
SELÇUK ÜNiVERSiTESi \ ' '-



Eva de Vil.A.ay f'IE..!jORDVI7CJl' E.. gö;z.e f'IE..VLANA 

" f'IE..VLANA VU PAR E..VA DE.. VI7RA!j-f'IE..YORDVllCJl 

Doç.. D/l.. f'lulı.a.A.Mm ŞE.N"" 

SummGAy : 

flyd..i .. que ei.. Poui.e en I-6f..amJ Djdi.d1.- ud..- D..t.n. RunU.. et 
.f.. ' O.tıdA..e d..e.a De/l.v..icluz..a Loll/l..nei..L/l..-6 (1) ed .f..' ouv/l.age .f..e pi.ı.u. 
co~ d' Eva de Vil.A.ay f'IE..!jE..RDVllCJl -6Wl.. f'leviôn..a . Dan....1 
eeL ouv/l.age, f'leye/l.ovi..i..clı i..en..f..e, avani:.. toui.., de mon:Vuvı ..f..a 
p~en.ce de f'levl..ana en. ..le compa/l.ani:.. avec p~ pen.-6eWl..-6 
et aui..ewı-6 comme P..R..aton, K.i..ıvzkegaa/l..d, Swedenl!..o/l..g, :Jurıg, 
Baudei..a..i..tıe, Claudel.., P/l..ou..-6t, ei..c • •• 

Le.-6 p~ page-6 de cei OUV/l..age -60ni.. ~i..tu, a 
l.a ILi..og/l..apiU..e de flevl..ana et aux -6owıce.a de -6e-6 oeuv/l.e-6. Au 
po..ini.. de vue de-6 i..lı.R.nıe-6 ei.. de-6 anecdoie-6, Rılm1..J doni.. 
J..' Oeuv/l..e f..a pi.ı.u. ..impo.ll.i.iıni..e .e..d f'le-6rUW..l.J a pu.i....-6i.. a de-6 
/.:JOU/l..ce-6 i.AJı-6 . v~. &ı ce qıU.. conce/l.ce i..e-6 /.:JOWl..ce-6 
do~, •f1evP.ıina ed 1..' lıhU.:f..i..en. d' u.ne. iA.acLi.li..on. dijlı.. 
l..ongue. • Oui..JZ.e 1..e Co/l..arı ei.. i..e-6 /ıo.di.:fJı-6 doni.. il -6 ' e-6i... 
p/l.of.ond.lnumi. noU/l../l...i, ..i....l.. a w to/Uill.. pa/i. 1..' eMe..ignemenl.. de 
-60n p'ivıe. Le.-6 oeuv/l.e-6 de Slu:ııM oni.. lga.f..emeni.. ~c..e un.e ~ 
g/l.an.de ..intf.ıı.en..ce -6wı flevfôn.a . IL a -6u.O..i.. au..-6U L' ..intf.ıı.en..ce de 
p .lai..on, .awıtoui:.. cel...f..e de-6 neo-p..f..aton...ic..i.en.-6. 

. A -6a mod, i:..ou..-6 P..e...6 ~ de Konya, /.:Jan.-6 
dMt....incLi..on de C/l..Oyance-6, p~ .f..e deu.i..l.., pa/l..ce qu.e 
f'levfôn.a ep/l..ouvai..i.. a L, .lga/l..d de i...ou..-6 l..e-6 ~ un -6erıt..i..m.eni: 

de ~ p/l.oto~. IL -6 ' .e..d i:..oujoU/l..-6 /.tÜ:t 1...' apôi.../l..e de ..f..a 
pl.ı.u, l..a/l..ge t..ofhuınce. Il.. de/.en.dtUf... toujoUM l.a ~ de 

· peru.R.R.. et ne pouva.i..t.. -6out/A»ı .1..' Wıo.i..t..e-6/.:Je d ' e-6p/l...i..t ei.. 1..e 
-6ec.iaA..i...&ne • de-6 ll.il.nza..-6 •. IL Mp/l.ouva.i..t.. tout ~. 

* Sef..ç.uk llrU..ve/l...a..ite.a..i len.- lde.e._i_yat 'faküR.i...e.a..i 'f/l..an.-6-U. 
Dili ve &l..eR,_j_yaU.. Anae.J..1..J...m Dah Öğ/l..(!..Li..m tlye.a..i. 



