum.”(Konya, bay, 40, serbest meslek, orta)
“Dünyaya daha az meyil etmem gerek”(Konya, bayan, 42, ev hanımı, orta)
“Mâneviyatı öne çıkarıp insanın kendini sorgulamasına yardımcı oluyor.”(Ġstanbul, bayan, 33, mesleğini
yazmamıĢ, orta)
Ziyaretçilerin ifadelerine bakıldığında, semazenlerin içinde bulundukları psikolojik durumun bazı
seyircilere yansımıĢ olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Nitekim bu bölümde, ziyaretçilerin
kendilerini semâ yapıyormuĢ gibi hissettikleri Ģeklindeki ifadelerin yanı sıra, semazenlerin yerinde olma
arzusunu içeren ifadelere de rastlamak mümkündür:
“Kendimi halkada hissettim. Ölmek kadar kutsal. Allah için olunca o kadar güzel ki…” (Ankara, bayan, 49, ev
hanımı, orta)
“Semazenlerin giyimi ve semâ gösterileri insanı gerçekten çok etkiliyor. Onların yerinde olmayı gerçekten çok isterdim.”
(Konya, bay, 26, memur, orta)
“Semazenler neler hissediyor, neler düşünüyorlar çok merak ediyorum. Fakat onlar dönerken ben bunları hissettiysem
onları düşünemiyorum bile…” (Adana, bayan, 32, öğretmen, yüksek)
“Kendilerinden geçiyorlar. Onların yerinde olmak isterdim.”(Konya, bayan, 33, öğretmen, orta)
“Mevlânâ‟yı düşünerek onları izliyorum ve sonunda kendimi o ortamda hissediyorum.”(KahramanmaraĢ, bay, 20,
öğrenci, düĢük)
Semâ ile ilgili tutum cümlelerinde yer alan bir diğer husus da zaman ve mekânın dıĢına çıkma
tecrübesidir. Âyinin insanların ruh dünyalarına daha çok vurgu yapmasıyla iliĢkili olan bu tecrübede
ziyaretçiler, maddî dünyanın sınırlarını aĢma deneyimini dile getirmiĢlerdir. Bu konunun üç örneği
aĢağıdadır:
“İnsanı başka âlemlere götürüyor.” (Konya, bayan, 21, öğrenci, orta)
“Semâ ve mûsikî ruhumu dinlendirdi. Yaşadığım zamanın dışına çıktım.”(Ankara, bay, 28, araĢtırma görevlisi,
orta)
“Dünya içinde ayrı bir dünya, ayrı bir mekan içinde kayboluyor semazenler.” (Ankara, bayan, 23, mezun, orta)
Semâ ile ilgili fikirlerin yer aldığı bu bölümde son olarak değinilecek husus, ziyaretçilerin zevk alarak
1 Hökelekli, Din
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tecrübe ettikleri bu duyguları baĢkalarının da görmesini arzu etmeleridir. Bu ifadelerin, programdan
etkilenen ziyaretçilerin kendilerinin ötesinde evrensel bağlamda deneyimler kazandıklarını gösterdiğini
söylemek mümkün görünmektedir. Örneğin;
“Çok etkileyici ve herkesin hayatında bir defa görmesi gerekir diye düşünüyorum.” (Konya, bay, 23, memur, orta)
Uygulanan anketin sonuçlarına göre; izledikleri Mevlevî Semâ Âyini sonucunda mûsikî ile ilgili
beklentilerinin karĢılanması hususunda beğeni ifadeleri kullanan 222 ziyaretçinin %66‘sı (s=95) çok
beğenme/çok etkilenme yönünde ifadeler kullanırken %34‘ü (s=49), yalın ifadelerle törenden memnun
kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Ziyaretçilerin beklentileri büyük ölçüde umduklarından da fazlasıyla
karĢılanmıĢtır. Bu durumu, ―çok beğendim‖, ―çok etkileyici‖, ―umduğumdan daha güzeldi‖ gibi vurgulu
söyleyiĢlerle dile getirdikleri gibi ―harika‖, ―muazzam‖, ―mükemmel‖ gibi yüksek düzeyde memnuniyet
bildiren sözlerle de dile getirmiĢlerdir. Ayrıca sade bir söylemle programı beğendiklerini ve/veya
etkilendiklerini dile getiren ziyaretçilerin ifadeleri arasında ―güzel‖, ―hoĢ‖, ―etkilendim‖, ―karĢıladı‖ gibi
ifadeler yer almaktadır.
Semâ Âyini boyunca dinledikleri müziğin etkisiyle içinde bulundukları psikolojiyi anlatan cümleler
kuranların %70,9‘u (s=66), mûsikînin onları rahatlattığını, ruhlarını dinlendirdiğini beyan eden sözler
ifade etmiĢlerdir. Bu grubun %18,2‘si (s=17), mûsikîyi oldukça mistik ve ilâhî bulduklarını; özellikle ney
sesinden etkilendiklerini bildirmiĢlerdir. Mevlevî Mûsikîsi sonucunda, hissettikleri ile ilgili tutum cümleleri
kuranların %9,7‘si (s=9), Allah‘a yakınlık; %7,5‘i (s=7), kendini sorgulama; %7,5‘i (s=7), baĢka âlem;
%4,3‘ü (s=4) ise evrensellik tecrübelerini deneyimlemiĢlerdir.
Mevlevî Âyin Mûsikîsi ile ilgili tutum cümlelerinin ilk sırasında rahatlama, ruh dinginliği, mânevî
huzur gibi duygular yer almaktadır. Semâ ile ilgili düĢüncelerde de yer almasına karĢın ruhla ilgili ifadelerin
mûsikî konusunda birden artıĢ göstermesi oldukça dikkat çekicidir. Bu sonuçlar, mûsikînin ruhun gıdası
olduğu yönündeki anlayıĢı destekler niteliktedir. Anketlerdeki duygu ve düĢünceleri ifade eden
cümlelerde ―ruh‖ kelimesinin semâ bölümünde 10, mûsikî bölümünde bir kiĢide iki defa olmak üzere 28
yerde geçmesi de semâ Âyini‘nin, özellikle Âyin Mûsikîsi‘nin insanların ruhlarına hitap ettiğinin göstergesi
olarak kabul edilebilir. Tüm bunların yanında, Semâ Âyin Mûsikîsi‘nin insanlarda huzur, huĢû ve coĢku
duyguları uyandırdığını söylemek de mümkün görünmektedir. Konuyla ilgili bazı örnek cümleleri burada
kaydetmek yerinde olacaktır:
“Ruhumu dinlendiriyor, manevî huzur veriyor.” (Kayseri, bayan, 21, öğrenci, orta)
“Ruhları şahlandıran, insana Hakk‟ını hatırlatan psikolojik ilaç” (Kayseri, bay, 27, esnaf, yüksek)
“İnsanın ruh kapılarını açıyor.” (Konya, bayan, 27, eğitimci, orta)
“Çok hoş bir ezgi, tamamen insanın ruhuna hitap eden bir olgu.” (Hatay, bay, 29, biyolog, yüksek)
“Yaşamdan önce ayıran sonra huzura doğru yolculuk yaptıran mûsikî, ruhumun dinlenmesine vesile oldu.” (Niğde,
bayan, 27, hemĢire, orta)
“Ruhun Cenab-ı Hakk‟ı bulma yolundaki billurlaşmasından ruhundaki duyguların notalara dökülmüş hâli.”
(Çorum, bayan, 26, öğrenci, orta)
“Dinlendirici ve mânevî duyguları güçlendirici.” (Konya, bayan, 30, ev hanımı, orta)
“Gözlerimi kapatıp dinleyince çok farklı hislerim oldu. İnsanı rahatlatan başka âlemlere götüren bir müzik. Başka
hiçbir müzikte böyle lâhûtîlik olamaz.” (Konya, bayan, 23, ev hanımı, orta)
“Nefis, coşturucu, vurgulayıcı.” (Ġzmir, bayan, 60, emekli öğretmen, orta)
“Elest bezmine hasret. Kudümün vuruşları bazen kalbimde yankılanıyor. Gözlerimi kapadığımda mûsikî beni
istediğim yere götürüyor. Bu kadar güçlü.” (Kastamonu, bayan, 20, öğrenci, orta)
Katılımcıların pek çoğu, Mevlevî Mûsikîsi‘nin ruha hitap eden rahatlatıcı etkilerinden sonra
dinledikleri müziğin özellikle dinî, tasavvufî, mistik boyutlarını vurgulayan ifadeler dile getirmiĢlerdir. Bu
tür ifadelerde ―ney‖in özellikle belirtilmesi dikkat çekicidir. Bu sonuçlar, ―ney‖in Tasavvuf Mûsikîsi‘nde
ve Mevlevîlik‘te özel bir yere sahip olduğu yönündeki kabullere de iĢaret etmektedir. Bazı örnek ifadeler
Ģunlardır:
“Diğer dinî unsurlara benzettim. Yakın geldi. Söyleyecek söz bulamıyorum.” (Kayseri, bayan, 20, öğrenci, orta)
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“Son derece mistikti.” (Ġstanbul, bayan, 42, ticaret, yüksek)
“Çok kutsal geldi.” (Konya, bayan, 26, veteriner hekim, orta)
“Dinî müzik ile tasavvufî arayış ve buluşma çok güzel ifade ediliyor.” (Ġzmir, bayan, 55, uzman doktor, yüksek)
“Mûsikî hakkında çok bilgim olmamasına rağmen neyin mistik sesinden etkilendim.” (Ġstanbul, bay, 23, rehber,
yüksek)
“Ney sesi ateştir. İçinde ateş olmayan bu duyguyu yakalayamaz.” (Konya, bayan, 29, öğretmen, orta )
“Tasavvuf müziğini özellikle ney sesini duyduğumda ürperiyorum.” (Adana, bayan, 32, öğretmen, yüksek)
“Özellikle “Ney”in dilinden yanmış, pişmiş, arınmış bir nefsin nefesini duyarak mest olmak ötelere götürüyor. Diğer
enstrümanlar da insanın kalp atışlarında coşan lirik şiirlere çığlık attırır gibi… Kelimeler kifayetsiz, sözler nihayetsiz
kalıyor.” (Konya, bayan, 46, gazeteci/yazar, orta)
Ziyaretçilerin, program esnasında dinî duygulara kapıldıklarını belirtmeleriyle paralel olarak
dinledikleri mûsikî sonucunda Allah‘a yakınlaĢma, ilâhî aĢk gibi ifadelere de yer verdikleri gözlenmiĢtir.
Bunlarda bazıları Ģöyle sıralanabilir:
“Aşkımı ulvîleştirdi, gönlümü temizledi, aşkı duymamı sağladı.” (Konya, bayan, 21, öğrenci, orta)
“Huzur bulduğum ve Allah‟a daha çok yakınlaştığımı hissettiğim anlar yaşatan bir müzik. Dünyada, dinlendiği
anda herkeste aynı duyguları uyandıracağına inanıyorum.” (Konya, bayan, 30, mühendis, orta)
“İnsanın kendinden geçmesi ve yaratanı ile söyleşmesini başka bir enstrümanla anlatması ve anlaşması. Mânâ
âleminde oluşumun anlatılmaz güzelliği.” (Konya, bay, 50, emekli, orta)
Mevlevî Mûsikîsi ile ilgili duyguların dile getirildiği cümlelerde, ziyaretçilerin hayatı ve kendilerini
sorgulamalarına, bu tecrübeden kendilerine ders çıkarmalarına iĢaret eden ifadelere rastlanmıĢtır. Bu
ifadeler, âyinin etkisinin uzun süreli olacağına dair ipuçları veriyor görünmektedir. Bazıları Ģunlardır:
“Kendini sorgulamayı ve hayatı anlamayı sağlıyor.” (Ankara, bayan, 23, mezun, orta)
“Rûhânî rahatlama, bir yerde nefsin terbiyesi, hesaplaşma.” (Konya, bay, 25, optisyen, orta)
“Yaşantımı değiştirmeyi aklıma getirdi.” (Kayseri, bay, 29, ticaret, orta)
“Televizyon karşısında izlemekten ayrı bir duygu. Tanrı‟ya inancımı daha da artırdı. Dinî duygularım büyük ölçüde
değişecek.” (Çorum, bayan, 24, öğrenci, yüksek,)
Mûsikînin ruha hitap ettiğine vurgu yapan ifadelerin arasında zaman ve mekanın sınırlarını aĢma
tecrübesi de deneyimlenmektedir. Bu tür ifadelerin, dinî tecrübenin aĢkın boyutuna vurgu yaptıkları
söylenebilir. Bu konudaki iki örnek Ģunlardır:
“İnsanı rahatlatan ve başka âlemlere götüren harika bir yorum” (Adana, bayan, 37, ev hanımı, orta)
“Huzur buldum. Neyin sesi çok etkiledi. İnsanı alıp başka âlemlere götürüyor. (Gerçek âleme)” (Kayseri, bayan,
26, öğrenci, orta)
Mevlevî Âyin Mûsikîsi ile ilgili yorumlar arasında kiĢinin kendi dıĢında diğer insanların da benzer
duygulara kapılacağına dair ifadeler vardır. Bu söylemlerin, ziyaretçilerin mûsikî konusunda evrensel bir
anlayıĢ geliĢtirmelerinin bir sonucu olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Evrensellik içeren
ifadelere Ģunlar örnek verilebilir:
“Evrenselliği, ilâhî aşkın teması ve ruh huzuru olması.” (Antalya, bayan, 47, emekli, orta)
“Müziğin evrenselliğinin kanıtı ve diğerlerinden ayıran özelliği tüm vücudu dinlendirmesi ve huzur vermesi.” (Antalya,
bay, 25, mühendis, orta)
Sonuç
Semâ Âyinleri‘nde ortaya konan görsel sunumun ve dinlenen müziğin insan psikolojisi üzerinde
önemli etkileri söz konusudur. Bu bağlamda, araĢtırma sonucu elde ettiğimiz verilere göre; Mevlevî Semâ
Âyini ve Mevlevî Mûsikîsi insanlar üzerinde büyük ölçüde olumlu etkiler bırakmaktadır. Bu noktada,
mânevî yapılanma ile ilgili ifadeler, ön plana çıkmaktadır. Ayrıca mûsikîyi konu alan bölümlerde,
ziyaretçilerin ―ruh‖a çokça atıfta bulunmaları, Mevlevî Âyin Mûsikîsi‘nin büyük ölçüde ruha hitap ettiğini
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göstermektedir. Özetle; Mevlevî Semâ Âyini, izleyenlere dinî bir tecrübe yaĢatmakta; onların daha çok
mânevî hayatlarında iz bırakmaktadır.
Sonuç olarak, aradan asırlar geçmiĢ olmasına rağmen Mevlana‘nın fikirlerinin ve Mevlevî Semâ
Âyini‘nin ilgi odağı olmasının altında manevî sebeplerin olduğu görülebilmektedir. Bu bağlamda,
yaptığımız alan araĢtırması, Semâ tecrübesini yaĢayanlar ve konunun uzmanları tarafından sıklıkla dile
getirilen, Semâ Âyini‘nin doğrudan ruha hitap ettiği yönündeki bilgilerin somut ifadesi olmaktadır. Ayrıca
bu çalıĢma, insanların dinî yöneliĢlerinde duygusal arayıĢların ön planda olduğu ve din eğitimcilerinin bu
ruhsal boĢluğu doldurma giriĢimleriyle daha etkili bir din eğitimi gerçekleĢtirebilecekleri Ģeklinde
yorumlanabilir. Salt bilgi vermenin ötesinde, insanların manevî dünyalarına da hitap eden bir din eğitimi,
hem insanların zihinlerinde doğru bir din algısı oluĢturmada hem de dinin birincil amacı olan Allah ve
insan arasında iliĢki kurma hedefine ulaĢtırmada büyük önem taĢımaktadır.

EKLER
Ġzlenen Mevlevî Semâ Âyini Sonucunda Semâ Ġle Ġlgili Beklentilerin KarĢılanması
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Tutum
Cümleleri

Allah‘a YakınlaĢma
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%
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MEVLEVÎ MÛSĠKÎSĠ VE ġANLIURFA ÖRNEĞĠ
Dr. Hüseyin AKPINAR*

Mevlânâ Celâleddin Rûmî‘ye (ö. 672/1273) nispetle kurulan Mevlevî Tarikatı‘na mahsus tasavvuf
mûsikîsine Mevlevî Mûsikîsi denir. Bu mûsikî, Türk dinî mûsikîsinin Câmi ve Tekke mûsikîsi Ģeklinde
incelenen iki türünden Tekke mûsikîsinin en mühim ve geniĢ dalını oluĢturur.1
Mevlevî tarikatını hariç tutarak, mûsikî tarihimizden bahsetmemiz oldukça zordur. Mevlevîlik, mûsikî,
semâ‘ ve Ģiir gibi güzel sanatların üç asli unsurunu dinî bir Ģekle sokarak devam ettirmiĢ2 ve bu üç
vasıtaya istinat etmiĢtir.3 Mevlânâ, mûsikîyi insanlığa armağan ettiği disiplinin vazgeçilmez unsurlarından
biri haline getirmiĢtir.4 Mevlânâ, Mesnevî ve Divân-Kebîr‘de mûsikîyi övmüĢ ve onu yüksek bir sanat olarak
görmüĢtür.
Bazı eserlerde Mevlânâ‘nın bir mûsikîĢinâs, oğlu Sultan Veled‘in (ö. 711/1312) de rebâbî ve bestekâr 5
olduğu nakledilmektedir. XIII. asırdan zamanımıza notası ulaĢmıĢ en eski eserin Sultan Veled‘e ait 6
olduğu söylenmektedir. Ney, rebâb ve kudüm, Mevlevîliğin sembolü olan mûsikî âletleridir.
Mevlevîhâneler, asırlar boyu mûsikî baĢta olmak üzere çeĢitli güzel sanatların beĢiği olmuĢ,7 birer
Konservatuar vazifesi görmüĢlerdir.
Mevlevî Mûsikîsinin üç boyutu vardır: 1- Tasavvufî (Felsefî), 2- Nazarî (Teori), 3- Amelî (Pratik.)
1- Tasavvufî (Felsefî) Boyut
Güzellik, sevgi ve aĢkın tercüme gerektirmeyen ―dil‖i olan mûsikî,8 tasavvufla iliĢkili bir ilim ve
sanattır.9 ―Sanâyî-i nefîse‖den olan mûsikînin temelinde tasavvufî anlamda aĢk vardır.10 Mevlânâ,
Mesnevî‘de ney ile alakalı ilk on sekiz beyit içinde;
Yel değildir nay sadâsı, aşktır aşk!
Yel götürsün kimde yoksa böyle aşk!
beytiyle aĢkın kuĢatıcılığına dikkat çekmektedir.11 Mevlânâ‘da aĢk, varlığın merkezidir; bütün
yaratıkları hareket ettirir.12 Sesler de aĢksız hareket etmezler. Armoni, sesler arasındaki aĢk iliĢkisi; aĢkın
kendisidir.13
Mevlânâ‘ya göre mûsikî, cennet kapılarının açılıĢ gıcırtısıdır.14 Ona göre sevgi evi, mûsikîden
*

ArĢ. Gör. Dr., Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi

Ömer Tuğrul Ġnançer, ―Mevlevî Mûsıkîsî ve Semâ Âdâbı‖, Konya‟dan Dünya‟ya Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 191, Ġstanbul 2002.
2 Mevlânâ, Mesnevî, I, (Çev: Veled Ġzbudak), Önsöz, Ġstanbul 1991.
3 Fuat Köprülü, Anadolu‟da İslâmiyet, s. 54-55, Ġstanbul 1996.
4 Süleyman Erguner, ―19. Asır Neyzenleri‖, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı: 1, s. 45, Ġstanbul 1993.
5 Ġsmail Hakkı Özkan, Türk Musikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, s. 24, Ġstanbul 1990.
6 Yılmaz Öztuna, Türk Tarihinden Yapraklar, s. 272-273, Ġstanbul 1992.
7 Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi, I, 145-149, Ġstanbul 1933.
8 Lois L. Farukî, İslâm‟a Göre Müzik ve Müzisyenler, (Çev: Ü.Taha Yardım), s. 39, Ġstanbul 1985.
9 Ali ġeriati, Sanat, (Çev: Ejder OkumuĢ), s. 113, Ġstanbul 1999.
10 BeĢir Ayvazoğlu, İslâm Estetiği ve İnsan, s. 38, Ġstanbul 1989.
11 Cinuçen Tanrıkorur, Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, s. 185, Ġstanbul 1998.
12 Annemarie Schimmel, Ben Rüzgarım Sen Ateş, (Çev: Senail Özkan), s. 168-177, Ġstanbul 1999.
13 Yalçın Çetinkaya, Müzik Yazıları, s. 193-194, Ġstanbul 1999.
14 Schimmel, Ben Rüzgarım Sen Ateş, s. 197.
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oluĢmuĢtur. Onun için mûsikî, cennet kapılarının sesidir ve semâ‘, safa, câna Ģifa, rûha gıdadır.1 Semâ‘
(mûsikî), ilâhî aĢka ulaĢmada bir vasıtadır. Mevlânâ, kâinatı ilâhî bir mûsikî dairesi olarak algılar. Onun
önünde her Ģey bir enstrüman olur, her olay müziğe dönüĢür. Mevlânâ‘nın nazarında mûsikî
enstrümanlarının sesi, ―Mesih‘in nefesinin niteliğine‖ sahiptir; yani, rûha hayat vermektedir. 2 Mevlânâ‘ya
göre insanın kendisi Allah‘ın ellerinde bir araçtır (enstrüman) ve bu araçtan neĢet eden bir mûsikîdir.3
2- Nazarî (Teori) Boyut
Mevlevî Mûsikîsi‘nin nazarî ve amelî yönü, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Âyin-i
ġerîf4, Mevlevîlere mahsus, mûsikimizin en büyük formlarından biridir. Bu mûsikî formu, zaman
içerisinde kendine has sanatsal bir görünüm kazanmıĢtır. Mevlevî Âyini bestekârlığı, mûsikî çevresinde
mûteber bir hale gelmiĢtir. Bu formun vücuda gelmesi için bestekârın Mevlevî kültürünü hazmetmiĢ,
onun felsefesini anlama ve tahlil etme konusunda yeterli, bu yola rûhen yakın ve üst seviyede bir mûsiki
bilgisine sahip olması gerekmektedir.
Mevlevî Âyinlerinin bestelenmesinde Klasik Türk Mûsikîsinin bütün makâmları kullanılabilir. Gerek
ilk peĢrevde ve gerekse âyinin nutk-ı Ģerîf (Âyinlerdeki söz unsuruna güfte yerine nutk-ı Ģerîf tâbiri
kullanılmaktadır.) kısmında pek çok makâm geçkisine yer verilir. Günümüze kadar yüz altmıĢ civarında
Âyin-i ġerîf bestelenmiĢtir. Dört selâmdan oluĢan Âyin-i ġerîf, farklı usûllerde ölçülmektedir: I. Selâm: 14
/ 4‘lük Devr-i Revân, 8 / 4‘lük Ağır Düyek veya Düyek, II. Selâm: 9 / 4‘lük Evfer, III. Selâm: 28 / 4‘lük
Devr-i Kebir, 8 / 4‘lük Ağır Düyek,12 / 4‘lük Frenkçin, 20 / 4‘lük Fahte, 10 / 8‘lik Aksak Semâî ve 6 /
8‘lik Yürük Semâî, IV. Selâm: 9 / 4‘lük Evfer usûlünde ölçülür. Birinci ve üçüncü selâmlar, ikinci ve
dördüncü selâmlara göre daha uzuncadır. Üçüncü selâm, en çok usûl ve makâm geçkisinin yapıldığı ve
güftenin olmadığı bir terennümün bulunduğu bölümdür. Sonunda yalnız sazlarla icrâ edilen genelde
Düyek usûlünde bestelenmiĢ olan bir son peĢrev ve son Yürük Semâî ile Âyin-i ġerîf‘in bestesi son bulur.
Âyin-i ġerîf‘in güftesi, genellikle Mevlânâ‘nın Mesnevî ve Divan-ı Kebîr‘inden seçilir. Âyinler, birinci selâmın
makâmıyla anılır.5 Mevlevîliğin ney, rebâb ve kudüm gibi önemli mûsikî âletlerinin kendilerine mahsus
eğitim, usûl ve metotları vardır.
3- Amelî (Pratik) Boyut
Mevlevî Mûsikîsi‘nin icrâ edilmesi, yukarıda özet olarak verdiğimiz Âyin-i ġerîf‘in semâ‘ eĢliğinde
pratiğe aktarılmasıdır. Âyin-i ġerîf‘in icrâsı için sâzende ve hânendelere yani, âyinleri sazlarıyla ve sesleriyle
icrâ etmekle görevli müzisyenlere (neyzen, kudümzen, rebâbî, halîlezen, icrâcı, âyinhân vb.) ihtiyaç vardır.
Bunların ileri seviyede mûsikî bilgisine sahip olmaları gerekir.
Mevlevîlik‘te sâzende ve hânendelere genel olarak ―Mutrıb Heyeti‖ denmektedir. Âsitâne denilen
büyük Mevlevîhâne‘lerde mutrıb heyeti için ayrılmıĢ, semâhânenin bir bölümünü oluĢturan ―Mutrıb
Mahfili‖ bulunmaktadır.
Mevlevî Âyini, semâya eĢlik amacıyla oluĢturulmuĢ bir Mevlevî Tarikatı mûsikîsidir. Mevlevî semâı;
ayakta (kıyâmî), dönerek (devrânî) ve sessiz (hâfî) yapılan bir zikir türüdür. Mevlevî Âyini, mukâbele
sırasında hiçbir zaman tek baĢına seslendirilmeyip öncesinde ve sonrasında baĢka türlerle birlikte icrâ
edilir. Bu türlerin seslendirilme sırası Ģu Ģekildedir:
1 Annemarie Schimmel, Tasavvufun Boyutları, s. 164, Ġstanbul 1982.
2 Annemarie Schimmel, ―Rûmî‘nin Nazarında Mesih ve Meryem Ġle Ġlgili ġiirsel Ġmgeler‖, (Çev: Mehmet ġahin), Türkİslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, (Mevlânâ Özel Sayısı), s. 160, Konya 2007.
3 Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm Sanatı ve Maneviyatı, (Çev: Ahmet Demirhan), s.168, Ġstanbul 1992.
4 Âyin-i ġerîf, Mevlevî tarikatında ―mukâbele‖ denen semâ‘ töreni sırasında okunup çalınan mûsikî eseridir. Bu eser, Türk
mûsikîsinin en büyük formlarından biridir. Âyin-i ġerîf‘lerin güftesi, genellikle Mevlânâ‘nın Ģiirlerinden seçilir ve
dolayısıyla Farsça‘dır. Bkz. Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, I, 130-131, Ankara 1990.
5 Onur Akdoğu, Türk Müziği‟nde Türler ve Biçimler, s. 451-453, Ġzmir 1996; Mehmet Gönül, ―Mevlevîlik ve Mûsıkî‖, İSTEM
İslâm San‟at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Sayı. 10, s. 75-89, Konya 2007; Halil Ġbrahim Yüksel, ―Mevlevî Mûsikîsi‖,
Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu, 30 Eylül-01 Ekim, s. 269, Manisa 2006.
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1- Na‘t: Sözleri Mevlânâ‘ya, bestesi Mustafa Itrî Efendi‘ye (ö. 1712) ait olan na‘tın, ―Na‘thân‖
tarafından okunması, 2- Post Taksimi: Na‘tın bitiminde ―Kudümzen baĢı‖nın kudüme birkaç darp
vurmasını müteakip, ―Neyzen baĢı‖nın okunacak âyinin makâmında baĢ taksim yapması, 3- Ġlk PeĢrev:
Dört hâne bir teslimden oluĢan peĢrevin icrâsı, 4- Ney Taksimi: Neyzen baĢının kısa bir taksim yapması,
―Âyinhânlar‖ı okumaya, ―Semâzenler‖i de semâya hazırlaması, 5- Âyin-i ġerîf: Âyinin dört selâmının
semâ‘ eĢliğinde icrâsı, 6- Son PeĢrev: Âyinin makâmında yürükçe icrâ edilmesi, 7- Son Yürük Semâî, 8Son Taksim: Ney veya baĢka bir enstrümanla taksim yapılması, 9- AĢr-i ġerîf: Na‘thân veya
Âyinhânlardan birisinin Kur‘ân-ı Kerîm‘den bir AĢr-ı ġerîf okuması, 10- Gülbang: ―Duacı Dede‖ nin
yapacağı dua ve Fâtiha okunması.1
ġanlıurfa‘da Mevlevîlik ve Mevlevî Mûsikîsi
Mevlevîliğin ġanlıurfa‘ya ne zaman girdiği tam olarak bilinmemektedir. Tahmini olarak XVIII. yüzyıl
ortalarına doğru, 1700‘lü yılların baĢında Tükistan‘dan Anadolu‘ya (Konya‘ya) göç eden Abdulhamid
Dede (ö.1876) ve Haydar Dede adında iki Mevlevî Ģeyhi tarafından Urfa‘ya getirildiği söylenmektedir. 2
ġanlıurfa‘da Mevlevîlik, çok fazla olmasa da insanlar tarafından kabul edilmiĢ bir tarikat idi.3
Bütün Mevlevîhâne‘lerde mûsikî faaliyetleri olduğu gibi ġanlıurfa Mevlevîhânesi‘nde de iki yüzyıl
boyunca mûsikî faaliyetleri olmuĢtur. Zira bir Mevlevîhâne‘de mûsikimizin en büyük formu olan Âyin-i
ġerîf icrâsı için neyzeniyle, kudümzeniyle, âyin okuyucusuyla asgari olarak on tane yüksek seviyeli
müzisyenin olması gerekmektedir.4 ġanlıurfa Mevlevîhânesi‘nde icrâ edildiğini düĢündüğümüz Osmanlıca
bir Âyin-i ġerîf mecmuası elimizde mevcuttur.5
Abuzer Akbıyık‘a göre 1725-1925 yılları arasında iki asır faaliyetini sürdüren ġanlıurfa
Mevlevîhânesi‘nde icrâ edilen Mevlevî mûsikîsinin Urfa halk müziğine de etkisi olmuĢtur. 6 Mehmet
Özbek‘e göre de ġanlıurfa müziğini etkilemiĢ olan dinî mûsikî eserleri, Mevlevî tarikatı ürünleridir.
Mevlevî mûsikîsi, ġanlıurfa‘da belli bir dönem yaĢayarak özellikle Ģehir mûsikîsini etkilemiĢtir. Mevlânâ
felsefesi, mistik bir rûha sahip olan ġanlıurfalıları kendine çekmiĢ; ġanlıurfa Mevlevîhânesi, saz, ses ve
semânın yer aldığı bir ―mûsikî meĢkhânesi‖ olmuĢtur. ġanlıurfalı Mevlevîler, asırlar boyunca Mevlevî
mûsikîsinin ilâhî nağmelerini en asil seslerle örmüĢler ve en esrarlı duygularla üflemiĢlerdir. Mevlevîhâne,
ġanlıurfa mûsikîsi esaslarının zamanla geliĢmesini ve Ġstanbullu Mevlevî üstatlarının elinde olgunlaĢan
mûsikî edebiyatının ġanlıurfa‘ya ulaĢmasını sağlamıĢtır.7
Cihat Kürkçüoğlu arĢivinden alınan 1883 tarihine ait fotoğrafa göre Urfalı Mevlevîler, ney, def ve
kudüm enstrümanlarını kullanmıĢlardır.8 Dolayısıyla Urfa Mevlevîhânesi‘nde bu enstrümanların eğitimi
de verilmiĢtir.
Mehmet Özbek‘e göre ġanlıurfa‘da bilinen son Mevlevî neyzeni ―Kıde Hâfız‖ lakaplı Ġsmail
ġimĢek‘tir. Ġsmail ġimĢek, 1887‘de Urfa‘da doğmuĢtur.9 Dellek Mahmut Hâfız‘a göre aslen Birecikli olup
Mevlevî Derneği‘ndeki bir tabloda Mevlevî kıyafetiyle, elinde ney ile bir resmi vardır.10 Hayatı hakkında
Akdoğu, Türk Müziği‟nde Türler ve Biçimler, s. 454-457; Yüksel, ―Mevlevî Mûsikîsi‖, Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler
Sempozyumu, s. 269.
2 Mahmut KarakaĢ, ―ġanlıurfa‘da Mevlevîlik‖, GAP Gezgin‟i Kültür, Sanat, Turizm ve Folklor Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, s. 58-62,
ġanlıurfa 2006.
3 Ali Tenik, ―Sosyo-Psikolojik Açıdan Zikir ve ġanlıurfa Dergâh Câmii Örneği‖, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi,
Yıl: 3, Sayı: 8, s. 106, Ankara 2002.
4 Ömer Tuğrul Ġnançer-Ahmet Özhan, Şarkılar Seni Söyler, s. 53-54, Ġstanbul 2007.
5 Söz konusu mecmuayı bize Öğr. Gör. M. Veysi Dörtbudak vermiĢtir.
6 Abuzer Akbıyık, Şanlıurfa Sıra Gecesi, s. 41, ġanlıurfa 2006.
7 Mehmet Özbek, ―ġanlıurfa‘da Halk Müziği‖, GAP Gezgin‟i Kültür, Sanat, Turizm ve Folklor Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, s. 28,
ġanlıurfa 2006.
8 Akbıyık, Şanlıurfa Sıra Gecesi, s. 42.
9 Özbek, ―ġanlıurfa‘da Halk Müziği‖, GAP Gezgin‟i, s. 29.
10 Dellek Mahmut (Akagün) Hâfız ile 16.06.2007 tarihinde yapılan röportaj.
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yazılı bir kaynak bulunmayan, 1960 yılında Urfa‘da vefat eden Kıde Hâfız‘ın ney üflemeyi kimden
öğrendiği bilinmemektedir. Mehmet Özbek‘in Kıde Hâfız için ―ġanlıurfa‘da bilinen son Mevlevî
neyzeni‖1 ifadesinden onun ġanlıurfa Mevlevîhânesi‘nde ney üflemeyi öğrendiği kanaatine varabiliriz.
Fakat Yusuf Bilgin‘in verdiği bilgiye göre Kıde Hâfız, Mevlevî olmadığı gibi baĢka bir tarikata da mensup
değildi. Onun için Mevlevî denilmesinin sebebi, ney‘in Mevlevîlerle bütünleĢmiĢ bir enstrüman olması ve
o dönemde Urfa‘da baĢka ney üfleyen kimsenin bulunmaması olabilir.2
ġanlıurfalı olup buradaki Mevlevîhâne‘de yetiĢen mûsikîĢinaslardan niceleri kimliklerini ihmal
yüzünden tespit edilememiĢtir. ġanlıurfa‘da doğup yetiĢmiĢ oldukları halde, daha yetkili Ģeyhlere
bağlanmak üzere Konya, Ġstanbul ve Mısır Mevlevîhânelerine giden derviĢ ve mûsikîĢinasların varlığı
bilinmektedir. Mehmet Özbek‘e göre Cumhuriyetle birlikte bütün yurtta tarikat törenlerine son
verilmesiyle Mevlevî mûsikîsi ve onun nezih sanat anlayıĢı Halk mûsikîsi içinde yerini almıĢ, bir
topluluğun ve kurumun değil, bir milletin vicdanının sesi olmuĢtur.3 Kanaatimizce Mevlevî mûsikîsinin
yapısı, tavır ve tarzıyla Halk müziğinin tavır ve tarzı birbirinden ayrıdır. Bu sebepten Mevlevî mûsikîsi,
Halk müziğinin içinde değil, yazılı kaynaklarla ve sınırlı icrâlarla günümüze taĢınmıĢtır.
Mevlevîlik, ġanlıurfa‘da birçok müzik sever (mûsikîĢinâs) ve tasavvuf müziği okuyucusu (hânende)
yetiĢmesine yardımcı olmuĢtur.4 ġanlıurfa Mevlevîhânesi, mûsikî yönüyle ġanlıurfa‘ya yeni bir soluk
getirmiĢ; ney, kûdüm, tanbur ve rebab üstatlarının yetiĢmesinin yanı sıra hânendelerin yetiĢmesinde de
etkili olmuĢtur. Kanunî Cürre Mehmet (1800‘lü yıllarda yaĢamıĢ, hânende ve sâzende), Kıde Hâfız
(neyzen), Hacı Bozan Uzungöl (hânende), Abdurrahman (?-1941, Tanburî, Dârü‘l-Elhân derleme
çalıĢmalarında kaynak kiĢi) ġanlıurfa Mevlevîhânesi‘nden feyz alan kiĢilerden sadece bir kaçıdır. Bugün
bile Hicâz makâmında ―Eski Mesnevi‖ ismiyle; Mesnevî‘nin ilk on sekiz beyti ile icrâ edilmekte olan gazel,
Urfa Mevlevîhânesin‘de icrâ edilen dinî mûsikînin din dıĢı mûsikîye yansımasıdır.5
ġanlıurfa Mevlevîhânesi, 1994 yılından itibaren Câmi olarak hizmet vermeye baĢlamıĢtır. 1994 yılında
kurulan ve kısa adı ġURKAV olan ġanlıurfa Kültür ve AraĢtırma Vakfı bünyesinde, tasavvuf mûsikîsi ve
semâzen topluluğu oluĢturulmuĢtur. Bu topluluk, 1997 yılına kadar birçok etkinliklerde bulunmuĢ, semâ
törenleri ve tasavvuf mûsikîsi programları gerçekleĢtirmiĢtir. 2004 yılında Mevlevî kültür ve mûsikîsini
yaĢatmak amacıyla ―ġanlıurfa Mevlevihanesi YaĢatma ve Kültür Derneği‖ kurulmuĢtur. Bu dernek, hâlâ
çeĢitli etkinliklerde bulunarak, özellikle dinî-kutsal gecelerde semâ programları düzenlemektedir.6
Sonuç olarak; Mevlânâ‘ya nispetle kurulan Mevlevîliğe mahsus Mevlevî Mûsikîsi, Mevlevîliğin
vazgeçilmez unsurlarından biridir. ġanlıurfa‘da bir kısım insanlar tarafından benimsenen Mevlevîlik,
yayıldığı bütün coğrafyada olduğu gibi burada da mûsikî kalitesinin artmasına, hânende ve sâzendelerin
yetiĢmesine sebep olmuĢtur. ġanlıurfa‘da ney ve kudüm gibi enstrümanlar, Mevlevîlik sayesinde
öğrenilmiĢ ve kullanılmaya baĢlamıĢtır. Mevlevî mûsikîsi, ġanlıurfa‘da belli bir dönem yaĢayarak özellikle
Ģehir mûsikîsini etkilemiĢtir.
Bir dönemin konservatuar mahiyetindeki Mevlevîhâne‘lerin tamamında olduğu gibi ġanlıurfa
Mevlevîhânesi‘nde de mûsikî faaliyetleri olmuĢtur. Zîra, Türk mûsikîsinin en büyük formu olarak kabul
edilen Âyin-i ġerîf‘in icrâsı için bir Mevlevîhâne‘de neyzen, kudümzen ve âyin okuyucusunun ileri
seviyede mûsikî bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Özbek, ―ġanlıurfa‘da Halk Müziği‖, GAP Gezgin‟i, s. 29-30.
Mevlidhân, Gazelhân ve ġâir Yusuf Bilgin ile 15.10.2007 tarihinde yapılan röportaj.
3 Özbek, ―ġanlıurfa‘da Halk Müziği‖, GAP Gezgin‟i, s. 29-30.
4 KarakaĢ, ―ġanlıurfa‘da Mevlevîlik‖, GAP Gezgin‟i, s. 576.
5http://www.osmanoksuzoglu.com/images/erciyes-sunum.xml, 29.10.2007.
6 Mehmet Emin Ertan, ―Günümüzde ġanlıurfa‘da Mevlevîlik ve ġair Abdî‘nin Mesnevî-i Mânevî Hakkında Yazdığı Gazel‘in
ġerhi‖, Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu, 30 Eylül-01 Ekim, s. 115, Manisa 2006.
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MEVLÂNÂ‘NIN SÖZLERĠNDEKĠ ÇEKĠCĠLĠĞĠN NEDENLERĠ
Dr. Hasan ALMAZ*

Ġnsanlık tarihinde önemli etkiler bırakmıĢ ve bu etkileriyle birçok insana yol gösterici olup sevgi, barıĢ,
kardeĢlik ve hoĢgörü sembolü olmuĢ Ģahsiyetlerin baĢında gelenlerden birisi de hiç Ģüphesiz Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî‘dir. Mevlânâ, Kur‘an ıĢığında insanı yaratılmıĢların en Ģereflisi bilen birisi olarak insana
değer veren, onu sevmeyi ve değer vermeyi herkese öğütleyen, her dilden, dinden, renkten insanı
kucaklayan yönüyle yaĢadığı çağdan bu yana hep sevginin, barıĢın, kardeĢliğin ve hoĢgörünün sembolü
olarak anılagelmiĢtir. Ġnsanlığa ahlak, sevgi, hoĢgörü ve aĢkı gösteren Mevlânâ, bu noktada insana adeta
ilahi bir ıĢık, cana can katan bir güzellik olmuĢtur. Herkesin can dostu olmuĢtur. Mevlânâ‘yı bu derece
insana sevdiren ve önemli kılan Ģey elbette onun eserlerinde dile getirdiği kendi sözleridir.
Mevlânâ‘nın sözleri bugün dünya üzerinde bir evrensel değer haline gelmiĢtir. Doğu dünyasında da
batı dünyasında da Mevlânâ‘ya ve eserlerine gösterilen ilgi gün geçtikçe artmakta ve geniĢ halk kitlelerini
etkilemektedir. Onun sözlerinin bu kadar etkileyici olmasının din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı
gözetilmeksizin herkes tarafından kabul görmesinin çeĢitli nedenleri vardır. Bu nedenler de hiç Ģüphesiz
onun sözlerinin etkileyiciliği kadar önemlidir.
Mevlânâ için esas mesele insandır. Mevlânâ‘ya göre insanı sevmek Allah‘ı sevmektir. Mevlânâ edindiği
deneyimleri sentezleyerek insanın özüne varır. Ġnsana yaklaĢırken de sevgi dilini kullanır. Özü sevgidir.
Çünkü insanı insan yapabilen tek değer sevgidir. Mevlânâ insanı kusurlarıyla, günahlarıyla ve sevaplarıyla
kabul eder.
“Sevgiyle acılar tatlılaşır, sevgiyle bakırlar altın olur. Sevgiyle tortular berraklaşır; sevgiyle dertler şifa bulur. Sevgiyle
ölüler dirilir, sevgiyle padişahlar kul olur. Bu sevgi de bilgi sonucu oluşur.”1
Mevlânâ ayrılık, gayrilik, bölücülük yapanı kabul etmez ve böylesi kiĢiler bizden değildir der.
“Beri gel daha beri; bu yol vuruculuk nereye dek böyle; bu kavga, gürültü, bu hır gür nereye dek böyle? Sen bensin işte,
ben senim işte,”
Mevlânâ hiç ayırım gözetmeksizin insanları birliğe, kardeĢliğe çağırır. Ġnsanı kendi halinde bırakmaz,
topluluğa karıĢtırır. Kim olursa olsun birliğe dahil olmaya çağırır. Bu daveti yaparken de esas kabul ettiği
Ġslam‘dan asla ayrılmaz. Ġslam kelime anlamı olarak da sevgi ve barıĢı sembolize eder. Mevlânâ‘nın
çağırdığı merkez de sevgi ve barıĢtır. Bir pergel misali bir ayağı Ġslam‘da sabit dururken 72 milleti dolaĢır.
Toplumdaki kardeĢliğin oluĢmasında inanç ve maneviyatın önemi üzerinde durur, bunun oluĢması için
de sevgiyi esas kabul eder. Toplumsal barıĢı ve hoĢgörüyü sağlamak için güzel reçeteler sunar. Sevgi
tohumlarının toplumda yeĢermesi için herkesin kabul edeceği projeler üretir. Sunduğu bu reçete ve
projeler her kesimden insanın beğenisini kabul ettiği için de insanlar üzerinde çok az kiĢiye nasip olacak
bir etki bırakmıĢ bir Ģahsiyettir.
“Sevgilisiyle hoş geçinen sevgilisiz kalmaz, müşteri ile iyi anlaşan iflas etmez. Ay geceden ürkmediği için parlak kaldı,
gül dikenle uyuştuğu için o güzel kokuyu elde etti.”
Günümüz dünyasında insanın içinde bulunduğu bunca teknolojik geliĢmiĢliğe rağmen bir boĢluk
hisseden insanlar Mevlânâ‘nın herkesi kucaklayıcı düĢüncelerine ve sevgisine doğru yönelmektedir.
Dünyanın her yanında insanlar Mevlânâ‘ya koĢmaktadır. Bunun nedenleri nelerdir?
*
1

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü. almaz@harran.edu.tr
Mesnevi, Ġkinci defter, s.239.
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Mevlânâ‘nın sözlerinin etkileyiciliği o derece ileridir ki Mevlânâ‘nın düĢünce esasını kabul etmeyenler
bile kendi duygu dünyalarına hitap eden birkaç kelimeyi Mevlânâ‘dan duyduklarında inanılmaz bir
teslimiyet içine girebiliyorlar. Mevlânâ‘nın sözlerindeki bu duygu ve ifadeler yüreklere hitap ettiğinden her
kesimden insan kendinden bir Ģeyler bulmaktadır. Bu sözlerin adeta kendi duygularının ifadesi olduğunu
hissetmektedir. Mevlânâ da bunu Ģu Ģekilde ifade eder:
“Yetmiş iki milletten insan sırrını bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çıkaran bir neyiz.”
Yine Mevlânâ‘nın kendi ifadesiyle her milletten insanlarla dost olmuĢ, fakirle zenginle oturmuĢ ve
onlarla hemhal olmuĢtur. ĠĢte sözlerinin etkileyiciliğini bu noktada aramak gerekmektedir. Burada
Mevlânâ‘nın sözlerinin etkileyiciliğinin nedenleri üzerinde maddeler halinde durulacaktır.
1 - Mevlânâ‘nın düĢüncesini oluĢturan temel esas hiç Ģüphesiz Ġslam‘ın yüce kitabı Kur‘an‘dır.
Mevlânâ, Kur‘an hükümlerine her zaman riayet etmiĢ, Allah‘ın haram kıldığı Ģeylerden çekinmiĢ, nefsi
arzu ve isteklerini terk etmiĢ, Allah‘tan uzak tutacak her türlü Ģeyden uzak durmuĢ arif ve alim bir kiĢidir.
Mevlânâ‘nın özellikle Müslümanlar nezdinde sözünün etkileyiciliğinin birinci nedeni söylediklerinde
daima Kur‘an-ı Kerim‘e dayanıyor olmasıdır. Özellikle Mesnevî‘de Mevlânâ‘nın anlattığı hikayelerde
hemen hemen her hikayede Kur‘an‘a direk veya dolaylı olarak bir iĢaret mevcuttur. Hatta bu noktada
Mesnevî‘nin ―Manzum Kur‘an Tefsiri‖ olduğu düĢünceleri de ileri sürülmüĢtür1. Normal tefsir usulü
açısından değerlendirildiğinde Mesnevî bir tefsir çalıĢması olarak elbette düĢünülemez. Ancak
Mevlânâ‘nın olağanüstü bir dehayla getirmiĢ olduğu örnekler, delil olarak sunduğu
ayetler tam da konuya
--Ģahitlik edecek bir özelliktedir. Hatta okuyucu o derece ikna olmaktadır ki sanki ilk defa bu konuyla ilgili
olarak böylesi bir ayetle karĢılaĢmıĢ olduğu ve bu ayetin sözü edilen konu için nazil olduğu duygusu
taĢımaktadır. Mevlânâ konuya hakimiyetini tam anlamıyla göstermektedir. Mevlânâ‘nın Mesnevî‘de direk
yada dolaylı olarak kullandığı ayet sayısı yaklaĢık olarak 2150 civarındadır2. Bu da Mevlânâ‘nın konuları
anlatırken Kur‘an‘a ne derece vakıf ve bağlı olduğunu açık bir Ģekilde göstermektedir.
Ben öyle birine aşığım ki her şey O‟nundur, her şey O‟nun mahlukudur.
Benim aklım da, canım da, O‟nun habibine kurban olmuştur.
2 - Mevlânâ‘nın düĢünce yapısının temel esaslarından biri de Hz. Peygamberin yaĢantısı ve
hadisleridir. Mevlânâ‘nın Peygambere ve O‘nun hadislerine olan bağlılığı Ģiirlerinde kolaylıkla
hissedilmektedir.
Ben sağ olduğum müddetçe Kur‟ân‟ın kölesiyim.
Ben Muhammed Muhtâr‟ın yolunun tozuyum.
Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse,
Ben ondan da bîzârım, o sözlerden de bîzârım3.
Mevlânâ, Hz. Muhammed (s)‘in olağanüstü değerini ve yerini her vesileyle dile getirir. O‘nun
rehberlikteki eĢsiz konumunu daima vurgular:
Muhammed (s)‟in nuru, binlerce dala ayrıldı da baştan başa iki dünyayı kapladı.
Şayet Muhammed bir daldan şimşek gibi çakıp örtüyü kaldıracak olursa binlerce rahip ve keşiş zünnarını parçalar4.
Çoğu yerde bütün peygamberlerden örnekler getirmekte, bu noktada örnek alınacak derecede en çok
Hz. Muhammed‘e ve O‘nun hadislerine gönderme yapmaktadır. Hiç Ģüphesiz Mevlânâ Kur‘an‘a olan
bağlılığı kadar Hz. Peygambere de bağlı olmuĢ ve birçok yerde ondan örnekler getirmiĢ, anlattıklarına Hz.
Peygamberin sözlerini veya fiillerini delil olarak sunmuĢtur. Mevlânâ‘nın Ġslam‘ın iki temel kaynağına olan
bağlılığı daima en önde gelmiĢ olup bu da onun Ġslam potasında eridiğinin bir iĢaretidir.
3 - Mevlânâ‘nın etkisinin nedenlerinden birisi de çeĢitli bilim dallarına olan geniĢ ve derin
hakimiyetidir. Mevlânâ alim olmasının yanında aynı zamanda arif, fakih, vaiz, filozof vasıflarını da
Ca‘feri, Muhammed Taki, Avamil-i Cezzabiyet-i Suhenan-i Celaleddin Muhammed Mevlevi, s.17.
a.g.e., s.19.
3 Divan-i ġems, II/1331. rubai. s.1341
4 Divan-i ġems, I/1137. gazel, s. 401
1
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taĢımaktadır. Mevlânâ örneğin felsefeyi kabul etmemekle birlikte felsefeyi en iyi Ģekilde bilmekte ve bunu
eserlerinde kullanmaktadır. Felsefi konuları en güzel bir Ģekilde irdelemekte ve düĢüncelerini bu yolla
ifade etmektedir.
4 - Mevlânâ söylemek istediklerini söylediği yolu kendine bir meslek olarak görmemiĢ, onları sadece
duygularını ifade etmek için bir araç olarak görmüĢtür. Bundan dolayı da Mevlânâ‘nın Ģairliği Ģiir
otoriterleri tarafından pek de üstün görülmemiĢtir. Örneğin Atar, Sa‘di, Hafız derecesine çıkmamıĢtır1.
Ancak etkileyicilik açısından onları fazlasıyla geçmiĢtir. ġiir dilini isteyerek kullanmamıĢ hatta yeri
geldiğinde ondan duyduğu rahatsızlığı dile de getirmiĢtir.
“Ey ezel padişahı bu beyit ve gazelden bıktım,
Müfteilün müfteilün müfteilün öldürdü beni.”2
5 - Mevlânâ‘nın düĢünce deryası çok derin olmasıyla birlikte konuları anlatıĢtaki üslubu çok basit
düzeydeki insanların bile rahatlıkla anlayacağı Ģekildedir. En anlaĢılmaz ve girift konuları bile insanların
anlayacağı Ģekilde anlatmıĢtır. Bunu özellikle Mesnevî‘deki hikayelerde görmek mümkündür. Çok yüksek
bir noktada bulunup da en alt seviyede görünmek çok zor bir durum olmalı. Ancak Mevlânâ bunu
rahatlıkla göstermiĢtir. Mevlânâ‘da olup da baĢkalarında olmayan en önemli özelliklerden birisi de budur.
Filozofların içinden çıkılmaz hale getirdikleri kimi konuları Mevlânâ o derece güzel basit ve anlaĢılır bir
dille ifade etmektedir ki filozofları bile ĢaĢkına çevirmektedir. Bu tür konuları Mevlânâ çeĢitli örnek ve
delilerle anlaĢılır hale getirmektedir.
“Bağları kopar ve hür ol ey oğul! Ne zamana kadar altın ve gümüşün kölesi olacaksın.”3
6 - Mevlânâ gerçeği hal ve gönül diliyle, aĢk ve coĢku ile söyler. Mevlânâ, söylediklerini gönülden
hissederek söyler ve herkesin kabul edeceği bir tarzda söyler. Söyledikleri hep yenidir. Bunu kendisi de
Ģöyle ifade etmektedir:
“Şu gerçeği can kulağınla dinle, ta ki su ve çamurdan tamamen sıyrılabilesin.”4
“Söylediklerim hiçbir zaman eskimez ve hep yenidir. Zira gönül eskimez ve hep yenidir.”
Sekiz yüz yıl önce söylenmiĢ olan ―Dinle bu neyden‖ sözünü tekrarladığımızda günümüz insanının
içinde bulunduğu duygu dünyasını görebiliyoruz. Ġnsanın bu teknolojik harikalar dünyasında nasıl da iç
buhranlar yaĢadığını görmekteyiz. Mevlânâ‘nın bu ney sesi insana bir iç huzur verecek yapıdadır.
Dolayısıyla söylenmiĢ olan bu sözler günümüz insanı için yenidir.
“Ey dostlar! Bu hikâyeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bu günkü halimizdir.”5
Divan Ģairlerinin en önemli bir özelliği de sık sık mahlasa yer vermeleridir. ġairler Ģiirini söylerken
hem mahlas kullanmıĢ hem de kendi Ģiirini yeri geldiğinde övmüĢ ve benzersiz olduğunu dillendirmiĢtir.
Mahlas kullanmayan çok az Ģair vardır edebiyat dünyamızda. Oysa Mevlânâ Ģiirlerinde asla mahlas
kullanmamıĢ ve Ģiirini/Ģairliğini övmemiĢtir. Aslında Mevlânâ‘nın mahlası dahi olmamıĢtır. Divan-i
ġems‘te kendini değil de maĢuku ġems‘i öne çıkarmıĢ ve onun mahlasını kullanmıĢtır.
Mevlânâ yüreğinden konuĢmuĢtur. DüĢüncelerini yüreğinin derinliklerinden hissederek ve yaĢarak
dıĢa yansıtmıĢtır.
7 - Mevlânâ düĢüncelerini ifade ederken ne söylediğinin bilincinde olup konuya vakıftır. Zaman
zaman çok derin bir konuyu anlatırken çok basit hikayelerden hatta okuyucunun zihnini tırmandırıcı
Ģekilde misallerden yararlanmıĢtır. Konunun anlaĢılması için bu tür hikayeleri anlatmakta bir sakınca
görmemiĢtir. Söz konusu bu hikayeler okuyucu tarafından Mevlânâ‘ya yakıĢtırılmamakla birlikte onu bu
kadar okunur hale getiren de belki bu hikayelerdir. Ancak her Ģeye rağmen bu hikayeleri Mevlânâ‘ya
yakıĢtırmamak da yeridir. Böylesine konuları o tür hikayelerle iliĢkilendirmek doğru değildir. Mevlânâ ne
Ca‘feri, Muhammed Taki, Avamil-i Cezzabiyet-i Suhenan-i Celaleddin Muhammed Mevlevi, s.26.
Divan-ı ġems, c.1, s.19.
3 Mesnevî, Birinci Defter, s.6
4 Mesnevî, Birinci Defter, s.7
5 Mesnevî, Birinci Defter, s. 7
1
2
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kadar arif alim olursa olsun sonuçta Ģiir dilini kullanmıĢ ve zaman zaman hoĢ görülmeyecek sözler de sarf
etmiĢtir. Bunu bu Ģekilde tespit etmek gerekir.
8 - Mevlânâ hikaye dilini çok güzel kullanmıĢtır. Konuları anlatırken tabiri caizse taĢı tam gediğini
oturtmuĢtur. Önemli konuları çok basit hikayelerle anlatmıĢ ve bu hikayeler adeta bir vecize halini
almıĢtır. ġu örnekte bunu görmek mümkündür:
“Nahivcinin biri gemiye bindi ve kendinden emin şekilde gemiciye sordu.
Sen hiç nahiv okudun mu dedi. Gemici hayır dedi. Ömrünün yarısı boşa geçti dedi nahivci.
Gemici bu söz üzerine üzüntüye kapıldı ve sıkıldı. Ancak o anda bir cevap da veremedi.
Derken gemi fırtınaya tutuldu. Gemici nahivciye yüksek sesle şöyle dedi:
Sen hiç yüzme bilir misin? Söyle. Nahivci hayır benden yüzme bekleme dedi.
Gemici ey nahivci boşa gitti ömrünün tümü, çünkü gemi girdaba girmektedir.”1
9 - Mevlânâ‘nın sözlerindeki etkileyicinin en önemli nedenlerinden birisi de en önemli konuları hiçbir
zorluğa girmeksizin basit bir dille anlatıyor olmasıdır. Ġnsanın Allah ile iliĢkisi, insanın insanla iliĢkisi vb.
insani ve felsefi konuları çok sade ve anlaĢılır bir dille anlatmaktadır. Oysa filozoflar ve kelamcılar bu tür
konuları dallandırıp budaklayarak ve sanki ilk defa kendileri söylüyormuĢ gibi anlatırlar. Mevlânâ‘ya göre
konular çok basittir. Bu basitlik bu konuların basit olduğu anlamında değildir. Aksine konunun
üstesinden gelmek Mevlânâ‘ya basittir. Ancak bununla birlikte Mevlânâ bu konuları bu kadar sade ve
basit Ģekilde anlatırken yine de kendisini yetersiz görür ve Allah‘tan bilgisini arttırmasını diler. Kendisine
verilenin denizden bir damla olduğunu ve neden daha fazla bir Ģey yapamadığından yakındığını kendisi
söyler:
“Yanından bağışladığın bir damla ilimi sahip olduğun denizlere bağla.
Ruhumdaki bir damla ilimdir, onu sen hevadan ve ten toprağından kurtar.”2
10 - Mevlânâ‘nın sözleri, insanın dünyevileĢmesi sonucu kaybolmuĢ duygu ve düĢüncelerini büyük bir
maharet ve zarafetle dıĢarı çıkarıyor ve insanı iç alemine doğru yönlendiriyor. Ġnsan Mevlânâ‘nın sözlerini
okuyunca tüm bu anlatılan güzellikleri iç dünyasında hissedebiliyor. Mevlânâ bu yönüyle diğer ariflerin ve
Ģairlerin önüne geçiyor. Mevlânâ insanları iç aleme doğru yönlendirirken de yalnız bırakmıyor ve insanı
kendi iç aleminde bulunan güzelliklere yönlendirdiğinde onlardan söylediklerine iyice kulak verilmesini ve
hayallerini diri tutmalarını, bu iç alemde mutluluğun yolunun olduğunu dile getirmektedir. Mevlânâ,
etkileyici sözleriyle insanı kendine döndürmekte, kendi benliğine yönlendirmekte ve o anda Ģimdi anla,
içindeki güzellikler denizinin farkına var, kendisine bağıĢlanmıĢ olan iç güzellikleri kavra Ģeklinde
uyarmaktadır. Ve insana Ģu hitabı yapmaktadır:
“Ben seni kalelerin doruğuna çıkardım, bundan sonra da sen kendi içinden oku.”3
11 - Mevlânâ bir konuyu anlatırken detaylı Ģekilde üzerinde durur ve herkesin anlayabileceği Ģekilde
sunar. Konuya hem bir alim hem bir filozof hem de halktan bir insan gibi bakar. Basit hikayelerle olayı
anlaĢılır hale getirir.
12 - Mevlânâ‘da ümitsizliğe asla yer yoktur. Gücü yettiği oranda ümitsizliği insan gönlünden yok
etmeye çalıĢır. Ġnsanın Allah‘ın dergahında Ģerefli bir varlık olduğundan yola çıkarak Allah‘tan ümit
kesemeyeceği, en umutsuz anlarda bile bir çıkıĢ yolunun olduğunu örneklerle gösterir ve insanı buna ikna
eder. Ġnsanın benliğini yok eden haset, kin, bencillik, kıskançlık vb. kötü vasıfları terk etmeye çağırır.
Bunlar terk edildi mi de güzellik yolu açılır. ÇeĢitli ayet, hadis, salihlerin sözlerinden örnekleri güzel
hikayelerle süsleyerek insanı en güzele doğru sürükler. Diğer yandan da ümitsizliğe düĢüp de sonları kötü
olan örnekler verir ve okuyucuyu bu tür bir düĢünceye girmekten sakındırır.
13 - Ġnsanın madde ile mana alemi arasındaki durakta Mevlânâ‘nın kiĢiyi maddeden arındırıp manaya
yaklaĢtırması noktasında sergilediği olağanüstü beceri onun insan üzerindeki etkisini daha anlaĢılır
Mesnevî, birinci defter, s.161
Mesnevî, birinci defter, s.111
3 Mesnevî, defter,
1
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kılmaktadır. Dillendirdiği hikayelerde kiĢiyi maddi alemden arındırıp kendi iç alemine yönlendirmesi
Mevlânâ‘yı okuyucu üzerinde etkileyici kılmaktadır. Ayrıca Mevlânâ her zaman barıĢı ve hoĢgörüyü
savunmaktadır. En azılı düĢmanları bile karĢı karĢıya geldiğinde barıĢçı ifadeleriyle yumuĢatabilir sözler
ifade etmektedir.
14 - Mevlânâ‘nın söylemleri her zaman yeni olma özelliğine sahiptir. Mevlânâ yenilikçi bir kiĢiliğe
sahiptir ve eskiye asla tenezzül etmemiĢtir. Hem kendisi yeni olmuĢ hem de muhatabına yeni olmayı
öğütlemiĢtir:
“Her an dünya yenilenir. Fakat biz, dünyayı öylece durur gördüğümüzden bu yenilenmeden haberdar değiliz.
Ömür ırmak misali yeniden yeniye akıp gider. Bedende ise bir devamlılık görülür.”1
Sekiz yüz yıl önce söylemiĢ oldukları ile bugün insanlığın karĢı karĢıya bulunduğu çıkmazlar aynıdır.
Mevlânâ‘nın göstermiĢ olduğu hal çareleri de bugünün hastalıklarına birebir ilaçtır. Zaten insanoğluna
sunulmuĢ olan bütün nimetlerde bir yenilik vardır. Ortaya çıkan sorunlar da insanın eskiye olan
bağlılığından kaynaklanmaktadır. Mevlânâ bu çıkmazdan kurtulmak için insanı her zaman yeni olmaya ve
yeniliğe açık olmaya davet etmektedir. Mevlânâ‘nın kendi ifadesiyle, ―Yeniyi görmek için yeni ol‖.
Yine Mevlânâ‘ya göre en üstün ve en değerli konu bile olsa defalarca aynı tarzda tekrarlanacak olsa
insanı olgunlaĢtırmaktan uzak olur ve bıkkınlık getirir. Eski konu bile olsa yeni ifadelerle ve yeni bir tarzla
muhataba sunulmalıdır.
“Kimse tarafından söylenmemiş, kimse tarafından dokunulmamış bâkir ve lâtif ir nükte duysan anlayınca sence
zevksiz ve kötü bir hal alır.
Ben bunu çok duydum, dinledim… eskidi bu artık. Ey yiğit, sen, bundan başka bir şey söyle dersin.
Hattâ yepyeni ve söylenmemiĢ bir nükte duyduğunu farzet, yarın ona da doyar, ondan da nefret
edersin.2
Mevlânâ, yeni olmak ve sürekli yeni kalmak için de yol göstermiĢ, ruhun sağlam ve taze durması için
çizgiler çizmiĢtir. Bunlara uyulduğu sürece insanoğlu her zaman diri ve canlı, taze ve yeni kalacaktır.
Bunun için de bükülmeyi ve donukluğu kendinden uzak tut, her ne olursa olsun dıĢ güçler karĢısında
boynunu bükme, dik dur. Tabii isteklerine karĢı teslimiyetçi tavır sergileme. Hep yeni kalmak, tekrarı
yaĢamamak, dik durmak, eğilmemek istiyorsan içinde boynunu bükmeye yol açacak o sebebi ortadan
kaldır ve kökten yok et.
“Sen sendeki illeti gider… illet geçti mi, sence her eskimiş, söylenmiş söz, yeni olur.
O eski söz, yepyeni dallar, budaklar verir, yüzlerce meyve hevenkleri bitirir, yetiştirir!”3
Ġnsanoğlunun içini diri ve yeni tuttuğu sürece, hareketlilikten kaçınmadığı sürece ümitsizliğe düĢmesi
mümkün değildir. Ġçinde diri tuttuğu o canlılık sürekli ona yeni Ģeyler gösterecek ve ruhu diri kalacaktır.
“Taşa tam yüzyıl boyunca “lâl ol” desen; eskiye tam yüzyıl “yeni ol” desen.
Toprağa yüzyıl “su gibi arı duru ol” desen, suya “bal ol, süt kesil” desen ne fayda!‖4
15 - Mevlânâ‘nın sözlerinde üstün olmaya, vakarlı durmaya, alçaklığı yermeğe çok vurgu vardır. Yüce
hedeflere eriĢmeyi, üstün makamlar elde etmeyi Mevlânâ çok önemser ve insanın hep bu makama
ulaĢmaya çağırır. Bu makam kiĢinin benlikten kurtulup aslına, en üstün olana, hakka kavuĢma makamıdır.
Mevlânâ‘nın sürekli aradığı ve muhatabını çağırdığı da bu makamdır. Buna karĢılık olarak da asla zelil
olmaya, düĢük kalmaya tahammülü yoktur. Ġnsanın hep üstün olmasını ister. Ancak bu Ģekilde insan
diğer varlıklardan üstün ve ayrı olabilir. Bu da aslında insanın içinde vardır. Yaratıcısı tarafından kendisine
bağıĢlanmıĢ bir vasıftır. Yeter ki insan bunu içinde yaĢatabilsin. Üstün makamlara ulaĢmaması için bir
neden yoktur. UlaĢtıktan sonra da geri dönüĢü mümkün görülmeyecek derecede zordur.

Mesnevi, Birinci Defter, s.73
Mesnevî, Üçüncü Defter, s.533
3 Mesnevî, Üçüncü Defter, s.533
4 Mesnevî, Üçüncü Defter, s.544
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“Her kim aslından uzak ve ayrı olursa o, vuslat anını bekler durur!”1
“Hiçbir ayna ayna olduktan sonra tekrar demir haline gelmez. Hiçbir ekmek tekrar harmandaki buğday şekline
dönmez.
Hiçbir üzüm tekrar dönüp koruk olmaz. Hiçbir olgunlaşmış meyve tekrar turfanda haline gelmez.”2
Yine Mevlânâ‘ya göre düĢünce kapısı sürekli açıktır ve onun kapanmasına asla izin verilmemeli. Ġnsan
zihni her türlü düĢünceye açık olmalı ancak her düĢünceyi de hemen almamalı. Kendisine yakıĢan Ģekilde
davranmalıdır.
16 - Mevlânâ‘nın sözleri özellikle de Mesnevî‘deki dili bir insanın kafasında derleyip toplamasından
çok çok üstündür. Mevlânâ‘dan önce yaĢamıĢ ya da kendisinden sonra gelen Ģairler de onun benzeri dil
kullanmıĢlardır. Fakat Mevlânâ‘nın derecesine hiçbir Ģair ulaĢamamıĢtır. Hatta Mevlânâ‘nın sözleri bazen
sözü ondan almakta ve adeta onu peĢinden sürüklemektedir. Bunu Mevlânâ da Ģu Ģekilde ifade eder:
“Benim sözlerim benim iradem dışındadır. Hatta bundan dolayı da sıkıntı çekiyorum. Çünkü ben bazen dostlarıma
vaazda bulunmak istiyorum, ancak sözlerim beni geçiyor ve hak yerini buluyor. Bu sözlerin hakka ait olduğunu bilmek de
aslında beni mutlu ediyor.”
Mevlânâ‘nın dilinden çıkan sözler çoğunlukla onun sahip olduğu bu sonsuz ve bucaksız söz
deryasından çıkmaktadır. Sahip olduğu ilmi, felsefi, fıkhi, dini ve beĢeri bilgi benliğinde müthiĢ bir karıĢım
oluĢturmuĢ ve her Ģeyi kapsayıcı ve doyurucu bir özellik taĢır. Mevlânâ sahip olduğu bu bilgi deryasını
Mesnevî‘sinde Ģu ifadelerle dillendirmektedir:
Yine benzer ifadelerle Mevlânâ defalarca ―Bu sözün sonu gelmez‖, ―Bu söz son bulmaz‖ gibi
ifadelerle sahip olduğu derin bilgiye iĢaret etmektedir.
17 - Mevlânâ sahip olduğu felsefi, kelami, hikemi, ilmi, ahlaki ve irfani kazanımlarını en güzel Ģekilde
ve birbirine uyumlu bir halde söze döken bir Ģairdir. Her ne kadar söylediklerinde kimi zaman bir zıtlık
görünse ve diğer Ģairlerdekine benzer ifadeler olsa da onun taĢıdığı özellikten dolayı tek hedefi amaçladığı
rahatlıkla görülür. Mevlânâ hangi alanda söz söylemiĢse yüce bir varlık onu en üst makama çıkarmıĢ
bunun gücüyle de Mevlânâ söz konusu alanda en güzel sözleri sarf etmiĢtir. Birbirine zıt gibi görünen
noktalar da bu potada erimiĢtir. Ancak burada Ģunu da unutmamak gerekir: bu üst noktadaki irfani
konuları konuĢurken Mevlânâ için o noktaları geçen biri olarak çok basit ve normal olarak görülebilir.
Ancak normal bir insan için bu iniĢ çıkıĢları geçerken farklıdır. Mesnevî‘nin öğretim amacıyla okunurken
bu noktalara dikkat edilmesinin istenmesi de bu açıdandır. Mevlânâ için çok basit görülen tasavvufi bir
gerçeklik, bu yola yeni koyulmuĢ birisi için çok zıt yönlere gidebilir. Onun için de ileri gelen alim ve söz
sahibi kiĢiler, halktan insanların Mesnevî‘yi okurken dikkatli davranmaları ve Ġslami bilgilerden yoksun
kiĢilerin özellikle bu konulara vakıf birinin eĢliğinde okunmasını tavsiye etmeleri de bundan
kaynaklanmaktadır. Buna uyulmadığı takdirde Mesnevî‘nin çok yanlıĢ anlaĢılması gayet mümkündür.
18 - Mevlânâ‘nın bildikleri noktasındaki iç heyecanı çok az kiĢide rastlanacak bir heyecandır. Mevlânâ
gerçek rahatı ve huzuru sürekli heyecanlı olmakta buluyor. Bir an bile hareketsiz kalmayı uygun
bulmuyor. Ancak bu Ģekilde insan umut dolu olabilir.
19 - Mevlânâ her zaman gerçeğe taraftar olmuĢ ve onu anlamak için can atmıĢtır. Hakikati anlamaya
aĢık biridir. Hakikati anlamak isteyene anlatmaya da aĢıktır. Ġnsanlara söylenecek olanları söylemek için
hiçbir Ģeyden kaçınmamıĢtır. Hatta hakikati söylemeyi kendine vazife bilmiĢ söylememesi durumunda
sorumlu olacağı ve Allah‘ın gazabına uğrayacağı inancındadır.
Sonuç olarak Mevlânâ‘nın söylemleri ve düĢünce yapısı üzerinden yaklaĢık sekiz yüz yıl kadar bir
zaman geçmiĢ olmasına rağmen hala canlıdır. Günümüzde Mevlânâ‘nın düĢünceleri tüm dünyada herkes
tarafından kabul görmüĢ, gönülden bağlı muhibleri olmuĢtur. Mevlânâ ölümünden sonra da tıpkı yaĢadığı
dönemde olduğu gibi hatta daha fazla insanı etkilemeyi sürdürmüĢtür. Onun bu etkileyiciliği sonucudur
ki bugün dünya üzerinde en çok konuĢulan, eserleri okunan, inceleme konusu edilen birinci sıra
kiĢilerdendir.
1
2

Mesnevî, Birinci Defter, s.5
Mesnevî, Ġkinci Defter, s.283
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Mevlânâ‘nın sevgi ve hoĢgörüyle kurutmaya çalıĢtığı ırkçılık, haksız yere can alma, kin ve nefret
tohumları ne yazık ki günümüzde özellikle ortadoğuda varlığını sürdürmektedir. Haksız yere insan kanı
akıtılmaktadır. Bugün dünyanın birçok yerinde varlığını sürdüren ve insanlık için yüz kızartıcı olan Ģiddet,
hoĢgörüsüzlük, sömürgecilik, ırkçılık vb. olumsuzluklara karĢı Mevlânâ‘nın barıĢçı, sevgi dolu ve hoĢgörü
düĢüncesi hakkıyla benimsenip uygulanırsa evrensel barıĢın sağlanacağı, insanların daha huzurlu bir
yaĢam sürdürecekleri Ģüphesizdir. Özellikle terör ve savaĢın yoğun bir Ģekilde yaĢandığı Ģu günlerde
Mevlânâ düĢüncesinin önemi daha çok görülmektedir.
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ARAP DĠLĠ VE BELÂGATI AÇISINDAN MESNEVÎ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
Doç. Dr. Kadri YILDIRIM*

Bilindiği gibi Mevlana Mesnevî'sini Farsça yazmıĢtır. Fakat kimi beyitlerinde dilbilgisi ve dilbilim
bağlamında Arapça bazı kelime ve terimlerin tahlili de yapılmıĢ;. bunun yanında belâgat ilminin
"bedî'", "beyan" ve "me'anî" dallarıyla ilgili dikkat çekici sanatsal örneklere sıkça yer verilmiĢtir. Bu
durum Mevlana'nın Fars dilinin yanında Arap Dili ve Belâgatı sahasında da geniĢ bir birikime sahip
olduğunu göstermektedir. Bu bildirimiz "Arap Dili ve Edebiyatı Açısından Mesnevî" baĢlığıyla
yapmayı düĢündüğümüz bir kitap çalıĢmasının çok sınırlı bir ön hazırlığı niteliğindedir.
1. ARAP DĠLĠ KURALLARI AÇISINDAN
1. 1. Sîbeveyh'e Göre "Allah" Kelimesinin Anlamı
Burada önce bu ismin türediği kök ve bu kökün ifade ettiği anlamlar hakkında diğer kaynaklarda
neler kaydedildiğine, ardından Mevlana'nın Sîbeveyh'e dayandırdığı anlamın bunlardan hangisine
yakın olduğuna göz atacağız:
1) İbadet anlamını ifade eden "e-l-h" kökü: Ġbn Fâris'e göre "e-l-h" kökünün aslî bir tek anlamı vardır;
o da "ibadet"tir. Dolayısıyla bu kökten türeyen "ilâh" kelimesi bir cins ismi olarak kendisine ibadet
edilen (mabûd) anlamına gelmektedir. "Allah" özel ismi bu cins isminden oluĢturulmuĢtur. Bunun
için önce baĢındaki hemze atılıp yerine "el" takısı getirilmiĢ, sonra bu takının harekesiz lâmı harekeli
ikinci lâma katılarak idgâm yapılmıĢ ve Yüce Yaratıcı için özel isim olmuĢtur. Bu bağlamda ilâh
kelimesi hem hakîkî ma'bûd olan Allah için hem de kendisine tapılan öteki varlıklar için
kullanılırken, Allah gerek câhiliye döneminde gerekse Ġslâmî dönemde sadece Yüce Yaratıcı için
kullanılmıĢtır.1 E-l-h kökünün ibadet anlamını ifade ettiğini gösteren klasik dönem Ģiir örneklerinden
iki tanesini burada kaydetmek istiyoruz. Birincisi, câhiliye dönemi kadın Ģâirlerinden Âmine bint
Uteybe'nin kendi babası hakkında söylemiĢ olduğu bir mersiyede geçen Ģu beyittir:

La'bâ'dan2 bir ikindi vakti yola çıktık,
Tanrıça yeniden doğar diye hızlandık.
ġiirde geçen "Ġlâhe" kelimesi GüneĢ'in ismi olarak kullanılmıĢ, zira o dönemde bazı Arap
kabileleri bu gök cismine tapmıĢlardır.3

Dicle Ünuversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, kyildirim21@yahoo.com
KrĢ. Ebû Huseyin b. Fâris, Mu'cemu mekâyîsi'l-luğa, Beyrut, 1991, I, 127; Mahmûd b. Ömer ez- ZemahĢerî, Keşşâf, Beyrut,
1998, I, 48 vd.; Ġbnu Cerîr et-Taberî, Camiu'l-beyan, Beyrut, 1995; I, 63-64; ġihâbuddîn el-Alûsî, Rûhu'l-me'anî, Beyrut,
1994, I, 55.
2 La'bâ, Bahreyn yöresinde sızıntılı bir Ģekilde akan tuzlu suyuyla meĢhur bir yerin adıdır. Bunun Hicâz'daki Gatafân
dağına yakın bir yerin adı olduğunu söyleyenler de vardır. Bkz. Abdulemîr Alî Muhennâ, Mu'cemu'n-nisâi'ş-şâirâtfi'lcâhiliyye ve'l-İslâm , Beyrut, 1990 s. 9.
3 Bkz. Ġbn Fâris, Mu'cemu mekâyîsi'l-luğa, I, 127. Yazar Ģiirin sadece ikinci mısrasını kaydetmiĢ ve kime ait olduğunu
belirtmemiĢtir. Ayrıca öteki kaynaklarda geçen "fe a'celnâ" yerine "fe bâdernâ" ifadesini kullanmıĢtır. ġiirin tamamı ve
yorumu için bkz. Ġbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, "e-l-h" maddesi.
*
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2) Şaşkınlık ve hayret ifade eden "v-l-h" kökü: Buna göre Allah'a bu ismin verilmesi, akılların O'nun
zâtı ve sıfatları hakkında hayretler içerisinde kalmasıyla izah edilmektedir. 1 Bu durumda
(Ġlâh)
kelimesinin aslı

(Vilâh)'tır; vâv hemzeye dönüĢmüĢtür.

3) Yükseklik ifade eden "e-l-h" kökü: Yükselen her Ģey için
diyen eski Araplar, Güneş doğdu,
2
yükseldi anlamında
(lâhet)fiilini kullanmıĢlardır. Bu kök çerçevesinde Allah'ın hem zâtı hem de
sıfatları açısından yüce olduğuna dikkat çekilir.
4) Huzur ve sükun ifade eden "e-l-h" kökü: Bu durumda Allah, akılların ve kalplerin kendisiyle huzur
bulup mutlu oldukları bir zât olarak telakki edilir.3
5) İhticâb (görünmezlik) ifade eden "l-v-h" kökü4: Bu da zâtı itibariyle Allah'ın öteki somut varlıklar
gibi gözle görülmemesi noktasına dayanmaktadır.
6) Sığınma ifade eden "e-l-h" kökü: Zira her kes korku, sıkıntı ve ihtiyaç anında Allah'a sığınır5
ĠĢte Mevlana bu son anlamı tercih etmektedir. Mevlana'ya göre Sîbeveyh Allah ismine "ihtiyaç
esnasında kendine sığınılan kiĢi" anlamını vermiĢtir ki ilgili beyitte Ģunları söylemektedir: 6
Sîbeveyh "Allah" isminin ne anlama geldiğini söylemiştir
"İnsanların İhtiyaçları için O'na sığınmalarıdır" demiştir.
1. 2. "Sûfî" Kelimesinin "Safvet"ten Türemesi
Ġslam literatüründe "sûfî" teriminin etimolojisiyle ilgili birkaç görüĢ vardır ki, bunları Ģöyle
özetlemek mümkündür: 7
1) Sûf (Yün): Arap dili kuralları ve tarihî gerçekler bağlamında nispeten daha çok taraftar bulan
görüĢe göre "tasavvuf" kelimesinin kökü yün anlamına gelen "sûf"tur. Buna göre tasavvuf yün
elbiseye bürünmek anlamında mastar, aynı kökten gelen "sûfî" de bu elbiseyi giyen kiĢiyi karĢılamak
üzere ism-i mensûb (ilgi adı)tur. Bu görüĢü destekleyenlerden biri olan Ġbn Haldûn'a göre sûfîler
kaba çuhadan dikilmiĢ giysiler giydikleri için kendilerine sûfî adı verilmiĢtir. Renksiz kaba yünden
yapılmıĢ elbise giymek eskiden günahlardan piĢmanlık duyma ve gururu kırma alâmeti olarak
algılanırdı. Malik b. Dinar, Utbe ve Süfyan Servî gibi erken dönem zühd ehlinin giydikleri yün elbise
Hicrî III. asırdan sonra daha çok beyaz renkli olanları tercih edilmek üzere sûfîlerin adeta resmî
kisvesi haline gelmiĢtir. Sühreverdî, Hz. Peygamber'in yün elbise giydiğini ve zahid ve sufîlerin bu
yüzden bunu benimsediklerini kaydetmektedir.
2) Ashab-ı Suffa (Suffa ArkadaĢları): Mekke'den Medineye hicret eden ve sayıları dört yüze kadar
çıkarılan fakir ve kimsesiz sahahabîler Peygamber Mescidi'nin "suffa" denilen bölümünde kalıp
hayatlarını ilim ve ibadetle geçirirlerdi. Bunlara kaldıkları yerin ismi dolayısıyla "ashab-ı suffa" adı

Bkz. Ebû Abdillah Muhammed b. Abdullah el-Kurtubî, el-Câmi' li ahkâmi'l-Kur'an, Beyrut, 1993 I, 72; Ebu'l-Berekât
Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Tefsîru'n-Nesefî (el-Medârik), Beyrut, ts., I, 4-5; Ġsmaîl b. Kesîr, Tefsîru'l-Kur'ani'l-Azîm,
Beyrut, 1969, I, 19.
2 Bkz. Kurtubî, el-Câmi', I, 73.
3 Ġbn Kesîr, Tefsîr, I, 19.
4 Ġbn Kesîr, Tefsîr, I, 19.
5 Ġbn Kesîr, Tefsîr, I, 20.
6 Mevlana, Mesnevî-yi Ma'nevî, Tahran, 1375, cilt: IV, beyit: 1169.
7 Bkz Ebû Bekir Muhammed b. Ġshak el-Kelabazî, et-Taarruf li mezhebi ehli't-tasavvuf, Beyrut, 1993, s. 9-14; ġemseddîn Samî,
Kamûs-i Türkî, "tasavvuf" maddesi; Massignon, "Tasavvuf", ĠA, XII / 1, s. 26; Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri
Sözlüğü,Ġstanbul, 2001, s. 339-340; Ahmet Yıldırım, Tasavvuf Temel Öğretilerinin hadislerdeki Dayanakları, Türkiye Diyanet
Vkfı Yayınları, Ankara, 2000, s. 7-10.
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verilmiĢtir. Bu çerçevede sûfîler de onlara özenerek hayatlarını tekke ve zâviyelerde ilim ve ibadet ile
geçirdikleri için kendileri için "sûfî" ismi uygun görülmüĢtür.
3) Safevî (Saf, duru): Buna göre tasavvuf kalbi kötülüklerden arındırma terbiyesi olup, kaynağı
"safevî"dir. Ancak telaffuzu kolaylaĢtırmak için "v" harfi ile "f" harfi yer değiĢtirmiĢtir.
4) Benû Suffa (Suffa Oğulları): Suffa Oğulları Mudar kabilesinin bir kolu olup, Kâbe'nin hizmetleri
daha çok onlar tarafından yerine getirilirdi. Buna göre Hakk'a ve halka hizmet noktasında bu kabile
ile sûfîler arasında bir ilgi kurulmaya çalıĢılmıĢtır.
5) Savf (Yüz çevirmek): Tasavvufun bir kenara çekilmek ve yüz çevirmek anlamına gelen
"savf"tan türediğini söyleyenler sûfîlerin dünyadan el etek çekip zahidâne bir yaĢam sürmeyi tercih
etmelerini böyle bir ilgiye dayanak gösterirler.
6) Saff-ı Evvel (Ġlk saf): Bu görüĢte olanlara göre tasavvuf ehli bu dünyada Allah'ın rızasına uygun
hareket etmelerinin bir mükâfatı olarak öbür dünyada ön safta yer alacakları için kendilerine ilk
safçılar anlamında sûfî denilmiĢtir.
7) Sofos (Hikmet, felsefe): Bu görüĢte olanlara göre tasavvuf kelimesi Yunanca bir kelime olan ve
"hikmet", "felsefe" anlamına gelen "sofos"tan türetilerek ArapçalaĢtırılmıĢtır. Zira baĢta vahdet-i
vücûd ve yaratılıĢ nazariyeleri olmak üzere tasavvufun bir çok konusu aynı zamanda felsefî
konulardır.
Mevlana'ya baktığımızda onun etimolojik olarak "sûfî" ismini duruluk ve saflık anlamına gelen
"safvet"e dayandırdığını görüyoruz. Nitekim ilgili beytinde Ģöyle diyor:1

Sûfî (türediği) "saflığı" talep eden kişidir
Yün elbise, terzilik ve yavaş yürümek değildir
1. 3. "ġeytan" Kelimesinin "SerkeĢ" Anlamına Gelmesi
Rağıb, "ġeytan" ismindeki "n" (nûn) harfinin aslî bir harf olduğuna, bu ismin "Ģ-t-n" kökünden
geldiğine ve bu kökün "uzaklaĢmak" anlamını ifade ettiğine iliĢkin görüĢü tercih etmektedir. Buna
göre "ġeytan" Allah'ın rahmetinden ve dergâhından uzaklaĢtırılmıĢ kiĢi anlamına gelmektedir.
Rağıb'ın "kîle" (denilmiĢ) ifadesiyle zayıf bir görüĢ olduğuna iĢaret ettiği baĢka bir görüĢe göre ise
"ġeytan" ismindeki "n" harfi zaid (fazla) olup bu isim "yakıcılık" ve "ateĢ" anlamlarını ifade
etmektedir ki, zaten ġeytan da ateĢten yaratılmıĢtır.2 Ġbn Fâris de "Ģ-t-n" kökünün uzaklık ifade
ettiğini söylemekte ve bu çerçevede dibi derin kuyuya "bi'rün Ģetûnün" denildiğini belirtmektedir.
Bu ünlü dilciye göre serkeĢlik edip sağa sola saldıran ve bu yüzden de sağlam iplerle bağlanan ata da
"Ģ-t-n" kökünden gelen vasıflar isnad edilmektedir.3 ki Mevlana da buna yakın bir bağlamda ġeytana
serkeĢ anlamını yüklemektedir. Nitekim ilgili beyitlerinde Ģunları söylemektedir:4

Araplar serkeş ata "şeytan" demişlerdir
Mer'ada yayılan ata şeytan dememişlerdir.

