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MEVLÂNÂ’NIN
EVRENSEL SEVG VE HO'GÖRÜ ANLAYI'I

Mehmet Necmettin BARDAKÇI

ÖZET

Mevlânâ, en mükemmel varl k olarak yarat lan insana büyük de er vermi tir. Din ve mezhep ayr l klar n sevgi ve ho görü ortam nda birle tirmi tir. Müslümanlar n yan s ra Yahudi, H ristiyan ve Ermenilere kar tevazu ve nezaketle yaklaarak gönüllerini kazanm t r. ?nsan sevgisine dayal tasavvufi dü üncesi, farkl din
ve mezheplerdeki insanlar kendisine çekmi tir. Ona göre sevgi ve ho görüyü her
eyin üstündedir.
Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, insan, sevgi, ho görü, din ve mezhep, evrensel
UNIVERSAL LOVE AND TOLERANCE OF MEVLÂNÂ
Mevlânâ gave a big value to the human being which is created as the most
perfect creature. He connected separations of religion and sect in the environment
of love and tolerance. He gained the hearts of Jewish, Christian and Armenian
people as well as Muslims. Mystical thought which is based on human love, attracted people who are from different religions and sects. According to him love
and tolerance is the most important thing.
Key words: Mevlânâ, human being, love, tolerance, religion and sect, universal

GR'
Sevgi, insanK bir Qeye karQK yakKn ilgi ve baTlKlKk göstermeye yönelten bir
duygu, hayatKn aslK, kendisi ve âlemin var oluQ sebebidir. nsanK Hakk’a götüren
uzun ve zorluklarla dolu bir yol, gönülleri feragat ve fedakârlKTa, yanKp kemale
ulaQmaya alKQtKran bir lütuftur. AlmanKn deTil, vermenin esas olduTu sevgide karQKlKk bekleme olmadKTKndan, içten ve samimi olarak seven bir kiQi, sevdiTine zarar
gelmemesi için gerektiTinde kendini feda eder. Bireyin hak ve özgürlüTünü, insanlar arasKndaki iliQkileri perçinleyen müminin mayasKndaki bu sevgi, açKTa çKktKTKnda deTer kazanKr.
Sevginin, insanî boyuttan ilâhî boyuta yükselerek insanK sevmenin Allah’K
sevmek olduTu Quurunun kazanKlmasK büyük bir erdemdir. “Allah güzeldir, güzelli-
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;i sever”1 hadisinden hareketle, Allah’Kn eQyaya tecellî eden güzelliTini gönül gözüyle seyredenlerin Allah’a olan sevgisi ve hayranlKTK artar; çünkü Allah sevgisi,
hayat iksirine asla ulaQtKm dememek, her menzilde yeni baQtan yola çKkmak, birliTe ve kemale susamaktKr. lâhi aQka eriQip gerçek anlamda bir Allah âQKTK olmak
için ateQte yanmaya sabretmek, toplumun baskKlarKna aldKrmamak ve ibadetleri
sevgiyle yapmak gerekir. Râbia Adeviye (ö.185/801) bir münâcâtKnda bunu Qöyle
vurgular:
“Yâ Rabbî! E;er cehennemden korktu;um için sana ibadet ediyorsam, beni cehenneme at ve orada yak! E;er cennete girme arzusuyla ibadet ediyorsam, cennete girmeyi bana haram k l! Yok e;er s rf seni sevdi;im için sana tap yorsam, o zaman da bâkî
olan Cemâlini bana göster.”2
nsanlKTKn bilincine varKp kemale ermenin yollarKndan biri olan sevginin
son mertebesi, varlKTKn aslK ve yaratKlKQ sebebi olan aQktKr. Sözle anlatKlmayKp yaQanan bir hâl olan aQk, bir kimseyi sevginin kaplayKp sevdiTinin dKQKnda hiçbir Qeyi
görmemesidir. Sadece onu düQünüp ruhunda, bedeninde, damarlarKnda ve bütün
mafsallarKnda onun hükmünün yürümesidir. MeQakkatli, tehlikeli ve zor olan bu
uzun yola girip aQkK bizzat yaQayan kiQi hiçlikten kurtulur ve her Qeyde mutlak
güzelliTi görür. Tasavvufta Hakk ile Hakk olmak, fenâ fillah, yani vücud-K mutlakta yok olmak denilen hâle ulaQKr.
1. NSAN OLMA B L NC YLE KEMALE ERMEK
VarlKk âleminin yaratKlKQ sebebi olan insan,3 kusursuz bir estetik uyum,
zâhir ve bâtKn güzelliTine sahiptir. lahi bir cevhere sahip olmasK yönüyle gaye
varlKktKr. Bir taraftan fizik diTer taraftan metafizik âlemin unsurlarKnK kendisinde
barKndKrdKTK için eQref-i mahlûkât olarak isimlendirilmiQtir. Onun bu ikili yönü
kendisini diTer varlKklarKn üzerine çKkardKTKndan Allah’Kn halifesi olarak görevlendirilmiQtir. “Kendini bilen Rabbini bilir” sözünden hareketle, insana ve insanlKTa
büyük önem verilen tasavvufî düQüncede insanK tanKyKp sKrlarKnK keQfetmek
Hakk’a vuslatKn ön QartK kabul edilmiQtir.4 Bu düQünce, Mesnevî ikliminden beslenen !eyh Gâlib (ö.1214/1799)’in bir beytinde Qöyle dile getirilmiQtir:
Ho ca bak zât na kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan Âdemsin sen5
1
2
3