Sdon fleyeA.ovilclı, • flev.f.ô.na conçoil €..!>/.>~ 
/.>On /LÔ.le comnıe c..e.f.ı.U. d ' un. evei..llewı. diU> ÔJn/!...6 endo/liTLÜu, a i.a 
Rıali..tl u1i:.i..nıe. qıı. ' ~ po.o~ ,oan,o .le ,oavo.bı., au. p.l.ıM 
p.ll.o/.oiui d ' df.eA-~. 7ouf:.R_ .l' oeuıı/l.€. de flev.f.ô.na €Ai donı.i.n2.e. 
pa;ı. ce. douil.e. i:JLbne de .la nai-Manc.e. .t>piA.i..tuelle d de 
.l' H.omnıe pa;ı.f..ad qıı. ' d tauJ:. nıeii:A.R. au. monde' . 

La ,oomnıe doc:bU.n.ale ei.. poUi.qu.e. de flev.f.ô.na • Len.d 
toui. e.nLi.eA..e a /!.tı-Uı.e accM.ıvı a un.e noU1.J~ nai../.>.t>anc.e.: ce.i..tR.. 
o/l..ieni:..aLi.on o condili..onn.i Le p.fmı m.enz.e de i.' oeıı.v/l.€.• de 
f'leyeA.Ovilclı: un.e. mai.eutique ui:..i.1i..,oani ?ı i.a .j!.o.U .le .t>ymio.le, 
i.a nıU.hode .t>oCAai.ique1 1.' accoml. ,op.bı.i..fue.l enl:A.e nıa...l.1:A.e ei.. 
d.i.oci..pl.e, i.' ol'l.O.i.o.ll.i..o ,op.bı.i..i:uel. ( S(JJ71Ji.) . "Au . coWU> de ce. 
pilhıinage .i.n:t.lA..i..e, .le d.i.oci..p& devtW. pa;ı.coUIZ-iA. un. ceAi:.ai..n. 
nom.O..n.e. d ' li.a.pu, avan:t de .t>e /U!.rl.d.A.e compi..e. qıı.' i..f. n' y a 
qıı.' un.e. ,oeı.U'..e. R..ia1..i.f..e., /.>OtU-jac.e.ni..e. ?ı i.a /Tl.LLl.liplici.il., qu..i .oe 
.ll.€.1-f,U.e d..a.ru, toui. .le c./l.Ü. Powı. capie.ll. .le .ll.€./-lei:. de iJ.üw., 
un.e Me€..6e iou;te.j!.o.i.o /.> 1 avVuvzn. nec.e.Mai...fl.e: .le miA.o.bz. du 
coewı. dev.IW. deveni...ll. cf.a.Uı., c, e.oi-a-diA.e pwı.i...j!...ii de toul.iU> 
/.>0~1 et vi.de. d~ i..magl!A .j!.aiAani i.CtW.n, C 

1 ui-a-d.üz.e 
pa,o.oi...j!." . S' &:.ant /U!.J'ldu. api..e. a .la vi..a.ion, .le my,o:lique 
CÜcoU1.J.Il.i..tW. qıı.e • .le mond.R.. phhıonı.€n.a.i.. €Ai un. miA.o.bı. de i.a 
RRohf.l ,oupn.2.m.e• et i..f. dev..ien.dA.a ai..n/.>.i. '1.' homnıe pa;ı.f..ad •, 
n:ot.i.on qui.. domi..ne ioui.R_ i.' oeuıı/l.€. de flev.f.ô.na. 

MevlAna hayranlarının sayısı gün geçtikçe artıyor . 
Hayranları arasında yabancı bilim adamlarının sayısı da kü
çümsenemeyecek ~adar fazladır. Böyle bir hayranlığın nedeni 
hiç süphesiz ki , onun eşsiz toleransı, din, dil, ırk ayırımı 
yapmaksızın bütün insanları sevmesi ve yedi asır önce ortaya 
attığı düşüncelerin hala güncelliğini korumasıdır . Mevlana 
aşığı yabancı bilim adamlarından biri de, uzun zamandan beri 
Mevlana üzerinde araştırmalar yapan ve bu konuda Fransa'da 
tek yetkili kişi olan Eva de Vitray MEYEROVITCH'dir . 

Selçuk Üniversitesi'nin 3 Mayıs 1987'de düzenleôiği 
"I. Milletlerarası MevlAna Kongresi" nde sunduğu tebliğde (1) 
de gördüğümüz gibi Meyerovitch ' in bütün eserlerinde göster
meye çalıştığı Mevlana'nın güncelliğidir . Ona göre MevlAna 
fen bilimleri konusunda bile öncesi olmayan bir bilim adamı-

· dır.Nükleer fizikçilerin günümüzdeki atomla ilgili düşünce
leri yedi asır önce onun tarafından keşfedilmiştir . İnsanın 
evrimi konusunda da günümüzdeki bilim adamlarından farklı 
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düŞünmemektedir . 