Mevlana, Mesnevî, cilt: V, beyit: 363
Bkz. Rağıb el-Ġsfahanî, el-Mufredat, Beyrut, ts., s. 261.
3 Bkz. Ġbnu Faris, "Ģ-t-n" maddesi
4 Mevlana, Mesnevî, cilt: V, beyit: 524, 525
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Şeytanlık sözlükte "baş çekme" anlamındadır
İşte lanete layık olan sıfat da bu olmaktadır.
1. 4. "Mîkayîl Kelimesinin "Keyl"den Türemesi
Filolog Ġbn Faris'e göre tartmak, ölçmek anlamlarını ifade eden "keyl" herhangi bir cer harfiyle
kullanılmaksızın doğrudan mef'ûl alırsa "vermek" anlamına gelir. Yani kiĢinin bir Ģeyi tartarak veya
ölçerek baĢka birine vermek söz konusu olduğunda keyl kipi ve türevleri cer harfiyle kullanılmaz,
doğrudan mef'ûl alır. Bu çerçevede "kiltu fulanen" denildiğinde ona verdim anlamı ortaya çıkar.
Fakat cer harflerinden
( alâ) ile kullanılırsa ölçülen veya tartılan bir Ģeyi karĢıdakine vermek değil,
ondan "almak" söz konusu olur.1 Nitekim bu iki kullanım Ģu ayette birlikte kullanılmıĢtır:

İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam alan, onlara verirken ölçüp tarttıklarında ise (eksik verip) onları
zarara sokan hilekârlara yazıklar olsun. 2
Mevlana'ya baktığımızda onun "Mîkayîl" isminin "keyl" isminden türediğine çünkü kendisine bu
isim verilen ve rızık iĢleriyle görevlendirilen meleğin bu rızık dağıtma iĢini ölçerek yaptığına iliĢkin
Ģöyle dediğini görüyoruz:3

Çünkü "Mîkayîl" ismi "keyl"den türemiştir
Zaten Mîkayîl rızıkları ölçen bir kilecidir.
1. 5. ġeddesiz "Kuzibû" Ġle ġeddeli "Kuzzibû"ya Göre Ġlgili Ayetin Tefsirinin DeğiĢmesi
Rağıb Ġsfahanî'nin iĢaret ettiğine göre doğruluk, inanma ve onay anlamlarını ifade eden "sıdk"ın
zıddı olan "kezib", yapılan bir konuĢmada veya verilen bir sözde yalan söylemek, inanmamak ve
dürüst olmamak anlamlarına gelmektedir.4 Yusuf Sûresi'nin 110. ayetinde Ģöyle denilmektedir:
"
Ta ki peygamberler bile ümitsizliğe düştüler ve kendilerine yalan söylendiğini (veya yalanlandıklarını)
zannettiler.
"K-z-b" kökünden gelen "kuzzibû" kipi mechûl bir mazi olarak bu Ģekilde Ģeddeli okunursa
"kafirler tarafından yalanlandılar, kendilerine inanılmadı" anlamına gelir. Fakat "kuzibû" olarak
Ģeddesiz okunduğunda anlam "aldatıldılar, kendilerine yalan söylendi" Ģeklinde olur ki Mevlana bu
anlama iĢaret etmektedir. Yani peygamberler o kadar sıkıntı darlık içinde kaldılar ki kendilerine
yardım edileceği hususunda "kendilerine yalan söylendi" zannına kapıldılar. Konuyla ilgili
beyitlerinde bu ikinci anlama dikkat çeken Mevlana buna Ģöyle iĢaret etmektedir:5

Peygamberler bile ümitsizliğe düşüp kendilerine yalan söylendi zannına kapıldılar
Bkz. Ġbn Faris, Mu'cemu mekayîsi'l-luğa, V, 150-151.
Mutaffifûn: 83 / 1-3
3 Mevlana, Mesnevî, cilt: V, beyit: 1587.
4 Bkz. Rağıb el-Ġsfahanî, el-Mufredat fî garîbi'l-Kur'an, s. 276, 426-427
5 Mevlana, Mesnevî, cilt: III, beyit: 2033, 2034.
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"Kuzibû"yu şeddesiz oku ki bunun anlamı şöyle olur:"Kendilerini aldatılmış sandılar"
1. 6. Ġsm-i Fâil Ġle "Mubalağalı Ġsm-i Fail" Arasındaki Fark
Sülasî mücerred denilen yalın üç harfli fiillerin ism-i fail kalıpları "fail", mubalağalı ism-i fail
kalıplarından biri de "faûl"dür. Bilindiği gibi ism-i failin ifade ettiği anlamda bir çokluk ve mubalağa
yoktur. Buna karĢılık mubalağalı ism-i failde bu anlam vardır. Mevlana'nın Ģu beytinde ism-i fail
kalıbı olan "fail" kalıbında "farik"; mubalağalı ism-i failin "failun" kalıbında da "Farûk"
kullanılmıĢtır: 1

Aşığın gönlünde maşuktan başkası yoktur
Aralarında az veya çok bir ayırt edici yoktur
2. BAZI EDEBÎ SANATLAR AÇISINDAN
Bilindiği gibi belâgat ilminin "meanî", "beyan" ve "bedî" olmak üzere üç dalı bulunmaktadır. Biz
burada bir sempozyum bildirisinin çapı çerçevesinde bu üç daldan sadece bedî' ilminden birkaç
edebî sanata örnek vermekle yetineceğiz. Çünkü tebliğimizin baĢında da ifade ettiğimiz gibi biz
Mesnevî'deki edebî sanatları bir kitap çalıĢması olarak ele almayı düĢünüyoruz.
2. 1. Cinas (Tecnîs)
Lafızları aynı fakat anlamları farklı olan kelimelerin kullanılmasıyla yapılan sanata "cinas" veya
"tecnîs" denir. Gerek klasik Arap Ģiirinde, gerekse Kur'an-ı Kerîm'de ve hadislerde sıkça rastlanan ve
Mevlana tarafından da ustaca kullanılan cinas bazı alt kısımlara ayrılmaktadır. 2 Örneğin eğer bu
sanata konu olan kelimelerin türü isim veya fiil olarak aynı ise, yani ikisi de isim veya fiil ise buna
"cinas-ı mumasil" adı verilir.
Kur'an'an örnek:
"Kıyamet koptuğu gün günahkarlar (dünyada) bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler"3
Ayette geçen birinci "sa'et"ten maksat kıyamet, ikinci "sa'et"ten maksat bir zaman dilimidir.
Mesnevîden örnek:4
Bir tutma sen kendini seçkin ile
Gerçi yazılışta aynıdır "şîr" "şîr" ile
Beyitte geçen birinci "şîr"den aslan, ikinci "şîr"den ise "süt" kast edilmiĢtir..
Eğer cinas sanatına konu olan kelimelerin türü farklı ise buna "cinas-ı mustevfa" adı verilir.
Mesnevî'den örnek:5

Mevlana, Mesnevî, cilt: VI, beyit: 2680.
Cinas ve alt kısımları hakkında geniĢ bilgi için bkz. Ġbnu Esîr, el-Meselu's-sâir, fî edebi'l-kâtibi ve'ş-şâir, Beyrut, 1995, I, 241 ve
devamı; Muhammed b. Abdurrahman el-kazvînî, el-Îdah (Şurûhu't-Telhîs içinde), Beyrut, 1992, IV, 412 ve devamı.
3 Rûm: 30 / 54.
4 Mevlana, Mesnevî, cilt: I, beyit: 263.
5 Mevlana, Mesnevî, cilt: I, beyit: 2140; cilt: I, beyit: 9;
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Ateştir, hava değildir bu neyin çıkardığı ses
Yok olsun bu ateşe sahip olmayan her kes.
Beyitte geçen birinci "bad" hava anlamında, ikinci "bad" emir kipi olarak olsun! anlamında
kullanılmıĢtır.
Eğer kelimelerden biri murekkeb (bileĢik) olursa buna "cinas-ı terkîb" denir.
ġiirden örnek:
Dur! Allah'ın lütfunu talep ederek ve isteyerek
Onun faziletlerini O'na kavuşmada vesile ederek.
ġiirde geçen birinci "ve sailen" ifadesi bir atıf edatı olan "ve" ile ism-i fail olan "sailen" den
oluĢmak üzere murekkeb bir ifade iken, ikinci "vesailen" kelimesi vesîlenin çoğuludur.1
Mesnevî'den örnek:2
Eğer pervasız olup aşkı etmezse dert kendine
O tıpkı kanatsız bir kuş gibidir, artık vay haline!
Birinci "pervay" ifadesi bildiğimiz perva anlamında olup, murekkeb değildir. Fakat ikinci "per
vay" ifadesi murekkeptir. Zira bu ifadenin birinci parçası olan "per" kanat anlamında, ikinci parçası
olan "vay!" ise "vay haline!" anlamındadır.
2. 2. Tezad
Birbirine zıt kelimeler kullanılarak yapılan sanata "tezad" adı verilir.3 Buna "mutabakat", "tatbîk"
ve "tekâfu'" da denir.4
Kur'an'dan örnek:
Doğrusu güldüren de O'dur ağlatan da; öldüren de O'dur dirilten de.5
ġiirden örnek:
Bir gün aleyhimize, bir gün lehimizedir
Bir gün üzülürüz, başka bir gün seviniriz.6
Mesnevî'den örnek:7
Ölüye vurulur bir kuyruk ile
Kalkıp diri olur o kefeniyle

Ġbn Ma'sûm'a isnad edilen bu Ģiir için bk. Abdulkadir Hüseyin, Fennu'l-bedî', Nasr, 1983, s. 111.
Mevlana, Mesnevî, cilt: 1, beyit: 31.
3 Tezad sanatı hakkında geniĢ bilgi için bkz. Ġn'âm Fevvâl Akkâvî, el-Mu'cemu'l-mufassal fî ulûmi'l-belâğe, Beyrut, 1996, s.
371.
4 Bkz. Abdulkadir Hüseyin, Fennu'l-bedî', s. 45.
5 Necm: 54 / 43-44.
6 Söyleyeni belirtilmeyen Ģiir için bkz. Abdulkadir Hüseyin, Fennu'l-bedî', s. 46.
7 Mevlana, Mesnevî, O Mevlevî çevirisiyle, Ġstanbul, 1972, cilt: I, beyit: 2535, s. 116,
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2. 3. Mezheb-i Kelamî
Bir iddiayı ispatlamak için kelamcıların delillerine baĢvurma sanatına "mezheb-i kelamî" adı verilir.1
Kur'an'dan örnek:
İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz.2
Mesnevî'den örnek:3
Eğer halktan kaynaklanan bir fiil (iş, amel) yok ise
Kimseye"bunu neden yaptın?" diye sorma öyleyse.
Yani eğer halktan hür iradeye bağlı bir iĢ söz konusu değil de yapılan her Ģey cebrî bir seyir
çizgisinde yapılıyorsa kimseye "bunu niye yaptın?" diye hesap sorma.
2. 4. Ġrsal-ı mesel
ġairin kendi Ģiirlerinde darb-ı mesel haline gelmiĢ hikmetli sözlere, na't ifadelerine ve benzeri
sözlere yer vermesine "irsal-ı mesel" adı verilir.4 Ġbn Hicce el-Hamevî'ye ait bir Ģiir beytinde geçen
Ģu mısra bu sanata örnektir:5

Dedim ki; Allah aşkına "karanlıkta dans etmeyi bırakın".
Mesnevî'den bir dize:6

Şunu duymuşsundur ki "saltanat boştur, sonu yoktur"
Yine Mesnevî'den bir beyit:7

Gönül ve canı bile getirip koysam önüne
Yine benzerim "Kirman'a kimyon götüren"e
2. 5. Tazmîn
ġairin baĢka bir Ģaire ait bir Ģiiri kendi Ģiiri içinde kullanmasına, eğer Ģiirinden alıntı yaptığı Ģair
ünlü biri değilse onun kim olduğunu belirtmesine tazmîn denir.8 Ġbn Esîr'e göre tazmîn sadece Ģiirde
değil, nesirde de söz konusu olabilir. Yani nesir yazarı da bir Ģairin Ģiirini kendi eseri içerisinde

Mezheb-i Kelamî hakkında geniĢ bilgi için bkz. Kazvînî, el-Îdâh (Şurûhu't-Telhîs içinde), IV, 368-369.
A'raf: 7 / 29.
3 Mevlana, Mesnevî, O Mevlevî çevirisi, Ġstanbul, 1972, cilt:2, beyit: 1542.
4 Ġn'âm Fevvâl Akkâvî, el-Mu'cemu'l-mufassal fî ulûmi'l-belâğe. s. 59.
5 Ġn'âm Fevvâl Akkâvî, a. g. e., s. 59.
6 Mevlana, Mesnevî, cilt:V, beyit: 528.
7 Mevlana, Mesnevî, cilt: I, beyit: 3195
8 Bkz. Kazvînî, el-Îdah (Şurûhu't-Telhîs içinde), IV, 314.
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zikrederse buna da tazmîn adı verilir.1 Tazmînin kapsamına Ģiirle birlikte ayet ve hadisleri de dahil
eden yazara göre eğer ilgili Ģiir, ayet veya hadis olduğu gibi tamamen alınmıĢsa buna "küllî tazmîn",
eğer bir parçası alınmıĢsa buna "cüz'î tazmîn" adı verilir.2 Mesnevî'de geçen aĢağıdaki beytin birinci
dizesi muhadram Ģairlerden Lebîd'e aittir:3
Allah'tan başka her şey batıldır, boştur
Allah'ın lütfü bol yağmurlu bir buluttur.
2. 6. Ġktibâs
Ġbn Hicce'ye göre iktibâs sadece Kur'an ayetlerinden yapılan alıntıdır.4 Fahreddîn Râzî iktibasın
kapsamına ayetler gibi hadisleri de dahil etmektedir. Ona göre iktibâs konuĢmacının kendi
sözlerinde kullanmak üzere Kur'an'dan veya hadislerden alıntı yapması, bunu yaparken de alıntı
yaptığı Ģeyin Kur'an'dan veya hadisten olduğunu iĢmâm etmemesidir.5 Tîbî ise iktibasın kapsamını
daha da geniĢleterek fıkıh ilminden yapılan alıntıları da buna dahil etmektedir. Dolayısıyla ona göre
iktibas konuĢmacının kendi sözlerini Kur'an'dan, hadislerden veya fıkıh kurallarından yaptığı
alıntılarla süslemesidir.6 Bu tanımlarda dikkat çeken müĢterek nokta, iktibasın Ġslamî metinlerden bir
alıntı olmasıdır.7 Biz burada muhtelif formatlarla iktibas edilen bazı ayet ve hadislere örnek
vereceğiz.
Yapılan tespitlere göre Mevlana, Mesnevî'sinde 420'si lafzen, 272'si de mealen olmak üzere
yaklaĢık 700 kadar ayetten iktibas yapmıĢtır. Telmîh yoluyla yapılan iktibasları da dikkate alırsak bu
sayı 1500'e yükselmektedir ki bu da Kur'an'ın yaklaĢık 1 / 4'ünü oluĢturmaktadır. 8 Hüseyin Güllüce
"Kur'an Tefsiri Açısından Mesnevî" (Ġstanbul, 1999) adlı kitap çalıĢmasında Mesnevî'de geçen
Kur'an ayetlerini değiĢik açılardan tahlil etmiĢtir.
Hadislere gelince; Ali Yardım "Mesnevî Hadisleri" adlı çalıĢmasında 158 hadis tespit ederek
bunları hadis ilmi açısından değerlendirmiĢtir. 9 Yapılan baĢka araĢtırmalara göre Mevlana'nın
Mesnevî'sinde 276 hadisten iktibas yapılmıĢ olup, ġefik Can'ın çevirisine göre bu sayının ciltlere
dağılımı Ģöyle olduğu belirlenmiĢtir:10
Cilt
Hadis sayısı
1
32
2
39
3
79
4
46
5
29
6
51
Bkz. Ġbn Esîr, el-Meselu's-Sâir, II, 326.
Bkz. Ġbn Esîr, el-Meselu's-Sâir, II, 323.
3 Beyit için bkz. Mevlana, Mesnevî, cilt: 1, beyit: 3923.
4 Bkz. Ebû Bekir b. Hicce el-Hamevî, Hizânetu'l-edeb, Hayriye Matbaası, baskı yeri yok, 1307 (baskı yeri yok).
5 Bkz. Fahruddîn Râzî, Nihâyetu'l-îcâz, Beyrut, 1985, s. 28.
6 Bkz. Huseyin b. Abdullah et-Tîbî, et-Tibyân, Beyrut, 1996, s. 516.
7 Edip Çağmar, Arap Belagatında Te'kîd, basılmamıĢ doktora tezi, ġanlıurfa, 2001, s. 287.
8 Bkz. M. Necmettin Bardakçı, "Mevlana'nın Tasavvuf DüĢüncesinin Kaynakları", Tasavvuf dergisi, Ankara, TemmuzAralık 2007, yıl: 8, sayı: 19, s. 57.
9 Bkz. Ali Yardım, Mesnevî Hadisleri, Kayseri, 1970, s. 177-180.
10 Bkz. M. Necmettin Bardakçı, Mevlana'nın Tasavvuf DüĢüncesinin Kaynakları", Tasavvuf, dergisi, , Ankara, TemmuzAralık 2007, yıl: 8, sayı: 19, s. 62; ġefik Can, Mevlana: Hayatı, şahsiyeti ve Fikirleri, Ġstanbul, 1995.
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ġimdi de iktibas sanatı çerçevesinde O Mevlevî'nin çalıĢmasındaki Mesnevî beyitlerinde geçen
bazı ayet ve hadislere örnek verelim (ayet ve hadisler tırnak içine alınmıĢtır):
Ayetlerden birkaç örnek:
Gölge sana masal gibi uyku verir
Güneş doğduğunda "Ay yarılır".1

Açıklayacağım bunu ben, borcum olsum
Acelen varsa "Elem neşrah" ayetini okursun.2

Şeytan "Beni neden iğva ettin" dedi
O alçak dev kendi yaptığını gizledi.3

Bize "gabya inanırlar" grubundakiler lazım.4

Kalıcı boya, "Allah'ın boyası"dır.5

Kulağımızı tırmalıyor "ümitsizliğe düşmeyin!"6
Hadislerden birkaç örnek:
Dedi ki: Ey Hakk'ın hediyesi ve güçlükleri gideren
"Sabır feraha çıkmanın anahtarıdır" sözüyle kastedilen.7

Bendeki bu körlük bir aşk körlüğüdür
"Sevgi hem kör eder hem sağırlaştırır".1
O Mevlevî, cilt: 1, beyit: 123.
O Mevlevî, cilt: 1, beyit: 2366.
3 O Mevlevî, cilt: 2, beyit: 1549.
4 O Mevlevî, cilt: 2, beyit: 3736.
5 O Mevlevî, cilt: 2, beyit: 4711.
6 O Mevlevî, cilt: 2, beyit: 4742.
7 O Mevlevî, cilt: 1, beyit: 101.
1
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Namazda mazhar olurum Hakk'ın iltifatına
"Gözümün nur zevki namazdadır" sırrına.2

Kulağım "Mü'min ısırılmaz" sözünü işitti
Peygamber'in sözünü can u gönülden dinledi.3

O Mevlevî, cilt: 1, beyit: 2372.
O Mevlevî, cilt: 1, beyit: 2411.
3 O Mevlevî, cilt: 2, beyit: 943
1
2

MEVLANA‘NIN ARAPÇA ġĠĠRLERĠNĠN DĠL VE EDEBĠ
SANATLAR AÇISINDAN BAZI ÖZELLĠKLERĠ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ASLAN*

GiriĢ
Mevlana‘nın YaĢadığı Siyasi ve Kültürel Çevre
Mevlana Celalu‘d-Din Rumi, H.604/M.1207 yılında Horasan bölgesinin Belh Ģehrinde dünyaya
geldi. Çocukluğu, Hanefi-Maturidi anlayıĢın hakim olduğu hür bir ortamda yapılan ilmi ve felsefi
tartıĢmaların gölgesinde geçmiĢtir. Mevlana‘nın babası Sultanu‘l-Ulema Bahau‘d-Din Veled
(Ö.H.618/M.1221), oğluna iyi bir ilim ve irfan yolunu miras bırakmak maksadıyla dini ilimleri bizzat
kendisi öğretmiĢtir. Babası Bahau‘d-Din Veled, Belh Ģehrinin en büyük alimlerinden birisi iken
HarzemĢah Sultanı ile aralarında meydana gelen anlaĢmazlıktan ve Moğolların acımasız
saldırılarından korunmak maksadıyla Belh Ģehrini terk ederek batıya göç etme kararı almıĢtır. 1 Bu
yolculuk esnasında henüz beĢ yaĢlarında olan Mevlana NiĢabur‘da babasıyla birlikte Feridu‘d-Din
Attar(Ö.H.627/M1230)‘ı ziyaret etmiĢtir. Attar Mevlana‘ya Esername adlı kitabını hediye etmiĢtir.2
Daha sonra uğradıkları Bağdat‘ta Avarifu‘l-Maarif isimli eserin sahibi ġehabu‘d-Din Sühreverdi
(Ö.H.632/M.1235) ile sohbetlerde bulunmuĢlardır.3 Mevlana‘nın ailesi Bağdat‘tan sonra Hicaz‘a,
oradan ġam‘a daha sonra Erzincan, Malatya ve Larende‘ye gitti. Sonunda Selçuklu sultanı Alau‘dDin Keykubat (Ö.616/M.1219)‘ın daveti üzerine Konya‘ya yerleĢti.4 Bu dönemde Anadolu, Moğol
saldırı ve katliamlarından kaçan Ġranlı alim ve mutasavvıfların sığınağı konumunda idi. Anadolu
Selçuklu devletinin merkezi olan Konya Ģehri ise kültür ve edebiyat merkezi haline gelmiĢti.
Mevlana ile aynı dönemde Konya‘da yaĢayan meĢhur arif, Ģair ve yazarlar arasından Sadru‘d‘Din
Konyevi (Ö. H. 673/M.1274), Ġbrahim Iraki, ( H. 610/M.1213-H.688/M.1287), Necmu‘d-Din
Daye (Ö.H.654/M.1256), Kani-i Tusi, Allame Kutbu‘d-Din Mahmud b. Mesud-i ġirazi (H.
634/M.1237-H.730/M.1311) ve Kadı Siracu‘d-Din Urmevi (H.594/M.1197-H.682/M.1283)‘yi
saymak mümkündür.
Babasının H.628/M.1231 yılında vefat etmesinden sonra onun yerine geçen ve halkı irĢad
etmeye baĢlayan Mevlana, babasının dostlarından Burhanu‘d-Din Muhakkık-ı Tirmizi (Ö.
H.638/M.1240)‘nin Konya‘ya gelmesiyle hayatının yeni bir devresine girmiĢti. Mevlana dokuz yıl
boyunca tasavvufi eğitim görüp seyr-u sülukunu tamamlamıĢtır. ġer‘i ve edebi ilimlerde kendini
yeterli görmeyen Mevlana, Muhakkık Tirmizi‘nin de teĢvikiyle o zamanların önemli ilim merkezleri
olan Halep ve ġam‘a gitmiĢtir. Halep‘te Haleviyye medresesinde Kamalu‘d-Din b. Adim‘den Hanefi
fıkhı okuyan Mevlana daha sonra ġam Ģehrine giderek Mukaddemiyye medresesinde Burhanu‘dDin Ali Mergınani (Ö. H.593/M.1197)‘ nın Fıkıh usulune ait Hidaye adlı eserini okumuĢtur. 5
Mevlana Suriye‘deki ilim tahsilini tamamladıktan sonra Konya‘ya döndü ve babasının dergahında
* Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, ahaslan@harran.edu.tr
1 Bediuzzaman Füruzanfer, Mevlana Celalu‘d-Din, Ter: Feridun Nafız Uzluk, Ġstanbul 1997, 79-84.
2 Abdurrahman Cami, Nefahatü‘l-Üns Evliya Menkibeleri, Ter: Lamii Çelebi, Haz.: Süleyman UludağMustafa Kara, Ġstanbul 1998, 815.
3 Fürüzanfer, 97-1001
4 H. Ritter, ―Celaluddin Rumi‖, Ġ.A., Ġstanbul 1993, III, 53-59.
5 Ahmed Eflaki, Ariflerin Menkibeleri (Menakibu‘l-Arifin) , Ter:Tahsin Yazıcı, Ġstanbul 1995, I, 566.
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dersler ve vaaz vermeye baĢladı. H.642/M.1245 yılında büyük mutasavvıf ġemsu‘d-Din Tebrizi‘nin
Konya‘ya gelmesi Mevlana‘nın hayatında büyük değiĢiklik meydana getirdi. Daha önce dini ve felsefi
ilimlerle uğraĢan Mevlana, ġemsu‘d-Din Tebrizi ile karĢılaĢtıktan sonra zahiri ilimleri bırakıp koyu
bir sufi oldu ve Mevlevi tarikatının temellerini attı. 1
Mevlana‘nın yaĢadığı dönemde Doğu Ġslam dünyası siyasi yönden en buhranlı dönemini
yaĢıyordu. Miladi XI. Yüzyılın en büyük hakim gücü olan Büyük Selçuklu devleti parçalanmıĢ ve
bölgesel emirliklere dönüĢmüĢtü. Bir yandan Haçlı seferlerinin Anadolu ve Suriye coğrafyasında
meydana getirdiği yıkımlar diğer taraftan Moğolların Ġran, Irak ve Doğu Anadolu‘yu iĢgal edip
Abbasi halifeliğini ortadan kaldırmaları zaten zayıflamıĢ olan Ġslam siyasi ve kültürel bütünlüğünü
tamamıyla parçalamıĢtı. Bunun yanında Ġslam alemi kendi içinde ġii-Sünni çatıĢması ve yıkıcı Batıni
hareketlerin kargaĢası içinde idi. Ġslam alemindeki bu siyasi parçalanma kültürel ve edebi hayata da
yansıdı.2
Mevlana‘nın yaĢadığı asırdaki kültür ve edebiyat dünyasına gelince, bilindiği üzere Hicri IV.
Yüzyıldan itibaren Abbasi Ġmparatorluğu siyasi parçalanmalar dönemine girmiĢti. Merkezden uzak
bölgelerdeki idareciler, Bağdat‘taki halifeliğe bağlı kalmakla beraber bağımsız bir devlet gibi hareket
etmeye baĢladılar. Bu siyasi parçalanmaların sonucunda farklı bölgelerde farklı özellikler taĢıyan
kültürel ve edebi muhitler oluĢmaya baĢladı. Özellikle Ġran ve Horasan bölgelerinde kurulan
Tahiriler, Saffariler, Samaniler ve Gazneliler gibi bölgesel devletlerin kurulması, burada yeni edebi ve
kültürel merkezlerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu yeni edebi ve kültürel merkezler Ġslam
alemindeki kültürel ve edebi hayata yeni bir ivme kazandırdıysa da adı geçen bölgelerde Fars
milliyetçiliğinin uyanmasına da sebep oldu. Ġslami fetihten sonra Müslüman Arapların egemenliğine
giren Ġran coğrafyası edebi ve kültürel yönden de Arapların etkisinde girmiĢti. Dolayısıyla gerek
Emeviler döneminde gerekse Abbasilerin ilk dönemlerinde Arapça tüm Ġslam coğrafyasında olduğu
gibi Ġran‘da da edebiyat ve kültür dili olmuĢtu. Ancak Tahiriler devletinin kurulmasından itibaren
Ġran coğrafyasında Fars edebiyatı yeniden canlanma dönemine girmiĢti. Saffari emiri Yakup tören ve
bayramlarda Ģairlerin kendisini Arapça Ģiirlerle değil Farsça Ģiirlerle övmelerini emretmeye baĢladı.
Böylece uzun süre unutulmuĢ olan Fars edebiyatı yeniden canlandı. Fars edebiyatının asıl neĢet
bulması Gazneliler devleti zamanında olmuĢtur. Ancak bu dönemlerde geliĢen Fars edebiyatı Arap
edebiyatının etkisinde ve onu taklit ederek geliĢmiĢtir. Yeniden canlanan Fars edebiyatı, konuları ve
muhtevası yeni dinin yeni anlayıĢın ve yeni hayat tarzının etkisi altında kalmıĢtır. Bu yeni muhtevalı
ve yeni Ģekilli Ġran edebiyatı, eski Ġran edebiyatının söz malzemesini ve zengin manzum hazinesini
yeni edebiyat anlayıĢının ve edebi hitabın malzemesi olarak kullanmıĢtır. Böylece eski Ġran edebiyat
geleneğinden yararlanan Ġslami karakterli yeni Ġran edebiyatı daha güçlü ve daha zengin bir edebiyat
olarak ortaya çıkmıĢtır. Gaznelilerden sonra Iran coğrafyasında kurulan Büyük Selçuklu devleti de
Farsça‘yı resmi dil olarak kabul etti. Gazneli sultanları gibi Selçuklu sultanları da Fars edebiyatının
geliĢmesi için çaba harcadılar. Hicri IV. Yüzyılda Gaznelilerin desteğiyle canlanmaya baĢlayan Fars
edebiyatı Hicri VII. Yüzyılda Selçuklularla daha geniĢ coğrafyaya yayılmaya baĢladı. Selçuklularla
beraber Farsça sadece Ġran‘ın değil Anadolu‘da da kültür ve edebiyat dili olmuĢtu. Bütün bu
geliĢmelere rağmen Arapça kültürel ve edebi hayattaki varlığını ve üstünlüğünü devam ettirdi. Ancak
Moğolların Bağdat‘ı iĢgal edip Abbasi halifeliğini ortadan kaldırmalarıyla Arapça sözü edilen
bölgelerde gerilemeye baĢlamıĢtı. Moğol istilasından sonra ortaya çıkan devletlerin hakim unsuru
Araplardan çok Türk ve Farslılardan oluĢuyordu. Bu tarihten sonra Ġran, Irak, Suriye ve Anadolu
coğrafyalarında Araplar siyasi hayattan tamamen çekildi. Bu siyasi durum kültürel ve edebiyat
hayatına da yansıdı. Arapların siyasi hayattan çekilmeleri sözü edilen bölgelerdeki Arap dili ve
edebiyatının gerilemesine neden oldu. Özellikle Anadolu, Ġran ve Horasan coğrafyasındaki kültürel
ve edebi hayatta Fars dili Arapça‘ya daha baskın gelmeye baĢladı.3

Nihad Sami Banarlı, Türk Edebiyatı Tarihi, Ġstanbul 1998, I, 308-320.
Bu konu için Bkz: ġavki Dayf, Tarihu‘l-Edebi‘l-Arabi V, Mısır 1980, 521-561.
3 ġavki Dayf, 479-673.
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Mevlana‘nın yaĢadığı dönemdeki Ģiir Ģekil ve konu itibariyle de yeniliklere tanık oldu. Yukarıda
da belirttiğimiz gibi Gazneliler zamanından itibaren geliĢmeye ve yayılmaya baĢlayan Farsça Ģiir
gerek Ģekil gerekse muhteva açısından klasik Arap Ģiirinden beslenip ve onu taklit ederek geliĢtiyse
de bazı yenilikleri de beraberinde getirmiĢti. Farsça söyleyen Ģairler Ģekil itibariyle mesnevi(Her
beyiti kendi içinde kafiyeli olan bir nazım Ģeklidir)1, gazel( Ġlk beyiti kendi arasında kafiyeli sonraki
beyitlerin ilk mısraları bağımsız ikinci mısraları ise ilk beyite kafiyeli nazım Ģeklidir) 2, rubaiyyat
(Bahr-ı Hezecin ahrem ve ahreb olan vezninden alınan ve özel bir kalıpla söylenen ve iki beyitten
ibaret nazım Ģeklidir)3, terci bend (ÇeĢitli kafiyeli birkaç kısımdan meydana gelerek her kısmın
sonunda yalnız bir tekrar edilen nazım Ģeklidir)4, ve musammat( Beyitleri genellikle kafiyeli dört
kısımdan meydana gelen nazım Ģeklidir)5 türlerini daha çok tercih etmeye baĢladılar. Uzun kasideler
yerine konu bütünlüğü içeren gazelleri ön plana çıkardılar. Ġran coğrafyasının Ģairleri Fars nağme ve
ritmine daha uygun olan vezinleri kullanmaya büyük özen gösterdiler. Miladi XI. Yüzyıldan itibaren
Farsça söyleyen Ģairlerin medrese kökenli olmaları ve Arap dilini iyi bilmeleri neticesinde Arapça
müfredatları çok kullanmaya baĢladılar. Özellikle Farsça‘nın etkin olduğu coğrafyalarda Mulamma 6
(Bir satırı Farsça diğer satırı Arapça veya Türkçe Yahut birkaç beyiti Farsça birkaç beyiti Arapça)
türü Ģiirler yaygın hale gelmeye baĢlamıĢtı. 7 Konu itibariyle Selçuklular zamanında Fars Ģiirinde
tasavvuf Ģiir çeĢidi yaygın hale gelmeye baĢladı. Said b. Ebi‘l-Hayr , Senai , Feridu‘D-Din Attar,
Ömer Hayam ve el-Enveri ile baĢlayan Tasavvuf Ģiiri, Sa‘di ġirazi ve Mevlana ile devam etti.
Mutasvvıflar hangahlarda derviĢlerin heyacanlanması ve nefislerini arındırmaları yada kendi
meclislerindeki dinleyicilerin zihinlerine bir haz vermek için Ģiiri bir araç olarak kullanmıĢlardır.
Bunlar kendi meĢreplerine uygun gazeller söylemeye baĢlamıĢlardır.8
A. ġekil ve Dil Açısından Arapça ġiirleri
Mevlana 38 yaĢında iken irticalen tasavvufi Ģiirler söylemeye baĢladı. Mevlana‘nın en önemli
manzum eseri remel-i müseddes-i maksur yada mahzuf bahriyle yazılmıĢ ve yaklaĢık 26000 beyitten
oluĢan Mesnevisi‘dir. Mevlana bu uzun manzumesinde önemli irfani, dini ve ahlaki konuları dile
getirmiĢtir. Bu manzumesinde ele aldığı konuları açıklamaya çalıĢırken Ayet ve Hadislere yer vermiĢ
veya onlara iĢaretlerde bulunmuĢtur. Mevlana‘nın ikinci büyük manzum eseri Divan-ı Gazaliyat-ı
ġems-i Tebrizi adıyla bilinen Divan‘ı Kebir adlı eseridir. Mevlana, kendi adı veya mahlası yerine
gazellerinin çoğunun sonunda ġems-i Tebrizi‘nin adını zikretmiĢtir. Bu eser rubailerin dıĢında 36360
beyitten oluĢmaktadır. Bu eseri kimi zaman aĢıkane bir tarzla ama her zaman tertemiz irfani amaç ve
düĢüncelerle söylenmiĢ yüce anlamlarla doludur. Mevlana‘nın üçüncü manzum eseri ise Rubaiyyat
adlı eseridir. Mevlana yaĢadığı dönemin ve kültürel çevrenin sonucu olarak Ģiirlerinin çoğunu Farsça
söylemiĢse de bazen Farsça kasideler içinde serpiĢtirilmiĢ Arapça beyitler yerleĢtirerek mulamma
türü Ģiiri çokça kullanmıĢtır. Bunun yanında Divan-ı Gazaliyat-ı ġems adlı eserinde Arapça gazellere
de yer vermiĢtir. Mevlana‘nın Arapça olarak söylemiĢ olduğu Ģiirlerine Ģekil açısından baktığımızda
döneminin bütün edebi özelliklerini taĢıdıklarını görmekteyiz. ġiirlerini genelde kısa gazeller
Ģeklinde söylemiĢtir. Mukattalarını genelde ikiĢer beyitler halinde müfred recez bahri ile söylemiĢtir.
Bu bahir ise Arapça Ģiirinden çok Farsça Ģiir bahri idi. Mevlana‘nın Arapça gazellerine baktığımızda
bazen sade ve anlaĢılır basit bir dil kullandığını görmekteyiz. AĢağıdaki mukattası bunun güzel bir
örneğidir.
Muallim Naci, Istılahat-ı Edebiyye, Hazırlayanlar: Alemdar Yalçın-Abdülkadir Hayber, Ankara, 98.
Muallim Naci, 96.
3 Muallim Naci, 97.
4 Muallim Naci, 103.
5 Muallim Naci, 102
6 ġavki Dayf, 562-568.
7 Ömer Farruh, Tarihu‘l-Edebi‘l-Arabi, Beyrut 1989, III, 600-620
8 Zebihullah Safa, Ġran Edebiyatı Tarihi, Çev: Hasan Almaz, Ankara 2005, I, 177.
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Baharla beraber nimet geldi
KıĢ ve onun yağmurları gitti

Bu nimetler bütün günahları affeden
Allah tarafından gönderilmiĢtir.

Allah, ―Ben sizlerin günahlarını affettim‖
Diye size haber göndermiĢtir.

Allah‘ın takdirine razı olun
Çünkü rıza en büyük kanaattir

Ey delikanlı sır sendedir
Verilenleri talep etme
1

Sırrı keĢfetmeyen bir kimse
Zahir olan Ģeylerden faydalanmasını bilemez.
Bunun yanında bazen kelime açısından basit fakat anlam itibariyle anlaĢılmaz bir dil kullandığı da
olmuĢtur. AĢağıdaki mukattasında rumuz dilini kullanmıĢ olduğundan söylemiĢ olduğu Ģiiri hiç
anlaĢılmaz durumdadır. Böyle mukattalarını anlamak için hem tasavvuf terminolojisini hem de
Ģiirlerinin Ģerhlerini bilmek gerekmektedir. Rumuz dilini kullandığı aĢağıdaki mukattası bunun en
güzel örneğidir.

Ey kurban olduğum vahyin sahibi Allah‘ım Senin mucizelerin (kudretinin akisleri) birbirini
takip etmektedir (çoktur)
Bu mucizelerini avam kiĢilere geliĢigüzel gösteririsin. Sufilere ise sırlarını açıklarsın

Ey kurban olduğum Allah‘ım sen kabirlerde ölü olanları diriltirsin
Bu kudretinle ne kadar büyüksün. Ne kadar muktedirsin

1

Ömer Farruh, III., 636
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Hiçbir günah iĢlemeden ve Ģarap içmeden senin
Sıfatında hepsi kendinden geçti

Fakat Ruhen sana yakın olmaları onların aklı yok etti. Akılları Vucudu ilahinin bir parçası oldu
Onların kalplerini sebat ettiren ve onları Kendinse yaklaĢtıran Allah her Ģeyden münezzehtir.

Kalpleri sır lisanı haliyle ―Allah‘a Ģükürler olsun‖
Diye haykıran insanlara selam olsun

Allah‘ın marifet kuyusundan içenlere ne mutlu
Bu kuyudan çıkarılan Yusuf‘un güzelliği vardı

Yusuf‘un yüzündeki parlak güzellikten bildiği
Hakikatlerin sırrını görmektedir.

Gayb alemi ona zuhur edince aklı durdu.
Musa‘nın altındaki dağın yıkılması gibi
1

Allah, bütün sırlarını Arif kiĢiye açıkça gösterdi.
Önünde perde olmayan bir nur olarak tecelli etti
Arapça olarak söylemiĢ olduğu gazellerini kullanmıĢ olduğu dil açısından incelediğimizde
Mevlana‘nın Arap dilini, Arap edebiyat ve Ģiir terminolojisini çok iyi bildiğini görmekteyiz. Her ne
kadar Fars muhitinde doğup ve yetiĢmiĢ ise de yaĢadığı dönemde Arapça hala Ġslam aleminin hem
resmi hem de dini ve kültürel dili idi. Bunun yanında Mevlana‘nın aldığı dini ve edebi eğitim,
Suriye‘de yedi yıl gibi uzun bir süre kalması Arap dilini iyi bir Ģekilde öğrenmesine vesile olmuĢtur.
Ancak elimizdeki Arapça gazellerinde Ģiir dilinden çok ilim dilini daha çok kullandığını
görmekteyiz. Bu durum o dönemde yaĢayan bütün Ģairler için söylenebilir. Hatta mukattalarının
çoğunda Fars Ģiir vezinlerini kullandığından bazı yerlerde kelimeler arasındaki Ģiir dil akıcılığını
sağlayamamıĢtır. Mukattalarının bazı yerlerinde Fars Ģiir vezninin getirdiği zorunluluk nedeniyle
zorlama kelimeler kullanmak zorunda kalmıĢtır. Bazı Arapça mukattalarında kullandığı Ģiir dili için
Ģunu diyebiliriz; Mevlana Arapça mukattalarında Farsça düĢünüp Arapça kelimeler kullanmıĢtır.
Mukattalarının bazı yerlerinde çokça kullandığı tasavvufi rumuzlardan ve telmihlerden dolayı dili

1

Ömer Farruh, III, 635.
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anlaĢılmaz bir hal almıĢtır. Dolayısıyla Tasavvufi rumuzları bilmeyen birisi için Mevlana‘nın Arapça
Ģiirleri anlaĢılmaz Ģiirlerdir.
B. Arapça ġiirlerinin Konuları ve Maanileri
Mevlana Arapça olarak söylemiĢ olduğu gazellerinde en çok ahlakiyat, ilahi aĢk ve hikem
konularını ele almıĢtır. Gazellerinde bu konuları anlatmaya çalıĢırken çok ince tasavvufi bir dil
kullanmıĢtır. ġiirlerinde tasavvuf esaslarını ve bilhassa vahdet-i vücud felsefesini tahlil etmeye
çalıĢmıĢtır. Bu konuları anlatırken Kuran-ı Kerim‘in kıssalarından çokça yararlanmıĢtır. ġiirlerinde
görüĢlerini sunmaya çalıĢırken mantıki delillerden çok her düzeydeki insanın anlayabileceği basit bir
üslup ile vicdanlara hitap etmeye çalıĢmıĢtır. Bu yüzden Ģiirlerinde Ģekil ve dilden ziyade manaya
ehemmiyet vermiĢtir. AĢağıdaki mukattaları bu tür gazellerinin güzel örnekleridir.

Ey zamanın hakimi Allah
Ey Manilerin cennetini açan Allah

Senin Lahutun bütün kaynakların açıklayıcısıdır
Senin Nasutun gayelerin merdivenidir.

Seninle buluĢmak isteyeni ―Beni göremeyeceksin‖
Sözü ile önünü kestiler

Olmaz sözü ile beni nice kez yok etti
Beni yok edince tekrar benimle buluĢtu

Nice kez vuslat kapısını yüzüme kapadı
Tam döneceğim sıra beni çağırdı

Nice zamanlar ruhlarımız vuslata kavuĢtu
Nice kereler mekansız yerlerde buluĢtuk

Nice kez hırkasını bana giydirdi
Nice kez beni yedirdi ve içirdi
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Nice kez aĢk kasesi ile beni sarhoĢ etti
ġarkılarla döner halde iken

Ey velinemetim ve Sultanım
Bu varlıkta en güzel sensin. Senin benzerin yoktur.

Sen Cevher ve mercandan oluĢan ve dünyanın
Her tarafını kaplayan bir deryasın

Sizin kulunuzun yapısı harap idi
O beni tamir etti ve temellerimi attı

Bu yüzçevirmek de nedir. Sen Vefanın bizzat kendisisin
Beni nisyanla nasıl maqlul ettin

Ayrılık yılanı her coĢtuğunda
Suban gibi beni ısırmaktadır

Yanağım yeĢillendi ve
GözyaĢlarım akan sıvı gibidir.
1

Senin sevginin kapladığı kalbimi koru
Sizin yüce hayalinizden baĢka bir Ģey görmek istemiyorum

Ey maksada aĢık olanlar irĢad edildiğinize koĢunuz
Kimler mutlu olacaktır. Onu araĢtırınız. Onlar efendilerini bulacaklardır.

AĢk yüce bir nurdur. Sır ise çok yüce bir kaynaktır
AĢkın ırmağı durmaz, aĢkın ateĢi sönmez

1

Mevlana, Külliyat-ı Divan-ı ġems, Tah: Bediu‘z-Zaman Fürüzanfar, Tahran 1387,II, 1150.
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AĢk ancak gönülde olur, Eğer aĢka tutuĢmuĢ isen
AĢık olan havada uçtu deniliyorsa bu yalanlama ve uzak görme

AĢka esir olmak daha güzeldir.
AĢkı için ağlayan gözleri hasta sanmayın

AĢıkların çilesi en iyi ilaçtır Onların iĢi bitmiĢtir
Onlar aĢkın sarhoĢluğunda iken kendilerine gelmezler

Ey dostlarım ümitsiz olmayın. Ayrılıktan sonra buluĢma vardır
AĢktan baĢka bir Ģeye gönül vermeyin

AĢkın sihiri Gönlün ateĢi yanmaktadır
Çaba göstermeyenin ele geçiremediği bir nimettir
1

Hesap günü aklım ve tukanın hayrette kaldığı
Bu bitmeyen bir nimettir. Bu baka içinde baki olmaktır

Mekandan çık ey zamanları aĢan
Manaların kulzumunda yunus balığı gibi dal

Vuslatı arama vuslat cisim içindir
Ben yakında olmaktan daha yakın olmayı görüyorum

Kul kölesine ortak kabul ete-mezken
Allah, mülkünde ortak kabul eder mi

1

Mevlana, II, 803.
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Hiçbir aĢık bir anda iki sevgili ile baĢ edebildimi
Sev. Çünkü sevmek bütün hastalıkların ilacıdır

AĢk ruhumun nurudur. AĢkın gündüzü benim
AĢkta sükunet vardır

Ey saki! Ben susamıĢ ve özlemiĢim
Bana kadehi sun. Kavmin bu Ģarabı tattığından eminim.

Eğer benim sırlarımı öğrenmek istersen ateĢten bir kadeh sun
Beni sarhoĢ et ve kimi özlediğimi sor

AĢk kandilini yaktı karanlık aydınlandı
Onun nurları kayalarda gözler açtı.

AĢkın ilacı benin ilacımdır. AĢkın acısı benim için tatlıdır
Ben aĢıkların arasındayım
1

Bu dünya senin olsun AĢk dünyası bize yeter
AĢkta bizim için cennetler, beldeler ve çarĢılar vardır
Mevlana‘nın Arapça mukattalarındaki maanilere gelince içinde bazı felsefi kaynaklı olanları
varsa da çoğu Ġslam dini ve Ġslam kültüründen alınmıĢ maanilerdir. Maanilerinin çoğu Kuran-ı
Kerim, Hadis-i ġerif, Arap edebiyatı ve Fars edebiyatından alınmıĢtır. ġiirlerinde Arap aĢk ve
hamriyyat (Ģaraba dair) Ģiirinin maanileri olan vuslat, saki, mey, kadeh gibi kelimeleri çokça
kullanmıĢtır. Külliyat-ı Divan-ı ġems‘teki Arapça Ģiirlerinin dikkati çeken en önemli hususu
maĢukunun tek olmasıdır. Bu maĢuk hem kendisinin hem de bütün varlığın oluĢ ve varlık sebebidir.
AĢk Ģiirlerindeki maĢuku kendisine çok yakın hatta kendi içinde bulunmasına rağmen maĢuku ile
olan vuslatı arayıp durmuĢtur. ġiirlerinde asıl ve tek sevgili olan Allah‘ın nimeti ve mağfireti bütün
kainatı kaplamıĢtır.
Arapça mukattalarında hayal gücünü gösteren teĢbih istiare gibi edebi sanatlar yapmada pek
baĢarılı olduğu söylenemez. Oysa ġiir eleĢtirmenlerine göre Ģiire sanatsal değer katan en önemli
husus Ģiirdeki hayal gücünü gösteren portreler çizebilmektir.2 Onun Arapça Ģiirleri, edebi sanat
açısından çok vermeye çalıĢtığı anlam ve mesaj açısından değerlendirildiği zaman daha da baĢarılı
olduğu görülmektedir. Mevlana Ģiirlerinde daha çok Sema ritmine uygun vezinleri kullanmıĢtır.
1
2

Mevlana, II, 803.
Kudeme b. Cafer, Nakdu‘Ģ-ġ‘ir, Ġstanbul 1306.
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Sonuç
Hicri VII/Miladi XIII. Yüzyılda yaĢayan Mevlana Celalu‘d-Din Rumi yazmıĢ olduğu
Mesnevisiyle tartıĢmasız tasavvuf edebiyatının en büyük temsilcilerinden biridir. Mevlana‘nın
yaĢadığı dönemde Doğu Ġslam aleminde Arap edebiyatının yanında Fars edebiyatı da varlık
göstermeye baĢlamıĢtı. Mevlana‘nın doğup büyüdüğü ve hayatının büyük bir kısmını geçirdiği
coğrafyada Farsça kültür ve edebiyat dili olmuĢtu. Bundan dolayı Mevlana Ģiirlerini Farsça olarak
söylemiĢse de Ġslam dini ve kültürünün vazgeçilmez dili olan Arapça dilinde de Ģiirler de söylemiĢtir.
Arapça Ģiirlerinde zamanın modası olan Mulamma Ģiir türünü çokça kullanmıĢtır. Arapça
gazellerinde Fars Ģiirinin vezinlerini kullandığından bazen bazı zorlamalar yapmak durumunda
kalmıĢtır. Özellikle Sema ritmine uygun gelecek vezinleri kullanma çabası içinde olduğundan
zorlama kelimeler kullanma cihetine gitmiĢtir. Arapça mukatta ve gazellerinde Ģiir dilinden çok yazı
dilini kullanmıĢ gibidir. ġiirlerinde Ģekil ve sanattan çok, manaya büyük ehemmiyet vermiĢtir. Arapça
Ģiirlerinde Arap Ģiirinin klasik maanilerini kullanmıĢtır. Arapça Ģiirlerinde ahlakiyat, ilahi aĢk ve
hikem konularını ele almıĢtır. ġiirlerinde bu konuları anlatırken bazen rumuz dilini kullandığından
dili anlaĢılmaz hale gelmiĢtir. Sonuç olarak Mevlana söylemiĢ olduğu Arapça Ģiirlerinde vermek
istediği mesajları ince ve tasavvufi bir üslup ile çok baĢarılı bir Ģekilde verebilmiĢtir.
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KLASĠK TÜRK ġĠĠRĠNDE MEVLANA VE MEVLEVĠLĠK ETKĠSĠ
(14. ve 15. yy. Divanlarına Göre)
Dr. Kaplan ÜSTÜNER

Özet
Mevlevilik, Mevlevî olmayan divan Ģairlerinin Ģiirlerini de etkilemiĢtir. Klasik Türk Ģiirinde Mevlana ve
onun Mesnevi ve Fîhi mâ fîh gibi eserlerinden övgüyle söz edilmiĢ; Mevlevilik ile ilgili sema, ney ve
neyistan gibi unsurlar doğrudan doğruya ya da teĢbih, telmih ve mecaz gibi edebi sanatlar aracılığıyla
kullanılmıĢtır.
Anahtar sözcükler: Mevlevilik, Divan ġiiri, Tasavvuf
MEVLEVI TEACHINGS AND PRACTICES IN CLASSICAL TURKISH POETRY AND
ITS AFFECT
Abstract
It is well known that Mawlānā‟s ideas had an affect on not only Mevlevi poets but also the other poets
in Divan literature. In classical Turkish literature, Mawlānā and his works like Mesnevi and Fihi ma fih were
referred to. In many divans Mawlānā and his books were either directly recognized or sensed through
literary devices like similes, allusions and metahphors. In addition, the features of Mawlānā‘s ideas such
as sema, ney and neyistan were used in many divans.
Key words: Mevlevi teachings and practices, Divan poetry, Sufism.
GiriĢ
Mevlevilik, Mevlana (1207-1273)‘nın tasavvufî anlayıĢını esas alarak oğlu Sultan Veled tarafından
kurulmuĢ bir tarikattır. Büyük Türk sufisi Mevlana‘nın düĢünceleri, Osmanlı Devletinin siyasi ve sosyokültürel hayatı ile birlikte edebiyatını da etkilemiĢtir.1
Klasik Ģiirin doğuĢundan itibaren daima Mevlevilik ile etkileĢim içinde olduğu bilinmektedir.
BaĢlangıcından 20. yy.ın baĢlarına kadar geçen süre içinde yetiĢen Mevlevî Ģairlerin Ģiirlerinde,
Mevleviliğin adap ve erkânı önemli bir yer teĢkil eder.2
Klasik Türk edebiyatının aĢk, sevgili, aĢık ve gönül gibi konularından etkilenen Mevlevî edebiyatı,
uzun asırlar boyunca teĢekkül etmiĢ olan ney, semâ, külah gibi Mevlevilik terimlerinin de eklenmesiyle


.ArĢ.Gör. Dr., Harran Ünv. Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edb. Böl. kaplanustuner@yahoo.com
Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlana‟dan Sonra Mevlevilik, Ankara, 1983, s. 446; Ġlhan Genç, ―Mevlevî Edebiyatı Üzerine Bir
Değerlendirme‖, Ege Ünv. Edebiyat Fak. Yay. Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi, C. 7, Ġzmir, 1993, s.133; Emine
Yeniterzi, Mevlana Celâleddin Rumi, Ankara, 2006, s. 97; Osman Horata, ―Mevlâna ve Divan ġairleri‖, Hacettepe Ünv.
Edebiyat Fak. Dergisi, Osmanlı Devletinin 700. Yılı Özel Sayısı, Ankara, 1999, s. 46; Cemal Kurnaz, 2007, ―Ahmet Talât
Onay'ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve Ġzahı Ġsimli Ansiklopedik Eserinde Mevleviler Ve Mevlevilik Kültürü‖,
Uluslararası Mevlana Sempozyumu, YayınlanmamıĢ Tebliğ, Ġstanbul-Konya, 8-12 Mayıs 2007, s. 1-25.
2 Necip Fazıl Duru, Mevlevî Şairlerin Şiirlerinde Mevlevilik Unsurları, Gazi Ünv. SBE. YayınlanmamıĢ Dr. Tezi, Ankara, 1999;
Nilgün Açık, Divan Edebiyatında Mevlevilik Etkisi ve Mevlevî Şairler, Gazi Ünv. SBE. YayınlanmamıĢ Dr. Tezi, Ankara,
2002.
1
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zengin bir muhtevaya kavuĢmuĢtur.1
Latifî, Nef‘î, NeĢâtî, Nâbi, Sâkıb Dede, ġeyh Gâlib ve Esrâr Dede gibi klasik Türk Ģiirinin önde gelen
Ģairleri, Mevlana hakkında övgü dolu Ģiirler yazmıĢlardır. Bunların bir araya getirilmesiyle antolojiler dahi
oluĢturulmuĢtur.2
Mevlana ve Mesnevî‘nin etkisi 13. yy.dan itibaren yazılan mesnevilerde de kendisini gösterir.3
Anadolu‘nun edebi birikiminde gizli yahut açık olarak Mevlana‘nın Ģiir zevki ve anlayıĢı
bulunmaktadır.4
Klasik Türk Ģiirinin daha iyi anlaĢılabilmesi konusunda Mevlevî kültürüne duyulan ihtiyaç günümüze
kadar devam etmiĢtir.5
Bu zamana kadar yapılan araĢtırma ve incelemeler arasında, Mevleviliğin, Mevlevî olmayan divan
Ģairlerinin Ģiirlerine etkisi konusunda müstakil bir çalıĢma bulunmamaktadır. Bundan dolayı, bu
bildirimizde Mevlevî olmayan Ģairlerin divanlarından hareketle klasik Türk Ģiirindeki Mevlevilik etkisini
tespit etmeye çalıĢacağız. Makalemizde Mevleviliğin belirleyebildiğimiz bütün unsurlarına yer verdik.
Ancak örneklemekte sınırlamaya gitmenin bilimsel yarar açısından daha uygun olacağını
düĢündüğümüzden, çalıĢmamızı klasik Türk Ģiirinin kuruluĢ ve geliĢme dönemi olan 14. ve 15. yy. ile
sınırladık. Dönemin genel karakteristik özelliklerini yansıtacak nitelikte olan Ģu 17 Ģairin divanını
inceledik:
Kadı Burhaneddin (ö.1398)6, Nesîmî (ö.1404)7, Ahmedî (ö.1412/3)8, Ahmed-i Dâî (ö.1421)9, ġeyhî
(ö.1431)10, Karamanlı Nizâmî (ö.1469/1473)11, Adnî (Mahmud PaĢa) (ö.1473/4)12, Karamanlı Aynî
(ö.1491/4)13, Çâkerî (ö.1494/5)14, Cem Sultan (ö.1495)15, Ahmed PaĢa (ö.1497)16, Vasfî (ö.1497?)17,
Hamdullah Hamdî (ö.1503/4)18, Mihrî Hatun (ö.1506)19, Necâtî (ö.1509)20, Mesîhî (ö.1512)21, ve Cafer
Çelebî (ö.1515)22.
ġimdi Mevleviliğin klasik Türk Ģiirine etki eden unsurlarını inceleyebiliriz:

Genç, a.g.m., s. 129-144.
Horata, a.g.m., s. 43-56; Ahmet Mermer vd., Osmanlı Şiirinde Mevlana Övgüleri ve Mevlevilik Unsurları, Basıma Hazır Kitap.
3 Âmil Çelebioğlu, ―XIII-XV (ilk yarısı) Yüzyıl Mesnevilerinde Mevlana Tesiri‖, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, Ġstanbul,
1998, s.29-53; Nezahat Öztekin, Mevlana‟nın Mesnevî‟sindeki Hikâyelerin XIII-XV.Yüzyıl Anadolu Mesnevîlerine Etkisi, Ġzmir,
2000.
4 Adnan Karaismailoğlu, ―Klasik Türk ġiiri Geleneğinde Mevlana‘nın Yeri ve Edebi Miras TartıĢmaları‖, X. Milli Mevlana
Kongresi, Tebliğ, Konya, 2-3 Mayıs 2002, s. 127-135.
5 Kurnaz, a.g.t., s. 1-25.
6 Muharrem Ergin, Kadı Burhaneddin Divanı, Ġstanbul, 1980.
7 Hüseyin Ayan, Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni I-II, Ankara, 2002.
8 YaĢar Akdoğan, Ahmedî Divanı, Tenkitli Metin ve Dil Hususiyetleri, Ġstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı
YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul, 1979.
9 Mehmet Özmen, Ahmed-i Dâ‟î Divanı (Metin-Gramer-Tıpkı Basım, Dizin), C. I-II, Ankara, 2001.
10 Cemâl Kurnaz - Mustafa Ġsen, Şeyhî Divanı, Ankara, 1990.
11 Halûk Ġpekten, Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Ankara, 1974.
12 Bilâl Yücel, Mahmud Paşa Adnî Divanı, Ankara, 2002.
13 Ahmet Mermer, Karamanlı Aynî ve Divânı, Ankara, 1997.
14 Hatice Aynur, 15. Yüzyıl Şairi Çâkerî ve Dîvânı İnceleme-Tenkitli Metin, Ġstanbul, 1999.
15 Ġ.Halil Ersoylu, Cem Sultan‟ın Türkçe Divan‟ı, Ankara, 1989.
16 Ali Nihat Tarlan, Ahmet Paşa Divanı, Ankara, 1992.
17 Mehmet ÇavuĢoğlu, Vasfî, Divan Tenkidli Basım, Ġstanbul, 1980.
18 Ali Emre Özyıldırım, Hamdullah Hamdî ve Divanı, Ankara, 1999.
19 Sabiha Gemici, Mihrî Hatun Divanı, Uludağ Ünv. SBE. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Balıkesir, 1990; Metin
Hakverdioğlu, Mihrî Hatun Divanı İnceleme-Tenkitli Metin, Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Kazak-Türk Ünv. SBE.
YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1998.
20 Ali Nihat Tarlan, Necâtî Beg Divanı, Ġstanbul, 1997.
21 Mine Mengi, Mesîhî Dîvânı, Ankara, 1995.
22 Ġsmail E. Erünsal, The Life and Works of Tâcî-zâde Ca‟fer Çelebi, With Critical Edition of His Dîvân, Ġstanbul, 1983.
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Hudâvend-gâr/Hz. Mevlana ve Mevlevî
Ahmet PaĢa, Mevlevilik kültürünün temeli olan Hz. Mevlana‘yı, Hudâvend-gâr adıyla anar. Mevlevî,
Mevlevilik tarîkatına giren, Mevlana‘ya mensup olan kiĢi demektir.1 Hudâvend-gâr ve Mevlevî, aĢağıdaki
beyitte semâ ve raks sözcükleri ile birlikte tenasüp içinde değerlendirilir. Mevlana‘nın adı söylenince
kendinden geçen bir Mevlevî derviĢinin tasviri yapılır. Mevlevî, sevgilinin boyu dolayısıyla sallandığı
belirtilerek hüsn-i ta‘lile konu olan servi için kendisine benzetilen olur.2 Semâ konusuna da değinilir.
Mevlevilik unsurları, Ahmet PaĢa‘nın beytinin asıl çatısını meydana getirmiĢtir:
Kâmetün vasfın sabâ zikr itse serv eyler semâ
Raks urur lâ-büd Hudâvend-gâr anılsa Mevlevî
Ahmed PaĢa G 333/4
(Kâmetinin özelliklerini saba rüzgarı zikrettiği zaman, servi semâya baĢladığı gibi, Mevlevî de Mevlâna
anıldığında hemen dönmeye baĢlar.)
Mevlana‘dan Mesnevi‘nin sahibi olarak da söz edilir. Ġleride ayrıntılı olarak duracağımız gibi Mesnevî,
Mevlana‘nın en önemli eserlerinden biridir. Mesnevî‘nin etkisi altında kaldığı anlaĢılan Karamanlı Aynî,
büyük sufinin eserinde anlattığı tarzda neyden hikaye dinlemeyi önerir:
Dirildi Mesnevî‟nün sâhibi uĢ
Hikâyet dinle gel didügi neyden
Karamanlı Aynî G 397/3
(ĠĢte Mesnevî‘nin sahibi yeniden canlandı. Gel, neyin dilinden söylediği hikayeyi dinle.)
Karamanlı Aynî, Ģu beytinde de hitap edatıyla Mevlevî derviĢine seslenir. Mevlevî‘nin ney gibi
ayrılıktan kaynaklanan gönlünün feryat edip inlemelerine derman olarak, mecliste semâ edip ney üflemesi
önerilir. Mevlevî, semâ ve ney kelimeleri tenasüp oluĢturur.
Sînemün bezmine iy Mevlevî gel eyle semâ‘
Ney bigi ol nefesi nâle vü efgâna virür
Karamanlı Aynî G 131/6
(Ey Mevlevî! Gönlümün meclisine gel, semâ eyle. Zira neye benzeyen gönlün nefesi, nâle ve iniltiler
çıkarır.)3
Mesnevî
Mesnevî, Mevlana‘nın tasavvuf anlayıĢını içeren en önemli eserlerinden biridir. Altı cilt olan eser,
yaklaĢık 26.000 beyitten meydana gelmiĢtir. Tevhidin sırrını, hakîkatlerin özünü, vücûd ve vücûdun zuhûr
mertebelerini, insan-ı kâmili, Hakk‘a vuslat yollarını ve aĢk, akıl, idrak, hakîkat gibi tasavvufî kavramları
didaktik olarak anlatır.4
Mevlana‘nın en olgun döneminde kaleme aldığı Mesnevî, Türk Edebiyatı‘nın doğuĢu ve geliĢiminde
önemli bir rol oynamıĢtır.5 Yukarıda örneğini verdiğimiz beyitte Karamanlı Aynî (G 397/3), doğrudan
Mesnevî‘nin adını anmıĢ ve yazarına iĢaret etmiĢti.
Mevlana‘nın gönül dilinden dökülen Mesnevî, ―Dinle, bu ney nasıl Ģikâyet ediyor; ayrılıkları nasıl
anlatıyor.‖ Ģeklinde tercüme edilen Ģu beyitle baĢlar:
BiĢnev în ney çun Ģikâyet mî koned
Ez cüdâyîhâ hikâyet mî koned
H. Hüseyin Top, Mevlevî Usûl ve Âdâbı, Ġstanbul. 2001, s. 28.
Harun Tolasa, Ahmed Paşa„nın Şiir Dünyası, Ankara, 2001, s. 68.
3 Mevlevî ile ilgili benzer kullanıĢlar için bkz.: Mihrî Hatun G 201/5; Kadı Burhaneddin G 6/2, G 1233/3.
4 Abdülbâki Gölpınarlı, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, C. I-II, Ġstanbul, 1990, s. IX-XIV; Adnan Karaismailoğlu, Mesnevî,
Ankara, 2004, s. 29-30; Semih Ceyhan, ―Mesnevî‖, TDVİA, C. 29, Ankara, 2004, s. 325-334.
5 Horata, a.g.m., s. 46.
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Ġlk beytine yaklaĢık 21 kaynağın Ģerh ve izahta1 bulunduğu Mesnevî, Klasik Türk Ģiirini büyük ölçüde
etkilemiĢtir. Eserin ilk beyti, klasik Ģiirin estetik kuralları içinde Türkçe yorumlanır. Kafiye ve redif uyumu
dikkate alınarak daha ziyade gazellerin matla beytinde ele alınır. Ġlk beyte telmihte bulunulur. Beyitte
geçen ―hikayet‖ ve ―Ģikayet‖ sözcükleri Ģairler tarafından ustalıkla kullanılır; anlam hikayet ve Ģikayet
çevresinde yoğunlaĢır; gerçek ve mecazi mânâları zihinde yoğun çağrıĢımlar uyandırır. Sevgiliye seslenilir.
Ayrılıktan Ģikayet edilir:
Kıssa-i Ģevkumı gûĢ eyle hikâyet ideyüm
Hicr elinden sanemâ sana şikâyet ideyüm
Karamanlı Aynî G 349/1
(Ey put gibi güzel! Ayrılıktan neler çektiğimi sana Ģikâyet edeyim. AĢk hikayemi dinle, sana anlatayım.)
Figân-ı nâyı iĢit [kim] neden şikâyet ider
Firâk gussaların[ı] meger hikâyet ider
Hamdullah Hamdî G 53/1
(Ney sesinin inlemelerini iĢit, neden Ģikayet eder? Sanki ayrılık acılarını anlatır.)
Gözüm kılalı la‘lünden hikâyet
YaĢumdandur nigârînâ şikâyet
Kadı Burhaneddin G 461/1
(Ey resim gibi güzel sevgili! Gözüm, la‘l dudaklarını anlatmaya baĢlayınca, göz yaĢlarım Ģikayet eder.)2
Fîhi mâ fîh
Fîhi mâ fîh, Mevlana‘nın sağlığında, oğlu Sultan Veled veya bir baĢka müridi tarafından kaydedilen
sohbetlerinin, vefatından sonra derlenmesinden meydana gelmiĢ bir eserdir. Fîhi mâ fîh, sözlükte
―içindekiler, içindedir, ne varsa ondadır‖ gibi anlamlara gelir. Yazma nüshalarında bölüm sayısı farklılıklar
gösteren eser, altısı Arapça, diğerleri Farsça olmak üzere yaklaĢık yetmiĢ beĢ bölümden oluĢmuĢtur.
Eserde vahdet, kesret, zuhûr, tecellî, mutlak varlık, ahlak, insan-ı kâmil, seyr-i sülûk, yakîn ve Ġlâhî aĢk gibi
tasavvufî konular ele alınmıĢtır.3
Fîhi mâ fîh‘a Ahmedî‘nin bir gazelinde rastlarız. AĢağıdaki beyitlerden Ģairin, eseri okuduğu ve
etkisinde kaldığı anlaĢılmaktadır. Zira aynı gazelde iki kez eserin adını anmakta ve onu yüceltici sözlerle
övmektedir. Fîhi mâ fîh, insanı ölümsüzlüğe ve ebedi hayata kavuĢturan dudak gibi etkileyici özelliğe
sahiptir:
Lebüne çeĢme-i hayvân dimiĢler
Bu Ģîrîn söz lillah Fîhi mâ fîh
Ahmedî G 550/2
(Dudağına ―ölümsüzlük çeĢmesi‖ demiĢler. Bu Ģirin söz Allah için Fîhi mâ fîh‘tir.)
ĠĢiden Ahmedî sözini eydür
Meger budur kitâb-ı Fîhi mâ fîh
Ahmedî G 550/7
Ġlk beytin kelimelerinin ayrıntılı Ģerhi için bkz. Âmil Çelebioğlu, ―Muhtelif ġerhlere Gör e Mesnevi‘nin Ġlk Beytiyle Ġlgili
DüĢünceler‖, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, Ġstanbul, 1998, s. 525-545.
2 Mesnevî‘nin ilk beyti ile ilgili benzer örnekler için bkz.: Kadı Burhaneddin G 1162/1, G 1299/1.
3 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlana Celâleddîn, Hayatı, Eserleri, Felsefesi, Ġstanbul, 1999, s. 271-272; Mehmet Demirci, ―Fîhi mâ
fîh‖, TDVİA, C.13, Ġstanbul, 1996, s. 58-59.
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(Ahmedî‘nin sözünü iĢitenler, ―Sanki Fîhi mâ fîh kitabı budur.‖ derler.)
Semâ
Sözlük anlamı duymak, iĢitmek olan semâ, ıstılahta mûsikî nağmelerini dinlemeye, dinlerken de vecde
gelerek coĢkuyla raksetmeye, dönmeye denir. Semâ, Mevlevilikte ritim ve mûsıkî eĢliğinde yapılan, sağdan
sola kalbin etrafında çark atıp dönerek icra edilen bir nevi ibadet mânâsında kullanılır.1 Semâda, insanı
Allah‘a yaklaĢtıran ve yükselten bir özellik bulunduğu2 ve Mevlevîlerde aĢk ve cezbeyi meydana getirmek
için bir vesile olduğu3 kabul edilir. Mevlevilikte önemli bir yer tutan semâ, Mevlevî olmayan Ģairler
üzerinde de etkisini göstermiĢtir.4
Mevleviliğin önemli ritüellerinden biri olan semâ, klasik Türk Ģiirini önemli derecede etkilemiĢtir.
DerviĢler, özellikle semâ ve zikir meclislerinde, semâ hırkası denilen özel bir kıyafet giymiĢlerdir.
Vecde geldikleri zaman, hırka düĢer veya kendilerinde olmaksızın üzerindeki hırkayı çıkarıp atarlar yahut
parçalayıp fırlatırlardı. Bu esnada düĢen, çıkarılıp atılan veya parçalanan hırka, derviĢ tarafından geri
alınamazdı. Bu hırka semâ meclislerinde kavvâllerin olurdu.5 Karamanlı Nizâmî, aĢağıdaki beyitte
hankahta (ellerini elbisesinin kollarından çıkarıp silkerek) vecd ile semâ eden Mevlevî derviĢinin,
kendinden geçerek büyük bir coĢku ile hırkasını yırtıp parçaladığını ve doğru dürüst sağlam bir hırkasının
kalmadığını söyleyerek bu âdete iĢaret eder:
Hânkâh içinde itsen âstîn-efĢân-semâ‟
Kalmaya bir hırka ehlinün girîbânı dürüst
Karamanlı Nizâmî G 6/7
(Hankah içinde vecd ile coĢkulu bir vaziyette (ellerini elbisesinin kollarından çıkararak) semâ eden
derviĢi görsen, hırkasının paramparça olduğunu göreceksin.)
ġeyhî‘nin sanatkârâne ifade ettiği Ģu beyitte ise, goncanın açılarak gül olması ile sufinin hırkasını
parçalaması arasında ilgi kurulur. Beyitte geçen ―dem tutmak‖ Mevlevilikte kullanılan bir tabir olup, ―ney
üflenirken taksimin sonuna doğru, diğer bir neyin kalın perdeden ona refakat etmesi‖6 anlamındadır.
Dem tutmanın ayrıca ―kan tutmak‖ mânâsı da vardır:
Ger sûfiyâne gonce çâk itse hırka tan mı
Bülbül semâ‟iyile mest oldı tutdı hem dem
ġeyhî K 8/29
(Gonca sufi gibi hırkasını parçalarsa ayıplanır mı? Zira o, bülbülün, etrafında dönerek çıkardığı
sesinden sarhoĢ oldu hem de ona eĢlik etti.)
Gök ve dönen Ģey demek olan çarh, Mevlevilikte sağ ayağa denir.7 AĢağıdaki beyitte çarh tevriyeli
kullanılarak her iki anlam da kastedilir. Kavvâl, semâ meclislerinde güzel sesiyle okuduğu Ģiir ve ilahilerle
derviĢleri coĢturan ve galeyana getiren kiĢidir.8 Gökyüzü, kiĢileĢtirilerek mavi renkli hırka giymiĢ bir pîre
benzetilmiĢtir. Bu pîr adeta semâ etmeden sağ ayağı üzerinde durmaktadır. Kavvâllerin de sesi iĢitilmez
olmuĢtur. Ayrıca Konya, Mevlana Müzesinde, Mevlana‘ya atfedilen mavi pamuklu bir hırkanın
Abdülbâki Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, Ġstanbul, 1977, s. 290; Top, a.g.e., s. 77; Süleyman
Uludağ, İslam Açısından Müzik ve Semâ, Ġstanbul, 2005, s. 168-178.
2 Uludağ 2005, a.g.e., s. 254.
3 Gölpınarlı 1983, a.g.e., s.387.
4 Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, Ġstanbul, 1984, s. 66.
5 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, Ġstanbul, 1963, s. 52; Süleyman Uludağ ―Hırka‖, TDVİA, C. 17, Ġstanbul,
1998, s. 373.
6 Gölpınarlı 1963, a.g.e., s.13.
7 Gölpınarlı 1977, a.g.e., s. 76.
8 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul, 1996, s. 303.
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bulunması,1 beyitte ―kebûd-hırka‖ giyen pîrin kimliği hakkında bize bilgi vermektedir:
Kebûd-hırka bu pîr-i sipihre eyle nazar
Ki çarh urur dün ü gün bî-semâ‟ u bî-kavvâl
ġeyhî K 3/24
(Mavi hırka giymiĢ bu gökyüzü pîrine bak. O gece gündüz semâ etmeden ve kavvâl olmadan dönüp
durmaktadır.)
Ahmet PaĢa, Ģu beyitte servin semâ ettiğini dile getirir. Servin semâ etmesi, olduğu yerde dönmeye
iĢarettir.2 Beyitte geçen birinci "hevâ" yel, teneffüs ettiğimiz nesîm; ikincisi aĢk, temâyül anlamındaki
―hevâ‖dır. Cinas sanatı yapılmıĢtır:
Ağdı baĢına hevâsı zülfinün
Ol hevâdan serv urur her dem semâ
Ahmed PaĢa G 138/4
(Servin baĢına saçının kokulu yeli ağdığı/çıktığı/yükseldiği için, o aĢk ile servi her dem semâ eder.)
Necâtî Bey, Mevlevîlerin dönerek semâ ettiklerini dile getirir. Semâ ve dönme kelimeleri, çeĢitli anlam
tabakaları olan beyitte Mevlevilik ile ilgili güzel bir tenasüp oluĢturur:
Dönme ehl-i derdden görüp beni
Kim kıyasî olmaz ey sûfî semâ
Necâtî G 260/4
(Ey sufi, beni görüp dert ehlinden dönme. Zira, semâ kıyasi olmaz.)
Mevlevilikte bir ibadet coĢkusu ile yapılan, derviĢi mutlak varlığa yaklaĢtırıcı ve yükseltici özelliğe
sahip ve aĢk ile cezbeye vesile olan semâ iĢitilince, üstünkörü edinilen bilgiyle dünya nimetlerinden uzak
durmak anlamındaki zühde elveda denir:
Yine irdi sem‘uma savt-ı semâ‟
Elvedâ‘ iy zühd ü takvâ elvedâ‘
Karamanlı Aynî G 256/1
(Kulağıma yine semâ sesi gelince, ―Elveda ey zühd ve takva elveda!‖ dedim.)
Neyistan
Neyistan/kamıĢlık, tasavvufta ezel meclisini simgeler. Ney de o meclisteki hallere vâkıf olan kâmil
insandır.3 Ahmet PaĢa‘nın ney ile neyistana birlikte yer verdiği Ģu beytinde, Mesnevî‘nin ilk beytinden
etkilendiği anlaĢılmaktadır. KamıĢlıktan kesilip koparılan ney gibi, insan da rûhlar âleminden, aslî
vatanından ayrılarak mihnet yeri olan bu dünyaya gelmiĢtir. Sırların üflendiği4 neye benzeyen gönül, elest
Nurhan Atasoy, Derviş Çeyizi Türkiyede Tarikat Giyim Kuşam Tarihi, Ankara, 2005, s. 118.
Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Haz. Cemâl Kurnaz, Ankara, 1993, s. 368.
3 Ali Nihat Tarlan, Fuzûlî Divanı Şerhi, Ankara, 1998, s. 46, 478.
4 Ney‘in menĢei hakkında sır ile ilgili anlatılan rivayet, Ģiirlerde bazen açık bazen telmih yoluyla ele alınır: Hz. Peygamber,
bir gün Hz. Ali ile sohbet ederken, ona Ġlâhî aĢkın esrâr ve hakâyıkı ile ilgili bir sır emanet eder. Hz. Ali, onun azametini
içine sığdıramaz. Hemen Medine dıĢına çıkar. Bir boĢ kuyu bulur. Tahammül gösteremediği o sırrı, o boĢ kuyuya söyler.
BoĢ kuyu coĢar. Sular taĢar. Bu suların feyzi ile kuyunun kenarında kamıĢlar yetiĢir. Orada bir kamıĢlık meydana gelir.
Sonunda bir çoban, bu kamıĢlardan birini keser. Onu, çeĢitli yerlerinden deler. Üflenince nağmeler hasıl edecek Ģekle
getirir. Sonra dudaklarına götürüp üflemeye baĢlar. O anda, o kamıĢ parçasından aĢıkane enin ve feryatlar yükselir.
Kalplere vecd ve heyecan verir.
O sırada oradan geçen Hz. Peygamber, ney denilen bu kamıĢ parçasından çıkan aĢıkane feryatları iĢitir. Bundaki sır ve
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meclisini andıkça feryat etmektedir:
Ġnledürdi gökleri feryâdı gönlüm nâyınun
Ne neyistândan kesildügin eger ifĢâ kılam
Ahmed PaĢa G 218/6
(KamıĢlıktan kesildiğini eğer açıklasam, gönül neyimin feryadı gökleri inletirdi.)1
Ney
Ney/nây, kamıĢtan yapılan, kaplumbağa kemiğinden üflenecek bir yeri (baĢ-pâre) bulunan, yedi
delikli, nefesle çalınan bir mûsıkî aletidir. Mevlana‘nın Mesnevî‘sine, ―Dinle neyden‖ diyerek baĢlaması,
ney‘in âdeta Mevleviliğe mahsus kutsal bir müzik aleti olmasına yol açmıĢtır.
Mesnevî Ģerhlerinde ney‘in, mûsikî âleti, Hz. Âdem, Hz. Peygamber, Hz. Mevlana, Mesnevî, mümin,
aĢık, gönül, kalem ve daha yaygın olarak da insan-ı kâmili simgelediği anlatılır.2 Ney ile insan-ı kâmil
arasında çeĢitli ilgiler de kurulmuĢtur. Ney, kamıĢlıktan (ney tarlası) ayrılmıĢtır. Kuru olan ney, üflendikçe
ve içinde nefes bulundukça feryat eder. Ġnsan-ı kâmil de Mevlana‘nın neyistan adını verdiği asıl vatanı
olan elest meclisinden/rûhlar âleminden, gurbet diyarı olan bu dünyaya/anâsır âlemine düĢmüĢtür.3
Ney, Türk Ģairlerini çok etkilemiĢtir. Elde bulunan malzemeye bakılarak klasik Ģiire ―ney Ģiiri‖ dahi
denebilir. Hemen her divan Ģairinin Ģiirinde neye rastlanır. Neyin nağmeleri, gazellerin vazgeçilmez
unsuru haline gelir. Neyden doğrudan doğruya bir mûsikî âleti olarak bahsedildiği gibi mecazi anlamı da
çağrıĢtırılır. Neyin, deliklerden meydana gelmesi, nefesle ses çıkarması, kamıĢlıktan koparılması gibi
özelliklerinden söz edilir. ÇeĢitli benzetmelere konu olan ve telmih yapılan ney hakkında Ģairler Ģöyle
seslenir:
Sevgilinin diyarından ayrılıp gurbete düĢtüğümden beri ney gibi inlerim (Ahmedî G 49/1). Kıyamete
kadar ney gibi inleyip durayım (Mesîhî G 166/1). Paramparça olan gönül, ney gibi inleyip sırları
açıklamaktadır (Ahmed PaĢa G 58/5). AĢkın sırrını neyin nefesinden anlamak için, dertten iki büklüm
olmak gerekir (Hamdullah Hamdî G 77/4). Benim gibi yüreği parça parça olan birinin feryadına her
an/nefes ney ortak olur (Mihrî Hatun G 125/3). AĢkın harareti hangi gönlü inletmedi? (Mihrî Hatun G
188/2). Ey zâhid beni ney‘in iniltisinden men etme (Cafer Çelebî G 204/7).
OlmıĢam ney bigi baĢdan ayaga bagrı delük
Ol sebebden iderem âh u figân sen gideli
Karamanlı Aynî G 452/2
(Ney gibi baĢtan ayağa bağrı delik olmuĢum/yaralanmıĢım. Onun için sen gideli âh u figan eylerim.)
Her gice tâ subh olınca ney gibi efgân idüp
Ġnlerem derd ile kim düĢdüm cüdâ mahbûbdan
Vasfî G 62/4
(Sevgiliden ayrı düĢtüğüm için, her gece ta sabah oluncaya kadar ney gibi feryat edip dert ile inlerim.)

hikmeti derhal anlar. Ali‘yi çağırır:
―Benim sana emanet ettiğim sırrı açıkladın mı?‖ der. Ali:
―Evet. O büyük sırrı, kalbime sığdıramadım. Onu bir boĢ kuyuya söylemeye mecbur kaldım.‖ diye cevap verir.
O andan itibaren o kamıĢ parçası, aĢk ve Ġlâhî sırların hakîkatlerine tercüman olur. Kıymet kazanır. Artık ona ney adı
verilir. (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II, Ġstanbul, 1993, s. 689; Tarlan 1998, a.g.e., s.
180.)
1 Neyistan ile ilgili diğer örnekler için bkz. Kadı Burhaneddin G 849/5, Vasfî K 1/14.
2 Çelebioğlu, 1998, a.g.e., s. 532.
3 Gölpınarlı 1963, a.g.e., s. 34; Gölpınarlı 1977, a.g.e., s. 247-248; Gölpınarlı 1990, a.g.e., s. 17; Ahmet Faruk Çelik, Sürûrî‟nin
Hâfız Dîvânı Şerhi‟nin İncelenmesi, Selçuk Ünv. SBE. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1998, s. 45 ; Top, a.g.e.,
s.277.
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Ney gibi sensüz eylerem feryâd
Bir nefes niçün itmedün beni yâd
Hamdullah Hamdî G 36/1
(Ney gibi sensiz feryat ediyorum. Bir nefes/an niçin beni hatırlamadın?)
Tapundan ayru eger ney big‘inleyem ne aceb
Ki gülden ayrılıcah andelîbe nâle düĢer
Ahmedî G 247/5
(Bülbül gülden ayrıldığında inlediği gibi, ben de senin huzurundan uzak düĢtüğüm zaman ney gibi
inlersem ĢaĢılmamalıdır.)1
Sonuç
Mevlana, Anadolu‘da düĢünce ve eserleriyle hizmet etmiĢtir. Tasavvufî anlayıĢı esas alınarak oğlu
Sultan Veled tarafından kurulan ve sistemleĢen Mevlevilik de, Osmanlı toplumsal ve kültürel tarihine
büyük etkide bulunmuĢtur. Klasik Türk Ģiiri de bu tesirden uzak kalamamıĢtır. KuruluĢ ve geliĢme
yüzyıllarında (14. ve 15. yy.) yazılan Mevlevî olmayan 17 Ģairin divanında da Mevleviliğin etkisi
görülmüĢtür.
Ġncelediğimiz divanlarda Mevleviliğin temeli olan Mevlana‘dan, Hudâvend-gâr ve Mesnevi‘nin sahibi
olarak söz edilir. Mevlevî derviĢinin, Mevlana‘nın adı söylenince kendinden geçtiği anlatılır. Hudâvendgâr, Mevlevî, ney ve semâ sözcükleri tenasüp içinde değerlendirilir. Mevlevî kelimesi servi için kendisine
benzetilen olarak düĢünülür.
Mevlana‘nın özellikle Mesnevî ve Fîhi mâ fîh adlı iki eseri Ģairleri etkilemiĢtir. Mesnevî‘nin ilk beyti
tercüme edilmeye ve Türkçe olarak yorumlanmaya çalıĢılır. Fîhi mâ fîh de övgü dolu sözlerle dile getirilir.
Semâ, klasik Ģiiri önemli derecede etkilemiĢtir. Büyük bir coĢku ile semâ eden Mevlevî derviĢlerinin,
hırkalarını parçaladığı söylenir. Mevlevilikteki ―dem tutmak‖ ve ―çarh‖ tabirlerine yer verilir. Semâ, zühdî
davranıĢlardan üstün tutulur.
Neyistan, Mevlana‘nın kullandığı gibi mecazi olarak elest meclisi/asıl vatan anlamında ele alınır.
Klasik Türk Ģiirine neyin etkisi çok büyük olmuĢtur. Neyden doğrudan bahsedildiği gibi, insan-ı kamil
anlamında mecazen de söz edilir. Neyin nağmeleri divanlarda adeta yankılanır. Sevgilinin diyarından
ayrılıp gurbete düĢenler ney gibi inleyip dururlar.
Mevlevilikle ilgili bütün bu unsurlar ya doğrudan doğruya ya da teĢbih, tevriye, telmih ve mecaz gibi
klasik Ģiirin estetik kuralları içinde kullanılmıĢtır. Bu unsurlara Ģiirde malzeme olarak yer verilmesi, klasik
Türk Ģiirinin muhtevasına zenginlik katmıĢtır.

1

Ney ile ilgili diğer beyitler için bkz.: Ahmedî G 149/6, G 213/7, G 3/6, G 559/7, G 670/7, G 7/3; Ahmed-i Dâî G
274/1; Ahmed PaĢa G 45/4, 213/1; Cafer Çelebî G 209/3, Trc 31/I/12; Cem Sultan G 14/6, G 305/2; Çâkerî G 17/4;
Hamdullah Hamdî G 190/4; Karamanlı Aynî G 13/3, G 202/7, G 377/3, G 388/4, G 449/7; Kadı Burhaneddin G
1/9, G 535/2, G 713/1; Mesîhî G 194/2; Mihrî Hatun G 79/6; Mahmud PaĢa (Adnî) G 13/5, G 14/7, G 59/1; Necâtî
G 325/7, G 367/2; Nesîmî G 22/23, G 382/2; ġeyhî G 137/4, G 5/3, G 67/2; Vasfî G 97/1, G 97/5.

MEVLÂNÂ‘NIN MUTASAVVIF ġÂĠRLERE ETKĠSĠ:
AHMED KUDDÛSÎ ÖRNEĞĠ
Dr. Ali TENĠK*

GiriĢ
Mevlânâ, baĢta Osmanlı coğrafyası olmak üzere bütün Ġslâm dünyasında, hatta bütün dünyada etkili
olmuĢ önemli bir mutasavvıftır. Onun bu etkisi en belirgin bir Ģekilde Ġslâm düĢüncesinde ve tasavvuf
edebiyatında kendisini göstermiĢtir. O, Yaratıcının sevgisini içselleĢtirip, hâline yansıtan, sûfîlerin
duygularına tercüman olan üstün bir kiĢiliktir. ĠĢte XVIII. yüzyılın ikinci yarısıyla XIX. yüzyılın ilk
yarısında Anadolu‘da yaĢayan mutasavvıf Ģâir Ahmed Kuddûsî (ö. 1265/1849)‘de1 Mevlânâ‘nın tesirinde
kalan, onun tasavvuf düĢünce geleneğini en belirgin bir Ģekilde temsil eden önemli bir sûfîdir.
Mevlânâ‘nın kendinden sonraki mutasavvıf Ģâirler üzerindeki tesiri, hem Ģiir, hem de düĢünce
açısından olmuĢtur. Mevlânâ‘nın her iki açıdan da Kuddûsî üzerindeki etkisi daha açık bir Ģekilde
görülmektedir.
Bu bildirideki amacımız; Mevlânâ‘nın, Kuddûsî üzerindeki etkisini açık bir Ģekilde ortaya koymaktır.
Bu etkiyi ortaya koyarken, aynı gaye için, aynı hedefe yönelen bu önemli iki mutasavvıfın manevî ve ruhî
donananım seyrinde takip ettikleri ortak ve farklı metot ve yöntemler de iĢlenecektir. Onlar her ne kadar
aynı hedef için bazı farklı yöntemlerle hareket etmiĢlerse de, yalnızca kendi ―ben‖liklerini ifade etmek ve
kendi ulvî duygularını dıĢa vurmak için Ģiir yazan Ģâir sûfîler değildir. Onların gayesi, insanların duygu ve
düĢüncelerini ilâhî varoluĢa yöneltmek, insanlarda ―elest‖ten itibaren saklı olan o yüce duyguları, kendi aslî
varlığına rucû ettirmek amacıyla uyandırmak, kendi ―ben‖lik inĢâsında muhtaç durumda olanlara, bir
Ģeyler vermek; onları yeryüzü hayatının korku ve endiĢelerinden uzaklaĢtırarak, rûhun enginliklerine
yöneltmek, değiĢtirmek, mükemmelleĢtirmek ve gerçek özgürlüğüne kavuĢturmaktır.
Mevlânâ‘nın, tasavvufu ruhunun derinliklerinde yaĢayan Kuddûsî gibi sûfîlere etkisi; bunların, diğer
Ģairlerde olduğu gibi, yalnızca zekâ ve zihnî melekeye dayalı bir unsur değil, tamamen estetik gayelerden
uzak, didaktik endiĢeler taĢıyan mısralar dile getirmesi Ģeklinde tezahür etmiĢtir. Mevlânâ, Ģiirle aĢk
küresine giren insanları, Ģiirin kanatlarına alarak dünyanın bağlarından kurtarıp göklere yükseltmeyi ve
Hakk‘a yaklaĢtırmayı hedeflemiĢtir. Biz de bu tebliğimizle, insanı bu yüce basamaklara çıkarmayı kendine
hedef edinen Mevlânâ‘nın, aynı gayeleri taĢıyan Kuddûsî üzerinde bıraktığı izleri ilmî ve akademik bir
Ģekilde ortaya koymaya çalıĢacağız.

*

Harran Ün. Ġlahiyat Fak.Tasavvuf Anabilim Dalı.

1

Ahmed Kuddûsî (1183/1769-1262/1849), Anadolu‘nun Mevlânâ‘dan sonra yetiĢtirdiği en önemli mutasavvıfların
baĢında gelmektedir. Tasavvuf düĢüncesinin tümünü, insanın ―kemâlat‖ı ve Yaratıcısına vuslatla gerçekleĢen mutluluğu
üzerine bina eden Kuddûsî, ―Allah, kadîm olduğu için, Allah ile varlık bulan insan da kadimdir‖ anlayıĢını kendine Ģiar
edinmiĢtir. Bu perspektifle insana yaklaĢan Kuddûsî, tüm mesaisini, sâlikin Allah‘ın rızasına kavuĢabilecek bir seviyeye
gelmesi için çalıĢmıĢtır. Onun anlayıĢında, Yaratıcıya karĢı sevginin oluĢup, kiĢinin bireysel benlikten kurtulup kozmik
benliğe ulaĢması için, zikir ve tefekkürü hayatî bir konu gibi algılayarak, ma‘rifeti de bütün varlığıyla yaĢayarak
Yaratıcısıyla ölümsüzleĢmesi gerekir. ĠĢte Kuddûsî, tarîkat üstü bu tasavvufî düĢünceye sahip kiĢiliğinden dolayı, bütün
insanlara çağırısı, devamlı olarak, her iĢ ve eylemlerinde Allah‘ı hatırlarında tutmaları için O‘nu daim zikr etmek
olmuĢtur. Kuddûsî‘nin insanları her durumda Allah‘ı anmaya çağırısının nedeni de, zikrin, kiĢide ma‘rifetin oluĢmasına en
tesirli yol olmasından kaynaklanmaktadır. (GeniĢ bilgi için bk. Ali Tenik. Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf DüĢüncesi
(basılmamıĢ Doktora Tezi), Ankara 2007.)
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1. Mevlânâ‘nın Etkisi
Osmanlı düĢünce dünyasına, edebiyatına, sanatına ve dolayısıyla Ģiir ve Ģâir üzerinde büyük bir iz
bırakan sûfî Ģahsiyetlerin baĢında Mevlânâ gelmektedir.1 Mevlânâ‘nın etkisi, yaĢadığı dönemden
günümüze kadar Müslümanların büyük ekseriyeti üzerinde kendini hissettirmiĢtir. Fakat mutasavvıf
Ģâirler üzerindeki tesiri baĢkadır, bilhassa Anadolu‘da yetiĢen mutasavvıflar üzerideki tesiri kayda değer
bir seviyededir.
Diğer tarafta Mevlânâ, her Ģâir gibi kendisinden sonraki Ģâirleri etkilediği gibi, kendisinden önce
yaĢamıĢ olan Ģâirlerin kendisi üzerindeki tesiri kabul edilmesi gereken bir gerçektir.
Mevlânâ Ģiir uslûbu açısından kendisinden önce yaĢayan Hakîm Senâî (ö. 525/1131) ve Ferîdduddin
Atar (ö. 618/1221)‘ın etkisinde kaldığı gibi,2 kendisinden sonra da her dönemde birçok mutasavvıf Ģâiri
etkilemiĢtir. Zira Mevlânâ, hem sûfî kimliği, meĢrebi ve önderliği ile hem de nitelik ve nicelik açısında
tasavvufî Ģiirin en büyük temsilcisi olması hasebiyle3 tabii olarak kendinden sonra yaĢayan aynı ruh ve
düĢünce çizgisindeki kiĢileri etkilememesi mümkün değildir.
Kuddûsî‘de kendinden önce Mevlânâ ve Yunus Emre gibi zatlardan etkilendiği gibi, kendinden
sonra, engin ruh dünyasından çıkan ilâhî nefhalı Ģiirleriyle birçok kiĢi üzerinde önemli etkiler bırakmıĢtır.4
Fakat Mevlânâ‘nın Kuddûsî üzerindeki bıraktığı sevgi ve saygısı çok farklıdır. Kuddûsî bu tesiri büyük
bir hürmetle ifade etmektedir. O, Mevlânâ aĢığı bir Allah dostudur ve ona derin bir saygıyla bağlıdır.
Kuddûsî‘ye göre, Mevlânâ öyle yüce bir ruha sahiptir ki, Allah Mirâc Gecesi onun ruhunu sevgili
Peygamber (s.)‘ine göstermiĢtir.5 Ve bu gecede Hz. Mevlânâ, gökteki bütün meleklerin hayranlığını
kazanmıĢtır. Bu hâl ancak Kuddûsî ve Mevlânâ gibi zatların ilâhî letafetle donanan benliklerinden ortaya
çıkabilir.6 Yine Kuddûsî‘ye göre, Hz. Mevlânâ‘nın üstün kiĢiliği kendisine bağlanan hiçbir mürîdini yalnız
bırakmaması ve onlara hesapsız maddî ve manevî ikrâmda bulunmasından kaynaklanmaktadır. 7
Kuddûsî‘ye göre, Mevlânâ‘nın rûhâniyeti onu sevenlerin kalblerini dirilten, onlara can veren bir iksir
gibidir. ĠĢte Kuddûsî‘nin söylemiyle Mevlânâ‘nın kendisi üzerinde bıraktığı tesir:
Sabî iken semâya oldı çün seyrân-ı Mevlânâ
Velîler üzre her vech ile var rûchan-ı Mevlânâ
Bulur her demde rûhâniyyetinden mürîde dile cân
İrişür çâresiz dertlilere dermân-ı Mevlânâ
İder deryâda hem bedre olan muztarlara imdâd
Hemân çağır olur lâ-büdd sana ihsân-ı Mevlânâ
Kerâmâtı anın günden „ayan her ân zuhûr eyler
Gürûh-ı „ârifan içre bülenddir şân-ı Mevlânâ

M. Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir, Ġz Yayınları, Ġstanbul 2004, s. 69.
Annemarie Schimmel, Ben Rüzgarım Sen Ateş, çev. Senail Özkan, Ötüken yayınları, Ankara 1999, s. 47.
3 Adnan Karaismailoğlu, ―Tasavvuf Şiir geleneğinde Mevlânâ‟nın Yeri ve Önemi‖, 6. Milli Mevlânâ Kongresi, Konya 1993, ss. 8790.
4 Ali Tenik, Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi (basılmamıĢ Doktora Tezi), Ankara 2007, s. 52
5 Kuddûsî, Dîvân, Külliyat, MMKütüphanesi, no: 2444, s. 15; Küddûsî, Pendnâme-i Kuddûsî, Külliyat, MMKütüphanesi, no:
2444, vr. 32a
6 Tenik, age., s. 65.
7 Aynı yer.
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Cihânda evliyânın her biri gösterdi bûrhânlar
Sekiz yaşında zâhir oldı bil bûrhân-ı Mevlânâ
Giren anın tarîkına olur Mevlâ‟yâ tîz vasıl
Mudâm sevgülü dostları dervîşân-ı Mevlânâ
Şeb-i mi‟râcda gösterdi anı Yezdân habîbine
Melâik oldılar ol gice heb hayrân-ı Mevlânâ
İder züvvârına ikrâm u in‟âm ol kerem kânı
Seni mahrûm komaz sen ol hemân mihmân-ı Mevlânâ
O şâhin bende-i ednâsıdır bî-çâre Kuddûsî
Bu „âli câhı bahş itmiş ana Yezdân-ı Mevlânâ.1
Mevlânâ ve Kuddûsî gibi mutasavvıf Ģâirlerin Ģiirinin muhtevasını anlamak için onların Ģiirlerinin arka
planına bakmakta fayda vardır. Her iki Ģahsiyetin evveline baktığımızda, Ģiir yazmak veya iç
dünyalarındaki duyguları Ģâirane bir Ģekilde dile getirmek için önceden planlanmıĢ, tasarlanmıĢ bir
gayeleri yoktur. Onlar, kendi iradelerinin dıĢında ilâhî bir iĢâretle bu ulvî aĢk küresi içinde kendilerini
bulmuĢlar.
Fakat her ikisinin de Ģiire yöneliĢi farklı sebeplere dayanmaktadır. Mevlânâ‘nın kendi ifadesiyle, eğer
doğduğu topraklardan Anadolu‘ya göç etmemiĢ olsaydı, o toprakların örfüne uyar; vaaz etmek, ders
okutmak ve kitap yazmakla uğraĢacaktı. Mevlânâ Ģiire yöneliĢini Ģu cümlelerle ifade etmektedir: ―Allah
böyle istedi, ne yapabilirim? Benim yaptığım bir hekimin ilaçtan bıkıp onu içmek istemeyen fakat canı
Ģerbet çeken bir hastaya ilacı Ģerbete karıĢtırarak vermesine benzer.‖2 Zira Mevlânâ kırk yaĢına kadar bir
din bilgini, bir fakih olarak yaĢamını sürdüren Hanefi fukahasının illeri gelen bir alimi idi. Önemli dinî
konularda kendisine müracaat edilirdi. ĠĢte bu ölçüde akıl ve mantık konularında önde olan bir insan,
birden 360 derece dönerek kendini Ģiirin engin derinlikleri içinde bulmuĢtur.3 Çünkü Ģiir, akıl ve mantık
ölçülerini aĢan basit düĢüncelerin daracığında değil, derûnî düĢüncelerin ruh dünyasında gelen bir
hakîkattir.
Yani Mevlânâ, Kuddûsî gibi mayası Ģiirle yoğrulmamıĢ, Ģiirin içine doğmamıĢ fakat daha sonradan
tasavvuf ile hemhal olurken ilâhî bağıĢla kendini Ģiirin içinde bulmuĢtur. Zira Mevlânâ, Rabbanî Ģiirle olan
izdivacını Ģu Ģekilde ifade eder:
Aşkın gönlüme dolduğundan beri
Aşkından başka neyim varsa hep yandı
Aklı, dersi, kitabı hepsini rafa kaldıran
Ama şiirler, gazeller, rubâiler öğrendim.4
Yine Mevlânâ, tasavvuf tarihi ve düĢüncesi sürecinde ilâhî aĢkı manzum Ģekilde en detaylı bir Ģekilde
dillendiren Mesnevî‘si için Ģu ifadeyi kullanmaktadır: ―Bu Mesnevî bir mânâdır, yoksa feûlun, fâilât
değildir.5

Kuddûsî, Dîvân (Külliyat), s.15.
Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh, Ġz Yayınları, Ġstanbul 1999, ss. 70-71.
3 Ali Nihat Tarlan, Mevlânâ., Hareket Yayınları, Ġstanbul 1974, s. 57.
4 Mevlânâ, Rubâîler, no: 465.
5 Mevlânâ, Mesnevî, I, 2742.
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2. Kuddûsî ve ġiir
Kuddûsî ise, daha anne karnında iken ilâhî aĢkla yoğrularak, Ģair olmanın derûnlîğini burada kazanır. 1
Kuddûsî‘nin Ģahsiyet oluĢumunun çok az insana nasîp olan bir sürede inĢâsı, onun mutasavvıflar
arasındaki manevî derecesinin yüceliğini belirgin bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Allah‘ın ―Kuddûs‖
isminin faziletiyle daha anne karnında iken ilâhî sevgiyi tadan Kuddûsî, bu isme mahzar olduğundan
dolayı ilâhî aĢk atmosferine düĢtüğünü ifade eder. ―Kuddûs‖ ismini annesinin rahmindeyken aldığını ve
bu sebeple Allah dıĢında herhangi bir varlığa, nesneye meyletmesinin mümkün olmadığını söyler. Bunun
sebebini de çocukluğunda göğsünün/içinin ilâhî aĢk suyuyla yıkatılıp temizlenmesine bağlamaktadır. 2
Diğer tarafta Kuddûsî, tasavvuf ehli olan babasından almıĢ olduğu ruhî terbiye ile on iki yaĢında ilâhi
aĢkla hemhal olur.3 Kuddûsî bunu Ģu Ģekilde ifade eder:
On ikiye erdi yaşım „ışk oldı yâr u yoldaşım
Takdîs-i Hak idi işim Kuddûsîyem Kuddûsîyem.4
Çocuk yaĢta bu ulvî aĢk atmosferinde mayası atılan Kuddûsî, hayatı boyunca bu aĢkın feyzi ile
yaĢamını sürdürür. Kuddûsî kendisine ilâhî lutuf olarak gelen bu aĢkı Ģöyle ifade eder:
Bil ana rahminde ben ki etmişem takdis anı
Anam işitmişdir buni Kuddûsîyem Kuddûsîyem
Rûz-i elestde ben ana demiş idim çünki belâ
Ol „ışkını virdi bana Kuddûsîyem Kuddûsîyem.5
Kuddûsî, gönülüne doğan ilâhî sevginin ―elest‖te Allah‘la yaptığı ahitleĢme neticesinde kazandığını ve
bundan dolayı da ilâhî lutfun kesif bulutlarıyla gönül dünyasının Hakk sevgisiyle devamlı olarak benliğini
kontrol ettiğini söyler:
Sabî iken gelürdi gönlüme âsârı „ışkın pes
Yanar idi yüreğim gece gündüz nâr-ı sûzâna.6
ĠĢte Kuddûsî de Mevlânâ gibi bu Rabbanî aĢk ile Yaratıcısına olan sevgisini hayatı boyunca ağzından
hep Ģiir olarak ortaya dökmüĢtür. Yaratıcısına olan sevgisini, aĢkını iradesinin dıĢında manzum cümlelerle
ortaya döken Kuddûsî‘ye göre, Ģiir ve ilâhî dinleyen, onlardan aldığı mânevî zevk ile Rabbını hatırlar. Bu
hatırlayıĢ ya sevinçle ya korkuyla ya da boynu bükük bir Ģekilde ―hiç‖liğini anlamak sûretiyle olur. Ona
göre Ģiir, kiĢinin, kalb dünyasında bu hatırlayıĢ türlerinden hangisiyle etki yaparsa, zâkir, Hakk‘ı o hâl
üzere hatırlar.7 Sûfî, bir kuĢ sesi dahil olmak üzere, evrende duyduğu her sesi, Rabbinin bir tecellîsi
görerek, ondan zevk alır. Bu suretle Allah‘ın kudretinin, kuĢun hançeresini nasıl dizayn ettiğini,
mahlûkâtını nasıl yönettiğini, o kuĢun sesinin kaynağını ve kulaklara nasıl ulaĢtığını tefekkür eder. Bütün
bunlar, kulun tesbih ve takdisini göstermektedir.8 Bu duygularla varlığa yaklaĢan Kuddûsî gibi bir Hakk
sevdalısının vereceği poetik anlayıĢ, hiç Ģüphesiz tamamen ilâhî olacaktır.
Kuddûsî‘nin ve Mevlânâ‘nın Ģiirleri, Ģiir olmanın ötesinde, tasavvufu bütün incelikleriyle anlatan bir
ilim ve üstün bir entellektualizmi açıkça ortaya koymaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi, zekâ ve zihnî
meleke, Kuddûsî‘de hakim unsur değildir. O, bir gönül ve aĢk adamıdır. O, her Ģeyi gönül dünyasında
keĢf eden bir Ģahsiyettir.