4
5

Müslim, man, 147.
Attâr, Tezkiretü’l-Evliya, s. 125.
Sözlükte “e-n-s” kök fiilinden türetilen “ins” ve “insan” kelimesi, insanlKk nevine ait bir QahKs, kabile,
grup, insan topluluTu, bir Qeyin ortaya çKkmasK, vahQîliTin zKddK olan medenîlik, yakKnlKk, sevimli
olmak, alKQmak, göz bebeTi, siyah nokta, parmak ucu, düQünmek ve iQitmek anlamlarKna gelir. Bu
manalardan çKkan sonuca göre insan, vahQîliTi terk eden, medenî olan, yakKnlKk duyduTu Qeylere alKQabilen bir varlKktKr. Cevherî, S hah, III, 904-906; RaTKb, Müfredât, s. 94; bn Fâris, Mucemu Mekâyîsi’lLu;a, I, 145; bn Manzûr, Lisanu’l-Arab, I, 147-150; Tehânevî, Ke âfu Ist lahât ’l-Fünûn, c. I, ss. 277280.
Türer, “Tasavvufî DüQüncede nsan”, ss. 9-15.
Okçu, eyh Gâlib, I, 318-320. Tercî-i bend.
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slâm tasavvufunda yaratKklarKn en Qereflisi olan ve kemâli isteyen bir kimse için bütün mertebeleri aQarak Hakikat-i Muhammediyye’ye ulaQmak bir idealdir.6 Bu sebeple sûfîler ferdî manada insan-K kâmil olabilme idealini sürekli canlK
tutmuQlardKr. Bilgelik, merhamet, cömertlik, isâr, ahde vefâ, sevgi ve hoQgörü gibi
tüm ahlâkî iyiliklerin sembolü olan insan-K kâmil, Allah’Kn ahlâkKyla ahlâklanKp
insanlKTKn ortak deTerleriyle hareket eder. Kevnî manada âlemdeki en mükemmel
varlKk olan insanK, ferdî manada da kemâle erdirebilmek için bilgiyi hayata geçirerek ilim-amel bütünlüTü içinde olgun bir davranKQ sergiler.
slâm tasavvufunda “insan- kâmil” olarak idealleQtirilen insana büyük deTer verilmiQtir. Sûfîlere göre insan-K kâmil, mükemmelliTinin ve tamlKTKnKn son
sKnKrKndaki insanî nefistir. Bir yandan insan, öte yandan âlemin ilk örneTidir. Allah isminin bir tecellî ve tezâhür yeri, yaratKlKQKn gayesi ve Allah’Kn yer yüzündeki
halifesidir. Âlemin özü ve aynasKdKr. Hem Allah’Kn hem de âlemin, hem
rububiyetin hem de ubudiyetin özelliklerini taQKdKTK için Allah ile âlem arasKnda
bir berzahtKr.7 HakkKn tecellîsi, Hakk’Kn en mükemmel tecellîsinin mazharK olan
insan-K kâmilde vuku bulur. Âlemin zübdesi olan insan-K kâmilde âlemde var olan
Qeylerin somut ferdî suretleri deTil hakikatleri mevcuttur. Bu açKdan insan-K kâmil
Hakk’Kn varlKk âlemindeki halifesidir.8
nsanKn kendi deTerinin farkKna varmasKna büyük önem veren Mevlânâ,
BaTdatlK bir mirasyedinin rüyasKnda MKsKr’da büyük bir hazine görüp onun peQine
6

nsan-K kâmil anlayKQKnKn bir tezahürü olan Hakikat-i Muhammediyye veya Nûr-K Muhammedî
terimi, III/IX. yüzyKldan itibaren kullanKlmaya baQlanmKQtKr. Vahdet-i vücûd düQüncesiyle yakKndan
alâkalK olan bu terim, bir nur, bir hakikat veya bir öz olup Hz. Muhammed (sav)’in mânevî Qahsiyetinde sembolleQmektedir. Bu anlayKQa göre insan-K kâmilin en güzel örneTi aynK zamanda bir beQer
olan Hz. Muhammed (sav)’dir. Demirci, “Nûr-K Muhammedî”, ss. 239-245.
Abdülkerim el-Cîlî (ö.832/1428) “insan-K kâmili, evvelinden âhirine kadar eflâk-K vücûdun ve merâtib-i
vücûdiyyenin kendi üstünde döndüTü “kutub” olarak görür. Bu anlamda insan-K kâmil, vücûdun
evveli olmayan zamanKndan ebedü’l-âbâda kadar mümted olmak üzere Qey-i vâhiddir.” Cîlî, ,nsanKâmil, ss. 345-346.
7
Sûfîler, âlemin yapKsK bütün girift ayrKntKlarKyla bir minyatür Qeklinde insanda yansKdKTK için insanK
küçük âlem, kâinatK büyük âlem olarak isimlendirir. Küçük âlem olan insan büyük âlem olan kâinatKn ruhu ve sebebidir. Büyük âlemde olan her Qeyin benzeri küçük âlemde de olduTu için insan kâinatKn bir hülâsasKdKr. bnü'l-Arabî, eI-Fütûhâtü'l-Mekkiyye, c. I, ss. 153-155.
8
bnü’l-Arabî, Füsûsü’l-Hikem, ss. 31-33; Izutsu, ,bnü’l-Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar, ss.
317, 313, 332. bnü'I-Arabî insan-K kâmili açKklarken zikrettiTi “Allah Âdem'i kendi sûreti üzere yaratt .”
(Aclûnî, Ke fu’l-Hafâ, I, 379, hadîs no: 1215; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sa;ir, I, 532, hadîs no: 3928) hadisindeki zamirin Allah'a râci olduTunu ifade eder ve bu görüQü "rahman suretinde" hadisinin desteklediTini
belirtir. Ona göre bu durum fark makâmK olarak düQünüldüTünde mana "Allah' n suretinde", cem
makâmK olarak düQünülürse "Hak makâm nda kulun varl ; , yani kulun sureti" Qeklinde olur. Âdem'den
kastedilen, eQyanKn zuhuruna sebep olan, bütün mevcudatKn kendisinde toplandKTK, âlemin ruhu ve
zübdesi kKlKnan insan-K kâmildir. sim ve sKfatlar âlemi, nispet ve izafet kabilinden olup âlemlerin
Rabbi mertebesine delâlet eder. Bu mertebenin tafsil edilmiQ Qekli âlem; özü ise Âdem'dir. Âlem isimlerin aynasK; Âdem ise müsemmanKn aynasKdKr. Qte bu mana sebebiyle "Allah Teâlâ Âdem'i kendi sureti üzere yaratt " buyrulmuQtur. Allah Âdem'i hakikat suretinde yaratmKQtKr. Cem âleminde O'nun için
bir suret tasavvur edilemez. Suret ancak fark âleminde olur. bnü'1-Arabî, el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye, c. I,
ss.136-137; Konuk, Füsûsu’l-Hikem Tercüme ve erhi, IV, 137; ErtuTrul, Vahdet-i Vücûd ve ,bn Arabi, ss.
33-39.
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düQmesini ve MKsKr’da yaQadKTK olaylarKn ardKndan asKl hazinenin kendi içinde gizli
olduTunu öTreniQini anlattKTK bir hikâyede, insanKn kendinin farkKna varmasK üzerinde durur. Allah’Kn insana verdiTi nimetlerin deTiQik Qekillerde tecellî ettiTini
vurgulayarak, zehiri panzehirle, nûru ateQle gizlediTini ifade eder.9 nsanKn kendini tanKmasKnKn ötekine karQK tutum ve davranKQlarKna olumlu etki edeceTini belirten Mevlânâ, kendini tanKmayanlarKn baQkalarKnKn kusurlarKyla uTraQacaklarKnK
vurgular. Ona göre eTer halk kendi kusur ve ayKplarKnK görseydi, diTer insanlarla
ilgilenecek vakit bulamazdK.10
Mevlânâ, dKQ görünüQe göre hüküm veren filozoflarKn insanK küçük âlem ve
hakîm-i ilâhi Qeklinde isimlendirdiTini, sûfîlerin ise insanK büyük âlem olarak gördüklerini belirtir. Bu bakKmdan onun görünüQünden çok içyüzüne bakmanKn
gerekliliTini vurgular:
Ey insan, sen görünü te maddî varl ; nla “küçük bir âlem”sin; fakat mânen, gerçek varl ; nla, “büyük bir âlem”sin.
Görünü te bir a;ac n dal , meyvenin asl , temelidir; çünkü yemi dalda bulunur;
fakat hakikatte, o dal, o meyve için var olmu tur.
Meyve elde etme;e bir meyli ve ümidi olmasayd , bahç van hiç a;aç diker miydi?
Öyle ise görünü te meyve, a;açtan meydana geliyor da hakikatte o a;aç meyve
çekirde;inden do;mu tur.11
Mevlânâ Kur’an’Kn bir yorumu olarak nitelendirdiTi Mesnevî’nin ilk beyitlerinde, içi temizlenmiQ olan ney ile mâsivâdan arKnan insan-K kâmili anlatKr. Ruhlar
âleminden alKnKp dünyaya en güzel biçimde halife olarak gönderilen insan, tKpkK
kamKQlKktan kesilerek asKl yurdundan ayrKlan ve ney yapKlan kamKQ misali hep
geldiTi vatanKn özlemini dile getirir.12
KamKQKn ney olmasK ile insanKn kemâle ermesi arasKndaki benzerlik,
Mevlânâ’nKn insan-K kâmili neyle sembolleQtirmesine zemin hazKrlamKQtKr. KKzgKn
demirle daTlanan ney gibi insan da maddî unsurunu teQkil eden topraTK ve suyu
terk etmek suretiyle ilahi ruhu görüp nûra gark olarak aQk ateQiyle yanKp olgunlaQKr. KamKQlKktan kesilen bir kamKQKn ney haline gelmesi için üzerinde uzun süre
emek harcamak gerekir. Her kamKQtan ney yapKlmadKTK gibi, herkesin yaptKTK ney
de mükemmel deTildir. KamKQ ney yapKmKna uygun, usta mâhir olmalKdKr. Ney
olacak kamKQKn ilahi nefesi kabul edecek hale gelmesi için içini boQaltKp temizlemelidir. Neyle benzer bir yol takip eden insan-K kâmil, doTuQtan kabiliyetli ve bir
mürQid-i kâmilin rehberliTinde çetin bir tasavvufî eTitim sürecinden geçerek olgunlaQKr. KamKQ iyi bir usta elinde mükemmel bir ney haline gelirken, insanKn