Şüphesiz Mevlana İslam dinini en güzel en modern ve 
, en dogru bi r şekilde yor umlayan büyük bir di n bilgini, bUyük 

bir düşü nü rdür . Ancak , · aynı zamanda o büyük bir şair , buyük 
bir edebiyatçıdır da . Mevlana ' yı yalnız İslam mutasavvıf şa
irlerinin en büyükleri nden biri olarak değil , dünya edebiya
tının da en büyük dahilerinden biri olarak gören Meyero
vitch, onun edebiyatçı yönünü i hma l etmemiş , yaptığı araş
tırmalarda onu büyük düşünürlerle karşılaştırırken, Baud~
laire , Claudel, Proust gibi büyük Fransız yazarlarıyla da 
karşılaştırarak Fransız edebiyatı üzerinde çalışma yapanlara 
önemli bir mesaj vermiştir . 

Meyerovitch ' i n Mevlana i le doğrudan ilgili eserleri 
iki grupta toplanır : Farsçadan Fransızcaya çevirdiği eserler 
ve kendi eserleri. Mevlana ' nın Fihi-ma-fihı' sini (2) , Di
van-ı Kebir' i ni (3) , Rubailer' ini (4), Sul t an Veled'in Maa
rif ve Veled Name ' sini (S) Fransızcaya çevirerek yayıolayan 
Meyerovitch yine "I.Milletlerarası Mevl ana Kongresi"nde ver
diği tebliğinde beli~ttiği gibi Mesnevi' ni n Fransızcaya çe
virisini bitirmek üzeredir . 

Meyer ovitch'in çevirileri dışında doğrudan Mevlana 
i l e ilgili yayınlanmış i ki eser i vardır : Rfimi ve Sufizm (6) 
ve İslamiyette Tas avvuf ve Şiir (Celaleddin- i Rfimi ve Mev
levi Tarikatı) (7) . Bunlardan ikincisi Meyerovitch'in 1968 
de Paris Üniversitesi Edebiyat .Fakütesi'nde savunduğu Themes 
mystiques dans l ' oeuvre de Djalal-ud- Din Rfimi (8) başlıklı 
doktara tezidi r ve en önemli eseridir . Daha sonra İslamiyet
te Tasavvuf ve Şiir başlığı ile yayınladığı bu doktora tezi 
Meyerovitch ' in bütün düşüncelerini ihtiva etmektedir . RUmi 
ve Suf i zm başlığı ile yayınladığı diğer eseri de bu doktora 
tezinin biraz değiştirilmiş özetinden başka bir şey değil
dir . Bu nedenle bur ada yalnızca İslamiyette Tasavvuf ve Şiir 
adlı eseri üzerinde duracağız . 

İslamiyette Tasavvuf ve Şiir gerçekten büyük çaba 
harcanmış ciddi bir araştırma ürünüdür . Yukarıda da belirt
tiğimiz gibi Meyerovitch bu eseri nde Mevlana ' nın yalnızca 
düşüncesini sergilemiyor, onun edebi, şair yonunu de ele 
alarak Fransız edebiyatının önemli yazarlarıyla karşılaştı
rıyor, onun gerek düŞünce yönünden , gerekse sanati yönünden 
günceliğini , ölümsüzlüğünü sergilerneye çalışıyor . 

Meyerovitch 'in bu başarılı çalışmasındaki t ek hatası 
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zaman zaman düşeneelerinin alıntılar içerisinde boğulması~ 
dır . Bazen eserine düşünceleri değil de alıntılar hakim olu
yor, ryatta bazı sayfalarda Meyorovitch tamamiyle kayboluyor. 
Ancak bütün bunlara rağmen bu çok ciddi çalışması, yerinde 
yorumları, özellikle de Mevlana ' yı birçok düşünür ve yazarı~ 
ustaca karşılaşltırmaları için onu alkışlamak gerekiyor . 