Kuddûsî, Dîvân, s. 25.
Aynı yer
3 Kuddûsî, Nasâih-i Kuddûsî, vr. 201b; Pendnâme-i Kuddûsî, vr. 25b.
4 Kuddûsî, Dîvân, s. 128.
5 Aynı eser, s. 162.
6 Kuddûsî, Dîvân, s. 162.
7 Kuddûsî, Hazinetü‟l-Esrâr, vr., 249a.
8 Aynı yer.
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Kuddûsî‘nin Ģiirinin diğer bir önemli özelliği ise, kendi ifadesiyle Ģiirin, irâdesinin dıĢında, Hakk‘dan
gelen mânevî iĢaretlerle kendisine öğretildiğidir. O, bir süre dinî hassasiyetlerinden dolayı, Ģiir yazmayı
bırakır. Fakat kendisine gelen ilhâm-ı Rabbânî den dolayı Ģiir yazmaya karĢı gönül dünyası öyle bir aĢkla
dolar ki, bazen yemeden içmeden saatlerce Ģiir yazmağa baĢlar. Bu yazma Ģevkinin de kendi isteği dıĢında
ikrâm edilen ve mânevî yolla öğretilen bir hakîkat olduğunu ifade eder. ġiir sevgisinin diğer bir sebebini
de, Peygamber(s.)‘in Ģiiri, ashâb-ı kibâr ile birlikte dinlemesine bağlar.
Şi‟ri terk itmiş iken oldum yine ben mübtela
Gün olur ilhâm-ı Rabbânî bana leyl ü nehâr
Başlarım yazmağa gündüz ehl ü şurbi unıdub
Hem anınla eğlenir oldum bugün bî-ihtiyâr
Dinler idi Hak Resûli şi‟ri ashâb ile heb
İder idi şi‟r ile hem ihtibâr u iftihâr
Bir zemân şi‟ri usanub eyledim terk ey püser
Nideyim bir gece bana subhadek öğretdiler
Başladım yazmağa yine şi‟ri bilmem hikmetin
Olmışam nâzım mukallid bî-„ilm hem bî-hüner 1
Kuddûsî‘nin Ģiirleri, Dîvân Edebiyatı içindeki tekke edebiyatı akımının tasavvuf ilkeleri, ahlâk ve
estetik görüĢlerini temsil etmesine ve hatta ölçülü, vezinli bir karakter taĢımasına rağmen, Ģiir sanatı
açısından yüce bir değer taĢır. Varlıkların asil bir müjdecisi olan bu manzumeler, ―Düşünce şiiri‖nin baĢlıca
örneklerini oluĢtururlar. Bu Ģiirin özellik ve orijinalitesi, mısraların müzikalite ve akıcılığında, benzetme ve
imajların zengin parlaklığından, dil ve üslub asâletinde olduğu kadar, Ģâirin düĢüncelerindeki yücelik ve
coĢkunlukta, rûhun dinmek bilmeyen vecd hâlinde kendini en mükemmel bir Ģekilde gösterir.
Kuddûsî‘nin manzumeleri, me‘âd aklın ve mantığın, ahlâk ve insanlığın özlediği seviyeye ulaĢmak ve
rûhen ideal bir duruma yükselmek isteyen bir kimseye tükenmez, kudsî bir enerji sağlar, aĢk ve güzellikle
taptaze bir enerji verir. Bu güç, gerek Ģâiri ve gerekse okuyucuyu, Ģiirin kanatları üzerine alarak göklere
doğru yükseltmek, Allah ve evrene yaklaĢtırmak amacı gütmektedir.
Kuddûsî‘nin Mevlânâ‘da olduğu gibi bu Ģiirlerdeki amacı, kendisi için, ― tek hakîkat‖ değeri taĢıyan
ideal dünyaya diğer insanları da ulaĢtırmak, onları bu ―gölge dünya‖ hayatının dar ve sıkıcı bağlarından
kurtararak Hakk‘a ulaĢtırmaktır.
Kuddûsî‘nin Ģiirlerinde iĢlediği konular, onun için sadece Ģiirde dile getirilen kuru ve yavan Ģeyler
değildir. Bu konulardaki düĢünceleri, en coĢkun ve ateĢli duygularla birlikte onun benliğinin
derinliklerinden fıĢkırmakta ve kendisini yaĢatmağa çalıĢtığı sonsuz ve yüce hayata sıkı sıkıya irtibatla
bağlamaktadır. ĠĢte Kuddûsî için, asıl vatan bu ideal dünyadır. Ona göre, bir insanın en yüce görevi ve
geleceği, yeryüzünün bayağı, dar ve sıkıcı çemberi ile insanın geçek varoluĢunu engelleyen cennet
özleminden kurtularak, sûfî için ideal olan dünyaya kavuĢmaktır. Bu tip bir düĢünce artık ruhsuz ve ölü
bir kavram olmaktan çıkmıĢtır. Kuddûsî Ģiirle ifade ettiği bu idealini diğer Ģiir türlerinden Ģu Ģekilde ayırır:
Şol şi‟ir kim sâm‟i giryân u sekrân eylemez
Yok halâvet anda hîç „atşanı reyyân eylemez
Ehl-i hâle ehl-i hâl şi‟ri verir zevk-u safâ
1

Kuddûsî, Dîvân, (ĠE), ss. 157-158.
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Ehl-i zâhir sözünü hâl ehli burhân eylemez
Ehl-i hâlin kalbine ilhâm eder Şi‟ri Hudâ
Ehl-i zâhir sözleri irşâd-ı ihvân eylemez
Ehl-i hâlin sözleri ikaz eder gafilleri
Ehl-i zâhir şi‟ri ışku cezbe ityân eylemez
Ehl-i hâlin sözleri hakdırki Hakdan söyler ol
Ehl-i zâhir sözleri teşvîk-i yârân eylemez
Var nice şi‟ir-i fasîh mevzûn belâgatlü rakîk
Okuyanlar dinleyenler kesb-i „irfân eylemez
Kuvvet-i „ilm ile söyler şi‟iri çok ehl-i kemâl
„Âşıkın bağrın yakub „ışk-ıla biryân eylemez
Bî-tekellüf söylenen söz „aşıka hâlet virir
Külfet ile söylenen eşfâ-yı „atşân eylemez
Ehl-i hâlin şi‟iri kulûba ok gibi te‟sîr ider
Ehl-i zâhir şi‟ri kalbde dostu mihmân eylemez
Gerçi var hüsn-i fasâhat yok velâkin lezzeti
„Âkılı medhûş idüb „aklın perîşân eylemez
Hak ile söylenmeyen söz şi‟r-i Kuddûsî gibi
Mâsivâ hubbiyla âbâd gönli vîrân eylemez.1
Kuddûsî Ģiiri anlam ve içerik bakımında iki Ģekilde sınıflandırması kendisinin ve Mevlânâ gibi hak
dostlarının Ģiirdeki gayelerini açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Birincisi ehl-i hâlin (hâl ehlinin) Ģiiri,
ikincisi ise, zâhir ehlinin Ģiiridir. Ehl-i hâlin Ģiirini ancak bu zümrenin anlayabileceğini, ehl-i zâhirin Ģiirinin
ise, hâli yaĢayan insanlara kılavuzluk yapamayacağını söyler. BaĢka insanları taklit eden zâhir ehlinin
Ģiirlerinin, aĢıkları cezb etmesi mümkün değildir. Hâl ehlinin Ģiirleri insanlara tesir eder ve kendine çeker,
çünkü bu Ģâirlerin kalpleri Hakk‘ın hazineleri gibi cevherlerle doludur. Onun için hâl ehlinin kalbine
gelen ilhamlar, esintiler Allah‘dandır. Allah‘dan geldiği için de bu Ģiirlerin insanlara tesiri fazladır. Zâhir
ehlinin Ģiirinde aĢk ve cezbe bulunmadı için, kiĢiyi irĢad etmekten tamamıyla uzaktırlar. Hâl ehli her ne
söylerse, Hakk diliyle, Hakk‘tan söylediği için etkilidir. Fakat zâhir ehlinin sözleri, nefsânî olduğu için
yârânı hem teĢvikten uzaktır, hem de o Ģiiri okuyan ve dinleyene irfan verecek duygudan yoksundur.
Bundan dolayı da kiĢinin gönlünü aĢk ile vuslata götürecek duygudan mahrumdur. Ehl-i hâlin Ģiiri fasih,
derûnî, belagatlı ve her satırı ince ruhla doludur. Çünkü elh-i kemal kalbi ilimle, derunilikle Ģiiri ifade eder.
Onların Ģiirleri içten ve zahmetsiz söylendiği için, aĢıklara haz verir ve kalpleri ok gibi delip geçerek,
gönüllerde iz bırakır. Zâhir ehlinin Ģiiri ise, gönülde yüce dostları konuk etmekten tamamen yoksundur.
Çünkü onların ne dost, ne de konuk ağırlayacak yeterli duyguları vardır. Zâhir ehlinin bir çok Ģiirinin
1
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söyleniĢinin güzelliği vardır, ama insanın içine zevk bırakmadığı için, kiĢiyi kendinden geçirecek güce
sahip değildir. Hal ile dilde dökülmeyen sözler, Hakk‘tan gayrısının sevgisiyle söylenen sözler gönül
dünyamızda inkılap yaratacak kuvvette değildir.
Kuddûsî, Allah tarafından kendisine bir lütuf olarak verilen ve ilâhî aĢkla dilendirdiği sonsuzluğun
düĢüncesini Ģiirle ifade ederek, insanlık tarafından özlenen ahlâki değerleri ortaya koymuĢtur.
Kuddûsî‘nin ideal hayat varlığının asil müjdecisi olan manzumeleri, Mevlânâ ve Yunus‘tan sonra ortaya
konulan ―Tasavvufî DüĢünce ġiiri‖nin en seçkin örneklerini oluĢtururlar. Kuddûsî‘nin Ģiirlerinin orijini
hem tasavvuf dıĢı Ģiirde hem de dîvân sahibi diğer mutasavvıfların Ģiirlerinden kendisini açıkça
göstermektedir.1 Kuddûsî‘nin Dîvân‘nındaki Ģiirler, hem tasavvuf, hem de edebiyat çevresinde en çok
okunan dîvânların baĢında gelmektedir.2 Kuddûsî Dîvân‘ı bu üstün vasfından dolayı birçok dergâh da
tarîkat mürĢidleri tarafında mürîdlerine ezberletilen bir eser olmuĢtur.3
Diğer taraftan Kuddûsî‘nin dil ve üslup sadeliği ve asaletinde olduğu kadar, tasavvufa tefekkürdeki
ulvîlik ve coĢkunlukla, ruhunun dinmek bilmeyen dinamikliği kendini göstermektedir. Kuddûsî, sadece
kendi benliğini dile getirmek ve kendi duygularını dıĢa vurmak için Ģiir yazan bir sûfî Ģâir değildir. Onun
gayesi, insanların duygularına, düĢüncelerine ve hayatlarına/ hal ve amellerine tesir etmek, Ġlâhî aĢk
arayıĢında ve kendini keĢfetme arayıĢında olan sâliklere bir Ģeyler vermek ve onları dar yeryüzü hayatının
korku ve endiĢelerinden uzaklaĢtırarak enginlere yöneltmek, değiĢtirmek, mükemmelleĢtirmek ve insan-ı
kamil/ehl-i Hakk insanının sahip olduğu gerçek özgürlüğe kavuĢturmaktır. Bu Ģiirler, ahlâk ve insanlığın
özlediği seviyeye ulaĢmak ve ruhen ideal bir duruma yükselmek isteyen bir kimseye, bitmez bir enerji
sağlar, ilâhî güzellikler ve ilâhî sanat yoluyla taptaze güç verir. Bu gücü kendinde bulan Kuddûsî, gerek
kendini ve gerekse okuyucusunu Ģiirin kanatları üzerine alarak göklere doğru yükseltmek, Hakka ve
evrene yaklaĢtırmayı hedeflemektedir.
Ünlü Lübnanlı Ģâir Halil Cibran (ö. 1931)‘ın tanımladığı Ģâirlerin rûh yapısı, aslında Kuddûsî gibi
mutasavvıf Ģâirlerin derûnî hâllerine tam uymaktadır. Cibran‘a göre, yeryüzünde her Ģey belli bir uyum
içinde Ģarkı söylemekteyken, yâni her nesne Yaratıcı‘yı anarken, hangi insan çıkıp da sağır ve dilsiz bir
kamıĢ parçası gibi sessiz kalabilir?4 Benliğini ―İlâhî benlik‖le birleĢtiren âĢık sûfînin içindeki aĢk
dalgalarının dıĢarıya taĢmaması mümkün değildir. Çünkü, sûfîyi atmosferine alan ilâhî benlik, tıpkı bir
okyanus gibidir, sürekli taĢmakta ve hiçbir zamanda kirlenmemektedir. ĠĢte bundan dolayı, kimi sûfî
kendi içindeki gerçeğe ulaĢarak, bu aydınlanmayı coĢkun bir rûh hâliyle ifâde ederken, kimi de bu gerçeği,
içinde ki uyumlu bir sessizlikle dıĢarıya sezdirmeden yaĢamaktadır. Kuddûsî yaĢadığı bu ulvî hissi Ģu
Ģekilde ifade eder
Girer mi hiç kulağıma anın „ışksız kelâmı
Ki bir nutkunda bin esrâr olan Sultânı gördüm.5
Kuddûsî‘nin Ģiirlerinin kasideleri sanatsal kaygının değil, tasavvufî vecd ve hâllerinden kaynaklanan bir
ilhamın ürünüdür.6 Kuddûsî‘nin ilâhî sevgi ile yoğrulup dıĢarıya yansıyan her mısrasında binlerce ilâhi sır
gizlidir. Çünkü, onun nihâî gayesi Hakk‘ın müĢahedesidir, bu sebeple Kuddûsî, kendisine gelen ilâhî aĢk
donanımlı sözün dıĢında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Allah‘ın nûru kulun kalbine zuhur
etimi edebî ve estetik kaygı Ģöyle dursun, kulun, O‘nun dıĢındaki Ģeylerden alâkasını tamamıyla kesilir.7
Bundan dolayı tasavvufta Ģiir, salt edebî bir ürün olmayıp, keĢf ve vecd hâlinin bir semeresi, idrak edilen
mânevî hakîkatin açıklanmasının tâlî bir sonucu olarak düĢünülür.8
Ġbnülemin M. Kemal Ġnal, Son Asır Türk Şairleri, Ġstanbul 1970, V, 780-181.
Fehmi Koyuncu, Kuddûsî Dîvânı (önsöz), s. 68.
3 Mustafa Kara, Osmalılarda Tasavvuf ve Tarîkatlar, Sır yay., Ġstanbul 2004, s. 246.
4 Halil Cibrân, Ermiş, (çev. Aytun Altındal), Anahtar Yay., Ġstanbul 2000, s. 41.
5 Kuddûsî, Dîvân (Külliyat), s. 220.
6 Reynold A Nicholson, The Mysticsm of İslâm , (Schocken Boks), I. Edetion, New York 1975, p. 95, 96.
7Ebu‘l-Abbâs Ahmed b. Muhammed Zerrûk, Kavâidü‟t-Tasavvuf, tsh. Muhammed Zehra en- Neccâr, Mektebetü‘lKülliyâti‘l-Ezheriyye, Kahire 1968, s. 85.
8 Nasr, İslâm Sanatı ve Mâneviyatı, s. 126.
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Kuddûsî ve Mevlânâ‘nın tasavvufî Ģiirleri, tamamen estetik gayelerden uzak didaktik endiĢelerle
yazılmıĢlardır. Yani Ģâirin vermek istediği mesaj her seviyede okuyucuya ulaĢtırabilmek için âyet ve
hadîslerden, Hz. Peygamber ve ilk sûfîlerin hayatlarından, tarihî olaylara kadar pek çok enstrümanla
örneklendirilerek vermiĢtir. Sûfî edebîyatın yazılı dokümanları, genellikle eser verebilecek kadar Arapça,
Farsça bilen ve yaĢadıkları dönemin popüler bilimler konumundaki dinî ilimlerin hemen her dalında, az
ya da çok söz sahibi olan kalemlere aittir.1 Onun için sûfîler, kendilerini Ģâir saymazlar; aslında Ģiir
yazmak istemediklerini, amaçlarının Ģiir olmadığını, kafiyeli, vezinli ve süslü sözlerle uğraĢarak sanatlı ve
hoĢ sözler söyleme çabası içerisinde olmadıklarını devamlı vurgularlar. Meselâ, büyük sûfî Mevlânâ,
kendisinin bir Ģâir olmadığını söyler ve kendisine rağmen Ģiir yazdığı gerçeğinde ısrar eder.2
3. Mevlânâ ve Kuddûsî de ġiirin Dili
ġiir, Mevlânâ ve Kuddûsî gibi sûfîlerin dilinde ilâhî gücün ânı olur. Bu güç, Hakk‘dan gayrisini eriten,
ilâhî yankıları alt üst eden bir kuvvettir. Ân‘ın olmadığı yerde yüzeysellik var derûnîlik yoktur. Ân‘ın
olmadığı yerde Ģâirde sadece Ģarkı ve düz yazı vardır. Bu sebeple Ģiir ânlık bir metafiziktir. Mevlânâ ve
Kuddûsî‘de olduğu gibi varlığın mahiyetini çözmüĢ olan Ģâir kısa bir dörtlükte bile bir evren görüĢünü ve
bir ruhun sırrını, bir varlığı ve eĢyanın hepsini görmesi mümkündür.3
Bu nedenle Kuddûsî gibi ilâhî aĢk ile yoğrulmuĢ sûfî Ģahsiyetlerde gaye dikeyliliktir, derinlik ya da
yüceliktir. Onlar Ģiirsel ânı fizikötesi bir perspektifte yakalayan Ģahsiyetlerdir. Onlar, paradoksal bir ruh
hâli yaĢayan, ard arda gelen sesleri, duyguları düzenleyen coĢkulara ve heyecanlara yönelen Ģâirlerin
aksine, Ģiir, onlar için arzuları yok eden, hem geçmiĢi hem de geleceği değerden düĢüren ve her Ģeyin
içinde barındığı bir ânın ürünüdür.4
Onların Ģiirlerinde Allah‘ın bir tecellîsi ve hikmeti okunur. Zira onların perspektifinde görülebilenlerin
görünmeyen gerçeği vardır. ġiirlerinde görünenin ötesinde görüntüler gören mutasavvıf Ģâirlerin
Ģiirlerinde, iĢâretlerin ve Hakk‘ın sıfatlarının ve her Ģiirin satırlarının arasında Ġslâm inancının tek ve
değiĢmez cümlesi olan ―tevhîd‖ tekrarlanır.5
Genel olarak Ģiirin baĢlıca iki unsuru vardır. Bunlar içerik ve biçimdir. Yani Ģiire can veren düĢünce ve
duygular Ģâir ve Ģiirin doğduğu çağ ile içinde yaĢadığı kültüre dayanırken, Ģiirin biçimi/Ģekli bulunduğu
dilde oluĢur.6
ĠĢte Mevlânâ ve Kuddûsî gibi mutasavvıf Ģâirlerde içerik Yaratıcının onlara lütufta bulunduğu veya bu
zâtlar gibi mümtaz Ģahsiyetlerin gerçek kiĢiliklerine dönmesiyle kazanılan bir hakikattir. Diğer taraftan
onların Ģiirlerindeki uyumlu vezin biçimi ise, onların herhangi bir edebî Ģekil kaygısı duymadan ilâhî aĢk
ile Ģekillenen bir gerçektir.
Mevlânâ ve Kuddûsî‘nin Ģiirleri, diğer dinlerin mistik düĢüncelerince sadece dokunulan ―Tanrı
AĢkı‖nı tecrübe etmekle kalmıyor, aynı zamanda kiĢiye Yaratıcıyı sevmeyi öğreterek, bu aĢk içinde
Yaratıcıyla birleĢebiliyor ve ―ben‖lik tamamen ―yok‖ oluyor.
Ayrıca onların Ģiirlerindeki derûnîlik bütün paradoksları ortadan kaldırmaktadır. Onların Ģiirlerindeki
ilâhî atmosfer kiĢiyi, herhangi baĢka bir uygulamayı takip etmeden iç anlamla doğrudan yüz yüze
getiriyor. Ġnsanlar, onların Ģiirleriyle Batılı ve Doğulu hiçbir mistik düĢüncenin veremediği manevî hazla
ilâhî bilgiye/ma‘rifete yöneliyor. Bu Ģiirler okuyucusuna ve dinleyicisine umutsuzluk ve acılı anlarında
teselli verdiği gibi, kendisinde varolan vuslat, özlem, aĢk ve umut ateĢini de körüklüyor. Onların içinde
Ceylan,Böyle Buyurdu Sûfî, Kapı Yayınları, Ġstanbul 2005, s. 98.
Age, s. 127.
3 Gaston Bachelard, Şiirsel Ân ve Fizik Ötesi Ân (çev. Fahrettin Arslan), DüĢünce ve Dil içinde, haz. Hüseyin Su, Hece
Yayınları, Ankara 2004, ss. 143-149.
4 Tenik, age., ss. 68-69.
5 Roger Garaudy, İslâmın Va‟dettikleri, (çev. Necla Uzel), Pınar Yayınları, Ankara 1988, s. 183.
6 Edit Tasnadi, Macaristan‟daki Mevlânâ, Uluslararası Mevlânâ sempozyumu, 15-17 Aralık 2000 Ankara, KBY, Ankara 2000,
s. 347.
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bulunduğu coĢkun ruh hali mutlak bağlılıkları ve Allah‘a dönük benlikleriyle hangi din ve kültürden
olursa olsun kendisiyle tanıĢan herkes için rehber oluyor.
Nasıl Mevlânâ‘nın Ģiirinin en belirgin özelliği muhtevasının derinliği ise1, aynı zamanda bu nitelik
Kuddûsî‘nin Ģiirlerinde de mevcuttur.2 Bu derinlik her iki mutasavvıfın ilmî yeterliliklerini ve büyük
mütefekkir olduklarını ortaya koymaktadır. Bu vasıf onları diğer ariflerden farklı kılmaktadır.
Kur‘ân‘ın: ―ĠĢte senden perdeyi kaldırdık. Artık bugün görüĢün keskindir.‖3 Emri gereğince ikinci
doğuĢunu gerçekleĢtirerek yeniden doğan sûfî, maddî kayıt ve bağlardan kurtularak varlığını sebeplerden
alıkoyarak mevcûdata karĢı ilâhî istiğna hâlini yaĢar. Onlar perdelerin ortadan kalkması neticesinde
eĢyânın hakîkatine ulaĢırlar. Perdenin kalkması demek, sûfînin kendisi ve Yaratıcısı dahil âlemdeki tüm
varlık hakkında yeni bir müĢahede ortamına girmek demektir. ĠĢte bu hâl ile insanın gözü baĢka bir
Ģekilde eĢyayı ve fenomenleri izler. DüĢüncesi ve tefekkürü derinleĢir, gönül dünyası bambaĢka bir hale
bürünür. Bu ulvî ruh atmosferiyle dillerinde dökülen her kelimenin, her düĢüncenin yüklendiği anlam
benzerlerinden çok farklıdır.
YaĢamın anlamı ve değeri insandan insana değiĢiklik gösterdiği gibi, âriflerin ve ârif Ģâirlerin dili de
ikinci doğuĢ ânına aittir. Onların ilâhî aĢkla oluĢan dilleri ve kavramları bu aĢkı içselleĢtirmeyenlerden hep
tenkid almıĢtır. Onların dillerinden dökülen mey, Ģarab, saki, kadeh, meyhane zâhir ulemânın ve zâhid
âbidlerin idrak gücünün ötesinde derin bir anlayıĢın mânâsını taĢır.
Ġkinci doğumla hakîki hayata gözünü açan Mevlânâ ve Kuddûsî gibi sûfîler tamamen farklı bir amel
ortaya koymuĢlar. Her hareket ve davranıĢlarında derin anlamlar yüklüdür. Allah‘a kulluklarında köklü
değiĢiklikler olmuĢtur. Mevlânâ bu hayatı Ģöyle izah eder:
―Bu iki bin tane ben ve bizden, acaba ben hangisiyim?
Arbedeye kulak ver, ağzımı kapama
Ben kendimden geçmişim, yoluma cam koyma,
Eğer koyarsan basarım, ne bulursam kırarım.4
Mevlânâ ve Kuddûsî‘de gaye Ģâirlik değildir. Onlar için temel amaç Ma‘Ģuk‘a vuslat için kullanılması
gereken tüm araçları kullanmaktır. Bu nedenle Mevlânâ da Ģiir vasıta iken ana hedef tefekkür olmuĢtur. 5
Kuddûsî de ise temel gaye, zikir, tefekkür ve aĢk ile ma‘rifete ulaĢmak iken, Ģiir bu hedeflerin tercümanı
olan bir araçtır.6 Fakat her ikisi de didaktik ve ahlâkî ihtiyaçlarla Ģiir sanatını ilâhî bir lutuf neticesinde
kullanmıĢlardır.
Mevlânâ‘nın ifadesiyle, onların Ģiirlerinde, Dîvânlarında ve diğer eserlerinde vahdetten baĢka hiçbir
gaye güdülmemektedir. Sadece tevhidin/birliğin incileri o dükkânda satılmaktadır. Onun için.
―Mesnevî‟miz vahdet dükkânıdır; orada Bir‟den başka ne görürsen puttur.”7
Onların dilinde vücûda gelip ortaya dökülen sözlerin, beyitlerin ve Ģiirlerin hiçbir sanatsal kaygısı
yoktur. Hem Mevlânâ, hem de Kuddûsî hiçbir zaman Ģiirin ölçüsü, Ģekli konusunda bir endiĢe
taĢımamıĢlardır. Fakat yinede Mevlânâ‘nın Ģiirleri ölçü bakımında semâ‘ vezni olarak yer alırken,8
Kuddûsî‘nin Ģiirleri aruz ölçüsündedir.9 Onlar, gönülleri kuĢatan ilâhî vecdin tecellîsi ile Ģiirlerini dile
getirmiĢlerdir. Dile gelen her kelime ve cümle ilâhî lutfun bir ürünüdür. Onların Ģiirlerinde tamamen
Süleyman Wolf Bahn, Modern Batı Dünyasında Mevlânâ‟nın Önemi, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu, 15-17 Aralık 2000
Ankara, KBY, Ankara 2000, s. 471.
2 Bk. Tenik, age, s. 74.
3 Kâf, 50/22
4 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, I, 1397.
5 Asaf Hâlet Çelebi, age., s. 86.
6 Tenik, age, s. 423.
7 Mevlânâ, Mesnevî, VI, 1528.
8 Tarlan, age., s. 59.
9 Tenik, age, s. 75.
1

296

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

beĢerî arzu ve isteklerin dıĢında Hakk‘dan gelen gönül incileri vardır. Mevlânâ bu ilâhî incileri Ģöyle
tanımlar:
―Gönlümden kopup gelen o söz, o taraftan gelmektedir.
Çünkü gönülden gönülle pencere vardır.‖1
Onlar, duygularını dilin kalıplarına sığmayan engin ve derûnî bir ruh haliyle ilâhî sevgiyle yoğrulan ulvî
duygularını Ģiirin teknik kurallarına uygun bir endiĢeyle ifade etme duygusuna kapılmadan ortaya
koymuĢlardır. Örneğin Mevlânâ teknik kaygılar dıĢındaki duygularını Ģu Ģekilde ifade eder:
Benim yanımda en güzel kafiye sensin
Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin.2
Mevlânâ ve Kuddûsî gibi mutasavvıf Ģâirler irĢâd görevlerini Ģiirle yerine getirmiĢlerdir. Çünkü onların
iĢlediği konu bütün insanlığın problemidir. Onların Ģiirlerinin tesirinin birçok nedeni vardır. Bu Ģiirlerin
baĢta gelen en önemli vasfı, bu Ģiirlerin kudretinin diğer Ģiirlerin çok ötesinde olmasıdır. Zira onların
Ģiirleri renksizdir. O Ģiirler zuhur ettiği bünyenin rengini alır. Onun için bu tür Ģiir, muazzam bir güce
sahip olduklarından dolayı ruhlara tam bir hakîmiyet sağlarlar. Aynı zamanda Mevlâna gibi mutasavvıflar
Ģiirin bir konuĢma sanatı olduğu anlayıĢındadırlar.3
Bu Ģiirlerin farklılığı, mutasavvıf Ģâirlerle diğer Ģairlerin Ģiiri ayrı ruh halleriyle içselleĢtirmelerinden
kaynaklanmaktadır. Çünkü Ģâirlerin düĢünce ve hayallerinden ibâret Ģiirlerinin aksine Allah dostlarının
Ģiiri tamamıyla tefsirdir ve Kur‘ân sırlarıdır. Zira onlar, kendilerinden yok olarak ve Hakk ile ayakta
kaimdirler. Onların her hâl ve davranıĢı Allah‘dandır.4 Mevlânâ‘nın deyimi ile onlar, diğerleri gibi evveline
ve sonuna bakmazlar. Onlar, Allah‘a daha yakın olduklarında, ne baĢa ne de sona bakarlar.5 BaĢlangıç ve
sonuç bunların akıllarına bile gelmez. Onlar Allah‘ın birliğinde ―hiç‖lendiklerinden iç dünyalarında oluĢan
aĢk atmosferinin kesif yoğunluğu dıĢarıya taĢarak, yağmur tanecikleri gibi mânevîyata susamıĢ insanların
ruhları üzerine yağar.
Sonuç
ġiirin kendisine kazandırdığı derûnîlik ve coĢkunlukla tasavvufun teorik düĢüncesinin ötesinde tam
bir hâl insanı olan, mutasavvıf Ģâirlerin Mevlânâ‘dan sonraki önemli bir temsilcisi olan Kuddûsî, eserlerini
kavramlar içerisinde boğmamıĢtır. Bir hâl insanı olan Kuddûsî, diğer bazı teoriysen mutasavvıfların
aksine okuyucuyu kavram kargaĢasında uzak tutmakta, verdiği konuları enine boyuna bir hâl insanının
titizliğiyle iletmektedir. Kuddûsî, bir sûfî için elzem olan tasavvufun içe dönük sorgulamasını, yani kendi
özünün derinliklerinden varoluĢunun araĢtırılmasını, dini dogmatik olarak yaĢayanlardan farklı bir Ģekilde
ortaya koymaktadır. ĠĢte bu yaklaĢımdan dolayı Anadolu tasavvuf kültürüyle çok yakın teması olan Divan
Edebiyatı, Mevlânâ ve Kuddûsî gibi sûfîlerin engin ve derûnî rûh hâlleriyle yeni bir kültürel zenginlik
kazanmıĢtır. Bu da tasavvuf anlayıĢının Ġslâm ilmine kattığı derûnî coĢku, anlam ve ritim sayesinde
olmuĢtur. Kuddûsî, Pîri Mevlânâ‘dan aldığı feyz ile insana, tasavvufun diliyle âfâkî/objektif
enfûsî/subjektif tüm beĢerî isteklerini yok etmesini, seyr-i mutlak içinde vuslatı arayarak özgürlüğün
tadına varmayı istemektedir. Bu sebeple insan objektif varlıkla birlikte, kendi subjektif varlığını da
―hiç‖lemelidir. ĠĢte bu amaçla Kuddûsî, felsefesini insanın kendi ben/nefsini ilâhî irâdenin sahibi zatla
―yok‖edince, bu özgürlüğü yakalama düĢüncesi üzerine inĢâ etmiĢtir.
Bu düĢünce ile Mevlânâ‘nın en önemli takipçisi olan Kuddûsî, Pîri Mevlânâ ile birlikte Allah‘ın:
―Güzel bir söz kökü sabit, dalları gökyüzünde olan bir ağaç gibidir. Ki, o Rabbinin izniyle her zaman meyve verir

Mevlânâ, Mesnevî, VI, 4196.
Mevlânâ, Mesnevî, I, 1727.
3 Gölpınarlı, Mevlânâ, ss. 249-250.
4 Sipehsâlar, Risâle, s. 76.
5 Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh, s. 165.
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durur.‖1 âyetine mazhar olarak Rabbani letâfet kaynaklı eserleri ve sözleriyle ebediyete kadar insanlar
üzerinde tesirli olacaklardır.
Onlar, Allah‘tan alacaklarını kalp yoluyla aldıklarından dolayı sonsuzluğu dıĢardan değil kendi
içlerinde arayarak hep kendilerine yönelmiĢlerdir. Sûfî bilir ki, sınırlı bir Ģekilde yaratılmasına rağmen
içinde sonsuzluğa açılan ilâhî bir pencere vardır. Bu sonsuzluğa açılan baĢ gözü değil, insanın iç gözüdür.
Sûfî bu göz ile insanın Hakk‘a giden yolunu yerde ve gökte aramak yerine kendinden arar. Bu arayıĢ,
gerçek gayesi olan vuslata kavuĢturur.

1

Ġbrahim, 14/25-26

XVII. YÜZYIL ġAĠRLERĠNDEN NEġÂTÎ VE CEVRÎ‘DE MEVLEVÎLĠĞĠN ETKĠLERĠ
Yrd. Doç. Dr. Ömer SAVRAN*

Özet
Türk Edebiyatında Ģairlerimizin en çok etkilendiği önemli simalardan biri de Mevlânâ‘dır. Türk Ģairleri
arasında Mevlânâ‘dan ve onun düĢüncelerinden bahsetmeyen hemen hemen hiçbir Ģairimiz yok gibidir.
Mevlânâ ve onun düĢünceleri sadece Türk Ģairlerini değil pek çok yabancı sanatçıyı da etkilemiĢtir.
Bu çalıĢmamızda, XVII. yüzyılda yaĢamıĢ NeĢâtî ve Cevrî‘de Mevlevîliğin etkileri üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mevlana, NeĢati, Cevri, Mevlevilik, XVII. Yüzyıl.
INFLUENCE OF MEVLEVI TEACHINGS ON SEVENTEENTH CENTURY POETS
OF NESATI AND CEVRI
Abstract
Mevlana is one of the most important impressed person among the Turkish Literature poets.
Mentioning of Mevlana or his thoughts among Turkish poets are almost none. Mevlana and his
thoughts are not only influenced to Turkish poets but also influenced to many foreign poets. In this
study, influence of Mevlevi teachings is studied in poems of NeĢati and Cevri who both are lived in
seventeenth century.
Key Words: Mevlana, Nesati, Cevri, Mevlevi teachings, Seventeenth Century
GiriĢ
Mevlevîlik, kültür ve sanat sahamızın hemen hemen bütün alanlarına nüfuz ederek kendini
hissettirmiĢ bir düĢünce sistemidir. Bu düĢünce sistemine yakınlık duyanlar arasında sadece âlimler,
Ģairler, sanat erbabı değil devlet adamları hatta sultanlar da vardır. Mevlevîliğe gönül verenler arasında
Ģairler, musiki üstatları, hattatlık, kalemtıraĢ ve bunların yanında Türk el sanatları sahasındaki kuyumculuk
ve tezyinî sanatlar gibi alanlarda öne çıkmıĢ pek çok önemli isimler de yer almaktadır. (Halet Çelebi 1957:
147)
Mevlânâ‘nın oğlu Sultan Veled tarafından kurulan ve sitemleĢtirilen Mevlevîlik, Konya‘dan baĢlayarak
Edirne‘den Erzincan‘a, Amasya‘dan ġanlıurfa‘ya, Girit‘ten Mısır‘a, ġam‘dan Sakız‘a ve Üsküb‘e kadar yer
alan Mevlevîhaneleri ve buralara devam eden yüzlerce Ģairleriyle geniĢ bir coğrafyada faaliyet göstererek
kültürümüze hizmet etmiĢ önemli bir kurumdur.1 Birer kültür merkezi konumunda olan bu kurumlar,
yeri geldiğinde vatan savunmasında da önemli roller üstlenmiĢlerdir.2
Mevlânâ ve Mevlevîlik, kendinden sonra gelen halk ve divan edebiyatını etkileyerek adeta Ģiirimizle iç
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Mustafa Çıpan, ―Dîvân Edebiyatının OluĢumu ve GeliĢmesinde Mevlevî ġairlerin Yeri‖, Uluslar Arası KuruluĢunun 700.
Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, (Haz. Alâddin Aköz, vd.), Selçuk Üniversitesi, Konya
2000, s. 731.
2 Nuri Köstüklü, ―Vatan Savunmasında Mevlevîhaneler‖, Akademi Mecmuası, Hz. Mevlânâ Özel Sayısı, Kubbealtı,
Ġstanbul 2007, S. 144, s. 22-29.
*

1

300

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

içe olmuĢtur, denilebilir. Bu yönüyle divan edebiyatının kurulup geliĢmesinde Mevlevî Ģairlerin büyük bir
katkısının olduğunu söylemek mümkündür.
Gölpınarlı‘ya göre Bâkî mektebini tasannudan kurtararak daha içli daha özlü hale getiren Ģiirimizdeki
Mevlevîliğin etkisidir. (1953: 446) Daha sonraki asırda gelen Bahâî, Cevrî, Vecdî, ġ. Yahya ve Fasih
Ahmet Dede gibi Ģairler de Mevlevî çizgisindedir. Kaynaklara göre en fazla Mevlevî Ģair XVII. yüzyılda
yetiĢmiĢtir. (Horata vd. 2002: 114) Bunun yanında çağdaĢları ve daha sonraki asırda pek çok Ģair üzerinde
büyük bir tesiri olan Nef‘î‘nin bazı Ģiirlerinde de Mevlânâ muhipliğini görmek mümkündür.
17. yüzyılda Sebk-i Hindi akımının güçlü temsilcileri arasında olan ve Mevlevîliğe yakınlıkları da
bilinen Nâilî ve NeĢâtî çizgisinin divan edebiyatının son temsilcisi ġeyh Galip Dede‘nin yetiĢmesindeki
etkisi dikkate alındığında bu düĢünce sisteminin edebiyatımız içindeki rolü ortadadır. (Gölpınarlı 1953:
446)
Mevlevîlik, kültürümüzü edebiyat, müzik ve çeĢitli ananeleriyle oldukça etkilemiĢtir. Bu düĢünce
sistemi, âdâb, erkân ve terimleri ile klasik edebiyatımız içinde bir zenginlik, bir kültür birikimi oluĢturduğu
görülmektedir. Bunun yanında klasik edebiyatımızda tasavvufa bu kadar yer verilmesinde yine
Mevlevîliğin etkisinin bulunduğunu söylemek mümkündür.
Mevlânâ ve Mevlevîlik, sadece Anadolu sahasındaki Ģairlerimizi değil, Çağatay ve Azerî Türkçe‘si gibi
alanlarda yazan Ģairlerimizi de etkilemiĢtir. Yine Mevlânâ ve Mevlevîlik, Doğu‘dan ve Batı‘dan pek çok
mütefekkir, âlim ve Ģair üzerinde de etkili olmuĢtur. Bunlar arasında Molla Cami, Muhammed Ġkbal,
Goethe, A. Schimmel, Redhouse, Nicholson, Anna Masala gibi isimleri1 zikretmek mümkündür.
―XVII. Yüzyıl Ģairlerinden NeĢâtî ve Cevrî‘de Mevlevîliğin Etkileri‖ adlı bu çalıĢmamızda yukarıda
anlatılanlar çerçevesinde adı geçen Ģairlerimizin Ģiirlerinde, Mevlânâ‘nın tesirini ve Mevlevîliğin
yansımalarını ortaya koymaya çalıĢacağız.
NEġÂTÎ (?-1674) (Hayatı, Edebî ġahsiyeti ve Eserleri )2
XVII. yüzyılın önemli edebî simalarından biri olan NeĢâtî'nin doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi
bulunmamakla beraber, H.1030/M.1622 yılında Ġstanbul‘un görülmemiĢ bir kıĢ geçirdiğine ve boğazın
tamamen buz tutmasına dair tarih düĢürmesi3, onun 16. asrın sonlarıyla 17. asrın baĢlarında doğduğunu
göstermektedir.
ġairin hayatı hakkında bilgi veren kaynaklar, onun Edirneli olduğu konusunda birleĢmiĢlerdir.
"NeĢâtî" mahlasını kullanan sanatkârın adı hakkında bilgi ihtiva eden kaynakların çoğu, onun isminin
Ahmed olduğunu haber vermektedirler.
Sanatkârımızın ailesi ve küçüklüğünde gördüğü eğitim hakkında elimizde maalesef yeterli bilgi yoktur.
Mesnevî Ģarihi reisülküttap Sarı Abdullah Efendi(öl. 1071/1661)'nin kesedarlığını yaptığı konusunda bilgi
vardır.
NeĢâtî hakkında kaynaklarımızın müĢterek olarak verdikleri bir baĢka bilgi de onun Mevlevî tarikatına
intisap ederek Gelibolu ve BeĢiktaĢ Mevlevîhaneleri Ģeyhliğinde de bulunan Ağa-zâde Mehmet Dede'nin
(öl.1063/1652) derviĢi olduğudur.
ġairin henüz hiçbir Ģiirinde rastlanmamıĢ olmakla birlikte bazı kaynaklardan onun ilk zamanlarda
―Semendî‖ mahlasını kullandığını öğreniyoruz. Sakıp Dede ise onun baĢlangıçta mahlassız Ģiirler
yazdığını, ―NeĢâtî‖ mahlasının kendisine Mevlâna'yı öven bir kasidesini beğenen hocası Ağa-zâde
tarafından verildiğini anlatır.
NeĢâtî, Ģeyhi Ağa-zâde‘nin ölümünden, yani 1652 yılından sonra Konya'ya gitmiĢtir. Orada ne kadar

2

Çıpan, a.g.m, s. 731.
ġairin hayatı ve edebi Ģahsiyeti ile ilgili bilgiler daha önce bu konuda yapılmıĢ çalıĢmamızdan özetlenerek alınmıĢtır. Ömer
Savran, ―NeĢati Divanı‘nın Tahlili‖, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), Denizli 2003.

3

―Lafzan u ma'nen ona didi NeĢâtî tarih/ Be-meded tondı soukdan bin otuzda deryâ‖, NeĢâtî Divanı, s. 168 .
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kaldığı belli değildir. Daha sonra Edirne'ye dönen Ģair, "Oldı yümn ile NeĢâtî Mevlevîye râhber"
mısraının gösterdiği 1081/1670 yılında Osman Dede'den boĢalan Muradiye Mevlevîhanesi Ģeyhliğine
getirilmiĢtir. Bu tayini büyük bir sevinçle karĢılayan derviĢler, onu evinden âyinle almıĢlar ve yol boyu
sema edip ilâhîler okuyarak getirip makamına oturtmuĢlardır. Söz konusu görevinde yalnızca dört sene
kalabilen NeĢâtî, Nâbî'ye ait "NeĢâtı gitdi devrânın" mısraının gösterdiği 1085/1674-75 yılında vefat
etmiĢ; Muradiye Camii avlusuna gömülmüĢtür.
Sadettin Nüzhet Ergun'un tespitlerine göre, Ģairin ölümü üzerine pek Ģair tarih yazmıĢlardır. ġairin
mezar taĢının ön yüzünde Ammeci-zâde RüĢdî Mehmed Efendi'nin Ģu tarihi yazılıdır:
―Fevtini gûĢ edicek RüĢdî dedi târîhin
Bezm-i gülzâr-ı na'îm ola NeĢâtî'ye makâm‖ (Sene 1085)
Esrar Dede Tezkiresi gibi Mevlevî kaynakları, NeĢâtî'nin birçok Ģaire hocalık ettiğini söyler. Osmanlı
Müellifleri yazarının, yüze yakın Ģairin NeĢâtî'nin ders halkasında bulunarak ondan istifade ettiğini
belirtmesi1 de herhâlde Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, Sefîne-i Mevleviyân gibi eserlere dayanmaktadır. Bir tekke
adamı ve tarikat Ģeyhi olan Ģairin, etrafındaki kiĢilere Farsça öğretme konusunda da yardım ettiği
anlaĢılmaktadır. Esrar Dede ve Sakıp Dede gibi Mevlevî Ģairler, biraz abartarak neredeyse onu XVII.
yüzyıldaki bütün Ģairlerin hocası olarak gösterirler. Bunun sebebi, o zamanın sosyal ve kültürel hayatında
Mevlevîhanelerin birer musikî ve edebiyat okulu gibi görev yapmasıdır. Bu sebeple NeĢâtî'nin de birçok
kiĢinin yetiĢmesinde etkili olduğu söylenebilir.
NeĢâtî, Mevlevî bir sanatkâr olduğu için, bilhassa Mevlevî Ģairlerden bahseden biyografik eserler, onu
her yönden mübalâğalı cümlelerle övmüĢ ve XVII. asırda yetiĢen büyük Ģairlerin üstadı gibi takdim
etmiĢlerdir. ―Meslekî‖ birlik ve sevgiden ileri gelen böyle mübalâğalı ifadeleri ihtiyatlı karĢılamak
gerektiğini göz önünde bulundurmak Ģartıyla, denebilir ki, bu tür nitelendirmeler, NeĢâtî‘nin hem yaĢadığı
çağda, hem de daha sonraki zamanlarda beğenildiğinin iĢareti olarak kabul edilebilir.
ġairin kaside ve gazelleri üzerinde genel bir değerlendirme yapıldığı takdirde, onun kasidede Nef'î‘den,
gazelde ise Sebk-i Hindî'den ve bu yolda Ģiir yazan Türk Ģairlerinden etkilendiği söylenebilir. (Ünver
1986: 19) NeĢâtî, anlatımının renkliliği, aĢkı, rindâne söyleyiĢi ve tasavvuf neĢvesi ile dünyaya karĢı kayıtsız
ve alçak gönüllü bir derviĢlik havasını yansıtan Ģiirlerine yer yer canlı bir tablo görünüĢü kazandırır.
Gazellerinde kullanmıĢ olduğu tasavvufî kavramlar bile hayallerle süslü bir anlam zenginliği taĢır. (Canım
1995: 314)
ġairin tasavvufî muhtevalı gazelleri incelenerek belli bir sıraya yerleĢtirildiğinde, onun bu yolda hangi
merhalelerden, hâllerden geçtiği, nereden nereye geldiği konusunda izler bulunabilir. Meselâ, bazı
gazellerinde sevgili ile bir an beraber olmanın her Ģeye değeceğini ifade eden Ģair, bir baĢka Ģiirinde,
sonunda tabiatına aĢk konusunda bir ―istiğna‖, bir çekingenlik hâli geldiğini, artık sevgiliye kavuĢmaktan,
hatta sevgiliyi seyretme zevkinden bile geçtiğini belirtir.2 Bir Ģiirinde tüm eĢyaya, kâinata ibret gözüyle
bakıp ondaki sırları çözmeyi tavsiye ederken, bir diğer Ģiirinde ulaĢtığı manevî mertebenin sonucu olarak
tam bir istiğna hâli sergiler.3
NeĢâtî'nin edebiyatımızdaki asıl önemli yönü, gazellerinde "Sebk-i Hindî"yi yansıtma baĢarısıdır.
Dede, Sebk-i Hindî özelliklerini baĢarıyla uygulamıĢ; anlamı gazelin bütününe yaymaya çalıĢmıĢ; âhenk ve
hayal zenginliğiyle birlikte duyuĢ inceliğini de yakalayıp mahlasına uygun, neĢeli bir aĢkı terennüm
etmiĢtir. Bu sebeple Vecdî'yle birlikte bu tarzın üstadı kabul edilir. "ġevkuz ki dem-i bülbül-i Ģeydâda
nihânuz/ Hûnuz ki dil-i gonca-i hamrâda nihânuz" beytiyle baĢlayan gazeli, tasavvufî his ve heyecanlarını
tasvir eden en güzel örneklerdendir. (Banarlı 1971: 666)
Nedim (ö.1143/1730), NeĢâtî'nin "bile" redifli meĢhur gazelini tahmis etmiĢtir.4 Aynı gazel, Yahya
Kemal Beyatlı tarafından da tahmis edilmiĢtir. (Beyatlı 1985: 107) ġeyh Galip de Ģairin "çeĢmine" redifli
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., c. II, s. 445, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2000.
G/104-5.
3 G/24-5, G/64-2.
4 Nedîm Divanı, (Haz. Muhsin Macit), s. 234-235, Akçağ, Ankara 1997.
1
2

302

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

gazeline nazire yazmıĢtır. ġair, gazelin hüsn-i makta'ında NeĢâtî'yi de anmıĢ ve bir mısraını tazmin
etmiĢtir:
―Müjdeler rûh-ı NeĢâtî'dir diyen Gâlib sana
La'lini yâd et dür-i nâ-yâb gelsin çeĢmine‖1
Bunun yanında Gavsî Dede (öl.1109/1697), Fasih Ahmet Dede (öl.1111/1699), Sâkıp
Dede(öl.1148/1735-36) gibi Mevlevî Ģairler de Ģairin gazellerine nazire ve tahmisler yazmıĢlardır.
Eserleri
1. Divan
Neşâtî Divanı‘nın ilk tenkitli neĢri Dr. Mahmut Kaplan tarafından yapılmıĢtır.2
2. Hilye-i Enbiyâ
Eser, mesnevi nazım Ģekliyle ve ―Fe‗ilâtün fe‗ilâtün fe‗ilün‖ kalıbıyla yazılmıĢ olup 187 beyittir.
3. Edirne ġehrengizi
Edirne'nin güzellerini anlatan 144 beyitlik bu kısa mesnevi, ―Fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ilün‖ kalıbıyla
yazılmıĢtır.
4. ġerh-i MüĢkilât-ı Örfî
NeĢâtî'nin, Sebk-i Hindî‘nin önemli bir temsilcisi olan Örfî-i ġirâzî(öl.999/1590-91)'nin bazı
anlaĢılması güç beyitlerini açıklamak için kaleme aldığı Türkçe, mensur bir eseridir.
5. Kavâ'id-i Deriyye
Farsça‘nın kurallarını anlatan bir eserdir.
6. Tuhfetü'l-uĢĢâk
NeĢâtî‘nin, son zamanlarda Mahmut Kaplan tarafından bulunan ve ilim âlemine tanıtılan manzum bir
eseridir.
7. Mektup
NeĢâtî‘nin Mehmed Çelebi‘ye gönderdiği mektubudur.3
NEġÂTÎ‘NĠN ġĠĠRLERĠNDE MEVLEVÎLĠĞĠN ETKĠSĠ
ġairin divanında Mevlâna için yazılmıĢ iki övgü bulunmaktadır. Bunlardan ―Der-Medh-i Hazret-i
Mevlânâ Kuddise Sırrehu‖ baĢlığını taĢıyan Ģiir 36 beyit4 , ―Der Midhat-i Merkad-i Hazret-i Mevlânâ
Kuddise Sırrehü‘l-Azîz‖5 baĢlığını taĢıyan Ģiir ise 22 beyitten oluĢmaktadır. Mevlânâ bu Ģiirlerde Ģu Ģekilde
övülür:
Mevlânâ, birlik âleminin (tahtgâh-ı vahdet) en büyük padiĢahı, ilâhî hakikat ülkesinin en yüce sultanı,
ünlü velîlerin pîri (ser-çeĢme-i evliyâ) ilâhî bilgiler denizi (deryâ-yı ledün) gibi sıfatlarla anılır.6
Keyhüsrev-i tahtgâh-ı vahdet
ġehenĢeh-i kiĢver-i hakikat
Ser-çeĢme-i evliyâ-yı zi-Ģân

ġeyh Galib Divanı, (Haz. Muhsin KalkıĢım), Akçaği Ankara 1994.
Mahmut Kaplan, Neşâtî Divanı, Akademi Kitabevi, Ġzmir 1996.
3 TDV. Ġslâm Ansiklopedisi, ―NeĢâtî‖ , (Bayram Ali Kaya), Ġstanbul 2007, c. 33, s. 18-19.
4 Divan, s. 21
5 Divan, s. 24
6 K/6-11.
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Deryâ-yı ledün muhit-i irfân
Gencine-güĢâ-yı li-ma‘a‘llâh
Tâc-ı ser-i ârifân-ı âgâh
O, Hz. Ebubekir'in kıymetli incisidir. Yüzlerce Edhem, Cüneyd ve Ebu Zer, onun kapısında kul olsa
yeridir. O, Peygamber'in sırrının vârisi (vâris-i sırr-ı Mustafa)'dır. Onun rütbesi Ebu Said'in rütbesinden
üstündür.
Sad Edhem ü Cüneyd ü Bu-zer
Olsa yaraĢur deründe çâker
Hem vâris-i sırr-ı Mustafasın
Hem mazhar-ı lutf-ı Kibriyâsın
Bu rütbe ki tamâm var sende
Sen kande vü Bu-Sa‘id kande
Ġran'ın mutasavvıf Ģairleri Assar ve Attâr ile karĢılaĢtırılarak üstünlüğü ortaya konur. Molla Câmi ve
Bâyezid-i Bistâmî onun Ģiirlerinin deli divanesidir.1 Onun ayağının tozu, can gözüne sürme olup âĢıkların
gözlerine parlaklık verir.
Dil-beste-i rengi cân-ı ‗Assâr
Hasret-keĢ-i buyı ruh-ı ‗Attâr
Mestâne-i Ģevk-i ârif-i câm
Dîvâne-i hüsni pîr-i Bistâm
Hâk-i kademün ki kuhl-ı cândur
Revnâk-dih-i çeĢm-i âĢıkândur
Mevlânâ'nın kabri ile ilgili övgüde ise, Ģu tasavvurlar yer alır: Onun kabri "Ģecer-i Tûr" gibi parlar.
Nice pusuya yatmıĢ Kubadlar, onun dergâhının kuludur. "Vâris-i Sırr-ı Resul" olduğu için, evliya onun
feyzinden yardım ister.
ġecer-i Tûr gibi Ģu‘l e be-serdür her Ģeb
Câ-be-câ sebz-i kabâ Ģem‘ çü serv-i âzâd
Habbezâ bagçe-i kim çekmiĢ anı âgûĢa
Harem-i hazret-i Mollâ-yı Ebubekr-nijâd
Nice Mollâ Ģeh-i Ģâhân-ı cihân-ı ma‘nî
Ki kemin bendesidür dergehinün nice Kubâd
Vâris-i sırr-ı Resûl mazhar-ı küll kim dâim
Evliyâ feyz-i cenâbından ider istimdâd
Bu övgülerin yanında Ģair, Ģiirlerinde Mevlevîliğe ve tasavvufa ait terimlere de yer verir. ġair tasavvufi
1

K/6-25.
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imgelere de yer verdiği ―gideriz‖ redifli gazelinde Mevlânâ‘ya bağlılığını dile getirir:
Teveccüh-i dili pûyân-ı feyz idüp Ģimdi
Cenâb-ı pâk-i Hudâvendigâre dek giderüz 1
ġair, IV. Mehmet zamanında yaĢamıĢ ve Galata Mevlevîhanesi Ģeyhliği yapmıĢ olan DerviĢ Çelebi‘yi
ise, bir murabbaının tekrar beyitlerinde ―DerviĢ Çelebim gonçe gülüm Ģâh-levendüm‖ ifadesiyle anarak,
över.2
ġairin divanında Mevlevî musikisinde de kullanılan nefesli çalgılardan ney (nây), vurmalı çalgılardan
def ve telli çalgılardan çeng, saz, tanbur ve rebab yer alır. Ney; iniltili ve yanık sesi bakımından, âĢığın
bedeni, âhı ile ilgili tasavvurlarla zikredilirken def, el ile vurularak çalınması yönüyle söz konusu olur.
Göñül ben derd ile dögdükce sîneni sen fiġân eyle
Münâsib bezm-i hâs-ı ‗ıĢka özge deff ü neydür bu3
Telli çalgılardan çeng ise, divanda üç yerde geçer. AĢağıdaki beyitte, eğlence meclisinin bir unsuru
olarak Ģöyle bahsedilir:
Muţrıb alsun eline bezm-i safâda çengin
Rûy-ı sâkîde yine seyr idelüm mey rengin
NeĢâtî Mevlevî tarikatının bir mensubu Edirne, dergâhının Ģeyhi olmakla beraber divanında baĢtan
sona tasavvufî unsurların ele alındığını söylemek zor olsa da NeĢâtî, diğer divan Ģairleri ve özellikle Sebk-i
Hindî Ģairlerinde görüldüğü üzere tasavvufun mecazlarından sıkça yararlanmıĢtır. Bu durum umumiyetle
bir gazelde baĢtan sona değil de bir iki beyit Ģeklinde dile getirilir veya bağlı bulunduğu akımın da bir
özelliği olarak tasavvufî ifadeler bir kelime veya küçük sembollerle ifade edilir.
Bu açıdan bakıldığında divanda tasavvufî açıdan baĢtan sona konu bütünlüğü olan sadece ―Nice bir
dilde bu endîĢe-i dünyâ nice bir /Nice bir peyrevî-i nefs-i hod-ârâ nice bir‖ 4 ifadesiyle baĢlayan yirmi bir
beyitlik bir hasbıhâl bulunmaktadır.
ġairin Ģiirlerinde üzerinde durmayı gerektiren tasavvufi terimlere örnek olarak ―hak âĢığı (derd ehli,
ehl-i dil, ehl-i niyâz, ehl-i ıĢk, ma'ârif ehli), dâmen-i dünyâdan el çek-, dünyâyı Ģikest it-, dünyadan geç-,
dünyaya bakmamak, meĢreb, mezheb (mezheb-i uĢĢâk, meĢreb-i irfân, meĢreb-Ģinâs, semender-meĢreb,
pâkize-meĢreb, hem-meĢreb), abdâl, nemed-pûĢ, sâlik (sâlik-i râh-ı vahdet), zâhid, zühhâd, ârif, dergâh,
tekke (tekye-i ‗ıĢk), vahdet(tahtgâh-ı vahdet, nokta-i vahdet, gam-hâne-i vahdet, râh-ı vâhdet), kesret,
tecelli, elest-belâ (bezm-i belâ, esrâr-ı elest), himmet (yed-i himmet, himmet-i pâk), mâsivâ (gerd-i sivâ),
ruh, nef(i)s (nefs-i serkeĢ, nefs-i bed-kâr, nefs-i hod-ârâ), fenâ (erbâb-ı fenâ, zevk-i fenâ), kat'-ı alâka,
hırka, halvet, hâlet-hâl, gayb-esrâr, gurûr, verâ, istiğnâ, müstağnî, pîr, Ģeyh, kanâat, keĢf, zâhir-bâtın, evliyâ,
evtâd…‖ ifadelerini vermek mümkündür.
Bunun yanında Ģairin Ģiirlerinde meĢhur mutasavvıflardan Bû Said (öl. 440/1048), Behlül-i Dânâ, Pîri Bistâm (öl. 261/875), Cüneyd-i Bağdâdî (öl. 297/909), Ġbrahim Edhem (161/777) gibi isimler de
anılmaktadır.
CEVRĠ (?-1654) (Hayatı, Edebî ġahsiyeti ve Eserleri)
Cevrî, Ġstanbullu olup asıl adı Ġbrahim‘dir.5 Kaynaklarda iyi bir tahsil gördüğü, Ankaralı Rüsuhî
Dede‘nin sohbetlerine ve Mevlevî tekkelerindeki semalara devam ettiği bilgisi vardır. ġairin iyi bir hattat
G/51-5
IV. Mehmet zamanında Kamaniça seferine iĢtirak edip Hacıoğlupazarcığı denilen yerde vefat etmiĢtir. Bkz. Gölpınarlı,
age., s. 165.
3 G/100-4
4 K/26-1.
5 Hüseyin Ayan, Cevri, Hayatı Edebî KiĢiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Erzurum 1981; Mine Mengi, Eski Türk
Edebiyatı Tarihi, Akçağ, Ankara 2005, s. 191; Büyük Türk Klasikleri, ―Cevri‖, c.5, Ġstanbul 1987, s.178; TDV. Ġslâm
Ans., ―Cevri‖, Hüseyin Ayan, c. 7, Ġstanbul 1993, s. 460.
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olduğu konusunda kaynaklar ittifak içerisindedir. (Banarlı 1971: 667)
Cevrî hat sanatını Yenikapı Mevlevîhanesinde ikamet eden bir Mevlevî hattattan öğrenir. ġair,
kütüphanelerimizi süsleyen pek çok eseri istinsah etmiĢtir. Bunlar arasında 22 Mesnevi‘den de söz
edilmektedir. Cevri ayrıca Sarı Abdullah Efendi‘nin eserlerini de istinsah etmiĢtir. (Ayan 1981: 7)
Mevlevîlik tarikatına intisap eden Cevrî Çelebi, Esrar Dede‘ye göre Mesnevî Ģârihi Ankaralı Ġsmail;
Naima‘ya göre ise Sarı Abdullah Efendinin mensuplarındandır. ġair, Mevlânâ‘ya kuvvetle bağlı, derviĢ
ruhlu, çalıĢkan, kanaatkar bir Mevlevî Ģairidir. (Banarlı 1971: 667) Samimi bir Mevlevî Ģair olan Cevrî‘nin
divan Ģiirinin estetik zevk ve anlayıĢına göre söylenmiĢ Ģiirleri de vardır. Kaside ve gazellerinde Nef‘inin
etkisi görülür. (Mengi 2005: 192)
Cevrî Çelebi 1065/ 1654 senesinde Ġstanbul‘da ölmüĢtür. ġairin ölümüne bazı kimseler tarih kıtası
yazmıĢtır. Bunlardan biri de Râ‘î‘dir:
GûĢ idince fevtini yârân didi târihini
Eyle yâ Râb Cevrî‘ye Firdevs-i a‘lâda mekân (Sene 1065)
Cevrî Çelebi‘nin Eserleri
1- Divan
Divanın pek çok yazma nüshası vardır.
2. Hall-i Tahkîkât
Mevlânâ Celâleddin Rûmî‘nin 6 ciltlik mesnevisinden seçilen 40 beyte 5‘er beyit ilave edilmesiyle
oluĢan terkib-i bend Ģeklinde bir eserdir.
3. Aynü‘l-Füyûz
Eser, Yusuf-ı Sîne-çâk Dede‘nin ―Cezîre-i Mesnevî‖ adlı eserinin Ģerhidir. ―Cezîre-i Mesnevî‖,
Mesnevî‘den 366 beyit seçilerek meydana getirilmiĢtir. (Gölpınarlı 1953: 125) Bu esere Mevlevîliğe
mensup Ģair ve bilginlerce Ģerhler yazılmıĢtır.
Cevri‘nin Ģerhi Aynü‘l-Füyûz, manzumdur. Her beyte 5 Türkçe beyit ilavesiyle oluĢturulmuĢtur.
4- Selim-nâme
Bitlisli ġükri‘nin 930/1523‘te aynı adla yazdığı mesnevinin 1037/1627‘de ayrıca nazmedilmesidir.
5. Hilye-i Çihâr-ı Yâr-ı Güzîn
Cevrî‘nin en Ģöhretli eserlerinden biridir.
6. Melhame
Eser, Salahaddin Yazıcı‘nın 811/1408‘de yazdığı ġemsiye adlı esrinin Cevri tarafından yeniden kaleme
alınmasıdır.
7. Nazm-ı Niyâz
On iki ayın özelliklerinden söz eden bir eserdir.
CEVRÎ‘NĠN ġĠĠRLERĠNDE MEVLEVĠLĠĞĠN ETKĠSĠ
Cevri Çelebi Mevlevî bir Ģairdir. ġair, Mevlânâ‘ya bağlılığını divanındaki Mevlâna‘yı öven Ģiiri1, Ġlyas
PaĢa‘nın Balıkesir‘de inĢâ ettirdiği cami ve Mevlevîhaneye yazdığı kaside2, yine Mevlevî büyüklerinden
Yusuf-ı Sine-çâk Dede‘nin Cezîre-i Mesnevî adlı eserine yazdığı Aynü‘l-Füyûz ve Hall-i Tahkîkât, adlı
eserleriyle de ortaya koymuĢtur.
Cevrî, Mevlânâ‘ya olan bağlılığını ve muhabbetini divanında bulunan ve ―Der-SitayiĢ-i Hazret-i
Mevlânâ Kaddesena‘llahu Te‘ala Bi-Sırrıhi‘l-A‘la‖ Ģeklinde baĢlayan üç numaralı kasidesinde gösterir. Bu
1
2

Cevrî Divanı, s. 65.
Cevrî Divanı, s. 116.
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Ģiirden örnek olarak seçtiğimiz aĢağıdaki beyitlerde Mevlânâ‘ya olan sevgi ve bağlılığını belirtmenin
yanında ġems-i Tebrîzî‘yi de anar. Ayrıca Mevlevîlikte önemli olan ―sema, rebab, ney‖ gibi unsurları
zikreder:
Rind-i ıĢkam ne mest ü hüĢyâr
Hem yine neĢve-i Ģerâb-ı dilem
ġems-i Tebriz-i âlem-i ıĢkam
Hâdî-i vadi- i savâb-ı dilem
N‘ola olsam muhibb-i Mevlânâ
ġevk-i mihriyle sine-tab-ı dilem
Ol velâyet-penâh kim dâyim
Sırr-ı haliyle kâm-yâb-ı dilem
Hâk-i pak-i reh-i mahabbetine
ReĢk-fermâ-yı intisâb-ı dilem
Zevk-i keyfiyet-i semâ-ından
Âfet-i perde-i hicâb-ı dilem
…..
Fikr-i bezm-i tarab-fezâsında
Vâlih-i nağme-i rebâb-ı dilem
Keyf-i ma‘nâ-yı Mesnevîsinden
Mest-i mefhum-ı iktisâb-ı dilem
….
Ta nevâ-yı ney-i senâsı ile
Çak-rîz-i derûn-ı hâb-ı dilem
Cevri, Mevlevî büyüklerinden Sarı Abdullah Efendi için yazdığı kasidenin ilk beyitlerinde Mevlânâ‘nın
Mesnevisi hakkında övgüleri dile getirir. ġair, Mesnevî‘yi ―ilm-i hakîkat, Ģerh-i remz-i nükte-i ma‘nâ-yı
Kur‘ân, vahy-i münzelden kinâyet‖ gibi ifadelerle överek Mevlânâ‘nın eserinde Kur‘an‘dan
yararlanmasına da iĢaret etmektedir:
Kitâb-ı Mesnevî kim nüsha-i ilm-i hakîkatdür
O kim ma‘nâsını idrâk ider sâhib-kerâmetdür
Ser-â-pâ Ģerh-i remz-i nükte-i ma‘nâ-yı Kur‘ândur
Beyân eyler usûl-i dini her beyti bir âyetdür
Bilinmez mantık u hey‘etle bu ilmün iĢârâtı
Buna idrâkı yetmez akl u fehmün özge hikmetdür
……
Kitâb-ı âsumânînün budur ma‘nâ-yı mazmûnı
Ki her bir nüktesi bir vahy-i münzelden kinâyetdür
Zebân-ı hâlden sâdır kelâmu‘llâhı nâtıkdur
Bunun tefsîri hakkâ hâric-i lafz u ibâretdür
…..
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Meger feyz iriĢe Molla Celâlüddîni Rûmîden
Ki zîrâ ol edîb-i âlim-i gayb-ı hüviyyetdür
Ol üstad-ı muallim-hâne-i ilm-i ledünnî kim
Melâyik ders-gâhında ser-ender ceyb-i hayretdür
ġairin Mevlânâ‘ya bağlılığını ve sevgisini dile getirdiği eserlerden biri de ―Hall-i Tahkîkât‖ adlı eseridir:
Hall-i Tahkîkât1
Cevrî, bu eserini Sofu Mehmed PaĢa‘ya ithaf etmiĢtir. Eserin tamamı 415 beyittir. Eserin ilk 8 beyti
tevhid, sonraki 9 beyit na‘t, sonraki 8 beyit ise dört büyük halifeye övgü niteliğindedir.
ġair, aĢağıda Mesnevînin ilk beyti olan ―Dinle, bu ney nasıl Ģikâyet ediyor; ayrılıkları nasıl anlatıyor.‖ 2
anlamındaki Ģiirine aĢağıdaki beyitleri yazmıĢtır:
GûĢ kıl ey gâfil-i sırr-ı vatan
Vey garîb-i Ģehr-i dâru‘l-kaydı ten
Gör ne dir can-ı giriftarun sana
Gör nice feryâd ider yarun sana
Ya‘ni ta oldum mekanumdan ba‘id
Mihnetüm gitdükce oldı ber-mezîd
DüĢdüm a‘lâ-yı merâtibden cüdâ
Kendümi esfelde buldum mübtelâ
Eyledi fürkat beni âĢüfte-hâl
Ger idersen hasb-i hâlümden su‘al
―BiĢnev in ney çün hikâyet mîküned
Ez cüdâyîhâ Ģikâyet mîküned‖ 3
Cevrî‘nin Mevlânâ‘ya bağlılığını ve sevgisini dile getirdiği bir baĢka eseri ise ―Aynü‘l-Füyûz‖ adlı
eseridir:
Aynü‘l-Füyûz
Cevrî, Aynü‘l-Füyûz‘u da Mehmet PaĢa‘ya sunmuĢtur. Yusuf-ı Sîne-çâk Dede tarafından Mesnevî‘den
bir mana bütünlüğü gözetilerek seçilen beyitler beĢer Türkçe beyit ilavesiyle Ģerh edilmiĢtir. Mesnevî ile
aynı vezinde yazılmıĢtır.
Cevrî eserine aldığı seçilmiĢ beyitlerle ilgili olarak Ģu değerlendirmelerde bulunur:
Fikr idüp her beytinün mebnâsını
Öyle tersîm eyledüm ma‘nâsını
Yazmadum bîgâneler kavlin ana
Eyledüm elfâzını hep âĢinâ
Nutk-ı Mevlânâ ile bu hoĢ lisan
ġiir örnekleri ―Cevri, Hayatı Edebî KiĢiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni‖ adlı eserden alınmıĢtır.
Mesnevi, (Haz. Adnan Karaismailoğlu), c.1, Akçağ, , Ankara 2004, s. 37.
3 Mesnevî-i Ma‘nevî, (Haz.) Nicholson, 2. Defter, Tahran 1380, s. 17.
1
2

308

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

Oldı gûya birbirine tercemân
Lafz u ma‘na girdiler bu surete
ġerh u metn uydı usul-i hikmete
Beyt-i Monlâ matla‘-ı Ģems-i yakîn
Pertev-i envârı bu Ģerh-i Güzîn
Beyt-i Monlâ menba‘-ı âb u hayât
Oldı andan reĢhalar bu vâridât
Cevrî, eserin ―Mevlânâ Celâleddin Rûmî hakkında‖ baĢlığını taĢıyan kısmında Mevlânâ‘dan seçtiği ―
Ey oğul! Biz hepimiz su kuĢlarıyız. Bizim dilimizi tam olarak deniz bilir.‖1 anlamındaki Ģiirine ise
aĢağıdaki beyitleri yazmıĢtır:
Tab-ı Mevlâna olup deryâ-hurûĢ
Dir ki ey sâhil-niĢînân-ı hamûĢ
Biz tuyûr-ı bahr-ı Zât-ı vahdetüz
Bilmezüz biz haki âb-ı hilkatüz
Bizde vardur nâĢinide bir lisân
Kim anı derk itmez illâ bahriyân
Bahrîdür ta‘lim iden anı size
Andan irdi nutk-ı rûhnî bize
Arzûyı biz Ģehbâz itmezüz
Âlem-i hâkîde pervâz itmezüz
―Bâ heme murgâbiyânim ey gulâm
Bahr mi-dânet zebân-i mâ temâm‖ 2
AĢağıdaki örneklerde de görüleceği üzere Cevrî, gazellerinde de Mevlâna‘nın ismini zikrederek
Mevlevîlik ve tasavvufla ilgili terimlere yer vermiĢtir:
Bulmağa reh-güzer-i memleket-i ma‘nâyı
PiĢ-rev idinelüm himmet-i Mevlânâyı3
…..
Dilimüz nây-sıfat mahzen-i esrar olsun
ÂteĢin âh ile pür-sûz idelüm dünyâyı
Gerek Monlâ-yı Rûm olsun gerekse ġems-i Tebrîzî
Bu meclisde yine Ģûrîdelikle müttehemdür dil4
Sonuç
Mevlânâ ve onun düĢünce sistemi kültürümüzü, sanatımızı ve edebiyatımızı çeĢitli yönleriyle etkilemiĢ
ve zenginleĢtirmiĢtir. ġairlerimiz arasında Mevlânâ‘dan ve onun düĢüncelerinden bahsetmeyen hemen
hemen hiçbir Ģairimiz yok gibidir.
Bu çalıĢmamızda Ģiirleri üzerinde durduğumuz 17. yüzyıl klâsik edebiyat Ģairleri arasında yer alan
Mesnevi, (Haz. Karaismailoğlu), c.1, s. 283.
Mesnevî-i Ma‘nevî, 2. Defter, s. 331.
3 Gazel/252
4 Gazel/163-3
1
2
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Cevrî ve NeĢâtî de Mevlevîlik düĢüncesini benimseyen sanatçılar arasındadır. Devrinin gazel ustaları
arasında sayılan ve ―Dede‖ namıyla bilinen Neşâtî, Edirne Mevlevîhanesi Ģeyhliğine kadar yükselmiĢ ve
ölümüne kadar bu görevde kalmıĢtır. Divanında Mevlânâya iki övgü bulunan Ģair, hocalık vasfı ve temsil
ettiği makamın da gücüyle pek çok Ģairi etkilemiĢtir.
Çok yönlü bir Ģair olup hattatlığı ile de bilinen Cevrî, Mevlânâ‘ya baplılığı ile de tanınır. Bu bağlılığını
―Hall-i Tahkîkât‖ adlı eserinde ve Yusuf-ı Sîne-çâk Dede‘nin ―Cezîre-i Mesnevi‖ adlı eserine yazdığı Ģerhi
ile göstermeye çalıĢmıĢtır.
Mevlânâ, düĢünce sistemi ve eserleriyle sadece yaĢadığı döneme değil çağlar ötesine ve bütün
insanlığa seslenebilmiĢ nadir sanatçılardan biridir. Bugün onun eserlerinin dünya edebiyatı içerisinde en
fazla satılan ve okunan ürünler arasında olması da bunu göstermektedir.
Sözümüzü, Mevlânâ ve Mevlevîlikle ilgili yapılan araĢtırma ve çalıĢmaların artarak devam etmesi ve
onun düĢünce sisteminin dünya üzerinde daha fazla insana ulaĢması temennisiyle bitiriyoruz.

KAYNAKÇA
Ayan, Hüseyin, (1981), Cevri, Hayatı Edebî KiĢiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Erzurum:
Atatürk Üniversitesi Basımevi.
Banarlı, Nihad Sami (1971), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, c. II., , Ġstanbul: MEB. Yay.
Beyatlı, Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Ġstanbul: Ġstanbul Fetih Cemiyeti.
Canım, Rıdvan (1995), Edirne Şairleri, Ankara: Akçağ.
Gölpınarlı, Abdülbaki (1953), Mevlânâdan Sonra Mevlevîlik, Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka.
Halet Çelebi, Asaf (1957), Mevlânâ ve Mevlevîliklik, Ġstanbul:Nurgök Matbaası.
Horata, Osman vd. (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay.
Kaplan, Mahmut, (1996), Neşâtî Divanı, Ġzmir: Akademi Kitabevi.
Mengi, Mine (2005), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ.
Ünver, Ġsmail (1986), Neşâtî, Ankara: Kültür Bakanlığı.

MEVLEVÎ MUHĠBBĠ PERTEV‘ĠN ġĠĠRLERĠNDE HZ. MEVLÂNÂ
VE MEVLEVÎLĠĞĠN ETKĠSĠ
Yrd. Doç. Dr. Ekrem BEKTAġ

Muvakkit-zâde Muhammed Pertev, XVIII. yüzyılın II. yarısı ve XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde yaĢamıĢ
divân Ģairlerimizden biridir. 1746 yılında Ġstanbul‘da doğan Ģair, Sultan Ahmet Camii muvakkiti Çelebi
Efendi‘nin oğludur. Anadolu Muhasebe Kaleminde memuriyete baĢlayan Pertev, ömrünün sonlarına
doğru vaka-nüvis olmuĢtur. Bu görevle 1806 yılında çıkan Osmanlı Rus savaĢında Ordu-yı Humayuna
katılmıĢ ve bir yıl sonra da 1707-8 Edirne‘de vefat etmiĢtir.
Pertev, on altı yaĢından itibaren zamanın meĢhur Farsça hocası olan Hoca NeĢ‘et‘e talebe olmuĢ ve
ömrünün sonuna kadar da ona bağlılığını devam ettirmiĢtir. Pertev, Hoca NeĢ‘et‘in edebî mahfilinde
öğrenci iken hocasından Mesnevî derslerini almıĢ ve yüzyılın büyük Ģairi ġeyh Gâlib, Beylikçi Ġzzet, Mîr
Âmir ve Ârif gibi Ģairlerle yakın dostluklar kurmuĢtur.1
Pertev‘in Hoca NeĢ‘et biyografisinde bildirildiğine göre, NeĢ‘et daha 14-15 yaĢlarında iken babası ile
beraber hacca gitmiĢ, dönüĢlerinde Konya‘ya uğrayarak Mevlânâ‘nın türbesini ziyaret etmiĢ ve zamanın
Mevlevî Ģeyhi Ebûbekir Çelebî (ö. 1775-6) Efendi‘den Mevlevî külahı giyerek bu tarikata intisap etmiĢtir.2
Ancak NeĢ‘et, hiçbir zaman bir Mevlevî derviĢi olamamıĢ ya da olmak istememiĢtir. Zaten NakĢî Ģeyhi
Bursalı Seyyid Muhammed Emin Efendi ile tanıĢtıktan sonra da NakĢibendî tarikatına ilgi duymuĢ ve
Mevlevî tarikatındaki mesafeli duruĢunu bu tarikata karĢı da devam ettirmiĢtir.
Pertev, herhangi bir tarikata mensup olmamakla birlikte Divânı‘nda, NakĢibendî, Mevlevî, Kadirî,
Halvetî ve Sa‘diyye gibi tarikatlara mensup bazı Ģahıslar için söylenmiĢ manzum tarihler vardır. Yalnız
Pertev‘in, Hoca NeĢ‘et‘ten dolayı özellikle Mevlevî ve NakĢibendî tarikatına daha yakın olduğunu
söyleyebiliriz.
Esrâr Dede de Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye adlı tezkiresinin ―DerviĢ Hulûs‖ maddesinde, Pertev‘in
Mevlevî tarikati ile olan iliĢkisini “muhibbân-ı Mevlevî‘den Seyyid Pertev Efendi ve sâ‘ir Ģu‗arâ-yı ‗asr ile
ekser vaktleri müĢâ‗are vü mülâtafa ile güzerân idüp”3 cümlesiyle nakleder ve onun ―Mevlevî muhibbi‖
olduğunu söyler. Ayrıca Pertev‘in Mevlevîliğe ve Mevlevî Ģairlerle arkadaĢ olmasında, Galata Mevlevihânesi Ģeyhi ve Ģairin yakın dostu ġeyh Gâlib‘in etkisi de göz ardı edilmemelidir.
Esrar Dede‘nin ―Mevlevî muhibbi‖ olarak değerlendiği Pertev‘in Divânı‘nda da Hz. Mevlânâ‘nın
övgüsünde kaleme alınmıĢ iki gazeli vardır. Bu iki gazelin dıĢında Divân‘da ―ney‖ redifli bir gazel ile
Mevlevî musikîĢinaslarından Hafız ġeydâ ve DerviĢ Nâyî‘nin ölümü üzerine söylenmiĢ mersiye tarihleri
yer almaktadır.
Pertev, Hz. Mevlânâ‘nın övgüsünde yazdığı birinci gazelinde, Mevlânâ‘yı ―kerim‖ ve ―kerem‖ sıfatıyla
vasıflandırarak onu mürşid-i kalem-rev-i Rûm (Anadoludaki Ģairlerin mürĢidi) olarak anar. ġair, Mevlânâ
muhibbi olduğunu bizzat ifade ederek, Mevlânâ‘ya duyduğu muhabbetin günden güne arttığını, bu
muhabbeti satın almak için gerekirse canını verebileceğini söyler. Pertev, sevginin soyut bir kavram


Harran Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, email: ebektas@harran.edu.tr
Pertev hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dr. Ekrem BektaĢ, Muvakkit-zâde Pertev Divânıi, Öz Serhat Yayıncılık, Malatya,
2007. (Bundan böyle ―Pertev Divânı‖ kısaltması kullanılacaktır.)
2 Süleyman NeĢ‘et, Divân-ı Neş‟et, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmaları, M Ozak I,
No: 60, yk. 2b.
3 Ġlhan Genç, Tezkire-i Şuèarâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin), AKM Yay., Ankara, 2000, s. 159.
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olduğundan yola çıkarak derûn-ı dilde gizli bir Hz. Mevlânâ sevgisiyle meĢgul olduğunu, Hz. ġems‘e de
telmihte bulunarak Mevlânâ‘nın güneĢe (Ģems) benzeyen cemâlinin gölgesinin kulu, kölesi ve kapısında
reddedilmeyen bir dilencisi olduğunu dile getirerek gazelini bitirir:
Eyâ kerîm ü keremver Cenâb-ı Mevlânâ
Eyâ fakîrlerüñ dest-gîri Sultânâ
Muhibbüñ olalı ey mürĢid-i kalem-rev-i Rûm
Olur mahabbetüm efzûn fe-ânen ve ânâ
Satılsa cânı satup hep mahabbetüñ aluram
Mahabbetüñ baña yigdür bu cândan cânâ
Gubâr-ı hâk-i reh-i dergehüñ bilür iksîr
Cihân içinde ki vardur her ‗âkil ü dânâ
Derûn-ı dilde hafî hubbuñ ile meĢgûlem
Varur isem dahi dergehlerüñe ahyânâ
Gedâ-yı pertev-i Ģems-i cemâliyem Pertev
Ġder mi sâ‘ilini red Cenâb-ı Mevlânâ1
Pertev, ―yâ Hazret-i Mevlânâ‖ redifli ikinci methiye gazelinde de benzer düĢüncelerini ifade etmeye
devam eder. ġair bu gazelinde Hz. Mevlânâ‘yı Ģu sıfatlarla över: Sultan-ı keremver, ulu server, şems-i velâyet,
mihr-i hidâyet, mahz-ı inâyet, pür-feyz ü safâ, pür-mihr ü vefâ, pür-cûd u sehâ, neyyir, mecma-i irfan, eşref-i insân, mâye-i
ihsân.
Görüldüğü gibi bu sıfatların çoğu, edebiyatımızda Hz. Muhammed için kullanılan sıfatlardır. Oysa
Pertev, Mevlânâ‘nın Ģahsında toplanmıĢ meziyetleri ifade etmek için aynı sıfatları kullanmakta bir beis
görmez. Tamamı sekiz beyit olan gazelin mısraları arasındaki paralellik dikkat çekicidir:
Sultân-ı keremversin yâ Hazret-i Mevlânâ
Sen bir ulu serversin yâ Hazret-i Mevlânâ
Ben ‗abd-i sefehkârem nâ-çîz ü tebehkârem
Gâyetle günehkârem yâ Hazret-i Mevlânâ
Sen Ģems-i velâyetsin sen mihr-i hidâyetsin
Sen mahz-ı ‗inâyetsin yâ Hazret-i Mevlânâ
Ben bende-i âcizter pür-ma‗siyet ü muztar
Pür-zenb ü zelîl ahkar yâ Hazret-i Mevlânâ
Pür-feyz ü safâ sensin pür-mihr ü vefâ sensin
Pür-cûd u sehâ sensin yâ Hazret-i Mevlânâ
1

Pertev Divânı, s. 117-118.

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

313

Ben zerre-i kem-mâye ben ‗âciz ü bî-mâye
Sen neyyir ü ben sâye yâ Hazret-i Mevlânâ
Sen mecma‗-i ‗irfânsın sen eĢref-i insânsın
Sen mâye-i ihsânsın yâ Hazret-i Mevlânâ
Ben Pertev-i nâlânem hˇâhende-i ihsânem
Eltâfuñı cûyânem yâ Hazret-i Mevlânâ1
ġair ―ney‖ redifli gazelinde de, Mevlevîlikte çok önemli bir sembol ve sema esnasında çalgı
enstrümanı olarak kullanılan ―ney‖in vasıflarını anlatır. Mevlânâ‘nın, Mesnevî‘nin ilk on sekiz beytinde
dile getirdiği neyin sırları, bu gazelde adeta özetlenmiĢtir. Gazelin redifini oluĢturan ―ney‖ kelimesi „âşık-ı
ser-bâz-ı ney, şu‟le-i âvâz-ı ney, sûz u sâz-ı ney, âgâz-ı ney, râz-ı ney, nâle-i mümtâz-ı ney, dem-sâz-ı ney gibi terkiplerle
kullanılmıĢ.
Hazret-i ġems ola çünkim ‗âĢık-ı ser-bâz-ı ney
Gün gibi olmaz mı zâhir Ģu‗le-i âvâz-ı ney
ÂteĢ-endâz-ı neyistân-ı cihândur nâlesi
SûziĢ-efzâ oldı her bir sâza sûz u sâz-ı ney
Râst yoldan reh-nümâ-yı reh-revân-ı ‗aĢk olur
Bir nefes ile irür encâmına âgâz-ı ney
Levha nâmın harf-ı nûn u yâ ile yazmıĢ kalem
Sîn-i Yâsînden kinâyetdür bakılsa râz-ı ney
Mevlevîler el urup kalkdukda esnâ-yı semâ‘
Sûr-ı Ġsrâfîl‘e beñzer nâle-i mümtâz-ı ney
Dem ganîmet sırrın eyler her demi Pertev ‗ayân
Kim cenâb-ı kutb-ı Nâyî‘dür olan dem-sâz-ı ney2
Yukarıdaki gazelin makta beytinde Nâyî mahlaslı Mevlevî tarikatine mensup DerviĢ Muhammed
Dede‘yi öven Pertev, onun 1798-9 yılında vefatına da bir tarih kıt‘ası yazar. Muhtemelen Ģair olmadığı
için Tezkire-i Şu‟arâ-yı Mevleviyye adlı eserde adı geçmeyen Nâyî Muhammed Dede‘nin, emsali bulunmayan
bir ney-zen ve ney üflemede kutup olduğu anlaĢılmaktadır. Pertev‘in aynı Ģahıs için yazdığı mersiye tarihi
aĢağıda sunulmuĢtur:
NÂYÎ ÇALLU DERVÎġ
TÂRÎHĠDÜR
Çallu DervîĢ Muhammed Nâyî
Kutb-ı nâyî-i sânî idi o zât
1
2

Pertev Divânı, s. 118.
Pertev Divânı, s. 491-2.
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Dem-i ‗Îsî idi neyindeki dem
Sâmi‗îne iderdi bahĢ-ı hayât
Bâng-i nâyıydı sûr-ı Ġsrâfîl
Mürdeye itdürür idi harekât
Neydi nâyındaki o mu‗ciz-dem
Buldı çok bahr-i gam garîki necât
Dem-i nâyında vardı ve‘l-hâsıl
Nefh-i rûh eylemek gibi hâlât
Nagamâtındaki halâvet ü zevk
Nâyını eyler idi çûb-ı nebât
Gayrı ney nagmesin kabûl itmez
GûĢlarda kalup o hoĢ nagamât
Gelmedi öyle ney-zen-i kâmil
Olınalı binâ bu pûst-ı cihât
Çâre ne ol da gitdi aldurdun
Yokdur ‗âlemde çün devâm u sebât
Tâm târîhi cevherîn Pertev
Çallu DervîĢ Muhammed itdi vefât1
Pertev‘in ikinci tarih kıt‘ası da 1799-10 yılında vefat eden Mevlevî Ģair ve musikî ustası ġeydâ Hafız
için söylenmiĢtir. Manzumede ġeydâ‘nın hâfız-ı Kur‘ân, sâlik-i râh-ı fenâ, sikke-keĢ-i Mevlânâ, fenn-i
kıra‘atta usta, ser-mutrib, musikî fenninde bir gelenlerden, hacı, Ģair, bestekâr, a‘mâ ancak kalp gözü açık
biri olduğu ifade edilmektedir. Böylesine kabiliyetli olan bir Ģahsiyetin Mevlevî edebiyat ve musikisindeki
yeri ve önemi dikkate Ģayandır.2
TÂRÎH-Ġ VEFÂT-I ġEYDÂ HÂFIZ EL-MEVLEVÎ
Hâfız-ı Hazret-i Kur‘ân Cenâb-ı ġeydâ
Sâlik-i râh-ı fenâ sikke-keĢ-i Mevlânâ
Pîr iken fenn-i kırâ‘atde vücûhâtı görüp
Ġtdi hem hacc u tavaf-ı harem-i beyt-i Hudâ

1
2

Pertev Divânı, s. 686-7.
ġeydâ hakkında daha fazla bilgi için bkz: Ġlhan Genç, Tezkire-i Şu‟arâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin), AKM Yay., Ankara,
2000, s. 273-4
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Ser-mutrib idi bu cây-ı tarab-bahĢâda
Nice pîĢ-revler eser itdi ki hâlet-efzâ
Bir gelenlerden idi mûsikî fenninde bu zât
Güfte-i bestelerin kendi iderdi inĢâd
Kâr-ı nâtıkları âyîn-i Ģerîfi vardur
Hele Ģarkîlerinüñ haddi olınmaz ihsâ
Dîde-i kalbi açık ehl-i basîretden idi
Zâhirâ çeĢm-i cihân-bîni idi nâ-bînâ
Mürg-i rûhı tayerânına mücevher târîh
Bülbül-i ravza-i ‗adn ola revân-ı ġeydâ1
Pertev, Hoca NeĢ‘et‘ten aldığı Mesnevî derslerinden ve yaĢadığı arkadaĢ çevresinden dolayı
Mevlevîlikle ilgili kavramlara âĢina bir Ģairdir. Dolayısıyla onun Ģiirlerinde Hz. Mevlânâ hakkında övücü
ifadeler ve Mevlevîlik ilgili kavramlara rastlamak fazlasıyla mümkündür. Hoca NeĢ‘et‘in Mesnevî Ģarihi
Sarı Abdullah Efendi‘nin Koca Mustafa PaĢa semtindeki konağına taĢınması üzerine Pertev‘in yazdığı
tebrik-nâmede aynı durum söz konusudur. Ayrıca manzumede, Sarı Abdullah ve Hoca NeĢ‘et de övülür:
Şârih-i Mesnevî-i Ma„nevî-i Mürşid-i Rûm
Ya‗nî hem-nâm-ı Safiyyu‘llâh o ‗allâme-i dîn
…
Mesnevî Ģerh-i Ģerîfiyle idüp ‗ömri güzâr
Rûh-ı pâki olalı Rahmet-i Rahmân‘a karîn
…
Der ü dervâzesi nâlân idi mânende-i ney
Sâha-ı hâne idi hüznile mahzûn u hazîn
…
Mesnevî-hˇân-ı zamân hˇâce-i ‗ilm ü ‗irfân
Ya‗nî kim Hazret-i NeĢ‘et o peyâm-ber-âyîn
Mesnevî beytine ma‗nî gibi itdükde duhûl
Ġtdi efzûn bu mekânuñ Ģerefin yine mekîn2
ġairin Divânı‘nda bu andığımız manzumelerin dıĢında Mevlevilik ile ilgili kavram, sembol, özellikle de
―ney‖le ile ilgili onlarca beyit tespit ediyoruz. Bunlardan sadece bir kaçını takdim etmek istiyorum:
Fürkatüñle ser-te-ser gülzâr âteşzâr olup
Nagme-i ney nâle-i şeb-gîrdür sensüz baña G. XI/3
Ġder mi sâza heves ol cevân-ı hûb-nefes
1
2

Pertev Divânı, s. 681.
Pertev Divânı, s. 641-2.
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Çü tıfl-ı nagme o da ney-süvâr olur mı ‗aceb G. XXVIII/2
Ser-â-pâ sînemi sûrâh sûrâh eyleyen ney veĢ
Gamuñla lahza lahza âteş-i âh u enînümdür G. XCV/2
Lafz-ı mühmel söz içinde yaraĢıksuz ise de
Togrısı birbiri yanınca ney ü mey yaraĢur G. CVIII/2
Nâle-i ney gibi diñler yâr yârüñ derdini
Böyledür ahvâl-i ‗âlem bülbül aglar gül güler G. CLXXVI/2
Degülse âĢinâ ger perde-i gûĢuñ figânumla
Ney âsâ nice dem bezminde nâlân olsam eglenme G. CCXXX/2
Nâyuñ nevâ-yı sûz-ı dili yakdı ‗âlemi
Bilmem ne didi gûĢına ney-zen fısıl fısıl G. CCCXXIII/2
Bezm-i mahabbet içre til ehli olan bilür
Ney nâle itdi ben yine feryâda baĢladum G. CCCXXXIV/3
Bu bir hâmûş u sâkit pîr ü meczûb-ı Ġlâhiyken
Kemâl-i vecd ile zencîr kırmak cây-ı ‗ibretdür (NeĢide II/9)
Mevlânâ‘nın asırlar öncesinden Anadolu‘da yaktığı aĢk âteĢi, toplumun her kesiminden insanları
ısıttığı gibi, en çok da sihirli kelimelerle aĢkı en güzel Ģekilde terennüm eden Ģairleri yakmıĢtır. Klâsik Türk
edebiyatında bu aĢk ateĢiyle yanan Ģairlerin manzum ya da mensur ürünleriyle adeta bir ―Mevlevî
edebiyatı‖ vücut bulmuĢtur. Hatta Anadolu‘da Mevlânâ veya onun Mesnevî‘sinden etkilenmeyen Ģair
yoktur denilse mübalağa edilmemiĢ olur. Kendisi bir Mevlevî Ģairi olmadığı ve Mevlânâ‘dan beĢ asır
sonra yaĢadığı halde Mevlânâ ve Mevlevî kültüründen bu derece etkilenmiĢ olan Pertev, Mevlânâ
hakkındaki güzel ve samimi düĢüncelerini yukarıda değindiğimiz iki gazelinde terennüm etmiĢ ve
Mevlânâ‘yı ―mürĢid-i kelem-rev-i Rûm‖ olarak vasıflandırmıĢtır.