9
10
11
12

Mevlânâ, Mesnevî, c. VI, 4206-4360.
Mevlânâ, Mesnevî, c. II, 881-882.
Mevlânâ, Mesnevî, c. IV, 521-524.
Kara, “Mevlânâ, Mesnevî ve Ney”, s. 15.
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kendi iradesiyle azimle ve sabKrla seyr-ü sülûku tatbik etmeden sadece bir mürQide
baTlanmasK yeterli deTildir.13
Mevlânâ, ney ile sembolize ettiTi insan-K kâmilin kendinden, benliTinden
sKyrKldKTKnda sKrlarla dolduTunu, yokluTa bürünmesine raTmen eQyanKn hakikatini
bildiTini Qöyle vurgular:
Ey ney! Ne de ho bütün s rlar biliyorsun
Ey ney! Bülbül gibi sen de çok feryâd ediyorsun
Kendinden bile haberin yok ama göz olmu sun
Kendinden s yr l p ç k nca s rlarla dolmu sun.14
Mevlânâ, damlada gizlenmiQ bir deniz, zerreye sKTKnmKQ bir güneQe benzettiTi insan-K kâmil’i15 büyük âlemin yansKmasK olarak görür. Ona kozmik bir varlKk
olarak bakarak insanlKk cevherini kâinatKn odak noktasK yapar. Mahiyet itibariyle
böyle yüce bir deTere sahip olan insan, Qayet kendi varlKTKnKn ve cevherinin farkKnda deTilse, yazKk olmuQ gitmiQtir.16 Mevlânâ bu düQüncesini Qu beyitlerde dile
getirir:
Sen ba tanba a denizsin, slakl ; ne istersin ki?
Sen tamam yla varl ks n, yoklu;u ne arars n ki?
Ey parlak ay, tozu ne yapacaks n?
Ay bile, senin yüzüne bakar da sarar r.
Sen ho sun, güzelsin, her türlü ho lu;un madenisin.
Neden araba minnet edersin ki?
Ba nda “Biz insano;ullar n ululad k” tac ,
Boynunda “Biz sana Kevser rma; n verdik gerdanl ; ” var.
,nsan cevherdir, gök ona arazd r.
Her ey fer’idir, her eyden maksat odur.
Ey ak llar, tedbirler, fikirler kulu kölesi olan bey,
Mademki böylesin, kendini neden böyle ucuza sat yorsun?17
nsan-K kâmili insanlarKn kalplerindeki hastalKklarK tedavi eden bir hekim
olarak gören Mevlânâ, onlarKn devâ bulmaz hastalKklara kapKlanlarK ücretsiz iyileQtirdiklerini ve bu tedâvî usûlünü Allah’Kn kendilerine ilhâm ettiTini vurgular.
Mânevî hastalKklarKn hekimi olan bu ârifler, en büyük kalp hastalKTK olan insanlarKn gönüllerindeki mâsivâyK terk etmelerini saTlayarak onlarK Allah’a eriQtirirler.
Bu bakKmdan onlarKn sözlerine kulak verip Allah’Kn lütuf ve feyzine kavuQmak
gerekir.18
13
14
15
16
17
18

Demirci, Mevlânâ’dan Dü ünceler, ss. 106-109.
Mevlânâ, Divân- Kebîr, c. II, 3929-3937.
Mevlânâ, Mesnevî, c. II, 1395.
YakKt, Bat Dü üncesi ve Mevlânâ, s. 36.
Mevlânâ, Mesnevî, c. V, 3571-3576.
Mevlânâ, Mesnevî, c. III, 2701-2730.
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Mevlânâ yarasalara benzettiTi gönül gözü kapalK insanlarKn kâmil insanlardaki, Allah dostu velîlerdeki Hakk’Kn nûrunu göremeyeceklerini belirtir. Ona göre
QeriatKn da takvânKn da canK olan insan-K kâmile Allah mârifeti baTKQlamKQtKr. SKrlarK açan da odur, açKlan sKrlar da… DünyanKn yetim kaldKTKnK söyleyen basiretsizlerin bilgisizce söyledikleri sözlere raTmen Allah’Kn yüceltip üstün kKldKTK insan-K
kâmil bugünümüzün de yarKnKmKzKn da padiQahKdKr.19 Her devirde Allah dostu
velîler bulunmakla birlikte gerçek velîler gönül gözü açKk olan insanlar tarafKndan
bilinebilir; ancak körün malKnK çalan hKrsKzK bilemeyiQi gibi kendilerine delilik süsü
vererek gizleyenleri tanKmak da mümkün deTildir.20 Gerçek velîleri tanKmayanlarKn
yanK sKra kemâle ulaQmada bir yol olan sevgi hakkKnda ileri geri söz eden ve âQKklarK kKnayanlara aldKrKQ etmeyen Mevlânâ, onlarKn aQkK bilmedikleri için sözlerine
güvenilemeyeceTini belirterek yalanlarKnK yüzlerine vurur. Bu tür insanlarKn sevgi
yoluyla vuslata eren bu aQk padiQahK kâmil insanlar hakkKndaki sözlerinin kocaman bir yalandan ibaret olduTunu Qöyle dile getirir:
A k padi ah n n vefâs yoktur diyorlar; yalan.
Senin gecenin sabah yoktur, gündüzü göremezsin diyorlar; yalan.
Diyorlar ki: A k için ne diye öldürüyorsun kendini, beden yok olduktan sonra hayat yok; yalan.
A k yüzünden gözya
diyorlar; yalan.