Önsöz ve giriş bölümleri dışında beş böltimden oluşan 
İslamiyette Tasavvuf ve Şiir' de başından sonuna kadar 
Mevlana'nın "Mükemmmel İnsan" fikri ele alınıyor . Eserinin 
önsözünde Mevlana'yı büyük bir tasavvuf şairi , dünya edebi
yatının en büyük dahilerinden biri olarak göklere çıkaran 
Meyerovitch , Dante'nin İlahi Komedya hakkında söylediklerini 
Mesnevi ' ye uygular: "Bu şiir felsefenin ahlak . ve etik alanı
na girer; ancak nazari değil pratiktir ve asil amacı da çok 
kötü şartlardaki fosanları mutlu kılmaktır . " 

Otuzdört sayfalık uzun "giriş" bölümünde daha çok 
tarihi bilgiler üzerinde durulur ve Mevlana genel olarak ta
nıtılmaya çalışılır. Mevlana'nın hay~tı, onu yetiştiren çev
re , etkileyen kişiler bir bir ele alınır ve eşsiz toleran
sından, büyük insan sevgisinden söz edilir . Mevlana İran me
deniyetinin beşiği olan ve Firdevsi, İbni Sin~ ve Gazali gi
bi bilim adamlarının doğup büyüdüğü bir yörede, Belh'de doğ
muştur. Babası Bahaeddin Veled ilk halife Ebu Bekir soyun
dan , Bahaeddin Veled'in annesi ise Harzem Şah'ın soyundan , 
yani kral soyundandır . Seçkin bir din adamı olan ve büyük 
bir hitabet gücüne sahip bulunan Bahaeddin Veled filozofları 
sevmez ve onlara karşı bir konuşmasından dolayı da skolastik 

, felsefenin taraftarlarından biri olan, aynı zamanda Harzem 
Şah'ın da hacası Fahreddin Razi ile arası açılır . Aflaki ' ye 
göre Bahaeddin Veled Belh'i Harzem Şah ' ın kendisine karşı 
tutumundan dolayı terketse de Meyerovitch ' e göre bu doğru 
değildir . Bahaeddin Veled Horasan ' ı Harzem Şah yüzünden de
ğil, Moğol istilası yüzünden terketmiştir . 

Bahaeddin Veled Belh'den ayrıldıktan sonra hac dönü
şü Erzincan'a gider ve sonra da Erzincan'ı alan Alaeddin 
Keykubat tarafından Konya'ya davet edilir . Erzincan ' dan ay
rıldıktan sonr a bir süre Larende ' de kalan Bahaeddih Veled 
sonunda Konya ' ya yerleşir . Onun ölümünden sonra yerine oğlu 
Celaleddin geçer . 

Mevlana ' nın -hayatında en büyük olay 1244 ' de Tebrizli 
Şems ile karşılaşmasıdır . İngiliz profesör Nicholson '~n söy
lediği gibi, Mevlana Şems ' de, "uzun zamandan beri aradığı 
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ilahi sevgilinin mükemmel suretini" bulmuştur . Mevlana'nın 
Şems'e bağlılığı müritlerin kıskançlığına yol açar . Şems 
Konya ' yı bu yüzden ·terkeder, sonra yeniden döner, yine . kıs-

. kançlıkların başgöstermesi üzerine ortadan kaybolur . Onun 
öldürüldüğü söylenirse de cesedi bulunamamıştır . 

Mevlana Konya'da herkes tarafından çok sevilen biri
sidir . 17 Aralık 1273 pazar akşamı öldüğünde bu insan aşığı 
için müslüman olsun olmasın bütün Konya halkı yas tutar, 
gözyaşı döker . 

Meyerovitch Mevlana'nın hayatını, Konya'ya ne şekil
de gediğini de detaylı bir şekilde ele alıp tamamladıktan 
sonra "tarikat" kelimesini L.Massignori'un İsl8.m Ansiklopedi
si'nde yaptığı açıklamalarla ele alır, tarika~ın tarihi ge
lişimi ile igili bilgiler verir, Mevlevi tekk~lerindeki uy
gulamaları anlatır ve Mevlana'nın toleransını göklere çıka
rır . 