AġK VE EGO ĠLĠġKĠSĠ BAĞLAMINDA MEVLANA'NIN M. ĠKBAL ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠSĠ
Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk ALTIPARMAK*

Bu çalıĢmamızda Mevlâna‘nın M. Ġkbâl üzerinde aĢk ve Ego iliĢkisi açısından etkileri üzerinde
durmaya çalıĢacağız. Ġkbâl‘in düĢünce yapısı dikkatlice incelendiğinde, geniĢ bir temelin üzerinde Ego
ehramının oturduğunu görürüz. Ġkbâl bu ehramı inĢa edebilmek için Ģark ve garptan taĢlar getirmiĢtir. 1
ĠĢte Ģarkta önemli bir isim olan Mevlâna Celâleddin-i Rûmî‘nin bu zat üzerinde aĢk ve Ego bağlamındaki
etkileri bizim çalıĢma konumuzu oluĢturacaktır.
Felsefe dilinde Ego, akıl sahibi öznenin, bilinçli kiĢinin, kendilerini baĢkalarından ayırmasına ve
kendisini öne sürmesine yarayan güce verilen addır. Ayrıca ―ben bilinci‖ vardır ki o da, bilinçli öznenin,
duyum, algı, düĢünce duygu, tutku türünden bilinç içeriklerini doğrudan ve aracısız olarak tecrübe etmesi,
kendi zihin hallerinin bilincinde olması durumu olarak anlamlandırılır.2 Ġkbâl özellikle felsefi olarak
anlamıĢ olduğu bu kavramı tasavvufi düĢünceleriyle farklı bir boyut katarak bir anlam vermiĢtir ki bunu
bu çalıĢmamızda izlememiz mümkündür
AĢk‘a gelince, aĢk, insanı belli bir varlığa, bir nesneye ya da evrensel bir değere doğru sürükleyip
bağlayan gönül bağı, insan tarafından temelde kendisi dıĢındaki en yüce varlığa, varlıklara ya da güzelliğe
duyulan yoğun ve aĢırı sevgidir. AĢk, felsefeye din yolu ile özellikle de dünyanın varoluĢu Tanrı‘nın
yaratıcı eylemi ile açıklandığı ya da Yaratıcı, yarattığı varlığın bütününü ya da bir parçasını seven en yüce
güç olarak düĢünüldüğü zaman, girmiĢtir. AĢkın konusu farklı Ģeyler olabilmekle birlikte, aĢkla daha çok
sevgiliye, Tanrı‘ya duyulan aĢk anlatılmak istenmiĢtir. Ġslam kültür çevresinde ise aĢk, daha ziyade
tasavvuf felsefesinde ortaya çıkmıĢtır. Nitekim tasavvuf anlayıĢında Allah evreni, gizli bir hazine iken
tanınmayı ya da güzelliğini seyretmeyi sevdiği için yaratmıĢtır. Evrenin yaratılıĢ ve varoluĢ nedeni,
sevgidir. Bu anlayıĢa göre, evren mutlak güzellik olan Allah‘ın güzelliklerini yansıtan bir aynadır. Bu
nedenle güzele âĢık olan insan, gerçekte Allah‘ın güzelliğine âĢık olmaktadır.3
Ego ve aĢk kavramları Mevlâna ve Ġkbâl için bu anlamda çok önemi olduğunu belirtmemiz
gerekmektedir. Tasavvufta aĢk, kâinatın ruhudur. Ġnsan ilahî aĢk sayesinde varlığının kaynağına yönelir.
Yıldızların seyri, atomların hareketi, taĢtan bitkiye; hayvandan insana ve meleklere kadar her Ģey kendisi
ile sırların tezahür ettiği ilahi aĢka bağlıdır.4
Ġnsan yaratıklar arasında farklı bir yapıya sahiptir ve onu sıradan bir varlık olarak görmek doğru
değildir. Kur‘an genel ifadeleri arasında onu farklı bir boyutta değerlendirmektedir. Ġnsanın en Ģerefli
mahlûk olması,5 Meleklerin insana secde ettirilmesi6 ve insanın kendisini tehlikeye atarak kabul ettiği hür
Ģahsiyetin emanetçisi olması7 gibi özellikler insanın, ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaktadır.
Ġnsanın ayırt edici özelliklerinden biri de Ego Ģuuruna sahip olmasıdır. Ġkbal‘e göre insan, bağımsız
Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Öğretim Üyesi
Ġkbâl, Muhammed, Cavitname çev., A.Schimmel, Kültür Bakanlığı Yay.1098, Ankara-1989, s. 22
2 Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Ekin Yay., I. Basım, Mart-1996, s.68
3 Cevizci, A.g.e., s.53
4 Aydın, Mehmet, Mevlana ve Sufizm, Nüve ve Kültür Merkezi Yay., 46, Konya-2007, s.162
5 Taha, 122; Tin, 4
6 Bakara,30; Enam; 165
7 Ahzab , 72
*
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benler olarak bir takım zihin (nefs) ve ruh halleri içinde bulunan, inanan, acı duyan, düĢünen ve ümit ve
amaçları olan birer ferttir. O halde ego tecrübesi halden hale geçen ve durup dinlenme bilmeden değiĢen
sürekli bir oluĢum içinde akıp giden bir tecrübedir. ĠĢte Ġkbal‘e göre ego; ―zihin (nefs) halleri diye
adlandırılan olayların birliğinin kendisidir. Bu nefs veya zihin halleri arasında kopukluk mevzubahis
değildir. Bedenimizin bir mekâna bağımlı olduğu gibi bir bağımlılığa sahip değildir. Ġnsan bedeni bilindiği
üzere bir mekâna bağımlı olmasına rağmen Ego‘nun böyle bir bağımlılığından bahsetmemiz mümkün
değildir. Bilindiği üzere insan bedeni sonlu olmasına rağmen zihin (nefs) halleri sonlu değildir. Bilakis o
bağımsız bir yapıya sahiptir. Bu egolar arasında bir tür münasebet olmakla beraber hiçbir ego diğer
egonun tecrübesini yaĢamaz. Ancak kendi aralarında bir iliĢkinin kurulabilmesi için ferdiyet ve
bağımsızlık düĢüncesinin kabul edilmesi gerekir1. ĠĢte Ġkbâl bu Ego‘nun hür olduğunu ifade eder. Ona
göre hayat birdir ve müteselsildir. Ġnsan, bitmez tükenmez tecelliyatı olan namütenahi Hakikatten her
dem taze ilhamlara nail olmak için durmadan ileriye gider. Ġlahi tecelliyata bu suretle nail olanlar ise,
sadece bu müĢahede ile kanaat edip, duracak varlıklar değildirler. Hür bir Egonun bir ameli, yeni bir
vaziyet hâsıl eder ve bu suretle mütemadi bir Ģekilde yaratıcı tezahür ve keĢifler için fırsatlar yaratır. 2
Ancak ikbal burada çok önemli bir olaya dikkat çekmektedir. Ona göre, insan Ģahsiyetinin merkezini
teĢkil eden insanın Ģuur vahdeti, Ġslam Tefekkür Tarihinde hiçbir zaman gerçekten Ģayan-ı dikkat bir
nokta olarak alınmamıĢtır. Ġkbâl‘e göre, Hallâc‘ın ―ene‘l-Hak‖ sözünden, katrenin deryaya vasıl olması
değil, ancak ölmez bir tabirle insani ―Ego‖ nun daha derin bir Ģahsiyet içinde devamının anlaĢılıp takdir
edilmesidir.3
Ġkbâl özellikle Mevlâna‘nın Mesnevî‘si ve Divan‘ında Ego (Ģahsiyet), faaliyet ve aĢk ülkülerini arayıp
bulmuĢtur. Mevlâna, Esrâr-ı Hudî‘den baĢlayarak Armağan-ı Hicaz‘a kadar Ģaire daima kılavuzluk eden,
aĢk felsefesini öğreten ve onu Cennet-i Ala‘ya kadar getiren Ġnsan-ı Kâmil‘in timsali olarak önümüzde
durmaktadır.4
Ġkbâl‘e göre Allah büyük Ego, insan ise küçük Egodur. Ġkbâl benliğin imhasından, Ģahsiyetin ilahî
ummanda kaybolmasından bahseden bir geleneğe karĢı; Ģahsiyet, benlik veya Ego kavramını koymuĢtur.
Esrâr-ı Hudî adlı eserinde Ġkbâl bu hususu irdelemektedir. Ġkbâl‘e göre Ego görünmezdir. Onu ispat
istemez. O, güneĢ kadar açık ve bilinendir. Ego‘da tekâmül vardır. Her Ego kendisinden daha yüksek bir
Ego‘yu hedeflemektedir.5 Böylece derece derece kemale erecektir. Çünkü insanda sonsuz imkânlar
gizlidir.
Ġkbâl‘in ―kendine gözünü aç, eteğin boĢ olduğu için hiç üzülme senin göğsünde bir dolunay gizlidir‖ 6
Ģeklindeki yaklaĢımı Mevlâna‘nın ―cemadâttan öldüm ve nebat oldum; nebattan öldüm ve hayvanlığa
geldim; hayvanlıktan öldüm ve insan oldum Ģimdi ne diye korkuyorum? Zira ölmekten dolayı hiç
eksilmem‖ sözünden mülhem olduğu imajını vermektedir7 ĠnkiĢaf Ġkbâl‘de devamlı ön plandadır. Ona
göre insan devamlı Ego‘sunu geliĢtirmek durumunda olmalıdır. Bir Ģiirinde Ġkbâl‘in ―yanan aĢkımızın
hikâyesi uzundur; bu dünya ebedi hikâyemizin yalnız önsözüdür 8‖ Ģeklindeki ifadesi, yukarıda
Mevlâna‘nın, hayatın daimi bir yükseliĢ olduğu yönündeki beyiti ile örtüĢmektedir. Hayat, bir terakki iken;
ölüm, içinde bulunduğumuz hayatın meyvesi, amellerimizin aynası, yolumuzda bir basamak ve yeni
imkânların kapısıdır. Mevlâna‘nın tespitlerinden etkilenen Ġkbâl bu düĢünceleri dile getirirken felsefi bir
dil kullanması bakımından ayrı bir özellik taĢımaktadır.
Burada Ego‘nun güçlenmesi değinmek gerekmektedir. Zira Ego‘nun güçlenmesi ile insan, kâmil
Ġkbâl, Dini Tefekkürün Yeniden TeĢekkülü, Çev. Sofi Huri, Ġstanbul-1964 , s116–117
Ġkbâl, A.g.e., s.141
3 Ġkbâl, A.g.e., s.112-114
4 Cavitname, s. 27
5 Cavitname, s. 32-33
6 Ġkbâl, Peyâm-ı MeĢrik, çev., A. Nihat Tarlan, Ankara-1956, s.56
7 Mesnevî, Tercüme ve Ģerheden; Tahirü‘l-Mevlevî, Selam Yay., Ġstanbul-1963 III, 3901; IV, 3637
8 Ġkbâl, Peyâm-ı MeĢrik, s. 78
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duruma gelmektedir. Bu durum Allah‘ın temel istemleri ile ilgilidir. ―Büyük Ego‖ olarak kabul ettiğimiz
Allah, kulunun kendi huzuruna pasif ve silik olarak gelmesini arzu etmez. Bu bakımdan kul, Egosunu
güçlendirerek büyük Ego‘ya kendisini kabul ettirmek zorundadır. Bu vesile ile insan bu Ego sayesinde
Ģahsiyet kazanmakla beraber, insan-ı kâmil ile özdeĢ olacaktır.
Bu aĢamada Egonun inkiĢafının nasıl olması gerektiği düĢünülebilir. Yani Ego‘nun inkiĢafı ne ile
mümkündür?.
Ġkbâl ―taklitçi‖ bir yapıya sahip değildir. Bu nedenle de Mevlâna‘dan aldığı düĢüncelere kendi
birikimlerini de katarak ―yeni düĢünceler‖ ortaya koymuĢtur. Bu nedenle Mevlâna‘nın Ġkbâl tarafından bu
Ģekilde anlaĢılması, belki de Mevlâna‘nın temel arzularındandı. Önemli olan bir düĢüncenin tekâmülünü
sağlamaktır. Ġkbâl‘in Mevlâna‘yı okumasından gaye de budur. Bu gerçekleĢmemiĢse okumanın da hiçbir
anlamı yoktur.
Ġkbâle göre, Ego‘nun sorumlulukları ve ―her yöne açık olan imkânları‖, sadece insanda
bulunmaktadır. Nitekim Ġkbâl, yerin ve göğün kabul etmedikleri sorumluluğu insanın üstlendiği Ģeklinde
ifadesini bulan ayete dikkat çekmektedir.1 ―Bu evde, kevne sığmayan bir hazine var‖ diyen Mevlâna, bu
düĢüncesini ―benim gökyüzüm ve göğüm beni ihata edemez ama mümin kulumun kalbi beni içerisine
alır‖ kutsî hadisine dayandırmaktadır. Demek ki tam bir Ego‘ya sahip olan insan bu sırra vakıf olur.
Mevlâna‘ya göre bütün varlıklar aĢkın ateĢiyle yanmaktadırlar. Hepsinin aĢkı yüce Allah‘adır.
Kâinattaki bütün varlıklar Allah‘ın aĢkı ile canlıdırlar. Mevlâna bunu Ģu sözlerle dillendirir: ―Göklerin
dönüĢünü aĢk dalgalarından bil; aĢk olmasaydı donardı dünya‖, ―AĢk olmasaydı cansızlar, bitkiler de yok
olur muydu? Boy atıp geliĢen, üreyip türeyen bitkiler canlarını feda ederler miydi‖, ―Her Ģey yerinde buz
donar kalırdı; her varlık çekirge gibi uçar arınır mıydı?‖, ―O olgunluğa âĢık olanlar boy atan fidan gibi
zerre zerre yüceliğe koĢarlar yücelirler.‖2
ĠĢte Ego‘nun yaratıcı bir güç haline gelebilmesi için, aĢk en büyük bir Ģart sayılmaktadır. Ġkbâl bu
hususu Ģöyle tavsif eder: ―Hayatın cevheri aĢktır, aĢkın cevheri Egodur.‖ 3 Buna göre aĢk, aĢığı maĢukta
yok eden bir kuvvet olarak anlaĢılmamalıdır. Gerçekte aĢk, insana hakiki kıymet veren ve onu değerler
düzeyine çıkaran bir güçtür.
Mevlâna gücünü, primordial ve ebedi olan aĢktan almıĢtır. Mevlâna‘nın ― aĢk ölü ekmeği can yapar,
fani olan canı ebedi yapar‖4, ―muhabbetten ekĢiler tatlı olur, muhabbetten tunçlar altın olur;
muhabbetten tortu Ģarap olur, muhabbetten dert derman olur. Muhabbetten ölü canlandırılır;
muhabbetten Ģah kul olur‖,5 ―feleklerin deveranının aĢkın dalgasından olduğunu bil; aĢk olmasaydı dünya
donardı‖6 Ģeklinde ki aĢk hakkındaki düĢüncelerinden ilham alan Ġkbâl bakınız neler terennüm eder;
―AĢk, pak erenler için cennet gibidir: taĢ ve topraktan nağmeler çıkarır. 7 Öte yandan Mevlâna‘nın ―AĢkın
yanağına bakıp da erkek sıfatını kazanasın.‖8 Ġfadelerinden ilham alan ikbâl bakınız bu hususu nasıl
terennüm ediyor. ―Gel ey aĢk, gönlümün remzi! Gel ey tarlamız, ey mahsulümüz,! Bu toprak varlıklar
ihtiyarladılar, sen çamurumuzdan yeni insan yap!‖9
Ego‘nun inkiĢafında en mühim rolü oynayan amil, yaratıcı faaliyettir. Yaratma arzusu daima aĢkla
beraber bulunmaktadır. AĢk ve faaliyet arasındaki münasebeti vuzuha kavuĢturabilmek için Mevlâna‘nın
Ģu sözlerine dikkat etmek gerekir: ―Sen âĢık olamazsan dağ gibi habersizce ses verirsin. Dağ

33/37 Sure
Mesnevi, V, 3854-59
3 Cavitname, s.38
4 Mesnevi, V, 2014
5 Mesnevî, II, 1529
6 Mesnevî, V, 3854
7 Ġkbâl, Esrâr-ı Hudî, bab III
8 Divan-ı Kebir, Çev. A. Baki Gölpınarlı Remzi kitapevi, Ġstanbul-1958-1974, XLV, 1
9 Ġkbâl, Peyâm, 56
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kendiliğinden nasıl konuĢsun? Onun sadası, baĢkasının sesinin aksidir‖1, ―diyorlar ki ‗ateĢin suziĢi
kâfirlerin nasibi oluyor‘ ben, Senin ateĢinden mahrum kalan sadece yalnız Ebu Lehebi gördüm‖ 2. AĢk
ateĢinin alevlerinden yalnız kâfirler nasibini alamaz. Bu aĢk ateĢi Mevlana‘nın tüm eserlerinde görüldüğü
gibi Ġkbal‘de de çok önemli bir yer tutmaktadır ki, onu bu düĢüncelere sevk eden amilin Mevlâna
olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Ġkbal‘de aĢkın rolü çok büyük olup hayata kıymet veren yegâne
kudret sayılmaktadır. Bu aĢk, ilahi maĢûka gidip onunla vuslata ermekle biten tatlı bir fenafillâh aramıyor;
o müĢahede istiyor ve müĢahede sayesinde yeni aĢk, yeni hasret, çünkü Allah‘ın sonsuz cemaline doyum
olmaz.3 . Mevlâna bunu mesnevî‘de Ģöyle ifade etmektedir: ―Satrançta piyade seferden dolayı vezir olur‖ 4
Mevlâna‘ya göre aĢkla donanmıĢ bir Ego‘nun bu uğurdaki yolculuğu inkiĢafı getirir ki, inkiĢaf, Ego‘nun
daimi bir açılması demektir. Bu sayede Ego, açılım sağlayarak kâmil noktaya gelecektir.
Sonuç olarak; Ġkbâl için Mevlâna merkez üssü biridir. Ġkbâl, Mevlâna‘yı mürĢit olarak kabul
etmektedir. Aslında Mevlâna‘nın Ġkbâl üzerindeki etkisi çok yönlü olmakla beraber, biz bu çalıĢmada
sadece Ego ve aĢk bağlamı üzerinde durmaya çalıĢtık. Ancak Ģunu da ifade etmemiz yerinde olur
düĢüncesindeyiz. AĢk, zaten Mevlâna‘nın düĢüncesinin odak noktasıdır. Ego kavramı ise Mevlâna‘da
bilfiil iĢlenmiĢ bir kavramdır. Yalnız Mevlâna Ġkbâl gibi Felsefeyi bir meslek olarak ele almamıĢ ve çağdaĢ
felsefe hareketi içinde yetiĢmemiĢtir. Ġkbâl ise Ego‘yu felsefi bir kavram olarak ele almıĢ ama onu
Mevlâna düĢüncesinde yerine oturtmuĢ olması bakımından dikkat çekicidir. Biz de zaten kısaca bunu
göstermeye çalıĢtık. Ġkbal gerek Ego ve gerekse aĢk kavramı hakkında tamamen Mevlâna‘dan etkilenmiĢ
olduğunu ifade edebiliriz. Buna göre, AĢk; bütün varlığın sebeb-i hikmetidir. Ego ise yaratıcı bir güç
haline gelebilmesi için aĢka ihtiyaç duyar. Yani Ego Tanrı ile iletiĢim kurabilmesi için onu aĢkın motive
etmesi gerekmektedir. Ġkbâl, Mevlâna‘nın Mesnevî ve Divan‘ında Ego ve aĢk kavramına dair bir hayli
ipuçları bulmuĢtur. Bu nedenle de Ġkbâl, Egoyu ölmez bir güç olarak kabul etmiĢ ve büyük Ego dediği
tek Hakikat içinde kaybolmadan yaratıcı faaliyetini daha da güçlendirerek devam ettiren bir güç olarak
telakki etmektedir. Böylece bu hususta Mevlâna ile tam bir uyum içinde olduğunu görürüz. Mevlâna ve
Ġkbâl‘e göre insan Tanrı karĢısında silik ve pasif bir varlık değil ve olamaz da, bu nedenle de insan
Ģahsiyetinin mükemmelliği ile insan, kâmil olur ve Tanrı‘ya bu Ģekilde yaklaĢır. Yalnız Ego‘nun bunu
gerçekleĢtirebilmesi için güçlenmesi gerekir ki onu da aĢk gerçekleĢtirecektir. Mevlâna ve Ġkbâl bu hususu
yukarıda da değindiğimiz gibi eserlerinin birçok yerinde dile getirmiĢlerdir.

Mesnevî, VI, 4659
Divan, XXXII, 21
3 Cavitname, s.49
4 Mesnevî, III, s. 535
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MOLAVĠ AND MONASTERY SYSTEM
Faramarz SABER MOGHADDAM*

Introduction:
According to history and researchers‘ writings "Molana Jalal-ol-Din" -famous thinker of Islam‘s
world- bases his thesis on referring to identity, unity, away from appearances and distribution of purity 1.
Correspond to 7th century AH and Molana‘s lifetime because of cultural atmosphere called Ghoniyeh
"Dar-ol-marefeh","Dar-ol-ershad" and"Dar-ol-movahedin"2. In addition inability of governments
unsafe political unity of lands that the most important factor was the way Mongols rule. 3
Ghoniyeh , the Shelter of Sufism:
After attacks of Tatar‘s tribe to eastern regions of Iran Rome‘s region was proper shelter for this
region‘s refugees so by arriving some of Iranian greats in 7th century and following it social professions
were in their hands on the other hand Sufism developed vastly because of Saljuki‘s simply about
religions in spite of it emerged a secret and economical organization reputed to "Fotovat‘s" Fans and
from overall view "Hanafi" and "Shafee"‘s religions had especial validity. 4According to Espenser writing
escaped sufies from Iran with assosition.of turkish father,s try in development of sufi custom , and
establish agentli intlecuality and friendship culture society.5
Monastery, pattern of Islamic Sufism:
After prosperity of Sufism custom in 7th century AH created various dynasties that tried for
propaganda of their Sufism by establishment inviting centers and beside it established monasteries. Ibne
Batoteh on his journey to Anatoly much explains about Monasteries‘ deposition and the life of youths. 6
Most of this monastery centers from view point of central Sufi were for Islamic trainings and purity
of soul through functions like prayer, seclusion, recital and so on. That days Sufis settled in monastery of
Dervishes and all things usually presented free in Monastery. 7 Including destinations for construction
this places and centers was housing to poor travelers and tourist Sufis so beside this constructions were
considered kitchen and stable.On the other hand religions before Islam constructed this kind of centers
to educate their followers.8 Mollana's era was Sufism's time so sheiks paid to Sufism in Monasteries and
educated their followers.9
From his point of view entire world is like a superior and huge Monastery which in that monastery

M.A in Archaeology, Mashad-IRAN, e.mail:faramarz_s_m2@yahoo.com
Sorosh, Abdolkarim. "lovely gamble of Shams and Mollana", Serat cultural institute , 1384 , page 8
2 Deilouis ,Frankleen, "yesterday , today ,east, west‘s Mollavi", translator: Farhad Farahmandfar, Sales
publication,1383,page 509
3 Golpinarly,Abdolbaghi," Mollana Jalal-ol-din", study and cultural research , translation and explanations: Dr. Toofigh
Sobhanee,Tehran 1370 page 28
4 Mollana Jalaloldin, Golpinarly, page51
5 G.espenser" the Sufi orders in Islam",.Oxford 1998.page 83
6 Ebne Batooteh,"Rahleh",Beiroot,1985 pages 186-190
7 Movahed,Mohammad Ali" Shams Tabrizi",New Tarh publications,Tehran , page 68
8 Hamavi, Yaghoot. "Moajem-ol Boldan" volume2,Beiroot print, page532
9Zarrinkoob ,Abdolhossein," step by step till meeting God". Elmi publication, autumn 1370, pages 285-286
*
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the real Sheik is Allah and all prophets, successors and special people as Sufis and travelers.1
Mollana's Sufism wasn't a current mental system among monastery's family, but he doesn't approve
method of Sheiks owning monastery that for directing new pupil force them to do hard services like
cleaning water closed, spreading carpet, baking Sufi's food and sewing rotten customs and so on and
believed more to unique behavior. Moreover, in spite of monastery's sheiks hadn't ambitiousness
thoughts.2 He always encourage his followers to fast and think of fast as catapult for destruction of
blasphemy and oppression‘s castle3 , he talked to his followers kindly4 and answered to their questions
clearly. Recital of Allah was necessary for his followers5 and they were including lovers.6 In the early
centuries of emergence Islam held sermon and lecture ceremonies in presence famous teachers, pupils
and followers in every mosque7 or in small and private monastery belonged to Sufis. Common
ceremonies of his holiness Mollana was about behavior‘s custom, believes and spirits through
amusement narrations8 and believed in rooted custom of mosque, school and monastery so he didn‘t
accept some of behavior ceremonies but in old context mentioned to shaving of the head of a follower
by his holiness Mollana.9Also Sufi poems were including affairs related to monastery which about this
writer of "Tazkarat-ol-Olia" writes ―Molavi said poems and followers wrote them‖ 10 Another cultural
affairs of monasteries was turn round and round or "Samae" that was happiest employment of Mollana.
He by continuous turning find himself at sky. ‗Samae‘ or turn round and round was a heritage
memorized from "Shams-ol-din Al-hagh Tabrizi" and did it until his death.11
Generally his holiness Mollana relied on three elements: love, music and Samae or turning. He much
played one of spiritual musics called "Robab" in monasteries which changed it so that 2 holes added to 4
holes of Arab‘s "Robab".12 Including important rules in monastery for followers was prevention from
jugglery which called it piece of bread for poor and broken for Sheiks and denied his followers to do this
action.13 He believed that followers mustn‘t pray in presence sheik even be in Kobe. 14 He advised to his
followers little eating, little telling and little sleeping.15
The System of Monastery in Masnavi Stories:
Stories and proverbs of Masnavi is real introduction to recognition the world of ‗Neinameh‘ and
entrance path to its unknown world. Including important subjects that Mollana mentioned to it in
Masnavi subject of management and investigation to monasteries‘ affairs that a sample of it mentioned
in second notebook titled the ‗tale of Sufi and servant of monastery, in this story told for preparing
"Semae" ceremony and food they sold donkey of Sufi's traveler and receive him in monastery that
Mollana deny it16.
Another management aspects of monastery system has been receiving gifts from peoples that has
done by Sheiks that give it to poor and Sufis but some others prevent from receiving this helps that
mentioned it in fifth notebook in the tale of lion and monkey and another point mentioned to 'loaned
sheik' that he constructed monastery by borrowing from people. Mollana believed that the expression
Aflaki , Shams-ol-din. "Managheb-ol-are
step by step till meeting God .pages 296-297
3 Shimel,Anmary." Shokoh-e shams", elmi farhangi publication, first print 1367 p.199
4 step by step till meeting God pp.290-297
5 Soltan valad"Ebteda Nameh". Edit by jalal-oldin homaiy,eghbal publication, Tehran 1316, p 197
6 Sepahsalar,fereydon-ebn-eAhmad."Biographyof Molana jalal-oldin".Eghbal publication p.154
7 Zarnogi,Borhan-Aldin,"Talim-al Motealem", translate by fongram barem and teodorebel,newyork 1347 pp.29-30
8 yesterdey,todey,east,west,s Mollavi p.511
9 Managheb-ol-Arefeen. Volume 1,p391
10 Amir Dolatshah-e samarghandi"Tazkarat-ol shoara",Edit by Edward brown,liden published 1345,p.197
11 Biography of Molana,sepahsalar,pp.164-165
12 Managheb-ol Arefeen,p.88
13 The same Referance,p.716
14 The same,p.384
15THE same,109
16Zarrinkoob, Abdolhossein,"Bahr-Dar-Kozeh" Elmi publication, Autumn 1373, pp.327-328
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begging means need to God and demand willing that is the first stage of behavior.1 He pleased
companionship to sages in monastery and benefit from their knowledge and guides 2and know the sage
of monastery as spiritual agent for guidance the followers.3also at the story of the "jekfes King that killed
Christians" emonsion to be havior,s position of monastery liders and obligate control on passion for the
disciples and prevent from is disagreeable attributes like praid hypoctrisy and ambitionsness.4
The Methods of Monastery System After Death of His Holiness Mollana:
His holiness Mollana during his honorable and spiritual life was crazy about honesty , simplicity and
releasing from social life custom.5 Periods of education, mortification and thought that ended in 672 LH
and after him ―Hesam-ol-din Chapali‖ ruled over Mollavian 12 years. The center of this group that
located in Ghoniyeh ( big city of Mobarak) was the place of Mollavi‘s followers and trained , a kind of
Sufism that even mollana agree to it6. About this the writer of Hadaegh-ol-siyaheh writes: membership
in Mollavi dynasty was so that the volunteer person does Monastery‘s services 1001 days to be a
member of the group of Mollaviyeh mendicants. 7 So the Monasteries of mendicants aren‘t like convent
exactly but introducing them by an experienced member was possible and applicants who were man
with low age and with permission of their parent lived in ―Takeh‖.8 The new pupil during 3 years got
title of ―Dadah‖ and learned turning ceremony9 but indirect member of monastery doesn‘t force to pass
this period. Dadah‖ shouldn‘t marry. Hat of new pupil called ‗Sakeh‘ that worn with especial ceremony,
at last stage monastery‘s Sheik took pupil to kitchen to train there. 10 Sheiks‘ positive answer for
permission to disciples was ‗Hoo‘ word that gather them in turning-house and make a circle and repeat
highly name of ―Allah‖ for 1001 times. ―
At the end mention that for obeying Congress‘ rules I forced to omit most of monastery‘s laws and
systems in Mollana‘s time and this text is a small drop out of vast sea that Sufism made in Islam world
by his holiness Mollana, secrets and systems that some of them has written by thinkers and able pen of
science notables all around the world.

Molavi jalal-oldin,"Masnavi manavi", Donyaye ketab publication, fifth tail, story of "sheikh va sarzy"
The same, second tail,"story of massage of god to prophet Mosa (pbuh)
3 previouf, fifth tail, the story of "Hen that of hunt grasshopper"
4 previouf, threeth tail, pp.434-583
5 Molavi , jalal-oldin,"FIHE MA FIH" edit by Badi-olzaman-eforozanfar. Amir kabir publication 1362. Tehran, p.89
6 step by step till meeting God,p.270
7 Shirvani, Hajzein-olabedin,"Hadayegh-alsiahe", university organization print, 1348 p.398
8 yesterday, today, east, west,s mollavi, p.596
9the same,p.597
10 prrviouf,p.597
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TARĠHTEN GÜNÜMÜZE MESNEVĠ OKULU
Uz. Dr. Zerrin DEDE*

"Allah'a tekrar tekrar yemin ederim ki,
bu mânâ güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar
bütün dünyayı kaplayacak ve bütün ülkelere gidecektir.
Hiçbir mahfil ve meclis olmayacak ki, orada Mesnevî okunmuş olmasın;
hatta o dereceye varacak ki, mâbedlerde zevk ve sefa yerlerinde okunacak,
bütün milletler bu sözlerle süslenecek ve onlardan faydalanacaklardır."
Hz. Mevlâna

GiriĢ
13. yüzyılda parlayan bir ıĢık olan Hz. Mevlana‘nın tüm Anadolu‘ya yayılan nuru , birçok Ģair, yazar,
aĢık ve ozana hayat kaynağı olmuĢtur.Bu nurun adı Mesnevi'dir. Mesnevi günümüze kadar birçok dile
çevrilmiĢ ve hala çevrilmekte olan evrensel bir hazinemizdir.
Bu hazineye sahip çıkmak ve ona gereken değeri vermek boynumuzun borcudur. Bir müslüman
olarak böyle bir sorumluluğu taĢımanın gururunu hepimizin hissettiğini düĢünüyorum. Hak Dost
Mevlana‘nın özden,içten ve gönülden dökülen ilahi deniz incilerini elimizde bulundurmanın mutlululuğu
yanında, candan coĢan rahmet yağmurunun altında herkesin ıslanmasını sağlamanın bir müminin bir
mümin kardeĢine yapacağı iyiliklerden biri olarak kabul ediyorum. Ġyilik ediniz, Allah iyileri sever ilahi
emri uyarınca böyle bir düsturla yola çıkarak, Hak Dostun dediği gibi, Kabe‘ye giden binlerce yollardan
biri olduğuna inanıyorum. Mihrabı dostun yüzü olan kiĢiye yüz çeĢit namaz var, yüz çeĢit ruku, yüz çeĢit
secde diyen Hz. Mevlana‘nın mübarek kelimelerini bizi doğru yola ulaĢtıracak, önümüzü aydınlatan
meĢale olarak görüyorum.
Canım bedenimde oldukça Kuran ın kuluyum.
Seçilmiş Muhammed in yolunun toprağıyım
Birisi ,sözlerimden, bundan başka bir söz naklederse
O nakleden de bezmişim ben,o sözden de bezmişim.....(Rubailer-M,112)
Çelebi Hüsameddin Hz. Mevlana‘ya bir kitap yazmasını rica etmiĢ, Hz. Mevlana hemen sarığının
arasından Mesnevi‘nin ilk onsekiz beyti yazılı bir kağıt çıkararak, bu düĢünce sizin gönlünüze doğmadan
gayb aleminden bizim gönlümüze doğdu buyurmuĢtur.
Sıfatların şekline,rengine bağlanmış olan o ruh
Mustafa‟ nın ışığıyla zata yürüdü
Yürümeye başlayınca da neşesinden
Mustafa nın ruhunun şad olmasına salavat demeye koyuldu. (Rubailer-T,19)

*

Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hast. Ġzmir
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Ömrünü Allah‘a ve Peygamber‘e adamıĢ Hak dost, aĢıkların aĢığı Mesnevi‘yi Çelebi Hüsameddin‘e
yazdırmaya baĢlamıĢtır.
Asitane adı da verilen AĢıkların Kabesi YeĢil Türbede doğan bu manevi yol haritası daha sonra
mevlevihanelerde okutulmaya baĢlanmıĢ aynı zamanda tasavvufta yolculuk olarak bilinen seyri sulukta
irĢat rehberi olarak kullanılmıĢtır. Mesnevi okuyana mesnevihan,okutulan mekana mesnevihane denir.
Hüsameddin Çelebi ilk mesnevihan kabul edilir.Ġkinci mesnevihan Sultan Veled gelir. Daha sonra
mesnevihanlık bir kurum haline gelmiĢ,mesnevihanlık icazetnamesi alanlar bu iĢi üstlenmiĢlerdir.
Mesnevihaneler mevlevihanelerin bir yerinde olduğu gibi selatin camileri,Darul mesneviler ve padiĢah
saraylarında da kurulmuĢtur. Osmanlı döneminde Damad Ġbrahim PaĢa zamanında medreselere ders
olarak girmiĢtir. Son mesnevihan Tahirul mevlevi 1951 yılında vefatına kadar önce Süleymaniye camiinde
sonra Laleli camiiinde ikindi namazını müteakip mesnevi dersleri vermiĢtir.Ardından öğrencisi ġefik
Dede kah evlerde,kah kütüphane ve okullarda,kah huzurevinde binbir zorlukla 1998 yılında gözleri kör
olana kadar bu iĢi yürütmüĢtür. Bugün insanların mesneviye çok ihtiyaçları vardır diyen ġefik Dede
öncelikle Diyanet ĠĢleri BaĢkanının, üniversite hocalarının bu konu ile ciddi olarak ilgilenmelerini
istemiĢtir. Asırlar boyu ―hâl‖ yani yaĢam ve ―kâl‖ yani ilim öğreten bu toplumsal terbiye ocağı manevi
eğitim veren okul gibi hizmet ederek insana fiziksel,ruhsal,sosyal ve bilimsel bir bütün olarak bakar.
Eğitimin herekese ulaĢmasını sağlamasının yanında bu dünyadan baĢka bir dünyanın kapılarını aralar.
“Burada kör olan ahirette de kördür,
İnsan bir kere anadan doğar, bir kere de bedenden,cisme ait varlığından...”
Sultan Veled
“Gökyüzünün merdivenidir bu söz , kim bununla çıkarsa gökyüzünün damına ağar
Ama şu gökkubbenin damına değil,göklerden daha da yüce olan göğün damına.....”
Sözleriyle biten Mesnevi‘ye, ―Mesnevi bir güldür kokusu çok uzağa yayılır‖ diyen Samiha Ayverdi‘ye
―gönül vermek, rengine boyanmaktır‖ dizelerini yazan Kaygusuz‘u örnek göstererek, Mesnevi irfan ve
kültürünü hazmedip rengine boyanmıĢ olsaydık, Ģimdi gerçekle insan arasına giren hayatın ihtiras, fitne,
çekiĢme ve günahlarına dalmazdık demiĢtir.
Bu fani dünyada gönlümüzü ferahlatacak bir armağan olan Mesnevi-i ġerif , Abdullah Cizre‘nin
dediği gibi zamanımızın baĢdöndürücü ve sonuç bakımından yıkıcı diyebileceğimiz ilerlemesi içinde
bunalan insanlık ancak herkesi kucaklayan Hz. Mevlana‘nın engin hoĢgörüsüyle huzura kavuĢabilir.
Bebeklerin öldürüldüğü, petrol uğruna insanların vahĢete maruz bırakıldığı, mazlumların katledildiği
ve nedenini bile bilemediğimiz kanlı oyunların oynandığı bir çağda yaĢıyoruz. ġimdi iyiliğe, güzelliğe ve
merhamete susuz kalmıĢız.
“Bağı çöz,hür ol ey oğul,
Niceye bir gümüşe ,altına bağlanacaksın?
Kimin elbisesi bir aşk yüzünden yırtıldıysa
Hırstan,ayıptan tamamıyle arındı o.” beyitlerine muhtacız.
Modern dünyamızın global sorunları arasında yer alan trafik, kalabalık, metropol yaĢamı, güvenlik
sorunu, gürültü ve çevre kirliliği, iklim değiĢikliği, bireysel yanlızlık ile çukura düĢen insan yeterli inanca
sahip değilse materyalizm ve egoizm havuzunda bogulmakta, temel güvensizlik girdabında bunalım ve
majör depresyon kanallarının etkisiyle intihar ve baĢka sorunlara akmaktadır.
Sen sevmesini öğrendinse
Şimdi artık öğretmelisin
Sana verilen sırrı alem içinde
İnsanlığa hizmet etmelisin
diye insanlığa seslenen Hz. Mevlana‘nın nasihatına icabet etmek O‘na olan minnettarlığımızı
göstermenin bir vesilesi olacaktır.
Eğer Can yanılmıĢsa, unutup gitmiĢse, bilgisizdir, Ģeytanın kölesi olmuĢtur, gaflete dalmıĢtır.
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Her solukta taĢlanmıĢ Ģeytan seni cennetten alır,cehenneme doğru sürükler....
ĠĢte Ģimdi gafletin içindeyiz. Ġnsanlık ne yazık ki Ģeytana yenildi. ġimdi bize gerekli olan Ģeytanların
oklarına, mızraklarına karĢı sağlam bir kale,yaralı gönüllerimize Ģifa,hüzünlerimize tesellidir. Bu da
Mesnevi‘dir. Mesnevi tasavvuf yolunu öğreten, nefsin ölmesini sağlayan, yoldaki tuzaklara karĢı önlem
almayı gösteren, insanı yok olmaktan kurtaran manevi bir yol haritasıdır.
Ölümümüzden sonra mezarımızı aramayınız
Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir....
diyen Hz. Mevlana‘nın Mesnevisi ile uyanan ve Hz. Mevlanan‘nın Mesnevisi ile yanan ülkemizden ve
yabancı ülkelerden birçok can bulunmaktadır. Mesnevi bir sırrı anahtardır bu yüzden hangi gönül kilidini
açacağını bilemeyiz. Ne kadar çok gönüle ulaĢırsak Hz. Mevlana‘yı o kadar ziyaret etme imkanı buluruz.
Hz. Mevlana buyurmuĢtur: Mesnevi; bizi görenlere, bizimle görüĢenlere nurdur, ardımızdan gelenlere
define...
Ne temiz,ne tatlı,ne lezzetli
Gönüllerdik de bedenlerimiz yoktu....
Efendimiz lütfeder,kerem buyurursa bağışlar bizi
Nasıl önceden yarattıysa gene yaratır
Tekrar diriltir bizi (Rubailer-A,35)
sözü uyarınca kaybettiğimiz cenneti kazanmak için,ebedi ahiret yurduna iyi hazırlanmak için,her adımı
bir mihenk taĢı olan Ģu yalancı dünyadaki imtihanı baĢarıyla tamamlamak için, Hayat denilen kat kat
katlanmıĢ perdeyi aralamak için, ilk sözümüzü hatırlayarak ahde vefa göstermek için Mesnevi okullarını
her ilde açmalıyız. Zaman Hz. Mevlanan‘nın o hiç tükenmez ıĢığına en çok ihtiyaç duyduğumuz
zamandır.
“Bizden sonra mesnevimiz mürşidlik eder......”
Sonuç
13.yy‘da YeĢil Türbe‘de baĢlayan bu yolculuk mevlevihanelerle birlikte Osmanlı dönemine ulaĢmıĢ
mesnevihane ve medreselerle yoluna devam etmiĢtir. 1923 yılında Hz. Mevlana‘yı ziyarete gelen Mustafa
Kemal, bu dergahı kapatmayıp müze haline getirilmesini sağlamıĢtır. Müze haliyle ziyarete geldiğinde
Türbede okuduğu Ģu rubai ile Hz. Mevlana‘nın büyüklüğünü bir kere daha anlamıĢtır.
''Ey keremde, yücelikte ve nur saçıcılıkta güneşin, ayın, yıldızların kul olduğu sen. Garip aşıklar senin kapından
başka bir kapıya yol bulmasınlar diye öteki bütün kapılar kapanmış, yanlız senin kapın açık kalmıştır.''
Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte tekke ve zaviyeler kapatılmıĢtır ama Mesnevi nuru asla
sönmemiĢtir. Camilerde, evlerde, kütüphanelerde ilim güneĢi yüzünü göstermeye devam etmiĢtir.
Günümüze gelecek olursak 2006 yılı itibariyle Türkiye‘de düzenli Mesnevi okumaları yapılan iller ve
kurumlar Ģöyledir:
Ankara Türkiye Yazarlar Birliği, Ġstanbul Ben ve Ötesi Psikoloji Derneği, Sakarya Alternatif YaĢam
Derneği ve ġanlıurfa Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Kütüphanesi.
Gözün bir bakışına,hatıra bir kerecik gelişe,sevgiliye bir kere bakışa, onu bir defacık görüşe ebedi zamanları sığdırır,
insan o anda neler görür neler seyreder. Ömür sermayesinin en değerli mücevher olduğunu bilen can gözü açık kullar da
Mesnevi gibi değerli hazineleri araştırmaya, bilinmeyeni bulmaya, unutulanı hatırlamaya ve aktarmaya çalışırlar.
Böyle bir mana güneĢi için ne kadar az gökyüzü?
Değil gökyüzüne arĢa sığamıyacak hazinemizi daha da yaymak için Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının
müftülükler aracılığıyla, Milli Eğitim Bakanlığının Mesnevi Ģerh ve tercümesini temin ile, Kültür ve
Turizm Bakanlığının Mesnevi yabancı dil çevirileri yanında Kültür Bakanlığına bağlı bina yardımı ile,
BüyükĢehir belediye ve valiliklerinin kültür müdürlüklerinde Mesnevi okumalarına izin vermeleri yoluyla
ve Ġlahiyat fakültelerinin hoca yardımıyla hep birlikte el birliği ile bu hayırlı iĢ için, ―Haydi yarıĢın Ģimdi‖
ayeti uyarınca elimizden geleni yapmalıyız.
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Ayrıca gönüllü birimleri ile Görme Engelliler Derneğinde, bedensel engelliler derneğinde ve baĢka
derneklerde, il halk kütüphanelerinde Mesnevi tercümesini okutmalıyız.
Allah'dan geldik, Allah'a gidiyoruz...
Allah'dan başka kimsede kuvvet ve kudret yoktur.
Muhammed Aleyhi's-salâtü ve's-selâm'ın yürüyüşünden daha iyi bir yürüyüş, yolundan daha doğru bir yol görmedik."
Sözlerimi Hz. Mevlana dan bir gazelle bitirmek istiyorum.
Gittim,dünyadan bir başağrısı eksildi,helecandan kurtuldum,canımı kurtardım.
Düşüp kalktıklarıma hoşçakal dedim,canmı,izi belirmeyen dünyaya götürdüm.
Şu altı kapılı evden çıktım,varımı yoğumu bir hoşça mekansızlık alemine ilettim.
Gayb aleminin avlanan beyini gördüm de ok gibi uçtum,yayımı götürdüm.
Ecel çevgeni yayıma geldi,kutluluk topunu ortadan kapıverdim.
Penceremden şaşılacak bir Ay vurdu ,dama gittim, merdiven götürdüm.
Şu gök dam beni(m)canların topluluk yeridir ya,sandığımdan da hoşmuş .
Gül dalım soldu,döküldü;tekrar gül bahçesine götürdüm onu.
Bir müşteri gibi paramı pulumu tezce madenin aslının aslına götürdüm.
Gayb aleminde uçsuz bucaksız bir dünya gördüm,kara çadırımı o sınırsız yere götürdüm.
Ağlama bana, bu yolculuktan neşeliyim ben yolumu cennetlerin bulunduğu diyara ulaştırdım
Mezarımın başına şu anlamlı ince sözü yaz:Başımı beladan,sınamadan kurtardım.
A beden,şu yerde bir güzelce uyu,senin haberini göklere götürdüm ben.
Bağla çeneni,feryatların hepsini de dünyayı yaratana götürdüm artık.
Bundan böyle gönül gamını söyleme,çünkü gönlü de gizli şeyleri bilene götürdüm.

MEVLEVÎLĠĞĠN XVI. YÜZYIL GÜLġENÎ ġAĠRLERĠNDEN ĠBRÂHÎM GÜLġENÎ,
USÛLÎ VE ZA‘FÎ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
Dr. Abdurrahman ADAK

GiriĢ
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî (ö. 672/1273)‘nin etkisinin, baĢta Mesnevî olmak üzere yazmıĢ olduğu
manzûm eserlerin çokça okunması ve tedavülde olması dolayısıyla büyük oranda Ģiir yolu ile gerçekleĢtiği
bilinen bir husustur. Bu yüzdendir ki, pek çok Osmanlı Ģâiri bu yönden Mevlânâ‘nın etkisinde
kalmıĢlardır.1 Bunlardan GülĢeniyye tarikatına mensup bazı Ģairler ise dikkat çekmektedir.
Mevleviyye tarikatı ile aralarında özel bir bağ olan GülĢeniyye tarikatına mensup bu Ģairlerin,
Mevlânâ‘dan etkilenmiĢ olmalarının tarihi bir arkaplanı bulunmaktadır. Zira birçok tarikat arasında var
olan etkileĢim ve irtibatın en güzel örneklerinden birisini, Mevlevîlik ile GülĢenîlik tarikatları vermiĢleridir.
Tebliğimizin akıĢı içerisinde de üzerinde durulacağı gibi, bu iki tarikattan tarihi olarak daha önce gelen
Mevlevîliğin, GülĢenîlik üzerinde ciddi bir etkisi olmuĢtur. GülĢenîler de Mevlevîliği çok önemsemiĢler ve
ona büyük bir muhabbet duymuĢlardır. Esrâr Dede (ö. 1211/1796)‘nin Tezkire-i Şu‟arâ-yı Mevleviyye‘sinde
GülĢenî Ģairlerden söz edilirken sarf edilen ―Tarîka-i Gülşeniyye‟den mevrûs-ı meşâyıhları olan aşk-ı Mevlânâ‖2,
Tarîka-i Gülşeniyye‟ye mün‟akis olan hubb-i hanedan-ı Mevlevî3 ve ―Ez-kadîm mevrûs-ı tarîka-i Gülşeniyye olan hubbi hânedân-ı Mevleviyye‖4 Ģeklindeki ifadeler, bu hususu çok güzel bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Bu
ifadelerde geçen ―aşk-ı Mevlânâ” ve “hubb-i hânedân-ı Mevleviyye” Ģeklindeki tabirler ile, GülĢenîlerin
Mevlânâ ve onun ailesine olan sevgi ve bağlılıkları dile getirilmek istenmiĢtir.
Hiç Ģüphesiz genel anlamda Mevlânâ ve Mevlevîliğin GülĢenî Ģairler üzerindeki tesiri, bir tebliğe
sığdırılamayacak kadar geniĢ bir konudur. Bu açıdan biz tebliğimizi, Mevlânâ ve tarikatının, GülĢenîliğin
kuruluĢ yüzyılı olan XVI. yüzyılda bu tarikatın üç önemli Ģairi üzerindeki etkisi ile sınırlandırmayı uygun
gördük. Bu Ģairler GülĢeniyye tarikatının kurucusu Ġbrâhîm GülĢenî ve Balkanlardaki iki önemli temsilcisi
Usûlî ve Za‘fî‘dir. Bu etkinin ortaya çıkartılmasının, kuruluĢ döneminde GülĢenîliğin Mevlevîlikten ne
derece etkilendiği hususunda da bize bir fikir vereceği muhakkak olduğu için mesele daha da önem
arzetmektedir.
Bu kısa giriĢten soran tebliğimize iki bölüm ile devam edecek, bir sonuç ile de son vereceğiz. Birinci
bölümde çalıĢmaya bir temel oluĢturması açısından Mevlevîlik ile GülĢenîliğin kısa bir tarihçesi üzerinde
durulacaktır. Tebliğimizin ana omurgasını oluĢturan ikinci bölümünde ise Mevlevîliğin, sırasıyla Ġbrâhîm
GülĢenî, ve iki halifesi Usûlî ve Za‘fî-i GülĢenî üzerindeki etkisi iĢlenecektir. Böylece tebliğimizde bu üç
önemli GülĢenî Ģairden hareketle, Mevlevîliğin GülĢeniyye tarikatının baĢlangıç dönemi (XVI. Yüzyıl)
üzerinde ne gibi bir etkisinin olduğu ortaya konmaya çalıĢılacaktır.



Dicle.Ü. Ġlahiyat.Fak., Türk-Ġslam Edb. Anabilim Dalı.
Mevlânâ‘nın Osmanlı Ģairlerine tesiri için bkz. Mahmut Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir, Ġnsan Yay., Ġst. 2005, s. 69-79; Amil
Çelebioğlu, ―XIII-XV (Ġlk Yarısı) Yüzyıl Mesnevîlerinde Mevlânâ Tesiri‖, Eski Türk Edebiyâtı Araştırmaları, MEB, Ġst.
1998, s. 29-53; Ahmet Güzel, ―Mevlânâ‘nın Çağına ve Çağımıza Tesirleri‖, İstem, 5/10, 2007, s. 169-190.
2 Esrar Dede, Tezkire-i Şu„arâ-yı Mevleviyye (Haz. Ġlhan Genç), AKM Yay., Ankara 2000, s.201.
3 Esrar Dede, a.g.e., s. 314.
4 Esrar Dede, a.g.e., s.57-58.
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A. MEVLEVĠYYE VE GÜLġENĠYYE TARĠKATLARI
1. MEVLEVĠYYE TARĠKATI
Mevleviyye tarikatı, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî‘nin adındaki Mevlânâ vasfına nisbet edilen bir
tarikattır. Tarikatın kurucu pîri olan Mevlânâ, 604/1207‘de Afganistan‘ın Belh Ģehrinde dünyaya geldi.
Babası Bahâdeddin Veled, 615/1218 yılında Moğolların Belh‘e yönelmeleri üzerine, oradan ayrılıp
Mekke‘ye hacca gitti. DönüĢte bir müddet Suriye‘de kaldıktan sonra önce Karaman‘a, sonra da Konya‘ya
yerleĢti. Bahaeddin Veled 628/1231‘de vefat ettiği zaman, Mevlânâ onun resmi görevlerini üzerine alıp
senelerce din adamı olarak hizmet verdi. ġems-i Tebrîzî‘nin 642/1244 yılında Konya‘ya gelmesi ile
Mevlânâ‘nın hayatında yeni bir dönem baĢladı. Bu dönemde Mevlânâ, din adamı kıyafetini terk etti, ders
ve vaaz vermeyi bıraktı ve ġems ile semâ‘ meclislerine katıldı. Böylece ġems tasavvufî eğitimde
Mevlânâ‘nın hocası oldu. Çıkan dedikodular üzerine ġems, ikincisinde bir daha dönmemek üzere iki kez
Konya‘dan ayrılmak zorunda kaldı. ġems‘ten sonra Selaheddin Zerkûbî (ö. 657/1258), onun vefatından
sonra da Hüsameddin Çelebi (ö. 683/1284) Mevlânâ‘nın yakın arkadaĢı ve halifesi oldular. Mevlânâ‘nın
672/1273 yılında vefat etmesi üzerine on yıl boyunca Hüsameddin Çelebi tarikatın baĢında kaldı. Ancak
daha sonra müridler Mevlânâ‘nın oğlu Sultan Veled etrafında birleĢtiler. Sultan Veled‘in 712/1312 de
vefat etmesi üzerine, üç oğlu Arif Çelebî (ö. 719/1319), Âbid Çelebî (ö. 729/1329) ve Vâcid Çelebî (ö.
733/1333) sırasıyla postniĢin oldular. Âbid Çelebî‘nin iki oğlu ve Sultan Veled‘in kızı Mutahhara
Hatun‘un bir oğlu dıĢında günümüze kadar gelen tarikatın bütün pîrleri, Ârif Çelebî‘nin soyundan
gelmiĢlerdir.1
2. GÜLġENĠYYE TARĠKATI
GülĢeniyye tarikatı, Ġslâm dünyasında en yaygın tarikat olan Halvetîliğin en önemli kolu sayılmaktadır.
Tarikatın kurucusu, aĢağıda hayatı üzerinde durulacak olan Ġbrâhîm GülĢenî‘dir. Tarikatın ilk ve merkez
âsitânesi, Kâhire‘de 931/1525‘te Ġbrahim GülĢenî tarafından kuruldu ve bu dönemde tarikat özellikle
Balkanlarda geliĢti. Ġbrahim GülĢenî‘nin 940/1533-1534 yılında vefat etmesinden sonra, tarikatın baĢına
oğlu oğlu Ahmed Hayâlî geçti. Ahmed Hayâlî döneminde tarikat, Kahîre‘nin yanı sıra, Ġstanbul,
Ġskenderiye, Mekke, Haleb, Urfa, Diyarbakır, Edirne, ġam ve Antalya‘da geliĢme alanı buldu ve bu
Ģehirlerde GülĢeniyye tarikatına bağlı âsitâneler açıldı. Ahmed Hayâlî‘nin 977/1569 yılında vefat
etmesiyle, Kâhire‘deki âsitânenin baĢına oğlu Ali Safvetî (ö. 1005/1596) geçti. GülĢeniyye tarikatının pîr-i
sânîsi olarak da nitelenen bir diğer meĢhur Ģahsiyeti de Edirneli Sezâyî-i GülĢenî (ö. 1151/1738)‘dir.
GülĢeniyye Tarikatı, yukarıda adı geçen merkezlerde Osmanlı‘nın son dönemlerine kadar yaĢama Ģansını
yakalamıĢtır.2
B. MEVLEVÎLĠĞĠN XVI. YÜZYIL GÜLġENÎ ġAĠRLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
1. ĠBRÂHÎM GÜLġENÎ
Aslen Diyarbakırlı olan Ġbrâhîm GülĢenî, Uzun Hasan döneminde okumak amacıyla Diyarbakır‘dan
Tebriz‘e gitmiĢ ve orada medrese öğrenimini tamamlamıĢtır. Tebriz‘de 15 yaĢında iken iken, Halvetiyye
tarikatının ikinci pîri Seyyid Yahya-yı ġirvânî‘nin halifelerinden Dede Ömer-i RûĢenî‘ye intisâb etmiĢ ve
ondan hilâfet almıĢtır. 907/1501-1502 yılında Safevîler‘in Tebrîz‘i iĢgal etmeleri üzerine Ġbrâhîm GülĢenî,
Hasankeyf ve Diyarbakır üzeri Kahire‘ye göç etmiĢtir. Ġbrâhîm GülĢenî, Yavuz Sultan Selim‘in Mısır‘ı
fethettiğinde kendisine tahsis ettiği yerde bir dergâh açmıĢ ve irĢâd faaliyetine devam etmiĢtir. Kânûnî‘ye
GeniĢ bilgi için bkz. William C. Chittick, ―Rûmî ve Mevlevîlik‖, (çev. Safi ArpaguĢ) Tasavvuf, VI/14, Ankara 2005, s. 710716; Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, ĠFAV Yay., Ġst. 1994, s.342-352.
2 GülĢeniyye tarikatı hakkında detay için bkz. Muhyî-i GülĢenî, Menâkıb-ı İbrâhîm Gülşenî, (Haz. Tahsin Yazıcı), TTK Yay.,
Ankara 1982; ġemlelîzâde Ahmed GülĢenî, Şîve-i Tarîkat-ı Gülşeniyye, (Yay.Tahsin Yazıcı), TTKY Yay., Ankara 1982; La‘lî
Mehmed Fenâî, Terceme-i Hâl-i Hazret-i Pîr-i Gülşenî, Dâru‘t-Tıbâ‘ati‘l-‗Âmire, Ġst. 1289; Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ,
(Hz. Mehmet AkkuĢ, Ali Yılmaz), Kitabevi, Ġst. 2006, C. III, s. 151-188; Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, ĠFAV
Yay., Ġst. 1994, s. 393-39; Mustafa Kara, ―GülĢeniyye‖, DİA, C. XIV, s. 256-259; Himmet Konur, İbrâhîm Gülşenî -Hayâtı,
Eserleri, Tarîkatı, Ġnsan Yay., Ġst. 2000, s. 153-174.
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Ģikayet edilmesi üzerine, oğlu Ahmed-i Hayâlî ile birlikte, Kanunî‘nin davetiyle Ġstanbul‘a (934-935/15281529 yılları arası) gelmiĢ, bir sene sonra yine Mısır‘a dönmüĢlerdir. Ġbrâhîm GülĢenî 940/1533-1534‘te
Kâhire‘de ölmüĢ ve âsitânesine defnedilmiĢtir.1
Ġbrâhîm GülĢenî üzerinde genel anlamda etkisi olduğu tesbit edilen üç mutasavvıf Ģahsiyetten birisi de
Mevleviyye tarikatının kurucusu olan Mevlânâ Celâledîn-i Rûmî‘dir.2 GülĢenîler Ġbrâhîm GülĢenî‘nin iki
buçuk asır öncesinden Mevlânâ tarafından müjdelendiğine inanmıĢlardır. Ġbrâhîm GülĢenî ve onun Ģeyhi
Dede Ömer RûĢenî‘nin mahlasları olan GülĢenî ve RûĢenî kelimelerinin, Mevlânâ‘nın Dîvân-ı Kebîr‘inde
yer alan bir gazelin mahlas beytinde yer alması, Mevlânâ‘nın onları müjdelediği Ģeklinde yorumlanmıĢtır.
Tam metni Muhyî-i GülĢenî‘nin Ġbrâhîm GülĢenî hakkındaki en önemli biyografik kaynak olan Menâkıb-ı
İbrâhîm Gülşenî‘si ile Hüseyin Vassaf‘ın Sefîne-i Evliyâ‘sında da yer alan ve La‘lî Mehmed Fenâî tarafından
üzerine bir Ģerh yazılan3 bu gazelin RûĢenî ve GülĢenî kelimelerini içeren matla beyti Ģudur:
Hüseyin Vassâf, bu gazelle ilgili olarak Ģunları söylemektedir:
“Bu sözleriyle Hz. Mevlânâ İbrâhîm Gülşenî hazretlerinin kemâlinden daha aşağı bir mertebede bulundukları
ma'nâsı vârid değildir. Hz. Mevlânâ büyüklüğü tecellî ediyor. Ne kudret-i ma'neviyyedir o kudret ki, irtihâllerinden
ikiyüz küsûr sene sonra gelecek bu sultânların zuhûr ve hallerinden haber veriyor. (Kaddesa'llâhu esrârahum)” 4
“Görülüyor ki, Hz. Mevlânâ bu bâbda pek büyük kerâmet-i irfâniyye gösteriyor. Hz. Gülşenî'nin hâlini, istikbâlini,
başına gelecekleri bir bir söylüyor. Onu vikâyeten tertîbât-ı beyâniyyede bulunuyor.”5
Buna mukâbil olarak da, Ġbrâhîm GülĢenî, kırk bin beyitlik Ma‟nevî adlı eserini, Mevlânâ‘nın
Mesnevî‘sine nazîre olarak yazmıĢtır. Bu eserin ilk beĢ yüz beyti, La‘lî Mehmed Fenâî tarafından Ģerh
edilmiĢtir. Ma‟nevî‘de özellikle ilk beĢ yüz beyitlik kısımdan sonra, Mevlânâ‘nın Mesnevî‘sinden mülhem
hikâyeler yazılmıĢtır. Henüz yayımlanmamıĢ olan bu eserin beĢi Süleymaniye Kütüphânesi, biri Beyazıt
Devlet Kütüphânesi, biri de Topkapı Sarayı Müzesi‘nde olmak üzere toplam yedi nüshası tesbît
edilmiĢtir.6
Ġbrâhîm GülĢenî‘nin Mevlânâ‘ya olan ilgisi Ma‟nevî‘si ile sınırlı kalmamıĢtır. O, Kahire‘deki
âsitânesinde, Mevlevî derviĢler için iki ya da üç ilâve hücre inĢâ ettirmiĢ7 ve bu hücrelerde Ma‟nevî ve
Mesnevî birlikte okunmuĢtur.8 Bu hususta Menâkıb-ı Evliyâ-yı Mısır‟da Ģu bilgiler yer almaktadır:
―…iki üç hücre tayin ve tahsis edip tâlib-i ma‟ârif olan âşık ve sâdıklar muhabbet-i pîrân ile ………….. himmet-i
merdân birle Rum‟dan Mısır‟a gelip Gülşen-i uşşâk olan hânkâh-ı Gülşeniyye‟de sâkin olup Hazret-i Gülşenî‟den ve
Hayâlî Efendi hazretlerinden Mesnevî ve Ma‟nevî ve sâir kütüb-i mu‟tebere-i tasavvufdan okuyup..‖9
Görüldüğü gibi, Kahire‘deki GülĢeniyye âsitânesinde her iki tarikatın müntesibleri arasında ayırım
gösterilmemiĢ ve bu uygulama her iki tarikat arasındaki bağı daha da güçlendirmiĢtir. La‘lî Mehmed
Fenâî‘nin Terceme-i Hâl-i Hazret-i Pîr-i Gülşenî isimli eserinde yer alan10
GülĢenî derviĢidür gül goncalardur Mevlevî

Bkz. Muhyî, a.g.e.; Vassâf, a.g.e, C. III, s. 151-188; Sâlih, Menâkıb-ı Evliyâ-yı Mısır, Bulak 1262, s. 80-97.; Hocazâde
Ahmed Hilmi, İbrâhîm Gülşenî , Ġst.1322, s. 4-8; Konur, a.g.e., s. 87-146.; Ali Emîrî, Tezkire-i Şu„arâ-i Âmid, Matba‗a-i
Amidî, Ġst. 1328., s. 299; Nihat Azamat, "Ġbrâhîm GülĢenî", DİA, Ġst., 2000, XXI, 301-304.
2 Diğer iki Ģahisyet ise Ġbnu‘l-Arabî ve Ġbnu‘l-Fârız‘dır. Bkz. Konur, s. 150-153.
3Muhyî a.g.e., 8.; Vassaf, a.g.e., III, 157. Gazelin tümü için bkz. Muhyî, a.g.e, s. 8-9; Vassaf, a.g.e., C. III, s. 159. Gazelin
Ģerhi için bkz. La‘lî Mehmed Fenâî, Terceme-i Hâl-i Hazret-i Pîr-i Gülşenî, s. 5 vd.
4 Vassaf, a.g.e., III, 158.
5 Vassaf, a.g.e., III, 160.
6 Bkz. Konur, a.g.e., s. 180-181.
7 Vassaf, a.g.e., III, 162.
8 Kara, ―Gülşeniyye‖, DİA, XIV, 257.
1

9

Sâlih, a.g.e., s. 143.
Fenâî, a.g.e., s. 4. Beyit için ayrıca BeĢir Ayvazoğlu, Güller Kitabı, Ötüken Yay., Ġst.1992, s. 105.
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Bülbül-i Ģeydâ okur geh Mesnevî geh Maènevî
beyti, her iki tarikatın müntesibleri ile Ma‟nevî ve Mesnevî kitapları arasında bir ayırımın gözetilmediğini
gösteren önemli bir kayıttır.
Ġbrâhîm GülĢenî‘nin, Mevlevîliğin kurucusu Mevlânâ ile anılan irtibatının yanı sıra, Mevlevî
Ģahsiyetlerden çağdaĢı olan Sultân Dîvânî ile de çok önemli bir irtibatı hasıl olmuĢtur. Bu irtibat
neticesinde Ġbrâhîm GülĢenî, Sultân Dîvânî tarafından Mevlevîlik tarikatı silsilesine dahil edilmiĢtir.
Rivayete göre, Sultân Dîvânî, ma‘nen Mevlânâ tarafından me‘muren, sağ tarafında Sâdık el-Mevlevî
baĢkanlığındaki Mevlevî dervîĢleri ve sol tarafında Ali er-Rûmî baĢkanlığındaki Haydarî kalenderlerinden
oluĢan bir heyet Antlaya üzeri gemi ile Ġskenderiye limanına gitmiĢler ve orada bir iki gün istirâhat
ettikten sonra Bulak üzerinden Arakhâne zindanında mahpûs olan Ġbrâhîm GülĢenî‘nin yanına
varmıĢlardır.1 Bu esnâda, Ġbrâhîm GülĢenî, büyük bir mutluluk duyarak2 aĢağıda ilk beyti yer alan
manzûmeyi inĢad etmiĢtir:3
Azîzim hayr-i makdem ömrümün varı safâ geldin
Keremler eyledin mahdûm-ı hünkârî safâ geldin
Ġbrâhîm GülĢenî‘nin bu manzûmesine Sultân Dîvânî de aĢağıda ilk beyti yer alan Farsça nazımla
cevap vermiĢtir: 4
5

Sultân Dîvânî, bir müddet Mısır‘da kalmıĢ ve Ġbrâhîm GülĢenî‘yi Mevleviyye tarikatı silsilesine dahil
etmiĢtir.6 Vassâf, bu silsileye Ģu Ģekilde yer vermiĢtir: Ġbrâhîm GülĢenî, Sultân Dîvânî (Semâî), Pîr Âdil
Çelebi, Ârif Çelebi, Âdil Çelebi, Bahâeddîn Çelebi, Abdülvâcid Çelebi, Emîr Âbid Çelebi, ġemseddîn
Çelebi, Ulu Ârif Efendi, Sultân Veled, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî.7
Her iki tarikat arasındaki bu etkileĢimi dile getiren güzel bazı beyitler söylenmiĢtir. Bunlardan her iki
tarikat müntesiplerinin, Mesnevî ve Ma‟nevî arasında bir ayırım gözetmedikleri yönündeki beyit yukarıda
geçmiĢti. Bir diğer beyit ise, Esrâr Dede‘nin Tezkire-i Şu‟arâ-i Mevleviyye‘sinde yer alan
Ùoldı hû hû ile gül-zâr-ı cihân Óaøret-i Pîr
Reng ü bûyuñ vireli GülĢeniye Sünbüle úarø8
beytidir. Beyitte, ―Renk ve kokunu Gülşenî‟ye ve Sünbül‟e ödünç verdiğinden bu yana, cihân bahçeleri hû hû ile
dolmuştur, ey pîr!‖ denerek, Mevlânâ‘nın GülĢeniyye ve Sümbüliyye tarikatlarını etkilediği ifade
edilmektedir.
GülĢenîliğin Mevlevîlikten etkileniĢi, GülĢeniyye tarikatının piri Ġbrahim GülĢenî döneminde baĢlamıĢ
ve daha sonra da devam göstermiĢtir. Nitekim Ġbrahim GülĢeni daha hayatta iken, onun bazı halifeleri
Mevlevilikten etkilenmiĢlerdir. Biz burada bunlardan Usûlî ve Za‘fî-i GülĢenî üzerinde durmakla
yetineceğiz.
2. USÛLÎ
Ġbrâhîm GülĢenî‘nin halifelerinden olan Usûlî, günümüzde Yunanistan‘da yer alan eski adıyla Vardar
Yenicesi, yeni adıyla Giannitsa isimli Ģehirde doğdu. Öğrenim gördükten sonra tasavvufa yöneldi.
Zâl-i dünyâya gönül verme Usûlî var imiĢ
Fenâî, a.g.e., s. 13-14.
Vassâf, a.g.e., III, 172.
3 Fenâî, a.g.e., s. 14.
4 Fenâî, a.g.e., s. 15.
5 Ey hakikatı dillendiren papağan nasılsın? Ey benzeri olmayan bülbül! Niçin mahzunsun?
6 Fenâî, a.g.e., s. 16.
7 Vassâf, a.g.e., III,158.
8 Esrar Dede, a.g.e., s. 314.
1
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GülĢenî derler vilâyet içre bir er var imiĢ1
beytini yolda terennüm ederek Mısır‘a gitti ve Ġbrâhîm GülĢenî‘ye bağlandı. ġeyhinin 940/1534 yılında
ölümü üzerine memleketine geri döndü. Büyük bir Ģevkle bağlandığı Ģeyhinin düĢüncelerini Rumeli‘de
yaymağa çalıĢtı. Hayatının bu döneminde Rumeli‘de akıncı beyi olan Evrenos oğlu Abdi Bey‘den destek
gördü ve geçimini onun yardımıyla sağladı. 945/1538 yılnda Vardar Yenicesi‘nde öldü2
Usûlî‘nin Rumeli‘de GülĢenîliğin yayılmasında ne derece etkili olduğunu anlamak için, AĢık Çelebî‘nin
Ģu sözlerine kulak vermek bile yeterlidir: ―Şeyh İbrâhîmîlere isnâd olunan ilhâd tohumunu, Rum‟da evvel ol
ekmiştir ve Nesîmiyyât türrehâtından getirdiği nihâl-i nihâd-ı dalâli ol dikmiştir. Nice onup bitmeyecekler gelip ol tohumu
ekmeğe başlamışlar ve nice ber-hordâr olmayacaklar ol nihâle budaklar aşılamışlardır. Hak Te‟âlâ tohumlarını çürüte ve
köklerini kuruta.‖3
Mevlevîliğin tesirinde kalmıĢ olan Ġbrâhîm GülĢenî‘nin, bu konuda kendi müntesiplerini de
etkilememiĢ olması mümkün değildir. Gerçekten de Ġbrâhîm GülĢenî‘nin halifesi olan Usûlî, Ģeyhini takib
ederek Mevlevîliğe büyük bir muhabbet duymuĢtur. Esrar Dede‘nin tabiri ile Usûlî, Vardar Yenice‘sini
adeta bir Mevlevihâneye döndürmüĢtür. Bunu Esrâr Dede‘nin DervîĢ Derûnî‘den söz ederken sarfettiği
aĢağıdaki sözlerinden anlıyoruz:
―Fi‟l-asl Vardan Yenicesi‟nden ser-zede bir ârif-i vâridât-beyân ve bir şâ‟ir-i nev-zebân olup ol diyâra Hazret-i
İbrâhîm Gülşenî hulefâsından Usûlî Hazretleri teşrîf itmekle tarîka-i Gülşeniyye‟den mevrûs-ı meşâyıhları olan aşk-ı
Mevlânâ ile ol şehr-i behişt-âsâyı Mevlevî-hâne‟ye döndürmegin ekser müste‟iddân-ı ahâlî sîr-âb..‖4
Esrâr Dede‘nin Garîbî‘den söz ederken ―Nihayet buna İbrâhîm Gülşenî hulefâsından Usûlî ol şehrde Mevlevî
mahabbetine raksân olmağla Hayâlî ve Günâhî ve Derûnî gibi bunı dahi dervîşlere döndürmiş, Konya‟ya varup Mevlevî
olmış.‖5 ifadelerini kullanmasından, Derunî (ö. 992/1584-994/1586), Hayâlî (ö. 965/1557), Günâhî (ö.
988/1580) ve Garîbî (ö. 954/1547) gibi Vardar Yeniceli olan pek çok Ģairin, Usûlî‘nin etkisi ile
Mevlevîliğe geçtiklerini ya da muhabbet duyduklarını anlıyoruz.
Görüldüğü gibi, Usûlî de, Ģeyhi Ġbrâhîm GülĢenî gibi adeta tarikatlarının bir erkanı olarak Mevlevîliğe
büyük bir muhabbet duymuĢ ve bunu kendisinden sonra yetiĢen genç Ģairlere de ihsas ettirmiĢtir.
3. ZA‘FÎ-Ġ GÜLġENÎ
Ġbrahim GülĢenî‘nin Mevlevîlikten etkilenen bir diğer halifesi de Za‘fî-i GülĢenî‘dir. Asıl adı ġeyh Ali
olan Za‘fî-i GülĢenî günümüzde Çanakkale‘ye bağlı olan Gelibolu‘dandır. Ġbrâhîm GülĢenî‘nin tasavvufî
anlamda halifesi olan Za‘fî6, Gelibolu‘da adına nisbet edilen bir GülĢenî Tekke‘sinin de baĢında yer
almıĢtır.7 Dîvân‘ında geçen ―Şeyh Ahmedün kemteriyüz‖8 Ģeklindeki ifadesinden ve kendisini ―çâker-i İbn-i
Gülşenî‖9 olarak nitelendirmesinden, Za‘fî‘nin, Ġbrâhîm GülĢenî‘nin ölümünden sonra yerine geçen oğlu
Ahmed-i Hayâlî döneminde de Kahire‘deki GülĢeniyye Âsitânesi‘ne olan bağlılığını sürdürdüğü
anlaĢılmaktadır. Tarikat giyim ve kuĢam tarihinde özel bir yeri olan Za‘fiyye Tâcı, ona nisbet edilerek bu
adı almıĢtır.10 Za‘fî-i GülĢenî, 974-978/1566-1570 yılları arasında Kahire‘deki GülĢeniyye Âsitânesi‘nde

Mustafa Ġsen, Usûlî Dîvânı, Akçağ Yay., Ankara 1990, s.11-14.
Ġsen, a.g.e., s, 147; Haluk Ġpekten vd., Tezkirelere Göre Dîvân Edebiyâtı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.,
Ankara 1988, s. 510
3 Filiz Kılıç, Aşık Çelebî, Meşâ‟irü‟ş-Şu‟arâ, İnceleme, Tenkitli Metin, (GÜSBE Doktora Tezi) Ankara 1994, s. 145-146.
4 Esrâr Dede, a.g.e., s. 201.
5 Esrâr Dede, a.g.e., s. 406.
6 Müstakîmzâde Süleymân Sa‘deddîn, Mecelletü'n-Nisâb, Kültür Bak. Yay., (Tıpkıbasım), Ankara 2000, s. 298;
Müstakîmzâde, Risâle-i Tâciyye, Ankara Milli Kütp. Yz. A, no. 3913, vr. 17b; Esrar Dede, a.g.e., s. LI, 314.
7 Süleyman Solmaz, Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı, AKM Yay., Ankara 2005, s. 298.
8 Za‘fî-i GülĢenî, Dîvân, Millet Ktp. Manzûm 254, vr. 57a.
9 Za‘fî-i GülĢenî, Hurûfîlik Risâlesi, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi, no.3088/2, vr.19a.
10 Esrar Dede, a.g.e., s. LI.; Müstakîmzâde, Risâle-i Tâciyye, vr. 17b-18a.
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ölmüĢ ve oraya defnedilmiĢtir.1
Za‘fî-i GülĢenî de aynen Ģeyhi Ġbrâhîm GülĢenî ve GülĢeniyye tarikatının önde gelen simalarından
Usûlî gibi, Mevlânâ aĢkı ile dolup taĢmıĢtır. Za‘fî‘nin Mevlânâ‘ya olan aĢkı ve Mevlevîlerle olan irtibatı,
onun Esrâr Dede‘nin Tezkire-i Şu‟arâ-i Mevleviyye‘de Mevlevî Ģairler arasında yer almasına yol açmıĢtır.
Esrâr Dede, yukarıda da zikrettiğimiz
Ùoldı hû hû ile gül-zâr-ı cihân Óaøret-i Pîr
Reng ü bûyuñ vireli GülĢeniye Sünbüle úarø
beytini zikrettikten sonra Za‘fî‘nin ―Tarîka-i Gülşeniyye‟ye mün‟akis olan hubb-i hanedan-ı Mevlevî mir‟ât-i
zamîr ü münîrlerinde cilve-ger olmakla bi-muhabbe sâlik-i râh-ı Hudâvendigâr-ı ekber‖2 olduğunu ifâde etmektedir.3
Gerçekten de Za‘fî-i GülĢenî‘nin Mevlânâ‘ya muhabbet duyduğu ve ondan etkilendiği, Dîvân‘ında yer
alan aĢağıdaki beyitte, Mevlânâ‘nın Mesnevî‘sinden manevi bir iktibâsta bulunmuĢ olmasından da
anlaĢılmaktadır. Bu da onun Mesnevî‘yi okuduğunu açık bir Ģekilde göstermektedir.
èAĢú özi olmaú gereksin tâ bilesin èaĢúı sen
Meånevî‘de òoĢ dimiĢdür bu sözi monlâ-yı èaĢú4
Za‘fî-i GülĢenî‘nin bu beyti, Mevlânâ‘nın Mesnevî‘sinde “Biri, âşıklık nedir diye sorunca dedim ki, benim gibi
olursan bilirsin” anlamına gelen aĢağıdaki beyit ile ilgilidir:
5

Burada Mevlânâ, kendisinin âĢık olduğunu ve kendisi gibi olduğu takdîrde muhâtabının aĢkı
anlayabileceğini ifâde etmiĢtir. ġâirimiz de, adı geçen beytinde, aĢkı anlamak için, aĢk özü olan Mevlânâ
gibi olmak gerektiğini ifâde ederek, Mevlânâ‘nın bu beytine iĢâret etmiĢtir.
Yine Za‘fî-i GülĢenî, Mevlânâ‘nın, Dîvân-ı Kebîr‘de yer alan
matlalı düvâzdeh türündeki Ģiirine6
Ey Ģeh-i èâlem-penâh Ģâh selâmun èaleyk
Ehl-i dile secde-gâh Ģâh selâmun èaleyk7
matlalı ile baĢlayan düvâzdeh türündeki bir Ģiiri nazîre olarak yazmıĢtır.
Mevlânâ‘dan etkilendiği açık olan Za‘fî-i GülĢenî, kendi dönemindeki önemli Mevlevî Ģahsiyetlerin
yanına gitmiĢ ve onlarla irtibat halinde olmuĢtur. Bunlar ġahidi Dede8, ġuhudî Dede9 DervîĢ ArĢî10 ve
Bkz. Abdurrahman Adak, Za‟fî-i Gülşenî Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânının İncelenmesi, AÜSBE doktora tezi,
Ankara 2006, s. 91-95. Za‘fî-i GülĢenî‘nin hayatı hakkında geniĢ bilgi için bkz. Adak, a.g.t., s. 16-95.
2 Esrar Dede, a.g.e., s. 314.
3 Esrâr Dede‘nin Za‘fî-i GülĢenî‘yi bir Mevlevî Ģairler tezkiresine alması ile ilgili olarak yapılan bazı değerlendirmeler için
bkz. Abdurrahman Adak, a.g.t., s. 75-77.
4 Za‘fî-i GülĢenî, Dîvân, vr. 14b.
1

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i Ma‟nevî, (Tah. R. Nicholson), Tahran 1376, s. 186.
Abdülbaki Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler, Gri Yay. Ġst.1992, s. 58.
7 Za‘fî-i GülĢenî, Dîvân, vr. 4a.
5
6

Za‘fî‘nin son dönemlerine yetiĢtiği Muğlalı ġâhidî Dede, Mısır‘a giderek Ġbrâhîm GülĢenî‘yi hapisten kurtaran Sultân
Dîvânî‘ye intisâb etmiĢtir. Muğla‘da Seyyid Kemal Zâviyesi‘ni Mevlevîhâne hâline getirerek irĢada baĢlamıĢtır.
957/1550‘de Afyonkarahisar‘a, hocası Sultân Dîvânî‘nin kabrini ziyârete gittiği sırada orada ölmüĢ ve hocasının yanına
defnedilmiĢtir. (Bkz. Esrar Dede, a.g.e., s. 250-251; ġemseddîn Sâmî, Kâmûsu‟l-A‟lâm, (Tıpkıbasım), KaĢgar NeĢriyat,
Ankara 1996, IV, 2836; ―ġâhidî‖, Türk Dili ve Edebiyatı Ansik., Dergâh Yay., Ġst. 1998, VIII, 91-92.)
9 ġuhûdî Dede, ġâhidî Dede‘nin oğlu olup, vefatından sonra yerine geçmiĢ, Muğla Mevlevîhânesi‘nde 40 yıl Ģeyhlik yapmıĢ
ve 1000/1591 senesinde Muğla‘da vefât etmiĢtir (Bkz. Esrar Dede, a.g.e., s. 253; Sâmî, a.g.e., IV, 2891; ―ġuhûdî‖, Türk
Dili ve Edebiyatı Ansik., VIII, 183.).
10 DervîĢ ArĢî, Aydın‘a bağlı olan Tire Ģehrinden olup, bir süre müderrislik yaptıktan sonra Mevlevîliğe intisâb etmiĢ ve
Muğla‘da ġâhidî ve ġuhûdî‘nin hizmetinde bulunmuĢtur. (Bkz. Esrar Dede, a.g.e., s. 359; Sâmî, a.g.e., C. IV, s. 3142;
8
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Günahî1‘dir. Esrâr Dede, Za‘fî‘nin ġâhidî‘nin sohbetlerine yetiĢtiğini; ġuhûdî, Günâhî ve ArĢî‘nin
terbiyelerinden geçtiğini; ayrıca ġâhidî ve Günâhî ile münâzara ve müĢâaralar gerçekleĢtiğini ifâde
etmektedir.2
Za‘fî‘nin kendileriyle görüĢtüğü ġahidi Dede, ġuhudî Dede ve DervîĢ ArĢî‘nin ortak noktaları,
Muğla‘daki Mevlevî dergâhında bulunmuĢ olmalarıdır. Hiç kuĢkusuz, yukarıda anlatıldığı Ģekliyle, Sultân
Dîvânî ile Ġbrâhîm GülĢenî arasında vuku bulan irtibat, Za‘fî‘nin Muğla Mevlevîhânesi‘ne giderek Sultân
Dîvânî‘nin öğrencisi ġâhidî ve onun ölümünden sonra da oğlu ve postniĢîni ġuhûdî ile iletiĢim kurmasına
yol açan en büyük âmil olmalıdır. Za‘fî, ġâhidî‘nin son dönemlerine yetiĢtiğine göre, ġâhidî‘nin
957/1550‘de ölmesine tekaddüm eden bir zaman diliminde Muğla‘ya gitmiĢ olmalıdır.
Za‘fî-i GülĢenî ile özellikle ġâhidî Dede arasında özel bir irtibatın gerçekleĢtiğini, aralarındaki Ģiir
yazıĢmalarından anlıyoruz. Nitekim ġâhidî Dede, Za‘fî-i GülĢenî‘nin
Óikmet-i innî ene‟llâh‘ı kelîm-i yâra ãor
Sırrını ânestü nâr‘uñ ùâlib-i dîdâra ãor3
matlaı ile baĢlayan bir gazeline, aĢağıda ilk bendinin ilave mısralarına yer verilen bir tahmis yazmıĢtır:
MüĢkilüñ var ise ey sâlik ulu‘l-ebãâra ãor
Tekye-i tevóîdi herkes añlamaz aòyâra ãor
Lî maèallâhuñ rumûzın Aómed-i Muòtâra ãor4
Za‘fî‘nin Günâhî ile nerede görüĢtüğü ise kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Günâhî, 960/1552‘de
Mevlevî külâhı ile Za‘fî‘nin memleketi olan Gelibolu‘ya gittiği5 için, birbirlerini orada tanımıĢ olmaları
muhtemeldir.
Za‘fî-i GülĢenî, dîvânında Mevlevîliğe ait semâ‘ kavramını da kullanmıĢtır. AĢağıdaki beytinden onun
semâ‘a kalktığı da anlaĢılan Za‘fî‘nin, bu semâ‘ını Muğla ve belki de dostu Günâhî‘nin bulunduğu
Edirne‘deki Mevlevîhânelerde yapmıĢ olması uzak bir ihtimâl değildir.
Semâè u naàmemüz ãûfî bizüm zerú u riyâ ãanma
Buña vâúıf degilsin sen bu esrâr-ı ilâhîdür6
Za‘fî-i GülĢenî‘nin Mevlevîlerle bu kadar haĢir-neĢir olması, sonraki dönemlerde Mevlevîlerin de ona
ilgi duymalarına neden olmuĢtur. Mesela Esrâr Dede (ö. 1211/1796), Mevlevîlerle olan bu kuvvetli
bağından hareketle, Mevlevî Ģâirleri ele aldığı tezkiresinde, ―…bir dervîş-i kalender-meşreb ve bir ârif-i Mevlevîmezheb…‖7 diyerek Zafî‘yi Mevlevî bir Ģâir olarak tanıtmıĢtır.
Ancak ġeyh Gâlib, Esrâr Dede tezkiresinin kenarına yazdığı haĢiyede, bu ifâdelerle ilgili gerekli
düzeltmeyi yaparak, Za‘fî‘nin Hulefâ-yı Hazret-i GülĢeniyye‘den olduğunu ve Mevlevîliği‘nin
muhabbetten ibâret bulunduğunu belirtmiĢ ve “Dervîş Esrâr merhûm ya gaflete binâen yahut bir gayr-ı ma‟nâdan
nâşî tahrîr eylemiş ola.”8 diyerek Esrâr Dede‘yi mazûr görmüĢtür.
GülĢenîliği muhakkak olan Za‘fî‘nin Mevlevî olarak addedilmesi, gerek tarikatının Mevlevîliğe yakın
―ArĢî‖, ‖, Türk Dili ve Edebiyatı Ansik., I, 163.)
Vardar Yenicesi doğumlu olan Günâhî, Edirne Mevlevîhânesi‘nde Yusuf Sîneçâk‘ın hizmetinde bulunmuĢ, 960/1552‘de
Mevlevî külâhı ile Gelibolu‘ya gelmiĢ, bir süre sonra Selânik‘e yerleĢmiĢ ve 988/1580 yılında vefat etmiĢtir. (Bkz. Filiz
Kılıç, a.g.t., s. 367; Kınalızâde Hasan Çelebî, Tezkire-i Şu‟arâ, (Haz. Ġbrahim Kutluk), TTK, Akara 1989, II, 823; Mustafa
Ġsen, Künhü‟l-Ahbâr‟ın Tezkire Kısmı, AKM Yay, Ankara 1994, s. 265. Esrar Dede, a.g.e., s. 451.; ―Günâhî‖, Türk Dili ve
Edebiyatı Ansik., III, 1979).
2 Esrar Dede, a.g.e., s. 315.
3 Za‘fî-i GülĢenî, Dîvân, vr. 66b.
4 Ankara Milli Ktp. Yz. A. 1641 vr. 304b
5 Ġsen, Künhü‟l-Ahbâr‟ın Tezkire Kısmı, s. 265.
6 Za‘fî-i GülĢenî, Dîvân, vr. 60a.
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durması; gerekse de, kendisinin Mevlevî Ģahsiyetlerle dostluk kurmuĢ olmasından kaynaklanmıĢtır.
Mevlevîler tarafından Za‘fî-i GülĢenî‘ye duyulan bu alaka, Esrâr Dede ile de sınırlı kalmamıĢtır. ġeyh
Gâlib‘in Za‘fî‘den söz ederken, onun Za‟fiyye diye tabir edilen bir tâcın sahibi olduğunu ve kendi
zamanında da bu tâcın kullanıldığını ifâde etmesi1, ġeyh Gâlib (ö. 1214/1799) döneminde bile Za‘fî‘nin
Mevlevîler arasında tanındığını göstermektedir. Za‘fî‘nin Mevlevîler arasındaki Ģöhretinin diğer bir delili
de, Mevlevî Ģâirlerin Ģiirlerinden oluĢan (Mil.Ktp. Yz. B, 193, vr. 19b), ya da Mevlevî Ģâirlerin Ģiirlerinin
de bulunduğu (Mil.Ktp. Yz. A, 3756, vr. 90a) bazı Ģiir mecmualarında onun Ģiirlerinin de yer almıĢ
olmasıdır.
Sonuç
Bu tebliğde Mevlevîliğin, GülĢeniyye tarikatının kurucusu Ġbrâhîm GülĢenî ile onun halifeleri Usûlî ve
Za‘fî üzerindeki etkisi iĢlenmeye çalıĢılmıĢtır. Her üçü de aynı zamanda divan sahibi Ģairler olan
GülĢeniyye tarikatının bu üç önemli Ģahsiyetinin ortak bir hususiyeti de, GülĢeniyye tarikatının baĢlangıç
dönemini (XVI. yüzyıl) idrak etmiĢ olmalarıdır.
Böylece GülĢeniyye tarikatının kuruluĢ dönemi olan XVI. yüzyılda Mevlevîliğin GülĢenî Ģairler
üzerinde önemli bir etkisinin olduğu anlaĢılmaktadır. Bu etki kronolojik olarak Ġbrâhîm GülĢenî ile
baĢlamıĢ, halifesi Usûlî ile devam etmiĢ ve Za‘fî-i GülĢenî ile adeta zirveye çıkmıĢtır. Zira Za‘fî-i GülĢenî,
kendi dönemindeki pek çok Mevlevî Ģahsiyet ile dostluk ve irtibat geliĢtirmiĢ ve Mevlevîler de kendisine
teveccüh göstermiĢlerdir.
Osmanlı döneminde Mevlânâ‘dan etkilenmiĢ olan pek çok Ģair bulunmaktadır. Burada GülĢenîler
nokta-i nazarından bu büyük mutasavvıf Ģairden etkilenen ve XVI. yüzyılda yetiĢen üç GülĢenî Ģair
üzerinde durulmuĢtur. Hiç Ģüphesiz Ġbrâhîm GülĢenî ile Ġbrâhîm GülĢenî‘nin halifeleri Usûlî ve Za‘fî‘nin
Mevlânâ‘dan etkilenmeleri hususu, daha da araĢtırmaya muhtaç bir konudur. Gerek XVI. yüzyılda
Mevlânâ‘dan etkilenen diğer GülĢenî Ģairler, gerekse daha sonraki yüzyıllarda bu etkiye maruz kalan
GülĢenî Ģairlerin tesbiti de bu anlamda çok önemli bir araĢtırma konusudur.

1

Esrar Dede, a.g.e., s. LI.

MEVLEVÎLĠK VE OSMANLI PADĠġAHLARI
Doç. Dr. Murat AKGÜNDÜZ

Mevlevîlik, Osmanlı Devleti‘nde padiĢahlar ve ileri gelen devlet adamları tarafından destek ve himaye
gören tarikatlardan biridir. Osmanlı padiĢahları arasında bizzat bu tarikata girenler olduğu gibi saray
tarafından Mevlevîhânelere ve Mevlevî Ģeyhlerine her türlü yardımda bulunulmuĢtur. Bu bildiride, tarihi
seyri içinde Mevlevîlik ile Osmanlı padiĢahları arasındaki irtibat ve iliĢkiler açıklanacaktır.
Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)‘e kadar kuruluĢ devirlerindeki padiĢahlar, ġeyh Bedreddin (ö.
1420) isyanı yüzünden Ehl-i Sünnete aykırı tarikatlara karĢı mücadele ettikleri bir ortamda Mevlevîlere
dokunmadılar. Ancak padiĢahlar bu dönemde Mevlevîleri kendilerini destekleyen bir kuvvet olarak da
görmemiĢlerdi. XV-XVI. yüzyıllarda ġah Ġsmail (1487-1524)‘in propagandasının Anadolu‘da etkin
olduğu dönemde Mevlevîliğin içindeki Sünnî kolun güçlenmesi, devlet adamlarının da bunları
desteklemesine yol açmıĢtı. Hatta Mevlevîliğin Bâtınî inançlar taĢıyan ġems kolu bile Alevîler gibi Ġran‘a
bağlanmamıĢtı.1 Böylece XVII. yüzyıldan itibaren bir devlet müessesesi niteliğine bürünen Mevlevîliğe
padiĢahlar ve vezirler tarafından büyük bir önem verilmeye baĢlanmıĢtır.2 Bu Ģekilde Osmanlı Devleti‘nin
en saygın sûfî çevrelerinden biri olan Mevlevîlik, genellikle sosyal ve dînî hareketlerden uzak oluĢu
sebebiyle devletin güvenini de kazanmıĢtır.3
Mevlevîliğe ilk destek veren padiĢah olan Sultan II. Murad (1421-1451), Edirne‘de büyük bir Mevlevî
dergâhının açılmasını sağlamıĢtır.4 Sultan II. Bayezid (1481-1512), Mevlânâ türbesindeki sandukaları
yenilemiĢ ve üzerlerine örtülmek üzere değerli kumaĢlar göndermiĢtir.5 Sultan II. Bayezid‘in oğlu Yavuz
Sultan Selim (1512-1520), Konya‘daki Mevlânâ dergâhı için vakıflar tahsis etmiĢ ve türbeye su getirerek
Ģadırvan inĢa ettirmiĢtir.6 1514 senesinde Ġran ve 1516 senesinde Mısır seferlerine giderken Konya‘ya
uğrayan Yavuz Sultan Selim, Mevlânâ türbesini ziyaret etmiĢtir.7
Kânûnî Sultan Süleyman (1520-1546) da Mevlânâ türbesi içindeki semâhâne ve mescidi yaptırmıĢtı.
Ayrıca Mevlânâ ve oğlu için bir mermer sanduka yaptıran Kânûnî, Mevlânâ‘nın sandukasını babasının
üzerine naklettirmiĢtir.8 1534 senesinde Irak seferine giderken Konya‘da mola veren Kânûnî,
Mevlânâ‘nın kabrini ziyaret ederek ordusunun zafer kazanması için dua etmiĢtir.9
Kânûnî‘nin oğlu Sultan II. Selim (1566-1574), Mevlevîliğe meyilli olduğundan saray erkânı ve kalem
efendileri de bu tarikata girmiĢlerdi.10 Aynı padiĢah, Mevlânâ türbesi karĢısındaki Selimiye Câmii‘ni
Mimar Sinan (1490-1588)‘a inĢa ettirmiĢtir.


Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Ġslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik, Ġstanbul 1953, s. 269-270.
2 Gölpınarlı, a.g.e., s. 248.
3 Ahmet YaĢar Ocak, ―Din ve DüĢünce‖, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Ġstanbul 1999, I, 130.
4 Solak-zâde Mehmed Hemdemî, Tarih, haz. Vahid Çabuk, Ankara 1989, I, 255; Halil Ġnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Klasik
Çağ (1300-1600), çev. RuĢen Sezer, Ġstanbul 2003, s. 208.
5 Gölpınarlı, a.g.e., s. 153.
6 Gölpınarlı, a.g.e., s. 154.
7 Celal-zâde Mustafa Çelebi, Selimnâme, haz. Ahmet Uğur-Mustafa Çuhadar, Ġstanbul 1997, s. 224-225.
8 Gölpınarlı, a.g.e., s. 154.
9 Solak-zâde, a.g.e., II, 181.
10 Hasan Kâmil Yılmaz, ―Osmanlı Sultanları ve Mutasavvıflar‖, Mavera Dergisi, VIII/92-95 (Temmuz-Ekim 1984), s. 97.
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Kânûnî‘nin torunu Sultan III. Murad (1574-1595), Konya‘daki Mevlevîhâneyi geniĢleterek derviĢ
hücrelerini yaptırmıĢtır.1 Aynı padiĢah, dîvânında yer alan bir Ģiirinde Mevlânâ‘ya duyduğu sevgiyi de
Ģöyle ifade etmiĢtir2:
―Beyler kalkınız gidelim Yolunda zahmet çekelim
Gelin gülbangın çekelim Çerağı ondan yakalım
Yanar altın kandilleri Ebubekir nesilleri
Sultan Murad varmak ister Hâkine yüz sürmek ister
Görelim Molla Hünkârı Görelim Molla Hünkârı
Semâ döner dedeleri Görelim Molla Hünkârı
Can özler görmek ister Görelim Molla Hünkârı‖
Sultan I. Ahmed (1603-1617), Konya Mevlevîhânesi ġeyhi Bostan Çelebi (ö. 1630)‘yi çok sever ve
saygı duyardı. Mevlânâ‘ya karĢı olan hislerini Sultan I. Ahmed aĢağıdaki gazelinde çok güzel bir Ģekilde
dile getirmiĢtir3:
―Mesnevîsin iĢidüp Hazret-i Mevlânâ‘nın
GûĢ-vâr oldu kulağımda kelâmı ânın
Def-ü ney nâle kılıp Mevlevîler etti semâ
Eyledik yine safâsını bugün devrânın
Emr-i Mevlâ ile bir himmet ede Mevlânâ
Gele ayağıma kim kelleleri a‗dânın
Cedd-i a‗lâlarıma himmet edegelmiĢtir
Ben de umsam ne aceb himmetin ol sultânın
Bahtiyâ bendesi ol dergeh-i Mevlânâ‘nın
Taht-ı ma‗nîde odur pâdĢehi dünyânın‖
Sultan IV. Murad (1623-1640), 1635‘de Revan seferine giderken Mevlânâ türbesini ziyaret ederek
Ebubekir Çelebi (ö. 1638)‘ye iltifatta bulunmuĢ ve dergâh mutfağı için Sugla mahsulünden bin kuruĢ
eklemiĢtir.4 Aynı olayı anlatan baĢka bir kaynağa göre ise, 15 Zilka‗de 1044/3 Mayıs 1635‘de dergâha
gelen Sultan IV. Murad‘ın önünde mukâbele (karĢılıklı zikir) ve semâ‗ yapıldıktan sonra Ģeyhe kürk ve
derviĢlere iki kese (bin) akçe ihsan edilmiĢti. Ayrıca tekkenin masrafları için padiĢaha âit hâs arazisinden
yıllık 150 bin akçe gelir verilmiĢti.5
1638‘deki Bağdat seferi esnasında yine Konya‘ya uğrayan padiĢaha ve yanındaki vezirlere Ebubekir
Çelebi tarafından hediyeler takdim edilmiĢtir. Sultan IV. Murad da Çelebi‘ye samur kürk ve altınlar
verdiği gibi civardaki Hıristiyanların vergilerini Konya dergâhına bağlamıĢtır.6 Ancak halkın Ģikâyeti
üzerine azlettiği Ebubekir Çelebi‘nin katlini emreden padiĢah, Sadrazam Bayram PaĢa (ö. 1638) ve

Gölpınarlı, a.g.e., s. 155.
Ahmet Cahit Haksever, Son Dönem Osmanlı Mevlevîlerinden Ahmet Remzi Akyürek, Ankara 2002, s. 25.
3 Bk. Gölpınarlı, a.g.e., s. 157.
4 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988, III/1, 196.
5 Bk. Sultan IV. Murad‟ın Revan ve Tebriz Seferi Rûz-nâmesi, haz. Yunus Zeyrek, Ankara 1999, s. 22-23.
6 Gölpınarlı, a.g.e., s. 163.
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ġeyhülislâm Yahya Efendi (1553-1644)‘nin aracı olması üzerine Ģeyhi affetmiĢtir.1
Galata Mevlevîhânesi‘nde neyzenbaĢı olan Yusuf Dede (ö. 1669)‘nin ney üfleyiĢini çok beğenen
Sultan IV. Murad, kendisini Enderûn‘a almıĢtır. PadiĢahın ölümünden sonra Yusuf Dede, BeĢiktaĢ
Mevlevîhânesi‘nin Ģeyhi olmuĢtur.2
Sultan IV. Mehmed (1648-1687) devrinde Kadızâdeliler denilen mutaassıp bir grubun faaliyetleri
sonucunda 1077/1666‘da yasaklanan Mevlevî âyinleri, 18 yıllık bir aradan sonra 1096/1684-85 senesinde
baĢlayabilmiĢtir.3 Aynı dönemde Edirne Mevlevîhânesi‘nde 50 yıl Ģeyhlik yapan Enîs Receb Dede (16501733)‘ye Sultan IV. Mehmed, II. Süleyman (1687-1691), II. Ahmed (1691-1695), II. Mustafa (1695-1703)
ve III. Ahmed (1703-1730)‘in intisab ettikleri rivayet edilmektedir.4
Mevlânâ‘nın türbesi üzerindeki yeĢil kubbe bir deprem sonucunda yıkılınca, 1698‘de Sultan II.
Mustafa‘nın emriyle tamiri için 18 kese para gönderilmiĢtir.5
Sultan III. Mustafa (1757-1774), 1765‘de çıkan bir yangın sonucunda harap olan Galata
Mevlevîhânesi‘ni yeniden inĢa ettirmiĢtir.6
Osmanlı padiĢahları arasında bestekârlığıyla öne çıkan Sultan III. Selim (1789-1807) devrinde
Mevlevîlik, en muteber günlerini yaĢamıĢtır. Kendisi de Mevlevî olan Sultan III. Selim, Konya ġeyhi
Mehmed Emin Çelebi (ö. 1815)‘nin Nizâm-ı Cedîd‘e karĢı bir isyanı yönettiğini bilmesine rağmen bu
tarikata karĢı bir tavır almamıĢtır. Aksine bu devirde Mevlevîhâneler tamir edilmiĢ, vakıfları arttırılmıĢ ve
birçok kiĢi padiĢahın teveccühünü kazanabilmek için Mevlevîliğe girmiĢtir. Sultan III. Selim‘in, ıslahından
ümit kestiği Yeniçerilerin tarikatı olan BektaĢiliğe rûhânî bir tepki olmak üzere Mevlevîliği desteklediği de
ileri sürülmüĢtür.7
Devrin en büyük Ģâiri olan Mevlevî dedesi ġeyh Gâlib (1757-1799) ile Sultan III. Selim çok samimi
arkadaĢ olmuĢlardır. Mevlânâ‘nın dîvânından seçtiği beyit ve rubâîlere, üçüncü selâmda ġeyh Galib‘in
rubâîsini de ekleyen Sultan III. Selim, sûzidilârâ makamında bir Mevlevî âyini bestelemiĢtir. 8 Bu sebeple
Sultan III. Selim, kalıbıyla Osmanlı tahtında oturduğu halde gönlüyle Mevlevî postunu seçen bir derviĢ
olarak tarif edilmiĢtir.9 ġeyh Gâlib, postniĢini olduğu Galata Mevlevîhânesi‘nin tamire muhtaç olduğunu
kasidesine eklediği bir arzuhal ile padiĢaha bildirince Sultan III. Selim‘in emriyle 1206/1791-92 senesinde
binaları yenilenerek semâhânesine hünkâr mahfili yapılmıĢtır.10
Sultan III. Selim‘in yakın ilgi gösterdiği diğer bir Mevlevî de Türk mûsikisinin en büyük
bestekârlarından biri olan Hammâmî-zâde Ġsmail Dede Efendi (1776-1846)‘dir. Yenikapı
Mevlevîhânesi‘nde çile çekerken bestelediği bir Ģarkının meĢhur olması üzerine padiĢah tarafından davet
edilen Dede Efendi, Ģeyhi Ali Nutkî Dede (1762-1804)‘nin akĢam ezanına kadar dönme Ģartıyla saraya
gidebilmiĢtir. PadiĢahla görüĢtükten sonra onun ihsan ettiği bir kese altını annesine veren Dede Efendi,
akĢam ezanı okunmadan Yenikapı Mevlevîhânesi‘ne dönmüĢtür. Çilesi sona erdikten sonra haftada iki
gün saraydaki fasıllara katılması istenen Dede Efendi, Sultan III. Selim‘in musâhibi olmuĢtur.11
Sultan III. Selim gibi Mevlevî olan Sultan II. Mahmud (1808-1839) devrinde de Mevlevîlik itibarını
korumuĢtur. PadiĢahın en yakın adamlarından biri olan NiĢancı Hâlet Efendi (1760-1822)‘nin de Mevlevî
UzunçarĢılı, a.g.e., III/1, 200-201.
Balıkhâne Nâzırı Ali Rıza Bey, Bir Zamanlar İstanbul, haz. Niyazi Ahmet Banoğlu, Ġstanbul ts., s. 276.
3 Gölpınarlı, a.g.e., s. 167-168.
4 Adem Ceyhan, ―Enîs Receb Dede: Hayatı, Edebî ġahsiyeti ve Eserleri‖, İslâmî Edebiyat, sayı: 17 (Temmuz-Ağustos-Eylül
1992), s. 47.
5 Gölpınarlı, a.g.e., s. 169.
6 M. Baha Tanman, ―Galata Mevlevîhânesi‖, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), XIII, 317.
7 Bk. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ġstanbul 2001, s. 61.
8 Gölpınarlı, a.g.e., s. 249.
9 Bk. Samiha Ayverdi, Abide Şahsiyetler, Ġstanbul 1976, s. 140.
10 Tanman, a.g.m., DİA, XIII, 317.
11 Yılmaz Öztuna, Dede Efendi, Ġstanbul 1987, s. 6-8.
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olması, bu tarikatın iyice rağbet görmesine yol açmıĢtır. Mevlevîliğe her türlü desteği veren Sultan II.
Mahmud, 1815 senesinde sadrazamın takriri ve Ģeyhülislâmın tezkiresi üzerine baba tarafından
Mevlânâ‘ya mensup bütün çelebilere her yıl Konya mukâtaasından 1500 kuruĢ verilmesini emretmiĢti.1
Yine aynı dönemde Hâlet Efendi‘nin padiĢaha telkinleriyle Yenikapı ve Galata Mevlevîhâneleri ile
Mevlânâ türbesi üzerindeki yeĢil kubbe de tamir ettirilmiĢtir.2
Sultan II. Mahmud devrinde de musâhib-i Ģehriyârî ve sermüezzin olan Dede Efendi, padiĢahın
arzusuyla bestelediği ferahfezâ makamındaki âyinini, onun hastalığı sebebiyle ilk olarak Yenikapı‘da değil
saraya yakın olan BeĢiktaĢ Mevlevîhânesi‘nde icra etmiĢti.3 3 Nisan 1839 tarihindeki bu âyini
rahatsızlığına rağmen gelip dinleyen Sultan II. Mahmud Dede Efendi‘ye, ―Cidden çok rahatsızdım ve
gelemeyecektim. Gayretle geldim. Lâkin çok isabet etmiĢim. Ferahfezâ âyini bana iksîr-i hayat gibi tesir
etti. Hamdolsun adeta iyileĢtim.‖ demiĢ ve Ģeyhten derviĢe kadar herkese ihsanlarda bulunmuĢtur. 4
BeĢiktaĢ Mevlevîhânesi‘nin genç Ģeyhi Osman Dede padiĢahı binanın içindeki cümle kapısında
karĢılaması gerekirken heyecanla arabasına doğru yürüyünce Sultan II. Mahmud yanındakilere yavaĢça,
―Eskiden böyle bir usûl yoktu. ġeyh efendiler bizi cümle kapısının içinde karĢılarlardı. Acaba biz mi çok
büyüdük, yoksa onlar mı çok küçüldü?‖ diyerek memnun olmadığını belirtmiĢtir.5
Sultan II. Mahmud‘un ihsanlarını pek hoĢ karĢılamayan Yenikapı ġeyhi Ali Nutkî Dede bir gün
kendisine, ―Buraya Mahmud Efendi olarak geleceksen gel, fakat Sultan Mahmud olarak gelip derviĢlere
ihsanda bulunup kalplerini Allah‘tan çelip çalmaya çalıĢacaksan gelme!‖ diyebilmiĢtir.6
Yine baĢka bir defasında karlı bir havada oğulları Abdülmecid ve Abdülaziz ile Yenikapı
Mevlevîhânesi‘ne gelen Sultan II. Mahmud, Osman Salahaddin Dede (ö. 1887)‘ye Ģehzadeleri göstererek,
―ġeyh Efendi, bu havada bizi, sizin gönlünüz çekti. Bunlar olsaydı gelemezlerdi.‖ demiĢti. Bu sözü
unutmayan Sultan Abdülmecid (1839-1861) padiĢahlığı zamanında yine karlı bir havada Yenikapı‘ya
gitmiĢ ve Osman Salahaddin Dede‘ye, ―Haniya peder, bunlar olsaydı gelemezlerdi demiĢti; gelebildik
mi?‖ demiĢtir.7
Yukarıda belirtildiği üzere Sultan Abdülmecid de fırsat buldukça mevlevîhâneleri ziyaret eder ve
Mevlevîlere destek olurdu. Bu padiĢah devrinde 1276/1859-60 senesinde Galata Mevlevîhânesi‘nin
mutfağı, semâhânesi, selamlığı ve dedegân hücreleri bugünkü Ģekliyle yapılmıĢtır.8
Sultan Abdülmecid devrinde Muharrem 1260/Ocak-ġubat 1844 tarihinde Mevlânâ‘nın en önemli
eseri olan Mesnevî‘nin öğretimi amacıyla Fatih‘teki Murad Molla Dergâhı‘nda Dârü‘l-Mesnevî açılmıĢtır.
Buraya devam edenlere ilk olarak verilen ―mesnevîhânlık‖ icâzeti merasimine Sultan Abdülmecid de
katılarak talebelere hediyeler dağıtmıĢtır.9 Gelibolu, Bursa ve Kütahya Mevlevîhâneleri de bu padiĢah
devrinde tamir edilmiĢtir.10
Sultan Abdülaziz (1861-1876), Mevlevîliğe olan muhabbeti sebebiyle ney üflerdi.11 Bu dönemde
tarikatları kontrol altında tutmak üzere 1866 senesinde kurulan Meclis-i MeĢâyih‘in reisliğine Yenikapı
Mevlevîhânesi ġeyhi Osman Salahaddin Dede tayin edilmiĢti.12 1867 senesinde Konya dergâhının
Gölpınarlı, a.g.e., s. 174.
Gölpınarlı, a.g.e., s. 253.
3 Öztuna, a.g.e., s. 12.
4 Öztuna, a.g.e., s. 20-21.
5 Samiha Ayverdi, Boğaziçinde Tarih, Ġstanbul 1982, s. 186.
6 Mustafa Özdamar, Dersaâdet Dergâhları, Ġstanbul 1994, s. 148.
7 Gölpınarlı, a.g.e., s. 271.
8 Tanman, a.g.m., DİA, XIII, 317.
9 Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, Ġstanbul 1977, I, 154; Cahit Baltacı, ―Osmanlı Eğitim Sistemi‖, Osmanlı Ansiklopedisi,
Ġstanbul 1993, II, 137.
10 Sezai Küçük, ―YenileĢme Döneminde Mevlevîler ve Siyaset‖, Türkler, Ankara 2002, XIV, 102.
11 Bk. ―Mâbeyn BaĢkâtibi Atıf Bey‘in Hatıraları‖, haz. Mithat Sertoğlu, Hayat Tarih Mecmuası, II/7 (Ağustos 1965), s. 34.
12 Mustafa Kara, ―Tasavvuf‖, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Ġstanbul 1993, XIV, 388.
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yıpranan bazı bölümlerinin tamiri için kendisine baĢvuran Ģeyhin isteğini kabul eden Sultan Abdülaziz,
tamir için gereken desteği vermiĢtir.1
Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)‘in 31 Ağustos 1876‘daki cülûs merasiminde sarayda bulunan
Osman Salahaddin Dede, tahta çıkmasında etkili olduğu padiĢahın derin minnetini kazanmıĢtı. Hatta
tahta geçtikten sonra Osman Salahaddin Dede‘nin sarayda Mesnevî okutmasını isteyen Sultan II.
Abdülhamid, kendisine ayda bin kuruĢ maaĢ tahsis etmiĢtir.2 Ancak Osman Salahaddin Dede‘ye bağlı
olan Mithat PaĢa‘nın âkıbeti, sarayın Mevlevîliğe karĢı görüĢünü değiĢtirmiĢtir. Bu devirde Jön-Türk
gazetelerinin gizlice okunduğu yerlerden biri olan Yenikapı Mevlevîhânesi, sürekli olarak gözetim altında
tutulmuĢtur. Veliaht ġehzade ReĢad Efendi‘nin de Mevlevî oluĢu, zaten evhamlı bir kiĢi olan Sultan II.
Abdülhamid‘in Mevlevîlere endiĢeyle bakmasına sebep olmuĢtur. 3
Konya ve Ġstanbul‘daki Mevlevîhâne Ģeyhleriyle siyâsî sebeplerden dolayı sıkıntısı olan Sultan II.
Abdülhamid, siyasetin dıĢında kalan Mevlevîhânelere yardım etmekten çekinmemiĢtir. Sultan II.
Abdülhamid‘in emriyle 1887‘de Kütahya Mevlevîhânesi yeniden inĢa edilmiĢtir.4 1888‘de yine padiĢahın
emriyle Konya‘daki Mevlânâ dergâhının semâhânesi yenilenmiĢ ve mahfiller eklenmiĢtir. 5 1905‘de ise
Afyon Mevlevîhânesi 14 bin altın harcanarak tamir edilmiĢtir.
Sultan II. Abdülhamid‘in tahttan indirilmesinden sonra padiĢah olan Sultan V. Mehmed ReĢad (19091918)‘a Konya ġeyhi Abdülhalim Çelebi (ö. 1925) tarafından kılıç kuĢandırılmıĢtır.6 Sultan ReĢad,
Abdülhalim Çelebi‘nin davetiyle Konya‘ya gitmek istemiĢse de bu ziyaret yapılamadı. Onun yerine
padiĢah adına bir heyetin Konya‘yı ziyaret ederek hediyeler takdim etmesi düĢünüldü. Aralarında
Yenikapı ġeyhi Abdülbâki Dede (1883-1935)‘nin de bulunduğu 104 kiĢilik bir heyet 22 Mayıs 1912‘de
Ġstanbul‘dan hareket ederek trenle Konya‘ya gitti ve merkez postniĢini Veled Çelebi (1867-1953)
tarafından karĢılandı.7
Sultan ReĢad, bazı davranıĢlarından rahatsız olduğu Konya Mevlevîhânesi ġeyhi Abdülhalim
Çelebi‘nin yerine Galata ġeyhi Veled Çelebi‘nin tayinini 28 Cemâziyelevvel 1328/7 Haziran 1910 tarihli
iradeyle emretmiĢti. Veled Çelebi padiĢah ile aralarındaki samimi iliĢkileri Ģu sözlerle belirtmiĢtir:
―Dokuz sene meĢihat hizmetinde bulundum. Ben MeĢrutiyet devrinin bir çelebisiyim. Sultan
Hamid‘e eriĢmedim. Sultan ReĢad bana o derece iltifat ederdi ki Mevlânâ‘dan baĢka hiçbir Çelebi bu
kadar iltifata nail olamamıĢtır. Her Ġstanbul‘a davet olundukça Topkapı Sarayı‘na misafir olurdum.‖8
Yenikapı Mevlevîhânesi ġeyhi Abdülbâki Dede, I. Dünya SavaĢı‘nın baĢladığı dönemde harbe
girilmemesi hususunda Sultan ReĢad‘a telkinlerde bulunmuĢtur. Ancak padiĢah, ―Oğlum, bu harbin iki
neticesi vardır. Galibiyet ve mağlubiyet…Eğer galip gelirsek bizim menfaatimizedir, milletin menfaatine
mani olmak ise hıyanettir. Mağlup da olabiliriz. Fakat bu deliler (Ġttihatçılar) bir defa karar vermiĢler ve
girmiĢler. Mani olmanın imkânı yok. Önlerine geçerek mani olmaya çalıĢsam beni mahvederler. Bu ise
büsbütün delilik olur.‖ diyerek cevap vermiĢtir.9
Böylece Ġttihatçıların zoruyla girilen savaĢa Mevlevîler de bir gönüllü alay ile katılmıĢtır. Sultan
ReĢad‘ın arzusuyla ġam‘daki Türk ordusuna moral vermek amacıyla oluĢturulan Mücâhidîn-i Mevleviyye
Alayı‘na Konya ġeyhi Veled Çelebi miralay rütbesiyle kumandanlık yapmıĢ ve gazâ-yı ekber ilan eden

Küçük, a.g.m., Türkler, XIV, 103.
Mehmed Ziya, a.g.e., s. 186.
3 Gölpınarlı, a.g.e., s. 272.
4 Küçük, a.g.m., Türkler, XIV, 106.
5 Hasan Özönder, Konya Mevlevî Dergahı, Ankara 1989, s. 38.
6 Gölpınarlı, a.g.e., s. 276.
7 Mehmet Önder, ―Hey‘et-i Mevleviyye‖, Türk Yurdu, sayı: 265 (ġubat 1957), s. 610-612.
8 A. Cahit Haksever, ―XX. Yüzyılda Üç Mevlevî ġeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmed Remzi Akyürek‖,
Tasavvuf, VI/14 (Ocak-Haziran 2005), s. 388.
9 Haksever, a.g.m., s. 395.
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padiĢaha 3 Nisan 1915‘de teĢekkürlerini sunmuĢtur.1 Sadece orduya manevi destek vermek amacıyla
oluĢturulan alay, niĢan talimleri yapsa da bizzat savaĢa girmemiĢtir.2 Yine de böyle bir alayın teĢkili,
Mevlevîliğin Sultan ReĢad döneminde etkinliğinin arttığını göstermektedir.3
Ayrıca Sultan ReĢad, tahta çıkıĢından önce yanan Yenikapı Mevlevîhânesi‘nin selamlık kısmını tamir
ettirmiĢ ve açılıĢına vükelâ ile beraber katılmıĢtır.4
Sonuç
Görüldüğü üzere Mevlevîlik, Osmanlı padiĢahlarının en çok rağbet ettiği ve desteklediği tarikatlardan
biri olmuĢtur. Bu yönüyle Mevlevîliğin, Osmanlı Devleti‘nin resmî tarikatı iĢlevini gördüğü söylenebilir.
Bazı padiĢahların da bu tarikata girmesi, devlet adamlarının ve halkın Mevlevîliğe karĢı büyük bir ilgi
duymasına yol açmıĢtır. Bu sebeple Mevlevîler de genellikle devlet siyasetini desteklemiĢler ve idareye
karĢı muhalif hareketlerden kaçınmıĢlardır. Bugün de Mevlevîlik geleneği ve kültürü, Osmanlı
döneminde olduğu gibi devlet tarafından desteklenmektedir.

Gölpınarlı, a.g.e., s. 177; Haksever, a.g.m., s. 389.
Haksever, a.g.m., s. 408.
3 Haksever, a.g.m., s. 412.
4 Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1989, s. 123.
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II. MAHMUD DÖNEMĠ VE MEVLEVĠLĠK
Dr. Abdulnasır YĠNER*

Özet
Mevlevilik, özellikle III. Selim döneminden itibaren devlet idarecilerinin nezdinde daha etkin
olmuĢtur. Kendilerine olan ilgi giderek artmıĢtır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılıĢı ile birlikte BektaĢilik
gözden düĢüp bütün faaliyetleri yasaklanmıĢtır. Ancak, baĢta Mevlevilik ve NakĢibendîlik olmak üzere
diğer tarikatlar faaliyetlerini devam ettirmiĢlerdir. Mevleviler, Yeniçeri Ocağı kaldırılırken devlet tarafında
yer almıĢlardır.
Sultan II. Mahmud Mevleviliğe çok yakın ilgi göstermiĢ, fırsat buldukça baĢta Yenikapı Mevlevihanesi
olmak üzere ziyaretlerde bulunmuĢ ve iliĢkileri sıcak tutmuĢtur. Bu ilgiden dolayı Mevlevilik ön plana
çıkmıĢtır.
Bu dönemde Mevlevi-Devlet münasebetleri geliĢirken, diğer taraftan da, BektaĢiliğin olumsuz
etkilerinden olacak ki, tarikatlar kontrol altına alınmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun için belli kıyafet giymek ve
özel kimlik bulundurmak zorunda kalmıĢlardır. Yine, Evkaf Nezareti'nin kurulması ve vakıf gelirlerinin
tarikatların kontrolünden çıkması çok daha büyük bir etki yapmıĢtır. Özellikle bazı bakanlar tarafından bu
durum büyük bir baskı aracı olarak kullanılmıĢtır. Çok ciddi gelirden yoksun kalan tekke ve zaviyeler
giderek önem ve etkilerini kaybetmeye baĢlamıĢlardır.
Abstract
The Mevlevi order of dervishes (Mevlevi teachings and practices) especially in the last time of III.
Selim has influenced the administrators. After abolishing of Janissary corps the Bektashi teaching and
practices have fallen out of favor of people and they have been prohibitted by goverment of time. But
The Mevlevi order of dervishes and Nakshibendi tariqats have continued their practices in that time.
While abolishing of Janissary corps Dervishes who agreed with Mevlevi tariqat has taken sides with
goverment.
Sultan II. Mahmud has showed interest in Mevlevi order of dervishes and sometimes has visited
them and been friendly. For that reason Mevlevi teachings and practices has become more important
than other teachings.
Again in that period of time the relation between goverment and Mevlevi order of dervishes has
grown up. On the other hand because of Bektashies it has been tried to control the Mevlevi order of
dervishes by the goverment. For that reason there was no choice but to wear certain clothes and keep an
identification card.
Astablishing of Minister of Foundation and the income of foundations has been removed their
control has a big effect on them. Removing of their income especially by some ministers have been used
as a pressing tool After losing their income of foundations the big and small dervish lodge has begun
losing their importance and their effect on people.
Osmanlı Devleti'nin kuruluĢundan son yıllarına kadar, padiĢahlar dâhil, devletin değiĢik
kademelerinde görev alan idarecilerin bir Ģekilde tasavvuf ehli ile irtibatlı oldukları bilinmektedir. Bu
*
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irtibat ve iliĢki değiĢik bir seyir takip etmiĢ olmakla birlikte devam ede gelmiĢtir. Ancak, özellikle on
dokuzuncu yüzyılda meydana gelen geliĢmeler ve bilhassa Yeniçeri Ocağı, Devlet-tasavvuf-tarikat ehli
iliĢkilerini çok daha fazla etkiler bir durum arz etmiĢtir. Bilindiği gibi, her türlü yeniliğe karĢı çıktığı,
kuruluĢ amacından saptığı, ilk yıllardaki sayılarından çok daha fazla bir seviyeye ulaĢıp devletin bunlara
maaĢ vermede zorlandığı, kısacası yenileĢme ve ilerlemenin önündeki en önemli engellerden biri olarak
görülen Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması düĢüncesi özellikle 18. yüzyıldan itibaren güç kazanmaya
baĢlamıĢtır.
Yeniçeri Ocağının KaldırılıĢı ve Etkileri
Sultan I. Murad tarafından kurulan (1363), Osmanlı Devleti‘nin muvaffakiyetinde önemli amillerden
biri olan ve iki buçuk asır boyunca muntazam bir teĢkilat ile idare edilen Yeniçeri Ocağı1 Osmanlının son
asırlarında bu özelliğinden uzaklaĢmıĢtır.
Osmanlı zaferlerinde önemli pay sahibi olan Yeniçeriler, Osmanlının son asırlarında adeta bir çete
Ģekline girmiĢ ve devleti çıkmaza sokmuĢlardır. YaĢattıkları büyük sıkıntılardan dolayı Askeri Ocağın
kaldırılıĢı (1826) Osmanlı tarihine ―Vak‘a-i Hayriye‖ olarak düĢülmüĢtür.2 Sultan II. Mahmud'un Ocağın
kaldırılıĢından sonra çıkardığı fermanında dikkat çekici ifadelere yer verilmiĢtir:
"… işbu taife-i yeniçeriyan, şer'-i şerife muğayir ve küfre müncer olacak, istihlal-i muharremat ve terk-i savm ü salat ve
Hulefa-i Raşidin hazretlerine küfretmek gibi hareketlere cesaret ederek birtakım saf iman sahiplerini cehaletlerinden ötürü,
cadde-i müstakimden ayırarak, dalalet yoluna saptırmışlardır…"3
Yeniçeri Ocağı‘nın kaldırılıĢı devlet-tarikat iliĢkilerini çok önemli Ģekilde etkilemiĢ, kısa bir süre sonra
BektaĢi Tarikatı yasaklanmıĢtır. Çünkü bu tarikat ile Yeniçeri Ocağı arasında yakın bir bağ olup,
kuruluĢunda Hacı BektaĢ-ı Veli tarafından takdis edilmiĢti. Askeri Ocak, kuruluĢ amacındaki teamül ve
ananelere sadık kalınarak yönetildiği ilk dönemlerinde, BektaĢi Tarikatının adeta "Seyfî" kolu gibi hizmet
görmüĢtü.4 Sonraki yüzyıllarda Yeniçeriler gibi, BektaĢiler de her türlü yeniliğe karĢı çıkmakta, isyanlara
hep ön ayak olmakta ve iĢbirliği halinde hareket etmekte idiler. BektaĢilerin bu tutumlarına karĢılık devlet
idaresinin tavrı da değiĢmiĢ ve III. Selim BektaĢi tarikatı yerine Mevlevi tarikatına yönelerek bunlara daha
fazla yakınlık göstermiĢtir.5 III. Selim'in tahttan indiriliĢinin de bir BektaĢi komplosu olduğu düĢüncesi ve
fikri bunlara karĢı takınılan tavrın daha da olumsuzlaĢmasını netice vermiĢtir. 6 Yeniçeri Ocağının
kaldırılıĢının bu tarikat tarafından hoĢ karĢılanmayacağı, halk ile temas halinde olan tarikat mensuplarının
huzursuzluğa sebebiyet verecekleri düĢüncesi ile faaliyetlerine yasak getirilmiĢtir.7 Yeniçerilerle birlikte
hareket eden BektaĢilere ceza verilmesi yoluna gidilmiĢtir.
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılıĢını takiben 8 Temmuz 1826 tarihinde Saray-ı Hümayun Camii'nde bir
toplantı düzenlenmiĢtir. Toplantıya Sadrazam, eski ve yeni Ģeyhülislam, kazaskerler, NakĢibendî ve
Mevlevi mensuplarıyla birlikte diğer bazı tarikat temsilcileri de katılmıĢ, BektaĢi konusu müzakere
edilmiĢtir. Müzakereler kafes arkasında bulunan II. Mahmud tarafından da izlenmiĢtir. ġeyhülislam; baĢta
Hacı BektaĢ olmak üzere diğer büyük Ģeyhlerin ehlullah olduklarını, kesinlikle onlara bir diyeceklerinin
olmadığını, Ģeriatta mekruh olanın tarikatta da haram olmasına karĢın, bazı cahillerin BektaĢilik adı altında
heva ve nefislerine tabi olup farzları yerine getirme yerine çirkin fiillerde bulunduklarını, ibadet ve taatı da
terk ederek kâfir olduklarını… Ġfade ederek bunlar hakkında meclisin görüĢ bildirmesini istemiĢtir.8
ġeyhülislam bu tutumuyla, tarikat erbabını ilgilendiren bu konunun bizzat kendileri tarafından
Ġ. Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Devleti TeĢkilatından Kapıkulu Ocakları I, Ankara, TTK., 2. Baskı, 1984, s. 144.
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Ankara, TTK., V. Cilt, 4. Baskı, 1983, s. 149-150.
3 Ġrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet/Tekke Münasebetleri, Ġstanbul, Seha NeĢriyat, 1989, s.134.
4 Ġrfan Gündüz, Osmanlılarda …, s. 133.
5 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlana‘dan Sonra Mevlevîlik; Ġstanbul, Ġnkılâp ve aka Y., 1983, s. 271.
6 Niyazi Berkes, Türkiye'de ÇağdaĢlaĢma, Ġstanbul, Doğu-Batı Y., 1978?, s. 156.
7 Karal, Osmanlı Tarihi …, s.150.
8 Ġrfan Gündüz, Osmanlılarda …, s. 140.
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çözümlenmesini istemiĢtir. Ancak, toplantıya katılanlar, söz konusu taife ile ülfetlerinin bulunmadığını ve
hallerini de bilmediklerini ifade ederek yine kararı devlet yönetimine havale etmiĢlerdir. 1 Bu toplantıdan
sonra ġeyhülislam Tahir Efendi'den fetva alınmak suretiyle Eylül 1826 tarihinden itibaren BektaĢi
tekkeleri kapatılmıĢ, bir kısmı da yıktırılmıĢtır.2
BektaĢiliğe yasak getirilip faaliyetlerine son verilirken, devlet yönetiminde Mevlevilik ve
NakĢibendîliğe daha fazla ilgi ve alakanın gösterildiği görülmüĢtür. Gerek Ġstanbul gerekse taĢradaki
BektaĢi tekkeleri kapatılırken, ordu üzerindeki tüm etki kanalları kapatılmıĢ, BektaĢilerin orduda
yürüttükleri faaliyetler Mevleviler tarafından yapılmaya baĢlanmıĢtır. Ayrıca, Mevlevi tarikatına mensup
olup orduda temsil görevi yapan tarikat mensubuna ―mareĢallik unvanı verilmiĢtir. 3 Bir kısım BektaĢi
tekkeleri NakĢibendîlere verilmiĢtir.4 Gölpınarlı‘nın aktardıklarına göre, açıkta kalan bir kısım BektaĢi
babaları NakĢibendî Ģeyhlerinden icazetname alma yoluna giderek NakĢibendîliğe sızmıĢlardır. Diğer
taraftan, ilerde anlatılacağı üzere, Mevlevilere maddi manevi yardım esirgenmemiĢtir.
Bilindiği gibi Yeniçeri Ocağı‘nın kaldırılıĢı pek kolay olmamıĢ, 1826 yılına gelinceye kadar birçok
sıkıntı yaĢanmıĢtır. Bu sıkıntılar Yeniçeri Ocağı ve BektaĢiler dıĢında neredeyse toplumun tamamının
tepkisine neden olmuĢ, bu sebepten ötürüdür ki, toplumun hemen her kesiminden alınan destekle söz
konusu askeri teĢkilat ortadan kaldırılabilmiĢtir. Yeniçeri Ocağının kaldırıĢına destek veren kesimlerden
birisi de Mevleviler olmuĢtur. Ocağın kaldırılıĢ sürecinde Galata Mevlevihanesi Ģeyhi Kudretullah Dede
ile KasımpaĢa Ģeyhi Ali Efendi fiilen destek vermiĢlerdir.5
Islahat ÇalıĢmaları ve Yapılan Bazı Düzenlemeler
II. Mahmud dönemi, bilindiği gibi hemen her alanda değiĢiklik ve düzenlemelerin yapıldığı bir dönem
olmuĢ, bu değiĢiklik ve düzenlemelerden tarikat ehli de nasibini almıĢtır. Bu dönemde yapılan en önemli
ve ilk düzenleme 1811 yılında çıkarılan fermanla baĢlamıĢtır. Buna göre;
Tarikat merkezleri olarak, her tarikat pirinin medfun bulunduğu tekkenin o tarikatın merkezi olması, tarikatların
diğer birimlerinin buradan yönetilip denetlenmesi;
Her hangi bir sebeple boşalan tekke şeyhliklerine, şeyhülislamın görüşünün alınması kaydıyla, atamanın merkez tekke
tarafından yapılması, söz konusu tayinlerde yetki ve kabiliyete özellikle dikkat edilmesi, ehliyetsiz kişilerin bu tür
makamlara gelmemeleri için gerekli hassasiyetin gösterilmesi;
Tekkelere ait vakıfların Evkaf-ı Humayun Nezareti‟ne bağlanması gibi hususlar öngörülmüĢtür.6
1811 yılında çıkarılan fermanda daha çok düzenleme düĢüncesi hâkim iken 1836 yılında çıkarılan
baĢka bir fermanda ise tekke mensuplarının disiplin altına alınması düĢüncesinin ağır bastığı görülmüĢtür.
Bu çerçevede daha önce (1829)7 bir nizamname çıkarılarak her tarikat mensubunun giyeceği kıyafet ayrı
ayrı tespit edilmiĢ ve bu kıyafetlerin giyilmesi mecburiyeti getirilmiĢtir. Bu son fermanda ise uyulması
istenen kurallar Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:
Tarikat mensupları kendi tarikatlarına ait özel kıyafetleri giyeceklerdir. Her dervişin bir kimliği olacak ve bu kimlik
şeyhi tarafından imzalanıp mühürlenecektir. İrşad ve icazetnamede yeterlilik esas olup, ehil olmayanlara icazetname
verilmeyecektir. Sancak, kudüm, mazhar vb. tekkeye ait aletler dışarı (hacca gidenleri uğurlama ve hacdan dönenleri
karşılama dâhil) çıkarılmayacaktır.8 Söz konusu fermanın hükümlerine Ġstanbul'daki tekkelerde uyulmadığı
Age., s. 141.
Age., s. 143.
3 Sezai Küçük, Mevleviğin Son Yüzyılı, Ġstanbul, Vefa Y., 2007, s. 342.
4 Gölpınarlı, Mevlana‘dan … s. 321.
5 Sezai Küçük, Mevleviliğin …, s. 342.
6 Ahmet Cahid Haksever, Son Dönem Osmanlı Mevlevilerinden Ahmet Remzi Akyürek, Ankara,
Kültür Bakanlığı, 2002, s. 26; Sezai Küçük, Mevleviliğin …, s. 341-342;
7 Ġrfan Gündüz, Osmanlılarda ..., s. 198.
8 Sezai Küçük, Mevlevilğin …, s. 343; Ġrfan Gündüz, Osmanlılarda …, s. 198-203.
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veya aykırı hareket edildiği takdirde, önce bunların bulunup tekke Ģeyhi tarafından ikaz edilmeleri, buna
uymayanların ise güvenlik güçlerine haber verilmek suretiyle haklarında gerekli iĢlemlerin yapılması da
emredilmiĢtir.1 Bu maddelerden açıkça görüldüğü üzere devlet, tarikat mensuplarını belli bir düzene
sokmayı ve disiplin altına almayı hedeflemiĢtir.
II. Mahmud döneminde yapılan ve tekke-tarikat mensuplarını çok yakından ilgilendiren önemli
düzenlemelerden bir diğeri de "Evkaf-ı Hümayun Nezareti"nin kurulması olmuĢtur. 1826 yılında kurulan
nezarete Müslümanlara ait vakıflar bağlanmıĢ ve tek elden yönetilmeye baĢlanmıĢtır. Oysaki tekke ve
zaviyeler hayatiyetlerini kendilerine tahsis edilen vakıflar yoluyla devam ettirmekte ve bizzat kendileri
tarafından yönetilmekte idi. Kurulan nezaret ile bu imkân ve imtiyaz ellerinden alınmıĢ olmaktaydı.
Nezaret eliyle toplanan vakıf gelirleri yine bu nezaret tarafından paylaĢtırılmakta ve böylece devlet tekeli
oluĢturulmakta idi. Aynı zamanda tekke ve zaviyelerin en önemli gelir kaynağı kontrol altına alınmıĢ
olmaktaydı. Bu yeni durum söz konusu yerlerin devlete bağımlı hale gelmesine, diğer taraftan halk
nezdindeki itibar ve nüfuzlarının da azalmasına sebep olmaktaydı.2
II. Mahmud getirdiği bu düzenleme ile vakıf gelirlerini muhasıll ve idarecilerin elinden alıp
merkezileĢtirmek istemiĢtir. Bu Ģekilde toplanan gelirler dini yapıların bakım ve onarımı, görevlilerin
aylıkları, diğer dini hizmetler için yapılacak olan zorunlu harcamalar hep Evkaf Nezareti tarafından
yapılacaktı. Ancak, bu yeni uygulama ile söz konusu Nezaret, vakıfların hamisi olması gerekirken muhribi
olmasını netice vermiĢtir. II. Mahmud bu düzenleme ile ulemanın gücünü büyük ölçüde kırarken,
kendisinden sonra gelenler vakıf gelirlerini devlet amaçlarına yönlendirmiĢtir. Standart hale gelen bu
uygulama ile birçok cami ve diğer dini kurumlar için bakım ve onarımda kullanılacak ödenek bulunamaz
hale gelmiĢtir.3 1891 yılında yaĢanan bir olay bu düzenleme ile gelinen noktayı adeta özetlemektedir:
Ahmed Vefik PaĢa'nın Evkaf-ı Hümayun Nazırı olduğu zamanda Galata Mevlevihanesine bir tahsisat
yapılmıĢ ancak bu tahsisat bir türlü ödenmemiĢtir. Ödeneğini alamayan Mevlevihane çok sıkıntı
çekmiĢtir. Yapılan müracaatlar neticesiz kalmıĢ ve ödeme bir türlü gerçekleĢmemiĢtir. Bu durumdan
rahatsız olan ġeyh Kudretullah Efendi Nazır'a giderek; "Ben seni, Hz. Mevlana'ya havale ettim" deyince,
Nazır da; "Ben de seni Hz. Mevla'ya havale ettim" karĢılığını vermiĢtir. Bu olay devletin tekkeler üzerindeki
baskısına örnek gösterilmiĢtir.4
Devlet-Mevlevi Münasebetleri
BaĢta PadiĢah II. Mahmud olmak üzere devlet-Mevlevi münasebetlerini ana hatlarıyla iki kısma
ayırmak, münasebetlerin seyrini inceleme bakımından kolaylık sağlayacaktır. Birincisi, PadiĢah ve Devlet
idarecilerinin Mevlevilerle olan bireysel iliĢkileri, ikincisi ise devlet idaresinin Mevlevi ve Mevlevihanelere
yardım ve destekleri. Bu konuda bizzat PadiĢahın Ģahsından hareketle aĢağıdaki bilgilere ulaĢmak
mümkündür:
Sultan Mahmud, bir taraftan BektaĢilerin faaliyetlerine yasak getirirken diğer taraftan Mevleviler baĢta
olmak üzere diğer tarikatlarla daha sıkı münasebet içine girmiĢtir. Bu dönemin önde gelen Mevlevi Ģeyhi
Said Hemden Çelebi devletin söz konusu politikasından azami istifade edenlerinden biri olmuĢtur;
Konya'daki Mevlana kabri üzerinde bulunan YeĢil Kubbe'nin çinilerinin tamir edilmesini PadiĢaha arz
etmesi üzerine hemen onarılması için irade çıkmıĢ, bu iĢ için Mevlevilere yakınlığı ile bilinen Halet Efendi
görevlendirilmiĢtir. Daha sonra Ġstanbul'dan gönderilen mimar, kalfa, nakkaĢ ve iĢçiler hemen çalıĢmaya
baĢlarken, çiniler de Kütahya valisi aracılığıyla temin edilmiĢtir. Bakım ve onarım için devlet gereken
yardımı hiçbir zaman esirgememiĢtir.5 Konya'da bulunan Hemdem Çelebi'nin evinin inĢaat masrafı da
yine PadiĢahın iradesiyle hazineden karĢılanmıĢtır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması aĢamalarında Hemdem
Ġrfan Gündüz, Osmanlılarda …, s. 203.
Age., s. 155;
3 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin DoğuĢu, Ankara, TTK., 2. Baskı, 1984, s. 94-95.
4 Ġrfan Gündüz, Osmanlılarda …, s. 156.
5 Sezai Küçük, Mevleviliğin … s. 344; Gölpınarlı, Mevlana'dan …, s. 253;
1
2

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

357

Çelebi ve Mevlevilerin tarafsız kalması PadiĢah ve devlet yönetimi nezdinde itibarlarının artmasına sebep
olmuĢtur. Bu dönemde adet olmadığı halde, Konya Mukataası'ndan her yıl 1500 kuruĢ ayrılarak Mevlana
soyundan gelenlere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢtır.1
II. Mahmud döneminde Mevlana soyundan gelenlere ayrı ayrı berat tanzim edilmesi kararlaĢtırıldığı
gibi; Mevlevi Ģeyhlerinden harac alınmaması, Said Çelebi'ye 1000, Ġstanbul'a gelen diğer çelebilere 3000
kuruĢ verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 1815 yılında "çelebilik" tevcih edilen Hemdem Çelebi'nin Babıâli'ye
çağrılarak samur kürk giydirilmesi ve biran önce Konya'ya gitmesinin temin edilmesi emredilmiĢtir. 2
Mevlevihanelerin tamir ve onarımı için PadiĢaha yapılan arzların geri çevrilmediğini görmekteyiz. Bu
meyanda, BeĢiktaĢ Mevlevihanesinin tamiri, bakım ve onarımı için 40 bin kuruĢ harcanmıĢtır. Sadece
tamir ve onarımla yetinilmemiĢ mevcut hücrelerin yanına yenileri de eklenmiĢtir.3 Yenikapı
Mevlevihanesi esaslı bir bakımdan geçirilmiĢ ve adeta yeniden yaptırılmıĢ, dergahın semahane ile türbesi
yeniden yaptırılmıĢtır. Yenikapı Mevlevhanesi için 33475 kuruĢ harcama yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda
Halet Efendi'nin de önemli katkısı olmuĢtur. ÇalıĢmaların bitimini müteakiben bizzat PadiĢahın da
katılımıyla yeniden açılmıĢtır.4
Mevlevilerle çok yakın münasebetleri olan ve onlar tarafından çok değer gördüğü anlaĢılan Halet
Efendi'nin muhtelif dergâhlara yardım ve katkısı büyük olmuĢtur. Galata Dergâhı'nın giriĢinin sağ
tarafına iki katlı bir yapı yaptırdığı gibi, sebil, muvakkithane ve kütüphaneden müteĢekkil bir bina
diktirmiĢtir. Ayrıca baĢta 266 ve daha sonra 547 olmak üzere toplam 813 cilt kitap vakfetmiĢtir.
Kütüphanenin devamı, korunması, çalıĢanlarının maaĢlarının ödenebilmesi vb. masların karĢılanması için
önemli ölçüde arazi ve çiftlikler vakfetmiĢtir.5
II. Mahmud'un zaman zaman ziyaret ettiği KasımpaĢa Mevlevihanesi de birçok kez tamir ettirmiĢ,
1834 yılında köklü bir bakımdan geçirilmiĢtir. PadiĢah dergâha 400 kuruĢluk bir taamiye tahsisini de
yapmıĢ ve bazı masrafların devlet tarafından karĢılanmasını sağlamıĢtır. Bunların dıĢında Üsküdar
Mevlevihanesi de yine bu dönemde tamir edilmiĢtir.6 PadiĢah mevlevihaneye erzak bağıĢında
bulunurken, Maliye Nazırı Abdurrahman Nafiz PaĢa da dergaha kütüphane ve sebil yaptırmıĢ, giderleri
için de yüklüce para bırakmıĢtır.7
Devlet idaresinin yardım ve katkısının yanında belki de daha önemlisi II. Mahmud'un Mevlevilik ve
Mevlevi Ģeyhlerine olan yakınlığıdır. PadiĢahı etkileyen önemli isimlerden birisi Ġsmail Dede Efendidir.
Mevlevi Musikisinde otorite olan Dede Efendinin bestelerinden etkilenen PadiĢah fırsat buldukça
BeĢiktaĢ Mevlevhanesine giderek kendisini dinlemiĢtir. Aralarında önemli bir dostluk oluĢurken, yine bir
defasında hasta yatağından kalkarak BeĢiktaĢ Mevlevihanesine gidip Dede Efendiyi dinlemiĢtir.8
II. Mahmud'un sık sık ziyaret ettiği tekkelerden bir tanesi de Yenikapı Mevlevihanesi'dir. Osman
Selahaddin Dede'nin Ģeyhliği zamanında; soğuk, karlı ve tipili bir havada, yanında Ģehzade Abdülmecid
ve Abdülaziz olduğu halde tekkeye giden PadiĢahı Ģeyh kapıda karĢılamıĢtır. ġeyhe, bu havada bizi gönlünüz
çekti diyen PadiĢah, Ģehzadeleri göstererek bunlar olsalardı gelmezlerdi demiĢtir. Bu sözü unutmayan
Abdülmecid padiĢahlığı sırasında tekkeyi ziyaret etmiĢ, kendisini kapıda karĢılayan Ģeyh efendiye yıllar
önce babasının sarf ettiği sözünü hatırlatarak kendilerinin de gelmemezlik etmediğini ima etmiĢtir.9
Yenikapı Mevlevihanesi mensupları ile II. Mahmud arasında daha önce benzeri pek olmayan bir olay
Hasan Küçük, Tarikatlar …, s. 208.
Gölpınarlı, Mevlana'dan …, s. 174.
3 Sezai Küçük, Mevleviliğin …, s. 345.
4 Age., s. 347; Gölpınarlı, Mevlana'dan …, s. 174.
5 Sezai Küçük, Mevleviliğin …, s. 350.
6 Age., s. 352.
7 Age., s. 347.
8 Age., s. 345.
9 Gölpınarlı, Mevlana'dan …, s. 271; Sezai Küçük, Mevleviliğin …, s. 348; "Yenilikçi PadiĢahlar Mevleviydi",
http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2005/04/25/yazidizi/yazidizi3.html
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yaĢanmıĢtır. PadiĢah'a; sık sık ziyaret ettiğini belirttiğimiz Yenikapı Mevlevihanesi'nin derviĢleri olağan
ilginin üzerinde bir ilgi ve karĢılama merasimleri düzenlemeye baĢlarlar. Bu merasimler tekkedeki normal
faaliyetleri aksatacak boyutlara ulaĢır. Bu durumdan son derece rahatsız olan ġeyh Abdülbaki Nasır Dede
(ö. 1820) uygun bir fırsat kollamaya baĢlar. Rahatsızlığını ve durumun düzeltilmesi için konuyu PadiĢaha
açmaya karar verir. Bir süre sonra beklediği fırsatı bulur.
Bir ziyaret dönüĢü aldığı manevi lezzet için Ģeyhe teĢekkür eden Sultan'a ġeyh; "Ne olur Efendim, bir
daha böyle bu dergâha gelmeyin" der. II. Mahmud ĢaĢkına döner. Kendini topladıktan sonra, "Şeyhim beni bab-ı
Mevlana'dan mı kovuyorsunuz? Diye sorar. ġeyh ise; "Hayır Devletlüm, bu kapıdan kimse kovulmaz. Fakat siz
geliyorsunuz giderken de dervişe para dağıtıyor, hediyeler veriyorsunuz. Bu durum onları derviş yerine dünyaperest yapıyor.
Sizden istirhamım bir daha bu dergâha Sultan Mahmud olarak değil Mahmud Efendi olarak gelmeniz. Hatta her
zaman buyurun gelin" izahında bulunmuĢtur.1 ġeyh Abdülbaki Nasır Dede'yi rahatsız eden bu olayın
dıĢında bizzat PadiĢahın da rahatsız olduğu farklı bir olay daha aynı tekkede yaĢanmıĢtır.
II. Mahmud dönemi Yenikapı Mevlevihanesi Ģeylerinden birisi de Osman Selahaddin Efendi'dir.
Genç yaĢta bu hizmette bulunmaya baĢlamıĢtır. Günün birinde PadiĢahın ziyaretinden son derece
bahtiyar olduğu için o zamana kadarki usullerin aksine, belki de farkında olmadan bir davranıĢ sergiler.
Sultanın ayrılacağı esnada cümle kapısında durup uğurlamada bulunacağı yerde, kapıdan dıĢarı çıkar ve
Sultanı arabasının yanına kadar giderek uğurlar. Manevi üstünlüğü maddi üstünlüğün altında gösteren bu
tavırdan II. Mahmud rahatsız olur. Rahatsızlığını da hemen orada dile getirir. Yanındakilere dönüp;
"Eskiden böyle bir usul yoktu. Şeyhler bizi cümle kapısının içinde karşılardı. Acaba biz mi büyüdük? Onlar mı
küçüldü?"2 der.
Sonuç
Mevlevilik, özellikle III. Selim döneminden itibaren Devlet idarecilerinin nezdinde daha etkin ve
kendilerine ilginin arttığı bir döneme girmiĢtir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılıĢı ile birlikte BektaĢilik gözden
düĢüp bütün faaliyetlerine yasaklama getirilirken baĢta Mevlevilik ve NakĢibendîlik olmak üzere diğer
tarikatlar faaliyetlerini devam ettirmiĢlerdir. Sultan ve devlet idarecilerinin Mevlevilere olan yakın alaka ve
yardımlarında, bu tarikatın Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılıĢı sırasında tarafsız ve biraz da Devletten yana tavır
takınmalarının etkisi büyük olmuĢtur.
II. Mahmud dönemi boyunca hemen hemen ülkedeki bütün Mevlevi tekkeleri yardım görmüĢ; tamir,
bakım ve onarımları yapılmıĢ, yeni ilavelerle birlikte maddi gelir kaynakları sağlanarak desteklenmiĢlerdir.
Sultan II. Mahmud Mevleviliğe çok yakın ilgi göstermiĢ, fırsat buldukça baĢta Yenikapı Mevlevihanesi
olmak üzere ziyaretlerde bulunarak iliĢkileri sıcak tutmuĢtur. Bu ilgi ve alaka Mevleviliğin daha çok ön
plana çıkmasını netice vermiĢtir.
BektaĢiliğin olumsuz etkilerinden olacak ki, bu dönemde tarikatlar zapt u rapt altına alınmaya
çalıĢılmıĢ, bahusus zorunlu hale getirilen özel kıyafet ve kimliklerle toplum içinde de kontrol altına
alınmaları hedeflenmiĢtir. Evkaf Nezareti'nin kurulması ve vakıf gelirlerinin tarikatların kontrolünden
çıkması çok daha büyük bir etki yapmıĢtır. Özellikle bazı nazırlar tarafından bu durum büyük bir baskı
aracı olarak kullanılmıĢtır. Çok ciddi gelirden yoksun kalan tekke ve zaviyeler giderek önem ve etkilerini
kaybetmeye baĢlamıĢlardır.
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II. ABDÜLHAMĠD ve MEVLEVĠLĠK
Yrd. Doç. Dr. Adem ÖLMEZ*

MEVLEVĠ ORDER AND ABDÜLHAMĠD II.
Abstract
Mevlevi order was always played an important role in the administration of Ottoman. After of Selim
III period, Mevlevi order was especially started to be seen the effect of intense on politic life. When
Sultan Mahmud II abolished the janissaries, he also abolished the Bektashi order which had been
influential among them. Bektashis order lost its former position and many Bektashis saved their lives by
entering Mevlevi tekkes. Afterward, Mevlevi order taken the place of Bektashis order in politic life. This
situation went on until the period of Abdülhamid. II. Sultan Abdülhamid went initially on this process
and many Mevlevi tekkes built and repaired. But later he started to reject them. Because, it started to be
on strained terms with Mithat PaĢa and it had favor of constitutional manarchy among of Mevlevi. This
situation went on until to ascend the throne Mehmet ReĢat who connected to Mevlevi order. Mevlevi
became untroubled in the sovereignty of Mehmet ReĢat.
Mevlana Celaleddin Rumi‘ye dayanarak zaman içinde oluĢmuĢ, teorik ve pratiklerin toplamı olan
Mevlevilik, Mevlana‘dan sonra uzun asırlar teĢkilatlanmıĢ ve yayılmıĢ değildir. Mevleviliğin yayılıp ve
teĢkilatlanması, ancak XIV ve XV. Yüzyıllarda, Mevlana‘nın torunu Ulu Arif Çelebi ile kendisinin yine
yedinci göbekten torunu Dîvâne Mehmed Çelebi zamanlarında gerçekleĢmiĢtir. 1 Mevleviliğin yayılma ve
teĢkilatlanma dönemlerinde padiĢah olan II. Murad ve Fatih Sultan Mehmet, Mevleviler‘i bir güç olarak
algılayarak onlara gerekli değeri vermiĢ değillerdi; ancak, XV ve XVI. Yüzyıllarda Anadolu‘da ve bilhassa
Rumeli‘de ġiî-Batınî cereyanların etkili olmaya baĢlamasıyla Osmanlılar Mevleviler‘e itibar etmeye
baĢladı.2
Osmanlı padiĢahları ile Mevleviler arasındaki gerçek yakınlaĢma III. Selim zamanında baĢladı. Kendisi
de bir Mevlevi olan III. Selim, Yeniçeri Ocağı‘na ve BektaĢiliğe duyduğu tepkinin bir sonucu olarak
Mevleviliğe yaklaĢtı.3 Zaten Mevlevilik, BektaĢiler‘e karĢı bir denge unsuru olarak görülüyordu.4 Bu
dönemde Çelebi olan Mehmet Çelebi, yeniliklere (Nizam-ı Cedit) tamamen karĢı olduğu halde, padiĢah
ona karĢı tedbir almakla beraber, görevinden almadı.5
II. Mahmud da Mevleviler‘e iyi davranarak iliĢkileri geliĢtirdi. II. Mahmud, Yeniçeri Ocağı‘nı
kaldırmaya karar verdiği zaman, belki toplumun tarikatlara olan duygu ve bağlılığını birden sarsmamak
için, belki de içten gelen bir samimiyetle koyu bir Mevlevi olmuĢtu. Din adamlarının fetvalarına
dayanarak BektaĢiliği tamamen ortadan kaldırmıĢ ve tekkelerini de bütün teĢkilatıyla beraber

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Göyünç, ―Osmanlı Devletinde Mevleviler‖, Belleten, LV/213, Ağustos, 1991, s.352; Lewis, Mevleviler‘in yayılma
alanlarını belirtirken, özellikle Anadolu Ģehirlerinde geliĢtiklerini söyleyerek, Rumeli‘de de Selanik gibi bazı Ģehirlerde
geliĢtiklerini belirtir. O‘na göre, Mevlevilik Ģehirli bir tarikattır. (Bernard Lewis, Modern Türkiye‘nin DoğuĢu, Ankara,
TTK Yayınları, 1984, s.402).
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NakĢibendiler‘e vermiĢti.1
Mehmed Çelebi‘nin sağlığında hilafet vererek yerine geçirdiği oğlu Mehmed Said Hemdem Çelebi,
Ġstanbul‘a geldiği zaman, padiĢah II. Mahmud‘un iltifatını gördü. II. Mahmud, sadrazamın takriri ve
Ģeyhülislamın tezkiresi üzerine yalnız gelenlere değil, baba soyundan Mevlana‘ya mensup bütün çelebilere
dağıtılmak üzere; Konya mukataasından yıldan yıla bin beĢ yüz kuruĢ verilmesini, herbirine ayrı ayrı berat
tanzim edilmesini, Ġstanbul‘daki Mevlevi Ģeyhlerinden haraç alınmamasını, Said Çelebi‘ye bin kuruĢ,
Ġstanbul‘a gelen diğer çelebilere üç bin kuruĢ atiye verilmesini ve bu paranın defterdardan alınıp
paylaĢtırılması için BeĢiktaĢ Ģeyhi Yusuf Efendi‘ye gönderilmesini, Said Çelebi‘nin de Babıali‘ye çağırılarak
samur kürk giydirilip biran önce Konya‘ya gitmesinin temin edilmesini emretti.2
Babası gibi Mevleviler‘i çok seven Abdülmecid döneminde de, Mevleviler‘in istekleri yerine getirildi.
Abdülmecid, tahta çıkıĢının ilk yıllarında Dârü‘l-Mesnevi adında bir Mesnevi eğitim yeri açtı. Bir nevi
Mesnevi Enstitüsü olan burada Farsça‘nın öğretilmesi yanında, topluma tasavvufi, edebî bir zevk
kazandırılmaya çalıĢıldı3
Abdülaziz de Mevlevi dostu bir padiĢahtı. Bu dönemde tarikatları ve tekkeleri kontrol altında tutmak
amacıyla kurulan Meclis-i MeĢâyih‘in baĢına Osman Selahaddin Dede getirildi. Bu görevlendirme de
Osman Selahaddin Dede‘nin bu makama layık olması yanında padiĢahın Mevleviler‘e duyduğu
sempatinin de etkisi vardı. Bu dönemde de gerek Konya Mevlevi dergahı‘na gerekse Mevleviler‘e ait
diğer kurumlara büyük yardımlarda bulunuldu.4
II. Abdülhamid‘in Tahta ÇıkıĢı Sırasında Mevleviler
Osmanlı Devleti‘nin yakın dönemlerinde saltanat süren padiĢahların hemen hemen hepsinin
Mevleviler‘e karĢı derin bir saygı duymaları Abdülhamid Dönemi‘ne kadar sürdü. Aslında, II.
Abdülhamid‘in döneminde de bu durum kısmen devam etti; ancak önceki niteliğinde değildi. II.
Mahmud Dönemi‘nden bu yana, Osmanlı padiĢahlarının Mevleviler‘le iliĢkilerini düzenleyen temel
faktör, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla birlikte BektaĢiliğe cephe alınmasıydı. Bu temel belirleyiciye II.
Abdülhamid Devri‘nde yeni bir kriter daha eklendi. O da meĢrutiyet yanlısı veya karĢıtı olmak ya da
hükümdara taraftar veya muhalif olmak. Bu dönemde II. Abdülhamid‘e taraf olanlar padiĢahtan yardım
görmeye devam ederken, muhalif olanlar takibata uğramaktan kendilerini kurtaramadılar.
II. Abdülhamid‘in Ģehzadeliği ve saltanata çıktığı ilk yıllarda, Mevleviler‘le iliĢkisi oldukça iyiydi. II.
Abdülhamid‘in tahta çıkıĢında Mevleviler‘in önemli rol oynaması, sadece o anın gündelik politikalarından
kaynaklanan bir geliĢme değildi. Abdülhamid daha Ģehzadeliği zamanında, gerek PadiĢah Abdülmecid ile
beraber gerekse yalnız Yenikapı Mevlevihanesi‘ne birkaç defa gelmiĢti. Abdülhamid‘in Mevleviler‘e bu
yakınlığı, saltanata geçiĢi sırasında daha da güçlenerek devam etti.5
Islahat ve Tanzimat teĢebbüslerinde menfi bir rol takınmayan ve BektaĢiliğe karĢı hükümetçe
desteklenen Mevlevilik, V. Murad‘ın tahttan indirilerek yerine II. Abdülhamid‘in getirilmesinde etkili
oldu. Mithat PaĢa, II. Abdülhamid‘in tahta çıkarılması ile ilgili ilk toplantıyı, dikkat çekmemek için
mensubu bulunduğu Yenikapı ġeyhi Osman Dede Efendi‘nin köĢkünde yapmıĢtı. Bu olayın kararı,
Hasan Küçük, Osmanlı Devletini Tarih Sahnesinden Çıkaran Kuvvetlerden Biri: Tarikatlar ve Türkler
Üzerindeki Müsbet Tesirleri, 2. Baskı, Ġstanbul, Türdav, 1980, s.196.
2 Gölpınarlı, a.g.e., s.174.
3 Sezai Küçük, Mevleviliğin Son Yüzyılı, Ġstanbul, Vefa Yayınları, 2007, s.356-357; Gölpınarlı, a.g.e., s.176.
4 Sezai Küçük, a.g.e., s.361-362.
5 II. Abdülhamid‘in ġazili Ģeyhi Mehmed Zahir Efendi‘ye müntesip olduğu da söylenmektedir. ġayet bu doğru ise,
padiĢahın Mevleviler‘e baĢlangıçtaki yakınlığını siyasi ya da baĢka nedenlerle açıklamak gerekecektir. (Ġrfan Gündüz,
Osmanlılarda Devlet/Tekke Münasebetleri, 3. Baskı, Ankara, Seha NeĢriyat, 1989, s.218; Sezai Küçük, a.g.e., s.368).
Nitekim, II. Abdülhamid, medrese ve tekkelerden istihbarat amaçlı olarak da yararlandığını Ģöyle belirtmektedir.
―Osmanlılarda töre budur: Padişah tebeasının ne düşündüğünü, hangi şikayetleri olduğunu bir yandan kendi vali ve kadılarından hükümet
yolu ile öğrenirken, bir yandan da ülkenin dört bucağına serpilmiş tekkelerin, şeyhlerinden ve dervişlerinden haberler toplar ve buna göre
ülkeyi idare ederdi. Ceddim Sultan Mahmud-ı Sani, buna gezginci dervişleri de ilave ederek istihbaratını genişletmişti‖. (II. Abdülhamid,
Hatıra Defteri, Ġstanbul, Pınar Yayınları, 1995, s.81).
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Damad Mahmut PaĢa ile Midhat PaĢa arasında daha önce, Yenikapı Mevlevihanesi‘nde bir mukabele
esnasında alınmıĢtı. Daha sonra, Osman Efendi Abdülhamid‘in daveti ile BeĢiktaĢ sarayında Veliaht
dairesine gitmiĢ, Ģehzadeyle görüĢmüĢtü. Bu görüĢmede Abdülhamid ile Midhat PaĢa arasındaki
Büyükdere sırtlarında, Hacıosmanbayırı ile Maslak yolu üzerindeki köĢkte vuku bulan ilk buluĢma,
kararlaĢtırılmıĢtı. Bu buluĢmada Osman Efendi de bulunmuĢ ve Abdülhamid, Midhat PaĢa‘ya Kanun-ı
Esasi‘yi ilan edeceğini vaat etmiĢ; hatta, rivayete göre PaĢa, Abdülhamid‘den buna dair bir yazı da almıĢtı.1
Abdülhamid‘in tahta çıkarılma töreninde de Osman Efendi, padiĢahın derin minnetini kazanmıĢtı. V.
Murad‘ın tahttan indirilmesine dair verilen fetvanın saraya gelmemesi üzerine Ģeyhülislamın telaĢa
düĢtüğü bir sırada Osman Dede Efendi, ―icma-ı ümmet yani Müslümanları temsil eden söz ve rey sahibi büyüklerin
ittifakı fetva değil midir‖ diyerek bekleyenleri rahatlatmıĢtı. Bu söz üzerine, fetva beklenilmeden
Abdülhamid‘e bi‘at edilmiĢti. Bu sözden oldukça etkilendiği anlaĢılan padiĢah ise, eğilip Osman
Selahaddin Dede‘nin alnını öpmüĢtü2.
II. Abdülhamid‘in Mevleviler‘le Arasının Açılması
II. Abdülhamid‘in Midhat PaĢa ile tahta çıkarken kurduğu yakınlık uzun sürmedi. I. MeĢrutiyet‘in 23
Aralık 1876‘da ilan edilmesinden kısa bir süre sonra, 5 ġubat 1877‘de sadaretten azledilerek sürgüne
gönderildi.3 Bu olaydan sonra, PadiĢahın Yenikapı Mevlevihanesi‘ne karĢı bakıĢı yavaĢ yavaĢ değiĢmeye
baĢladı. Sarayda Mesnevi okutmaya memur olan Osman Dede ihtiyarlığı dolayısıyla zahmete girmemesi
ve dergahta oturup evrad ve ezkarıyla meĢgul olması iradesiyle saraydan uzaklaĢtırıldı4.
PadiĢahın Mevleviler üzerindeki baskısı, Osman Dede‘nin oğlu Celaleddin Dede zamanında da (ölm.
1908) devam etti. Yenikapı Dergahı, II. Abdülhamid‘in kapatmaktan çekindiği ve sürekli göz altında
bulundurduğu bir yer haline geldi. PadiĢah, artık okunacak mevlide, yapılacak düğünlere kadar Ģüpheyle
bakıyordu. PadiĢah, Mevleviler‘in bağlantılarını araĢtırtarak, meĢrutiyet yanlılarıyla ilgili yakınlıklarını
dikkatle inceletiyordu. Celaleddin Dede‘nin Paris‘teki Jöntürkler‘le iliĢkisinin olması ve veliaht ReĢat
Efendi‘nin de Osman Dede Efendi‘ye bağlı olması padiĢahın telaĢını daha da artırıyordu.5 Bu arada,
Ġzmir Mevlevihanesi Ģeyhi Nuri Dede ile Tokadî-zâde ġekip Efendi‘nin Hizmet gazetesinde hürriyet
taraftarı yazılar yazmaları Ģüphelenilmesine neden olarak, ―erbab-ı mefsedetten‖ diye tanımlanarak Bitlis‘e
sürülmelerine ve haklarında iki ayda bir jurnal gönderilmesine neden olmuĢtu6. Hatta bu Ģüphecilik o
kadar ileri gitti ki, Çelebilere gönderilen yazıda, ―reĢadetlü‖ lakabının veliaht ReĢat Efendi‘yi
hatırlatmasından dolayı, yazıĢmalardan bu lakap kaldırılarak ilmiyeden olanlara verilen ―faziletlü‖ lakabı
kullanılmaya baĢlandı7.
Bu sırada, Konya Mevlevihanesi post-niĢini olan Abdülvahid Çelebi‘nin davranıĢları da padiĢahın
dikkatini çekmiĢti. II. Abdülhamid‘in saltanatının son on yılında Post-niĢinlik yapan Abdülvahid
Çelebi‘nin, padiĢah aleyhinde konuĢmasının duyulması, Yıldız Sarayı‘na karĢılık Konya Meram bağlarında
Gölpınarlı, a.g.e., s.272. Bu sırada Midhat PaĢa baĢta olmak üzere, Sadrazam Fuad (ölm. 1869), ve Ali PaĢa (ölm. 1871),
Mısırlı Kamil PaĢa (ölm. 1886), Prens Mustafa PaĢa, Damat Celaleddin PaĢa, Adile Sultan‘ın eĢi Mehmed Ali PaĢa,
ġeyhülislam Sadedin ve Refik Efendiler ve Mehmed Sahib Efendi gibi Osmanlı Devleti‘nin üst düzey bürokratları
Yenikapı Mevlevihanesi‘nin müdavimlerindendir. (Sezai Küçük, a.g.e., s.369; Mahmud Celaleddin PaĢa, Mir‘ât-ı
Hakîkat, Ġstanbul, Berekât Yayınları, 1983, s.106).
2 Gölpınarlı, a.g.e., s.272; Sezai Küçük, a.g.e., s.371.
3 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C: VIII, Ankara, TTK Yayınları, 1983, s.7-14.
4 Osman Selahaddin Dede, Mevleviler‘in siyasetle iliĢkilerinde önemli bir isimdir. Kendisi gibi bir Mevlevi Post-niĢini olan
Seyyid Abdülkadir Nasır Dede‘nin oğludur. Dönemde Yenikapı Mevlevihanesi‘ni zamanın önemli devlet adamı, alim ve
ariflerinin toplantı yeri haline getirmiĢtir. Esasen Osman Dede‘yi siyasi olayların içine çeken Midhat PaĢa ile yakınlığıdır.
Bu yakınlığın nereden kaynaklandığı tam olarak bilinmemekle birlikte, Midhat PaĢa‘nın Mevleviliğe semapati beslemesi ya
da Yenikapı Mevlevihanesi yanında ikamet etmesinden dolayı böyle yakınlığın ortaya çıktığı Ģeklinde yorumlar
yapılmıĢtır. (Sezai Küçük, a.g.e., s.122-131; Gölpınarlı, a.g.e., s.272).
5 Gölpınarlı, a.g.e., s.273.
6 Göyünç, a.g.e., s.356.
7 Gölpınarlı, a.g.e., s.278.
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―Yıldız KöĢkü‖ adıyla süslü bir köĢk yaptırması, Ģehir içinde saray faytonlarına benzer faytonlarla gezmesi
padiĢaha nisbet eder gibi anlaĢılmasına neden olmuĢtu. Bundan dolayı, bu dönem Konya valilerinin en
önemli görevi padiĢahın emriyle Mevlevileri izlemek ve onlar hakkında Ġstanbul‘a jurnaller göndermek
olmuĢtu1.
Bütün bunların yanında II. Abdülhamid, özellikle saltanatının ilk yıllarında olmak üzere, kendisine
yakın ve problemsiz gördüğü Mevlevihanelere yardım etmeye devam etmiĢtir. Mesela, saltanatının ilk
yıllarında Konya‘daki Mevlevi Dergahı‘na büyük ilgi gösteren II. Abdülhamid, Konya Mevlana
Dergahı‘nın tadilatını yaptırmıĢtı. Hatta, Mevlana türbesininnın Ģimdiki örtüsü bile II. Abdülhamid
tarafından yaptırılmıĢtı.2 Ayrıca, Kütahya Mevlevihanesi‘nin yeniden inĢa edilmesi, Afyonkarahisar
Mevlevihanesi‘nin tamir edilmesi, Kilis Mevlevihanesi‘ne yeni bir tekke kapısı yapılması, Gelibolu
Mevlevihanesi‘ne semahâne ve türbe binalarının yenilenmesi, Bursa Mevlevihanesi‘nin tamir ettirilmesi
bu çerçevede değerlendirilebilecek çalıĢmalarıdır.3
Abdülhamid‘in Hal‘i ve Mevlevilik
II. Abdülhamid‘in saltanat sürdüğü uzun yıllar, Mevleviler için sıkıntılı yıllar oldu; ancak, padiĢahın
zayıflamaya baĢlaması Mevleviler için de bir rahatlama sağladı. Bu çerçevede II. MeĢrutiyet‘in ilanı
dönüm noktası niteliğindedir. Çünkü, bu tarihten itibaren, padiĢah güç ve iktidarını yavaĢ yavaĢ
kaybetmeye baĢlamıĢ, bu durum da Mevleviler‘in rahat hareket etmelerine imkan sağlamıĢtı4.
Bu yıllarda, padiĢahı devirmek isteyen Ġttihad ve Terakki Partisi, din adamlarını saraya telgraflar
çekmeleri için teĢvik etimĢti. Bu telgrafların içeriğinde, II. Abdülhamid‘e atıfta bulunularak, meĢrutiyeti
ilan edeceğine söz vererek padiĢah olduğu halde sözünde durmayan bir kiĢinin hükümdarlığının caiz
olmayacağı vurgulanıyordu5. Bu çerçevede bir telgrafta dönemin çelebisi Abdülhalim Çelebi tarafından
gönderilmiĢti6.
Abdülhalim Çelebi bununla da yetinmeyerek, 31 Mart olayına müteakip Hürriyet Ordusu Komutanı,
Meclisi Ayan ve Meclis-i Mebusan ve Bakanlar‘a telgraflar gönderdi. Bu telgraflarda, kuvvet ve
adaletlerini övüyor, milletin bu giriĢimden memnun olduğunu belirterek, ―Abdülhamid kendi hain çetelerinin
muavenetiyle dini alet etti. İade-i istibdat için şeriat hilafında bulundu ve hanis (ettiği yeminini yerine getirmeyen)
oldu. Binaenaleyh kendine tevdi edilmiş olan Peygamberi zişanımızın seyfini taşımağa layık değildir. Herhalde bu seyfi
madeletin ondan nezedilip layık ellere tevdi edilmesini teklif ederiz. Cümlemiz sizin ile beraberiz‖ (20 Nisan 1325)7
denilmekte idi.
II. Abdülhamid‘in tahttan indirilmesinden sonra, Mevleviler yeniden ikbal günlerine döndüler. Yeni
padiĢah Mehmet ReĢat‘a -padiĢahlara genellikle kılıç kuĢatan Ģeyhülislamlar olduğu halde- Abdülhalim
Çelebi kılıç kuĢattı.8 Bu olay, Mevleviliğin siyasette etkili olmaya baĢladığı III. Selim döneminden bu yana,
yana, Mevlevi propagandasının ilk ve son baĢarısı idi.9
Sezai Küçük, a.g.e., s.363-368.
Gölpınarlı, a.g.e., s.171.
3 Sezai Küçük, a.g.e., s.374-375.
4 Gölpınarlı, a.g.e., s.273.
5 Gündüz, a.g.e., s.234.
6 ―..II. Abdülhamid‘in meĢrutiyete sadık kalacağına ahd-ü peyman etmiĢ olduğu halde, nakz-ı ahd ettiği cemiyet (Ġttihad ve
Terakki) tarafından beyan edilerek nakz-ı ahd eden bir padiĢahın makam-ı hükümdaride bekası caiz olamayacağından
bahisle, Konya‘da makamında bulunduğum zamanlar cemiyet, Meclis-i Ayan ve Mebusan Riyasetleri ile hareket eordusu
kumandanına nakz-ı ahde den bir padiĢahın makam-ı hükümdaride bekası caiz olamayacağından, ceddim Sultan Veled
hazretleri canibinden kendilerine hediye edilen seyfin müĢarünileyhden nez‘i hakkında cebren birer telgrafname keĢide
ettirmiĢ ve zaten de müĢarünileyhin hazretlerini makam-ı saltanattan hal‘ etmiĢlerdir‖. Gölpınarlı, a.g.e., s.178.
7 Gölpınarlı, a.g.e., s.277.
8 Gölpınarlı, a.g.e., s.179.
9 Sultan ReĢat‘a kadar hiçbir Çelebi padiĢaha kılıç kuĢatmamıĢtır. PadiĢahlara adet-i hasene-i devlet oalarak Nakibü‘l EĢraf
kılıç kuĢatmadadır. Ve nakibü‘l eĢrafın kılıç kuĢatması ―kanun-ı kadim-i Osmani üzere bir resmi mukarrerdir. Bazı
1
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Sonuç
Osmanlı padiĢahları baĢlangıcından itibaren dini önderlerle sürekli iyi iliĢkiler kurmuĢ, onların
fikirlerine itibar etmiĢlerdir. Bu çerçevede Mevlevilik en baĢta ele alınması gereken tarikatlardan birisidir.
Her ne kadar Mevlana Celaleddin Rumi‘nin yaĢadığı döneme müteakip uzun yıllar, bu tarikat teĢkilatlanıp
yaygınlaĢamamıĢsa da sonradan Osmanlı Devleti‘ndeki siyasal ve sosyal olaylarda gözardı edilemeyecek
bir etkiye sahip olmuĢtur.
XIV ve XV. Yüzyıllarda Mevleviliğin teĢkilatının kurulup yaygınlaĢmaya baĢlamasıyla birlikte, geniĢ
imparatorluk topraklarında hızla yayılmaya baĢlamıĢ, padiĢahlarla Mevleviler‘in iliĢkileri geliĢmiĢtir.
Ancak, Mevlevi önderlerinin Osmanlı padiĢahlarıyla asıl etkili münasebeti III. Selim zamanında baĢlamıĢ,
II. Mahmud Devri‘nde zirveye ulaĢmıĢtır. II. Abdülhamid Devri‘ne gelinceye kadar, padiĢahlar,
kendilerini Mevleviler‘le çok yakın hissederek onları desteklemiĢlerdir. Bu yakınlıkta pek çok faktörün
yanında hiç kuĢkusuz en önemli faktör, Yeniçeri Ocağı‘nın kaldırılması ile BektaĢiliğe karĢı Mevleviliğin
önem kazanmasıdır. Yani, Devletin BektaĢiliğin yerine Mevleviliği yerleĢtirmesidir.
II. Abdülhamid Devri‘nde, Mevleviler eski ihtiĢamlı günlerini yaĢayamamıĢlardır. Her ne kadar,
padiĢahın tahta geçmesinde önemli katkıları olmuĢ ve PadiĢahın ilk yıllarında oldukça yakın iliĢkiler
kurmuĢlarsa da, sonradan Yenikapı Mevlevihanesi baĢta olmak üzere pek çok Mevlevihane takibata
uğramıĢtır. Bunun yanında desteklenen Mevlevihaneler de olmuĢtur. PadiĢahın bazı Mevlevihaneleri
destekleyerek bazılarını takibata maruz bırakması, kendi politikalarına destek vermeleri ya da
vermemelerinden kaynaklandığı açık bir durumdur.
Mevleviler, II. Abdülhamid‘in uzun saltanatında çektikleri sıkıntılardan sonra, bir Mevlevi müntesibi
olan Sultan ReĢat zamanında yeniden destek görmeye baĢlamıĢlardır.
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padiĢahlara nakibü‘l eĢraf yerine Ģeyhülislamın kılıç kuĢatması da herhalde bir mazeretten yahut padiĢahın isteğinden ileri
gelmektedir. III. Ahmed‘in kılıç kuĢanma töreninden anlıyoruz ki, Silahdarağa ve Yeniçeri Ağası da bu törende bulunan
tabii üyelerdendir. PadiĢahın silahlarının ve padiĢah da ocaktan sayıldığı için Yeniçeri Ağasının bu törende
bulunmasından daha tabii bir Ģey de olamaz. (Gölpınarlı, a.g.e., s.274-276).

EVLĠYA ÇELEBĠ SEYAHATNAMESĠ‘NDE ADI GEÇEN MEVLEVĠHANE VE
TEKKELER
Dr. M. Askeri KÜÇÜKKAYA*

GiriĢ
Kültür tarihimizin önemli kaynaklarından Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Mevlevilikle ilgili çok
değerli bilgiler bulunmaktadır. Mevlana Celaleddin-i Rûmî‘nin hayatı, tasavvufî kiĢiliği, topluma etkileri ve
halifelerinin irĢad faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiĢtir. Özellikle, mevlevihaneler hakkında detaylı bilgi
bulunmaktadır. Yapı Ģekli, hizmet alanları ve topluma yönelik çalıĢmaları hakkında değerli bilgiler
sunulmuĢtur.
MEVLEVĠHANE VE TEKKELER
1. Mevlana Celaleddin-i Rûmî Tekkesi: Konya‘daki Mevlevilerin merkezî tekkesidir. Evliya
Çelebi, bu tekke‘nin güzelliğini ifade etmek için, “ ...vasfında lisân kâsırdır.” 1 der.
Mevlananın kabride buradadır. Babası Bahaeddin Veled ile birlikte aynı yerde yatmaktadır.2 Evliya
Çelebi, bu makamın Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığını söyler. Her ne kadar birçok padiĢah burayı
tamir etmiĢlerse de esas banisinin Sultan Süleyman olduğunu ifade eder. Sultan Süleyman H.941
tarihinde Bağdat seferine giderken, uğradığı Konya‘ya Mevlana‘nın makamının yapılması için iki yüz kese
altın verir. Bağdat‘ı fethettikten sonra Konya‘ya uğrarken ilk önce Mevlana‘nın sandukasını altın
sırmalarla donatıp, etrafını da gümüĢ parmaklıklarla çevirir. Dört tarafına da hüsn-i hât ile ayetler
yazdırmıĢtır. GümüĢ kapkacak, Ģamdan, buhurdan, gülsuyu kapları, meĢalelikler, binlerce süslü kandil ve
avizeler yerleĢtirmiĢtir. Mevlana‘nın babasının sandukası Mevlana‘dakinden daha yüksek yapılmıĢtır. BaĢ
kısmında Mevlevi külahları üzerine beyaz sarıklar konmuĢtur. KeĢmir ve Lahor Ģalları örtülmüĢtür.
Evliya Çelebi, kabirlerin semâ‘hânenin güney kısmında olduğunu belirtir. Etrafları parmaklıklarla
örülmüĢtür. Ayrı ayrı kubbeler yapılmamıĢtır. Semâ‘hânesi cilalı olup, geniĢ bir yerdir. Beyaz mermerlerle
döĢenmiĢ avlusunda, haftada bir Mevlevî ayîni yapılırdı. Mevlevî ayînine katılanların bilgili kiĢiler
olduğuna dikkat çeken Evliya Çelebi, bunların mütevâzi bilgili kiĢiler olduğunu söyler. Tekkedeki mutfak,
kiler, fırın ve yemekhanenin de Sultan Süleyman hayratıdır. Tekkenin yanındaki camii ve iki minaresi de
Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıĢtır.3
2. Bursa Mevlevîhanesi : Evliya Çelebi, XVII. Yüzyılda Bursa‘ya yaptığı seyahatte gördüğü
tekkelerin içerisinde en büyüğü olarak tanıtmıĢtır. PınarbaĢı yolu üzerinde bulunan bu Mevlevîhane‘nin
70-80 odalı ve geniĢ bir semâ‘hâneden müteĢekkil olduğunu belirtir. “ Cümleden mükellef, âsitâne-i Hazret-i
Mevlânâ- Celâleddîn-i Rûmî‟dir. Pınarbaşı râhı üzre yetmiş seksen hücreli ve semâ‟ meydaniyle arasta, bâğ ve bağçe ile
pirâstedir.” 4 Bu Mevlevîhane, Ahmed Cünûnî (ö. 1030/1620) tarafından PınarbaĢı‘nda yaptırılmıĢtır.5
* Harran Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı.
1 Evliya Çelebi, Seyahatname, NeĢreden Ahmet Cevdet, Ġkdam Matbaası, Ġstanbul, 1314., III/26-27.; Evliya Çelebi,
Seyahatname, ( Evliya Çelebi b. DerviĢ Muhammed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Topkapı Sarayı Bağdat 304 ve
305 Yazmasının Transkripsiyonu Dizini) Haz. Yücel Dağlı,Seyit Ali Kahraman , Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 19981999-2001.3/18-19.
2 Seyahatname, (Cevdet), III/24-25.; A.g.e., (Heyet), 3/21.
3 A.g.e., (Cevdet),III/26-27.; A.g.e.,(Heyet), 3/21-22.
4 A.g.e., (Cevdet), II/17.
5 Mustafa Kara, Bursa‘da Tarikatlar ve Tekkeler, I-II, Uludağ Yayınları Ġstanbul I.Cilt 1990 Ġstanbul, II- Cilt Ġstanbul
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3. Amasya Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Tekkesi: Evliya Çelebi, Mevlânâ Celâleddin Rumî
tekkesinin Amasya‘nın kırk tekkesi içerisinde en güzel tekke olduğunu söyler. Mevlevihânesi ile, semâ‘ ve
safâ hânesinin de olduğunu kaydeder.1
4. Erzincan Mevlâna Celâleddin-i Rûmi Tekkesi: Evliya Çelebi, Erzincan‘da yedi tekkenin
olduğunu söylemiĢtir. Bunlardan Hazreti Mevlâna ile Abdulkadir Geylanî‘nin tekkelerinden
bahsetmektedir. Evliya Çelebi, Erzincan‘daki Hazreti Mevlana tekkesinde her gece Mevlevî âyîni
yapıldığını, kütüphanesinde bizzat Mevlana‘nın el yazması bir Kur‘an-ı Kerim ile Mesnevîsinin olduğunu
söylemektedir. Yine bu tekkede Mevlâna‘nın evlatlarından Çelebi Efendi‘nin medfun olduğunu da ifade
etmektedir.2
5. Ankara Hazreti Mevlana Tekkesi: Cenap Ahmed PaĢa tarafından yaptırılmıĢtır. Üç tarafının gül
bahçeleri ile çevrildiği ifade edilmiĢtir.3
6. ġems-i Tebrizî Tekkesi: Konya‘da mevlevi tekkelerinden olan ġems-i Tebrîz-i tekkesinin yüksek
kubbeli bir yapı olduğunu söyleyen Evliya Çelebi, bu tekke de Mevlevi ayininin yapıldığını
söylemektedir.4
7. Yenikapı (Yalıkapı)5 Mevlevîhanesi: Evliya Çelebi, bu mevlevîhaneyi yeĢilliklerle çevrili, yetmiĢ
fakirin kaldığı, vakfına ait yetmiĢ dükkanı bulunan bir yapı olarak tanıtır. Bakımlı ve muntazam bir yapı
olarak hizmet gören bu tekkenin iç duvarlarının süslü ve müzeyyen bir tarzda inĢa edildiğini de kaydeder.
6 Mevlevîyye‘nin Ġstanbul‘daki ikinci büyük merkezi olan bu tekke, Yeniçerî Kâtibi Malkoç Mehmet
Efendi (ö. 1056/1646) tarafından 1006/1597-98 yılında, Zeytinburnu Ġlçesi, Merkez Efendi Mahallesi
Mevlevîhâne Caddesi üzerinde yapılmıĢtır.7
8. KasımpaĢa Mevlevihânesi: KasımpaĢa‘da bulunan bu tekke için Evliya Çelebi; “....Sultan Murad
Han-ı Rabi asrında Abdi Dede hazretleri himmet-i ehbâbı ile kendüleri cümle ahbablarına himmetleri Ferhad-vârî
ırgatlık iderek bina etmişler Zemini mürtefi‟cedir..” 8demektedir. Beyoğlu, Surûrî Mehmed Efendi Mahallesi,
KasımpaĢa Mevlevîhane Caddesi‘ndedir. IV. Murad‘ın ġeyh Abdi Dede‘nin bostanına altı kârgir, üstü
ahĢap olarak yaptırdığı iki katlı bir binadır. Çift merdivenli iki giriĢ kapısı olan bu yapının ortası tuğla
kemerlidir. Zamanımızda üstü çökmüĢ, harabe durumundaki tuğralı ve kitâbeli avlu kapısı mevcuttur.9
9. Galata Mevlevîhanesi: Ġskender PaĢa tarafından yapıtırılmıĢtır. Kale Kapısı dıĢında, yüksek bir
yerde bulunan bu tekkenin, yüz odası ve geniĢ bir avlusu olduğunu öğrenmekteyiz.10 Bu mevlevîhane,
Beyoğlu, Tünel, Galip Dede Caddesi‘ndeydi.11

1993.I/124.
Seyahatname, (Cevdet), II/188.
2 A.g.e.,(Cevdet),II/ 381.
3 A.g.e., (Cevdet),II/430.
4 A.g.e., (Heyet), 3/19.
5 Evliya Çelebi Seyahatname, (Evliya Çelebi b. DerviĢ Muhammed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Topkapı Sarayı
Bağdat 304 Yazmasının Transkripsiyonu Dizini), Haz. Orhan ġaik Gökyay, Yapı Kredi Yay. Ġstanbul 1996.,s. 161.de
Yalıkapısı Mevlevîhânesi olarak geçmektedir.
6 A.g.e, (Cevdet), I/392., (Gökyay), s. 166.; A.g.e., (Topkapı Bağdat 304),117a.
7 Yenikapı Mevlevîhânesi için bk. M.Baha Tanman, “Yenikapı Mevlevîhânesi” IX.Vakıf Haftası Kitabı, Ankara, 1992.s.93108.; Mustafa Özdamar, Dersaâdet Dergâhları, Kırk Kandil Yay.,Ġstanbul. 1994.s.145-149.; Ekrem IĢın- M. Baha
Tanman, ―Yenikapı Mevlevîhânesi” DBĠA, VII/476-485.; Yüksel YoldaĢ Demircanlı,Ġstanbul Mimarisi Ġçin Kaynak Olarak
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yay. Ġstanbul, tarihsiz, s. 303.
8 Seyahatname., (Cevdet), I/420; Evliya Çelebi, Seyahatname, (15.Cilt) TürkçeleĢtiren Zuhurî DanıĢman, Zuhurî
DanıĢman Yayınevi, Ġstanbul, 1969-1971. II/120.;GeniĢ bilgi için bkz: Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü‘l-Cevâmî I-II,
Matbaa-i Amîre, Ġstanbul, 1281. II/10-11.
9 Demircanlı, a.g.e., s. 302.
10 Seyahatname, (Cevdet), I/442.; A.g.e., (Gökyay), s. 189.; A.g.e., ( Topkapı Bağdat 304),133a.; A.g.e., (DanıĢman),
II/141.XIII/170.; GeniĢ bilgi için bkz. Ayvansarâyî, Hadîka, II/42-48.
11 Demircanlı, a.g.e., s. 300.
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10. BeĢiktaĢ Mevlevihânesi: BeĢiktaĢ‘ta sahil kenarında olan bu tekkenin1 Ġstanbul‘da ve baĢka
yerde benzerinin olmadığına dikkat çeken Evliya Çelebi, kubbesinin bir benzerinin yapılamayacağını iddia
eder. Sema‘hânesi baĢtan baĢa ceviz kaplamalı olan bu tekkenin, duvar ve tabanı nakıĢlı necef
mermerinden yapılmıĢtır. Evliya Çelebi, bu tekke için: “...tekye-i Mevlevîhâne-i Beşiktaş Paşa, leb-i deryâda
semâ‟hânesi deryâya nâzır fevkânî bir mevlevihânedir kim İslambol‟da ve ğayrı diyarda misli yokdur. Semâ‟hânesi bir
musanna tavan kubbe-i la‟l-gûndur gayet kim şimdiki üstadları ana nazire kubbe inşâ idemezler gayet ref‟i ve pesendîde
kubbe-i âlîdir...” 2 BeĢiktaĢ Mevlevîhanesi 1031/1621 de Ohrili Hüseyin PaĢa tarafından yaptırılmıĢtır.
Günümüzde kullanılan Çırağan Sarayı‘nın ortasında bir yerde imiĢ. Bu mevlevîhanenin sadece, deniz
kıyısında bir mezar taĢı zamanımıza ulaĢmıĢtır. II. Mahmud tarafından sarayın onarımı yapılırken
mevlevîhane, Ortaköy‘e taĢınmıĢ, 1868 de Maçka‘ya 1973‘te de günümüzde Bahariye Mevlevîhanesi
olarak isimlendirilen Silahtarağa Caddesindeki yere yerleĢtirilmiĢtir.3
11. Kayseri Hazret-i Celâleddîn-i Rûmî Tekkesi: Kayseri‘deki tekkeler içerisinde zikredilmiĢtir.
Mevlevi derviĢlerinin kaldığı bu tekkede, haftada iki defa semâ‘ ayîni yapılırmıĢ. Bu tekkenin kapısı
önünde güzel bir çeĢme olduğunu öğrenmekteyiz. Tekke de birçok oda, mutfak ve çalgı odası
bulunmaktaydı.4
12. Edirne Hazret-i Celâleddîn-i Rûmî DerviĢleri Tekkesi: Seyahatname‘de belirtildiğine göre,
bu tekkenin ilk faaliyet döneminde kaza sonucu bir cinayetin meydana gelmesinden dolayı faaliyetine ara
verilmiĢtir. Ana binaya bir minare yaptırılarak camiye çevrilmiĢtir. Daha sonra, caminin kuzey bahçesine
tekke inĢa edilmiĢtir. ĠnĢa edilen tekkenin bünyesinde, imaret, medrese ve derviĢ odaları yapılmıĢtır. Her
hafta düzenlenen semâ‘ ayinine iki yüzün üzerinde derviĢin katıldığı ifade edilmiĢtir. Semâ‘ ayinine katılan
derviĢlerin çeĢitli makamlarda ilahîler icra ettikleri de verilen bilgilerdendir. 5
13. Bağdat Mevlevihânesi: Bağdat‘taki yedi yüz tekkenin meĢhurlarından sayılmıĢtır.6
14. Tokat Mevlevihânesi: Seyyahımız 1066/1656 yılında gittiği Tokat‘ta bu Mevlevihâne‘yi
görmüĢtür.7 Mevlevihâne hakkında verdiği malumattan anlaĢıldığına göre, gayet mamur ve bakımlı bir
yerdir. Bânîsi Sultan I. Ahmed Han vezirlerinden Sülün Muslu PaĢa‘dır. Evliya Çelebi, bu Mevlevîhâne‘yi
güzel ve bakımlı olmasından dolayı, benzerinin az bulunduğunu ifade etmek için BeĢiktaĢ Mevlevîhânesi
ile karĢılaĢtırmıĢtır. Vakıflarının çokluğu nedeniyle, iyi hizmet yapılan bir Mevlevîhânedir. Yüksek ve
ağaçlı bir yerdedir. Bu Mevlevihâne‘de haftada iki gün mukâbele yapılırdı. 8
15. Gelibolu Mevlâna Celaleddin-i Rûmî Tekkesi: Seyyahımızın ifadesiyle, bu tekkenin
Rumeli‘nde bir benzeri yoktur. Çok güzel ve bakımlı bir tekkedir. YetmiĢ seksen derviĢin kaldığı bu
tekkenin mutfak, kiler ve semâ‘hanesi vardı. Bu tekkenin Ģeyhi Ağazâde denilen bir kiĢidir.
Mesnevîhândır. Evliya Çelebi, bu zatın sohbetlerine katılıp, elini öpmüĢtür.9
16. Saraybosna Mevlevî Tekkesi: Saraybosna‘da çeĢitli tarikatlara mensup kırk yedi adet tekke
bulunmaktaydı. Bunların içerisinde yalnızca Mevlevî tekkesi hakkında detaylı bilgi verilmiĢtir.
Saraybosna‘nın içinden geçen Malaçka nehrinin kenarında, yüksek bir tepenin üzerinde bina edilmiĢtir.
Etrafı bağ ve bahçelerle çevrili olan bu tekke seksene yakın derviĢ odası, mutrıban mahfili ve yemek
salonu ile büyük bir tekkeydi. ġeyhi, NeyzenbaĢı Mustafa Efendi isminde bir kiĢi olup, aynı zamanda hat
M. Baha Tanman, “ Beşiktaş Mevlevîhanesi”, DĠA, V/553-554.
Seyahatname, (Cevdet), I/450.; A.g.e., (Gökyay),s.192.; A.g.e., (Topkapı Bağdat 304),135b.; A.g.e., (DanıĢman), II/149.;
GeniĢ bilgi için bkz. Ayvansarâyî, Hadîka, II/104-109.
3 Demircanlı, a.g.e., s. 299.
4 Seyahatname., (Cevdet), III/179-180.; A.g.e., (Heyet), 3/107.
5 A.g.e, (Cevdet), III/ 452.; A.g.e., (Heyet), 3/253.; A.g.e, (Topkapı Bağdat 305), 158b.
6 Seyahatname, (Cevdet), IV/420.
7 Evliya Çelebi‘nin Tokat‘a yaptığı seyahatin değerlendirilmesi için bk. Kâzım Kopraman, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi‟nde
Tokat Şehrine Dâir Verilen Bilgilerin Değerlendirilmesi” , Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Ankara
1987,s.661-666.
8 Seyahatname, (Cevdet), V/60.
9 A.g.e., (Cevdet), V/318.
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sanatına da vakıf birisiydi.1
17. Üsküp Mevlevîhanesi: Üsküp‘te yirmiye yakın tekke bulunmaktaydı. Bu tekkelerden yalnızca
Mevlevî tekkesi hakkında bilgi verilmiĢtir. Daha önce ev olarak kullanılan bir yerdir. Melek Ahmet PaĢa
tarafından tamiri yapılarak Mevlevî tekkesi‘ne dönüĢtürülmüĢtü.2
18. Peçevî Hz. Mevlânâ Tekkesi: Seyyahımızın Almanya‘ya yaptığı seyahatte Macaristan
topraklarında Peçevî Ģehrinde gördüğü altı tekkenin en bakımlısıdır. Yakovalı Hasan PaĢa isminde bir
hayırsever tarafından yaptırılmıĢtır. Çok güzel bağ ve bahçelerden meydana gelen bir alanın içindedir.
Özellikle, derviĢlerin ney ve kudûm çaldığı zamanlarda, çevre bahçelerdeki bülbüllerin ötüĢleriyle yapılan
semâ‘ Ģölenine katıldıkları tasviri yapılmıĢtır. Mevlevîhane çok güzel nakıĢlı bir surette olup kubbeleri
kurĢundan yapılmıĢtır. Tarifinin imkansızlığına dikkat çeken Evliya Çelebi, bu tekkenin yetmiĢ seksen
odasının bulunduğunu söyler. Haftada iki defa ayin düzenlenirmiĢ. Bu tekkede kalanların sayısı hayli
fazladır. Bu tekkenin evkâfı yirmi bin kuruĢ olduğundan sabah ve akĢam yemek verilen bir tekkedir.
Rum, Arab ve Acem illerinde böyle bir tekke‘nin görülmediği de ifade edilmiĢtir. 3
19. Selanik Mevlevîhânesi: Ekmekçioğlu Ahmet PaĢa tarafından yapılmıĢtır. Selanik‘te Yenikapı
dıĢında bir yerdedir. Seyyahımız bu mevlevîhanenin güzelliğini ve imarını anlatmakta lisanın aciz kaldığını
söyler. Mevlana Celaleddin-i Rûmi‘ye beslediği muhabbetten dolayı bu mevlevîhâneyi tanıtmamak gibi
bir Ģey düĢünmediğini ifade eder. Tanıtımı yapılan bu mevlevîhanenin yüksek bir yerde imar edildiğini
öğrenmekteyiz. Bütün pencereleri denize nazır olan bu tekkenin dört etrafı da küçük odalardan
müteĢekkildi. Etrafı parmaklıklarla örülüydü. Semâhânenin kubbesi ahĢaptı. BeĢiktaĢ Mevlevîhânesinden
daha nakıĢlı ve müzeyyendir. Marangozların piri sayılan Habib-i Neccar‘ın dahi böyle bir kubbeyi kolay
kolay yapamayacağı, mübalağalı bir Ģekilde söylenmiĢtir. Semâhânenin bütün sütunları ahĢaptandı. ÇeĢitli
renk ve Ģekildeki avizelerde yansıyan ıĢıkların güzelliği muhteĢem bir görünüm kazandırırdı. Bu
mevlevîhanede yüzlerce derviĢin kaldığı, ilim tahsilinde bulundukları, özellikle Kuran ve Mesnevî
okudukları belirtilmiĢtir. Vakıfları çok olan bir tekke olduğundan, mutfak kısmının zengin olduğu da
ifade edilmiĢtir. 4
20. Romanya YeniĢehir Benderî Mevlevîhânesi: YeniĢehir Benderî, Romanya‘nın Tırnovi Ģehrine
yakın bir yerdedir. Evliya Çelebi‘nin ifadesine bakılırsa, burada çeĢitli tarikatlara mensub on tane tekke
bulunmaktaydı. Bunların en meĢhuru ve tanınmıĢ olanı YeniĢehir Benderi Mevlevîhânesidir. Hububî
Efendi adında bir Ģeyhin gözetiminde faaliyette bulunmuĢtur. Elli beĢ adet derviĢi vardı. Semâ‘ meydanı,
derviĢ odaları, mutfağı ve diğer müĢtemilâtlarıyla güzel bir Mevlevîhâne olduğu anlaĢılmaktadır.5
21. Kütahya Mevlevîhanesi: Kütahya‘da Kapan Hanı‘na yakın olan bu Mevlevîhanenin birçok
derviĢ odaları, semâ‘hânesi ve mutrıbhânesi ile mamur bir yer olduğu ifade edilmiĢtir. 6
22. Antalya Mevlevîhânesi: Seyahatname‘de mevlevîhanenin Adalya‘da olduğu ifade edilmektedir.
Bu mevlevîhanenin Antalya Mevlevîhanesi olabileceği tahmin edilmektedir.7 Seyyahımız, Antalya‘da
çeĢitli tarikatlara ait yedi tekkenin olduğunu söylerken, bunların içinde en baĢta Mevlevîhaneyi ele alır.
Kale içinde kârgir bir binadan oluĢan bu mevlevîhanenin yüksek bir kubbesinin olduğu ifade edilmiĢtir.
Mevlevîhâneyi yaptıran hayır sahibinin türbesi de içindedir. 8
23. Karaman Mevlevî Tekkesi: Karaman‘da Bostancı Camiî sahasındadır. Seyyahımız, bu mevlevî

A.g.e, (Cevdet), V/431-432.
A.g.e., (Cevdet), V/556.
3 Seyahatname, (Cevdet), VI/199.
4 A.g.e., (OM),VIII/159-160.
5 A.g.e., VIII/195.
6 A.g.e., (DM), IX/23.
7 Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVII. Yüzyıl), Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı
Yay. Ġstanbul, 2001. s.304.
8 Seyahatname, (DM), IX/288.
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tekkesinde, Celaleddin-i Rûmî‘nin vâlidesinin medfun olduğunu söyler.1
24. Antep Mevlevîhânesi: Gaziantep Ģehrinde çeĢitli tarikatlara mensub kırk adet tekkenin olduğu
belirtilmiĢtir. Bütün bu tekkelerin en mühimlerinden Antep Mevlevîhanesi hakkında detaylı bilgi
verilmiĢtir. Evliya Çelebi, bu tekkenin mükemmel ve yapı itibariyle müzeyyen olması, onu diğer
tekkelerden ayırdığını belirtir. Tekkeyi, Türkmen ağası Mustafa Ağa isminde birisi yaptırmıĢ ve IV.
Murad‘ın silahtârı Mustafa PaĢa‘ya hibe etmiĢtir. Büyük ve sağlam bir bina olan Antep Mevlevîhanesinin
salonları ve kırk elli hücresinin mermer döĢeli olduğu belirtilmiĢtir. Bahçesinde birçok meyve ağaçlarının
bulunduğu, çeĢitli çiçeklerin bahçeye ayrı güzellik kattığı da ifade edilmiĢtir. Bu tekkenin güzelliğini ifade
etmek için, Çelebi, Konya‘daki Mevlâna türbesinin dıĢındaki hiçbir yerin burası ile boy ölçüĢemeyeceği
iddiasında bulunur. Böyle bir güzelliğin ancak Haleb‘te olabileceğini söyler. Bu tekkenin yapılıĢ tarihini de
Mevlâna‘nın kerametine bağlar. Zira, tekkenin yapılıĢını ifade eden kitâbesindeki tarih mısrası, Mesnevîde
yazılan ilk mısradır.2
25. Kilis Mevlevîhânesi: Seyahatname‘de Kilis‘te Mevlevîyye‘ye ait bir Mevlevîhânenin olduğu
belirtilmektedir.3
26. Halep Hazret-i Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî Tekkesi: Evliya Çelebi, Halep‘te yüz yetmiĢ altı
adet tekkenin bulunduğunu söylemektedir. Tüm bu tekkelerin içerisinde en sağlam ve mamur olanının
Mevlâna Celaleddîn-i Rûmi tekkesi olduğunu belirtir.4 O kadar güzel ve bakımlıdır ki, Konya‘daki
Mevlâna Türbesi ile eĢdeğerde tutulmuĢtur. Bir bahçe içinde bina edilen bu tekkenin, dört tarafının da
hücrelerle çevrili olduğu kaydedilmiĢtir. Semâ‘ ayinlerinin yapıldığı bu tekkede, neylerin uĢĢak makamında
çalındığı ifade edilmiĢtir. Tekkenin ortasında balıklarla dolu bir su havuzu varmıĢ. Havuzun etrafında ise
çınar ve servi ağaçları bulunmaktaymıĢ. Bu tekkede bir çok derviĢin kaldığı da verilen bilgiler arasındadır.5
Halep Mevlevîhanesinde ġeyh Bekrî isminde bir derviĢin postniĢîn olduğu bildirilmektedir.6
27. TrablusĢam Mevlevîhânesi: Seyyahımız TrablusĢam‘da çeĢitli tarikatlara mensub yedi adet
tekkenin olduğunu söyler. Bunların içinde en müzeyyen ve bakımlısı olarak Mevlevîhane‘ye ele alır.
TrablusĢam‘ın ortasından geçen Gumeyza isimli akarsuyun kenarında yüksek bir yerde inĢa edilmiĢtir.
Mevlevîhâne‘nin bulunduğu mekan portakal, limon ve diğer meyve ağaçlarının sıklıkla olduğu bir yerdir.
Tekkenin odaları ile semâ‘hânesinin Gumeyza nehrine nazır olması, buraya ayrı bir güzellik
kazandırmıĢtır. ġadırvan ve fıskiyelerinin çalıĢır durumda olması, burayı gezip görmeye değer bir yer
haline getirmiĢtir. Mevlevîhanenin evkaflarının çokluğuna iĢaret eden Çelebi, bundan dolayı burada
birçok fakir derviĢin kaldığını ifade eder. ġeyhi hoĢsohbet ve Mesnevî‘yi çok güzel okuyan birisidir.7
28. Kudüs Mevlevî Tekkesi: Kudüs‘te Babı Amud‘un iç kısmındadır. Seyyahımız, Kudüs‘te yetmiĢ
tarikata mensub tekkelerin varlığından bahsederken, en mamur ve bakımlısının Mevlevî Tekkesi
olduğunu söyler.8
29. Mekke Mevlevîhânesi: Evliya Çelebi‘nin bildirdiğine göre Mekke‘de çeĢitli tarikatlara mensup
yetmiĢ sekiz adet tekke bulunmaktaydı. Bu tekkelerin içinde en mamuru ve büyüğü olarak Mevlevîhaneyi
zikreder. Mekke‘de Muallâ denilen yerde olan bu Mevlevîhâne, Mehmed Hindî Lahorî tarafından
yapılmıĢtır. Kendisi Mevlanâ‘nın oğlu Çelebi efendinin izniyle buranın Ģeyhliğini yapmıĢtır. Seyyahımızın,
burayı ziyaret ettiği dönemde Ģeyhi Gemci Ağa oğlu Ferhad Çelebi‘dir. Gemci Ağa oğlu Ferhad Çelebi,
seyyahımız ve beraberindekileri Mevlevîhânenin çevresine yerleĢtirdiği çadırlarda yirmi gün misafir
Seyahatname., (DM), IX/312.
A.g.e., (DM), IX/355-356.; Bârihüdâ Tanrıkorur, “Gaziantep Mevlevîhânesi‖, DĠA, XIII/475-477.; Hasan Yüksel, ―Ayıntab
Mevlevîhânesi”, Toplumsal Tarih, 1/1-6. S.5 (1994),s. 43-46.
3 Seyahatname, (DM), IX/363.; GeniĢ bilgi için. Orhan Cezmi Tuncer, “Kilis Mevlevîhânesi” Türkiyât AraĢtırmaları Dergisi,
yıl:2.S.2. (Mayıs 1996),s.259-281.
4 Bkz. Sezâî Küçük, “Halep Mevlevîhânesi”, ĠLAM, C.III.sy: 2 (Temmuz-Aralık) s. 73-106.
5 Seyahatname, (DM), IX/378.
6 A.g.e., (DM), IX/382.
7 A.g.e. (DM), IX/409-410.
8 A.g.e., (DM), IX/488.
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etmiĢtir. Mevlevîhâne, Mekke‘nin mesîre sayılan bir yerinde olduğundan, Mekke eĢrafından bir çok
kimsenin buraya geldikleri ifade edilmiĢtir. ġadırvanları, fıskiyeleri ve havuzu ile gayet güzel bir tekkeydi.1
30. Kahire Mevlevîhanesi: Kahire‘de Suku Salibe yakınlarındaydı. Birçok derviĢ hücreleri ve
semâ‘hânesi ile büyük bir tekkeydi. ġeyhi, Hasanzâde Efendi adında birisi idi. Seyyahımız, Ġstanbul
Kulekapısı Mevlevîhânesi Ģeyhi Adem Efendi‘nin Mekke dönüĢü buraya uğradığı ve burada vefat edip,
bu tekkeye defn edildiğini söyler. ġeyh Adem‘in vefat tarihi için:
“Adem dedemiz iderek gitdi cinâne”
diye tarih düĢürüldüğü ifade edilmiĢtir. 2
Sonuç
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Mevlana ve Mevlevilik kültürü üzerine çok değerli bilgiler bulmak
mümkündür. Evliya Çelebi, gezip gördüğü yerlerde bulunan Mevlevi tekkelerini ziyaret etmiĢ, dikkatli bir
Ģekilde inceleme imkanı bulup, malumat vermeye çalıĢmıĢtır. Seyahatname‘de otuz mevlevihane
hakkında bilgi verilmiĢtir.
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URFA MEVLEVÎHÂNESĠ VE URFA‘DA MEVLEVĠLĠK
Yrd. Doç. Dr. Ġlhan PALALI