dökmen abes, gözünü yumdun mu görmek, bulu mak yok

Diyorlar ki: u zaman geçip gitti, biz de zaman m z doldurduk mu can o yana
gitmez, buna imkân yok; yalan.
Hayâle kap lanlar, hayâlden geçemeyenler, peygamberlerin bütün hikâyeleri
düzme, hayâlden ibaret diyorlar; yalan.
Do;ru yolu tutmayanlar diyorlar ki: Kulun Tanr kap s na varmas mümkün de;il; yalan.
Gönül s rr n bilmeyenler diyorlar ki: Gayb s rr n Tanr , kuluna vas tas z söylemez; yalan.
Diyorlar ki: Kula gönül s rr n açmazlar, lütfedip kulu gö;e almazlar; yalan.
Balç ktan meydana gelen insan, gök ehliyle â inâ olamaz diyorlar; yalan.
Diyorlar ki: Tertemiz can, u yuvadan a k kanad yla uçup havalanamaz; yalan.
Halk n zerre zerre iyili;ine, kötülü;üne o gerçek güne mükâfat ve cezâ vermez diyorlar; yalan.
Sus; e;er birisi sana harfsiz, sessiz söz olamaz derse, de ki; yalan.21
Mevlânâ’ya göre yoksulluTa bürünen bir kâmil velî, Allah’Kn kendisine açtKTK sKrlara vâkKftKr.22 Kemâl mertebesine eriQip irQad makamKna yükselen bir
19
20
21

Mevlânâ, Mesnevî, c. VI, 2080-2094
Mevlânâ, Mesnevî, c. II, 2344-2352.
Mevlânâ, Divân- Kebîr, c. II, 3116-3124, 880-883.
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mürQid kendi çocuklarK hükmünde olan halka öTüt verirken onlarKn seviyelerine
göre hitap edip anlayacaTK dilden konuQarak gönüllerini imar eder.23 Gönüllerinde
aQk ve samimiyet olmayan nice irfansKz bilginler sahip olduklarK bilgiden kendileri
faydalanamazken Mevlânâ ilâhî aQkKn bir göstergesi olan insan sevgisini ve hoQgörüyü hayat tarzK yapmKQtKr.
2. MEVLÂNÂ’NIN SEVG VE HO'GÖRÜSÜ
Tasavvuf kültürünün sevgi ve hoQgörüsü Kur’an ve Hadisin vurguladKTK ahlâki ölçüler içerisinde bir sevgi ve hoQgörüdür. En güzel Qekilde, estetik uyum,
zekâ ve akKlla yaratKlan ve nazargâh-K ilâhînin tecelligâhK olan insanK sevmeyip ona
saygK duymamak, ona kin tutmak ve onun gönlünü kKrmak Allah katKnda iQlenen
en büyük suçlardan biridir.
Hz. Peygamber (sav); “Bir kimse kendisi için sevdi;i bir eyi karde i için sevmedikçe hakk yla iman etmi say lmaz.”24, “,man etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi
sevmedikçe iman etmi olmazs n z”25 buyruklarKyla imanla sevgiyi özdeQleQtirmiQtir.
“Ben rahmet olarak gönderildim, lânetleyici olarak de;il”26, “Mü’min kusur bulup ay plar ara t ran, lânet edip terbiyesizlik yapan, kaba ve hayâs z olamaz”27 sözleriyle de
âlemlere rahmet olduTunu, bu yüzden lânetçiliTin hoQ bir davranKQ olmadKTKnK
vurgulamKQtKr. On yKl kendisine hizmet eden Enes b. Mâlik’e bu baTlamda Qu
tavsiyede bulunmuQtur:
Evlâd m! Gücün yeterse, geceni ve gündüzünü kalbinde hiç kimseye kar en ufak
bir kin ve dü manl k bulunmadan geçirmeye bak! Evlâd m! Bu benim sünnetlerimden
biridir. Sünnetime uygun ya ayan beni ya atm gibidir. Beni ihyâ eden ise, cennette
benimle beraberdir.28
AQk deryasKna dalarak bütün tasavvufî makâm ve hâlleri yaQayan bir slâm
velîsi olan Mevlânâ’nKn âhenk ile kâfiyeyi, söz ile gözyaQKnK terkip eden sanatkârlKTK onun kabuktaki parKltKdan ibaret olan zâhir yönüdür. !ahsiyetini asKl Qekillendiren unsur ilâhi aQk olduTu için yaQanan bir hâl olan birlik sKrrKnKn sKnKrlK olan
akKl ve felsefeyle deTil, iman ve aQkla anlaQKlabileceTini belirtir ve bunun fikir planKnda anlatKlamayacaTKnK ifade eder. Ona göre, Allah’a belli bir sKnKrK olan akKlla
deTil, sKnKr tanKmayan sevgiyle ulaQKlabilir. Allah’a giden yolda akKl belli bir yere
kadar insana rehberlik yapsa da insanK Allah’a götüren aQktKr. AQk sahasKnda akKl
bir engel olup aQkK sadece aQkKn kendisi anlatabilir:
A k erh etmek ve anlatmak için ne söylersem söyleyeyim.. .as l a ka gelince o
sözlerden mahcup olurum.
22
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Mevlânâ, Mesnevî, c. II, 3215-3218.
Mevlânâ, Mesnevî, c. II, 3317-3319.
Buhârî, man 7; Müslim, man 71-72.
Müslim, man 93; Ebu Dâvud, Edeb, 130-131
Müslim, Birr 87.
Tirmizî, Birr 88.
Tirmizî, lim 16; bn Mâce, Mukaddime 15.
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Dilin tefsiri gerçi pek ayd nlat c d r; fakat dile dü meyen a k daha ayd nd r.
Çünkü kalem, yazmada ko up durmaktad r, ama a k bahsine gelince; çatlar aciz
kal r.
A k n erhinde ak l, çamura saplanm
a k erh etti.29