' Mevlevi'nin kalbini maddeden arındırması gerekir, 
çünkü onun için dünya nimetlerinin önemi yoktur. Bunun ıçın 
belirli bir müddet · tekkeye kapanarak, temizlik gibi, ayakka
bı tamiri gibi her türlü işi yapar, her türlü zahmete, ezi
yete1 katlanır . Bu kalbi maddeden arındırma yollarından biri-
dir.· · · 

Büyük bir hoşgörüye sahip olan Mevlana güçlülere 
karşı sert, fakat güçsüzlere, fakirlere, zavallılara karşı 
son derece mütevazidir . O yalnızca insanlara karşı değil 
hayvanıara karşı da son derece merhametlidir . insanlarla 
ilişkilerinde hiç bir zaman .din ayırımı yapmaz . Bu nedenle 
yalnızca dindaşları tarafından değil, hrıstiyanlar tarafın
dan da çok sevilir . Meyerovitch ' e göre mevlevi tarikatında 
kesinlikle fanatizm yoktur. Düşünce özgürlüğünden yana olan 
Mevlana dar kafalılığa, yobazlığa karşıdır. Mevlevi tarika
tının demokratik bir niteliği vardır. Sıkıntılı anlarında 
Mevlana ' ya koşan, büyük tehlikelerde onun evine sığınan Kon
ya halkının Mevlana'ya karşı büyük bir sevgi ve saygısı var
dır. 

Mevlana'nın bu güzel niteliklerini sıraladıktan son
ra Meyerovitch Mevlevi tarikatının tarihi üzerinde durur, 
mevlevi şeyhinin çelebi oluşunu, müzisyen ve şair III.Selim' 
in mevlevi şair Şeyh Galib'e hayranlığını v~ tarikatın onun 
zamanında en yüksek noktasına eriştiğini bir bir anlatır ve 
fanatizme karşı olan mevlevi tarikatlarının asıl karakterle-
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rının kardeşlik , insanlık ve tolerans oldugunu bir defa daha · 
vurgular . 

. Ancak 16. yü-zyıldan itibaren tarikat karakter degiş
tirir , merkezileşerek vakıfların hakimiyeti - altına geçer ve 
halka yönelik özelliğini kaybeder . Zenginlerin hoşuna gitmek 
amatına yönelir, yani bir çeşit aris~okratikleşir. 

Osmanlı imparatorluğunun sınırlarının daralmasıyla 
da mevlevi tekkeleri yavaş yavaş kapanmaya başlar. 1925'de 
Atatürk bütün tarikatları kaldırınca Halep Mevlevi tekkesi 
diger tekkelerin merkezi durumuna geçer, · Fransız hükümetince 
de desteklenir . Ancak Suriye bagımsızlığına kavuşunca tekke
lerin korunmasinı üstlenmez . Daha sonra tekkeler müze haline 
çevrilir . 

Bütün bu tarihi bilgilerden sonra Meyerovitch 
Mevlana'nın eserleri üzerinde durur. Ona göre Mevlana'nın en 
önemli eseri İran ve Hindistan ' da yüzyıllar boyunca manevi 
bir kaynak olan ve birçok kişi tarafından ezberlenen 25:000 
mısralık Mesnevi ' sidir . Mevlana eserlerindeki konu ve hika
yelerle ilgili olarak en çok Attar ve Senai ' den etkilenmiş
tir; her ikisinden de gerek Mesnevi' de, gerek Fihi- ma-fihi 
de ve gerekse Divan-ı Kebir'de sık sık söz eder ve alıntılar 
yapar . Bu konuda Gazali , Sadi, İbni Sina Mevlana'yı etkile
yen diger bilim adamlarıdır. İran halk edebiyatının etkisini 
de unu~mamak gerekir . 

Öğretisi ile ilgili kaynaklara gelince, Mevlana kök
lü bir gelenegin' mirasçısıdır. Kur'an-ı Kerim, hadisler, 
bil.ginlerin sultanı olan babası Sultan Veled ' in Maarif.' i, 
Şems ' in Makamat' ı onun en çok yararlandığı kaynaklardır . 
Eflatun ' un ,· özellikle Yeni Eflatuncuların Mevlana üzerin
deki etkilerini unutmamak gerekir . ·· 

Bu uzun girişten sonra Eva de Vitray Meyerovitch "la 
maieutique" diye adlandırdığı ilk bölümü Mevlana'nın ögreti
sine ayırır . Mevlana'ya göre Mutlak Gerçek har insanın için
de gi~li olarak mevcuttur ; ancak insan bunun fa~kında degil
dir. Işte Mevlana'nın amacı bu uyuyan "ruhlar:ı:" uyandırıp 
Gerçek Varlığı göstererek insanı mükemmelleştirmek, "kamil 
insan" haline geti·rmetkir . Onun bütün eserlerinde bu iki ana 
tema hakimdir . En önemlisi "sema" olan bazı . yöntemlerin ya r
dımıyla gerçekleştirilecek bu manevi yönlendirme iki açıdan 
ele alınabilir : Sembollere başvurularak· yapılan bir öğreti 
ve tedrici bir aydınlatmaya yönelik dialektik. 
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Mesnevi'de sembolizmin çok önemli bir yeri olduğunu 
belirten Heyerovitch Mevlana'nın sembollere dayalı öğretisi 