Mevleviliğin Urfa‘ya Gelmesi ve Mevlevîhânenin KuruluĢ Tarihçesi
Urfa Mevlevîhânesi‘nin kuruluĢ kitabesi ve vakfiyesi bulunamadığı için Mevlevîhâne‘nin kesin
kuruluĢ tarihi bilinmemektedir. Bugüne kadar yapılan araĢtırmalar elde edilebilen kaynaklara
dayanarak Mevlevîhâne‘nin kuruluĢ tarihini XVII. yüzyılın ilk yarısı ve XVIII.yüzyılın ikinci yarısı
arasında birkaç tarih olarak göstermektedirler1.
Bize göre Urfa Mevlevîhânesi‘nin kuruluĢ tarihi çok daha eski olmalıdır. Osmanlı Devleti‘nde
mevlevîhânelerin kuruluĢ tarihçesine baktığımız zaman bu konudaki kanaatimiz daha da
güçlenmektedir. Anadolu Selçukluları‘nın son döneminde ve Beylikler Devrinde ―Mevlevîlik‖ devrin
devlet adamları ve beyler tarafından korunmuĢ, II. Murat Döneminde Osmanlı topraklarına girmiĢ.
Ġstanbul‘un fethinden sonra Ġstanbul‘da kurulan mevlevîhâneler ile Ġstanbul, Konya‘dan sonra en
önemli ―Mevlevi ġehri‖ haline gelmiĢtir. II. Bayezid döneminde yapılan hukuki düzenlemeler ile
―Mevleviliğe‖ bir imparatorluk kurumu statüsü kazandırılmıĢ sağlıklı bir maddi yapıya kavuĢabilmesi
için vergi muafiyeti getirilecek vakıflar tesis edilip düzenli nakdi yardım gibi imtiyazlar tanınmıĢtır2.
Yavuz Sultan Selim‘in Mısır seferi sırasında 1515-1517 Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Suriye,
Mısır Osmanlıların eline geçmiĢtir3. Fetihten sonra kurulan mevlihanelere baktığımızda hemen
Osmanlı Devletinin eline geçen bu yerlerin önemli merkezlerinde XVI. Yüzyılın ilk yarısında Halep,
Kahire, Kudüs, ġam, Kilis ve XVII. Yüzyılda Anteb Mevlevîhâneleri kurulmuĢ olduğu
görülmektedir4. Hal böyle iken o dönem de Urfa‘nın da önemli bir merkez olmasından dolayı
Urfa‘da da bir mevlevîhâne‘nin kurulmuĢ olması kuvvetle muhtemeldir. Bu görüĢümüzü
güçlendiren birçok deliller vardır. Bunları aĢağıda açıklamaya çalıĢacağız.
Selçuklu, Beylikler ve erken Osmanlı dönemi semahaneleri tek kubbelidir. Bu Mevlevîhânelere
örnekler Ģunlardır: Konya Mevlana Dergahı, Konya Cemal Ali Dede Zaviyesi, Afyon, Manisa,
Antalya, Edirne, Tire, Kilis, EskiĢehir, Ankara, Karaman, Ayıntab, Urfa Mevlevîhâneleri5.Urfa
Mevlevihanesi‘nin de tek kubbeli olması bu görüĢümüzü desteklemektedir Ayrıca 1911 yılında, Urfa
Mevlevîhânesi postniĢini Seyyid Ahmed Dede Urfa Mevlevîhânesi‘nin kuruluĢ tarihiyle ilgili olarak
Konya Çelebisine bilgi verirken, 29 Kanun-ı evvel 1327 (Aralık 1911) tarihli mektubunda
―Mevlevîhânemizin tarih-i te‘sisi bilinmeyib ancak bani-i evvel Hacı Ġbrahim Ağa ve bani-i sanisi
Rakka (Urfa) Valisi Hüseyin PaĢa olduğu iĢitilmiĢtir‖6. Bu ifade Urfa Mevlevîhânesi‘nin iki defa
kurulduğunu ilk kurucusunun Ġbrahim Ağa adında bir zat olduğunu ilk kuruluĢ tarihinin


Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
Cihat Kürkçüoğlu, bkz. ―(1650-1740 arası Urfa Mevlevîhânesi‖, II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler
Kongresi, S.Ü. Türkiyat AraĢtırmaları Dergisi, Özel Sayı, Konya 1996; Eroğlu Süreyya, ―Urfa Mevlevîhânesi‖, Uluslar
arası DüĢünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu Bildirileri, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale, s.689; Mahmut KarakaĢ,
―ġanlıurfa‘da Mevlevîlik‖, GAP Gezgini, S.2, Mart 2006, Urfa, s.60.
2 Barihuda Tanrıkorur, ―Mevleviye‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi, C.29, S.469.
3 DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslam Tarihi, Çağ Yayınları, C.10, Ġstanbul, 1989, s.303 vd.
4 Tanrıkorur, agmd, s.469-470.
5 Nilgün AçıkönkaĢ, ―Mevleviliğin Güzel Sanatlarla ĠliĢkisi‖, Uluslar arası DüĢünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu
Bildirileri, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale, s.501.
6 Mevlana Müzesi ArĢivi, n.50/3
1

374

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

hatırlanmadığı için bize göre çok eski bir tarih olduğu muhtemelen XVI. yüzyılın ilk yarısı veya
ortaları olması ihtimalini akla getirmektedir.
Yine Osmanlı Devleti‘nde ―Mevlevîlik‖ ve mevlevîhânelerin genel kuruluĢ seyri ve tarihçesine
baktığımızda özelde de Urfa Mevlevîhânesi‘nin kuruluĢ ve tarihçesi ile paralel bir geliĢme göstermesi
bu görüĢümüzü desteklemektedir.
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde‖ Mevlevîlik ―büyük bir geliĢme
göstermiĢtir. Bu geliĢmenin Anadolu‘da Safevi propagandasının en yoğun günlerinde meydana
gelmesi, Konya‘da Çelebilik Makamında oturan Hüsrev Çelebi zamanına rastlamaktadır. Devlet
Safevi propagandasına karĢı halk üzerinde nüfuz sahibi olan BektaĢilik ile Mevleviliği denge halinde
tutmaya çalıĢıyordu. 1561 yılında Hüsrev Çelebi‘nin ölümü üzerine yerine geçen Ferruh Çelebi
zamanında artan vakıf gelirleri yüzünden Çelebiler arasında ihtilaf çıkmıĢ Ferruh Çelebi‘nin hükümet
tarafından 1583 yılında azl edilmesiyle ―Mevlevîlik‖ memleket genelinde bir sarsıntı geçirmiĢtir.
Ancak XVII. yüzyılın baĢlarında I. Bostan Çelebi zamanında toparlanmaya baĢlamıĢtır 1.
Eğer düĢündüğümüz gibi Urfa Mevlevîhânesi Urfa‘da XVI. yüzyılın ortalarında kurulmuĢ idiyse,
memleket genelinde Mevleviliğin geçirdiği sarsıntıdan etkilenmemesi mümkün değildi.
Muhtemelen bundan dolayıdır ki, 1650 Urfa‘yı gezen Evliya Çelebi, Urfa Mevlevîhânesi ve
Mevlevîlikle2ilgili bilgi vermemiĢtir.
Yine Osmanlı Devleti‘nde Mevleviliğin kuruluĢ tarihi ve geliĢim aĢamasına baktığımız zaman IV.
Mehmet devrinde Sadrazam Fazıl Ahmed PaĢa‘nın desteğiyle Hünkar ġeyhliğine kadar yükselen
Vani Mehmed Efendi‘nin tarikatlar aleyhindeki faaliyetleri neticesinde de Mevlevilerin ―Yasağ-ı
bed‖ diye tarih düĢtükleri H1077 (1666) yılında sema yasaklanmıĢtır. Bu dönemde Anadolu‘da bazı
Mevlevîhâneler kapanmıĢ Konya da dahil olmak üzere birçoğu da kapanma tehlikesi geçirmiĢtir.
Sema yasağı 1095 (1684) de kaldırılmıĢtır3.
Yukarda verdiğimiz bilgilerden anlaĢılacağı üzere 1583-1684 yılları arası Mevlevîlik iki büyük
sarsıntı geçirmiĢtir.
Bu durumdan dolayıdır ki eğer Mevlevîlik tahmin ettiğimiz gibi XVI.. yüzyılın ikinci çeyreğinde
geldiyse4bu sarsıntıdan Urfa‘daki Mevleviliğin ve Urfa Mevlevîhânesi‘nin olumsuz olarak etkilenmesi
hatta var idiyse Mevlevîhâne‘nin kapanmıĢ olması ihtimali kuvvetle akla ğetirmektedir ki yine
yukarıda verdiğimiz belgedeki Urfa Mevlevîhânesi‘nin ikinci banisi Rakka (Urfa) Valisi Hüseyin PaĢa
olduğu iĢitilmiĢtir. Bilgisiyle uyuĢmaktadır. Yaptığımız bu değerlendirmeden ortaya çıkan sonuç bu
konuda yapılan araĢtırmaların XVIII. yüzyıla ait verdiği tarihler Mevlevîhâne‘nin ikinci kuruluĢuyla
ilgili olması gerekir. Urfa Mevlevîhânesi ile ilgili bilinen en eski kayıt 1705 yılına aittir5
Mevlevîlik 1684 yılında ―Sema Yasağı‖ nın kaldırılmasından sonra 18. yüzyıldan itibaren tam
anlamıyla olgunlaĢan ve içtimai-siyasi hareketlerden uzak duruĢu sebebiyle devletin desteğini
sağlamıĢtır.
III. Selim ile II. Mahmud‘un Mevlevi oluĢları ve 1826‘da Yeniçeri Ocağı ile birlikte BektaĢi
tekkelerinin kapatılması üzerine resmi itibarına bir defa daha kavuĢmuĢtur.
II. Mahmut Mevleviliğe girince maddi ve manevi destekte bulunmuĢ, onun döneminde Mevlevi
devlet adamlarından Halet Efendi sayesinde birçok Mevlevîhâne‘nin bakım ve onarımı yapılarak
Tanrıkorur, agmd, s.469.
Bkz. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, II. Cilt
3 Tanrıkorur, agmd, s.470.
4 Urfa Mevlevîhânesinin kuruluĢ tarihi ile ilgili yaptığımız bu değerlendirmeyi destekleyen baĢka kayıtlar da vardırki:
1540‘da Urfa‘daki Temürboğa Medresesi müderrisi Mevlana Ġbrahim, Vefai ġeyhi Seyyid Celaleddin vakfının
mütevellisidir. Ayrıca Urfa‘ya ait en eski ġer‘iyye Sicili 207 Numaralı, 1629-1631 yılları arasında tutulmuĢtur. Bu bilgiler
bu Ġbrahimlerden birinin Urfa Mevlevîhânesinin kurucusu olduğunu kesin olarak ispat etmese de en azından o
tarihlerde Mevleviliğin olduğunu kanaatimizce göstermektedir. Bk. A. Nezihi Turan, XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa)
Sancağı, ġanlıurfa, 2005, s.155.
5 Kürkçüoğlu, agm, s.304.
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Ģeyhlerine maaĢ bağlanmıĢtır.
Abdulmecid ve Abdulaziz devirlerinde devletin içinde bulunduğu iktisadi ve siyasi istikrarsızlık
sebebiyle mevlevîhânelere bağlı vakıf gelirlerinin ve yapılan bağıĢların azalmaya baĢlamasına rağmen
Mevlevîliğin halk üzerindeki etkisini ve itibarını göz ardı edemeyen devlet adamları mevlevîhânelerin
ihtiyaçlarını karĢılamayı sürdürmüĢlerdir1.
Urfa Mevlevihanesi ġeyhlerine MaaĢ Bağlanması
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivinde Urfa Mevlevîhânesi ile ilgili olarak bulduğumuz en eski kayıd 28.
H.1261/ M. 06.02 1845 tarihli olup PadiĢah Abdulmecid (1840-1861) dönemine aittir. Yukarıdaki
bilgilerden anlaĢıldığı üzere elimizdeki bu kayda göre bu dönemlerde devlet içinde bulunduğu
ekonomik sıkıntıdan dolayı, Ruha (Urfa) Mevlevîhânesi ġeyhi Abdülhamid Efendi‘nin mutasarrıfı
olduğu tımara hazine adına el koyulmasına rağmen onun yerine maaĢ tahsis etmiĢtir2. Urfa
Mevlevîhânesi PostniĢini Abdülhamid Dede Efendi‘nin maaĢı zaman içerisinde yetmeyince
H.02.R.1274/20.11.1857‘de içinde bulunduğu maddi sıkıntıyı bildirmek için Yenikapu
Mevlevîhânesi ġeyhi Osman Selahaddin Efendiye bir dilekçe yazmıĢtır. O da bu dilekçeyi Maliye
Nezareti Celilesine göndererek ―icrayı icabı hususunda emir buyurulursa...‖3 dileğinde bulunuyordu.
H.11 ca 1274/M.29.12.1857 tarihli bir arĢiv belgesine göre bu tarihte Urfa Mevlevîhânesi ġeyhi
Mehmed Efendi‘nin Uhdesinde bulunan ġeyh Ebubekir Vefai4 Hazretlerinin evkaf-ı Ģerife‘lerin
yerine baĢka bir vazife verilmiĢ...5 bu kayıt bu konuda daha önce yapılan araĢtırmalardaki verilen
bilgilerle karĢılaĢtırıldığı zaman bazı çeliĢki görülmektedir. ġöyleki daha önce bu konuda verilen
bilgilere göre Abdulhamid Dede‘nin ölümünden sonra Mevlevîhâne Ģeyhliğine Seyyid Ahmed‘in 6
geçtiği Ģeklindedir. Yukarıda verdiğimiz resmi belgelere göre Abdülhamid Dede Efendi‘nin
20.11.1857‘de Urfa Mevlevi ġeyhidir. 29.12.1857 tarihli ikinci belgede ise Urfa Mevlevîhânesi
ġeyhliğinde Mehmed Efendi‘nin adı geçmektedir. Bu kayıtlara göre ya Abdulhamid Dede Efendi
1857 yılının sonlarında vefat etmiĢerine Mehmed Efendi Ģeyh olmuĢ ya da Ziya Kazıcı‘nın 7belirttiği
gibi Urfa‘da bilinen Mevlevîhânenin dıĢında bulunan Halilü‘r-Rahman Mevlevi Zaviyesinin
ġeyhliğine 1856 yılında tayin edilen Mehmed Veliyüddin Efendi ile aynı kiĢi olduğu düĢünülebilir.
Ancak belgede ―Urfa Mevlevîhânesi ġeyhi‖ olarak geçmektedir.Fakat bu konu ile ilgili arĢiv
belgelerinden Abdülhamid Dede Efendi‘nin 20.11.1857 tarihinde sağ olduğu anlaĢılmaktadır. Bizim
bu konu ile ilgili yaptığımız arĢiv taramasında Kazıcı‘nın belirttiği Halilü‘r-Rahman Mevlevi Zaviyesi
ile ilgili hiçbir belgeye rastlayamadık.
Urfa Mevlevîhânesi ġeyhlerine maaĢ bağlanması ile ilgili dördüncü belge 28/31 1312
(30.08.1894) tarihli bir belge olup ―Urfa Mevlevi Tekkesinde ĠrĢad görevi yapan Seyyid Ahmed

Tanrıkorur, agmd, s.470.
BOA, Irade, Dahiliye, Dosya No: 97, Gömlek No:4891, Fon Kodu: I.DH.
3 BOA, Dos No: 242, G. No: 41, Fon Kodu: A}MKT.NZB.
4 BOA, Dos No: 248, G. No: 68, Fon Kodu: A}MKT.NZB.
5 Bu vakfın Urfa‘da M.1374‘de kurulan Mencik Zaviyesi Vakfıyla muhtemelen ilgili olup vakıf bütün emlakini Vefai ġeyhi
Seyyid Celaleddin ve onun neslinden gelenlere bağıĢlamıĢtı. Yukarıda verdiğimiz belgeden de anlaĢılacağı üzere
mütevelliliğini Mevlevi ġeyhleri üstlenmiĢti. 1540‘da Mütevellisi Müderris Mevlana Ġbrahim idi. Bkz. Nezihi Turan, age,
s.151.
6 C.Kürkçüoğlu‘nun agm‘sinde 227 Nolu Urfa ġer‘iyye Sicili kayıtlarına göre Abdülhamid Dede‘nin 1876‘da öldüğünü,
Sezai Küçük‘de Konya Mevlana Müzesi kayıtlarına göre Ahmed Dede‘nin kendi ifadesiyle babasının 1873‘de öldüğünü,
kendisinin onun yerine yirmiiki yaĢında postniĢin olduğunu söylemektedir. Bkz Sezai Küçük, Mevleviliğin Son Yüzyılı,
Ġstanbul, 2003, s.291. Urfa Mevlevîhânesinin sonuncu Ģeyhi Hasan Döner‘in oğlu Ahmet Asaf Efendi‘nin verdiği
bilgiye göre ise Hacı Abdulhamid Efendi‘nin 1852‘de vefatından sonra oğlu Seyyid Ahmed Efendi Mevlevi ġeyhi oldu.
Bkz. Mahmut KarakaĢ, ―ġanlıurfa‘da Mevlevîlik‖, GAP Gezgini, Sayı. 2 Mart 2006, s.60.
7 Bkz. Ziya Kazıcı, ―Osmanlı ArĢiv Belgelerine Göre Vakıfların Urfa‘daki Vakıf Hizmetleri‖, M.Ü. Ġlahiyat Fakültesi
Dergisi, Ġstanbul 1993, Sayı:5-6, s.96.
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Dedeye maaĢ tahsis‖1 edilmesi konusundaydı.
Urfa Mevlevîhânesi‘nin Onarımları
Yukarıda belirttiğimiz gibi PadiĢah Abdülmecit zamanında Urfa Mevlevîhânesi Ģeyhlerine maaĢ
bağlandığı gibi, Mevlevîhâne Vakfı‘na bağlı dükkanların kiralarının arttırılması için Sadaret Mektubi
Kalemi ve ilgili dairelerle yazıĢmalar yapılarak Mevlevîhânenin gelirleri 11.05.1860 tarihinde
arttırılmıĢtır2.
Yine 218 No‘lu Urfa ġer‘iyye Sicili‘nde H.1313 (M.1895) senesine ait 697 no‘lu belgeden
anlaĢılacağı üzere ―Urfa‘da kain Celaliye Vakfı Mütevellisi Hacı Seyyid Ahmed Dede hazır olduğu
halde Urfa‘nın Mahkeme mahallesinde Haffaf Hacı Veli bin Ġbrahim muvacehesinde.....‖ Urfa
Mevlevîhânesi vakfına aid Haffafhane de bulunan iki bâb dükkanın kirasının arttırılması ile ilgili
görülen dava kayıtlarında bir önceki sene 500 kuruĢa verilen dükkanların kiraları arttırılarak seneliği
600 kuruĢa çıkarılmıĢtır3.
Urfa Mevlevîhânesi Vakıf gelirleri yetersiz olduğundan zaman içerisinde Mevlevîhâne‘nin
külliyesi harap hale gelmiĢ 7/10/1861 (H.02/R/1278) tarihli bir arĢiv belgesine göre o günlerde
Mevlevîhâne‘nin tamamen harap olan derviĢ hücreleriyle, binasının yeniden yapılmasına ihtiyaç
olduğu ancak önceden belirlenen onbin kuruĢluk keĢif bedelinin yetmediği için inĢaatın hemen
bitirilmesi için inĢaatın yarım kaldığı, kıĢ mevsiminin gelmesinden dolayı inĢaatın hemen bitirilmesi
için üçbin kuruĢa daha ihtiyaç olduğu belirtilmiĢ, eksik kalan paranın Laleli Vakfına masraf kaydıyla
karĢılanması kararlaĢtırılmıĢtr4.
Yukarıda verdiğimiz belgeden anlaĢılacağı üzere Urfa Mevlevîhânesi 1861‘de önemli bir tamirat
geçirmiĢ bunun içinde devletten yardım almıĢtır. Ahmed Dede ġeyhliği döneminde 1327/1911‘de
Semahane, harem dairesi, derviĢ hücreleri, Ģeyh odası, dükkanlarıyla beraber külliyesinin tamamen
yıkılmaya yüz tutmuĢtur. Bu durum Urfa Mutasarrıfı tarafından yazılan bir mektupla Konya
Çelebisine detaylı tamir keĢfi krokisiyle gönderilerek acil tamire ihtiyacı olduğu bildirilmiĢtir 5. Fakat
dergahın bu tamiratının gerçekleĢtirilemediği 1925‘de Tekkelerin kapatılmasıyla harap olduğu
anlaĢılmaktadır6. Çevresindeki müĢtemilatı olan yapılar yıktırılarak yerine sebze hali inĢa edilmiĢ,
semahane kısmı uzun yıllar Hal esnafı tarafından belediyenin izniyle ambar olarak kullanılmıĢ,
oldukça bakımsız bir yer haline gelen semahane 1973 yılında Orhan Cezmi Tuncer‘in
projelendirmesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek Cami‘ye
dönüĢtürülmüĢtür7.
Semahaneye bitiĢik olarak yapılan sebze halinin dükkanlarının yıkılarak çevre düzenlemesinin
yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü 02.05.1992 yılında Kültür Bakanlığı Diyarbakır Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘na bir teklifte bulunmuĢ, kurul teklifi kabul etmesine rağmen
ödenek yetersizliğinden çevre düzenlemesi gerçekleĢtirilememiĢtir8.
2003-2004 yılında etrafının tamamen temizleneceği, çevresinde kafeler, satıĢ merkezlerinin
yapılacak oturma alanlarında yöresel taĢ iĢçiliğini yansıtan motiflerin yer alacağı bir proje9
BOA, Dos No: 30, G. No: 47, Fon Kodu: Y.P.R.K.U.M.
BOA, 19/4./1276 Dos No: 405, G. No: 12, Fon Kodu: A}MKT.UM.
3 Ġ.Burak Birecikli, 218 No‘lu Urfa ġer‘iyye Sicili Defteri Transkripsiyon ve Değerlendirme (H.1312-1317/M.1894-1899),
BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, ġanlıurfa, 2004, s.100
4 BOA, 02/R/1278, Dos No: 454, G. No: 20350, Fon Kodu: Ġ.M.V.L.
5 KMMA, Dos No: 68/44, 68/45; Sezai Küçük, age., s292; Gül Güler-Mustafa Güler, ―Urfa Mevlevîhânesi‖
6 Küçük, age., s.292.
7 Kürkçüoğlu, agm., s.304.
8 Kültür Bakanlığı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 18.06.1992 tarih ve 1048 sayılı kararı;
Kürkçüoğlu, agm, aynı yer.
9 V.G.M.A. ―ġanlıurfa Merkez Mevlevîhâne Camii Rölovesi ve Restorasyonu‖, Eroğlu, agm, s.690.
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hazırlanmıĢ fakat bu proje kabul edilmemiĢ, yerine projesiz basit bir onarım planı uygulanarak
bugünkü durumuna getirilmiĢtir1.
Bu onarıma göre Mevlevîhâne‘den günümüze kalan tek yapı olan Semahane‘nin doğu-batı
cephesindeki Kasap Pazarı hariç, etrafındaki bütün dükkanlar yıkılarak etrafı tamamen açılmıĢ,
Semahanenin, binasını ortayı çıkaran bir meydan düzenlemesi yapılmıĢtır2. Meydanın etrafına
oturma alanları ve zemin katının altına dilimli havuzlar eklenmiĢtir. Caminin giriĢine restorasyon
sonrası eklenen ayakkabı rafları için yapılan camekanlı giriĢ yapının bütünlüğünü bozmuĢtur 3.
Urfa‘da Mevlevîlik ve Mevlevi ġeyhleri
Yukarıda söylediğimiz üzere Urfa‘ya Mevlevilerin kesin olarak ne zaman geldiği bilinmemekle
beraber bu konuda bazı kayıtlardan XVI.. yy ortalarında geldiği tahmin edilmektedir. Mevlevîlikle
ilgili olarak ilk tespit ettiğimiz isimler 1540 ‗da Temür Boğa medresesi müderrisi Mevlana Ġbrahim,
1629-1630 yılları arasında Urfa Kadılığı yapan 207 ġer‘iyye Sicilinin adına tutulduğu Mevlana
Ġbrahim‘dir4.
Urfa Mevlevîhânesinin ikinci kuruluĢu olarak kabul edilen XVIII. yy‘ın ikinci yarısına kadar
Mevlevîlikle ve Mevlevi ġeyhleri ile ilgili henüz bir kayıt bulunamamıĢtır. Ancak bu konudaki
kayıtlar 19. yy ortalarından baĢlayarak Mevlevîhâne‘nin 1925 yılında kapanmasına kadar olan
dönemle ilgilidir. Bunlardan 1327/1911 tarihinde Mevlevîhâne‘de PostniĢin olan Seyyid Ahmed
Dede‘nin Dergah Tarihi ile ilgili verdiği bilgilere göre; dergahta MeĢihat ve Vefat tarihleri
bilinmemekle birlikte PostniĢin olanlar Ali Haydar Dede, Ġbrahim Ağa‘nın mahdumu Hacı Sıdık,
Muhammed Dede, Baki Dede, Salih Dede, ġeyh Yusuf Dede, vekaleten bulunan Konyalı Osman
Dede ve babası Abdulhamid Dede, bunlardan Ali Haydar Dede semahanede diğerleri ise
HamuĢan‘da metfun bulunmaktadır5.
Bazı arĢiv kayıtlarına göre: Abdulhamid Dede 18456 18577 Urfa Mevlevîhânesi PostniĢi idi.
BaĢka bir belgede ise 29 Aralık 1957‘de Urfa Mevlevîhânesi Ģeyhi Muhammed Efendi‘dir. Buna göre
Abdulhamid Dede‘nin ġeyh olduğu düĢünülebilir. Fakat bu konudaki yukarıda verdiğimiz
araĢtırmalardaki bilgilerle bir çeliĢki göstermektedir. Dolayısıyla Abdulhamid Dede‘nin ölüm
tarihiyle ilgili kesin bir karar vermek Ģimdilik mümkün değildir. Buna göre Ahmed Dede‘nin
babasının yerine geçiĢ tarihiyle ilgili kesin bir bilgiye sahip değilsek de onun 1886 8 18949 191110
tarihlerinde PostniĢin olduğunu biliyoruz.
Ahmed Dede‘nin Mevlevîhâne‘nin faaliyetleriyle ilgili olarak naklettiklerine göre ―MeĢihat
Sertabbah, Türbedar, Neyzen, Mesnevihanlık ve bi‘l-umum musiki-ye aĢina muhibbanımızdan Hacı
Saitzade, Ağazade Müslim Sıdki Efendi var ise hiçbir hizmet talibi olmayıp ancak intisab-ı
muhibbanlıkla iktifa etmektedir. Emr-i Alilerinin vurudundan öncede dergahta padiĢahımız ve
selameti vatan ve ehli iman için dua olunmaktadır Mevlevîhânede görevli olarak 1268/1852‘de
dergâha giren Osman Dede 1264/1248 dergaha intisap eden biraderim Hacı Mustafa Dede,
1279/1862‘de dergâha intisap eden Nathan Hacı Abdullah Dede, 1285/1868‘de intisaplı
Mesnevihan Müslim Dede olup bunlardan hiçbiri bir asitânede çile çıkarmamıĢlardır. Ulu‘l azime ve
Eroğlu, agm, s.690.
Bkz. Resim 1.
3 Eroğlu, agm, s.691.
4 Turan, age, s.105.
5 KMMA, Dosya No: 50/3; Küçük, age, s.290,291.
6 BOA, Ġrade Dahiliye, Dosya No:97, Gömlek No:4891.
7 BOA, Sadaret Mektubi Kalemi, Dosya No:242, Gömlek No:41.
8 227 No‘lu Urfa ġer‘iyye Sicil kaydına göre: bkz. Kürkçüoğlu, agm.
9 BOA, Dosya No:30, Gömlek No:47.
10 KMMA, Dosya No:50/3; Küçük, age, s.290.
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hizmet-i adâb-ı meĢihatı öğrenmek için Hüseyin Dailerini asitâne-i aliyeye gönderilmesi
düĢünülürken daha önceden de arz ettiğim gibi hizmeti aciziye diğer Hasan Daileri icraya mukadder
ise de mumâileyh Hasan Dailerinin hizmet-i askeriyeye duhul eylediğinden asitâne-i aliyyeye gelmesi
emr-i aliye-i mün‘i mânelerine vabestedir.‖1
1919‘da Seyyid Ahmed Efendinin vefatı üzerine oğlu Hüsameddin Hüseyin yerine ġeyh
olmuĢtur. Onun da 1920‘de ġehit olması üzerine Ģeyhlik postuna 1920‘de Seyyid Ahmed Efendi‘nin 2
ikinci oğlu Hasan Efendi olmuĢtur3.
Balkan ve Birinci Dünya-Çanakkale savaĢları sırasında Mevlevîhâneler sosyal dayanıĢma ve
yardımlaĢma görevi üstlenmiĢtir. Osmanlı devletinin Birinci Dünya SavaĢına girmesiyle cihad-ı
mukaddes ilan edildiğinde Velet Çelebi‘nin (Ġzbudak) kumandası altında Mücahitdin-i Mevleviye
alayı adı taĢıyan bir gönüllü alayı kurmuĢ ve Filistin cephesinde çarpıĢmıĢtır4.
Yukardaki bilgilerden anlaĢılacağı üzere son iki Urfa Mevlevi ġeyhlerinden Hüsameddin Hüseyin
ve KardeĢi Hasan Efendi bu savaĢlara katılmıĢlar ve Hacı Hüseyin Efendi Ģeyh olmuĢtur. Hasan
efendi ġeyhlik görevini 1925 yılında Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasına kadar devam ettirmiĢtir5.
Tekkelerin kapatılmasından sonra Urfa‘da Mevlevîlik sadece ġeb‘i Aruz ve Tasavuf geceleri,
Mevlana‘yı anma ve Kur‘an-ı Kerim okuma gibi bazı geceler düzenleyerek kısmen de faaliyetlerini
sürdürmeye çalıĢmıĢtır. Son Urfa Mevlevi ġeyhi Hasan Efendi, Soyadı Kanunu ile Döner soyadını
almıĢ 1956‘da vefat etmiĢtir6.
ġeyh Hasan Efendi7ve Ali Haydar Dede8 hariç Hacı Sıdık Dede, ġeyh Salih Dede, Muhammed
Dede, Baki Dede, ġeyh Yusuf Dede, Konyalı Osman Dede, Abdulhamid Dede9 ġeyh Ahmed Dede,
Hüseyin Dede gibi Urfa Mevlevîhânesi ġeyhleri hamuĢanda gömülü idiler.
1925‘de Mevlevîhânelerin kapatılmasından sonra külliye bahçesinde bulunan mezarlar da
yıkılarak üzeri toprakla örtülmüĢtür. Bu mezarların baĢka bir yere nakledilip edilmediği
bilinmemektedir. Mevlevîhâne‘nin son yapılan restoresi sırasında mezarlığın yeri biraz derine
kazılmıĢ olsaydı, belki de Urfa Mevlevi ġeyhlerin mezar taĢları bulunabilecek bunlardan meĢihat ve
vefat tarihleri öğrenilebilecekti.
ġanlıurfa Kültür ve AraĢtırma Vakfı bünyesinde 1994 yılında bir Semazen topluluğu ve Türk
Tasavvuf korosu kurulmuĢ ve 1997 yılında çalıĢmalarını sürdürebilmiĢtir. Ancak o yılı lağv edildi.
2004 tarihinde ġanlıurfa Mevlevi Kültürü‘nü ve Tasavvuf Musikisini yaĢatmak amacıyla ġanlıurfa
Mevlevîhânesi‘ni YaĢatma Kültür Derneği kurulmuĢ olup bu dernek günümüzde halen faaliyetlerini
devam ettirmektedir10.
Mevlevîhânenin Mimarisi
Mevlevîlik tarikatının yayılması için mensuplarının toplantı mekanları olarak kurulan Mevlevi
Tekkelerine ―Mevlevîhâne‖ denilmektedir. Mevlevîhâneler zaman içinde Osmanlı coğrafyasının her
tarafına yayılmaya baĢlamıĢtır. Bu yapılar birtakım mimari özelliklere sahiptirler.
Mevlevîhâneler genellikle büyük bir bahçe içinde iĢlevleri farklı bina topluluğundan meydana
KMMA, Dosya No:50/3; Küçük, age, s.291.
A.Süheyl Ünver, ġeyh Hüsameddin Efendi‘nin 1918‘de vefat ettiğini yazmıĢtır. Bkz. Kürkçüoğlu, agm, s.305; Küçük, age,
s.292.
3 KarakaĢ, agm, s.61,62.
4 Tanrıkorur, amd, s.471.
5 30 Kasım 1925 tarih ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler, Türbelerin kapatılmasına dair kanun.
6 KarakaĢ, agm, s.61.
7 ġeyh Hasan Efendi, Mevlid-i Halil Camii Haziresinde gömülüdür.
8 Ali Haydar Dede, son zamanlara kadar Semahane‘de gömülü idi. Fakat mezarı Ģimdi kayıptır.
9 KMMA, Dosya No:50/3; Küçük, age, s.290, 291.
10 KarakaĢ, agm, s.62.
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gelirdi. Osmanlı dönemi Mevlevîhâneleri, Semahane, Mescit, Türbe DerviĢ hücreleri, Harem
Dairesi, Selamlık, Mutfak gibi belli baĢlı bölümlerden meydana gelirdi1.
Mevlevîhânelerin çoğu, bugün eski mesken mahellerinde bulunduğu halde Güneydoğu
Bölgesinde Ayntab2 ve araĢtırmamıza konu olan Urfa Mevlevîhânesi Ģehrin en eski en önemli ticaret
merkezinde çeĢitli çarĢı ve dükkanlarla çevrili bir alanda kurulmuĢtur3.
Urfa Mevlevîhânesi‘nin külliyesinin yerleĢim planı ve mimari yapısı hakkında bilgiyi Konya
müzesindeki 6 Kanun-u Evvel 1327/ Aralık 1911 tarihli tamir keĢfi ve haritasından tespit
etmekteyiz4. Buna göre yaklaĢık 1300 metrekare bir arsa üzerine kurulmuĢ güney tarafında CamiTekke niteliğinde 195 metrekare büyüklüğünde bir Semahane yaklaĢık 700 metrekare büyüklüğünde
içinde çift havuzun ve ağaçların bulunduğu dikdörtgen bir bahçe, Semahanenin batısında
merdivenle çıkılan Ġkinci katta iki oda bir salondan ibaret bir bahçenin batısında yer alan
(muhtemelen harem dairesi) ince uzun bir gezeneğe açılan yapı, külliyenin güney tarafında idi. Altta
dükkanlar üstte büyük bir Ģeyh odası ve dört derviĢ odası ve doğuda bir mezarlıktan meydana gelen
bir yapı topluluğudur.
Urfa Mevlevîhânesi Külliyesi havuzlu bahçesi, cümle kapısı, kabristan, harem dairesi, vakıf
dükkanları bugün mevcut olmayıp günümüze sadece semahane kalmıĢtır. Semahanede son yıllarda
bir takım tamirat ve restorasyon geçirerek bugünkü duruma gelmiĢtir. Günümüzde cami olarak
kullanılmaktadır. Semahanenin mimarisiyle ilgili ayrıntıları inceleyen birçok çalıĢma vardır5.

Yusuf Küçükdağ, ―Kayseri‘de Bayram PaĢa Mevlevîhânesi ve 1047H/1637M Tarihli Vakfiyesi‖, DüĢünce ve Sanatta
Mevlana Sempozyumu Bildirileri, s.660.
2 Nilgün Açık ÖnkaĢ, ―Mevleviliğin Güzel Sanatlarla ĠliĢkisi‖, DüĢünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu Bildirileri, s.502
3 ġanlıurfa Merkez, PınarbaĢı Mahallesi, 40 Pafta, 259 Oda, 49 nolu parselde bulunmaktadır.
4 KMMA, No:68/45; Bkz Gül, Güler, agm; Eroğlu, agm.
5 Bkz. C. Kürkçüoğlu, agm; Gül, Güler, agm; Süreyya Eroğlu, agm.
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ÇANKIRI MEVLEVÎHÂNESĠ
Dr. Fahrettin COġGUNER

Der medâris tâlib-i „ilmî ki nîst
Der sevâmi‟ tâlib-i hilmî ki nîst1
(Medreselerden ilim, dergahlardan da hilm talep etmeyen kimse yoktur.)

Mevlânâ‘nın 800. doğum yılı münasebetiyle Türkiye, Ġran ve Afganistan‘ın giriĢimleri sonucunda 2007
yılının UNESCO tarafından ―Mevlânâ Yılı‖ olarak ilan edilmesini oldukça anlamlı ve takdire Ģayan
buluyoruz. Bu büyük Ġslam düĢünürünün insanlığa çizmiĢ olduğu aydınlık yolun değeri, içinde
bulunduğumuz bu dönemde ve geliĢen olaylar karĢısında her geçen gün daha da artmaktadır. Günümüz
dünyası, Mevlânâ‘nın kuĢatıcı ve evrensel fikirlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duymaktadır.
Büyük Ġslam düĢünürü Hz. Mevlânâ‘nın açmıĢ olduğu ufku yüzyıllardan beri sürdüre gelen en etkin
mahfiller ―mevlevîhâneler‖ olmuĢtur. Mevlânâ‘nın vefatından sonra dünyanın dört bir yanına hızla
yayılan mevlevîhâneler Saraybosna‘dan Halep‘e, Kahire‘den LefkoĢa‘ya kadar üç kıtada açılmıĢ ve büyük
hizmetler görmüĢlerdir. Mevlevîhâne tabiri genel bir isimlendirme olup Mevlevî ayinlerinin yapıldığı, iaĢe
ve ibâtesinin temin edildiği tarikat yapıları olarak anlaĢılabilir. Bu yerler, bulundukları bölgelerde sadece
dinî birer merkez olmakla kalmamıĢ, eğitim, sosyal, kültürel, sağlık, edebiyat, ekonomi ve gerektiğinde
vatan savunması gibi çok çeĢitli alanlarda büyük hizmetlerde bulunmuĢlardır.
Prof. Dr. Nuri Köstüklü‘nün hazırladığı ―Vatan Savunmasında Mevlevîhâneler‖ adlı eserde Mevlânâ
Müzesi ArĢivinde bulunan 70 numaralı zarfın, Abdülbaki Gölpınarlı‘nın tanıttığı gibi sadece Çankırı
Mevlevîhânesi‘nin arazi, aĢar ve icar meselelerine ait resmî muamelat evrakı olmadığını, bu vesikalarda
aynı zamanda Çankırı Mevlevîhânesi‘nin Balkan Harbi için maddî, manevî yardımlarıyla alakalı pek çok
yazıĢmanın olduğunu da söylemektedir.2 Merkezin 12 Kasım tarihiyle dergâhlara gönderilen genelgesi
doğrultusunda 20 Kasım‘da bir yardım defteri açarak ilk harekete geçen Çankırı Mevlevîhânesi Ģeyhi
Hasib Dede olmuĢtur.3 Hasib Dede‘nin toplamıĢ olduğu ve toplamı 427 kuruĢ olan maddi bağıĢların
listesi de mevcuttur.4 Buradan anlaĢıldığına göre Mevlevîhânelerin vatan savunmasında da çok önemli
katkıları olmuĢtur. 1912-13 Balkan SavaĢı yıllarında Mevlevîler çok önemli faaliyetler göstermiĢ, kimileri
hastane açmıĢ, kimileri de yardımları toplayıp dağıtma görevini yerine getirmiĢlerdir.5
I. Dünya SavaĢı‘nda da Mücâhidîn-i Mevlevîyye alayı teĢkil edilmiĢ Veled Çelebi‘nin kumandası
altında Konya-Halep üzerinden ġam‘a oradan da Filistin cephesine gitmiĢlerdir.6 ġeyh Hasib Dede de


Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, fcosguner@hotmail.com
Mesnevi-i Ma‘nevi, 6. defter, 1368. beyt.
2 Nuri Köstüklü, Vatan Savunmasında Mevlevîhaneler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005, s. 5.
3 Nuri Köstüklü, age., s. 34-35.
4 Ferudun Ata, Çankırı Mevlevîhânesi, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, DanıĢman; Yard. Doç. Dr. Yusuf Küçükdağ,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, s. 156-158.
5 Caner Arabacı, Balkan Harpleri Sırasında Mevlevîhâneler, S.Ü. II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler
Kongresi, Konya, 14-15 Aralık 1993.
6 Nejat Göyünç, Osmanlı Devletinde Mevlevîler, Belleten, LV, S. 213, Ankara, Ağustos 1991.
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beraberindeki 33 gönüllü ile Mücâhidîn-i Mevlevîyye alayına katılmıĢtır.1
Konya Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ―Türkiye Mevlevîhâneleri‖2 adlı eserde 6‘sı mazide
kalmıĢ toplam 37 mevlevîhâneden; yine aynı kurumun yayınladığı ―Dünya Mevlevîhâneleri‖3 adlı kitapta
da 14 mevlevîhâneden resimleriyle birlikte ayrıntılı olarak bahsedilmektedir. Barihüda Tanrıkorur
mevlevîhânelerin sayısının tekkeler kapandığı zaman 300 civarında olduğunu ifade ederek bunlardan 129
mevlevîhânenin isimlerini liste halinde vermiĢtir.4 Elbette ki bu rakamlar bu gün itibarıyla kesin olarak
varlıkları belirlenebilen mevlevîhânelerdir. Yoksa her bir yerleĢim yerinde o bölgenin manevî atmosferini
ayakta tutan mevlevîhânelerin olması kuvvetle muhtemeldir.
Çankırı Mevlevîhânesi de ―Türkiye Mevlevîhâneleri‖ adlı eserde layık olduğu yeri almıĢtır: Bu eserde
Çankırı Mevlevîhânesi için Ģu ifadeler kullanılmıĢtır: ―TaĢ Mescid ve ġifahâne olarak da bilinen XIII.
yüzyıl Selçuklu yapısını da içine alan bir yapılar topluluğundan oluĢmaktadır. Atabey Celâleddin Ferruh
1235‘ten sonra bu ġifahâne‘yi yaptırmıĢtır. Ortada kubbesi ve bu bölüme iki eyvan açılmaktadır. TaĢ kapı
üzerindeki yılan kabartması yapının DarüĢĢifa olduğunu gösteriyor. Ancak bu kabartmanın aslı
günümüzde kaybolmuĢ, aslına uygun olarak yenisi yapılıp yerine konulmuĢtur. (Resim 6)
AraĢtırmalar bu yapıyı Çankırı Mevlevîhânesi‘nin bir parçası olarak gösteriyor. Ancak tarihî belgeler
XVIII. yüzyıldan eskiye gitmiyor. 1912 yılında Ģeyh olan Hasib Dede‘nin yaptırdığı onarım keĢif
raporundan Mevlevîhâne‘nin bölümlerini öğrenebiliyoruz. Semâhâne, derviĢ hücreleri, türbe, matbah,
ayrıca fırın, ziyaretçi hücreleri ve Ģadırvan yapılmasını istiyor. Günümüzde sadece Ģifahâne/mescid
Çankırı Mevlevîhânesi‘nin hatıralarını taĢıyor.‖ Bu açıklamalardan baĢka adı geçen eserde
Mevlevîhâne‘nin çeĢitli açılardan çekilmiĢ 7 adet de fotoğrafı bulunmaktadır.5
Çankırı Mevlevîhânesi‘nin 1892-1893 (308-309) yıllarına ait tamirat defteri de elimizde mevcuttur. Bu
defterde tamirat esnasında çalıĢan usta ve amelelere ödenen ücretler, harcanan malzemeler en ince
ayrıntısına kadar kayıtlara geçirilmiĢtir.6
Ülker Erke Hanımefendi ―Âlem Dönüyor‖ adlı eserinde Mevlevîhânelerin XVIII. ve XIX.
yüzyıllarda büyük tamiratlar ve yenilikler geçirdiklerini, ikinci kez tekrar kurulduklarını söyleyerek Çankırı
ve Urfa Mevlevîhânelerini de bunların arasında saymaktadır.7 Yine aynı eserde Türkiye ve Dünya
mevlevîhânelerinin minyatürlerini verirken Çankırı Mevlevîhânesi‘nin minyatürünü de göstermektedir.8
(Resim 10)
Ahmet Kemal Üçok‘un 1949‘da bastırdığı ―Çankırı Coğrafyası‖ adlı kitabında 9 1892‘de
Ģifahâne/mescid‘e eklenen ancak günümüzde mevcut olmayan bir semâhâne‘nin resmi de
bulunmaktadır.10 (Resim 3) Bu kısmın yapım tarihi bilinmemekle birlikte bu resmin varlığından yapının
Mevlevîhâne olarak kullanıldığını, semâhâne bölümünün son dönemlere kadar var olduğunu
anlayabiliyoruz.
Selçuklu Devleti hükümdarlarından Alaaddin Keykubat (1220-1237), Çankırı‘ya atabek olarak
Nuri Köstüklü, age., s. 91.
Ahmet KuĢ, Ġbrahim Dıvarcı, Feyzi ġimĢek, Türkiye Mevlevîhâneleri Fotoğraf Albümü, T.C. Konya Valiliği Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2005.
3 HaĢim Karpuz, Feyzi ġimĢek, Ahmet KuĢ, Ġbrahim Dıvarcı, Dünya Mevlevîhâneleri Fotoğraf Albümü, T.C. Konya
Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2006.
4 ġ. Bârihüda Tanrıkorur, Diğer Mevlevîhânelerin Listesi, Konya‘dan Dünya‘ya Mevlânâ ve Mevlevîlik, Ed. Nuri
ġimĢekler, Karatay Belediyesi Yay., Konya, 2002, s. 237-246.
5 Ahmet KuĢ, Ġbrahim Dıvarcı, Feyzi ġimĢek, age., s. 123-130.
6 Yüksel Arslan, Kengiri Mevlevîhânesi Sene 1892-1893 (308-309) Tamirat Defteri, Çankırı AraĢtırmaları Dergisi, Dr.
Rıfkı Kamil Urga Çankırı AraĢtırmaları Merkezi Yay., S. 1, Yıl 1, Ağustos 2006, s. 67-121.
7 A. Ülker Erke, Âlem Dönüyor Minyatürlerle Mevlevîhâneler, Konya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay.,
Ġstanbul, 2006, s. 34.
8 A. Ülker Erke, age., s. 61.
9 Piyasada mevcudu bulunmayan bu kitap Prof. Dr. Ali Birinci Bey‘in editörlüğünde tekrar bastırılmıĢtır.
10Ahmet Kemal Üçok, Çankırı Coğrafyası, Editör; Ali Birinci, Okuyan Adam Yayınları, Ankara, 2002, s. 122.
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Cemâleddin Ferruh‘u (ö.1235) tayin edince bu Ģehirde bir Dâru‘Ģ-Ģifâ yaptırmasını emretmiĢtir. Bu
dönemde inĢa edilen Dâru‘Ģ-Ģifâ‘ya daha sonra TaĢ Mescid diye anılan Dâru‘l-Hadîs ve bir de türbe ilave
edilmiĢtir.1 Cemâleddin Ferruh bu türbede medfundur. (Resim 5) Bu yapılara daha sonraları bir de
semâhâne eklenerek üç bölümden oluĢan bir Mevlevîhâne teĢekkül etmiĢtir.
Mevlevîhâne Ģehrin güneybatısında Derbent denilen Kuru Çay‘ın kenarında eski adıyla Tımarhane,
yeni adıyla Yenimahalle semtinde yüksekçe kayalık bir tepe üzerine inĢa edilmiĢtir. Önceleri Ģehrin
merkezine 15 dakika yürüme mesafesinde, Ģehre hakim bir tepedeyken Ģu anda etrafının yapılarla
çevrilmesi sonucu Ģehrin içinde kalmıĢtır. (Resim 1) Yapı Türk-Selçuklu taĢ iĢçiliği mimarisinin nefis
örneklerindendir. Duvarları kesme taĢtan yapılmıĢtır. Binanın kuzey tarafında, iki taraflı merdivenle
çıkılan kapısında orijinal bir kitabe mevcuttur.
Bugün ayakta olan mescid ve türbe dikdörtgen Ģeklindedir. Doğuda mescidin bulunduğu bir eyvan,
batıda da Cemaleddin Ferruh‘tan baĢka beĢ adet sandukanın bulunduğu türbe olmak üzere iki eyvanı
vardır. Ortada Ģadırvan, ikiĢer katlı derviĢan hücreleri, haremlik, ziyaretçi odaları, mutfak ve alt katta
bulunan ahır mevlevîhânenin bölümleri arasındadır.2 (Resim 12)
Mevlânâ ve Mevlevîlik üzerine en önemli çalıĢmaları yapmıĢ olanların baĢında gelen Abdülbaki
Gölpınarlı, ―Mevlânâ‘dan Sonra Mevlevîlik‖ adlı eserinde Mevlevî tekkelerini âstâne ve zaviye olarak
ikiye ayırmıĢtır. Âstâneleri zaviyelerden daha büyük yerler olarak vasıflandırmıĢtır. Konya‘daki Âstâne-i
Aliye‘den baĢka on tane âstâne daha saymıĢ, ardından Kangırı (Çankırı) Mevlevîhânesi‘ni de Urfa
Mevlevîhânesi‘yle birlikte yetmiĢ altı zaviye içerisinde sıralamıĢtır.3 Ancak bu sınıflandırmayı
kabullenmenin Ģu sebeplerden dolayı Çankırı Mevlevîhânesi‘ne haksızlık olacağını düĢünüyoruz.
Mevlevîhâne olarak kabul edilen yerlerin bölümlerine baktığımızda; semâhâne, türbe, çilehâne, hücreler,
selamlık, harem dairesi, mutfak ve kiler gibi kısımların olduğu görülmektedir. Çankırı Mevlevîhânesi‘nde
de bu bölümler mevcut olduğuna göre burası bir zaviye değil tam anlamıyla bir Mevlevîhâne statüsünde
değerlendirilmelidir. Semâhâne dıĢındaki tüm bölümler halen mevcuttur. Kaldı ki semâhâne de
fotoğrafıyla, planıyla ve onarım talebi belgeleriyle tespit edilmiĢtir. Bu iddiayı destekleyecek diğer bir delil
de tüm kaynaklarda binanın adının Çankırı Mevlevîhânesi olarak geçmesidir.
Çankırı Mevlevîhânesi ile Konya Mevlânâ Dergâhı arasında çok yoğun bir yazıĢma trafiği cereyan
etmiĢtir. Bu yazılarda Merkez tarafından Çankırı Mevlevîhânesi Ģeyhine ―Faziletlü Dede Efendi
Hazretleri‖ Ģeklinde bir hitap kullanılmıĢtır. Bu hitap Ģekilleri de Mevlevîhânelerin derecelerini göstermesi
bakımından önem taĢımaktadır.4
Mevlevîhânenin son dönem Ģeylerinden Hasib Dede, (Resim 8) bu Mevlevîhânenin ilk Ģeyhinin
Cemâleddin Ferruh olduğunu naklediyorsa da bu dönem Mevlânâ‘nın gençlik yıllarına tekabül ettiğinden
tarih açısından bu mümkün değildir.5 Bu ifade olsa olsa orayı yaptıranın Cemâleddin Ferruh olmasından
ona atfen söylenmiĢ olmalıdır.
Mevlevîhânenin ilk inĢasından yani 1235 yılından 1797 senesine kadar geçen zamana dair elimizde bir
kayıt bulunmamaktadır. Ancak Esrar Dede Tezkire-i ġu‘ara-i Mevleviyye adlı eserinde DerviĢ Zamîrî
adında Çankırılı Mevlevî bir Ģairden bahseder.6 Bu Ģair Yavuz Sultan Selim (1512-1520) döneminde
Yılmaz Önge, Çankırı Dârü‘Ģ-Ģifâsı, Vakıflar Dergisi, c. V, s. 253.
Bakınız, Mevlevîhâne‘nin planı.
3 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ‘dan Sonra Mevlevîlik, Ġnkılap ve Aka Kitapevleri, 2. baskı, Ġstanbul, 1983, s. 334-335.
4 Ferudun Ata, age., s. 37-28.
5 Sezai Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, Simurg Yayınları, Ġstanbul, 2003, s. 266.
6 Esrar Dede, Tezkire-i ġu‘ara-i Mevleviyye, Haz. Ġlhan Genç, A.K.M. BaĢkanlığı Yay., Ankara, 2000, s. 316. Yine bu Ģair
hakkında bakınız; Adnan ġimĢek, Çankırılı Bir Divân ġairi: Zamîrî, ―Doğumunun 100. yılında Zeki Ömer Defne ve
Çankırılı ġairler‖ 19-20 Eylül 2003 Çankırı Kültürü Sempozyumları-1- Bildiriler, Çankırı, 2004, s. 238-250. Bir çok
Tezkirede ismi geçen Ģairin Ģu beytleri meĢhurdur:
Korkutma sırat ile yolu seçeriz vâizâ Ey vaiz, bizi sıratla korkutma yolu seçebiliriz.
Ġl geçtiği köprüden biz de geçeriz vâizâ Herkesin geçtiği köprüden biz de geçebiliriz.
Dûzahda riyâ ehli ekl eyler iken zakkum Riyakarlar Cehennemde zakkum yerken
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yaĢamıĢ Mevlevî sıfatıyla tanınan bir Ģairdir. Dolayısıyla XV ve XVI. yüzyılda Çankırı‘da Mevlevîlerin ve
Mevleviliğin var olduğunu ve aktif bir Ģekilde faaliyet gösterdiğini söylemek yerinde bir tespit olacaktır.
1797‘de dergâhın meĢihati Mehmed Emin Halife‘ye tevcih edilmiĢtir. 1841 yılında aynı zamanda burada
medrese eğitimi de yapıldığı kayıtlardan anlaĢılmaktadır.1 XVIII. yüzyıldan itibaren mevlevîhânelerde
medrese eğitimi de yapılmaya baĢlanmıĢtır. 1864‘te dergâhta Mehmet Râgıb Dede postniĢindir ve 1886
tarihine kadar bu görevini devam ettirmiĢtir. 1886 yılında onun yerine Mustafa Nuri Dede tayin edilmiĢ
ve yaklaĢık 25 sene görev yapmıĢtır. Bu tarihlerde dergâh meĢihatinde (mürĢitlik, Ģeyhlik) Abdi Dede
ismine de rastlanmaktadır. Mustafa Nuri Dede 1910 senesinde Kütahya Mevlevîhânesi‘ne tayin
edilmiĢtir.2 1910-1912 yıllarında Çankırı Mevlevîhânesi Ģeyhliğini vekaleten Osman Efendi yürütmüĢtür.
18 Ağustos 1912 tarihinde mevlevîhânenin son Ģeyhi olan Hasib Dede Samsun Mevlevîhânesi
Ģeyhliğinden Çankırı‘ya tayin edilmiĢtir.3
Hasib Dede tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar bu görevini devam ettirmiĢ ve 1927 yılında vefat
etmiĢtir mezarı Çankırı Sarıbaba Mezarlığı‘nda bulunmaktadır. (Resim 7) Kendisinin ve semâ esnasında
semâ yaptırırken çekilmiĢ resimleri ekte sunulmuĢtur. (Resim 9)
Sezai Küçük de Hasib Dede‘nin Çankırı Mevlevîhânesi‘ne Samsun Mevlevîhânesi‘nden tayin yoluyla
gelirken yerine Halid Efendi‘yi vekil bıraktığını dile getirerek Mevlevîhâneler arasındaki atama ve
tayinlerin çok düzenli bir Ģekilde iĢleyiĢe dikkatleri çekmektedir.4
1912 senesinde Hasib Dede‘nin göreve gelmesiyle tespit ettiği Mevlevîhâne‘de bulunan demirbaĢlar
Ģunlardır: 20 adet sikkey-i Ģerif, 2 adet hırka, 2 adet kudûm, 5 adet semâ tennûresi, 7 adet minder, 14 adet
yastık, 3 adet fincan takımı, 2 adet tahta sofra somat, 2 adet borularıyla soba, 5 adet kazma, 2 adet
külünk, 1 adet urgan, 3 adet Ģamdan, 7 adet post, 150 adet tuğla, 5 adet berat, 1 adet mangal ve 2 adet
balta. Bunlar Hasib Dede göreve baĢladığında mevcut olanlardır. Hasib Dede bu listede olması gerekip
de kaybolanları da belirtmiĢtir.5 Dolayısıyla Hasib Dede‘nin bu tespitinden kendisinden önceki Ģeyhe yani
Mustafa Nuri Dede‘ye yönelik bir suçlama ve eleĢtirinin de yapıldığı anlaĢılmaktadır.
Çankırı Mevlevîhânesi üzerine yapılan tek müstakil çalıĢma; Ferudun Ata tarafından Selçuk
Üniversitesi‘nde yapılan ―Çankırı Mevlevîhânesi‖ adlı yüksek lisans tezidir.6 Bu tez, Konya Mevlânâ
Müzesi ArĢivi‘ndeki 69 ve 70 numaralı zarflardaki bilgi ve belgeler incelenerek hazırlanmıĢtır. Yazar
tezinde 50 sayfalık bir araĢtırmadan sonra incelemiĢ olduğu 69 ve 70 nolu zarflardaki belgelerin
traskripsiyonlarını ve orijinal Osmanlıcalarının birer suretlerini de koymuĢtur. Tamamı 325 sayfadan
oluĢan çalıĢmanın yayınlanarak ilgililerin istifadesine sunulması bu konudaki yapılacak çalıĢmaların önemli
ve büyük bir adımını oluĢturacaktır.
Bu yapıların tarihî süreç içerisinde üstlenmiĢ oldukları fonksiyonların ortaya konulması, bütün bu
bilgiler ıĢığında yapının orijinal haliyle restore edilerek halkın ve araĢtırmacıların ziyaretine açılması son
derece önemlidir.
Ümidimiz geçen yıllarda Çankırı Mevlevîhânesi ile ilgili baĢlatılan kampanyaların bu anlamlı yılda daha
bir hız kazanarak somut çalıĢmalara dönüĢmesi ve Çankırı‘nın kültür ve turizm hayatına
kazandırılmasıdır. Bu konuda herkesin üzerine düĢen görevi layıkıyla yerine getirmesini diliyoruz.

Biz rind ile Cennette Kevser içeriz vâizâ Biz rindlerle beraber Cennette Kevser içeriz.
(Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan ġairlerinin Muhtasar Biyografileri, Haz. Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatcı,
Bizim Büro Yay., Ankara, 2001, c. II, madde 2425, s. 572.)
1 Konya Mevlânâ Müzesi ArĢivi, Dosya no; 69/28.
2 Mustafa Nuri Efendi‘nin ölüm tarihi 14 Mayıs 1334h./1918m. dir. (Nuri Köstüklü, age., s. 119)
3 Sezai Küçük, age., s. 267.
4 Sezai Küçük, age., s. 253.
5 Konya Mevlânâ Müzesi ArĢivi, Dosya no; 69/12.
6 Ferudun Ata, age.
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SELANĠK MEVLEVÎHÂNESĠ ġEYHĠ EġREF DEDE HAKKINDAKĠ BAZI ĠDDĠALAR
VE BUNLARIN TAHKĠKĠ
Okt. Serdar ÖSEN*

Tebliğimize konu olan Selanik Mevlevîhânesi, Mevlevîliğin kurulup yaygınlaĢmaya baĢlamasından
sonra Ekmekçizade Ahmet PaĢa tarafından 1615 senesinde bina edilmiĢtir. 1 Mevlevîhânenin ilk Ģeyhi ise
Ulu Bostan Çelebi‘nin müridi olan Karamanlı Abdülkerim Dede‘dir. Abdülkerim Dede‘nin vefat edip
dergâha defnolunmasından sonra, posta Manisalı Ramazan Dede geçmiĢtir. 2 Bir müddet meĢîhatte kalan
Ramazan Dede, istifa edip Siroz‘a gitmiĢ ve burada yeni bir Mevlevî dergâhı kurmuĢtur.
Tebliğimiz de hakkındaki iddiaları araĢtırıp bilgi vereceğimiz ġeyh Ali EĢref Efendi‘nin dergâha ne
zaman postniĢin olduğu ise kaynaklarda kesinlik arz etmemektedir. A. Süheyl Ünver‘in Selanik
Mevlevîhânesi ile ilgili yazmıĢ olduğu makalesinde Temmuz 1304 (1888)‘de dergâhın Ģeyhinin EĢref
Efendi olduğu ifade edilmiĢtir.3 Ancak elimizdeki arĢiv belgelerinde geçen ifadeden ġeyh EĢref
Efendi‘nin bu tarihten çok daha önce postniĢin olduğu anlaĢılmaktadır. “...Selanik Mevlevî dergâhı şerifi
postnişini Eşref Efendi‟nin 26 seneden beri postnişinlikte bulunarak bu müddet zarfında dergâhın varidatını tezyide say
ettiği...‖4 27 Temmuz 1314 tarihli belgede geçen bu ifadeden de anlaĢıldığı gibi EĢref Efendi‘nin
postniĢinlik tarihini 1288(1872-1873) tarihlerine kadar götürmek mümkündür. EĢref Efendi‘nin hakkında
ileri sürülen iddiaların ortaya çıkması, biraderi Hakkı Efendi‘ye dergâhın gelirlerinden her ay düzenli
olarak ödenen maaĢın EĢref Efendi tarafından kesilmesiyle gerçekleĢmiĢtir. Hakkı Efendi‘nin bu durumu
Konya Mevlânâ Dergâhı Ģeyhi Abdülvâhid Çelebi Efendi‘ye Ģikayet etmesi ise meseleye siyasi bir boyut
kazandırmıĢtır. Kendisine yapılan bu Ģikayet üzerine Abdülvâhid Çelebi Efendi, ġeyh EĢref Efendi‘nin
azledilip yerine kardeĢi Hakkı Efendi‘nin tayin edildiğini, Selanik Mevlevîhânesine gönderilen 3 Temmuz
1898 tarihli bir telgrafla EĢref Efendi‘ye bildirmiĢtir.5 EĢref Efendi ise bunun üzerine hemen kendi
durumunu sağlama almak ve görevinde kalmak için Ģeyhülislamlığa vaziyeti bildiren bir dilekçe ile
baĢvurmuĢtur. Galata Mevlevîhânesi‘nde misafir olarak bulunduğu esnada kaleme aldığı dilekçesinde
otuz seneye yakın Selanik Mevlevîhânesi‘nin Ģeyhi olduğunu, doğruluğunun ve dürüstlüğünün cümle
halk tarafından teslim edildiğini, azledilmesine sebep olarak ise dergâh vakfından biraderi Hakkı
Efendi‘ye verilmesi emredilen maaĢın dergâhın gelirlerinin yetersizliğinden dolayı verilememesini
göstermiĢtir. EĢref Efendi, Mevlevîhâne postniĢinliğinden azledilmesiyle kendisinin ve çoluk çocuğunun
periĢan bir hale düĢeceğini belirterek bu durumun düzeltilmesi için padiĢahın yardımını istemiĢtir.
EĢref Efendi tarafından yazılan bu dilekçe kısa zaman içerisinde sonuç vermiĢ ve 15 Temmuz 1898
tarihinde baĢmabeyncilik makamından Ģeyhülislamlığa gönderilen bir yazıyla ġeyh EĢref Efendi‘nin
görevinde bırakılması hususundaki padiĢah emri Ģeyhülislam efendiye iletilmiĢ ve Ģeyhülislam efendi de
aynı gün içerisinde Konya‘daki Çelebilik makamına bu emrin yerine getirilmesini isteyen bir telgraf
göndermiĢtir.6

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu MYO.
Sezai Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, Ġstanbul 2003, s. 308.
2 A. Süheyl Ünver, ―Selanik Mevlevîhânesi, 1913-1915‖ Mevlana Yıllığı, Turizm Derneği, Konya 1963, s. 32.
3 A. Süheyl Ünver, a.g.m., s. 32
4 BOA, Y.PRK.DH, D.N.10, G.N.68
5 BOA, Y.PRK.Mġ. D.N.6, G.N. 94
6 BOA, Y.MTV. D.N. 179,G.N.168
*
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Ġstanbul‘dan gelen bu emre karĢı Çelebi Efendi Ģeyhülislamlığa gönderdiği telgrafta, EĢref Efendi‘nin
dergâh vakıflarının 23 senelik muhasebesini vermediğinden baĢka evkaf-ı celaliye‘den bulunan sigortalı
binaların mukavelesini kasten yenilemediğini, çıkan bir yangında zarar görmesine sebep olduğu ve diğer
binaların sigorta bedeli olan 1000 küsur lirayı zimmetine geçirip tamamen israf ederek yanan binaları inĢa
etmediğini ifade etmiĢtir. Yine eskiden beridir vakıf olan Harman Köyü arazisinin mülke
dönüĢtürülmesine teĢebbüs ile baĢkaları tarafından zabt olunan arazi hakkında ses çıkarmayarak vakfın
heba edilmesine sebep olduğunu da belirtmiĢtir. Abdülvâhid Efendi verdiği bilgilere devamla EĢref
Efendi‘nin önemli miktarlardaki vakıf gelirlerini gerekli yerlere sarfetmeyerek kendi iaĢesi için harcadığını,
bu durumu gizlemek için de defter ve kayıtları ibraz etmekten çekindiğini söylemiĢtir. Bunlarla birlikte
postniĢinlik vazifesini suiistimal ederek kulluk vazifelerini yerine getirmediğini ve izinsiz olarak dergâhı
terk ettiğinin yapılan tahkikat ile açık bir Ģekilde ortaya çıktığını ileri sürerek, EĢref Efendi‘nin vakıf
hukukuna hıyanetten azledilmesinin Ģer‘an mecbur olduğundan azledildiğini, yerine ise EĢref Efendi‘nin
biraderi Hakkı Dede‘nin tayin edildiğini belirtmiĢtir.
Abdülvâhid Çelebi Efendi, yukarıda anlatılanların padiĢaha arzıyla, padiĢahında EĢref Efendi‘nin
vakfa ihaneti ve vazifesini suiistimal etmesinin adalet önünde malum olması üzerine hemen azline irade
ve ferman buyuracaklarından Ģüphe duymadığını ifade ederek durumun padiĢah II. Abdülhamid‘e arz
edilmesini ve sonrasında gelecek emri beklediğini ifade etmiĢtir.
Konya Mevlânâ Dergâhı Ģeyhi Abdülvâhid Çelebi Efendi‘nin sarayın emrini uygulamayıp yukarıdaki
gerekçeleri ileri sürmesi sarayda hoĢnutsuzluk uyandırmıĢtır. Elimizdeki arĢiv belgelerindeki bilgilere göre
EĢref Efendi‘nin postniĢinlik görevine geri getirilmesi meselesi Ġstanbul ile Konya arasında bir nüfuz
mücadelesine dönüĢmüĢtür. Bu durumun ortaya çıkmasında mevlevîhânelere postniĢin tayin edilmesi
yetkisinin Mevlevîliğin kuruluĢundan itibaren Ģeyhülislamlıkta olmayıp Çelebilik makamının uhdesinde
olması ve yine Abdülvâhid Çelebi Efendi‘nin katı ve inatçı tutumu etkili olmuĢtur.
Sultan II. Abdülhamid‘in, Abdülvâhid Çelebi Efendi‘nin ileri sürdüğü gerekçeleri dikkate almaksızın
EĢref Efendi‘nin görevinde kalmasına karar vermesinde bazı etkenler rol oynamıĢtır. Esasında EĢref
Efendi‘nin görevine iade edilmesi emri padiĢah tarafından verilmesinden sonra cereyan eden hadiseler
daha çok baĢmabeyncilik makamı, Ģeyhülislamlık makamı ve Konya Mevlânâ Dergâhı arasında cereyan
etmiĢtir. Olayın daha baĢlangıç esnasında Sultan Abdülhamid‘in EĢref Efendi lehine karar vermesinde rol
oynayan faktörleri Ģu Ģekilde açıklayabiliriz.
Ġlk olarak EĢref Efendi‘nin görevinden azledildiğinin duyulması üzerine, yaklaĢık on senedir Selanik‘te
bulunan Üçüncü ordu müĢir vekili Fevzi Hüseyin b. Osman imzasıyla 11 Temmuz 1898 tarihinde
gönderilen yazıda, EĢref Efendi‘nin görevini layıkıyla yaptığı, kardeĢi Hakkı Dede‘nin ise içki içmekle
tanınmıĢ ayyaĢ birisi olduğundan bahsederek böyle birisinin dergâhın baĢına geçmesinin olumsuz tesirleri
olacağını bu durumun düzeltilmesi için gerekli bilgilerin verilmesinin bir görev olduğu ifade edilmiĢtir.1
Sultan Abdülhamid, bu durum üzerine baĢkatibe EĢref Efendi hakkındaki iddialarla ilgili olarak bir
tahkikat yaptırmasını emretmiĢtir. Bu emir üzerine yapılan tahkikattan EĢref Efendi‘nin görevinden
azledilmesini gerektirecek bir durum olmadığı hükmüne varılmıĢtır. Örneğin 8 Ağustos 1898 tarihinde
Süvari Mirlivası Çerkes Mehmet tarafından yazılan bir yazıda Selanik Mevlevî dergâhı Ģerifi postniĢini
EĢref Efendi‘nin yirmi altı seneden beri postniĢinlikte bulunarak bu müddet zarfında dergâhın gelirlerini
artırdığı ve daima hayır iĢlerle meĢgul olduğu, biraderi olan Hakkı Dede‘nin ise içki içen kötü birisi
olduğu ifade edilmiĢtir.2 EĢref Efendi ile ilgili bir diğer soruĢturmada ise Ġstanbul‘dan yapılan
soruĢturmanın sağlıklı olmayacağından hareketle Selanik‘e özel bir memurun gizli olarak gönderildiği
ifade edilmiĢtir. Bu memur tarafından sunulan raporun içeriği önceki rapora göre daha tafsilatlı ve
farklıdır. 25 Ağustos 1898 tarihinde sunulan bu rapora göre EĢref Efendi‘nin bir çok sene hesap
vermediği ve Çelebi Efendinin de belirttiği gibi evkaf-ı celaliyeden olan sigortalı binaların sigortalarını
yenilememesinden dolayı meydana çıkan yangında bu binaların zarar görmesiyle vakfı zarara uğrattığı
ifade edilmiĢtir. Raporda diğer binaların sigorta bedeli olan 1060 liranın bir kısmını mevlevîhânenin bazı
1
2

BOA, Y.PRK.ASK. D.N.140, G.N.62
BOA,Y. PRK.DH. D.N.10, G.N.68
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bölümlerinin tamirine, bir kısmını da evladının o vakit yapmıĢ olduğu düğününe harcadığı belirtilmiĢtir.
Yine vakfa ait Harman Köyü arazisi Selanik eĢrafından Mustafa Bey‘le beraber dört kiĢinin tasarrufunda
olup mevlevîhâne ile bağı kalmadığı ifade edilmiĢtir. Tekkeye ait olan Bedrelli köyünün arazisinin bir
kısmının ise satıldığı ve mevlevîhânenin senelik 900 lirayı aĢkın gelirinin bir kısmının tekkeye devam eden
fukara ve derviĢlerin yiyecek masraflarına sarfedildiği büyük bir kısmının ise EĢref Efendi tarafından
zimmetine geçirildiği belirtilmiĢtir.
Yine raporda mâbeyn-i humayun hizmetçileri arasında EĢref Efendi‘nin tarafını tutanların var olduğu
da ifade edilmiĢtir. Abdülvâhid Çelebi Efendi tarafından ileri sürülen dergâhı izinsiz olarak terkettiği
iddiası ise raporda yalanlanmıĢtır.1 EĢref Efendi‘nin postniĢinliğe tayininde biraderi Hakkı Efendi‘ye
tahsis olunan aylık 750 kuruĢun artırılması için Hakkı Efendi‘nin geçen günlerde Konya‘ya gittiği ve
maaĢının15 liraya yükseltilmesi hakkında özel emir alarak Selanik‘e döndüğü de belirtilmiĢtir. Ancak
EĢref Efendi‘nin bu emri yerine getirmemesinden dolayı Hakkı Efendi yeniden Konya‘ya gidip
biraderinin yaptıklarını ifade ederek postniĢinliğin kendisine tevcih edilmesi hakkında Çelebi Efendi‘den
almıĢ olduğu emir üzerine EĢref Efendi‘nin mevlevîhâneden çıkarıldığı belirtilmiĢtir. Hakkı Dede‘nin
posta geçmesine rağmen, EĢref Efendi‘nin görevine geri getirilmesi hakkında padiĢah emri olduğundan
henüz mevlevîhâne de ayin icra edilmediği ve Selanik ahalisinin yaĢanan bu geliĢmeler üzerine ikiye ayrılıp
bir kısmının EĢref Efendi‘ye diğer kısmının ise Hakkı Efendi‘ye sahip çıktıkları belirtilmiĢtir. Raporun
sonunda ise enteresan bir tespitte bulunulmuĢtur. Bu da; EĢref Efendi‘nin babasının sağlığında
postniĢinliği ele geçirmek üzere yapmıĢ olduğu muamelenin aynısının kendisine karĢı yapıldığı konusunda
Selanik halkının çoğunluğunun aynı görüĢte olduğudur.2
Sultan Abdülhamid‘in, EĢref Efendi'nin görevinde kalmasını istemesinin bir diğer sebebi de, Konya
Mevlânâ Dergâhı ġeyhi Abdülvâhid Çelebi ile arasının bozuk olmasıdır. II. Abdülhamid döneminin son
on bir yılında postniĢin olan Abdülvâhid Çelebi‘nin zaman zaman II. Abdülhamid aleyhinde konuĢması
ve Abdülhamid‘in Yıldız Sarayı‘na karĢılık Konya Meram bağlarında ―Yıldız KöĢkü‖ adıyla süslü bir köĢk
yaptırması, Ģehir içinde saray faytonlarına benzer faytonlarla gezinmesi ve her haliyle padiĢahı
kuĢkulandırır davranıĢlarda bulunması, Çelebi‘nin saray tarafından sürekli takibat altında tutulmasına
sebep olmuĢtur.3 Bu bilgiler ıĢığında Sultan Abdülhamid‘in Çelebilik makamının nüfuzundan da
çekinerek, Çelebi hazretlerinin Osmanlı Devleti‘nin çeĢitli bölgelerinde daha fazla nüfuz kazanmasını
engellemek adına EĢref Efendi‘nin bazı kusurlarının saray tarafından affedilerek görevine iade edilmesi
emri verilmiĢtir. Sultan Abdülhamid‘in bu kararı almasındaki bir diğer etkende o dönemde Selanik Valisi
olan Rıza PaĢa‘nın EĢref Efendi‘nin aleyhinde bir tutum sergilemesidir. Çünkü Yenikapı Mevlevîhânesi
Ģeyhi Celal Efendi, Abdülvâhid Çelebi Efendi‘ye yazmıĢ olduğu 13 Ekim 1898 tarihli mektubunda
Selanik valisi Rıza PaĢa‘nın padiĢah nazarında pekte makbul ve rağbet gören birisi olmadığını net bir
Ģekilde ifade etmiĢtir.4
Yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz soruĢturmalardan sonra EĢref Dede‘nin görevine dönmesi için
verilen emir tekrarlanarak ġeyhülislama gönderilmiĢtir. ġeyhülislam Mehmed Cemaleddin Efendi ise bu
emir üzerine 12 Eylül 1898 tarihinde EĢref Efendi‘nin görevine iade edilmesi emrini Çelebi Efendi‘ye
yeniden tebliğ etmiĢtir. Abdülvâhid Çelebi‘nin bu tebliğe cevabı ise küstahane olmuĢtur.5 Zira Çelebi
Efendi, EĢref Efendi‘nin azledilmesi sebeplerini yeniden sıralayarak, EĢref Efendi‘nin görevine dönmesi
hususunda kendisine daha fazla ısrar edilecekse kendisine bir miktar maaĢ tahsisiyle Aydın vilayeti
dahilindeki kazaların birinde ikametine müsaade edilmesi isteğini içeren bir cevap yazmıĢtır. ġeyhülislam
Mehmed Cemâleddin Efendi, Çelebi tarafından yazılmıĢ olan bu cevabı saraya göndermekten çekinmiĢ
olsa da, hem bu cevabın gizlenemeyeceği hemde EĢref Efendi‘nin durumu takip etmesi nedeniyle 1
Ekim 1898 tarihinde göndermiĢtir. BaĢkatip ise tekrar gönderdiği tebligatta gelen cevabın II.
BOA,Y. PRK.DH. D.N.10, G.N.68
BOA, Y.PRK.DH. D.N.10,G.N.68
3 Küçük, a.g.e. s. 364., Mehmet Ziya Bey, Yenikapı Mevlevîhânesi, yay.haz. Murat A. Karavelioğlu, Ġstanbul 2005, s. 179.
4 BOA. Y.PRK.Mġ. D.N.6,G.N.94
5 BOA. Y.PRK.Mġ. D.N.6,G.N.94
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Abdülhamid‘e arzının mümkün olamayacağını ve daha önce sadır olan emrin yerine getirilmesini
hususunda Ģeyhülislam efendinin çaba göstermesini istemiĢtir. Bu aĢamadan sonra Çelebi Efendi‘nin
üçüncü defa gönderilecek olan emre itaat etmemesi halinde meselenin bir kat daha çirkinlik kazanacağı
hususu ortaya çıkmıĢtır. Bu durumun engellenmesi için, gayri resmi olarak çelebilik makamından
Dersaadet‘e gönderilen yazıĢmaları hazırlayan ve iletiĢim vasıtası1 olan Yenikapı Mevlevîhânesi Ģeyhi
Celal Efendi ġeyhülislamlığa çağrılmıĢtır. ġeyhülislamlıktan Celal Efendi‘ye yapılan uyarıda, Çelebi
Efendi‘ye mesele hakkında gerekli nasihat ve tavsiyelerde bulunması ve EĢref Efendi‘nin görevinin iadesi
hakkında uygun bir cevap alması açık ve kesin olarak tenbih edilmiĢtir. Yenikapı Mevlevîhânesi Ģeyhi
Celal Efendi bu durum üzerine Çelebi Efendi‘ye Damadı Muhiddin bey ile 13 Ekim 1898 tarihinde bir
mektup göndermiĢtir.2 Celal Efendi tarafından gönderilen mektupta, bu meselede ısrar etmenin tehlikeli
olduğu ifade edilmiĢtir. Buna sebep olarak da, Selanik Valisi Rıza PaĢa‘nın padiĢah nazarında makbul bir
kiĢi olmadığı ve onun tarafını tuttuğu hususların padiĢah tarafından itibara alınmayacağı belirtilmiĢtir.
Hatta bu meselede ısrar edilecek olursa Çelebi Efendi ile Rıza PaĢa arasında bir ittifak oluĢtuğu gibi
Ģüphelerin ortaya çıkabileceği dile getirilmiĢtir. Celal Efendi mektubunda bu düĢüncelerin oluĢmasının ise
nazik bir durumun ortaya çıkmasına sebep olacağından bahsederek ulu‘l emre itaat etmenin cümle
Osmanlı halkı üzerine bir farz olduğunu, dolayısıyla padiĢah emrine karĢı gelmenin bir çok zararı
olacağını ifade etmiĢtir. Mektupta PadiĢah tarafından irade buyurulan hiç bir emrin geri alınmadığından
da bahsedilerek bu meselenin halledilmesi konusunda tavsiyede bulunulmuĢtur. Celal Efendi
mektubunun sonunda bu meseleye dahil olmasında kendisinin hiçbir Ģahsi çıkarının olmadığını,
maksadının pirine ve tarikatına hizmetten ibaret olduğunu ifade etmiĢtir.
Yenikapı Mevlevîhânesi Ģeyhi Celal Efendi tarafından Abdülvâhid Çelebi Efendi‘ye gönderilen bu
mektuba karĢılık Abdülvâhid Çelebi Efendi‘nin yazmıĢ olduğu cevap oldukça ilginçtir. Abdülvâhid Çelebi
Efendi, 19 Ekim 1898 tarihinde yazdığı mektubunda, EĢref Efendi‘nin suçlu bir adam olmasına karĢın
mabeyn-i humayunca korunup kollanmasına, bir zaviye Ģeyhinin kendisine karĢı tercih olunmasına ve
yedi yüz senelik hanelerine saygı gösterilmemesine serzeniĢlerini ifade etmiĢtir. Abdülvâhid Çelebi
Efendi, mektubunda dergâh ve vakfı hakkında daha ayrıntılı bilgiler vermiĢ ve EĢref Efendi‘nin ancak
bazı Ģartları yerine getirilirse görevine iade edileceğini ifade etmiĢtir. Bu Ģartlar ise aĢağıdaki gibidir.
- Hakkı Dede‘nin postniĢinlikten ayrıldığı takdirde mağdur ve periĢan olacağından dolayı
postniĢinlikten ayrılmasından itibaren EĢref Efendi tarafından her ay 10 lirayı aĢan bir maaĢın Hakkı
Dede‘ye verilmesi,
-Daha önce ifade edilen ve EĢref Efendi tarafından boĢ yere harcanan sigorta bedeli olan 1130 liranın
bir defada tazmin edilmesi ve yanan binaların yeniden inĢasına baĢlanması,
-Yine vakıf olan Harman Köyü arazisinden demiryolu ve su Ģirketlerinin istimlak etmiĢ olduğu arazi
bedeli olan 1300 liranın EĢref Efendi tarafından israf edileceği endiĢesiyle Selanik valiliğinin bu konuda
dikkatli olması ve Ģirkette emaneten duran bu paranın EĢref Efendi‘ye teslim ettirilmeyerek dergâha
uygun bir akarın alınması,
- Yapılacak bu iĢlerin halledilmesi için mahallince bir komisyon kurulması ve EĢref Efendi‘den tazmin
edilecek 1130 liranın da bu komisyona teslimi hususlarında Selanik valiliğine emir verilmesi
- Bu meseleden sonra mevlevîhânelere meĢayihin tayin edilmesi ve azledilmesi hususlarına ait
salahiyet ve yetkisinin müdahaleden müstesna tutulmasıdır.
Abdülvâhid Çelebi Efendi, bu Ģartları ileri sürdükten sonra EĢref Efendi‘ye güvenmediğini
belirtmiĢtir. Bu sebepten dolayı da Ģartların yerine getirilmesi hususunda padiĢah tarafından teminat
verilmesini istemiĢtir. Fakat Abdülvâhid Çelebi Efendi, bunlarla da yetinmeyip mektubunda isteklerine
devam ederek, kendisine birinci Osmani, oğlu Abdülhalim Çelebi efendiye ise ikinci Osmani niĢanı
verilmesini istemiĢtir. ġayet yukarıda belirtilen Ģartlar irade-i seniyye ile temin edilmez ve kendilerine
ulaĢtırılmaz ise EĢref Efendi‘nin görevine dönmesinin mümkün olamayacağını da söylemiĢtir.
Abdülvâhid Efendi son olarak Allah‘ın yardımı ve Mevlânâ hazretlerinin manevi himmetine dayanarak
1
2
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tevekkül ile meydana gelecek geliĢmeleri bekleyeceğini ve bundan sonra bu hususta haberleĢme yoluna
gidilmemesini temenni ettiklerini ifade etmiĢtir.1
Celal Efendi, Abdülvâhid Çelebi Efendi‘nin mektubu kendisine ulaĢtıktan sonra tekrar meĢîhate
gelerek durum hakkında bilgi vermiĢtir. Celal Efendi verdiği malumatta Çelebi Efendiden aldığı cevabın
akıl sahibi insanlar tarafından tasvip edilemeyecek türden Ģeyler olduğunu ifade ile çekinerek açıklamıĢtır.
Celal Efendi, Çelebi Efendi‘ye söz anlatmanın zorluğundan da yakınmıĢ ve meselenin halledilmesi için
Konya Naibinin Çelebi Efendi‘ye gerekli nasihatte bulunması hususunu dile getirmiĢtir. Ve bu husus için
naib efendiye özel bir yazı yazıldığını fakat hala cevabının alınmadığını belirtmiĢtir.2
UlaĢabildiğimiz kaynaklara göre EĢref Efendi‘nin görevinin iadesi hususu gerçekleĢmiĢtir. Çünkü
elimizdeki 13 Mayıs 1901 tarihli bir belgede yukarıda geniĢ bir Ģekilde açıkladığımız olaylar özet bir
Ģekilde verilmiĢtir. Belgede EĢref Efendi‘nin kusur ve kabahatinin padiĢah tarafından affedildiği ve
görevine geri dönmesi için verilen emre uyulduğu için dergâh postniĢinliğinin iade edildiği belirtilmiĢtir.3
Çelebilik makamından bu yönde karar çıkmasında kimlerin rol oynadığını, Abdülvâhid Çelebi Efendi‘nin
kendi inisiyatifiyle mi yoksa baĢkalarının tavsiyesiyle mi bu yönde karar verdiğine dair bilgiye
ulaĢabildiğimiz arĢiv belgelerinde tesadüf etmedik. Yine elimizde bulunan 30 Eylül 1903 tarihli bir
belgede Selanik Mevlevîhânesi vakıf gelirlerinin hacz ettirilerek EĢref Efendi‘nin biraderine verildiği ve
bu durumun ise PadiĢahın emrine ters olduğundan bahsle eskiden olduğu gibi yine dergâh gelirlerinin
dergâhın Ģeyhi bulunan EĢref Efendi‘ye verilmesi padiĢah emri gereği olduğu ifade edilmiĢtir. 4 Bu son
belgeden ve elimizdeki diğer arĢiv belgelerinden anlaĢıldığı üzere Selanik Mevlevîhânesi Ģeyhliği meselesi
uzun bir süre Ġstanbul ile Konya Mevlânâ dergâhı arasında bir siyasi mesele halini almıĢtır.
Bu bilgiler ıĢığında EĢref Efendi‘nin 1903 tarihinden sonra görevinden azledilip yerine Hakkı
Efendi‘nin geçip geçmediği hususunda elimizde bulunan arĢiv belgelerinden net bir sonuç elde
edemiyoruz. A. Süheyl Ünver, Selanik dergâhının son Ģeyhinin Salahaddin Dede olduğunu
belirtmektedir.5 Salahaddin Dede‘nin de EĢref Efendi‘nin oğlu olduğu göz önüne alınırsa EĢref
Efendi‘den sonra dergâhın Ģeyhliğine Salahaddin Dede‘nin geçmiĢ olduğu yargısına varabiliriz.
Sonuç olarak söyleyecek olursak Osmanlı Devleti‘nin Balkanlardan çekilmesiyle bu bölgede bulunan
Mevlevîhânelerde ekonomik sıkıntılar görülmeye baĢlamıĢtır. Gelirlerinin önemli bir kısmını Mora
Yarımadası‘ndaki vakıflardan sağlayan Selanik Mevlevîhânesi, Yunanistan‘ın bağımsızlığını ilan
etmesinden sonra bu gelir kaynaklarını kaybetmiĢtir.6 Bu durumun sonucunda ise yukarıda etraflıca
anlattığımız ekonomik sorunlar yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. BaĢlangıçta ekonomik nedenlerden ortaya çıkan
postniĢinlik meselesi daha sonra Dersaadet ile Konya Mevlânâ Dergâhı arasında siyasi bir mesele haline
gelmiĢtir. Sultan II. Abdülhamid‘in seleflerinin aksine Mevlevîlik tarikatına mesafeli durması ve
Mevlevîliğin imparatorluk içerisindeki geniĢ örgütlenmesinden çekinmesi bu meseleyi daha
derinleĢtirmiĢtir. Her ne kadar sonuçta padiĢah iradesi gerçekleĢmiĢ olsa da, Konya Mevlânâ Dergâhı ile
Dersaadet arasındaki iliĢkiler II. Abdülhamit‘in tahttan indirilmesine kadar mesafeli bir biçimde devam
etmiĢtir.