e ek gibi yatt kald . A k , â kl ; yine

Mevlânâ’ya göre sevgi makâm ve mevki sahibi olmakta, güç ve kuvvetlilikte, bilgideki üstünlükte deTildir. Halk dedikoduyla meQgul olsa da o yol âQKklarKn
yolu deTildir. Sevgi aTacKnKn dalKnKn ezel âleminde, kökünün ise ebed âleminde
olup hiçbir yere dayanmayan gövdesiz bir aTaç olduTunu vurgulayan Mevlânâ,30
rahmet dalgalarKyla çKrpKnan aQk deryâsKnKn canlara can kattKTKnK, susuzluktan
kKvrananlara âb-K hayât olduTunu belirtir:
A k öyle bir denizdir ki, rahmet dalgalar yla dalgalan r,
Dünyaya bulutlar yollar, yak nlar na inciler ya;d r r.31
Ey akl- kül, kalemini k r, ey nefs-i kül ekillerle u;ra ma!
Ey sevgiliyi arayan er, su üstünde ayak izi arama!
Ey gönlü pâk â k, akar su gibi ar duru yürü!
Çünkü bu dalgas z, duru su her an canlara can katar.32
Â klar n gönül derdini ne de ho derman n bulundu;u yere çekiyorsun
, tiyâk çeken her susuzu, tâ âb- hayat kayna; na kadar götürüyorsun.33
AQkKn yüzlerce naz ve yüceliTi olduTunu, bu yüzden kolay elde edilemediTini belirten Mevlânâ, aQkta vefânKn önemini vurgulayarak, aQkKn vefâsKzlara,
sözünde durmayanlara bakmayacaTKnK ifade eder.34 ki âlemin de padiQahlarKn
uTruna tahtlarKnK bKraktKklarK yokluk deryasK olan aQkK tanKmadKTKnK Qöyle dile
getirir:
,ki âlem de a ka yabanc d r. A kta yetmi iki nûrlu delilik ve divânelik vard r.
A k pek gizlidir; ama verdi;i a k nl k meydandad r. Ona ruh sultanlar n n canlar bile hasret çeker.
A k mezhebi yetmi iki dinden ayr d r. Padi ahlar n tahtlar onun gözünde tahta
parçalar ndan ba ka bir ey de;ildir.
A k çalg c s , semâ esnâs nda unu çalar: Kulluk hür olmamakt r, ba;l olmakt r.
Efendilik ise bir derttir, bir ba a;r s d r.
u halde a k nedir? Yokluk deryâs d r. Akl n aya; orada k r kt r.

29
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Mevlânâ, Mesnevî, c. I, 112-115
Mevlânâ, Divân- Kebîr, c.III, 3884-3885.
Mevlânâ, Divân- Kebîr, c. III, 4367.
Mevlânâ, Divân- Kebîr, c. I, 931-932.
Mevlânâ, Divân- Kebîr, c. I, 1846.
Mevlânâ, Mesnevî, c. VI, 1164-1165.

Mevlânâ’n n Evrensel Sevgi Ve Ho görü Anlay

37

Kulluk da, sultanl k da herkes taraf ndan bilindi, anla ld ; fakat â kl k, bu iki
perdenin ard nda gizli kald .35
Nice baQlarKn kurban olduTu tarik- uttâr’K36 benimseyip tasavvufî eTitimin
makâm ve hâllerini aQan Mevlânâ, yeniden doTuQu gerçekleQtirip Hakk’Kn sonsuz
tecellîlerini müQâhede etmiQtir. Bu esnada söylediTi bazK sözlerle farklK bakKQ açKsKna sahip olan ulemanKn ve kendisini anlamayanlarKn tepkisini çekse de Hakk’a
duyduTu ilahi aQk ona ayrK bir zevk vermiQtir. Kesrette vahdeti idrâk ederek hayret hâlini yaQamKQtKr. Benlik kKskacKndan sKyrKlarak fenâ vadisine girip aQk deryasKna dalan Mevlânâ, bu üstün hâllere ulaQan insanKn kendi aslKnK unutmadan, kendinin farkKna varKp diTer insanlarK da severek onlara tevazû ve nezâketle yaklaQacaTKnK vurgulamKQtKr.
Kur’an mesajKnK ve Hz. Peygamber’in ahlâkKnK rehber edinen Mevlânâ, sevgi sebebiyle yaratKlan ve Allah’Kn âlemdeki aynasK olarak gördüTü insana saygK
duyulmasK gereken bir yüce varlKk olarak bakar. Ona göre asKl erdemli davranKQ,
her an hata yapabilme özelliTi bulunan insanK hatasKyla kabul edebilmektir. Yol
kesici, insanK hedefinden uzaklaQtKrKcK Qeylere aldanKp yolunu kaybedenlere yardKmcK olmak gerekir. Her türlü kötülüTü ve dünyevîleQmenin getirdiTi manevî
zararlarK alKQkanlKk haline getiren ahlâken çökmüQ bir toplumda, Allah’Kn istediTi
bir hayat tarzKnK yaQamaya çalKQan genç, dinamik, erdemli insanlar bulunsa da
çevreleri onlara bu imkânK vermemektedir. DeTer ölçülerinin kalmadKTK bir dönemde, bir iffet ve nâmus sembolü olan Hz. Yusuf’un kadKnlarKn tuzaTK sebebiyle
zindana düQmesi yanKnda, zamane gençlerinin kendilerini Qehvet tutkusundan ve
benlik kKskacKndan kurtarmalarK büyük baQarKdKr.37
Mevlânâ’nKn gönlünü kaplayan insan sevgisi ve hoQgörünün kaynaTK
Kur’an ahlâkKnKn modeli olan Hz. Muhammed (sav)’dir. Kendisini Kur’an’Kn hizmetçisi ve Hz. Muhammed (sav)’in yolunda giden bir Müslüman olarak nitelendiren Mevlânâ, bunun dKQKnda bir vasKfla da anKlmak istemediTini Qöyle ifade eder:
Ben ya ad ; m sürece Kur’an’ n hizmetkâr y m
Ben Muhammed Muhtâr n yolunun topra; y m
Kim benim sözlerimden bunun d nda bir söz naklederse
Ben bu sözden de onu söyleyenden de ikâyetçiyim38
Mevlânâ, Kur’an’Kn yaQayan bir örneTi olan Hz. Peygamberin yolunun aQk
ve sevgi yolu olduTunu ifade ederek kendisinin de bu yolu takip ettiTini belirtir.39
35