; üzerinde uzun uzun durur. Heyerovitch' in asıl amacı "sanat 
sanat içindir" düşüncesine karşı olan Mevlana ' nın başvurduğu 
benzetmeleri incelemek değil, bu benzetmelerin onun tarafın
dan bir öğretim veya başka bir ifadeyle Yüce Gerçeği sezdir
me aracı olarak kullanıldığını göstermektir . 

Milton'un Kaybolmuş Cennet' i (Patadis perdu) ve Dan
te'nin İlahi Komedya 'sı ile karşılaştırılan Mesnevi'de anla
tılan bütün hikayelerin parabalik değeri vardır . Bu hikayeler 
insanın kafasına yerleşecek ve daha sonra şu veya bu şekilde 
hatırlanacaktır. Hatırlandığı zaman da, Proust'un bahsettiği 
zamanı gelince suda açılan Japon çiçekleri gibi açılarak bü
tün anlamını kazanacaktır. 

Meyerovitch ' e göre Mevlana'nın öğretisi aynı zamanda 
Sakrat'ın öğretisine benzer . Ona göre her mürit aynı anlama 
·yeteneğine sahip değildir. İnsanlar kapasitelerinin üzerinde 
bir şey öğrenemezler. "Irmakta deniz için yer yoktur . " diyen 
Mevlana için mürşidin görevi müridin seviyesine inmektir. Bu 
konuda Meyerovitch Mevlana'yı Kierkegaard ile karşılaştırır 
ve Mevlana'nın öğretim biçimini Kierkegaard'ın şu sözleriyle 
açıklar: "Hoca olmak, ogrenci olmaktır . " Mevlana'ya göre 
mürşit müridin seviyesine inecek ve kendisine ihtiyacı kal
mayıncaya kadar onu azar azar "bilginin sütü" ile besleye
cektir. 

Ancak sözl erle ifade .edilmeyecek gerçekler de var
dır . O zaman mürşit söyleyeceklerini hal ve hareketleriyle 
ifade edecektir . Halife Osman'ın kürsüye çıkarak hiç konuş
madan inmesi , karşısındakilere sadece bakınakla yetinmesi, 
tavırla veya "hal" ile verilen mesajın örneklerinden biri
dir . Mürşit ile mürit arasında manevi bir' birlik· olunca , 
mürşit ile mürit "tek bir nefes" haline gelince de bu mesa
jın ulaşması 9aha kolay olacaktır . 

Debussy için müzik ifade edilerneyeni ifade etmek 
için yapılmıştır . Bu konuda Mevlana da farklı düşünmemekte
dir. Bu nedenle onun öğretisinde "sema"nın önemli bir yeri 
vardır . Allah'a giden birçok yol vardır; Mevlana bu yollar
dan "dansın ve musikinin yolunu" seçmiştir . Sema onun için 
dini bir ayindir , ifade edilerneyeni ifade eden bir sembol-· 
dür . Ney eşliğinde mevlevilerin dönüşü evrenin hareketini 
simgelemektedir . 
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MevlAna için sema yalnız dini bir ayin degil, aynı 
zamanda bir heyecanın, bir sevincin veya bir sıkıntının 
anında ifadesidir . En küçük bir heyecan, en küçük bir duygu
lanınada MevlAna sema etmeye başlar. Şems'in ölümünden sonra 
ümitsizlige düşmüş uzun süre durmadan sema yapmıştır . 

Meyerovitch eserinin ik.inci bölümünü "Bilginin mer
haleleri"ne (Les Etapes de la connaissance) ayırır . Şüphesiz 
burada söz konusu bilgi Yüce Varlık ile ilgilidir . İslami
yette Tasavvuf ve Şiir'in yazarı, Mevlana ' nın asıl rolünün 
içinde var olan Gerçeği görmesi için insanı uykusundan uyan
dırıp mükemmel ihsan yapmak oldugunu ve amacına ulaşmak için 
hangi yöntemlere başvurdugunu kısaca tekrar ettikten sonra, 

'bilginin merhaleleri konusunda aralarında Eflatun ' unda bu
lundugu birçok bilim adamlarının görüşlerini sergiler . 
Mevlana'ya göre ise bilgiye giden yol üç evreden geçer: 
l-İhtimale dayalı bilgi; 2- İmana dayalı dini bilgi (İlm-i 

.imani); 3- Tasavvufi bilgi (İlm-el yaqin). 