BOA. Y.PRK.Mġ, D.N.6, G.N.94
BOA. Y.PRK.Mġ. D.N.6,G.N.94
3 BOA. Y.PRK.EV.D.N.3,G.N.40
4 BOA. Ġ.HUS, D.N.110/1321-B-037
5 A. Süheyl Ünver, a.g.m. s.32.
6 Mehmet Ali Gökaçtı, ―Balkanlarda Mevleviliğin GeliĢimi ve Selânik Mevlevîhânesi‖ Tarih ve Toplum, Eylül 2000, Cilt
34, Sayı 201, s. 52.
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ESKĠġEHĠR MEVLEVÎHÂNESĠ ġEYHĠ HASAN HÜSNĠ DEDE EFENDĠ
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
AraĢt. Nizamettin ARSLAN

Özet
Hasan Hüsni Dede Efendi 1830-1908 yılları arasında yaĢamıĢ ve 1865‘ten ölümüne kadar
EskiĢehir Mevlevihanesi postniĢinliği yapmıĢtır. Mevlevî meĢayihi arasında saygın ve itibarlı bir yeri
vardır. Aldığı eğitim ve tasavvufî terbiye ile âlim ve fazıl bir mürĢid olarak uzun süre EskiĢehir
Mevlevî dergah-ı Ģerifinde derviĢlere ve müridlere dinin hükümlerini, tarikatın usül ve âdabını telkin
ve takrir ederek ömrünü geçirmiĢtir. Onun sayesinde EskiĢehir Mevlevîhânesi ihya edilmiĢ, derviĢân
ve müridân sonsuz bir nimet ve feyze gark olmuĢlardır.
Hasan Hüsni Dede, ilimde ehliyet, tasavvufta liyakat sahibi biri olarak, yaĢadığı devirde
EskiĢehir‘in manevi iklimine pek fazla katkıda bulunmuĢ; Mevlevîhâneyi Ģahsi gayret ve
himmetleriyle yeniden ihya etmiĢtir. Onun sayesinde EskiĢehir Mevlevîhânesi Mevlevîlik tarikatı
içinde Âsitâne olarak yerini almıĢtır.
Hasan Hüsni Dede, meĢihatta kaldığı sürece medrese derslerinden üç defa icazet vermiĢ, otuz
kadar zata Mevlevîlikten hilafet ve birçok kimseye Mesnevî-yi ġerif okutma, Mevlevî âyini icra
edebilme icazetleri vermiĢtir. Onun gayret ve himmetiyle, EskiĢehir Mevlevîhânesi Mevlevîlik
âlemine çok yüksek âlimler, mürĢidler, edipler ve musikiĢinaslar yetiĢtirmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Mevlevî, Hasan Hüsni Dede, EskiĢehir Mevlevîhânesi, Âsitane.
HASAN HÜSNĠ DEDE EFENDĠ, THE SHEĠKH OF ESKĠġEHĠR MEVLEVĠ
ORDER
Summary
Hasan Hüsni Dede has lived between 1830 and 1908 and been the chef of the Mevlevi order
from 1856 till his death. He had a high esteem among the spiritual leaders of the Mevlevi order.
Thanks to his education and sufi guidance and as a wise and virtuous guide, he managed to spend
his life by teaching the sufis of Eskisehir Mevlevi order in his own dervish convent the principles of
Islam and the methods and manners of the Mevlevi religious order. Owing to his efforts, the
Mevlevi convent was revived and the sufis benefitted from an eternal blessing.
Hasan Hüsni Dede, excelled in science and a competent sufi himself, has contributed to the
contemporary moral climate of Eskisehir considerably; revived the Mevlevi convent through his
own personal efforts, whereby the Eskisehir convent came to be called ―Âsitâne‖ within the
Mevlevi Order.
During his employment in High Office of Religion headed by Sheik ul-Islam, he gave diploms
for three different religious courses and licensed the appointment of a group of 30 persons as
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representatives for the branches Mevlevi order. During that time, he also authorized a great number
of people with the license to head the activities of Mesnevi reading and to conduct the Mevlevi
rituals. Thanks to his endeavors, the Eskisehir Mevlevi order managed to bring up famous
competent wisemen, tutors, men of letters and advocates of music.
Key words: Mevlevî, Hasan Hüsni Dede, EskiĢehir Mevlevi Order, Âsitane.
GiriĢ
EskiĢehir Mevlevîhâne‘si 16. yüzyılda faaliyete geçmiĢ olmasına rağmen, Mevlevîhâne ile ilgili
daha ziyade 19. ve 20. yüzyıla ait Konya Mevlânâ Müzesi ArĢivindeki otuz üç adet mektup, telgraf,
vakıf sureti, berat ve fermandan oluĢan belgeler bize ıĢık tutmaktadır. Bu belgeler, Mevlevîhane‘nin
idaresindeki kusurları, postniĢinlerin görevlendirilmeleri ile ilgili Ģikâyet ve istekleri, ayrıca
Mevlevîhâne‘ye ait vakıfların tasarrufu ile ilgili yazıĢmaları ihtiva etmektedir. (Adalıoğlu, 2007: 252)
Ancak, Mevlevîhâne‘nin kurulduğu 16. yüzyıldan 19. yüzyıl baĢlarına kadar geçen dönemle ilgili;
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi‘ndeki bir tahrir defterinde, Ġmaretin banisi Mustafa PaĢa‘nın
EskiĢehir‘de yaptırdığı külliyede görev yapanların isimleri ve aldıkları ücretlerin kaydedildiğini
görüyoruz. Bu kayıtlara göre, 1552 yılında Mevlânâ ġeyh ReĢdüddin‘in 15 akçe aylıkla Ģeyh olarak
burada görev yaptığını ve yine 974/1566 yılında ġeyh-i Hangah Müderris Muhammed ile ġeyh-i
Hangah Mevlânâ Muhyiddin‘in 15 akçe aylıkla görev yaptıklarını biliyoruz. (MAD, 24, s. 161-168)
Elimizdeki bir vakıf suretinden ise, 19. yüz yılın baĢlarında ġeyh Halil Efendi adında birinin dergah
Ģeyhi olarak vazife yaptığını anlıyoruz. (Konya Mevlânâ Müzesi 88/30)
ġeyh Halil Efendi‘den sonra Muhammed b. Mustafa adında biri on beĢ akçe aylık ile
Mevlevîhâne‘de tekke Ģeyhi olarak görev yapıyordu. Ancak, Muhammed b. Mustafa‘nın dergâhı
idaresi ve ehliyeti konusunda da pek fazla Ģey bilmiyoruz. Muhammed b. Mustafa‘nın bir süre sonra
vefatıyla, dergâh yönetiminin, oğulları Süleyman ve Muhammed Kasım‘a müĢtereken tevcih
edildiğini biliyoruz. Bilindiği gibi önceki devirlerde Konya dergâhında, Ģeyh vefat edince yerine
aileden en büyük erkek evladın posta geçmesi âdeti, bu asırda bütün dergâhlarda bir kural haline
gelmiĢti. Muhammed b. Mustafa‘nın ölümünden sonra göreve getirilen oğulları Süleyman ve
Muhammed Kasım‘ın kifayetsiz ve ehliyetsiz oldukları ortaya çıkınca, dergâhın tevliyeti ve idaresi
baĢkalarının eline geçmiĢ, derviĢler dağılmıĢ ve dergah kapanmıĢtır. (KMMA, No: 88/29)
Daha sonra Hasan Hüsni Dede hükümete baĢ vurarak, Gazi (Çoban) Mustafa PaĢa‘nın EskiĢehir
PaĢa Mahallesinde bina ettirdiği cami avlusunda bulunan binanın ve tekke odalarının Mevlevîliğe ait
olduğunu ve Ģeyhliğin de babasından kendisine intikal ettiğini söylemiĢ, yapılan tetiklerde ve Konya
Mevlânâ Dergah‘ında bulunan yaĢlı Mevlevî derviĢlerinin de Ģehadetleriyle düzenlenen bir beratla
dergah Hasan Hüsni Dede‘ye tevcih edilmiĢtir.(KMMA, No: 88/29) Hasan Hüsni Dede
Mevlevîhâne‘yi Ģahsi gayret ve himmetleriyle yeniden ihya etmiĢ, EskiĢehir Mevlevîhânesi Mevlevîlik
tarikatı içinde Âsitâne olarak yerini almıĢtır. (Duru, 1952: 54; Küçük, 2003: 220)
HAYATI ve ġAHSĠYETĠ
Hasan Hüsni Dede Efendi, mezar taĢındaki kitâbeden ve torunu Dr. Muhiddin Celal Duru‘nun
Mevlevîlik ile ilgili eserinden anlaĢıldığına göre, 1246/1830-1 yılında EskiĢehir‘de doğdu. (Duru,
1952: 164)1 Babası, hayır ve hasenat sahibi Çürükoğlu Hacı Hafız Hüseyin Hüsni Efendi (öl.
1282/1865), annesi Kerime Hanım‘dır. Çürükoğlu Hacı Hafız Hüseyin Efendi‘nin Mevlevî Ģeyhi
olduğu Konya Mevlânâ Müzesi ArĢivi‘ndeki bir belgeden anlaĢılmaktadır. (KMMA, No. 88/29.)
Mezar taĢına yazılan kitabeden de cömert ve iyiliksever bir Ģahsiyet; aynı zamanda, Mevlevîhânenin
yakınında kendi adına yaptırdığı Çürükoğlu Medresesi‘nden, âlim bir kiĢi olduğunu anlıyoruz.
(Osmanlı Maarif Salnamesi 1907: 1312-1313)
Hasan Hüsni Dede‘nin hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak, hükümete yaptığı
1
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baĢvurudan anlaĢıldığına göre ehliyet ve liyakat sahibi olduğu yapılan tetkikler ve Mevlevî
derviĢlerinin Ģahadetleri ile kabul edilmiĢtir. Hasan Hüsni Dede ilk eğitimini âlim ve Mevlevî Ģeyhi
olan babası Hüseyin Efendi‘den aldı. Daha sonraki eğitimini ise, Ġstanbul‘da tahsil ettiği anlaĢılıyor.
Çünkü Hasan Hüsni Dede Ģeyhliğe tayin edilmeden önce, uzun süre Ġstanbul‘da bulunmuĢ,
dersiamlık (müderris) ve Mesnevîhanlık yapmıĢtır (Küçük 2003: 220; Albek, 1991: 268). Böylece
aldığı eğitim ve tasavvufî terbiye ile âlim, fazıl, irĢad için liyakatli ve ehliyetli birisi olma niteliklerini
kazanmıĢtır.
1865 yılında babası Hüseyin Efendi‘nin ölümü üzerine Hasan Hüsni Dede hükümete baĢ
vurarak, Gazi Mustafa PaĢa‘nın EskiĢehir-Odunpazarı- PaĢa Mahallesinde bina ettirdiği KurĢunlu
Camii avlusunda bulunan binanın ve tekke odalarının, Mevlevîliğe ait olduğunu ve Ģeyhliğinin de
babasından kendisine intikal ettiğini söylemiĢ, yapılan tetiklerde ve Konya Mevlânâ Dergahı‘nda
bulunan yaĢlı Mevlevî derviĢlerinin de Ģehadetleriyle 2 Recep 1282/ 21 Kasım1865 tarihinde
düzenlenen bir beratla dergah Hasan Hüsni Dede‘ye tevcih edilmiĢtir. (KMMA, No. 88/29)
Hasan Hüsni Dede EskiĢehir dergahı postniĢinliğine tayin edildikten sonra, Mevlevîhâne‘yi eski
iĢlerliğine kavuĢturmak için hemen faaliyetlere giriĢti. Hükümetle yaptığı yazıĢmalar neticesinde,
Gazi (Çoban) Mustafa PaĢa tarafından EskiĢehir Mevlevîhânesi‘ne vakf ve tahsis edilen ve daha
önceden babası Hüseyin Hüsni Efendi adına kayıtlı olan, ancak, bir müddetten beri Hazine-i Celile-i
Maliye‘nin uhdesine geçmiĢ olan değirmen ve bazı müzariinin (ziraat yapılan yerler) geri verilmesini
talep etti. Tekkelere ait vakıfların vakfiyeleri, bunların korunması, kontrol ve denetimi 1812 tarihli
bir fermanla Evkâf-ı Humâyun Nezâreti‘nin uhdesine verilmiĢti. Bu fermanla Osmanlı eyaletlerinde
aynı tarikata bağlı bütün tekkeler, tarikatın Ġstanbul âsitanesi merkez kabul edilerek buraya
bağlanmıĢ, yine bu fermanla meĢihatı boĢalan bir tekkeye Ģeyh tayininde tevcihin ġeyhulislamlığa
arzedilmesi ve taĢradaki tekkelere Ģeyh tayinlerinde merkez tekkenin görüĢünün alınması usulü
getirilmiĢti. Osmanlı Devleti‘nde tekkelerin denetim altına alınmasında ikinci önemli adım Meclis-i
MeĢâyih‘in ilk defa 1864 yılında ve daha sonra 1866 yılında nizamnamesiyle birlikte yürürlüğe
girerek kurulması idi. Böylece tekkeler idarî yönden ġeyhulislamlığın, malî yönden de Evkâf-ı
Hümâyun Nezâret‘nin denetimine girmiĢti. (Aydın, 2003: 247)
Hasan Hüsni Dede müracaatında bu vakıfların gelirini fakirlerin doyurulmasına sarfedeceğini
ifade ile, eskiden olduğu gibi dergahı Ģerife ihsan ve iadesini Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti‘nden
istirham etmiĢtir. Bunun üzerine Hazine-i Celile‘den hususi bir memur görevlendirilerek yapılan
tahkikat neticesinde, adı geçen değirmenin kat‘i olarak geri iadesi adalete uygun olmayacağından,
Hazine-i Celile-i Maliye‘nin idaresinde kalmak Ģartıyla, mutedil bir bedel karĢılığında ihale ve tefviz
edilmesine karar verilmiĢtir. Mezkur değirmenin gelirinin 70 sehm itibariyle, 50 sehmi EskiĢehir
dergah-ı Ģerif vakfına, 20 sehmi mîrîye ait olduğu anlaĢılmıĢ, hususi vakfın tefrik ve iadesinde
mahzur ve müĢkilat çıkacağından, Celile-i Maliye ile Hazine-i Hassa arasında hesabının yapılması
suretiyle, bunun 30 bin kuruĢunun acilen Hazine-i Maliye‘den dergaha havale edilmesine karar
verilmiĢtir. Bu karar 12 Cemaziyel evvel 1303/ 16 ġubat 1886 tarihinde Hasan Hüsni Dede‘ye
bildirilmiĢtir. (BOA, Ġrade-i Dahiliye, No: 979 / 77294).
EskiĢehir Mevlevîhânesi Ģeyhi Hacı Hasan Hüsni Dede‘nin Mevlevî, Kâdirî ve Melâmî
tarikatlarından halifelik icazeti vardı. O‘nun mezar taĢında Mevlevî ve Kâdirî Ģeyhi olduğu yazılıdır.
Ġhtifalci Mehmet Ziya Bey ―Yenikapı Mevlevîhânesi”, adlı eserinde ―...asr-ı âhirde yetiĢen meĢâyih-i
kirâm-ı Mevlevîyye içinde ahlâkıyla, fazlıyla, teslimiyetiyle bahusus vakar u edeb-i Ģeyhânesiyle velî-i
kâmil vasfına bihakkın lâyık olan EskiĢehir Mevlevîhânesi PostniĢini merhum Ģeyhim Hasan Hüsni
Dede Efendi...‖ diyerek ondan övgüyle bahseder. (Mehmet Ziya, 2005:156) Abdülbaki Gölpınarlı
ise ―Melâmîler ve Melâmîlik” adlı eserinde Hasan Hüsni Dede‘nin Muhammed Nuru‘l- Arabî‘den
Melâmî hilafeti aldığını yazar. (Gölpınarlı, 1992: 314-315) O, bir Ġstanbul seyahatinde Melâmî Pîri
Seyyid Muhammed Nur (öl.1886)‘la görüĢerek Melâmî olmuĢ, ancak bunu gizlediğinden
Mevlevîlerden kimse bilmemektedir, der. Hasan Dede‘ye Mevlevî ve Kâdirî hilafetini Konya
Çelebisi Muhammed Said Hemdem Çelebi vermiĢtir. (Mehmed Ziya 2005: 188; Gölpınarlı, 1992:
314-315; Duru, 1952: 34) Yenikapı Mevlevîhânesi Ģeyhi Osman Selahaddin Dede Efendi ile Hasan
Dede pek samimi olduklarından Hemdem Çelebi her ikisine ayrı ayrı hilafet vermiĢtir. Aynı

396

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

zamanda, Osman Selahaddin Dede de Hasan Dede‘ye hilafet vermiĢtir. (Duru, 1952: 34; Kara, 1990:
302-307) Hasan Hüsni Dede, Mevelevîliğin dıĢında Kâdirîlikten de icazeti olduğu için bazı mübarek
gecelerde Kâdirî zikri icra ederdi. Bazen hususi hayatında Kâdirî tacı giydiği de olurdu. Fakat zikir
âyinlerinde daima Mevlevî sikkesi giyerdi. Her zaman aynı Ģekilde zikretmez, ara sıra geleneğini
değiĢtirirdi. (Duru, 1952: 175-176)
Yukarıda belirttiğimiz gibi, Hasan Hüsni Dede Yenikapı Mevlevîhânesi Ģeyhi Osman Selahaddin
Dede‘den icazet almıĢtır. Osman Selahaddin Dede ilmi derecesi yüksek, siyasi ve sosyal hayatı da
zikredilmeye değer mümtaz bir kiĢi idi. 1864 yılında Meclis-i MeĢâyih baĢkanlığına seçilmiĢti. BaĢta
bazı Osmanlı sultanları olmak üzere, diğer bazı yüksek devlet adamları, onun dergahının
müdavimleri olup görüĢlerinden yaralanıyorlardı. Hasan Hüsni Dede de, Ģeyhi Osman Selahaddin
Dede gibi siyasi ve sosyal yönden aktif bir kiĢi idi. Sık sık Ġstanbul‘da ikamet ediyor ve siyasi olayları
yakından takip ediyordu. Hasan Dede‘nin, dönemin Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid ile
görüĢtüğüne, dini ve siyasi olayları müzakere ettiğine dair sözlü rivayetler vardır.
Hasan Hüsni Dede‘nin Mevlevî meĢayihi arasında saygın ve itibarlı bir yeri vardı. ġeyhi Osman
Selahaddin Dede öldüğü zaman (14 Mart 1887) cenazesinin gasledilip kefenlenmesinde meĢâyih-i
Mevlevîyenin ariflerinden ve fazıllarından sayılan EskiĢehir Mevlevîhânesi PostniĢini Hasan Hüsni
Dede görev yapmıĢ ve hocasının cenaze namazını kıldırmıĢtır. (Mehmed Ziya, 2005:142) Bilindiği
gibi Ġslam geleneğinde ölen birinin cenazesinin techiz ve tekfin iĢini en yakını yapar. Ġslam tarikat
geleneğinde ise bir müridin Ģeyhinin cenazesini techiz ve tekfin etmesi o kiĢinin itibarını gösterir. Bu
görev de Hasan Hüsni Dede‘nin Mevlevî meĢâyihi arasındaki saygınlığını ve itibarını göstermektedir.
Mevlevî dergahlarında dedeler ve derviĢler zikir ve musikî çalıĢmalarının yanı sıra kazanç
sağlamak amacıyla mutlaka bir sanatla ilgilenirlerdi. Hasan Hüsni Dede ve posta geçen oğulları bu
konuya önem vermiĢler, dergahtaki derviĢlerin hem sosyal hayata katkıda bulunmaları hem de
dergaha gelir sağlamaları amacıyla bazı iĢ kollarında faaliyet yapmalarına imkan sağlamıĢlardı. Bu
nedenle EskiĢehir Mevlevîhânesinde üç adet fanila örme makinesi ve dört adet çorap dokuma
makinesi çalıĢtırılırdı. Aslında o dönemde dergahın geliri su değirmeni ve diğer vakıf yerlerinden
sağlanıyordu ancak, dergahta dokunan çorap ve fanilalar pazarcı marifeti ile Ģehirde satılarak,
dergahın bütçesine ek gelir sağlanıyordu.1 Böylece ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra, tekke ve
zaviyelerin son asırda içine düĢtükleri mali sıkıntılar ve iĢsiz güçsüz takımının sığıntı yeri olmasından
dergahı korumuĢ oluyorlardı.
EskiĢehir Mevlevîhânesi‘nde hususi toplantılar Ģeyhin veya tarikat mensuplarından birinin
konağında, evinde, odasında veya bağında yapılırdı. Bu toplantılarda zikir yapılır, yemek yenilir, saz
ve söz alemleri tertip edilirdi. EskiĢehir Mevlevî Ģeyhi Hasan Dede‘nin Dolmabahçe (Nuri Bey
Çiftliği) denilen mevkide büyük çadırlar kurdurarak tekkeyi yazlık olarak oraya naklettiği olurdu.
Semahane olarak iki direkli iç taraflarına ve eteklerine ayetler ve levhalar iĢlenmiĢ gayet büyük, yeĢil
bir çadır kurdururdu. (Duru, 1952: 234) Burada yapılan semâ ve zikir âyinlerinde derviĢlere ve gelen
misafirlere irĢad sohbetleri yapılır, yemek yedirilirdi.
EskiĢehir Mevlevîhânesi, Hasan Hüsni Dede postniĢin iken yabancı bir seyyahın hatıralarına
konu olmuĢtur. Fransız seyyah Clement Huart, 1891 yılı Mayıs ayının 19‘unda Ġstanbul‘dan
Konya‘ya seyahat ederken yol üzerindeki EskiĢehir‘i ziyaret etmiĢ ve Mevlevîhâneyi gezerek Hasan
Hüsni Dede ile görüĢmüĢtür. Gayr-i Müslim Hristiyanlara karĢı onun hoĢgörülü tutumunu anlatan
bu hatıra Mevlevîler Beldesi Konya isimli eserde anlatılmaktadır. Clement Huart ve beraberindeki
arkadaĢının dergahı ziyaretleri sırasında mevsim bahar ve Ramazan bayramı günü idi. Bir sema âyini
sırasında tekkeye gelen Clement Huart ve Avrupalı arkadaĢı, Hasan Hüsni Dede‘den izzet ikram
görmüĢlerdir. Hasan Hüsni Dede onlara, Hıristiyanlara karĢı iyi niyetli ve düĢman olmadıkları,
hissini vermeye çalıĢmıĢtır. Ġki gayr-i Müslim yabancı ayakta kalmasınlar diye kendilerine iskemle
getirilmesini emretmiĢ, fakat onlar, Müslümanlar gibi yere pâdaĢ kurarak oturmayı tercih etmiĢlerdir.
Bu ziyaret Ramazan bayramına tesadüf etmesi nedeniyle kendilerine Ģekerleme ve tatlı ikram
1
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edilmiĢtir. Clement Huart‘ın ifadelerinden anlaĢıldığına göre, Hıristiyan bir seyyaha karĢı Hasan
Dede‘nin gösterdiği hoĢgörülü ve mütebessim tavır, onu ve arkadaĢını memnun etmiĢtir. (Huart,
1978: 39)
EskiĢehir Mevlevîhânesini ziyaret eden diğer bir seyyah ise, kendisi de Mevlevî olan Mehmet
Ziya (Ġhtifalci)‘dır. Mehmet Ziya, Hasan Dede‘ye intisablı olup ondan Mesnevi-yi ġerif okutma izni
almıĢtır. 1312/1895 yılı Mayıs ayında Bursa‟dan Konya‟ya Seyahat isimli eserinde bu ziyaretten
bahsetmektedir. Ancak, Mehmet Ziya bu ziyareti sırasında Mevlevîhâneye bizzat gitmemiĢ,
1309/1892 yılında Mevlevîhâneyi ilk ziyaret ettiğinde Hasan Hüsni Dede ile görüĢmüĢtür. Bu
nedenle hatıratında Ģu ifadeleri yazmıĢtır. ―Hasan Dede Efendi, Muhammed Saîd Hemdem Çelebi
Hazretlerinin kudemây-ı terbiyet ve nazar-gerdelerinden olup nice zamandan beri bu dergah-ı
müĢterî penâhda dervîĢân ve sâlikîne ahkâm-ı Ģer‘î Ģerîf ve usûl ve âdâb-ı tarîk feyz-i refîkî telkin ve
takrîr ile dem-güzâr olmaktadır. Bu dergâh-ı âlî sâye-i seniyye-i veliy-i nimet-i ‗azamîde ihyâ edilmiĢ
ve mahsusât-ı vâfiye ihsanı suretiyle de dervîĢân ve sâlikîni müstağrak feyz ve in‗âm bî nihâye
olmuĢtur.‖der. (Mehmed Ziya 1912: 188-189)
EskiĢehir Mevlevîhanesinde sema veya zikir âyinleri genellikle dergahtaki semahanede yapılırdı.
Ancak bayram veya kandil geceleri gibi bazı özel günlerde KurĢunlu Camii içinde icra edilirdi. Hasan
Hüsni Dede sema âyini sırasında Niyaz âyini okunurken, para kesesini semazenbaĢı vasıtasıyla
mutrıba yollardı. Ġçindeki meblağın tamamı bahĢiĢ olarak mutrıba hediye edilmiĢ olurdu. Bu
davranıĢ Hasan Dede‘nin bir âdeti idi. Yine bir niyaz âyininde para kesesini mutrıba göndermek
istemiĢ, fakat her vakit üzerinde para taĢıma âdeti olmadığı için, mühür kesesini mutrıba yollamıĢtı.
Mühür kesesini mutrıpdakilere göndermekle onlara karĢı samimi bir itimat göstermiĢ oluyordu.
Bunu pek çok kez tekrarlayan Hasan Dede sürekli bahĢiĢ dağıtan gerçekten cömert bir kiĢi idi.
(Duru, 1952: 198) Özellikle çocuklara karĢı çok Ģefkatli olan Hasan Dede, dergahın etrafında
oynayan çocukları gördüğünde onlara metelik dağıtır ve gönüllerini alırdı.1
Bütün Mevlevîler ökçeli ve ökçesiz mest, yemeni, kundura ve son devirlerde de lastikli fotin
giyerlerdi. ġeyhlerin bazısı demirden veya ağaçtan bir asa taĢırlardı. EskiĢehir‘li ġeyh Hasan Dede de
ahĢabtan bir asa taĢır, daimi surette sade, temiz ve Mevlevî derviĢlerinin sema ayininde giydikleri
geniĢ etekli bir tennure giyerdi. (Duru, 1952: 150)
Mevlevî mektuplarında istisnasız herkese ―Arafetlu‖ lakabı ve ―Ahî fi‘llah= Allah‘ta kardeĢ‖
hitabı kullanılırdı. ġeyh Hasan Dede mektuplarını Ģu cümleyle bitirirdi. ―Bâki, Es‘adekum‘u-llahu
fi‘d-dareyn.‖ Anlamı: ―Allah sizi iki cihanda mesut etsin.‖ (Duru, 1952: 225) ġeyh Hasan Dede‘nin
imzası ―Hâdimü‘l-fukarâ el-Mevlevî EskiĢehrî Hasan Hüsni‖ Ģeklinde olup mührü ise ―el-Mevlevî
Hüsni‖ idi. (Duru, 1952: 166) Hasan Hüsni Dede‘nin 15 Kânûnuevvel 1303 tarihinde verdiği bir
icazet örneği aĢağıda gösterilmiĢtir. (Gölpınarlı, 1983: 408.)

Hasan Hüsni Dede‘nin Celaleddin, ġemseddin, Bahaeddin ve Hilaleddin adında dört oğlu,
ġehribani ve Hacer Saniye adında iki kızı vardı. ġeyhzâde Hüseyin Celaleddin Efendi (Muhyiddin
Celal Duru‘nun babası) en büyük oğlu ve veliahtı, aynı zamanda EskiĢehir âsitanesinin aĢçıbaĢısı idi.
Mevlevî dergahlarında Ģeyhlerden sonra en büyük âmir Ser Tabbah/AĢçıbaĢı denilen dedelerdi.
Aslında bunların mutfakla bir alakaları yoktu ancak, dergahların en kutsal tesisi olan Matbah-ı ġerif‘e
izafeten bu adı almıĢlardı. Bu kiĢiler kıdemli, tekkeye vukufiyeti olan, faziletli ve ekseriya âlim
1
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kimselerdi. ĠĢte bu vasıflara haiz olduğunu düĢündüğümüz Hasan Dede‘nin en büyük oğlu Hüseyin
Celaleddin Efendi pederinin sağlığındayken vefat etmiĢ(1319/1901-2) ve Ģeyhlik postuna
geçememiĢtir. (Duru, 1952: 165)1
Mevlevîler arasında öteden beri gelenek olan Ģeyhliğin babadan oğula geçmesi âdeti, son yüzyılda
iyiden iyiye uygulanır olmuĢtu. Bir Ģeyh öldüğü zaman tekkenin yönetimi baĢkalarının eline
geçmesin diye küçük yaĢta, ehliyetsiz ve hatta bazen birden fazla çocuğa intikal etmesi gelenek
haline dönüĢmüĢtü. Bu devirde dergah yönetimlerini ellerine geçiren aileler, kolay kolay baĢka bir
aileden Ģeyhin dergaha postniĢin olmasına müsaade etmemiĢlerdir. EskiĢehir Mevlevîhânesinde
Hasan Hüsni Dede Efendi‘den sonra meĢihata ikinci büyük oğlu ġemseddin Dede Efendi tayin
edilmiĢtir. Onun meĢihata geçmesiyle bir çok sorunlar yaĢanmıĢ, dergahın iyi idare edilememesinden
dolayı da bir çok Ģikayetler gündeme gelmiĢtir. ġemseddin Efendi‘nin okuma yazma bilmemesi,
dergah yönetimindeki kifayetsizliği ve meĢihate liyakatsizliği nedeniyle görevden azl edilip yerine
Bahaeddin Dede‘nin tayini için, EskiĢehir Mutasarrıflığına ve ġeyhulislamlık makamına tevcihen, iki
yıla yakın (1911-1913) süren Ģikayetler ve yazıĢmalar olmuĢtur. (KMMA, No. 88/1-33)
Mevlevîhânenin ıslahı konusundaki bu yazıĢmaların en dikkat çekici olanı Dr. Muhyiddin Celal
Duru‘ya aittir. O Ģikayet dilekçesinde bütün dergahların ehil olmayan kiĢilerin elinde olduğunu ve
kötü yönetildiğini detaylı bir Ģekilde izah etmiĢ ve bu ıslahın acilen gerçekleĢtirilmesini talep etmiĢtir.
(KMMA, No. 88/3 vd.)
Hasan Hüsni Dede 1325/1907-8 yılında EskiĢehir‘de vefat etmiĢtir. Vefatı günü Müslüman,
Hıristiyan bütün ahali ayağa kalkmıĢ, üç camide cenaze namazı kılınmıĢtı. Onun vefatı ile ilgili olarak
torunu Muhyiddin Celal Duru Ģu dörtlüğü tarih kaydı olarak düĢmüĢtür. (Duru, 1952: 164)
Pîr idi, seksendi sinni Hazretin,
Pîr idi ihvanı irşâd etmede;
Söyledim tarih-i tam-mi naklini
Hakka göçtü Şeyh Hasan Hüsnî Dede (1325)
Otuz beĢ yaĢında EskiĢehir Mevlevîhânesi postniĢinliğine tayin edilen Hasan Hüsni Dede,
ölümüne kadar kırk üç yıl bu görevi sürdürmüĢ bir ara Hac farizasını da yerine getirmiĢtir. Ancak
hangi yılda Hicaz‘a gittiğini bilemiyoruz. Mevlevî, Kâdirî ve Melâmî Ģeyhi, âlim ve fazıl bir kiĢi olan
Hasan Hüsni Dede Efendi, yaĢadığı sürece etrafını bir güneĢ gibi aydınlatmıĢ gerçek bir mürĢid idi.
EskiĢehir Mevlevîhânesi‘nin Mevlevîlik âlemine çok yüksek âlimler, mürĢidler, edipler ve
musikiĢinaslar yetiĢtirmiĢ olmakla Mevlevî tekkeleri arasında özel bir yeri vardır. Mevlevîhâne
özellikle, 1865 yılında posta geçen Hasan Hüsni Dede sayesinde en verimli dönemlerini yaĢamıĢtır.
EskiĢehir Mevlevîhânesi postniĢinliğine tayin edilen Hasan Hüsni Dede, meĢihatta kaldığı sürece
medrese derslerinden üç defa icazet vermiĢ, otuz kadar zata Mevlevîlikten hilafet ve birçok kimseye
Mesnevî-yi ġerif okutma, Mevlevî âyini icra edebilme icazetleri vermiĢtir. Onun müntesipleri
arasında bir çok alimler, Ģeyhulislamlar ve vezirler vardı. Bunlar arasında son Tire Mevlevîhânesi
Ģeyhi Hayrullah Dede, ilk Meclis-i MeĢâyih Ģeyhi Osman Selahaddin Dede‘nin oğlu Mehmed
Celaleddin Dede, Ġhtifalci Mehmed Ziya, Kemâlî AĢçı Tahir Dede, KasımpaĢa Mevlevîhânesi
Mesnevîhanlığı yapan Muhammed Es‘ad Dede, meĢhur bestekâr, hanende ve hattat Hasan Sırrı
Efendi, Kütahya Mevlevîhânesi postniĢinliği yapmıĢ Ģair ve hattat Hacı Pesendî Dede, Kütahyalı
ġeyh Rıfat Efendi, Konya Çelebilerinden Abdülvahid Çelebi, Hasan Hüsni Dede‘nin oğulları
Onun vefatı üzerine Tahirü‘l-Mevlevî (Olgun) Ģu tarihi yazmıĢtır.
Eskişehir Mevlevî dergahı sertabbahının
Eyledi dest-i ecel tomar-i ömrün muntavî
Âşık-ı sadık idi peygambere, evladına
Hub-bi Haydar mahzeni olmuştu hakka can evi
Ben de (Tahir) fevtine terakim-i tarih eyledim
Bir mücevher beyt ile hayr-ı duay-ı muhtevi
Pir-i Mevlâna-yı Rûm‟un hemdemi bezmi olup
Gark-ı envâr-ı cemâl olsun Celâli Mevlevî
( 1319)
1
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ġemseddin Dede ve Bahaeddin Dede‘nin isimleri zikredilebilir. Hasan Hüsni Dede‘nin
halifelerinden Kütahya‘lı Rifat Efendi, Tire‘li Hayrullah Dede, AkçaĢar Ģeyhi Faik Dede, Tozman
Ģeyhi Mustafa Efendi bulundukları yerlerde birer zaviye açmıĢlardır. (Duru, 1952: 34-164) Hasan
Hüsni Dede‘nin icazet verdiği meĢâyih-i Mevlevî-yi kirâm arasında öne çıkan bazıları Ģunlardır.
Hayrullah Dede
Tire Mevlevîhânesi‘nin son Ģeyhidir. Mevlevî meĢâyihinin ekserisi gibi Mesnevî okumuĢ ve
okutmağa mezun olmuĢtur. Hasan Hüsni Dede‘nin yanında yetiĢmiĢ ve daha sonra Tire
Mevlevîhânesi‘ne Ģeyh olarak tayin edilmiĢtir. Hayrullah Dede Mevlevî, Kâdirî olmakla beraber aynı
zamanda Melâmî‘dir. Bu üç hilafeti de Hasan Dede‘den almıĢtır.1915 yılında Mevlevîhânenin
yanması üzerine Ġzmir‘e göçmüĢ, derviĢlerin yardımıyla dergahın onarılması üzerine Tire‘ye tekrar
geri dönmüĢtür. 1928 yılında orada vefat etmiĢtir. (Gölpınarlı, 1992: 315; Ünver, 1964: 8; Küçük,
2003: 304, dipnot. 2.)
Mehmed Celaleddin Dede
1 ġubat 1849 yılında Ġstanbul‘da dünyaya geldi. Babası, Tanzimat dönemi ve sonrası Osmanlı
siyasi hayatına damgasını vuran Osman Selahaddin Dede, annesi Hacı Münire Hanım‘dır. Yenikapı
Mevlevîhâne‘sinin önemli Ģeyhlerinden olan babası Osman Selâhaddin Dede‘nin, ihtiyarlığı
sebebiyle bir kenara çekilmesiyle, 1870 yılından itibaren babasına vekâleten Mukabele ve Ġsm-i Celâl
okutmaya baĢlamıĢtır. Bu vekâlet, babası hayatta iken on sekiz seneye yakın devam etmiĢtir. (Küçük,
2003: 132) Osman Selahaddin Dede‘nin 14 Mart 1887 tarihinde 69 yaĢında vefat etmesi üzerine
meĢihate geçmiĢtir. Yenikapı Mevlevîhâne‘si ġeyhi Mehmed Celâleddin Dede (öl.1908) babasının
yerine vekâleten dergâhı yönettiği esnada, Selânikli Mehmed Efendi‘den Mesnevî okumuĢ, ancak
okutma icâzetini Aralık 1887 yılında Hasan Hüsni Dede Efendi‘den almıĢtır. (Mehmed Ziya, 2005:
164; Küçük, 2003: 130-132)
Ġhtifalci Mehmet Ziya
1871 yılında Ġstanbul‘da dünyaya gelmiĢtir. Evkaf-ı Hümayun hulefasından Osman Vasfi
Efendi‘nin oğludur. Galatasaray Mekteb-i Sultânisi‘ni sonra Mekteb-i Sanâyi-i Nefîse‘yi bitirmiĢ
Edirne, Halep ve Konya‘da öğretmen olarak çalıĢtıktan sonra Bursa Ġdâdîsi‘ne müdür olmuĢtur.
Küçük yaĢlardan itibaren Mevlevîliğe ilgi duymuĢ, zamanın büyük Mevlevî Ģeyhlerinden mesnevi
okumuĢtur. Mevlevî adabını öğrendikten sonra tarihi günlerde ve önemli Ģahsiyetlerin ölüm
yıldönümlerinde sıkça anma toplantıları düzenlediği için ―ihtifalci‖ lakabını almıĢtır. (Mehmed Ziya,
2005: 9) Hasan Hüsni Dede‘nin Ġstanbul‘da misafir olarak ikamet ettiği bir sırada (1884 yılında)
kendisine intisap etmiĢtir. Mehmet Ziya Bey kendisi bunu: ―...üç yüz iki tarihlerine doğru (1884
civarı), o vakit Üsküdar‘da müsafereten mukim, fuzalâ-yı meĢâyih-i kiram-ı Mevlevîyeden veli-yi
kâmil, EskiĢehir Dergâh-ı feyz-iktinahı PostniĢini Hasan Hüsni Dede Efendi Hazretleri‘nin dest-i
meâli-i peyvest-i mürĢidanelerini takbil ve intisap eyledikten sonra...‖ (Mehmed Ziya, 2005: 15-165)
diye anlatır. Bu intisaptan yaklaĢık 4-5 yıl sonra 27 Aralık 1889 tarihinde de Hasan Hüsni Dede
tarafından Mehmet Ziya‘ya Mesnevî-yi ġerif okutma icâzeti verilmiĢtir. (Mehmed Ziya, 2005: 165)
Ayrıca M. Ziya, Bursa‟dan Konya‟ya Seyahat adlı eserinde Bursa‘da görev yaparken o sırada Bursa
dergahında postniĢin olan Mehmed ġemseddin Efendi‘nin izniyle üç dört ay kadar Bursa dergahında
Mesnevî-yi ġerif okutmuĢtur. (Mehmed Ziya, 1912: 189,190) M. Ziya‘ya Hasan Dede tarafından
verilen Ġcâzetname, A.Gölpınarlı‘nın ―Mevlâna‟dan Sonra Mevlevîlik‖ isimli eserinde orijinal metniyle
verilmiĢtir. (Gölpınarlı, 1983: 407, 408) Mehmet Ziya, 27 Mart 1930 tarihinde vefat etmiĢ, Eyüp‘te
bulunan Dedeler Mezarlığındaki aile sofasına defnedilmiĢtir(Mehmed Ziya, 2005: 9)
Muhammed Es‘ad Dede
Son asır Ģairlerinden, Ģeyh Osman Selâhaddin Dede‘ye intisablı ve daha çok mesnevîhan olarak
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tanınan, önceleri Yenikapı Mevlevîhâne‘sinde otururken sonra KasımpaĢa Mevlevîhânesi
Mesnevîhanlığına tayin edilen Muhammed Es‘ad El-Mevlevî (Es‘ad Muhammed Dede) 1843 yılında
doğdu. ġeyhinden önceleri mesnevî okumuĢ, Ģeyhinin vefatı üzerine, mesnevî icâzetini EskiĢehir
Ģeyhi Hasan Hüsni Dede‘den almıĢtır. 1914 yılında Ġstanbul‘da vefat etmiĢtir. (Sefine-i Evliya, 1990:
1/330; Küçük, 2003: 401)
Hasan Sırrı Efendi
1823 yılında Yeniköy‘de doğdu. Babası Süleymaniye müderrislerinden Mehmed Emin Efendi‘dir.
Oldukça meĢhur bir bestekâr, hanende ve hattattır. Ġlâhi ve Ģarkı formunda dokuz eseri günümüze
kadar ulaĢmıĢtır. Sünbül Efendi dergâhında bir müddet zâkirbaĢılık yapan Sırri Efendi‘nin güzel ilâhi
ve durak okuduğu ve bir hayli talebe yetiĢtirdiği kaydedilir. (Yücer, 2004: 837 dipnot 548) Rufâî
Dergâhı Ģeyhi Mehmed Emin Efendi ve Kazasker Mustafa Ġzzet Efendi‘den yazı meĢk eden Hasan
Sırrı Efendi müzikte olduğu gibi yazıda da devrin hattatları arasındadır. ―Sırrî‖ imzasıyla çeĢitli
ebatlarda kırk sekiz adet hilye-i saâdet, çok sayıda sülüs, nesih, kıta, levha ve 1892 tarihinde Mevlânâ
Celâleddin Rûmî‘nin sandukası üzerindeki pûĢideyi yazmıĢtır. (Yücer, 2004: 846) Topkapı sarayı
Müzesinde ―Yâ Hazret-i Bilâl-i HabeĢî‖ ibareli yazı kalıbı, Türk Vakıf Hat Sanatı Müzesinde 1903
tarihli ―Yâ Hazret-i Abdülkâdir Meded‖ ibareli celi sülüs hattı ve aynı müzede 1898 tarihli ―erRicâlü kavvâmûne ale‘n-nisâi‖1 ibareli eseri bulunmaktadır. Önce EskiĢehir Mevlevîhânesi ġeyhi
Hasan Dede‘ye intisab etmiĢ daha sonra Osman Selahaddin Dede‘ye bağlanmıĢtır. 1905 yılında
Ġstanbul‘da vefat etmiĢtir. (Küçük, 2003: 414)
Hacı Pesendi (Hacı Ali Dede)
1841de Kütahya‘da doğdu. Soy olarak, Maruf mahallesinde mukim Çakır Hacı Ali
oğullarındandır. Ġlk tahsilini tamamladıktan sonra mutaf sanatına girdi. Bayramî Tarikatı
müntesiplerinden meĢhur saz Ģairi Kütahyalı Arifî‘nin (1780-1870) yanında Ģiir ve saz üstadı olarak
yetiĢti. Daha sonra Hacca gitmiĢ orada beĢ yıl kalmıĢtır. Talik hattı ve tırnak yazısını Hicaz‘da
öğrenmiĢtir. (UzunçarĢılı, 1932: 262-263) Kendisi Mevlevî meĢreb idi. EskiĢehir Mevlevîhânesi Ģeyhi
Hasan Dede‘ye intisap ederek yedi sene yanında kalmıĢ ve Kütahya Mevlevîhânesine postniĢin
olarak dönmüĢtür. BaĢında daima sikke ile gezer, uzun abasının cebinde kabaktan yapılmıĢ portatif
nargilesi hiç eksik olmazdı. (UzunçarĢılı, 1932: 262, 263) Müretteb bir divanı yoktur ve kendi el
yazısıyla yazdığı Ģiir mecmuası da henüz ele geçmemiĢtir. (Yücer, 2004: 825) Kendisi gibi Mevlevî
olan oğlu Mehmed Celal Dede, babasının çoğunlukla hece vezniyle yazdığı Ģiirlerini toplamıĢ ve bu
Ģiirlerin bir kısmı 1929 yılında Mustafa Hakkı Bey‘in himmetiyle basılmıĢtır. (UzunçarĢılı, 1932: 263;
Küçük, 2003: 216) Hacı Pesendi Dede bazı Mevlevî dergahlarında toplanan rind meĢrep, zarif ve
nüktedan tiplerden birisi idi. Kütahya‘nın Kunduk viranlardaki bahçesi Dede‘nin hoĢ sohbetlerinden
zevk alan zamanın ilim ve edebiyat ehlinin toplandığı bir yer olmuĢtur. (UzunçarĢılı, 1932: 262;
Yücer, 2004: 95) Hacı Pesendi Dede 1913 senesinde vefat etmiĢ ve Kütahya‘nın Kale altındaki
Sarıkaya kabristanına defnedilmiĢtir. (UzunçarĢılı, 1932: 262)
ġeyh Rıfat Efendi
Hasan Dede‘den icazet alarak Kütahya‘da Bölcek mahallesindeki evini dergâh haline getirmiĢ ve
Mevlevî ayinleri icra etmiĢtir. Ġkinci bir Mevlevî merkezi olan ve Gözüm ġeyh (Özüm ġeyh) olarak
bilinen Tekkesinin kendisinden sonra devam edip etmediği bilinmiyor. (Yücer, 2004: 452)
Abdülvâhid Çelebi
Konya Âsitanesi‘nin yirmi altıncı postniĢini Mehmed Saîd Hemdem Çelebi‘nin oğludur. Ağabeyi
1―Erkekler
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Mustafa Saffet Çelebi‘nin vefatı üzerine Konya Mevlânâ dergahı postuna geçmiĢ ve yirmi yıl bu
görevi sürdürmüĢtür. Onun postniĢinlik dönemi II. Abdülhamid dönemine rastlar. Abdülvâhid
Çelebi, kalender meĢrep, iyi kalpli ve cömertliği ile ün salmıĢ, halk nazarında çok sevilen biridir. O,
ilk olarak Ġzmir‘li Ruhî Baba‘dan babalık ve halifelik icazetnamesi, daha sonra da Ġstanbul
Merdivenköy‘de bulunan BektaĢî Dergahı postniĢini Mehmed Ali Hilmi Baba‘dan icazet almıĢtır.
(Küçük, 2003: 71, 72) Ġhtifalci Mehmed Ziya‘ya göre ise, Çelebi, Yenikapı Mevlevîhânesi Ģeyhi
Osman Selahaddin Dede tarafından yetiĢtirilen Mevlevîlerdendir. (Mehmed Ziya, 2005: 190) Fakat
M. Celal Duru, Mevlevîlik ile ilgili eserinde, Çelebi‘nin Hasan Hüsni Dede‘den icazet aldığını
söylemektedir. (Duru, 1952: 34) Abdülvâhid Çelebi‘nin uzun süren postniĢinlik görevi 1907 yılında
vefatı ile sona ermiĢtir.
Muhammed Ali ġemseddin Dede
Hasan Hüsni Dede‘nin, Hüseyin Celaleddin Efendi‘den sonra gelen, ikinci oğludur. EskiĢehir‘de
doğdu. Annesi, Zeyneb Hanımdır. Ġlk eğitimini ailesinden ve babasından aldığı tahmin edilen
ġemseddin Efendi‘nin daha sonra tahsilini sürdüremediği anlaĢılıyor. 1908‘de babasının vefatından
sonra, en büyük erkek evladın posta geçme âdeti, üzerine posta oturmuĢtur. Fakat bir süre sonra
onun okuma yazma bilmediği, tekkeyi temsilde yetersiz ve liyakatsiz olduğu Ģikayetleri üzerine
görevden alınmıĢtır. Konya Mevlana Dergahı ile bu konuda 1911 yılından 1913 yılına kadar geçen
sürede yapılan yazıĢmalarda bu Ģikayetler konu edilerek ġemseddin Efendi‘nin görevden alınması
istenmiĢtir. Ġki yıla yakın süren bu yazıĢmalar sonucu ġemseddin Efendi görevden alınmıĢ yerine
kardeĢi Bahaeddin Dede atanmıĢtır. Bahaddin Dede‘nin posta tayininden birkaç yıl sonra, I.Dünya
SavaĢı baĢlangıcında 14 Kasım 1914‘te ilân edilen ―Cihad-ı Mukaddes‖1 sonrası Filistin Cephesine
gitmek üzere bütün Mevlevîhânelerden gönüllü olarak kurulan Mevlevî Taburu‘na (Küçük, 2003: 318;
Tanrıkorur, 2004: 471; Haksever, 2005: 407; Küçük, semazen.net.) 15 derviĢle katılmıĢtır. (Köstüklü,
2002: 213-226) Ancak 20 ġubat 1915 tarihinde ġam‘da vefat etmiĢtir. (Küçük, 2003: 221)
ġemseddin Efendi yanındaki 15 derviĢin giyim kuĢam teçhizatlarını, dönüĢte ödemek üzere borç
bulduğu paralarla kendisi karĢılamıĢtır. Ama ġam‘da vefat edip geri dönmeyince, borçları eĢi Zeynep
Hanım ödemiĢtir. ġemseddin Dede borç alırken akçe olarak almıĢ, Zeynep Hanım ödeme yaparken
kağıt banknot Ģeklinde ödeyince alacaklının biri buna itiraz edip, alacağını akçe olarak istemiĢse de
Zeynep Hanım bu tutarı kiĢinin adına bankaya yatırmıĢ, o da daha fazla itiraz edememiĢtir. 2
Bahaeddin Dede
Hasan Hüsni Dede‘nin yaĢça küçük üçüncü oğludur. Annesi, Hasan Dede‘nin üçüncü eĢi
Zeynep Hanım‘dır. 1875 yılında EskiĢehir‘de doğdu. Ġlk eğitimini babasından aldıktan sonra
EskiĢehir RüĢdiyesi‘ni bitirdi. Daha sonra Mısır‘a giderek El-Ezher‘de dini ilimler tahsil etti. Mısır
dönüĢü EskiĢehir dergahında Farsça öğrenip, çile doldurdu. Sesi güzel ve makam bilmekteydi. Ney,
kudüm ve rebab çalardı. Bahaeddin Dede, ağabeyi Mehmet ġemseddin Dede‘nin Meclis-i
MeĢâyih‘ın kararı ve ġeyhulislamlığın 3 Mart 1913 tarihli Dâire-i MeĢîhât-ı Ġslâmiyye Kalemi‘nden
çıkan tezkerede uygun görmesiyle (KMMA, No. 88/20) Ģeyhlikten azledilmesinden sonra EskiĢehir
Mevlevîhânesi Ģeyhliğine tayin edildi. (KMMA, No. 88/2; Albek, 1991: 269) Hükümetle yapılan
yazıĢmalardan, tekkeyi temsil edecek ilmi yeterlilikte ve posta geçecek liyakatte olduğu anlaĢılıyor.
Bahaeddin Dede tekkedeki iĢlerden ayrı olarak EskiĢehir Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Reisliği ve
Tayyare Cemiyeti Veznedarlığı yapmıĢtır. Tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar Ģeyh olarak kalmıĢ,
tekkeler kapatılınca bu tür sosyal faaliyetlere ağırlık vermiĢtir. Aynı zamanda dedelerinden kalan bir

1
2

Ali Özcan-Nuri ġimĢekler ile yapılan raportaj. www..semazen.net.
Ġhsan Dedelek‘le tarafımızdan yapılan raportaj. Ġhsan Dedelek 1927 EskiĢehir doğumlu, PaĢa Mh. ikamet etmektedir.
Duru ailesi ile akrabalığı vardır.
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çiftlikte ziraat iĢleriyle uğraĢmaya baĢlamıĢtır.1 17.02.1930 yılında EskiĢehir‘de vefat eden Bahaeddin
Dede‘nin kabri bilinmemektedir. Mezarlıklar müdürlüğünde yaptığımız araĢtırmalarda 1975 yılından
önceki arĢiv kayıtları bulunmadığından, mezar yeri konusunda herhangi bir bilgiye ulaĢamadık
Osmanlı Devletinin son sadrazamlarından Damat Ferit PaĢa‘nın tekrar iĢbaĢına gelmemesi için
bütün yurtta baĢlatılan protesto faaliyetlerine o da katılmıĢ, EskiĢehir‘den Ġstanbul Hükümetine
çekilen telgrafa imza atmıĢtır. 6 Mart 1920 de Anadolu ve Rumeli Müfaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi
Ġbrahim, Belediye Reisi Süleyman, Cemâat-i Ġslâmiye Reisi müftü Salih ve Esnafı temsilen ĠĢçibaĢı
Hakkı‘nın imzalarının yer aldığı telgrafa Bahaeddin Dede de Mevlevî Ģeyhi olarak imza koymuĢtur.
(Sarıkoyuncu- Önder- ErĢan, 2004: 52)
Hasan Hüsni Dede‘nin soy ağacı, torunlarından Ferda Tarzi Hanım‘ın hazırladığı Aile Soy
Kütüğüne istinaden tarafımızdan düzenlenip aĢağıdaki Ģemada gösterilmiĢtir.
Çürükoğlu Hacı Hafız Hüseyin Efendi Ö.1865
Hacı Hasan Hüsni Dede 1830 -1908

Hacer Seniye
1906-?

Nazire
1923-?

Şehribanu
1883-1967

Bahaeddin
1875-1930

Hilaleddin
1883 - 1932

Nurten
1934-?
Talat
1927-1998

İsa Pertev
1904-1985

Gülşen
1939-1940

Hüseyin Celaleddin
?-Ö 1903

Muhittin Celal
1888 - 1966

İsmail İlhan
1915-?

Fatma Zehra
1893 - 1958

Abdullah 
Cemaleddin
1891 - 1986

Hasan Vedat
1908

Fatma İffet
1904-1976
Hüseyin Cahit
1911-2003

Şemseddin
? – Ö-1915

Hüseyin Avni
1907-1965

Hasan Sabri
1918 -?

Hatice İsmet
1922-?

Kemalettin

Ahmet
Cevdet

Şefika

Necmettin

Şehabettin

Alaaddin

Çocukken Vefat

 Abdullah Cemaleddin Duru Edebiyat öğretmeni olup 1891-1986 yılları arasında yaĢamıĢtır.
Aileye DURU soyadının verilmesi onun tercihi ile olmuĢtur.
Sonuç
Hasan Hüsni Dede Efendi 1830-1908 yılları arasında yaĢamıĢ ve 1865‘ten ölümüne kadar
EskiĢehir Mevlevihanesi postniĢinliği yapmıĢtır. Ġlk eğitimini Babası Hacı Hafız Hüseyin Hüsni
Efendi‘den almıĢ, daha sonraki eğitimini Ġstanbul‘da tamamlamıĢtır. Aldığı dinî eğitim sayesinde,
Ģeyhliğe tayin edilmeden önce dersiamlık (müderris) ve Mesnevîhanlık yapmıĢtır.
Hasan Hüsni Dede 19. yüzyıl Mevlevîleri arasında ahlak ve fazileti, vakar ve edebiyle gerçek bir
veli-yi kâmil olma özelliklerini taĢıyan; erbab-ı hâl ve temkin sahibi bir kiĢidir. Bu yüzden Mevlevî
1

Oğlu Hüseyin Cahid Duru‘nun 1990 yılında anılarını anlattığı kaset çözümü.
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meĢayihi arasında saygın ve itibarlı bir yeri vardır. Aldığı eğitim ve tasavvufî terbiye ile âlim ve fazıl
bir mürĢid olarak uzun süre EskiĢehir Mevlevî dergah-ı Ģerifinde derviĢlere ve müridlere dinin
hükümlerini, tarikatın usül ve âdabını telkin ve takrir ederek ömrünü geçirmiĢtir. Onun sayesinde
EskiĢehir Mevlevîhânesi ihya edilmiĢ, derviĢân ve müridân sonsuz bir nimet ve feyze gark
olmuĢlardır.
Hasan Hüsni Dede, ilimde ehliyet, tasavvufta liyakat sahibi biri olarak, yaĢadığı devirde
Ģehrimizin manevi iklimine pek fazla katkıda bulunmuĢ; Mevlevîhâneyi Ģahsi gayret ve himmetleriyle
yeniden ihya etmiĢtir. Onun sayesinde EskiĢehir Mevlevîhânesi Mevlevîlik tarikatı içinde Âsitâne
olarak yerini almıĢtır.
Genç yaĢta EskiĢehir Mevlevîhânesi postniĢinliğine tayin edilen Hasan Hüsni Dede, meĢihatta
kaldığı sürece medrese derslerinden üç defa icazet vermiĢ, otuz kadar zata Mevlevîlikten hilafet ve
birçok kimseye Mesnevî-yi ġerif okutma, Mevlevî âyini icra edebilme icazetleri vermiĢtir. Onun
gayret ve himmetiyle, EskiĢehir Mevlevîhânesi Mevlevîlik âlemine çok yüksek âlimler, mürĢidler,
edipler ve musikiĢinaslar yetiĢtirmiĢtir.

Hacı Hafız Hasan Hüsni Dede Efendi (1830-1 / 1908).
(Hasan Dede‟nin torunu Hasan Gürcan‟ın albümünden alınmış fotoğrafı.)
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TEBRĠZ‘DEKĠ MEVLANA DERNEĞĠ
Ali ġamil HÜSEYĠNOĞLU*

Özet
Mevlana‘dan söz açılanda yada ilk düĢen ġems Tabrizi olur. Tebrizin Sırxab mahallesinde doğulmuĢ
Ģu mucizevi insanin kiĢiliyi hakkında ağızdan-ağza geçerek dolaĢan sohbetler bu gün de aktüelliğini kayıp
etmediği gibi Tebriz Ģehrinde de Mevlana‘ya merak azalmayıp. Pir ile çırağı arasındaki alaka ġems Tebrizi
ile Mevlâna Celâleddin Rumî‘nin arasında öyle bir makama çatıp ki, ebedi konuya çevrilip.
Dünyanın her yerinde Mevlana Mesnevisini öğrenen dernekler yaratılıp. Böyle derneklerden birinin
esasını da Mirze Abdullah Vaiz 1970‘te Tebriz seherinde koyup. Derneğin üyelerinin sayı 150 fazladır.
Onlardan Calil ġarabianlu, Mehemmed Reza Matin, Mehemmed Sahepnazar, Seyid Mehemmed
ÇavuĢian Tebrizi, Heydar Abbasi (BarıĢmaz), Sara Kazımı ve baĢkaları Mesnevi konusunda toplantıda
bildiriler sünür, tartıĢır, öğrenir ve tebliğ ediyorlar.
Anahtar kelimeler: Mevlâna Celâleddin Rumî‘nin, ġems Tebrizi, Tebriz derneği, Abdullah Vaiz,
Mehemmet Tebrizi CavuĢian.
GiriĢ
UNESCO, Mevlâna Celâleddin Rumî‘nin 800. doğum yıldönümüne tekabül eden
Miladi 1244 yılında Konyada ġemseddin Mehemmed ibn Ali ibn Melikdad Tebrizi ile Celâleddin
Muhammed Behaeddin‘in (Rumî) görüĢünden 750 yıldan çok ötse de konu gündemden düĢmüyor.
Eksine eserlerinde hümanizm, milliyetinden ve dininden asılı olmayarak insanlara muhabbet, sevgi,
beraberlik aĢılayan Ģu büyük insanlara muhabbet yıldan-yıla, günden-güne artır. UNESCO 2007 yılını
Uluslararası Rumi Yılı olarak ilan etmiĢ ve çeĢitli kutlamalarla Mevlananın anılmasını kararlaĢtırması da Ģu
muhabbetin neticesidir.
Rumî‘nin piri, ustası ġems Tebrizinin vatanında durum nasıldır?
1. Tebriz'de Mevlana Derneğinin Kurucusu Abdullah Vaiz
Tebriz'de zaman-zaman Mesnevini öğrenen, öğreten ve tebliğ eden dernekler olsa da siyasi
sebeplerden kapatılıp. Son derneklerden biri 1970. yılında kurulup. ġu derneğin kurucusu Mirze Abdullah
Vaiz olup. 1925. yılında Tebrizin Lilaba (Leylaba) mahallesinde doğan Abdulla ilk teshilini babası Mirze
Hüseyin‘den alıp. Tebriz'de değil, Iranda demokratik görüĢleriyle tanınan Mirze Hüseyin Vaiz 1905 yılda
baĢlayan, sonra da Serdarimilli Settarhanın adıyla daha da ünlenen meĢrutanın xetibi-sekreteri olup.
Iranda Ģah rejimini sınırlandırıp Ana yasalı demokratik bir ülke yaratmak isteyen meĢrutacılar isteklerine
çata bilmediler. Gülcü Avrupa devletleri Iranı sömürmek için Ģah rejimine yardım ittiler.
MeĢruta harekatı mağlup olsa‘da da azatlık, demokrasi düĢüncesi yaĢıyordu. Mirze Hüseyin Vaiz
zamanının ünlü arifi, Piri Marağaiden irfan dersleri alır. Abdulla da böyle bir ailede büyümüĢtür.
Babasından Kuranı-Kerimi okumağı, Ġslam tarihini, fıkhı öğrenmesine bakmayarak yeniyetmeliğinde
solcularla birlikte olur. Sosyalistlerin Iranda kurdukları ―Tude‖ partisinin gençler grubunun öncüllerinden
olur. Fransız ve Rus dillerini öğrenir. Marksizm-Leninizme hakta kitapları okuyup, dünya edebiyatını,
*
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Avrupa filozoflarını okuyup.
Genç Abdullah Tahrandaki kunduracı ġeyh Hasanla tanıĢ olur. Ondan irfanın-tasavvufun Ģırlarını
öğrenir. Iranda Müseddik hükümeti zamanı ―Tude‖çiler göz altına alınarak ceza evlerine gönderilir. Ceza
evinden çıktıktan sonra Tahran Üniversitesinin fizik-matematik fakültesini kazanır. ġurada ünlü
matematik professor HaĢtarudunun derslerine azat dinleyici gibi katılır. Maalesef üniversiteni bitire
bilmiyor. Mesnevini öğrenir. Kendini atom fiziki, müzikçi gibi yetiĢtirmeğe çalıĢıyor. ġu maksatla Iranda
müzik-muğam uzmanı gibi tanınan sanatçı Ġkbal Azerden ders alıyor. Onu kendinin böyle geliĢtirme
çabası yetkilileri rahatsız ediyor ve üniversiteden atılıyor.
Tebriz‘e dönen Abdullah Vaiz Cami medresesinin baĢlangıç sınıflarında öğretmenlik ediyor.
Medreseden sonraki vatlarında Mevlâna‘nın ―Mesnevi‖sini, Mahmut ġebüsterinin ―GülĢeni-Raz‖, Molla
Sedranın ―Asfar‖ eserlerini ve irfana hakkında bilgileri parasız isteyenlere öğretiyor. Az zamanda çevresi
irfan aĢıkları ile kaynayıp-taĢıyor. 50 yaĢında evliliğe zaman tapıyor. Hipnozculuk baĢarıĢı, insanların iç
dünyasına el tapma baĢarısı ona az zamanda ünlü bir arife çevirir.
Arif Mirze Abdullah Vaiz 1999‘da Allahın rahmetine kovuĢsa da onun kurmuĢ olduğu dernek
yaĢıyor. Vaizin kurduğu derneğin üst kademesinden olanlar da bir dernek kurmuĢlar. Ayda bir defe
haftanın Pazar günleri toplanan dernek üyelerinin sayı 15 kiĢiden fazla değil. Onlar hem de ayda iki defa
haftanın Cuma günleri toplanan derneğe de katılır ve bildiri sunuyorlar.
2. Tebriz‘deki Mevlana Derneğinde Sunulan Bildiriler
Mirze Abdullah Vaiz tarafından 1970 yılında kurulan ―Mesnevi‖ derneği Tebriz'de ayda iki defa
olmakla saat 7.00‘da Kuranı-Kerim okunuĢuyla açılıyor. Sonra Kuranı-Kerimden okunan ayet Türkçeye
çevrilir ve tefsir ediliyor. Kuranı-Kerimden okunuĢu baĢa çattıktan sonra Celaleddin Ruminin
―Mesnevi‖sinden bir parça okunur. Önceden hazırlaĢmıĢ kiĢi hemen konuda bildirisini sunuyor. Bildiri
etrafında tartıĢmalar baĢlanıyor.
―Mesnevi‖ ile ilgili tartıĢma baĢa çattıktan sonra dernek üyelerinin yazdıkları yeni Ģiirler, esseler ve
musiki dinleniliyor. 4 saate yakın devam eden toplantıda yemeğe ekmek, peynir hurma ve çay veriĢiyor.
Son yıllarda dernekte Mehemmed Sahipnezerin ―Mesnevi‖de aĢk ve akıl‖, ―Mesnevi‖deki ―Tekneçi
ile gramer bilenin hekayeti‖nden çıkan neticeler‖, Seyit Mehemmed Tebrizi ÇavuĢianın ―Mesnevi‖de
pire-ustada çatma yolları‖, ―PadiĢah ve keniz‖, ―Müsiğiçi ixtiyar‖, ―Alın yazısı ve kiĢinin kendi çabası‖,
―Aslan ve orman hayvanları‖, Mehemmedrza Metinin ―Tuti ve tacirin hikayeti‖, ―Gazvinlinin hal
dövdürmesi‖, Sara Kazıminin ―Hekimin sohbetlerinin tefsiri- vahdeti vücut‖, Abbas Pureserinin ― Vah
katibi‖, ReĢid Muradinin ―Bakkalla Tutinin destanı‖, ―Mesihileri öldüren Cuhud padiĢahının hikayeti‖,
―Büyük ve küçük cihat‖, Mehemmed Dadizadın ―Erle avradın mübahisisi‖, Rehimpurun ―Mehemmed
eleyhissalamın hazret Aliye nesiheti‖ ve b. konularda bildiriler sunulmuĢtur.
Maalesef Ģu bildiriler ne basılmıĢ, ne de belge gibi bir yere toplanmamıĢtır.
3. Dernek Üyelerinin Sosyal Terkibi
Biz katıldığımız toplantılardaki dernek üyeleri arasında apardığımız sorgunun neticeleri böyledir:
1. Cinse göre:
a).Erkekler 64 kiĢi
b).Bayanlar 29 kiĢi
2. YaĢa göre:
a). 20 yaĢa gibi 12 kiĢi
b). 20-40 yaĢ arasında 48 kiĢi
c). 60 yaĢtan yukarı 33 kiĢi
3. Teshile göre:
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a). Orta teshili baĢa vurmayanlar 23 kiĢi
b). Orta teshilliler(diplomlular) 31 kiĢi
c). Üniversitede lisans bitirenler 19 kiĢi
ç). Yüksek lisans(mağistr) 12 kiĢi
d). Doktorası olanlar 8 kiĢi
4. Mesleğe, meslek alanına göre
a). öğrenciler 18 kiĢi
b). öğretmenler 21 kiĢi
c). tacirler 24 kiĢi
ç). Esnaflar 16 kiĢi
d). Doktorlar 9 kiĢi
e). Ve baĢkaları 5 kiĢi
Sonuç
Tebriz'de birkaç dernek de var ki, orada da Mesneviden söz açılıyor. ġu derneklerin birisi bayanlar
içindir. Orada da ayda iki defe olmakla bayanlar haftanın ÇarĢamba günleri toplanıyorlar. Tebriz‘in ünlü
Ģairi Yahya ġeyda ve Mevlevici Mehemmed Sahipnezerin baĢçılığı ile ayda iki defe olmakla toplanılan
dernekte Doğu klasiklerinin, hususen Füzelinin, Hafızın, Mevlana‘nın Ģiirleri okunarak tefsir ediliyor.
Arif Vaizin öğretmenlerinden 10-15 kiĢinin katıldığı üst düzey ise ayda bir defa olmakla haftanın
Pazar ertesi günleri toplanır.
Derneklerin daimilik yeri yoktur. Her defe önceden kararlaĢtırılmıĢ arkadaĢın evinde toplanıyorlar.
Dernek üyeleri Mesnevini okumakla görevlerini bitmiĢ hesap etmiyorlar. Onlar kendi hayatlarında da
yaĢamlarını Mesnevi kurallarında kurmaya çalıĢıyorlar. Böyle ki, kendi aralarında değil, topluma da yardım
ediyorlar. Onların maddi ve manevi desteği ile Marağalı BarıĢmaz lakaplı Ģair Heyder Abbas Celaleddin
Ruminin ―Mesnevi‖sini Türkçeye çevirir ve ona tefsir yazıyor. ġu tercüme ve tefsir iki kitap halında
basılmıĢtır.
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GÜNÜMÜZDE YENĠDEN ġEKĠLLENEN ġANLIURFA MEVLEVĠHANESĠNĠN
SOSYOLOJĠK TAHLĠLĠ
Dr. Celil ABUZER*

Özet
Son günlerde ġanlıurfa‘da, ―Kasım Hafız‖ önderliğinde ―ġanlıurfa Mevlevihanesini YaĢatma ve
Kültür Derneği‖ altında Mevlevi Dergahının yeniden faaliyete baĢladığına Ģahit olmaktayız. Bu faaliyetler
çerçevesinde; ―Kasım Hafız‖ önderliğinde yeni bir dini grubun oluĢtuğunu da görmekteyiz. ġanlıurfa‘da
yeni bir oluĢum olan ―Kasım Hafız‖ önderliğindeki bu dini grubu; ortaya çıkıĢı, toplumsal ortamı, lideri,
grup bireylerinin hem birbirleri ile hem de toplumun diğer katmanları ile olan iliĢkisi, amaç ve faaliyet
alanları açısından Din Sosyolojisinin verileri ıĢığında incelenmesi gerektiğini düĢünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: ġanlıurfa Mevlevihanesi, Kasım Hafız, Dini Grup, Din Sosyolojisi.
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MAWLAWIHANE OF SANLIURFA (SANLIURFA
MAWALAWIHANESĠ) WHICH
Abstract
Recently, in Sanliurfa, under the leadership of ―Kasım Hafız‖ a newly established association,
Cultural Association of Sanliurfa Mawlalawihanesi , restarted its activities. To this effect, a new religious
group were formed under the leadership of ―Kasım Hafız‖. Using the mehodology of sociology of
religion, this newly established religious community needs to be studied in terms its emergence, the
environment in which it emerged, its leader, the group members‘ relationship both with the fellow
members and the other classes of the society, its activities and and aimes.
Keywords: Mawlawihane of Sanliurfa, Kasım Hafız, religious Community, Sociology of Religion.
GiriĢ
Ġnsanın topluluk içerisindeki davranıĢını, insanlar arası etkileĢimi inceleyen, insan topluluğunun
doğasını, maksadını anlamaya çalıĢan, toplumların doğuĢ, geliĢme ve değiĢimini araĢtıran Sosyoloji Bilimi1
bize, yaĢadığımız toplumu tanıma fırsatı verir. Ġçinde yaĢadığı toplumu tanımadan insana ait verileri
(sorunları, bilgi, düĢünce ve projeleri) açıklamak2 zor gibi gözükmektedir.
Bu bağlamda, Sosyolojinin bir alt dalı olan Din Sosyolojisi de, temel olarak kendisine din – toplum
etkileĢimini konu edinir.3 Dini gruplar bu anlamda Din Sosyolojisinin önemli inceleme alanlarından birini
oluĢturur.4 Bir dini grubun yapısı, ortaya çıkıĢı, geliĢmesi, lideri, toplumsal çevresi, grup bireyleri
arasındaki ve kendi dıĢındaki iliĢki biçimi, dünya algılamaları, toplumun diğer kurumları ile olan bağları,

*Harran Üniv. Ġlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı.
1 Samuel Koenig, Sosyoloji Toplum Bilimine GiriĢ, Çev: S. Sucu, O. Aykaç, s. 1, Ütopya Kitabevi Yay. Ġstanbul, 2000.
2 Ġsmail Doğan, Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, s. 12, Sistem Yay. Ġstanbul, 2000.
3 Joachim Wach, Din sosyolojisi, Çev: Ünver Günay, s. 35, Ġfav Yay. Ġstanbul, 1995.
4 Ġzzet er, Din Sosyolojisi, s. 8, Akçağ Yay. Ankara, 1998.
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amaçları1 Din Sosyologu için vazgeçilmez konulardır. Her dini grup ortaya çıktığı toplumsal çevre ile
etkileĢim içerisindedir.2 O çevre tanınmadan grubu anlamak oldukça güçtür.
Bu çerçevede, ġanlıurfa‘da son günlerde ―Kasım Hafız‖ önderliğinde ―ġanlıurfa Mevlevihanesini
YaĢatma ve Kültür Derneği‖ altında Mevlevi Dergahının yeniden faaliyete baĢladığına Ģahit oluyoruz.
Bazı milli ve dini törenlerde genç Semazenlerin icra ettikleri ―sema ayinleri,‖ törenlerin halkın en çok
dikkatini çeken bölümleri olmaktadır. Bu bağlamda sema gösterileri, dini ve ulvi boyutundan öte
folklorik bir görüntüye bürünmüĢ geleneksel - kültürel çerçevede toplumsal öğe halini almıĢ gibi
anlaĢılabilmektedir. ―Mevlana Haftası Kutlamaları‖nın resmi tören protokolüne dahil edilmesi, Kültür
Bakanlığının faaliyetleri arasında yerini alması bu anlamda önemlidir.
Bu çerçevede, biz de bu çalıĢma ile ġanlıurfa‘da yeni bir oluĢum olan ―Kasım Hafız‖ önderliğindeki
bu dini grubu, ortaya çıkıĢı, toplumsal ortamı, lideri, grup bireylerinin hem birbirleri ile hem de toplumun
diğer katmanları ile olan iliĢkisi, amaç ve faaliyet alanları açısından Din Sosyolojisinin verileri ıĢığında
incelemeye çalıĢtık.
AraĢtırmamızı yaparken ―katılımcı gözlem‖ ve ―görüĢme‖ metodundan yararlandık. Sosyal bilimlerde
gözlem ve görüĢme bilimsel iĢlemlerin her aĢamasında baĢvurulan bir araç ve araĢtırma sürecinin onsuz
olunmaz öğeleridir.3 Gözlem, bir Ģeyi iyi anlamak için onun kendi kendine meydana çıkan türlü
belirtilerini gözden geçirmektir, belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve Ģarta ait bilgi toplamak için
belirli hedeflere yöneltilmiĢ bir bakıĢ ve dinleyiĢtir. Gözlem tekniğinin en önemli özelliği, gözlenilenlerin
kendi doğal ortamları içerisinde bulunmasıdır. Bir çok davranıĢ ancak bu Ģekilde objektif olarak
belirlenebilir. ―Katılımcı gözlemci,‖ gözlenenlerle birlikte olup, onların arasına katılır ve onlardan biri gibi
davranır.4
Bu çerçevede, biz de araĢtırmamızın verilerine temmuz – ekim - 2007 tarihleri arasında yer yer
katılımcı gözlem tekniği ile, yer yer de görüĢme ve mülakat tekniğini kullanarak ulaĢmaya çalıĢtık.
Ġncelenen konunun dini bir grup olması bizi daha dikkatli olmaya sevketmiĢ ve bir araĢtırmanın
güvenirliğinin büyük ölçüde objektifliğe bağlı olduğunun bilinci ile, çalıĢmamız boyunca objektiflik
ilkesinden ayrılmamaya azami derecede önem verdik.
AraĢtırmamız; ―ġanlıurfa Mevlevihanesini YaĢatma ve Kültür Derneği‖nin Kurulması ve Amacı,
Derneğin Manevi Mimarı Olarak ―Kasım Hafız‖ın Hayatı, KiĢiliği, Karizması, Bir Dini Grup Olarak
―Kasım Hafız Grubu‖nun Kendi Aralarındaki ve Grup DıĢındakiler Ġle Olan ĠliĢkileri, Faaliyetleri ve
Sonuç bölümlerinden oluĢmaktadır.
ġanlıurfa Mevlevihanesini YaĢatma ve Kültür Derneği‘nin Kurulması ve Amacı
ġanlıurfa Mevlevihanesini yeniden canlandırmak üzere; ―ġanlıurfa Mevlevihanesini YaĢatma ve
Kültür Derneği,‖ ―Kasım Hafız‖ (Kasım Sezer) önderliğinde üç-beĢ gayretli insan tarafından 2004 yılında
kurulmuĢtur. ġanlıurfa Valiliği tarafından Tarihi Mevlevihanenin restorasyonunun yapılma kararının
alınması ―Kasım Hafız‖ ve arkadaĢları üzerinde etkili olmuĢ, günümüzde ġanlıurfa‘da faaliyetini tamamen
bitirmiĢ olan Mevlevihaneyi ve Mevleviliği yeniden canlandırma noktasında bir arzu uyandırmıĢtır.
―Kasım Hafız‖ ve arkadaĢları aslında Mevleviliğe yabancı değillerdir. Seyahat etmeyi çok sevdiğini
söyleyen ―Kasım Hafız‖; zaman zaman Konya baĢta olmak üzere, Gaziantep gibi bazı illerdeki Mevlevi
Derneklerini ziyaret etmiĢ, bunların faaliyetlerini yerinde görmüĢtür. Bu seyahatler kendisinde Mevleviliğe
olan ilgi ve alakanın daha da artmasına neden olmuĢtur.
Bu bağlamda, kendisine; derneği kurma ve Mevleviliği canlandırma noktasında herhangi bir manevi
iĢaret alıp-almadığını sorduğumuzda; arkadaĢları ile birlikte bir sohbet esnasında Mevleviliği konuĢurken,
kendilerinin de itibar ettikleri farklı yerlerdeki üç tane zatın peĢ peĢe telefon ederek ġanlıurfa
Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 54, insan Yay. Ġstanbul, 1998.
Hans Frayer, Din Sosyolojisi, Çev: Turgut Kalpsüz, s. 64, Ankara Ünv. Basımevi, Ankara, 1964.
3 Muzaffer Sencer, Toplum Bilimlerinde Yöntem, s. 63, Beta Basım yayım, Ġstanbul, 1989.
4 Niyazi Karasar, Bilimsel AraĢtırma Yöntemi, s. 156 – 158, AraĢtırma Eğitim DanıĢmanlık Ltd., Ankara, 1995.
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Mevlevihanesinin aktif hale getirilmesini istemelerini, kendilerini bu konuda teĢvik etmelerini, manevi bir
iĢaret olarak algıladıklarını ve bundan sonra da 2004 yılında ―ġanlıurfa Mevlevihanesini YaĢatma ve
Kültür Derneği‖ni kurduklarını ifade etmiĢlerdir.
Derneğin yedi kurucu üyesi ile birlikte bugün yüze yakın üyesinin olduğunu belirtmektedirler.
Bunların genel profilini; ortalama otuz beĢ yaĢ grubundan oluĢan ve meslek olarak da esnaf olan,
ekseriyet itibarıyla eğitim düzeyi ilkokul ve lise seviyesindeki genç, aktif kiĢiler oluĢturmaktadır. Bu
anlamda derneğin resmi baĢkanlığını Mehmet Kömürcüoğlu adında otuz beĢ yaĢlarında genç bir esnaf
yürütmektedir. Ayrıca; ġanlıurfa Mevlevihanesinin 1956 yılında ġanlıurfa‘da vefat eden son ġeyhi Hasan
Efendi‘nin Ġstanbul‘da ikamet etmekte olan oğlu Ahmet Asef Döner‘in de derneğin kurulmasında
kendilerine destek verdiğini ve bu Ģahsı ―Onursal BaĢkan‖ olarak gördüklerini, bu Ģahısla irtibatlarının
devam ettiğini, zaman zaman buraya gelip kendilerini ziyaret ettiğini de ifade etmiĢlerdir.
Derneğin amacı olarak; baĢta ġanlıurfa Mevlevihanesini yeniden canlandırmak, topluma Mevlevi
kültürünü tanıtmak, bu Ģekilde özellikle gençlerin ahlaklı, dürüst, dindar, vatanına ve milletine bağlı olarak
yetiĢmelerine katkıda bulunmak, onların toplum huzurunu bozucu sapkın davranıĢlardan uzaklaĢmalarını
sağlamak, iyi birer vatandaĢ olmaları noktasında eğitmek, derneğin temel amacı olduğunu belirtmiĢlerdir.
Bunun yanında; yoksulların gözetilmesi, tespit edilen ailelere baĢta gıda olmak üzere çeĢitli yardımların
yapılması, küskünlerin barıĢtırılması, evlenecek olanlara her konuda yardımcı olunması, darda kalan, iflas
eden esnafa destek verilmesi de derneğin hizmetleri arasındadır.
Bu çerçevede; dernek, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik barınacak yerler oluĢturmaktadır,
Ģu an bu anlamda elli kadar öğrenciye hizmet verildiğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca, isteyen öğrencilere dini
eğitimin yanında, dernek bünyesinde bulunan ―Müzik Salonu‖nda müzik eğitimi de verdiklerini ifade
etmiĢlerdir. Diğer taraftan; kendilerinin ―Mevlevihane‖ olarak isimlendirdikleri dernek binasında
isteyenlere sema eğitimi verdiklerini de belirtmiĢlerdir.
Derneğin Manevi Mimarı Olarak ―Kasım Hafız‖ın Hayatı, KiĢiliği, Karizması
Asıl adı Kasım Sezer olan ―Kasım Hafız,‖ 1969 yılında ġanlıurfa‘da doğmuĢ, ilkokuldan sonra hafızlık
eğitimi almıĢ ve hafız olmuĢ, hafızlık eğitimi yanında dini ilimler ve özellikle ―kıraat‖ eğitimi almıĢtır. Lise
mezunu olup, baba mesleği ―Kunduracı‖lığı bir süre devam ettirmiĢ ve gıda toptancılığı ile uğraĢan bir
esnaftır. Kendisinin ifadesine göre; hayatı hep tasavvufla iç içe geçmiĢ, çocukluğunda ―Rufai‖ tarikatına
katılmıĢ, ―Halilürrahman Dergahı‖nda ―Kadiri‖ zikirlerine devam etmiĢ, askerden sonra da NakĢibendi
tarikatına girmiĢ ve Ģu anda da NakĢibendi tarikatı yanında Mevleviliği de bir taraftar olarak devam
ettirdiğini belirtmiĢtir.
―ġanlıurfa Mevlevihanesini YaĢatma ve Kültür Derneği‖nin manevi mimarı ―Kasım Hafız‖dır. Resmi
olarak derneğin baĢkanlığını yürütmemesine rağmen, esas derneği idare eden kendisidir. ArkadaĢları
kendisine tam bir bağlılık içerisindedir. Sosyal ve aktif kiĢiliğe sahip olup, birebir insani iliĢkilere çok
önem vermektedir. Kendisine yeni bir tarikat mı kurduğunu veya herhangi bir tarikata bağlı bir ―Halife‖
veya ―ġeyh‖ mi olduğunu sorduğumuzda ―Kasım Hafız‖; yeni bir tarikat kurmuĢ olmayı veya ―ġeyh‖
olmayı kabul etmemektedir. Kendisinin ―muhabbet ehli‖ olduğunu, insanları çok sevdiğini, bu nedenle
insanlara hizmet etmekten zevk aldığını belirtmiĢtir. Ġnsanlar arasında kafir olsun, Müslüman olsun,
sarhoĢ olsun kumarbaz olsun, dindar olsun hiçbir ayrım yapmadığını, bu anlamda her insanı da değerli
bulduğunu belirtmiĢtir. Kendisindeki bu insan sevgisinin, insanları kendisine yönelttiğini ifade etmiĢtir.
Bu bağlamda, her ne kadar ―Kasım Hafız,‖ kendisinin ―ġeyh‖ olmadığını söylese de; cübbesi, sarığı,
uzun sakalı ile klasik ġeyh görüntüsü vermekte, uzun boyu, iri cüssesi kendisine karizmatik bir kiĢilik
kazandırmakta ve heybetli bir görünüm sağlamaktadır. ArkadaĢları üzerinde bu fiziki yapısının da önemli
bir etki yaptığını düĢünmekteyiz. O kimilerinin ―Hafız Abi‖si, kimilerinin baba anlamında ―Babo‖su,
kimilerinin de dede anlamında ―Dedo‖sudur. Grup arasında birbirlerine karĢı hitap tarzı genelde
böyledir.
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Bir Dini Grup olarak ―Kasım Hafız‖ Grubunun Kendi Aralarındaki ve Grup DıĢındakiler ile
Olan ĠliĢkileri, Faaliyetleri
―Kasım Hafız‖ ve arkadaĢlarının ―ġanlıurfa Mevlevihanesini YaĢatma ve Kültür Derneği‖ etrafında
oluĢturdukları dini grup; bir yönü ile cemaat görüntüsü verirken, diğer yandan daha çok bir tarikat
görünümü içerisindedir. Bilinen anlamda belli bir silsile ile herhangi bir tarikatın devamı olmaması,
―Kasım Hafız‖ın kendisini ―ġeyh‖ olarak kabul etmemesi daha çok bir cemaat yapılanmasını
andırmaktadır. Ancak, kiĢilik özelliklerinde de belirtildiği gibi; fiziki yapısı ve aralarındaki iliĢkiler
açısından değerlendirildiğinde, bir ―tarikat yapılanması‖na benzediğini düĢünmekteyiz.
Bu bağlamda; ―Kasım Hafız‖, aralarındaki iliĢkiyi ―dostluk, arkadaĢlık ve kardeĢlik iliĢkisi‖ olarak
belirtse de; grup üzerinde tam bir liderliği söz konusudur. Üyelerin kendisini bir ―ġeyh‖ gibi gördüklerini,
aslında kendisinin de bir ―ġeyh‖ gibi davrandığını gözlemledik. Yanına gelen grup üyelerinin elini öpmesi,
kendisinin de bu duruma pek itiraz eder görünmemesi, hükmeder tarzdaki konuĢma tarzı, üyelerin tam
bir teslimiyet içerisindeki görünümleri, daha önce de belirtildiği gibi ―Babo‖, ―Dedo‖, ―ġıhım‖ gibi ifade
biçimleri, zaman zaman toplu olarak ―zikir‖ toplantıları yapmaları, bize daha çok kendine has yeni bir
tarikatmıĢ izlenimi vermektedir. ġanlıurfa‘nın içerisinde bulunduğu bölge itibari ile, otorite ve hiyerarĢiye
dayalı geleneksel aĢiret yapısına bağlı toplumsal geçmiĢinin olması ve yer yer bu yapının sürdürülüyor
olması da ―Kasım Hafız‖ ve arkadaĢları arasındaki iliĢkiyi anlamamızı kolaylaĢtırmaktadır.1
Bu çerçevede, daha önce de ifade edildiği gibi; ―Kasım Hafız‖ ve arkadaĢlarının oluĢturduğu grup;
otuz beĢ - kırk yaĢ arası, çoğunluğunu meslek olarak esnaf sınıfının oluĢturduğu, eğitim seviyesi ilkokul ve
lise düzeyindeki bireylerden oluĢmaktadır. Birbirleri ile olan iliĢkiler hasbi, candan bir görünüm
arzetmektedir. Gerek üyelerinin birbirleri ile olan iliĢkilerinde ve gerekse, ―Kasım Hafız‖ ile olan
iliĢkilerinde sıcak ve sıkı bir diyalogun olduğu göze çarpmaktadır. Aralarında her hangi bir problemi,
sıkıntısı olan kiĢilerin gelip problemlerini, sıkıntılarını ―Kasım Hafız‖ ile paylaĢtıklarını, ―Kasım Hafız‖ın
da onları bir ciddiyet içerisinde dinleyip, onlara nasihat ettiğini, sorunun çözümü için neler yapılması
gerekiyorsa onu yapmaya çalıĢtığını, sorunu olan kiĢi de oradan ayrılırken üzerinden büyük bir yük
kalkmıĢ rahatlığı ile ayrıldığını gözlemledik. Tabi ki bu durum ―Kasım Hafız‖ın üyeler üzerindeki
liderliğini pekiĢtirmektedir.
Grup, içine kapalı olmayıp, kendi dıĢındaki insanlarla da diyalog içerisinde olduklarını, bu anlamda
bir ayrım gözetmediklerini, diğer tarikatlarla, dini gruplarla ve toplumun bütün katmanları ile iĢbirliği
içerisinde olmaya çalıĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. Örnek olarak, ―Kasım Hafız‖; yakın bir zamanda bir
―taziye‖ nedeniyle ―Cemevi‖ne gittiğini, oradaki insanların acılarını paylaĢtığını, hatta gittiğinde saz ile
acısını dile getiren bir ―ozan‖a eĢlik ettiğini ifade etmiĢ ve ―Cemevi‖ne daha sonra hediyeler gönderdiğini
ifade etmiĢtir. Bu bağlamda, zaman zaman kendisinin kumar oynanan, içki içilen mekanlara davet
edildiğini ve kendisinin de bu davetlere icabet ettiğini belirtmiĢ, buralardaki sohbetlerinin neticesinde, bir
çok insanın bu tür olumsuz alıĢkanlıklardan vazgeçerek namaz kılmaya baĢladığını ve hatta hacca
gittiklerini ifade etmiĢtir. Kendisine yanına gelenlere ve arkadaĢlarına neyi tavsiye ettiğini, herhangi bir
tarikatın dersini mi verdiğini sorduğumuzda, bize; belli bir tarikat dersi vermediğini, ancak, baĢta ibadetler
ve yasaklar olmak üzere Ġslamın temel ilkelerini, Hz. Peygamber (s.a.)‘in ve Ġslam büyüklerinin örnek
ahlakını tavsiye ettiğini, dünya ve ahiret mutluluğunun ancak iyi bir Müslüman olmakla sağlanabileceğini
telkin ettiğini söylemiĢtir.
Öte yandan, grubun toplanma merkezi olarak, kendilerinin ―Mevlevihane‖ olarak isimlendirdikleri
dernek binası olmakla birlikte zaman zaman evlerde de bir araya gelmektedirler. Bu toplantılarda
sohbetler yapılmakta, sohbet esnasında ―Kasım Hafız‖ın kendisi de olmak üzere sigara da içilmekte,
ġanlıurfa‘da yaygın olan ―sıra gecesi‖ geleneği tarzında yemekler, ikramlar olmaktadır. Özellikle
―Mevlevihane‖de olmak üzere; zaman zaman toplu zikirler de yapılmakta, tasavvuf müziği ve sema
eĢliğinde ―meĢk‖ler icra edilmektedir. Ayrıca kendi üyelerinin düğün merasimlerini de arzu edilmesi

1

Salih Aydemir, ġeyh-Mürid ĠliĢkisiyle BelirlenmiĢ Cemaat ġekli Olarak Tarikat ―ġanlıurfa-Kadiri-ġeyh Sodey ve
Müridleri Üzerine Yapılan Bir Din Sosyolojisi AraĢtırması‖, A.Ü. Sos. Bil. Enst. (BasılmamıĢ Doktora Tezi), s.7,
Ankara, 1998.
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durumunda ―Mevlevihane‖de yaptıklarını belirtmiĢlerdir. Bu anlamda, kendi hanım ve kızlarından oluĢan
bayan cemaatlerinin de olduğunu, bunlar arasında küçük kızların oluĢturduğu bir semazen grubunun
bulunduğunu, düğünlerde, merasimlerde bu grubun bayanlar arasında ―sema‖ gösterisi yaptığını da
söylemiĢlerdir. Davet edildikleri takdirde, hiçbir fark gözetmeksizin bütün düğün, mevlid, toplantı, resmi
veya gayrı resmi törenlere iĢtirak edip buralarda da sema gösterisi icra ettiklerini bu gösterilerden dolayı
da hiç kimseden bir ücret talep etmediklerini, bu iĢi Allah rızası için dini bir zikir amaçlı yaptıklarını ifade
etmiĢlerdir. ―Sema‖nın son zamanlarda sadece folklorik bir öğe olarak görüldüğünü, bu anlayıĢın yanlıĢ
olduğunu ve ―sema‖nın insanı Allah‘a yaklaĢtıran bir yol olduğunu ifade etmiĢlerdir. Gerçekten de, Ġslam
tasavvuf anlayıĢında ―sema‖; bütün tarikatlar tarafından insanı Allah‘a yaklaĢtıran ve yükselten bir araç
olarak görülmüĢtür.1
Diğer taraftan, grup, ―Mevlevihane‖de zaman zaman yemek davetleri vermekte, özellikle ramazanda
iftar geleneğini sürdürmektedirler. Bu davetlere isteyen herkes rahatlıkla katılabilmekle birlikte genellikle
de derneğin faaliyet binasının bulunduğu ―HaĢimiye‖ esnafı çırağıyla, ustasıyla bütün çalıĢanlarıyla
katılmaktadır. Bu yemek toplantılarına özel misafirler de davet edilmektedir.
ġanlıurfa‘nın da içerisinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgemizin geleneksel toplum yapısına
bağlı olarak; aĢiretçilik ve kan davası gütme gibi özellikler yer yer devam etmektedir. Bu gibi sorunların
çözümünde toplumdaki ―hatırı sayılır kiĢiler‖ önemli rol üstlenmektedirler.2 Bu çerçevede; ―Kasım
Hafız‖ın da ġanlıurfa ve çevresinde benzer olaylarda problem çözücü olarak aktif olduğunu gözlemledik.
Bu anlamda, kendisi ve arkadaĢları, bize kendilerinin çözmüĢ oldukları bu tür bazı olaylardan örnekler de
anlatmıĢlardır.
Sonuç
Sonuç olarak; ġanlıurfa‘da ―ġanlıurfa Mevlevihanesini YaĢatma ve Kültür Derneği‖ etrafında, baĢında
―Kasım Hafız‖ın olduğu yer yer tarikata benzeyen ancak bazı yönleri ile tarikattan ayrılan kendine özgü
yeni bir dini grup oluĢmuĢtur. Bu grup, dernek çatısı altında ġanlıurfa‖da bir sivil örgüt gibi faaliyet
göstermektedir.
Bu anlamda, darda kalanın, yoksulun, maddi manevi sıkıntıya düĢenin yardımına koĢmakta,
küskünlerin barıĢmasında, kan davalarının, aĢiret anlaĢmazlıklarının çözümünde etkin olmaktadır.
Özellikle ġanlıurfa gençliğinin zararlı alıĢkanlıklardan, sapkın davranıĢlardan uzaklaĢması noktasında,
onları sema ile, tasavvuf müziği ile etkileyerek eğitmeye çalıĢmaktadır. Bütün bu faaliyetler için tasavvuf
müziğinin ―sema‖nın ve ―Mevleviliğin‖ bir araç olarak kullanıldığını ifade etmiĢlerdir.
Bu faaliyetlerindeki amaçlarının sadece Allah rızası olduğunu, hiçbir faaliyetleri karĢılığında kimseden
belli bir ücret talep etmediklerini ve bütün faaliyetlerinin kendi üyelerinin maddi destekleri ile finanse
edildiğini belirtmiĢlerdir.

1
2

Süleyman Uludağ, Ġslam Açısından Musiki ve Sema, s. 357, Marifet yay. Ġstanbul, 1999.
Celil Abuzer, Sosyal DeğiĢme ve Din ĠliĢkileri (ġanlıurfa Örneği), OMÜ. Sos. Bil. Enst. (BasılmamıĢ Doktora tezi),
s. 10, Samsun, 2003.
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Sayı:1
Kitabın adı: Mesnevi'nin Ġncelenmesi,
EleĢtirisi ve Yorumu. (1)
Kitabın orjinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami

–-

Baskı tarihi: 13 H.ġ. ( 19 )
Fiyat: 00 R
Sayfa Sayısı: 863
BaĢlıklar: Yazar giriĢ bölümünden sonra, hikâyeleri anlatarak onlara yorum yapmaktadır.
Yorum yöntemlerinin en önemli tekniklerini Ģu baĢlıklar ile ifade etmektedir:
—Gerçeklerin çoğunlukta bulunması ve Mesnevi'deki hakikat
—Mesnevi'nin bireysel ve toplumsal etkinlikleri
—Mesnevi'de bir konudan baĢka konuya geçiĢ ve zihinsel intikal
—Acaba Mesnevi'deki hikâyeler gerçek mi?
– Mesnevi'nin nihai değerlendirmesi
—Mesnevi'nin yorumunda, eleĢtirisinde ve incelemesinde bizim kullandığımız teknikler ve
yöntemler
—Mesnevi ve onun çeĢitli nüshalarıyla ilgili açıklamalar
— Mevlâna'nın hayatına genel bir bakıĢ
— Son değerlendirmelerimiz.
Özet: Birinci defterin Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle cümle açıklanmakta ve yorumlanmaktadır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili her hangi bir olay incelenmiĢtir. Mesela, Mevlâna
dini bir olaya iĢaret ediyorsa, yazar o vakıanın kökenini ve kaynaklarını aktarmaktadır.
Özel durum: Bu kitap on-beĢ ciltten oluĢmaktadır Yazar Ġran'ın meĢhur din, felsefe ve edebiyat
adamlarından biridir. O, dini ve baĢka meseleleri, modern düĢüncelerle yorumlamaktadır. FREUD
ve HEGEL gibi bilim adamlarının düĢüncelerine baĢvurmuĢtur. Kitabın son bölümünde, 5 önemli
fihriste yer verilmiĢtir.
1- Konuların fihristi
2- Ayetlerin fihristi
3- Rivayetlerin fihristi
4- Mekânlar, ilim, bilim ve ünlülerin fihristi
5- Kaynakların fihristi
Mevlâna'nın kullandığı bütün kitaplar son bölümlerde ayrı ayrı kaydedilmiĢtir. Örneğin; elMehaccetu'l-Beyza
Mefatihu'l-Geyib
– Sefinetu'l-Behar
–
Esasu'l-Tavhid
– Kitabu'n-Nefs
Fih-ma-fih
– Mirac-Name
Mecme'ül-Bahreyin
Mesabih'ül-Envar
- Mesned
Mecme'ülBeyan
– El- Münhicu'l-Gevi
- Seget'ül-Zent
Mesabih'ül-Envar
Sahih
- Kenz'ül-Ümmal
( Toplam 54 kitaba iĢaret olunmuĢtur)
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Sayı:2
Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (2)
Kitabın orjinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami
Baskı tarihi: 13 H.Ģ ( 19 )
Fiyat: 50 R
Sayfa Sayısı: 864

BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar birinci defterin kalan hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır).
Örneğin: PĠRĠ ÇENGĠ hikâyesi Ģu yöntemlerle yorumlanmıĢtır;
— Musiki meselesine genel bir bakıĢ
— Evliyanın içten kopan nameleri ve hakikatin peĢindekilerin çabaları değerli ve fevkaladedir
— Cinler ve insanlar bu dünyada çeĢitli çevrelerde birlikte yaĢıyorlar
- Ġnsanların hayatı, Cenabı Allah'ın önünde yok sayılabilir
Özet: Birinci defterin kalan Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili her hangi bir mevzu ele alınmıĢtır. Mesela Mevlâna
bir dini olaya iĢaret ediyorsa; yazar, onun kökenini ve kaynaklarını aktarır.
Özel durum: Bu kitap, on-beĢ ciltli diziden oluĢan, ikinci kitaptır. Yazar Ġran'ın meĢhur din,
felsefe ve edebiyat adamlarından biridir. O, dini ve baĢka meseleleri, modern düĢüncelerle
yorumlamaktadır. FREUD ve HEGEL gibi bilim adamlarının düĢüncelerine baĢvurmuĢtur. Bu
kitabın son bölümünde, 6 önemli fihrist yer almaktadır.
1- Mevlâna'nın kullandığı ayetlerin fihristi
2- Tefsir, açıklama ve incelmelerdeki iĢaret olan ayetlerin fihristi
3- Mevlâna'nın kullandığı rivayetlerin fihristi.
4- Tefsir, açıklama ve incelmelerdeki iĢaret olan rivayetlerin fihristi.
5-Konuların fihristi.
6- Kaynakların fihristi

-------
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Sayı:3
Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (3)
Kitabın orjinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami

-

Baskı tarihi: 13 H.Ģ ( 19 )
Fiyat: 500 R
Sayfa Sayısı:780
BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar ikinci defterin hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır.)
— ġemsi 'Tebrizi", Mevlâna'nın ruhunda nasıl bir etki yaratmıĢtır
— Doğulu Mevlâna'yla batılı Hugo
— Hikâyeler ve onların yorumları
Özet: Ġkinci defterin Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili her hangi bir vakıa incelenmiĢtir. Mesela: Mevlâna
bir dini olaya iĢaret ediyorsa; yazar, onun kökenini ve kaynaklarını aktarmaktadır.
Özel durum: Bu kitap, on-beĢ diziden oluĢan, üçüncü kitaptır. Yazar Ġran'ın meĢhur din, felsefi
ve edebiyat adamlarından biridir. O, dini ve baĢka meseleleri, modern düĢüncelerle
yorumlamaktadır. FREUD ve HEGEL gibi bilim adamlarının düĢüncelerine baĢvurmuĢtur.
Yazar bu kitapta Mevlâna'nın düĢüncelerini, batılı yazarların düĢünceleriyle ( özellikle "HUGO" ,
"RUSSO" gibi yazarlarla) mukayese edip karĢılaĢtırmaktadır.
Bu kitabın son bölümünde, 6 önemli fihrist yer almaktadır.
1- Mevlâna'nın kullandığı ayetlerin fihristi
2- Tefsir, açıklama ve incelmelerdeki iĢaret olan ayetlerin fihristi
3- Mevlâna'nın kullandığı rivayetlerin fihristi.
4- Tefsir, açıklama ve incelmelerdeki iĢaret olan rivayetlerin fihristi.
5- Konuların fihristi.
6- Kaynakların fihristi
Sayı:4
Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (4)
Kitabın orjinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami
Baskı tarihi: 1350 H.Ģ ( 1970)
Fiyat: 500 R
Sayfa Sayısı: 816
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BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar ikinci defterin kalan hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır).
— Ġrfanın hakikati
— Ġrfan anlamında iki zıt kelime
— Benim doğamda çiçeklenen irfan sahte irfandır
— Mevlâna ve Tolstoy
— Hikâyeler ve yorumlar
Özet: Ġkinci defterin kalan Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili her hangi bir hadise incelenmiĢtir.
Mesela: Mevlâna dini olaya iĢaret ediyorsa; yazar, bu hadisenin kökenini ve kaynaklarını
aktarmaktadır.
-Özel durum: Bu kitap, on-beĢ ciltli dizinin dördüncü kitabıdır. Yazar Ġran'ın meĢhur din, felsefe
ve edebiyat adamlarından biridir. O, dini ve baĢka meseleleri, modern düĢüncelerle
yorumlamaktadır. FREUD ve HEGEL gibi bilim adamlarının düĢüncelerine baĢvurmuĢtur.
Yazar bu kitapta Mevlâna'nın düĢüncelerini, batılı yazarların düĢünceleriyle (özellikle
"TOLSTOY " gibi yazarlarla) mukayese edip karĢılaĢtırmaktadır.
Bu kitabın son bölümünde, 6 önemli fihrist yer almaktadır.
1- Mevlâna'nın kullandığı ayetlerin fihristi
2- Tefsir, açıklama ve incelmelerdeki iĢaret olan ayetlerin fihristi
3- Mevlâna'nın kullandığı rivayetlerin fihristi.
4- Tefsir, açıklama ve incelmelerdeki iĢaret olan rivayetlerin fihristi.
5-Konuların fihristi.
6- Kaynakların fihristi
Sayı:5
Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (5)
Kitabın orjinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami
Baskı tarihi: 1350 H.ġ ( 1970)
Fiyat: 500 R
Sayfa Sayısı:672
BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar ikinci defterin kalan hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır).
— Acaba bir sistematik okulun icadı
— Dünyevi düĢünce ile genel düĢünce bir araya gele bilir mi?
— Dünya ufuk'u ve genel düĢüncenin açık olması ne anlama gelir?
— Mesnevi'deki bazı zıtlık düĢünceler nereden kaynaklanıyor?
— Acaba bu zıtlıklar Mevlâna'nın nihilist bir insan olduğunu gösteriyor mu?
— Hikâyeler ve yorumlar.
Özet: Ġkinci defterin kalan Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili her hangi bir olay incelenmiĢtir. Mesela: Mevlâna
dini bir olaya iĢaret ediyorsa; yazar bahsedilen konunun kökenini ve kaynaklarını aktarmaktadır.
Batıdaki nihilist kavram Mesnevi'deki bazı konularla karĢılanmaktadır. Ġslam irfanındaki "hiçism"
(hiç bir dünyevi isteğe ilgi ve heves göstermemek) asla batıdaki nihilizmle karĢılanamaz.
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Mesnevi'deki bazı insani değerler yıllar sonra batılı bilim adamlarının tarafından keĢfedilmiĢtir
hâlbuki bu kavramlar ilk kez Mevlâna'nın tarafından keĢfolunmuĢtur.
Sayı:6

Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi,
eleĢtirisi ve yorumu ( )
Kitabın orjinal adı: Tefsir, Negd ve
Tehlil-i Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami Baskı tarihi: 135 H.Ģ ( 197 )
Fiyat: 500 R
Sayfa Sayısı:

BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar üçüncü defterin hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır):
— BeĢgen ilgiler
— Ġlginin anlamı
— Felsefecilik
— Ahlakçılık
— Ġrfancılık
— Dincilik
— Ġlim, felsefe, ahlak ve irfanla; dinin nasıl bir alakası ve iliĢkisi vardır?
_"ġEKSPĠR" ve "MEVLANA"
— Hikâyeler ve yorumlar.
Özet: Üçüncü defterin Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle-cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini her hangi bir konu incelenmiĢtir. Mesela eğer Mevlâna bir dini
olaya iĢaret ediyorsa; yazar, bu olayın kökenini ve kaynaklarını aktarmaktadır. Bu kitapta,
Mevlâna'nın eseri, Ġngiltere'nin büyük yazarı William Shakespeare‘ın eserleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır.
Yazar onun nasıl Mevlâna'dan etkilendiğini aktarmaktadır. Bazı toplumsal kavramlar da bu kitapta
yer almaktadır. Yazar Max Weber gibi -araĢtırmacıların düĢüncelerini, Mevlâna'nın düĢünceleriyle
karĢılaĢtırmıĢtır.
Sayı:7
(7)

Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi ve yorumu

Kitabın orjinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i Mesnevi-yi
Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami
Baskı tarihi: 135 H.Ģ ( 197 )
Fiyat: 500 R
Sayfa Sayısı:645
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BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar üçüncü defterin hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır).
— ġiir ve gerçekçilik
— Dostoyevski ve Mevlâna - ("karamazov kardeĢler" - "mükâfatlar ve cinayetler" "incinmiĢler" - "fetih ve teshir olunmuĢlar" - "aptal" ve…)
— Hikâyeler ve yorumlar
Özet: Üçüncü defterin kalan Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili hadiseler incelenmiĢtir. Mesela Mevlâna bir dini
olaya iĢaret ediyorsa; yazar, o olayın kökenini ve kaynaklarını aktarmaktadır. Bu kitapta, Mevlâna'nın
eseri, Dostoyevski'nin eserleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Yazar onun vurgularını Mevlâna'nın vurgularıyla
karĢılaĢtırmıĢ ve onların farklılıklarını göstermiĢtir. Bazı psikolojik kavramlar, bu kitapta yer
almaktadır. Bu arada yazar "Ġmam Gazali'nin" düĢüncelerini de aktarmıĢtır.