Mevlânâ, Mesnevî, c. III, 4719-4724.
Tasavvuf düQüncesinde Allah’a giden yollar sayKsKzdKr. Bununla birlikte bütün bu yollarK içine alan
üç ana yol kabul edilir ki bunlar; tarîk- ahyâr, tarîk- ebrâr ve tarîk- uttârdKr. Bk.: Necmeddin Kübrâ,
Tasavvufî Hayat, ss. 38-44.
37
Mevlânâ, Mesnevî, c. VI, 3843-3865. GeniQ bilgi için Qu makalemize bakKlabilir: “Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm YollarK”, ss. 263-287.
38
Can, Hz. Mevlânâ’n n Rubâîleri, 1311.
39
Mevlânâ, Rubâîler, 49.
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Hz. Peygamberi çaTK geçmiQ, sözlerinin bir deTeri kalmamKQ Qeklinde deTerlendiren mâneviyat yoksulu ruh hastalarKna cevap niteliTinde olan Qu sözleri dikkat
çekicidir:
Ey e siz, büyük peygamber! Sen ay ikiye böl de y ld zlara bak p u;ur ve u;ursuzluktan söz eden mâneviyat yoksulu kimseler bu devrin senin ça; n oldu;unu
bilsinler.
Aziz peygamberim! Bu ça; senin ça; nd r. Musa Kelîmullah bile senin ça; nda
ya amay isterdi.40
Mevlânâ, kendisine örnek aldKTK ahlâk-K nebevînin üstünlüTünü vurgulayan; “Ku kusuz sen yüce bir ahlâk üzeresin”41 âyetinde belirtilen ahlâkKn büyüklüTünün, insanKn tahammül gücüyle ve kusurlarK görmezlikten gelip müsamaha
göstermesiyle ilgili olduTunu belirtir. Bir kiQinin bekâr bir hayat sürmesindense,
evlenip eQinin sebep olduTu sKkKntK ve zorluklara göTüs gerip ona tahammül etmesinin, bir âlim ve ârifin inzivâya çekilmek yerine toplum içinde yaQayKp onlarKn
dertleriyle dertlenmesinin ve problemlerine çare üretmesinin peygamberî metoda
daha uygun olduTunu ifade eder.42 Bu baTlamda !eyh Ebu’l-Hasan Harakânî’in
(ö.425/1034) hKrçKn hanKmKna tahammül etmesini örnek olarak verir.43
Mumun bile kendini fedâ edip çevresine KQKk saçarak faydalK olduTu bir yerde âlemin imarK ile halife olarak görevlendirilen insanKn insanlara yararlK olmamasK düQünülemez. Hele bir âlim ve ârifin bu görevden uzak durmasK mümkün deTildir. Bu ilâhî görevin Quurunda hareket eden Mevlânâ, içinde bulunduTu topluma sevgi ve hoQgörüyle yaklaQmKQ, toplumsal statülerin deTiQebileceTini vurgulayarak insana insanlKTKnK hatKrlatmKQtKr. Yüce duygularla aQaTKlKk arzularKn birleQtiTi eQsiz bir varlKk olan insanK içine düQtüTü metafizik bunalKmdan kurtarmaya
çalKQmKQtKr.
Hz. Peygamberin tebliT ettiTi aydKnlKk ve barKQ yolundan uzaklaQanlarK QeytanKn dostlarK olarak gören Mevlânâ,44 kendisinde ilahi nûr bulunmayan böyle
kimseleri, sonbaharKn darmadaTKn ettiTi çöplük hâline dönen meyvesiz bir baTa
benzetir. Kendini beTenip kibirlenen insan, sonunda deTersiz bir diken yKTKnK
hâline döner.45 Ona göre insan sahip olduTu nimetlere bakKp kibirlenir ve nimeti
vereni unutursa gönül dünyasK kararKr. Önemli olan gönlü iman ve irfan nûruyla
aydKnlatmak, Allah’Kn rahmet denizinden kana kana içmektir.46 Hz. Peygamberin
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Mevlânâ, Mesnevî, c. II, 354-355.
Kalem Suresi, 68/4.
Mevlânâ, Fîh-i Mâfîh, s. 81.
Mevlânâ, Mesnevî, c. VI, 2044-2095.
Mevlânâ, Mesnevî, c. I, 266-272.
Mevlânâ, Mesnevî, c. V, 975-980.
Mevlânâ, Mesnevî, c. V, 869-885.
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“Allah sizin bedenlerinize ve sûretlerinize bakmaz, kalbinize ve amelinize bakar,”47 sözü
bu gerçeTi ifade etmektedir.
Topluma yararlK insanlar yetiQtirmeyi gaye edinen Mevlânâ, gönlünü kaplayan Allah sevgisiyle, kin, nefret, kibir, gurur, benlik ve Qöhret gibi kötü huy ve
kaygKlardan uzak bir ârif ve âQKktKr. Bütün mezhep ve dinlere, kabile ve milletlere
aynK gözle bakmKQ, bunlarK vahdet denizinin dalgalarK olarak deTerlendirmiQtir.
Kesrette vahdeti müQâhede ederek Sünnî-Alevî, Müslim-gayri müslim herkese
tevâzû ve hoQgörüyle yaklaQmKQtKr. nsanlarKn yaptKTK aQKrKlKklarK müsamaha ile
karQKlamKQ, kendisine karQK âlicenap davranan, alçakgönüllü olanlara daha
mütevâzK davranarak gönüllerini kazanmKQtKr. O, bu tarz hareket etmeyi insanlarKn atasKnKn bir olduTunu ve hiç kimsenin ötekine takvâ dKQKnda bir üstünlüTünün
olmadKTKnK vurgulayan Qu Kur’an mesajKndan almKQtKr:
Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kad ndan yaratt k. Sizi birbirinizi tan yas n z
diye kavimler ve kabileler haline getirdik. Ku kusuz Allah kat nda en üstün olan n z,
derin bir sorumluluk bilinciyle O’na kar sayg duyan n zd r. Allah her eyi bilir ve her
eyden haberdard r.48
Mevlânâ, Kur’an’Kn “teâruf/tanKQma” prensibinden hareketle, ister Müslüman ister gayri müslim olsun insanlarla iliQkilerinde Muhammedî mirasKn en
güzel temsilcisi olmuQtur. “,nsano;lunun hamuru topraktand r. E;er toprak gibi alçakgönüllü olmazsa, insan de;ildir”49, diyerek insanKn kendi aslKnK unutmamasK gerektiTini vurgulamKQtKr.
Mevlânâ, âlemlerin Rabbi tarafKndan âlemlere rahmet olarak gönderilen
Hz. Muhammed (sav)’in bir vârisi olmasK itibariyle birçok kültür ve medeniyete
beQiklik yapan Anadolu’da susayana Kevser, yolunu kaybedene rehber olmuQtur.
O bu görevin Quurunda olduTunu Qu sözleriyle özetlemektedir:
Tanr ’n n rahmetine mazhar olanlar kurtulmu lard r.
Fakat lanetine u;rayanlar, tedaviye muhtaç hastalard r.