Meyerovitch eserinin "ayna" (le Miroir) başlığını 
taşıyan üçüncü bölümünde , MevlAna'nın eserlerindeki "ayna" 
fikri üzerinde durmakta ve evrenin bir tek Gerçeğin çağal
tılmış sekillerinden oluştuğunu savunan MevlAna ile Yeni Ef
latuncular arasındaki benzerligi göstermeye çalışmaktadır. 

Plotinos ' a göre ruhun iki yönü vardır: Vücuda yöne
lik yönü ve akla yönelik yön~. L.Gardet ' nin belirttiğine gö
re bu düşünce F:arabi tarafından savunulmuş, daha · sonra Ga
zali tarafından yeniden ele alınmış ve ortaçağda hrıstiyan
larca da benimsenmiştir . Aynı şekilde Eckhart için de, dün
yaya .yönelik yanı , Allah'a yönelik yanı olmak üzere insan 
ruhunun iki yönü bulunmaktadır . 

MevlAna içinde ruh iki yönlüdür ve iki yönlü 
da zorunludur; çünkü Yüce Gerçeğin dışında her şey 
ile vardır. İyi olma, kötüden vazgeçmektir; kötüden 
rnek ise , kötü olmadan imkansızdır. 

olması 
karşıtı 

vazgeç-

Mevlana insanı bir "mikrokozm" yani küçük bir evren 
olarak görür . O, büyük evreni yansıtan .·bir çeşit ·aynadır. 
Bir başka şekilde söylemek gerekirse : "Evren büyük bir in
san, insan ise küçük bir evrendir." 

"Evren bir kitaptır, o da sizin içinizdedir." diyen 
Paul Claudel gibi MevlAna da insanın bir kitap olduğunu söy-
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ler. Bu "kitapta", yani insanda her şey, bütün gerçekler, 
bütün bilgiler yazılıdır, ancak karanlıklar yüzünden insan 
kendi içinde yazılı olanları okuyamamakta , kendi içindeki 
gerçekleri görememektedtr . ( +) 

Madem ki büyük evren insanın içindedir ve mikrok_ozm 
ile makrokozm arasında temel bir benzerlik vardır, öyleyse 
insan kendine bakarak, içindeki bu evreni tanıyarak Asıl Ev
reni, Asıl Gerçeği tanıyabilir. Mevlana'ya göre insanın Mut
lak Gerçegi görebilmesi için aynada kendisine bakması yeter
lidir. Yalnız şüphesiz ki söz konusu gerçek ayna değildir, 
insanın kendi ruhu, kendi kalbi söz konusudur. 

Aynada yüzümüzü iyi görebilmemiz için aynanın temiz 
olması gerekir . Ayna ruhumuzu, kalbirnizi sim-gelediğine göre 
Mutlak Gerçeği görebilmemiz için de r uhumuzu bütün pislik
lerden , yani kötülüklerden arındırmamız kaçınılmazdır. Kalbi 
ayna gibi gören Mevlana onun kötülüklerle paslanmaması ge
rektiğini durmadan dile getirir . Allah ' ın bize bahşettiği 
akilla kalbirnizi pasıanmaktan korumamız her zaman için müm
kündür . Mevlana'ya göre kalbirnizi temiz tutmanın yollarından 
biri maddi ihtiraslardan, maddi zevklerden uzak durmak, di
ğeri ise sabırlı olmaktır . Meyerovitch'e göre, "Herkes gönlü 
ne derece aydınsa, ne kadar cilalanmışsa gizli şeyleri o ka
dar iyi görür. Kimin gönlü fazla cilalanmışsa o daha fazla 
görür" diyen Mevlana, bu konuda "Gözde bir ışık bulunmadığı 
sürece ışığı görmek hiç bir zaman mümkün olmaz" diyen Ploti
nos'dan, veya "her şeyi güzelleştiren temiz aynalar" diyen 
Baudelaire'den farklı düşünmemektedir . 

İnsanın kalbini yüce varlık ile doldurabilmesi için 
kalbinin boş, yani temiz olması gerekir. Kalp ne kadar temiz 
olursa insanın gönlü de Yüce Varlık'la o kadar çok dolar . 
Bunun içinse nefsine hakim olması , madde dünyasından uzak 
durması zorunludur . 