Sayı:8
Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (8)
Kitabın orjinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami
Baskı tarihi: 1352 H.Ģ ( 1972)
Fiyat: 500 R
Sayfa Sayısı:631
BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar üçüncü defterin hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır):
— Acaba Mevlâna bir antropolog mudur?
— MAX PLANK ve MEVLÂNA
— Ġnançlı olmalısın
— Ġlim nereye gidiyor?
— Hikâyeler ve yorumlar
Özet: Üçüncü defterin kalan Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili her hangi bir olay incelenmiĢtir. Mesela Mevlâna bir
dini olaya iĢaret ediyorsa yazar onun kökenini ve kaynaklarını aktarmaktadır. Bu kitapta,
Mevlâna'nın eseri, MAX PLANCK'IN düĢünceleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Yazar, insani değerlerin her
iki yazarın eserlerinde yer aldığını göstermektedir. Bireysellik ve kiĢiselliğin açıklanması, bu kitapta
dikkat çeken noktalardandır.

-
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Sayı:9
Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (9)
Kitabın orjinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami

-

Baskı tarihi: 1352 H.Ģ ( 1972)
BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar üçüncü defterin hikâyelerini anlatarak onları yorumlamıĢtır.):
— Mevlâna'nın kullandığı temsil ve teĢbih teknikleri
—Mevlâna'nın bu alandaki gücü, yeteneği ve neden insanlar dörtgen isteklendirmelere ilgi
gösteriyor?
— Acaba bu ihtiyaç, insanın yeterince olgunlaĢmadığından mı kaynaklanıyor?
— Hikâyeler ve yorumlar
Özet: Üçüncü defterin kalan Ģiirleri ve dördüncü defterin Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle-cümle
açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili her hangi bir olay,
incelenmiĢtir. Mesela: Mevlâna bir dini olaya iĢaret ediyorsa; yazar, onun kökenini ve kaynaklarını
aktarmaktadır. Bu kitapta, Albert Einstein'la Mevlâna'nın düĢüncesi, karĢılaĢtırılmıĢtır. Yazar insanın
tarihteki geliĢimine ve değiĢimine göz atmıĢtır. O "hangi sebep insanı çaba harcamaya mecbur
- telaĢta ve faaliyette? Hangi amacın peĢinde? Bu arada,
ediyor" onu araĢtırmaktadır. Ġnsan neden
Mevlâna'nın ve Albert Einstein gibi ilim adamlarının eserlerinde, nasıl insani değerlerin yer aldığını
gösteriyor.
Sayı:10

Kitabın orjinal adı: Tefsir, Negd ve
Tehlil-i Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami
Baskı tarihi: 1352 H.Ģ ( 1972)
Fiyat: 500 R
Sayfa Sayısı: 688

Mesnevi'nin
incelemesi, eleĢtirisi ve yorumu
BaĢlıklar: GiriĢ- (Yazar üçüncü defterin hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır):
— Mevlâna'nın düĢüncesinin derinliği
— Hikâyeler ve yorumlar.
Özet: Dördüncü defterin Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle-cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili olan her hangi bir olay incelenmiĢtir. Mesela
Mevlâna bir dini olaya iĢaret ediyorsa; yazar, o olayın kökenini ve kaynaklarını aktarmaktadır. Bu
kitapta, Mevlâna'nın ne kadar derin düĢünceli olduğu incelenmektedir. Yazara göre onun düĢüncesi
belli bir topluma ait değil, bütün insanlığa aittir. Yazar Mevlâna'nın sistematik ve yapısal düĢünceye
sahip olduğu bariz Ģekilde eserine yansıtmıĢtır. Onun ne kadar dikkatli olduğunu göstermektedir.
Mevlâna'nın ustalığı sadece irfan, felsefe, toplumsal bilgiler ve insan bilimi değildir. Onun
düĢünceleri, teknik, edebiyat, üslup gibi kavramları da kapsamaktadır.
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Sayı:11
Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (11)
Kitabın orijinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami

-

Baskı tarihi: 1353 H.Ģ ( 1973)
Sayfa Sayısı:706
BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar üçüncü defterin hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır):
— Neden Mevlâna bu kadar içine kapsanmıĢ ve kilitlenmiĢtir?
— Mevlâna kimlerden etkilenmiĢtir?
— Hikâyeler ve yorumlar.
Özet: Dördüncü defterin kalan Ģiirleri ve hikâyeleriyle beĢinci defterin Ģiirleri ve hikayeleri, cümlecümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili her hangi
bir olay incelenmiĢtir. Mesela Mevlâna bir dini olaya iĢaret ediyorsa; yazar, onun kökenini ve
kaynaklarını aktarmaktadır. Yazar Mevlâna'nın bu kadar derin olmasının nedenlerin günlük
kaynaklarla, özellikle felsefi kaynaklarla, açıklamaktadır.
Sayı:12
Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (12)
Kitabın orijinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran NeĢri Ġslami

-

Baskı tarihi: 1356 H.Ģ ( 1976)
Sayfa Sayısı:673
BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar üçüncü defterin hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır):
— Mevlâna'da yenicilik- psikolojik nedenler
— Yenilikçi olmak için nihilist olmak gerekmiyor
— Kültürel anlamda yenilikçiliğin anlamı
— Kelimeler ve Lafızlar anlamını kayıp etmektedirler
— Ġslam kültüründe Mevlâna'nın yeri
—Mevlâna'nı Ġslam dıĢında sayanlara kısa söz
— Mevlâna'nın; Mesnevi'de, fih ma fih'de, mecalisi-seba'da ve sebbe'de kullandığı veya iĢaret ettiği
ayetlerin fihristi
— Hikâyeler ve yorumlar.
Özet: BeĢinci defterin kalan Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle-cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili her hangi bir vaka incelenmiĢtir. Mesela Mevlâna bir
dini olaya iĢaret ediyor; yazar, o olayın kökenini ve kaynaklarını aktarmaktadır. Yazar Mevlâna'nın
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bu kadar derin olmasının nedenlerini günlük kaynaklarla, özellikle felsefi kaynaklarla, açıklamaktadır.
Sayı:13
Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (13)
Kitabın orijinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami

-

Baskı tarihi: 1353 H.Ģ ( 1973)
Fiyat: 500 R
Sayfa Sayısı:680
BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar üçüncü defterin hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır):
— Mesnevi yalnız arkeolojik eser değildir
— Ġnsan mahiyetinin ve Ģanının tanınması bitmemiĢtir
— Tarih boyu insanın baĢarıları yalnız fiziksel bilimler sayesinde elde edilmemiĢtir
— Acaba bütün değiĢimler, insanın mahiyetinde değiĢtirme gücüne sahiptir?
— Eski edebiyat sadece kütüphanelerde mi kaldı yoksa bizim kalbilerimizi ihya mı etti?
— Hikâyeler ve yorumlar
Özet: Altıncı defterin Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle-cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili olan her hangi bir olay incelenmiĢtir. Mesela
Mevlâna bir dini olaya iĢaret ediyorsa; yazar, o olayın kökenini ve kaynaklarını aktarmaktadır. Yazar
Mevlâna'nın bu kadar derin olmasının nedenlerini günlük kaynaklarla ve özellikle felsefi kaynaklarla
açıklamaktadır.
Sayı:14

Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (14)
Kitabın orijinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami

-

Baskı tarihi: 1353 H.Ģ ( 1973)
Fiyat: 500 R
Sayfa Sayısı:678

BaĢlıklar: GiriĢ-(Yazar üçüncü defterin hikâyelerini anlatarak onları yorumlamaktadır).
— Mesnevi'nin geleceği
— Mesnevi' nedir?
— Hikâyeler ve yorumlar.
Özet: Altıncı defterin kalan Ģiirleri ve hikâyeleri, cümle-cümle açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu
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yorumlarda tarihi, felsefi ve dini konularla ilgili olan her hangi bir olay incelenmiĢtir. Mesela
Mevlâna bir dini olaya iĢaret ediyorsa; yazar onun kökenini ve kaynaklarını aktarmaktadır. Yazar
Mevlâna'nın bu kadar derin olmasının nedenlerin günlük kaynaklarla ve özellikle felsefi kaynaklarla,
açıklamaktadır.
Sayı:15
Kitabın adı: Mesnevi'nin incelemesi, eleĢtirisi
ve yorumu (15)
Kitabın orijinal adı: Tefsir, Negd ve Tehlil-i
Mesnevi-yi Molev-i
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami

-

Baskı tarihi: 1353 H.Ģ ( 1973)
Fiyat: 500 R
Sayfa Sayısı:678

BaĢlıklar: On dört ciltli külliyatın konu fihristi bu kitabı oluĢturmaktadır.
Özet: Cenabı hak- ahlaki değerler- dünya görüĢleri gibi baĢlıkların altında yer alan hikâyeleri
okumak isteyen insanları, bu kitap belirtmekte ve yönlendirmektedir.
Sayı:16
Kitabın adı: Külliyatı Mesnevi'yi Manevi-yi
Mevlâna
Kitabın orijinal adı:
Yazar: Derleyen:
Abdül Hamit MaĢayih-e–
Tabatabayi
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Tulu
Baskı tarihi: 1360 H.Ģ ( 1981)
Fiyat: 200 R
Sayfa Sayısı:1303
BaĢlıklar: Birinci defterden altıncı deftere kadar bütün hikâyeler.
Özel durum: Bu kitap aslında Ġngiliz araĢtırmacı Nicholson‘un hazırladığı nüshadan alınmıĢtır.
KuĢkusuz kitap Fars dilinin üslupları okuma ve ahenk açısından en önemli kaynaklardan biridir. Zira
derleyen; ben 'kitaptaki öyküleri, ahenkleri, lehçeleri ve konuları, o çağın en önemli kaynaklarıyla
karĢılaĢtırdım' diyor. Ona göre 'Hz Mevlâna'nın kullandığı ve yararlandığı kaynaklarda göz ardı
edilmemiĢtir.
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Sayı:17
Kitabın
adı:
Mesnevi'nin
yorumu,
incelemesi ve anlamı (1)
Kitabın orijinal adı:
(1) Tefsir ve negd-o- tahlil Mesnevi'
Yazar: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. ĠntiĢarati Ġslami

-

Fiyat: 800R
Baskı tarihi: 1361 H.Ģ ( 1982)
Sayfa Sayısı:858

BaĢlıklar: GiriĢ:
— Mevlâna'yla ilgili bütün gereken bilgiler
— Mesnevi'nin ön sözü
— Neden insan neye benzetilmiĢtir?
— Erkek ve kadından kastedilen anlam nedir?
— Psikolojik görüngü göze çarpmamaktadır
— Her Ģey aslına döner- Yakin, Ģek ve zan
— Ġnsanın ruhu tanınmayacak
— Beyitlerin yorumu
— Ġnsanın boğazındaki çağırı (Farsçada boğaza nay ve ney denilir) doğal rüzgârından değildir
— Tabii ve tabii ötesi ruhun düzeni
— Ġrfandan kaynaklanan tanınmayan keyif
— Neyin hüzün sesini her kes duya bilir
— Ġnsan, hayatının gam kader içinde keçemsinden endiĢelenmeli
— Bırakın Allaha ihtiyaç duymayan insanlar keyiflerine baksınlar.
— Ham insan tecrübeli insanın halini asla bilemez
— Gelin 'Cebran Halilin' nayının ( neyinin) ahengini birlikte duyalım
— Senin kaynamağından içki bile kaynıyor
— Ġnsan nefsinin sınırı olmaz
— AĢk olayı
— Hikâyeler( bu konulara dayalı bütün hikâyeler ele alınmıĢ ve devam edilmektedir).
Özel durum: Kitabın yazarı Ġran felsefecilerinin önde gelen isimlerinden biridir. Kendisi din,
felsefe, irfan ve tefsir alanında uzman bir insan olarak tanınmıĢtır. Yazar; dini, felsefi, irfanı ve edebi
yorumlarıyla bütün hikâyeleri ele almıĢ ve onların değerlenmesinde bulunmaktadır.
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Kitabın
adı:
Mesnevi'deki
Yunan
DüĢünceleri
Kitabın orijinal adı: Pindarha-yi Yunan-ı
der Mesnevi'
Yazar: Fatma Haydari
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Rozana
Fiyat: 4000R
Baskı tarihi: 1384H.Ģ ( 2005)
Sayfa Sayısı: 396

BaĢlıklar: GiriĢ
— Önsöz
— Neyin mektubu
— Süluk
— Nefsin tanınması
— Allah
— Birliğe doğru birin uçuĢu
— Cinsiyet
— AĢk
— Yaratmak, sudur etmek ve tecelli
— Vahdet-i vücut
— Misal âlemi veya eyyamı ( ulu) sabite
— Akıl
— Ruhun mahiyeti
— Ruhların vahdeti
— Ruhun geçmiĢi( kadri kıymeti)
— Sofiye düĢüncesinin tanımı ve bilgisi

(marifet)
— Cebir ve ihtiyar
— DeğiĢim ve geliĢim
— Âlemi kebir ve küçük âlem
---Siruret ( dolaĢım)
— Sema
— Zıtlar, Ģer ve naks (noksan)
— Mitler
— Ayetler
— Hadisler
— Kaynaklar.

Sayı:19
Kitabın orjinal adı: ġemsi gazel
Yazar: Derleyen: Nasir ġEKURĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri BeĢaret

Kitabın adı: ġemsin gazelleri

-

Fiyat: 1200R
Baskı tarihi: 1373H.Ģ ( 1994)
Sayfa Sayısı:79
BaĢlıklar: SeçilmiĢ Gazeller
Özet: MeĢhur gazellerden seçilen parçalar.
Yorumsuz.
Özel durum: SeçilmiĢ olan gazeller, gençler
için taranmıĢtır. Bu gazellerin hepsi
Mevlâna'nın aĢkla ilgili gazellerinden
oluĢmaktadır.
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Sayı:20
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Kitabın adı: Mevlâna'nın Ġslam kültüründeki
etkileri
Kitabın orijinal adı: Tesiri Mevlâna ber
ferhengi Ġslami
Yazar: Dr. Efzel ĠKBAL
Çevirmen: Mehmet REFĠĠ MEHRABADĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Etayi

-

Fiyat: 450R
Baskı tarihi: 1363H.Ģ ( 1984)
Sayfa Sayısı:221
BaĢlıklar: GiriĢ
— Mesnevi'nin mesajı
— Bir genel özet
— Vücudun zatı
— Marifetin zatı
— Cebir ve ihtiyar( seçim hakkı)
— AĢkın zatı
— Hakkın zatı
— Pakistan ve Hint'te, Mevlâna'nın etkisi
— Hint'te Müslümanların hâkim öldüğü zaman Mevlânacılık
— Ġngiltere'nin etkisi altında olan Hint'te Mevlânacılık
— Pakistan'da Mevlânacılık ve onun nasıl tanınması
— Felsefi ve irfanı sözlük
Özet: Mevlâna'nın düĢüncesine genel bir bakıĢ. Pakistan'da ve Hint'te Mevlâna'nın etkisi
aktarılmıĢtır. Bu kitabın yazarı, Mevlâna'nın Ģiirlerin Ġslami temellere dayandırarak onlara dini
yorumlar yapmaktadır.
Özel durum: Maddi ve manevi hayatın değerleri iyi bir Ģekilde açıklanmaktadır.
Sayı:21
Kitabın adı: Mesnevi'nin Destanları (3)
Kitabın
orijinal
adı:
Destanha-yi
Mesnevi'
Yazar:
Muhammet MUHAMMEDĠYĠ
ĠġTĠHARĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Peyami Azadı
Fiyat: 1200R
Baskı tarihi: 1372H.Ģ ( 1993) * Altıncı baskı.
Sayfa Sayısı:125

BaĢlıklar:
119.Hikâye (tılsım kıran aslan kiĢi)
—120.Hikâye (Marifet suyu)
—121.Hikâye( Peygamber efendimizin gülüĢü)
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— 122.Hikâye( Hakiki irfan ve hakiki aĢkın makamı)
— 123.Hikâye( Allah'ı göre bilen bakıĢlar)
— 124.Hikâye( AĢığın saygısızlığından maĢukun Ģikâyeti)
— 125.Hikâye( Vazedenin duası)
— 126.Hikâye( Hz. Ġsa'nın nasihati)
— 127.Hikâye( Hokkabaz kadının hikâyesi).
— 128.Hikâye (parfümden sarhoĢ olan debbağ) …
— 174.Hikâyeye kadar devam eder.
Özet: Yazar kendi açıklamaları ve yorumlarıyla hikâyelerin kolay anlaĢılmasını sağlamaktadır.
ġiirlerin yanı sıra günlük cümleler de yer almaktadır.
Özel durum: Aslında bu kitap özel üslubuyla çocuklar için hazırlanmıĢtır. Ġster resimleriyle ister
basit açıklamalarıyla, hikâyelerin anlamı çocuklar için kolaylaĢtırılmıĢtır.
Sayı:22
Kitabın
adı:
Mevlâna'nın
ġems
Gazellerinden SeçilmiĢ Parçalar.
Kitabın orijinal adı: Gozideye Gazaliyati
ġems
Yazar: Dr. Muhammed –Rıza ġEFĠĠ
KEDKENĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri ilmi ferhengi
Fiyat: 27000R
Baskı tarihi: 1381H.Ģ ( 2002) * BeĢinci baskı
Sayfa Sayısı: 631

BaĢlıklar:
GiriĢ
— Gazellerin ilk beyitlerinin kılavuzu
— Gazeller- Mevlâna'ya ait olan gazellerin
— ġiirlerin yorumlarının kılavuzu
— Kur'an ayetlerinin fihristi
— Arapça ayetlerin, Hadislerin, haberlerin, kelimelerin ve masalların fihristleri
Özet: Yazar, 466 hikâyeyi ele alarak onların çeĢitli boyutlarını (Tarihi, Felsefi, Edebi ve Dini
değerlerini) incelemektedir. Bazı hikâyeler ve Ģiirlerdeki özel kelimeleri, tarihi ve felsefi yorumlarıyla
değerlendirmektedir. Mesela özel bir kelimenin altını çizerek, sayfanın alt kısmında onu açıklamıĢtır.
Bazı hikâyeleri ise yorumlamaktır. Kitabın ilk sayfalarında ve son bölümlerde Arapça kavramların
açıklaması yer almaktadır.
Özel durum: Yazar Ġran'ın önlü bilim adamlarındandır. Onun felsefi edebi ve dini alanlarda da
eserleri mevcut bulunmaktadır.
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Sayı:23
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Kitabın adı: Mesnev-'yi Manevi
Kitabın orjinal adı: Mesnevi'yi Manevi
Yazar: Gevam-el din HURREM ġAHĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Nahit- NeĢri
Dustan
.
Fiyat: 33000R
Baskı tarihi: 1378H.Ģ ( 1999) * Ġkinci baskı
Sayfa Sayısı:1247

BaĢlıklar: Birinci defterden altıncı deftere kadar. ( Mesnevi'nin hepsi)
Özet: Konya'daki nüshanın esasında (677 H.G) tashih olunmuĢtur. Bütün Ģiirlerin düz yazılması,
onların baĢka nüshalarla intibak edilmesi yazar tarafından ele alınmaktadır.
Özel durum: citabın son bölümünde iki bölüm daha göze çarpmaktadır:
1- KeĢfolebyat
(Beyitlerin keĢif edilmesi kılavuzu) Yani bir hikâyenin sadece bir beyit'in
bildiğinizde, o bölüme müracaat ediyorsunuz ve o hikayenin hangi sayfada yer aldığını
öğreniyorsunuz.
2- Bütün Hikâyelerin baĢlıkları. Bu bölümde yer alan baĢlıklara göre, Mesnevi' 994 hikâyeden
oluĢmaktadır.
Sayı:24

Kitabın adı: Mesnevi' (1)
Kitabın orjinal adı: Mesnevi'
Yazar: Dr. Muhammed ESTELAMĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Zuvvar ve NeĢri
Simorg.
.
Fiyat: 3200R
Baskı tarihi: 1372H.Ģ ( 1993) * Dördüncü
baskı.
Sayfa Sayısı: 440

BaĢlıklar: Mevlâna'nın hayatı
— Mevlâna'nın hayatıyla ekler ve açıklamalar
— Mevlâna'nın Mesnevi'den önceki eserleri
— Mesnevi'yle ilgili açıklamalar
— Yeni görüĢ Mesnevi'ye
— Birinci defterin Ģiirleri ve yorumları
Özet: Kitapta tarihi olaylar, dini, felsefi ve kültürel yorumlar yer almıĢtır. Tarihi olaylar net bir
Ģekilde Mesnevi'den yola çıkarak tamamlanmıĢtır. Yazar "Ben Mesnevi'deki Ģifreleri tarihi gerçeklere
dayalı açıklıyorum" der.
Özel durum: ġiirler çeĢitli nüshalarla intibak olunmuĢtur: 1- El yazı Kahire nüshasıyla (668H.G) 2El yazı Konya nüshasıyla( 677 H.G) 3- Ġran milli kütüphanesinin nüshasıyla (715H.g) 4- Nicholson
Nüshasıyla.
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Kitabın adı: Mesnevi' (2)
Kitabın orjinal adı: Mesnevi'
Yazar: Dr. Muhammed ESTELAMĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Zuvvar ve NeĢri
simorğ.
.
Fiyat: 3100R
Baskı tarihi: 1372 H.ġ ( 1993) * dördüncü
baskı
Sayfa Sayısı: 349

BaĢlıklar: Bu kitabı Dördüncü defterin Ģiirleri, yorumları, açıklamaları ve incelemeleri
oluĢturmaktadır.
Özet: ġiirler yazıldıktan sonra onlarla ilgili tarihi felsefi ve dini yorumlar yer almaktadır. Tarihi
olaylar ve onların Mesnevi'deki etkinlikleri aktarılmaktadır. Yazar "Ben Mesnevi'deki Ģifreleri tarihi
gerçeklere dayalı açıklıyorum" der.
Özel durum: ġiirler çeĢitli nüshalarla intibak olunmuĢtur: 1- El yazı Kahire nüshasıyla (668H.G) 2El yazı Konya nüshasıyla( 677 H.G) 3- Ġran milli kütüphanesinin nüshasıyla (715H.g) 4- Reynold A.
Nicholson Nüshasıyla.
Sayı:26
Kitabın adı: Mesnevi' (3)
Kitabın orijinal adı: Mesnevi'
Yazar: Dr. Muhammed ESTELAMĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Zuvvar ve NeĢri
simorğ.
.
Fiyat: 3500R
Baskı tarihi: 1372 H.ġ ( 1993) * üçüncü
baskı
Sayfa Sayısı: 440

BaĢlıklar: Bu kitabı Üçüncü defterin Ģiirleri, yorumları, açıklamaları ve incelemeleri
oluĢturmaktadır.
Özet: ġiirler yazıldıktan sonra onlarla ilgili tarihi felsefi ve dini yorumlar yer almaktadır. Tarihi
olaylar ve onların Mesnevi'deki etkinlikleri aktarılmaktadır. Yazar "Ben Mesnevi'deki Ģifreleri tarihi
gerçeklere dayalı açıklıyorum" der.
Özel durum: ġiirler çeĢitli nüshalarla intibak olunmuĢtur: 1- El yazı Kahire nüshasıyla (668H.G) 2El yazı Konya nüshasıyla( 677 H.G) 3- Ġran milli kütüphanesinin nüshasıyla (715H.g) 4- Reynold A.
Nicholson Nüshasıyla.
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Sayı:27
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Kitabın adı: Mesnevi' (4)
Kitabın orijinal adı: Mesnevi'
Yazar: Dr. Muhammed ESTELAMĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Zuvvar ve NeĢri
simorğ.
.
Fiyat: 3200R
Baskı tarihi: 1369 H.ġ ( 1993) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 405

BaĢlıklar: Bu kitabı Dördüncü defterin Ģiirleri, yorumları, açıklamaları ve incelemeleri
oluĢturmaktadır.
Özet: ġiirler yazıldıktan sonra onlarla ilgili tarihi felsefi ve dini yorumlar yer almaktadır. Tarihi
olaylar ve onların Mesnevi'deki etkinlikleri aktarılmaktadır. Yazar "Ben Mesnevi'deki Ģifreleri tarihi
gerçeklere dayalı açıklıyorum" der.
Özel durum: ġiirler çeĢitli nüshalarla intibak olunmuĢtur: 1- El yazı Kahire nüshasıyla (668H.G) 2El yazı Konya nüshasıyla( 677 H.G) 3- Ġran milli kütüphanesinin nüshasıyla (715H.g) 4- Reynold A.
Nicholson Nüshasıyla.
Sayı:28

Kitabın adı: Mesnevi' (5)
Kitabın orijinal adı: Mesnevi'
Yazar: Dr. Muhammed ESTELAMĠ
Derleyen: Çevirmen: Yayınlayan: Tahran. NeĢri Zuvvar ve NeĢri
simorğ.
.
Fiyat: 3500R
Baskı tarihi: 1370 H.ġ ( 1993) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 417

BaĢlıklar: Bu kitabı BeĢinci defterin Ģiirleri, yorumları, açıklamaları ve incelemeleri oluĢturmaktadır.
Özet: ġiirler yazıldıktan sonra onlarla ilgili tarihi felsefi ve dini yorumlar yer almaktadır. Tarihi
olaylar ve onların Mesnevi'deki etkinlikleri aktarılmaktadır. Yazar "Ben Mesnevi'deki Ģifreleri tarihi
gerçeklere dayalı açıklıyorum" der.
Özel durum: ġiirler çeĢitli nüshalarla intibak olunmuĢtur: 1- El yazı Kahire nüshasıyla (668H.G) 2El yazı Konya nüshasıyla( 677 H.G) 3- Ġran milli kütüphanesinin nüshasıyla (715H.g) 4- Reynold A.
Nicholson Nüshasıyla.
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Kitabın adı: Mesnevi' (6)
Kitabın orijinal adı: Mesnevi'
Yazar: Dr. Muhammed ESTELAMĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Zuvvar ve NeĢri
simorğ.
.
Fiyat: 3300R
Baskı tarihi: 1370 H.ġ ( 1993) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 476

BaĢlıklar: Bu kitabı Altıncı defterin Ģiirleri, yorumları, açıklamaları ve incelemeleri oluĢturmaktadır.
Özet: ġiirler yazıldıktan sonra onlarla ilgili tarihi felsefi ve dini yorumlar yer almaktadır. Tarihi
olaylar ve onların Mesnevi'deki etkinlikleri aktarılmaktadır. Yazar "Ben Mesnevi'deki Ģifreleri tarihi
gerçeklere dayalı açıklıyorum" der.
Özel durum: ġiirler çeĢitli nüshalarla intibak olunmuĢtur: 1- El yazı Kahire nüshasıyla (668H.G) 2El yazı Konya nüshasıyla( 677 H.G) 3- Ġran milli kütüphanesinin nüshasıyla (715H.g) 4- Reynold A.
Nicholson Nüshasıyla.
Sayı:30
Kitabın adı: Mesnevi-yi Manevi (1)
Kitabın orjinal adı: Mesnevi-yi Manevi
Yazar: Dr. Abdülkerim SURUġ.
Yayınlayan: Tahran. NeĢri elmi ve ferhengi
.
Fiyat: 45000R
Baskı tarihi: 1378H.Ģ ( 1999) * BeĢinci baskı
Sayfa Sayısı:540
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BaĢlıklar: GiriĢ bölümü (Edebi ve yazma kuralların hatırlatarak bazı önerilerde bulunmaktadır)
— Birinci, ikinci ve üçüncü defterlerinin Ģiirleri yorumları ve edebi açıklamaları
Özel durum: Bu kitapta Mesnevi‘nin Konya Nüshası ele alınarak Mesnevi'nin Ģiirleri tashih
olunmuĢ ve Ģiirlerin üzerine yorumlar yapılmıĢtır. Yazar ilk sayfalarda düz okumanın ve düz
yazılmanin bazı önemli boyutlarını açıklamaktadır. Yazar Ġran'ın felsefi ve modern dini düĢünce
dalgasının önemli simgesidir.
Sayı:31

Kitabın adı: Mesnevi-yi Manevi (2)
Kitabın orjinal adı: Mesnevi-yi manevi
Yazar: Dr. Abdülkerim SURUġ.
Yayınlayan: Tahran. NeĢri elmi ve ferhengi
.
Fiyat: 45000R
Baskı tarihi: 1378H.Ģ ( 1999) * BeĢinci
baskı.
Sayfa Sayısı:573

BaĢlıklar: GiriĢ bölümü (Edebi ve yazma kuralların hatırlatarak bazı önerilerde bulunmaktadır)Üçüncü, dördüncü ve beĢinci defterlerinin Ģiirleri yorumları ve edebi açıklamaları.
Özel durum: Bu kitapta Mesnevi'nin Konya Nüshası ele alınarak Ģiirler incelenmiĢ ve Ģiirler üzerine
yorumlar yapılmıĢtır. Yazar ilk sayfalarda düz okumanın ve düz yazmanın bazı önemli boyutlarını
açıklamaktadır. Yazar Ġran'ın felsefi ve modern dini düĢünce dalgasının önemli simgesidir.
Sayı:32

Kitabın adı: Mevlâna Celalettin Muhammedi
Belhı ( Mevlevi)
Kitabın orjinal adı:
Yazar: Mansur KiyayiYayınlayan: Tahran. Defteri oejuheĢhayi
ferhengi
.
.
www.iranculturesudıes.com
Fiyat: 15000R
Baskı tarihi: 1385H.Ģ ( 2006) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:118

BaĢlıklar:
— Mevlâna'nın arkadaĢları ve sırdaĢları
— Mevlâna'nın eserleri
— GüneĢin batıĢı
— Mevlâna'nın mesajı
— Kaynaklar
Özet: Günlük edebiyatıyla Mesnevi'nin tanıtımı ve genel bilgiler bu alanda Ģu kitabı
oluĢturmaktadır.
Özel durum: Yazar Mevlâna'nın sadece eski çağlara ait olduğu değil günlük hayatımızda yararlı
olduğu kanaatindedir ve yazdığı eser de bu yönde yazılmıĢtır.
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Kitabın adı: ġemsin seçilmiĢ gazelleri.
Kitabın orjinal adı: Gozideyi gazeliyati Ģems
Yazar: Dr. Mohammed Rıza ġefi Kedkeni
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Kitapha-yi Cib-i
.
Fiyat: 530R
Baskı tarihi: 1354H.Ģ ( 1974) * ikinci baskı
Sayfa Sayısı: 631

BaĢlıklar:
— GiriĢ
— Gazel baĢlıkların fihristi
— Gazeller
— Mevlâna'ya ayıt olan gazeller
— ġiir yorumların kılavuzu
— Ayetlerin fihristi
— Hadisler, haberler, kelimeler, masallar ve Arapça tümcelerin kılavuzu
— Arapça Ģiirlerin fihristi
Özet: Gazeller; tarihi, felsefi, edebi ve kültürel yöntemlerle yorumlanmaktadır. Bu arada Mesnevi,
ġems ve Mevlâna'yla ilgili gereken bilgiler de yer almaktadır.
Özel durum: Yazar bütün muteber kaynaklara baĢvurmuĢtur. Kitabın son kısmında ise Ġslam
kültürüyle ilgili önemli kaynaklara iĢaret etmiĢtir.
Sayı:34

Kitabın adı: Mesnevi'yi Manevi
Kitabın orjinal adı: Mesnevi'yi manevi
Yazar: Derleyen:

Bediüzzaman Furuzanfer

Yayınlayan: Tahran. NeĢri Salis

.

Fiyat: 32000R
Baskı tarihi: 1378H.Ģ ( 1999) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:1137
BaĢlıklar:
—GiriĢ
— Mesnevi'nin bütün Ģiirleri ve hikâyeleri bu kitapta yer almıĢtır
Özet: Derleyen, Reynold A. Nicholson nüshasından yararlanarak Ģiirleri ve hikâyeleri baĢka
muteber nüshalarla karĢılaĢtırmıĢtır.
Özel durum: Kitabın son bölümünde bütün hikâyelerin fihristi yer almaktadır.
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Sayı:35
Tebriz-i
Yazar: Derleyen: Muhammed loy abası
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ayende

.

Fiyat: 32000R
Baskı tarihi: 1376H.Ģ ( 1997) * Sekizinci
baskı
Sayfa Sayısı:1560

Kitabın adı: ġemsi Tebrizi‘nin Ģiirlerinin
divanı.
Kitabın orjinal adı: Külliyatı Divan-ı ġemsi
BaĢlıklar: GiriĢ- Ģiirleri ve hikâyeler.
Özet: Derleyen çeĢitli nüshalardan yararlanarak bu kitabı hazırlamıĢtır.
Özel durum: Kitabın son bölümünde bütün hikâyelerin fihristi yer almaktadır.
Sayı:36

Kitabın adı: Denizden Denize (1)
Kitabın orjinal adı: Ez derya be derya
Yazar: Derleyen: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. Ġran kültür bakanlığı
.
Baskı tarihi: 1364H.Ģ ( 1985) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:469

BaĢlıklar: A harfinden P harfine kadar beyitlerin ilk kekemelerindeki ilk harf (Farsça alfabetik sıra
esas alınarak hazırlanmıĢtır.)
Özet: KeĢfü‘l- Ebyat (beyitlerin keĢfetmesi kılavuzu)
Özel durum: Alfabetik esasa göre beyitlerin kılavuzu.
Sayı:37
Kitabın adı: Denizden denize (2)
Kitabın orjinal adı: Ez derya be derya
Yazar: Derleyen: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. Ġran kültür bakanlığı
.
Baskı tarihi: 1364H.Ģ ( 1985) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:469
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BaĢlıklar: T harfinden R harfine kadar beyitlerin ilk kekemelerindeki ilk harf (Farsça alfa bet
esasında)
Özet: KeĢfü‘l-Ebyat ( beyitlerin keĢfetmesi kılavuzu)
Özel durum: Alfabetik esasında beyitlerin kılavuzu
Sayı:38
Kitabın adı: Denizden Denize (3)
Kitabın orjinal adı: Ez derya be derya
Yazar: Derleyen: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. Ġran Kültür Bakanlığı
.
Baskı tarihi: 1364H.Ģ ( 1985) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 469

BaĢlıklar: Z harfinden K harfine kadar beyitlerin ilk kekemelerindeki ilk harf (Farsça alfabet
esasında)
Özet: KeĢfü‘l-Ebyat ( beyitlerin keĢfetmesi kılavuzu)
Özel durum: Alfabetik esasa göre beyitlerin kılavuzu.
Sayı:39
Kitabın adı: Denizden Denize (4)
Kitabın orjinal adı: Ez derya be derya
Yazar: Derleyen: Muhammed Takı Caferi
Yayınlayan: Tahran. Ġran Kültür Bakanlığı
.
Baskı tarihi: 1364H.Ģ ( 1985) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı: 469

BaĢlıklar: G harfinden Y harfine kadar beyitlerin ilk kekemelerindeki ilk harf (Farsça alfabetik sıra
esasına göre)
Özet: KeĢfü‘l-Ebyat ( beyitlerin keĢfi)
Özel durum: Alfabetik esasa göre beyitlerin kılavuzu
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Sayı:40
Kitabın adı: Tasavvufta sema
Kitabın orijinal adı: Sema der tasavvuf
Yazar: Dr. Ġsmail Hâkimi
Yayınlayan: Tahran. Tahran Üniversitesi
Fiyat: 350R
Baskı tarihi: 1361H.Ģ ( 1982) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı: 216

BaĢlıklar:
— GiriĢ
— Ön söz ( OluĢum, Tarih, Temelleri, Eserler, GörüĢler ve…)
— Ehlisünnetin Dörtken Mezheplerinde; sema
— Semayı Kuran
— Ġran ġiirinde ve kültüründe; Sema
— Hz Mevlana'nın zamanındaki sema
Özet: Semayla ilgili önemli konular bu kitapta yer almaktadır. Mesela yazarlar, araĢtırmanlar, Ģairler,
tarihçiler, din adamlarının düĢünceleri ve görüĢleri bu kitapta yer almıĢtır. Ġmam GAZALĠ ve CAMĠ
gibi birçok önemli isimlere rastlayabiliriz bu kitapta.
Özel durum: Bu kitabın son bölümünde önemli kaynaklar yer almaktadırlar:
1- Ayetlerin fihristi
2- Haberler ve hadislerin fihristi
3- Arapça Ģiirlerin fihristi
4- KiĢilerin fihristi
5- Tarihi ve el yazı kitapların fihristi
6- Yer adlarının fihristi
7- Kabileler ve ırkların fihristi
Sayı:41

Kitabın adı: Mevlevi'nin irfanı
Kitabın orijinal adı: Ġrfanı Mevlevi
Yazar: Halife Abdülhekim
Çevirmen: Ahmet Muhammedi ve Ahmet
miralayı
Yayınlayan: Tahran. NeĢri elmi ve ferhengi
.
Fiyat:
R
Baskı tarihi: 13 H.Ģ (
) * BeĢinci
baskı.
Sayfa Sayısı:
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BaĢlıklar:
— Dördüncü basınına mütercimlerin ön sözleri
— Birinci basınına mütercimlerin ön sözleri
— Ġkinci basınına mütercimlerin ön sözleri
— Üstat Zebih-Allah Sefa'dan giriĢ yazısı
— Ön görüĢ
— Nefsi mutalı veya canın cevheri
— Yaratmağın meselesi
— Cesaret
— AĢk
— Seçme hakkı
— Tam ve kâmil insan
— Fena ve baka ( ġahsiyetin kalıĢı ve oluĢu)
— Allah
— Sofilerin Vahdet-i vücudu
— KöĢe yazılar
— Özel felsefi ve irfanı kelimeler ve onların Farsçası
— Kaynaklar
Özet: Bu kitapta 10 bölüm yer almaktadır. Mevlana'nın yaĢadığı çağdan bilgiler aktarıldıktan sonra,
kendisinin ne kadar ve hangi alanda bilgili olduğu açıklanmaktadır. Mevlana'nın düĢüncesinin alt
yapıları ve onu oluĢturan unsurlardan bahis olunmuĢtur. Bazı özel kelimeler, ilk bulunan
günlerinden itibaren bugüne uzanan anlamlarıyla incelenmektedir. Yazar Mevlana'nın Ģiirlerinden
yola çıkarak, kendi yorumlarını öne sürdürmektedir. O bu Ģiirleri 'tutuĢma devamcılığı'
kuramıyla yorumlamaktadır.
Özel durum: Bu kitabı kapsayan genel konu felsefi bir yaklaĢımdır.
Sayı:42
Kitabın adı: ġemsin Divanında bir bakıĢ
Kitabın orijinal adı: Seyri der divani ġems
Yazar: Ali DeĢti
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Cavidan
Fiyat: 350R
Baskı tarihi: 1362H.Ģ ( 1983) * altıncı baskı
Sayfa Sayısı:315

BaĢlıklar:
— Basın evini müdürünün yazısı
— Birinci baskının ön sözü
— Ġkinci baskının ön sözü
— Divani Ģemsin musikisi
— Mevlana'yla ilk karĢılaĢmak
— Ruhsuz kalıp
— Aferin yorumunun kuruyucusu
— AĢk simasındaki irfan
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— Algıların ve idraklerin testi
— Delil yerine ĠĢrak (
— Fırtına ve sakinlik
— GeniĢ ruh
Özet: Yazar, Ģimdiki Ġran yazarları ve bu çağın araĢtırmanlarının eserlerini ele alarak ġemsi tebrizi'ye
ayıt olan Ģiirleri yorumlamaktadır. Bu arada onun genel görüĢ edebi vurgulardan oluĢmaktadır.
Özel durum: Bu kitabın dili akıcı ve çok sadedir.
Sayı:43
Kitabın adı: ġemsin MuhteĢemliği
Kitabın orjinal adı: ġukuhi ġems
Yazar: Scıemmel, Annemarie
Çevirmen: Hasan Lahuti
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Elmi Ferhengi
Fiyat: 5000R
Baskı tarihi: 1382H.Ģ ( 2003) * dördüncü
baskı
Sayfa Sayısı: 885

BaĢlıklar:
— GiriĢ
— Mevlana ve hayal güçleri
— Mevlevi'nin ilahiyatı
— Doğu ve batı âleminde Mevlana'nın etkisi
Özet: Neden yeniçağda Mevlana'nın düĢüncesi ve sanatı, etkili ve hatta yeterince yararlıdır? Onun
düĢünceleri bu günkü hayatımızda ne kadar yararlı olabilir? Yazar aslında felsefi, tarihi ve insani
değerlerin önemli vurgularıyla Mevlana'nın hayatını, eserlerini ve yaĢadığı çağın özelliklerini aktarmıĢ
ve ġemsle ilgilerini imcelemiĢtir.
Özel durum: bu kitap 1368 /1989‘da Ġran‘da en iyi kitap seçilmiĢtir.
Sayı:44

Kitabın adı: GüneĢin gölgesinde
Kitabın orijinal adı: Der Sayeye Aftap
Yazar: Derleyen: Dr. Takı PURNAMDARĠYAN
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Sohen
Fiyat: 3300R
Baskı tarihi: 1380H.Ģ ( 2001) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 415
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BaĢlıklar:
—GiriĢ
1- Mevlana'ya kadar Farsça Ģiire genel bakıĢ;
A: Farsça Ģiirin nevileri
- ÇeĢitli Ģiirlerdeki geliĢim ve değiĢimlerin belagat ve etkili sebepleri
- Klasik Ģirinde üç esas temel
- ġiirin geliĢimine genel bir yaklaĢım
B: AĢk ve gazel
- AĢk
- AĢk gazeli ve onun üslubu ve yöntemi
- Sadi'nin gazeli
- AĢkın içerik yapısında, değiĢimlerin etkili sebepleri ve onun dildeki etkisi ve 'Senayi'
( Ünlü Ģair)
- Atar ve irfanı gazel
- Ġrfanı gazellere genel bakıĢ
2- Mevlana'nın gazelindeki tahavvül ve yapı bozumculuk
A- Kuranı kerimde metin bozumculuğu
- Araçlı konuĢma ve onun etkisi Mesajda ve iletiĢimde
- Vahiye hakim olan koĢullar ve onun metindeki etkileri
- Vahiyde hakim olan doku ve metin yapısının özellikleri
B- 'Ben ötesi' ve metin bozumculuğu
- 'Ben ötesi' ve Mevlana'dan önceye onun geçmiĢi
- 'Ben ötesi' ve Mevlana
- ĠBNĠ ARABĠ ve ben ötesi
- Allah ve 'ben ötesi'yle irtibat
- Arifane ve aĢıkane gazelde iletiĢimin durumu
- Mevlevi'nin özel gazelleri ve vahiy'inin dokumu
C- Mevlana ve gazelin geliĢimi
- ġiirdeki geliĢimin ve değiĢimin sebepleri
- ġiirin erkanları ve temelleri ve yöntemler ve üsluplar
- Ġrfanı Ģiirdeki dille yeni davranıĢ
- Mevlevi'nin gazellerinde anlam ve dil
D- Mevlevi'nin gazellerindeki iphamın ( anlamın saklı olması) sebepleri ve suretleri
- Mana (anlam) ve Ģefkat (
ve onun beyanda ve dildeki etkisi
- Mevlevi'nin gazellerindeki musiki söylemine iĢaret
- EĢsiz Mütekellimin değiĢimi ve omum 'ben ötesi' ve vahiy eyle iliĢkisi
- EĢsiz Mütekellim ve muhatabın dolanıĢı, ve mana ve mazmundaki ipham
- Manaların ve mazmunların iphamı ve onların sebepleri
- ġifreli söylem ve irfanı tecrübeler ve ahval
- Tevil, Ģifre ve garip kelimelerin bir araya gelmesi ve dil egemenliğinden kurtuluĢları
- Bir gazelin tefsiri ve tevili
3- Mevlana'nın mesnevisinde; öykülendirme ve bozumculuk
- Hikmet ve eğitimin Ģiiri ve onun okuyucunun hazzıyla iliĢkisi
- Mevlevi, Attar ve Senayi eserlerinde öykü rivayetine küçük iĢaretler
- Öykü kullanımın özel Ģivesi
- Metinin adetlerine karĢılığının platformu
- KonuĢmanın ayıp olduğuna ısrar
- Okuyucunun haline dikkat etmek ve düĢünceyle öykünün birleĢimini göze olmak
- PeriĢan düzen
- KiĢisel psikoloji ve muhatapla mütekellimdeki iphamlar
- Mevlevi ve Attar'ın öykülendirmelerini karĢılaĢtırmak
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- EĢsiz muhatabı ve mütekellimin değiĢimleri ve Ģifreli söylem
4- Kaynaklar ve dipnotlar
Özet: Çok ağır ve zor metinli bu kitap, edebi, psikoloji, dini ve felsefi vurgulara sahiptir. Bu kitabın
ağırlığı dil biliminedir. Yazar Mevlana'nın dilini baĢka ünlü Ģairlerin kullandıkları dil'le karĢılaĢmıĢtır.
Özel durum: Bu kitap aslında Mevlana'nın Ģiirlerindeki bozumculuk ve kullandığı Farsça dilin
incelemesidir.
Sayı:45

Kitabın adı: Fih Ma Fih kitabı
Kitabın orijinal adı: Kitabı Fih Ma Fih
Yazar: Mevlevi
Derleyen: Bedi-ol-zaman FURUZANFAR
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Emir Kebir
Fiyat: 30000R
Baskı tarihi: 1384H.Ģ ( 2005) * onuncu baskı
Sayfa Sayısı:385

BaĢlıklar:
- GiriĢ ve önsöz
- Kitabın metini
- Kitaba bağlı olan noktalar
- Hadislerin fihristi
- Büyüklerin buyurular
- Arapça Ģiirlerin fihristi
- Farsça Ģiirlerin fihristi
- Tümceler, tabirler ve kelimelerin fihristi
- Ġsimler, kadınlar ve erkeklerin fihristi
- Fırkalar, kabileler ve ırkların fihristi
- Mekânlar, yerler, memleketlerin fihristi
- Kitapların fihristi
- Ekler
- Düzeltmeler ve uyarılar
Özet: Kitabın içerik konuların cümle cümle tahsis etmiĢtir.
Özel durum: Fih Ma Fih kitabı, Ġstanbul nüshası, Ġran milli kütüphanesinin nüshası ve Ġran
parlamentosu kütüphanesinin nüshalarının karĢılaĢtırmasıyla elde edilmiĢtir. Yazar giriĢ kısmında bu
kitabın hangi kütüphanelerde olduğunu hatırlatır ve patolojik görüĢlerinde ifade eder. Yazar çeĢitli
nüshaların bazısının eksik olduğunu da kanıtlar.
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Kitabın adı: Neyin Sırrı (1)
Kitabın orijinal adı: Serre Ney
Yazar: Dr. Abdül-Hüseyin ZERRĠNKUB
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Elmi
Fiyat: 8500R---Baskı tarihi: 1381H.Ģ ( 2002) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:1158

BaĢlıklar:
- GiriĢ
- Ney namedeki Mesnevi
- Mevlana ve yardımcıları
- Duyanlar topluluğuyla
- Dilsizlerin dili
- Kafiyecilik
- Neyin hikâyesi
- Vahyi bölgesi
- Nübüvvet
- Makaleler ve deliller
- AĢk ve marifet
- Ġnsandaki âlem
Özet: ġiirlerin ve hikâyelerin yorumu.
Özel durum: Yazar Ġran'ın ünlü isimlerinden birisidir. Mevlana'yla ilgili baĢka önemli kitapları da
bulunmaktadır. Kendisi yurtta ve yurt dıĢında yıllar boyu öğretmenlik yapmıĢ ve dünya çapında
tanınmıĢ ilim adamıdır.
Sayı:47
Kitabın adı: Neyin Sırrı (2)
Kitabın orijinal adı: Serre Ney
Yazar: Dr. Abdül-Hüseyin ZERRĠNKUB
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Elmi
Fiyat: 8500R
Baskı tarihi: 1381H.Ģ ( 2002) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:1158

BaĢlıklar:
- GiriĢ
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- Âlemdeki insan
- ġeriat mumuyla
- Tarikat yolunda
- Hakikatin maksadı
Kısa bir söz
- Dip notlar
- Klavuzlar
- Mesnevinin metindeki beyitleri
- Divani kebirden Ģahitler
- Beyitlerin dipnotları
- Fihristler
- Kitap name
- Notların klavuzları
- Algılar
Özet: ġiirlerin ve hikâyelerin yorumu.
Özel durum: Yazar Ġran'ın ünlü isimlerinden birisidir. Mevlana'yla ilgili baĢka önemli kitapları da
bulunmaktadır. Kendisi yurtta ve yurt dıĢında yıllar boyu öğretmenlik yapmıĢ ve dünya çapında
tanınmıĢ ilim adamıdır.
Sayı:48
Kitabın adı: Mesnevinin Sekizgen Fihristi
Kitabın orijinal adı: Fihrist hayi heĢtganeye
mesneviyi maneviyi molevi
Yazar: Reynold A. Nicholson
Çevirmen: Azade Musevi Ferideni
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Elmi ferhengi
Fiyat: 6000R
Baskı tarihi: 1378H.Ģ ( 1999) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 121

BaĢlıklar:
- GiriĢ
- Ayetler
- Hadisler
- KiĢiler ve taifeler
- Tümceler, tabirler, terkipler, ve kelimeler
- Yerler
- Mesnevinin Ģiir Ģahitleri ( kaynakları)
- Fıkralar ve darbımeseller
- Kitaplar ve makaleler
Özet: Bu kitap sadece fihristten oluĢmuĢtur.
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Kitabın adı: Mesnevideki hikâyeler ve
hadisler
Kitabın orijinal adı: Ehadis ve gesase
mesnevi
Yazar: Bedi-ol-zaman FURUZANFAR
Çevirmen: ( ve Tashih eden) Hüseyin
DAVUDĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Emir Kebir
–
Fiyat: 35000R
Baskı tarihi: 1381H.Ģ ( 2002) * ikinci baskı
Sayfa Sayısı: 755

BaĢlıklar:
- Çevirmenin ön sözü
- Yazarın "Ahadis-e-Manevi" kitabına giriĢ notu
- Yazarın :yazarın "Maahizi Gises ve Temsilati Mesnevi" kitabına giriĢ notu
- Birinci defterin hikayeleri ve hadisleri
- Ġkinci defterin hikayeleri ve hadisleri
- Üçüncü defterin hikayeleri ve hadisleri
- Dördüncü defterin hikayeleri ve hadisleri
- BeĢinci defterin hikayeleri ve hadisleri
- Altıncı defterin hikayeleri ve hadisleri
- Genel ve konu fihristi
- Kavramsal ve ıstılahı alfabe fihristi
- Ayet alfabe fihristi
- Arapça beyitler alfabe fihristi
- Hadis alfabe fihristi
- Mesnevinin beyitlerinin alfabe fihristi
- Farsça baĢka Ģiirlerin alfabe fihristi
- KiĢiler fihristi
- Mekanlar fihristi
- Kitaplar fihristi
Özet: Her fihristin baĢında bazı göndermeler ve iĢaretler yer almaktadır. Mesela eğer bir hikâyeni
belirlermiĢse onun ilk parçalarını veya ilk kısmını getirmiĢtir.
Özel durum: Aslında bu kitap yazarın bundan önce yazmıĢ olduğu iki kitabın birleĢimidir;
A- Mesnevinin hadisleri
B- Mesnevideki masalların ve hikâyelerin kaynakları
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Kitabın adı: ġemsin gazellerinde görsellik
Kitabın orijinal adı: Tesvirgeri der gezaliyati
Ģems
Yazar: Dr. Seyit Hüseyin FATEMĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Emir Kebir
Fiyat:17000R
Baskı tarihi: 1379H.Ģ ( 2000) * ikinci baskı
Sayfa Sayısı: 358

BaĢlıklar:
1- GiriĢ
2- Mevlevi'nin Ģiirlerindeki görsellik; içerik unsurların itibariyle
A: Mevlevi'nin tasvir yapısının yöntemi
TeĢbihle ilgili küçük söylem
ĠĢte tebaiyetten alınan malzemeler
Ġnsandan teĢbih malzemeleri ( Ġnsanı malzemeler)
YaĢamdan tasvir malzemeler
ġehir tasvirleri; binalar, elbiseler ve yemekler
B: Mecaz
C: Kinaye ve ihyam
3- ġemsin gazellerindeki görsellik; Muhteva ( Ġçerik) itibariyle
A: Temsilciliğe kısa bir bakıĢ ( Sembolizm )
B: Mevlana'nın Ģiirlerinde sürrealizm
Sürrealizmin ikinci tür beyitleri
4- ġairlerin yarattığı tasvirlerinin altyapısının geniĢ olduğu
Muhtevadaki tasvirlerin geniĢliği
Mürekkep tasvirler
Sonuç
Tekrar bir bakıĢ
Ekler
Fihristler
Özet: Yazar estetik yaklaĢımıyla Ģemsle Mevlana'nın bazı Ģiirlerin incelemektedir. Bölümleri
oluĢturanların sebebi estetik yaklaĢımın gerektirdiği vurgulardır.
Özel durum: Bu kitabın vurguları sanat ve özellikle grafik ve resimden alınmaktadır.
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Kitabın adı: Mesneviyi Manevi
Kitabın orijinal adı: Mesneviyi Manevi
Yazar: Derleyen: Dr. Tevfik H. Sübhani
Yayınlayan: Tahran. NeĢri rozana
Fiyat:
R
Baskı tarihi: 1378H.Ģ ( 1999) * birinci baskı.
Sayfa Sayısı:

BaĢlıklar:
— GiriĢ
— Birinci defterden altıncı deftere dek Ģiirler ve hikâyeler
— Hadisler, Ayetler özel kelimeler ve Arapça tümcelerin fihristi
— Beyitlerin kılavuzu ( KeĢif-ül-ebyat)
Özet: Bütün Ģiirler aynen cümle cümle yazılmıĢtır.
Özel durum: Bu kitap 677H.K. nüshasının üzerinden tashih olunmuĢ ve tekrar yazılmıĢtır.
Sayı:52
Kitabın adı: Konya'nın Piri ve yedi
hazinenin kaynağı (1)
Kitabın orijinal adı: Piri Muradi guniye ve
Hazeni Heft Genç
Yazar: 20 kiĢi yazarı ver bu kitabın( dergi
Ģeklindedir)
Yayınlayan: Loristan valiliği. Kültür dayiresi
Baskı tarihi: 1383H.Ģ ( 2004) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:283

BaĢlıklar:
— Mevlana'nın mesnevideki psikolojik görüĢleri – Dr. Ahmet EMĠN
— Mevlana – Bahmen Bustan
— Enformatik çağında ve 21.yüzyılında Mevlana, onun irfanı ve KüreselleĢmiĢ kiĢiliği – Nesrin
CĠHANGERD
— Mevlana kimdir? - Muhammed Hasan HAERĠ
— Mevlana'nın Mesnevisindeki Bükümlü ve Esrarengiz Telmihler – Seyit Muhammed HÜSEYNĠ
— Mevlana Sakin Durmayan Ġnsan – Dr. Kadem-Ali SERAMĠ
— Psikolojinin Patolojisi ve Mevlana Okulu – Masume SERLEK
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— Mevlana'nın hızlı anlatımı – Vali-Allah ġEHSĠVARI
— Ayetler, Hadisler, Rivayetler ve Mevlana – Muhammed ġĠĠRĠ
— ġiir Kalesi – Ali-rıza ġÜCAPUR
— Mesnevinin ġiir Kalesi – Seyit-Ali- EĢref ġERĠYATMEDARĠ
— Mesnevinin Hikâyelerinin Yapısı – ErdeĢir SALEHPUR
— Mevlana'nın Zihin ve Canındaki AĢk ve Ġnsan Anlamı – Mahmut SADEGĠZADE
— Kuranı kerimin mucizeleri ve Mevlana'nın Kelimeleri – Ahmet GELYAN
Özet: Yukarıdaki makalelerden oluĢmuĢtur bu kitabın içeriliği.
Özel durum: Ġran'ın LORĠSTAN bölgesinde yapılan sempozyumda sunulan makaleler bu kitapta
yer almıĢtır. Bu sempozyum 2004'de "Mevlana" ve "Nizamiyi Gencevi" adıyla düzenlenmiĢtir.
Sayı:53
Kitabın adı: Konya'nın Piri ve yedi
hazinenin kaynağı (2)
Kitabın orijinal adı: Piri Muradi guniye ve
Hazeni Heft Genç
Yazar: 20 kiĢi yazarı ver bu kitabın( dergi
Ģeklindedir)
Yayınlayan: Loristan valiliği. Kültür dayiresi
Baskı tarihi: 1383H.Ģ ( 2004) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:283

BaĢlıklar:
— Mübarek Ağacın Kadını "Nizaminin" Açısından – Dr. Behruz SERVATĠYAN
— Hosro-ġiirin Hikâyesinde Ġran Musikisinin Ġzleri – Dr. Etta RADMENEġ
—"Nizami Gencevinin" Hamsesinin etkisi Ġran sanatı ve kültüründe – Dr. Berat ZENJANI
— Yalnızlık Mesnevisi – Veli-Allah ġEHSEVARĠ
—
Söylem
Devleti
ve
AĢk
Duyulması
–
Mahmut
SADEGĠZADE
— Nizaminin Zühdünün ĠhtiĢamı – Dr. Ġshagi TOGYANĠ
— Dil – Dr. Mir Celal-Öddin KEZZAZĠ (Bir kelime Arapça Kullanmayan Farsça konuĢan)
— Selçuklar Döneminin Kültürel ve Tarihi Alt Yapısını Göze Alarak "Hosro Ģiirin" hikâyesini
Yeniden Yazmak- Abdül-riza GUDERZĠ
— Edebiyat Bölgesinin Mahiyeti ve Nizamiden Edebi Eserler- Dr. Mehdi MOJTEBA
— Nizaminin eserine çok eski yorumlar – Dr. Muhsin FĠġAREK
Özet: Yukarıdaki makalelerden oluĢmuĢtur bu kitabın içeriliği.
Özel durum: Ġran'ın LORĠSTAN bölgesinde yapılan sempozyumda sunulan makaleler bu kitapta
yer almıĢtır. Bu sempozyum 2004'de "Mevlana" ve "Nizamiyi Gencevi" adıyla düzenlenmiĢtir.
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Kitabın adı: Mesnevinin Çengi
Kitabın orijinal adı: Çengi Mesnevi
Yazar: Dr. Esat-Allah MÜBEġġĠRĠ
Yayınlayan: En azından 80 yıl bundan önce
yayınlanmıĢtır)
Belirsiz
ama
milli
kütüphanesinin onayı ve damgası vardır.
Baskı tarihi:Sayfa Sayısı: 248

BaĢlıklar:
- GiriĢ
- Tasavvufun geliĢimi
- Hindistan'ın felsefesi
- "Mâni düĢüncesi ve iddiası"
- Platon
- Safilerin ayırımları ve sınıfları
- Mevlana'nın hayatı
- Reynold A. Nicholson 'un mesneviyle ilgili yazdığı not
- Birinci ve ikinci defterlerinin incelemesi
- Birinci defterde kullanılan el yazı nüshaların tanıtımı
- Ġsmail Ankaralı metini
- Üçüncü ve dördüncü defterlerinin incelemesi
- 13.yılın el yazı nüshalarına genel bakıĢ
- BeĢinci ve altıncı defterlerinin incelenmesi
- Sema
- Mevlana'nın mezarının durumu
- ġiirle ve hikâyeler
- Fihristler
Özet: Mesnevinin Ģiirleri ve hikâyeleri bu kitapta yer almıĢtır. Yazar yorumundan ziyade kaynakları
belirlemiĢ ve araĢtırmıĢtır.
Özel durum: Bu kitabın ne zaman ve kimin tarafından basıldığı belli değildir ama Ġran'ın milli
kütüphanesi tarafından kodlanan iĢaret Ģöyledir;
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Kitabın adı: Mesneviyi Ģerifin Ģerhi (1)
Kitabın orijinal adı: ġerhi mesneviyi Ģerif
Yazar: Bedi-ul- zaman FURUZANFAR
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Elmi Ferhengi
Fiyat: 8 cildi toplam 250000R
Baskı tarihi: 131382H.Ģ ( 2005) * on birinci
baskı
Sayfa Sayısı:751

BaĢlıklar:
- Neyin Ģikâyeti ve hikâyesi
- Birinci hikâye; PadiĢah ve cariye
- Ġkinci hikâye; Yahudilerin padiĢahının hikâyesi
- Üçüncü hikâye; BaĢka Yahudilerin padiĢahının hikâyesi
- Dördüncü hikâye; Aslan ve Av hayvanının hikâyesi
- BeĢinci hikâye; Hz. Ömer ve Rum Kayserinin ( PadiĢah) hikâyesi
- Papağan ve tacirin hikâyesi
Özet: Mesnevinin Ģiirleri ve hikâyeleri bu dizi kitaplarda 80 nüshadan fazla kitaplarla karĢılaĢtıktan
sonra aynen yazılmıĢ ve yorumlanmıĢtır.
Özel durum: Bu kitap 40 yıldan sonra 11.kez yeniden basılmıĢ durumdadır. Kitabın ilgi çekici
olduğunun asıl sebepleri, onun dikkatli olduğu, baĢka kaynaklarla karĢılandığı, doğru dürüst olduğu,
akıcı ve güzel bir üsluba ve dile sahibolduğu diye düĢünüyorum. Yazar din, felsefe, edebiyat ve
özellikle Ģiir konusunda hâkim birisidir. Bu nedenle onun yetenekleri kendi eserine yansımıĢ ve Ģu
kitabı özelliklere sahip etmiĢtir.
Sayı:56
Kitabın adı: ġemsi Tebrizlinin Külliyatı
Kitabın orijinal adı: Külliyatı Ģemsi tebrizi
Yazar: Bedi-ül-zaman FURUZANFAR
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Sedayı muasır
Fiyat: 54500R
Baskı tarihi: 1381H.Ģ ( 2002) * ikinci baskı
Sayfa Sayısı:752

BaĢlıklar:
- Dr. ZERRĠNKUB' UN önsözü
- Yazarın önsözü
- Gazeller
- Terciat ( Bir beytin tekrarlanması, Ģiirde bir tektin yöntemi)
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- Mustedrikat (Algılanmak ve Ģiir tekniği)
- Rubayılar
Özet: Mevlana'nın ġems adlı eserinin bütün Ģiirleri bu kitapta toplanmıĢtır.
Özel durum: Kitabın ilk bölümünde bütün Ģiir eserlerinin ilk mısraları yer almaktadır. Bu kılavuz
Ģiirleri konumlandırmıĢ ve onların buluĢunu kolaylaĢtırmıĢtır. Yazar ikinci bölümde kitabın nasıl
oluĢumunu aktarmıĢ ve özel ve aynı zamanda önemli kaynakları belirlemiĢtir.
Sayı:57

Kitabın adı: Üçüncü hat
Kitabın orijinal adı: Hattı sevvum
Yazar: Dr. Nasir-e-ddin SAHĠPZAMANI
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Etayı
Baskı tarihi: 1351H.Ģ ( 1971) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:880

BaĢlıklar:
- Önsöz
- 1.bülüm
- BaĢkaları ne demiĢler "ġEMS"LE ilgili
- ġemsin Ġdealını ve kiĢiliğini incelemek: Anahtarlar- Doğan ġEMS – Bölümün notu –
Kriterlerden öteki aĢk – Tanrının düğüne ev sahip yaptığı – Ġstisnasız çocuk – ġEMS
yetiĢme ateĢimdedir – KaybetmiĢinin peĢimdeki ġEMS – ġEMS bir insan ama kaç yönlü –
ġEMSĠN oyuna Ģahit yapması – ġEMS'ĠN ölümündeki MEVLANA - ġEMSĠN eserleri –
Üçüncü hat
- ġEMS'ĠN kiĢiselliği: Bölümün notu – Ġçlerine kapsayanlar ve kemikliler – ġEMSĠN sözu
onun kiĢiselliğinin aynası – ġEMSĠN fıkrası – ġEMSĠN ikili savunma sistemi – Sinirli ama
merhametli – Taklit'e düĢman – bozumcu ve sürekli devrimci – Değerleri altüst eden –
DerviĢlik mütevazılıği ama olan ustu kibirli – Son görüĢ ġEMSE yönelik
- Zamanın kayması ve inildiğine Ģahittir: Bölümün notu – Alemut kalesi fedaileri inilme
yolundadırlar – ġEMSĠN döneminde Bağdadın hilafeti - O dönemin hasta iktisadı –
–
ĠliĢkilerdeki harap zabıtalar - O dönemin Sufistayiları – ġemsin olumlu
nihilizmi
Ġçerik irfan: Bölümün notu – Ekonomi ve insani iletiĢim – Kendini tanımak irfanda
nedir? – Aklın tabi olması ve rasyonalizmin bağlantıları- Ġnsancılık – Zihinsellik ve
sübjektivizm - Ġçerinin kirliliği ve kalbin ukdeleri – Hayal'da derinlilik – Tam insan
- 2.Bölüm (ġEMSĠN SÖYLEMLERĠ)
- Ġnsanla ilgili: Büyüklükler – AĢağılıklar - insanın yalnızlıkları ve…
- Ötekilerle ilgili: Hatırlatmaklar – eleĢtiriler – alkıĢlar ve…
- Özüyle ilgili: Öz eleĢtirisi – Öz düĢünceler – Zıtlıklar ve….
- Destanlar: Temsiller – Tasvirler – ĠĢaretler ve …
- Ġdealizm: EleĢtiriler – bozumculuklar – Eğitimler – bakıĢlar
- Kısa kelimeler (
): Özet söylemler – Kısa konuĢmalar - Alaylar: Alay – Ġstizah – Dalga geçirmek – kınayıcı söz – ġaka söz
- Fihristler
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Özet: ġiirler ve hikâyeler.
Özel durum: Yazar antropolojik yaklaĢımıyla Ģiirler ve hikayeleri incelemiĢtir.
Sayı:58

Kitabın adı: Mesnevi
Kitabın orijinal adı: Mesnevi
Yazar: Derleyen: Seyit- Hasan Mir hani
Yayınlayan: Tahran. Darul-kitapi Mirhani
–
Baskı tarihi: 1321H.Ģ ( 1940) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 700
–

BaĢlıklar:
— GiriĢ
— ġiirler ve hikâyeler
Özet: Birinci defterden altıncı deftere dek bütün Ģiirler ve hikâyeler bu kitapta yer almıĢtır.
Özel durum: Bu kitap taĢbaskılı bir kitaptır. Kitap, eski üslubunda yazılmıĢ. Onun yazarı "Mir
hani", Ġran'ın hat sanatında okula sahibi ve ünlü sanatçısıdır. O giriĢ kısmında Ģöyle der: "Ben bu
kitabı Muteber kaynaklar ve nüshaların üzerinden yazdım ve onu baĢka nüshalarla da karĢılaĢtırdım.
Benim en güvendiğim nüsha "Mirza Mahmut Haver BeĢirolmolk"a ayittir"
Sayı:59

Kitabın adı: Mesnevinin yorumlu ve tefsirli
ansiklopedisi
Kitabın orijinal adı: ġerhi Tahliliyi Eelami
Mesnevi
Yazar: Mir Celal ĠBRAHĠMĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ġslami
–
Fiyat:
R
Baskı tarihi: 1379H.Ģ ( 2000) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 1206

BaĢlıklar:
— GiriĢ
— Önsöz
— Kelimeler: Abi hayat( hayat suyu) – Âdem – Azer – Asiye – Asif – Ali-resul – Ali-yasin – Amun
– Aphaz – Ġbrahim-i-edhem – Ġbrahim-Halil-Allah – Eberhe – ve…
Özet: Mesnevideki bütün isimler, özel kelimeler, yerlerin adı, kiĢiler, konular, kavramlar gibilerinin
kökeni ve kaynağı araĢtırılmıĢ ve açıklanmıĢ durumdadır. Toplam 390 özel kelimenin açıklanması,
bu kitapta yer almıĢtır.
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Özel durum: Bu kitabın kullandığı dil Ģiir değil, normal metin yazısı ve nesirdir. Yazar, "Mevlana'yla
ilgili ilk defa bu tür araĢtırmalar, dünya çapında yapılıyor" iddiasında bulunmaktadır.
Sayı:60

Kitabın adı: Mesnevinin yorumu( Zat-ilSuver haikayesi)
Kitabın orijinal adı: Tefsiri mesnevi Mevlevi
(dastani zati-il-suver)
Yazar: Celal-u-Din HUMAYĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Agâh

–

Fiyat:7000R
Baskı tarihi: 1360H.Ģ ( 1981) * üçüncü baskı
Sayfa Sayısı: 254

BaĢlıklar:
1- GiriĢ
2- Yorumlar
Özet: Yazar Mevlana'nın yazmıĢ olduğu ve altıncı defterin sonunda yer aldığı bir hikâyeni anlatırken
onu tarihi, felsefi ve edebi değerlerini belirtmektedir.
Özel durum: Yazar Farsça edebiyatının hocalarının baĢında giden isimlerinden biridir.
Sayı:61

Kitabın adı: Mesnevinin Sekizgen Fihristi (6)
Kitabın orijinal adı: Fihrist hayi heĢtganeye
mesneviyi maneviyi molevi
Yazar: Nicholson Reynold Alleyne
Çevirmen: Azade Musevi Ferideni
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Elmi ferhengi
Fiyat: 70000R
Baskı tarihi: 1378H.Ģ ( 1999) * ikinci baskı
Sayfa Sayısı: 2449

BaĢlıklar:
- GiriĢ
- Altıncı defterin Ģiirleri, hikayeleri ve yorumları
- Mütercimin notları
- Ayetlerin fihristi
- Hadislerin fihristi
- Taifeler, kiĢilerin fihristi
- Tümceler, tabirler, terkipler, ve kelimeler
- Yerler
- Mesnevinin Ģiir Ģahitleri ( kaynakları)
- Alaylar
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- Kitaplar ve makaleler
Özet: Bu kitap sadece fihristten oluĢmuĢtur.
Sayı:62
Kitabın adı: ġems'in divanındaki Ġrfanı
kelimeler ve kavramlar
Kitabın orijinal adı: Estelahat ve mefahimi
divani Ģems
Yazar: Dr. Meryem ABULGASĠMĠ
Yayınlayan: Ġran Kğültür bakanlığı
Fiyat: 50000R
Baskı tarihi: 1383H.Ģ ( 2004) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:968

BaĢlıklar:
— GiriĢ
— Alfabe sistemine dayalı bütün kelimeler yer almaktadır.
Özet: Bu divandaki tarihi, dini, edebi ve felsefi kavramlar, kelimeler ve konular yer almıĢtır.
Özel durum: Kitabın son bölümünde ek yazılar, Fihristler ve açıklamalar yer almıĢtır.
Sayı:63

Kitabın adı: Ġran Tasavvufunu yoklama
Kitabın orijinal adı: Costecu der Tasavufi
Ġran
Yazar:Dr. Abdül-Hüseyin ZERRĠNKUB
Yayınlayan: Tahran- NeĢri emir kebir –
Fiyat: 32000R
Baskı tarihi: 1385H.Ģ- ( 2006) * Yedinci baskı
Sayfa Sayısı:446

BaĢlıklar:
— Antik Ġran'da " Mürde Rig" kavramı
— Tasavvufun tam göbeğinde
— Horasanın sofisi
— Horasan ve onun pirleri
— Ġmam Gazali ve onun kardeĢleri
— Bağdat okulunda
— Hallaç ve ġebelli'nin maceraları
— Bağdat'taki huzur ve sakinlik
— Baba Tahir ve Eynul-Guzat
— Persler Pirlerinden…
— Sofiye Ģiiri, Senayı ve Atar
— Mevlana Celal-u-din Rumi'nin dünyası
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— Mevlana'dan sonra sofi Ģiirinin hali ve durumu
— Ehli melâmet ve fetiyan
— Kalender ve haksar
Özet: Sofizmin tarihi, buluĢumu, ilerlemesi, çeĢitli boyutları, geliĢimi, nedenleri ve onun önünde
giden kiĢiler bu kitapta açıklanmaktadır. Mevlana'nın bu anlamda yeri, nasıl etkileyip etkilendiği ve
ondan sonraki durum aktarılmaktadır.
Özel durum: Kitabın son bölümünde, önemli notlar yer almıĢtır. Bu önemli notlar; tarihi olayları,
bilim adamlarının hayatını ve yararlı bilgileri kapsamaktadır.
Sayı:64
Kitabın adı: Mevlana ve ideolojiler
(Everensel görüĢler)
Kitabın orijinal adı: Mevlevi ve Cihanbiniha
Yazar: Muhammed Taki CAFERĠ
Yayınlayan: Tahran – NeĢri beset

–

Fiyat: 250 R
Baskı tarihi: 1358H.Ģ ( 1979) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 271

BaĢlıklar:
- GiriĢ
- Ġdeolojilerin üç temel unsurları
- Gerçeğin özelliği
- Mevlana'nın bazı ilim marifetleri ve görüĢleri
Özet: Yazar psikolojik, felsefi ve baĢka ilimsel okulların izlerini ve ifadelerini, Mevlana'nın eserinde
aktarmıĢtır. Ona göre bu okullar ilk kez Mevlana'nın eserinde keĢfolunmaktadır.
Özel durum: Kitabın son bölümünde bahsettiği ilim adamlarının isimleri yer almıĢtır.
Sayı:65

Kitabın adı: Basamak Basamak Tanrıya
Kadar
Kitabın orijinal adı: Pele pele ta mulakati
Huda
Yazar: Dr. Abdül- Hüseyin ZERRĠNKUB
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Elmi
Baskı tarihi: 13 H.Ģ (
baskı
Sayfa Sayısı:751

BaĢlıklar:
- GiriĢ

) * sekizinci
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- Beha-i VELED ve cenabı hak
- Hicret veya kaçıĢ
- Konya'daki Pirin lay layı ( Çocuk Ģarkısı, Anneler uyutmak için söyler)
- ġemsin tuluğu ve doğuĢu
- Geri dönülmez gidiĢ ve kaybolma
- Pazardaki dans
- Hüsam-e-din ve mesnevinin öyküsü
- ġiirin ötesine geçiĢ
- "Teptel" makamından fenaya kadar
- Sonun yılları
- Notlar ve kaynaklar
Özet: Yazar; " ben Mevlana'nın nasıl hayatta bir arif olduğun kendi dilinden ve eserlerinden
kanıtlıyorum" der. Yazar ayrıca tarihi, felsefi ve önemli kasnakları da kaçırmamıĢ ve yeterince onlara
baĢvurmaktadır.
Özel durum: Bu kitapta 100 kanıt sunulmaktadır. Bu 100 kısım veya bolum tek baĢına bir bolumu
oluĢturuyor.
Sayı:66

Kitabın adı: ġemsi Tebrizlinin Divanı
Kitabın orijinal adı: Divanı ġemsi Tebrizi
Yazar: Derleyen: Ali DEġTĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Cavidan
Baskı tarihi: 13 H.Ģ ( 2002) * beĢinci baskı
Sayfa Sayısı:1000

BaĢlıklar:
- GiriĢ
- Bütün Ģemse ayıt Ģiirler bu kitapta yer almaktadır
Özet:ġemsin Ģiirleri ve onların açıklamaları ve notları.
Özel durum: Bedi-ul-zamani FURUZANFER, Ġran'ın önlü Mevlanacısı, bu kitabın ilk kısmında bir
not bırakmıĢ ve bu eseri onaylamıĢtır.
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Sayı:67
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Kitabın adı: Mesnevi
Kitabın orijinal adı: Mesnevi
Yazar: Derleyen: Visali ġĠRAZĠ
Yayınlayan: Tahran- sanat akademisi- Hat
derneği- Milli kütüphane
Fiyat:300000R
Baskı tarihi: 1385H.Ģ ( 2006) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:330

BaĢlıklar:
- Önsöz
- Bütün mesnevideki Ģiirler ve hikâyeler( Yorumsuz)
Özet: ġiirler ve hikâyeler.
Özel durum: Bu muhteĢem ve harika eser nefis bir Ģekilde ve glase kâğıtta yayınlanmıĢtır.
Kitabın ilk bölümünde Ġran'ın hat sanatı usantısından ( Emir hani) bir not yer almaktadır. Aslında
bu kitap 1269 H K yılında, Ġran'ın dönem padiĢahî "Muhammed Ģahı kaçarın" emriyle bir ünlü
hat sanatçı tarafından yazılmıĢtır. Bence bu kitap hat sanatında değerli bir eserdir.
Sayı:68

Kitabın adı: Mevlana Celal-u-din
Kitabın orijinal adı: Mevlana Celal-u-din
Yazar: A.Gülpınarlı
Çevirmen: Dr. Tevfik SUBHANĠ
Yayınlayan: Tahran. Tehgigati ferhengi
–
Baskı tarihi: 1361H.Ģ ( 1982) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 510

BaĢlıklar:
— GiriĢ
— 1.bölüm: 13.asır – Mevlana'nın hayatı – Mevlana'nın hayatındaki ilk hazırlıklar ve tuğyan –
Mevlana'nın hayatındaki sakinlik ve huzur – Mevlana'nın hayatındaki mükemmellik –
-–
Mevlana'nın vefatı
— 2.bölüm: Tasavvuf – Vahdeti vücut – Mevlana'nın açısından tasavvuf
— 3.bölüm: Mevlana'nın hayatında tahavvül – Mevlana'nın özellikleri – Mevlana ve o asırda
yaĢayanlar
— 4.bönlüm: Mevlana'nın açısından Ģiir – Mevlana'nın eserleri –
— Notlar ve kaynaklar
Özet: Gül pınarlının kitabında yer alanlar aynen tercüme edilmiĢtir
Özel durum: Bu kitap gül pınarlının yazmıĢ olduğu kitabın orijinalinden aynen tercüme edilmiĢtir.
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Sayı:69
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Kitabın adı: Muhammed'in Ģehrinden
Mevlana'nın Ģehrine kadar
Kitabın orijinal adı: Ez ġehri Muhammed ta
Ģehri Mevlana
Yazar: Seyit Mehdi ZARGANĠ
Yayınlayan: Tahran – NeĢri Ana
Fiyat:18000R
Baskı tarihi: 13 H.Ģ (
Sayfa Sayısı:

Sayı:70

–

) * birinci baskı

Kitabın adı: Mesnevinin hikayelerinde yer
alan hayvanların resimleri
Kitabın orijinal adı:
Yazar: Behruz HAYRĠYE
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Mektup
Fiyat:29000R
Baskı tarihi: 1384H.Ģ ( 2005) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 280

BaĢlıklar:
1- GiriĢ
2- Hikâyeler
Özet: Hayvanlarla ilgili hikâyeler anlatılırken resimleri gösterilmektedir.
Özel durum: Mesnevide isimleri geçen hayvanların hepsi bu kitapta incelenmektedir.
Sayı:71

Kitabın adı: Mesnevi-yi manevi (1)
Kitabın orijinal adı: Mesnevi-yi manevi
Yazar: Derleyen: Reynold A. Nicholson
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Tus
Fiyat: 1500R
Baskı tarihi: 1375H.Ģ ( 1996) * ikinci baskı
Sayfa Sayısı: 245

BaĢlıklar:
- GiriĢ
- Birinci defterin hikayeleri ve yorumları
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Özel durum: Küçük kalıpta yapılmıĢtır( cep kitabı)
Sayı:72

Kitabın adı: Mesnevide yer alan hadisler ve
ayetler
Kitabın orijinal adı: Ayatt, Ahadis ve Logate
Mesnevi manevi
Yazar: Nizamettin NURĠYĠ KUTNABĠ
Yayınlayan: NeĢri Zühre
Fiyat: 25000R
Baskı tarihi: 1383H.Ģ ( 2004) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:788

Özel durum: Bu kitap bayilerde bulunmamaktadır
Sayı:73

Kitabın adı: Mevlana'nın Mesnevisindeki
ilimsel ahlak ve menzil tedbirleri
Kitabın orijinal adı: Ahlaki elmi ve tedbiri
menzil der mesneviyi Mevlana
–Yazar: Masumeyi SALĠMKAR
Yayınlayan: Tahran- NeĢri saye goster
–
Fiyat: 10000R
Baskı tarihi: 1385H.Ģ ( 2006) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı:146

Sayı:74

Kitabın
adı:
Mevlana'da
Kuantum
düĢünceler
Kitabın
orijinal
adı:
EndiĢehayi
Kuvantomiyi Mevlana
Yazar: Mühsin FERġAT
Yayınlayan: Tahran – NeĢri beset –
Fiyat:
R
Baskı tarihi: 13 Ģ ( 2005) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:

Özel durum: Bu kitap en çok satıĢ yapan kitaplardan biridir.

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

Sayı:75
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Kitabın adı: Suyun nidası: Mevlana
dünyasına bir küçük kapı
Kitabın orijinal adı: Bangi ab: Deriçeyi be
jihani Mevlana
Yazar: Sudabeyi KERĠMĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Elmi Fiyat: 40000R
Baskı tarihi: 1384Ģ ( 2005) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı:320

Özet: "Ahlak" ve "tanrı tasviri" kavramları Mevlana'nın açısından bu kitapta yer almaktadır. Ġlk
baĢta iki önemli konu ele alınmaktadır: Ġnsan ve onun vücut sahası. Yazar cisim ve can anlamlarını
açıkladıktan sonra Ģu noktayı kanıtlıyor ki; cisimde can gibi iki makamı ve rütbesi vardır. Mevlana'ya
göre insan anlamı cisimden ziyade "can" kavramın kapsamaktadır. Öyle bir can ki – Gerçi genelde
insanı kapsıyor- camit cisimleri( Tur dağı ve Hennane sütunu) veya hayvanları bile ( ashabı kehifdeki
köpek) kapsar. Sonra bedeller konusu ele alınarak "fakirlik" (yoksulluk) ve "fena" kavramları
açıklanmaktadır. Yazar "azap" meselesinin nedenlerin açıklamıĢ ve Mevlana'nın görüĢün bu konuda
aktarmıĢtır. Konuyla ilgili baĢka bir mesele, "Ģer" meselesidir. Açıklanmaların devamında bu mesele
ise ele alınmaktadır. Son bölümlerde, aĢkın mahiyeti, kaynağı ve ona bağlı bütün meseleler
incelenmektedir.
Sayı:76

Kitabın adı: Mesnevideki marifet engellerin
tanımı
Kitabın orijinal adı: Berresiyi mevaneyi
merifeti der mesnevi
Yazar: Muhammed Ali HALĠDĠYAN
Yayınlayan:

NeĢri

mahtumgoli

feraği

Fiyat: 25000R
Baskı tarihi: 1384Ģ ( 2005) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:150
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Sayı:77
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Kitabın adı: Dua ve Tazarru
Kitabın orijinal adı: Dua ve NiyayiĢ
Yazar: Muhammed KĠRMANĠ
Derleyen: Visali ġĠRAZĠ
Yayınlayan: Tahran- Beh NeĢir- birinci baskı
Fiyat:8500R
Baskı tarihi: 1385H.Ģ ( 2006) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:

Özet: Mevlana'nın görüĢü dua ve tazarru meseleleriyle ilgili bu kitapta yer almaktadır. Yazar kanıt
için gereken hikâyelere iĢaret etmiĢtir.
Sayı:78

Kitabın
adı:
Mesneviyi
manevide;
Peygamber efendimizin siması
Kitabın orijinal adı: Peyamberi Ekrem der
mesneviyi menevi
Yazar: Abdülkadir Gülpınarlı
Çevirmen: Gadir FAZĠLĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri fazileti ilim
Fiyat: 18500R
Baskı tarihi: 1385H.Ģ ( 2006) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 174

Sayı:79

Kitabın adı: Mevlana'nın eserlerimde kadının
tecellisi
Kitabın orijinal adı: Tecelliyi zen der asari
Mevlevi
Yazar: Zuleyha SAGAFĠ
Yayınlayan: Tahran – NeĢri terfend
Fiyat: 27000R
Baskı tarihi: 1385H.Ģ ( 2006) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:
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Sayı:80
Kitabın adı: Mesnevinin hikayelerinde yer
alan hayvanların resimleri
Kitabın orijinal adı:
Yazar: Behruz HAYRĠYE
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Mektup
Fiyat:29000R
Baskı tarihi: 1384H.Ģ ( 2005) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 280

BaĢlıklar:
1- GiriĢ
2- Hikâyeler
Özet: Hayvanlarla ilgili hikâyeler anlatılırken resimleri gösterilmektedir.
Özel durum: Mesnevide isimleri geçen hayvanların hepsi bu kitapta incelenmektedir.
Sayı:81
Kitabın adı: Mesnevinin irfanı tefsiri(1)
Kitabın orijinal adı: Tefsiri irfani-yi
mesnevi-yi manevi
Yazar: Behrul-ulum
Derleyen: Reynold A. Nicholson
Çevirmen: FerĢid ĠKBAL
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Iranyaran
Baskı tarihi: 1384H.Ģ ( 2005) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı: 508

Özet: Birinci defterin hikâyelerinin irfanı tefsiridir bu kitap.
Özel durum: Bu kitap altı ciltli diziden oluĢan birincisidir. "Behrul-ulum" Ġslam dünyasının meĢhur
arifi "Hace Abdullah-i Enseri'nin" (
) törenlerinden ve "Ġbn-i Arabi" ye inanan ve
izinde gidenlerden sayılmaktadır. Onun amacı mesnevideki sırları araĢtırmak ve onları açıklamaktır.
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Sayı:82
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Kitabın adı: Mesnevide mizah ve fıkralar
Kitabın orijinal adı: Xendeminter efsane
Yazar: Ġsmail EMĠNĠ
Yayınlayan: NeĢri Zühre
Fiyat:
R
Baskı tarihi: 138 H.Ģ ( 200 ) * birinci baskı
–Sayfa Sayısı:

Sayı:83

Kitabın adı: Dengesiz gemi gibi…
Kitabın orijinal adı: Çun keĢti-yi bi lenger
Yazar: Menije PALANGPUġ
Yayınlayan: Tahran- NeĢri saye goster
–
Fiyat: 1
R
Baskı tarihi: 138 H.Ģ ( 200 ) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı:240

Özet: Mesnevideki yer alan musiki konuları ve kavramları ele alınarak onun çeĢitli yönleri
incelenmektedir.
Sayı:84

Kitabın adı: Kerbela hadisesi mesnevide
Kitabın orijinal adı: Hadeseye kerbela der
mesnevi
Yazar: Allame CAFERĠ ve Muhammed-rıza
CEVADIcevadı
Yayınlayan: Tahran – NeĢri Allame Caferi
Fiyat: 50000 R
Baskı tarihi: 13 3Ģ ( 2004) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 80
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Sayı:85
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Kitabın adı: Mevlana'da ve Yong'da, mitlerin
tanrıları
Kitabın orijinal adı: Hudayani esatir der
mahzeri Mevlana ö defteri yong
Yazar: Ekrem CĠHANGĠR
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Sermedi
Fiyat:
R
Baskı tarihi: 1384Ģ ( 2005) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı:

BaĢlıklar:
- Mevlana ve Yongun açısından tam insan kimdir?
- Mezopotamya'nın tanrıları ve Ġran tanrıları
- Mısır, Yunanistan ve Rum
- Ġran ve Ġskandinav
- Yung ve insanın evreni
- ZerdüĢt dininde seremoniler ve…
Özet: Tanrılarla mitlerin birbiriyle bağlantısı, yedi rakamının bu alanlarda önemi, Kültürlerde 7.
rakamının yeri, tanrılarla insanların irtibatı, meleklerve … bu kitapta yer almıĢtır. Yazar sonra iki
bilim adamının ( Yung ve Mevlana) düĢüncelerini karĢılaĢtırmaktadır.
Sayı:86

Kitabın adı: Mesnevinin destanları ve
mesajları
Kitabın orijinal adı: Dastanha ve peyamhayi
mesnevi
Yazar: HeĢmet-u-Allah RĠYAZĠ
Yayınlayan: NeĢri Hakikat
Fiyat:
R
Baskı tarihi: 1385Ģ ( 2006) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:466

–
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Sayı:87
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Kitabın adı: Mesnevi adasında
Kitabın orijinal adı: Der cezireyi mesnevi
Yazar: Gulamreza yas pur
Yayınlayan: Tahran- Hüseyniyeyi erĢatFiyat:
R
Baskı tarihi: 1385H.Ģ ( 2006) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:416

Özet: 3 yıl boyunca yazarın sunduğu 14 makale bu kitapta yer almıĢtır.
Sayı:88
Kitabın adı: GüneĢin delili
Kitabın orijinal adı: Delili aftap
Yazar: Masume Ģabanı
Yayınlayan: Tahran. NeĢri salis
Fiyat: 75000R
Baskı tarihi: 1384H.Ģ ( 2005) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 636

Özet: Mesnevideki yer alan bütün dini ve tarihi kiĢiler ele alınarak, onların hayatı ve düĢünceleri
çeĢitli yöntemlerle incelenmektedir. Yazar son bölümde Mevlana'nın yorumun bu kiĢilerle ilgili
aktarmıĢtır.
Sayı:89

Kitabın adı: Mevlana'nın eserlerimde kadının
tecellisi
Kitabın orijinal adı: Tecelliyi zen der asari
Mevlevi
Yazar: ġirin BEYANĠ
Yayınlayan: Tahran – NeĢri Cami
Fiyat:
R
Baskı tarihi: 138 H.Ģ ( 200 ) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:

BaĢlıklar:
- Mevlana'nın handanı ve düĢüncelerinin kaynakları
- Mevlana'nın siyasi, irfanı ve ilmi düĢünceleri
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Özet: AĢkla ilim arasındaki nasıl bir bağlantı olduğu bu kitapta ele alınmaktadır.
Sayı:90

Kitabın adı: Mesnevide dünya anlamı
Kitabın orijinal adı: Donya der mesneviyi
manevi
Yazar: Ahmet MONĠRĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Cemalabadi
Fiyat:11000R
Baskı tarihi: 1382H.Ģ ( 2003) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 228

Sayı:91

Kitabın adı: Rübabı Rumi (1)
Kitabın orijinal adı: Rübabı Rumi
Yazar: Mehdi SĠTAYĠġKER
Yayınlayan: Tahran. NeĢri karaferinan
Fiyat: 5000R
Baskı tarihi: 1385H.Ģ ( 2006) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı: 600

BaĢlıklar:
- Unvanların ses uygulama sistemi
- Kelimelerin sembolik ve farklı anlamları
- Etimolojik düĢünceler
- ġiirsel Ģahit cümleler
- Yorumlar ve incelemeler
Özet: Mevlana'nın Mesnevide kullandığı musiki kelimeleri, terimleri ve özel tümceleri alfa bet
Ģeklinde bu kitapta yer almıĢtır.
Özel durum: Bu kitap iki ciltten oluĢmaktadır.
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Sayı:92
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Kitabın adı: Rübabı Rumi (2)
Kitabın orijinal adı: Rübabı Rumi
Yazar: Mehdi SĠTAYĠġKER
Yayınlayan: Tahran. NeĢri karaferinan
Fiyat: 5000R
Baskı tarihi: 1385H.Ģ ( 2006) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı: 588

BaĢlıklar:
- Aruz kafiyeler
- ġiir ve musiki melezi
- Vezinler
- Notalar
- Kısa simgeler
Özet: Mevlana'nın Mesnevide kullandığı musiki kelimeleri, terimleri ve özel tümceleri alfa bet
Ģeklinde bu kitapta yer almıĢtır.
Özel durum: Bu kitap iki ciltten oluĢmaktadır.
Sayı:93
Kitabın adı: Mevlana'nın Rubaileri
Kitabın orijinal adı: Rubaiati Mevlana
Yazar: Mevlana
Derleyen:
Muhammed
FURUZANFAR
Yayınlayan: Tahran- NeĢri Çav

hasan

Baskı tarihi: 138 H.Ģ ( 200 ) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı:
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Sayı:94
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Kitabın adı: Kırmızı aĢk rengi
Kitabın orijinal adı: Sorh be rengi aĢk
Yazar: Suzan POLĠS ġUTS
Çevirmen: Rüya pertevi
Yayınlayan: Tahran – NeĢri endiĢeyi alem
–
Fiyat: 0000 R
Baskı tarihi: 13 Ģ ( 200 ) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:

Sayı:95
Kitabın adı: LALENG
Kitabın orijinal adı: LALENG
Yazar: Eb-ül-kasım PERTOV
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Kevir
Fiyat: 45000R
Baskı tarihi: 1386Ģ ( 2007) * Birinci baskı
Sayfa Sayısı:

Özet: ġiirler ve hikayelere yorum.
–
Sayı:96

Kitabın adı: Susuzların kurtuluĢu
Kitabın orijinal adı: RehayiĢi teĢne kan
Yazar:

Abdul-Rehim

MERVDEġTĠ

Çevirmen: Eb-ül-kasım PERTOV
Yayınlayan: NeĢri Kevir
Fiyat:
R
Baskı tarihi: 138 Ģ ( 200 ) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:4

Özet: Yazarın yorumları, düĢünceleri ve duygusal cümleleri
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Sayı:97
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Kitabın adı: Mevlana'nın hayatı
Kitabın
orijinal
adı:Zendeginameye
Mevlana CELAL-EDDĠN-BELHĠ
Yazar: Dr. Tevfik SUBHANI
Yayınlayan: Tahran- NeĢri katre –

-

Fiyat:
R
Baskı tarihi: 138 H.Ģ ( 200 ) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:

Sayı:98

Kitabın adı: Denizin derenliği
Kitabın orijinal adı: Jerfayi derya
Yazar: Menije Kurbanı
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Kevir
Baskı tarihi: 138 H.Ģ ( 200 ) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:

Özet: Mesnevi denizinde inci ve mücevher gibi saklı kalan sözlerin ve kavramların açıklaması.
Sayı:99

Kitabın adı: AĢkın otuz parçası
Kitabın orijinal adı: Si pareyi aĢk
Yazar: Mecit SERMEDĠ
Yayınlayan: Tahran – NeĢri Semi
Fiyat:
R
Baskı tarihi: 138 H.Ģ ( 200 ) * birinci baskı
Sayfa Sayısı:

Özet: ġems-i Tebrizli Divanı'nın 30 meĢhur gazelinin yorumlaması
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Sayı:100
Kitabın adı: Tebrizli ġems‘in Divan‘ının
külliyatı (1)
Kitabın orijinal adı: Külliyat-ı Divan-ı
ġems-i Tebrizi
Yazar: Ali DEġTĠ
Yayınlayan: Tahran. NeĢri Ģegayig
Baskı tarihi: 1384H.Ģ ( 2005) * birinci baskı
Sayfa Sayısı: 736