, te biz bu lanetlikleri rahmetlik yapmak için dünyaya geldik.50
Sevgiyi insanK hayata baTlayan ve yaratKcKsKna ulaQtKran bir yol olarak gören
Mevlânâ, bütün insanlara Qefkat ve muhabbetle yaklaQmKQ, sevginin her türlü
derde devâ olan bir ilaç olduTunu belirtmiQtir:
Sevgiden ac lar tatl la r, sevgiyle bak r alt n olur
Sevgiden bulan kl klar durulur, sevgiyle dertler ifa bulur
Sevgiden ölü bile dirilir, sevgiyle pâdi ah köle olur
Sevgiden zindan gül bahçesi olur, sevgiyle karanl k evler ayd nlan r
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Müslim, Birr, 34; bn Mâce, Zühd, 9.
Hucurât Suresi, 49/13.
Eflâkî, Âriflerin Menk beleri I, 164.
Eflâkî, Âriflerin Menk beleri, I, 304.
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Sevgiden nâr nûr olur, sevgiyle demir mum gibi erir
Sevgiden hastal k ifa bulur, sevgiyle kah r rahmet olur.51
Din ve mezhep ayrKmK yapmaksKzKn herkese saygK gösteren Mevlânâ’nKn
tevhid esasKna dayalK slâmiyet, Yahudilik ve HKristiyanlKk dinlerinin yanK sKra
Türk, Arap ve ran ile Yunan ve Bizans kültürlerine olan vukûfiyeti, ona DoTu ve
BatK medeniyetleri arasKnda bir köprü olma görevi yüklemiQtir. Onun öteki dinlerin mensuplarKna saygK göstermesi, bütün dinleri son ve en mükemmel din olan
slâmiyet ile aynK ve bir gördüTü anlamKna gelmemektedir. Dinlerin hakikati bir
olsa da ibadet Qekillerinde ve geleneklerinde farklKlKklar vardKr. Önemli olan bu
farklKlKklarK idrâk edip slâmiyet’in güzelliklerini, tevâzû ve nezâketini hayat tarzK
olarak sunabilmektir.
Mevlânâ insanlarK din ve inançlarKndan ötürü küçümsememeyi, bKrakKn bir
MüslümanK; Yahudi, HKristiyan ve Allah’K inkâr eden kâfirlere bile hakaret etmemeyi öTütler; çünkü Qu anda kâfir olan bir kiQinin yarKn ne olacaTK bilinemez.
Belki de bir süre sonra Müslüman olabilir. nsanKn ömrünün ne zaman ve nasKl
biteceTini Allah’tan baQkasK bilemeyeceTine göre, herkese karQK insanlKk gereTi
alçakgönüllü davranmalKdKr.52
Mevlânâ nebevî metoda uygun davranKQlarKyla tanKdKk tanKmadKk, Müslim
gayri müslim birçok insanK etkilemiQtir. Nitekim Mesnevî’yi baQtan sona yazan
Hüsameddin Çelebi (ö.683/1284), Urmiyeli ve !âfiî Mezhebine mensup iken sKrf
!eyhine olan saygK ve sevgisi onu mezhep deTiQtirme düQüncesine sevk etmiQtir.
Bir gün bu durumu Mevlânâ’ya açarak:
-Hüdâvendigâr m z Hanefî oldu;u için ben de bugünden sonra ,mâm- Âzam Ebu
Hanife’nin mezhebine girmek istiyorum, deyince Mevlânâ:
-Hay r, hay r, uygun olan kendi mezhebinde kalman ve onu gözetmendir; fakat
bizim yolumuzda yürü ve halk bizim a k caddemize do;ru yönelt, diyerek eyhle müridin
mezhep farkl l ; n n seyr-ü sülûk aç s ndan önemli olmad ; n vurgulam t r.53
Mevlânâ, sevgi ve hoQgörüyle insanlara yaklaQarak gönül dünyalarKna girmiQtir. Yolda karQKlaQtKTK kiQilerden kavga edenlere, râhiblere, meyhaneden çKkan
Ermeni gençlere nezâketle yaklaQarak slâmiyet’in güzellikleriyle tanKQtKrmKQtKr.
Nitekim stanbul’dan Konya’ya gelen bir râhiple aralarKnda geçen ve âdetâ bir
tevâzû yarKQKna bürünen olay sonucu, rahip onun alçakgönüllülüTü karQKsKnda
Müslüman olmuQtur. Bir Rum duvar ustasKnKn dinine saygKsKnK takdir edip kendisine iltifat etmesi, ustanKn elli yKllKk inancKnK terk edip kelime-i tevhidi terennümüyle neticelenmiQtir. Bu Rum usta bir gün Mevlânâ’nKn evinde ocak yaparken
orada bulunan bazK derviQler Qaka yoluyla ona:
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Mevlânâ, Mesnevî, c. II, 1529-1537.
Mevlânâ, Mesnevî, c. VI, 2450-2452.
Eflâkî, Âriflerin Menk beleri, c. II, s.347.
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-Niçin Müslüman olmuyorsun? Dinlerin en iyisi slâm dinidir, dediler.
Rum usta: Elli seneye yakKn sa’nKn dinindeyim. Dinimi terk etmek için
ondan korkuyor ve utanKyorum, dedi. Bu sKrada Mevlânâ kapKdan içeri girdi ve:
- manKn sKrrK korkudur. Her kim TanrK’dan korkuyorsa, o HKristiyan da olsa
din sahibidir, dinsiz deTildir, deyip dKQarK çKktK.
Mevlânâ’nKn kendisi gibi düQünmeyen ve inanmayanlara da deTer veren bu
sözü üzerine Rum usta hemen Qehâdet kelimesini söyleyip Müslüman olmuQtur.54
Mevlânâ bir baQka gün Konya’nKn bir mahallesinden geçerken tanKmadKTK
iki QahsKn kavga ettiTini gördü. Adamlar birbirine aTza alKnmayacak kaba sözler
ve küfürler ediyordu. Biri diTerine Qöyle baTKrKyordu:
-ETer bana bir dersen, benden bin iQitirsin.
Mevlânâ onlarKn yanKna yaklaQKp Qöyle dedi:
-HayKr, hayKr, böyle söyleme! Ne diyeceksen bana de. ETer bin desen de,
benden bir tane bile iQitmezsin.
Bunun üzerine kavga eden bu kiQiler yaptKklarK edepsizlikten utanKp
Mevlânâ’nKn önünde barKQmKQlardKr.55
Mevlânâ’nKn tevâzu, sevgi ve hoQgörü metoduyla yaptKTK irQadla, daha saTlKTKnda on sekiz bin gayr-i müslim Müslüman olmuQtur. Bu yüzden evliyâdan her
birini kendi derviQleri sevip sayarken, Mevlânâ’yK her meQrep ve tarikattan birçok
MüslümanKn yanK sKra gayr-i Müslimler de sevip saygK göstermektedir.
Mevlânâ’nKn insanlar tarafKndan çok sevilmesinde, onun Hallâc-K Mansûr
(ö.309/922) gibi vahdet makamKnda kendisini kaybetmeyiQi ve bnü’l-Arabî