"Beyazlık" sufiler ıçın temizlik sembolüdür . Meyero
vitch bu konuda, bir kralın sarayına çağırdığı Çinli ve Yu
nanlı ressamları örnek verir. Çinli ve Yunanlı ressamlar sa
raydaki karşılıklı iki duvara resim yapacaklardır . Çinliler 
kendilerine ayrılan duvara bütün renkleri kullanarak çok gü
zel bir resim ortaya çıkarırlar . Yunanlılar ise resim yapa
caklarına, duvarı temizlerler ve pırıl pırıl parlatırlar . 
Kral içeri girdiğinde Yunanlıların pırıl pırıl yaptıkla~ı 
duvarı daha çok beğenir. Çinlilerin yaptıkları resim bu du
vara aksetmiş, pırıl pırıl parlayan duvarda daha güzelleş-
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miştir . 

Mevlana'ya göre renk dünyanın pisliğini simgeler . 
Onun ·için renk sınırlamadır, oysa beyaz+ı~ temizlik demek
tir, sonsuzluk demektir . 

"Allah ' ın aynası, dünya" (le monde, miroir de Dieu) 
başlığını taşıyan dördüncü bölümde Meyerovitch, Mevlana ' nın 
evrendeki her olayı Yüce Gerçeğin belirtisi olarak gördüğünü 
sergilerneye çalışır . 

Mevlana'ya göre her şey karşıtı ile tanımlanır. Yüce 
varlık tek olduğu içinse tanımlanamaz. ·Her parça bütünü ile 
ilişkilidir . Öyleyse Mutlak Varlık ile yaşayan varlık ara
sında da ilişki vardır. Yani evrendeki her şey Yüce Gerçeğin 
belirtisidir . Mevlana bu konuda mantık yoluyla gerçeğe ulaş
ma çabasında olan filozoflara karşıdır. Ona göre filozoflar 
"körlerin asası"na benzerler . Yeryüzünde her ·varlığın , su
yun, çamurun söylediklerini yalnızca mistikler anlayabilir . 

Meyerovitch bu konuda Mevlana'yı mistik Fransız şa
ırı Baudelaire ile karşılaştırır . Baudelaire ' de olduğu gibi 
Mevlana'da da tabiatta her şey işarettir, her şey birbiriyle 
ilişki halindedir . ·Meyerovitch bu konuda çok haklıdır ; ger
çekten de Mevlana'yı okuyup da Elem Çiçekleri ' nin (Les 
Fleurs du Mal) yazarı Baudelaire'in "haberleşmeler" (Corres
pondances) adlı şiirini düşünmemek imkansızdır . 

Mevlana,da Hz . İbrahim gibi, Saint Augustin gibi, Ef
latun gibi, romantik yazarlar gibi evrendeki güzelliklerde 
Allah ' ı arar . Ona göre bu ~ünyada her şey bir örtüyle örtül
müştür. Mevlana'nın bu düşüncesini Meyerovitch, Albert Be
guin ' in Romant ik Ruh ve Hayal ( l ' Ame r omantique et le Reve ) 
adlı eserinden aldığı şu alıntıyla açıklar: " .. . Allah hem 
görülebilir, hem görülemez . . . Dış dünya bir gölge dünyasıdır , 
gölgesiyle ışık dünyasını örter . . . " . "Bununla beraber tabiat 
insana Allah'ın bir vahyidir . " 

Aynadaki yansıma hiç bir zaman gerçek yansıma değil
dir . Herşey göründüğünden farklıdır. Cahil bunun farkında 

değildir , gördüğü her şeyi gerçek sanır . Maddi dünya geçici
dir, zamansa kuruotudan başka birşey değildir . Mevlana ' ya 
göre .zaman ve mekan tamamiyle sübjektiftir ve bu konuda 
Bergson ' dan farklı düşünmemektedir . 

İsl§miyette Tasavvuf ve Şiir 'in beşinci ve son bölü-
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mü "Kamil İnsan" (L 'Homme parfait) başlığını taşımaktadır . 
Meyerovitch ' e göre Mevlana Celaleddin Rumı ' nin eserinin asıl 

' konusu görünüşte mikrokozm, fakat aslında makrokazın olan · in
sandır . Öğretisinin esasını da "Kamil İnsan" düşüncesi oluş
turmaktadır . Ona göre evrenin · yaratılmasının asıl amacı 

"Kamil insandır" . 
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