(ö.638/1240) gibi kendinin farklK Qekillerde anlaQKlmasKnK çaTrKQtKracak kavramlardan uzak durmasK gelmektedir. Nitekim hânkâhKnda ziyaret ettiTi Sadreddin
Konevî (ö.673/1274)’nin KsrarK üzerine onun arkadaQlarKna verdiTi hadis dersi sKrasKnda hadisleri yorumlarken herkesin anlayacaTK bir Qekilde anlatmasKndan dolayK
Sadreddin Konevî’nin takdirini kazanmKQtKr. Konevî’nin;
-Derin metafizik konularK nasKl oluyor da bu kadar basit ve güzel anlatabiliyorsunuz? sorusuna verdiTi Qu cevabK dikkate QayandKr:
-Siz bu kadar basit konularK nasKl anlaQKlmaz hâle getiriyorsunuz?56
çinden çKkKlmasK zor birçok meseleyi herkesin anlayabileceTi bir seviyede
anlatan Mevlânâ, tasavvuf makamlarKnda kendini kaybetmeden insan olabilmenin sKrrKna ermiQtir. slâm’Kn insanlKTa yönelik mesajKndaki evrensel temalarK yakalamKQ, bilfiil yaQadKklarKnK sevgi ve hoQgörü kâsesi içinde bütün insanlara sunmuQtur. nsanK sevme sanatKnK yaQanan bir davranKQ haline getirmiQtir.
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Eflâkî, Âriflerin Menk beleri, I, 314, 707-708.
Eflâkî, Âriflerin Menk beleri, I, 277.
Eflâkî, Âriflerin Menk beleri, c. I, ss. 505-507, 561, 610-611.
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SONUÇ
Mevlânâ, birçok kültür ve medeniyete beQiklik yapan Anadolu’da sevgi pKnarK ile susayana Kevser, yolunu kaybedene KQKk olmuQtur. “Kendini bilen Rabbini
bilir” sözünden hareketle, insanKn kendi deTerinin farkKna varmasKna büyük önem
vermiQtir. Kendi aslî cevherinin farkKna varan insanKn, Allah’Kn yüceliTi karQKsKnda
saygKyla eTilip O’nu seveceTini belirtmiQtir. nsanKn kendini tanKmasKnKn ötekine
karQK tutum ve davranKQlarKna olumlu etki edeceTini, kendini tanKmayanlarKn baQkalarKnKn kusurlarKyla uTraQacaklarKnK vurgulamKQtKr. Allah’Kn âlemdeki aynasK olan
insanK manevî emânetin taQKyKcKsK olarak görüp din ayrKmK yapmaksKzKn herkese
saygK göstermiQtir.
slâm tasavvufunda âlemin özü ve aynasK kabul edilen insan-K kâmil, mükemmelliTinin ve tamlKTKnKn son sKnKrKndaki insanî nefistir. Bir yandan insan, öte
yandan âlemin ilk örneTidir. Allah isminin bir tecellî ve tezâhür yeri, yaratKlKQKn
gayesi ve Allah’Kn yer yüzündeki halifesidir. Bilgelik, merhamet, cömertlik, isâr,
sevgi ve hoQgörü gibi tüm ahlâkî iyilikleri kendisinde toplayan bir kâmil mürQid
olan Mevlânâ’ya göre bu insan hem Allah’a karQK sorumluluklarKnK yerine getirmekte hem de toplumda örnek insan olmaktadKr.
Mevlânâ, ney sembolüyle anlattKTK insanK kâmili damlada gizlenmiQ bir denize, zerreye sKTKnmKQ bir güneQe benzetir ve büyük âlemin bir yansKmasK olarak
görür. Ona kozmik bir varlKk olarak bakmak suretiyle insanlKk cevherini kâinatKn
odak noktasK yapar. nsan-K kâmilin kendinden, benliTinden sKyrKldKTKnda sKrlarla
dolduTunu, yokluTa bürünmesine raTmen eQyanKn hakikatini bildiTini vurgular.
Rahmet dalgalarKyla çKrpKnan aQk deryâsKnKn canlara can kattKTKnK, susuzluktan kKvrananlara âb-K hayât olduTunu belirten Mevlânâ, aQkKn yüzlerce naz ve
yüceliTi olduTunu, bu yüzden kolay elde edilemediTini vurgulamKQtKr. Sevgi sebebiyle yaratKlan ve Allah’Kn âlemdeki aynasK olarak gördüTü insana saygK duyulmasK
gereken bir yüce varlKk olarak baktKTKndan her an hata yapabilme özelliTi bulunan
insanK hatasKyla kabul edebilmeyi büyük bir erdem olarak görmüQtür. çinde bulunduTu topluma sevgi ve hoQgörüyle yaklaQarak toplumsal statülerin deTiQebileceTini vurgulayarak insana insanlKTKnK hatKrlatmKQtKr. Yüce duygularla aQaTKlKk
arzularKn birleQtiTi eQsiz bir varlKk olan insanK içine düQtüTü metafizik bunalKmdan
kurtarmaya çalKQmKQtKr. nsanlarK din ve inançlarKndan ötürü küçümsememiQ,
onlara sevgi ve hoQgörüyle yaklaQarak gönül dünyalarKna girerek topluma kazandKrmKQtKr. slâmiyet, Yahudilik ve HKristiyanlKk dinlerinin yanK sKra Türk, Arap ve
ran ile Yunan ve Bizans kültürlerine olan vukûfiyeti ona DoTu ve BatK medeniyetleri arasKnda bir köprü olma görevi yüklemiQtir.
Mevlânâ’nKn sekiz yüzüncü doTum yKlKnda Anadolu, Mevlânâ’nKn yaQadKTK
XIII. yüzyKlda doTudan MoTollar ve batKdan HaçlKlar tarafKndan ateQ çemberine
alKndKTK döneme benzeyen bir tablo ile karQK karQKyadKr. XIII. yüzyKlda MoTollarKn
ilkel silahlarla yaptKTK katliamK, XXI. yüzyKlKn ilk yKllarKnda demokrasi ve insan
haklarKnK bahane ederek yeni bir HaçlK Seferi zihniyetiyle Mevlânâ’nKn doTduTu
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Afganistan ile Irak’K iQgal eden ABD ve müttefikleri modern silahlarla tekrarlamaktadKr. XIII. yüzyKlda mallarKnK mülklerini kaybeden, sKTKnacak bir kapK arayan
insanlara ümit veren Mevlânâ, XXI. yüzyKlda her taraftan kuQatKlKp ateQ çemberinin içine alKnan insanKmKza sözleri ve öTütleriyle moral destek vermeye devam
etmektedir. Bu bakKmdan onun insan sevgisi üzerine kurduTu hoQgörü medeniyeti tazeliTini ve önemini hâlâ korumaktadKr. Gönlünde kin ve nefret bulunmayan
herkes bu sevgi ve hoQgörü medeniyetinde kendine yer bulabilir. nsanlarKn küçücük bir menfaat uTruna ötekinin malKna ve canKna kastettiTi bir dönemde, gönülleri sevgi ve hoQgörüye açmanKn gerekliliTi ortadadKr.
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