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MEVLANA VE MÜZiK 

Bayram Ali ÇETiNKA YA"' 

ÖZET 
Mevlana, gök asimlerinin dönuşlerinde çıkardığı sesleri müziğin kaynağı 

olarak değerlendirir. Onun düşüneesinde, güzel ses §şıklann gıdasıdır. 
Mevlana eserlerinde saz, davul, zuma, rebap, kemençe, kudüm, def, 

tanbur, kopuz ve neyden bahsebllektedir. Mevlana için ney, dosttur, sevgilidir, sır
daştır ve panzehirdir. 
Anahtar Kelimeler: Mevlana, Müzik, Aşı klann gıdası, Ney. 

MEWLANA AND MUSIC 
Mewlana, eonsiders that the souree of musle is sounds that the eelestial 

objects give out while tuming. In his thought of Mewlana the fine voiee is the nou
rishment of lovers. 

. In his Work Mewlana mentions saz, drum, zuma (a kind of pipe), rebap, 
kemenche (smail violin with three strings), kudum, def, tanbur, kopuz (lute) and 
nay (a kind of flute). For Mewlana, nay is cı dose friend sweetheart, eonfidant and 
antidote. · 
Key words: Mewlana, Musle, The Nourishment oflovers, nay. 

Dünyadaki en güzel ses, insan sesidir. tslam camid~ki müzik icrasını, kili
sede olduğu gibi çalgıya değil, insan sesiı:ıe ·bırakmıştır. Mevlana düşüncesinde 
müziğin· varlığı günümüze kadar tartışma k(:musu olıiıuştur. Gerçekte hiçbir mü
zik aletinin camilere girmemesine karşılık dünyadaki en güzel s'es olan insan se
siyle icra edilen müzik bilhassa Cuma ve bayram namazlarında, ba)n'am tekbirle
rinde, hatim cerniyetlerinde, mevlitte ve mersiyelerde halkın ruhl ihtiyacına ce
vap vermiştir.' 

Nitekim Mevlevi semŞ'ında okunmak üzere bestelenmiş ayin (mukabele) 
denen eserler bulunmaktadır. Hakikat arayışındaki musiki, sema'ın rengi, tadı, 

tuzu ve ahengidir. 

"'Doç. Dr., Cumhuriyet Ün. ilahiyat Fak. İslam Felsefesi Öğr. Üyesi, e-m~: bacetinkaya@hotmail.com 
1 Gölpınar lı, T nsavvuf. s. 199. 
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Mevlana düşüncesinde müzik aletleri önemli bir yer tutmaktadır. Eserle
rinde, Mevlana, tespit edebildiğimiz kadarıyla saz, davul, zurna, rebap, kemençe, 
kudüm, def, tambur, kopuz ve neyden bahsetmektedir. 

I. CE.NNJ!TIE DİNLENEN NAGMELER VE MEVLANA 
Mevlana da müziğin çıkış noktasını hikmet erbabının (filozofların) anladı

ğı gibi ifade etmeye çalışır. Her" ne kadar o, "Hoşa giden bu müsiki nağmelerini 
gökyüzünün ve gökyüzünde bulanan yıldızların dönüşünden aldık. Halkın tam
buda çaldığı, ağızia söylediği sesler, gökyüzünün dönüşünden çıkan seslerdir."2 

sözlerini filozofl~ra atfederse de, kendisinin de bu düşünceleri benimsediği ifade
lerinde hissedilmektedir. 

Mü'rninlerin müzikle ilgili sözlerine, Mevlana, onların ağzından şöyle ter
cüman olur: 

"Cennetin rOharii tesiri ile bütün çirkin sesler güzelleşir. Biz hepimiz, bü
tün insanlar, Adem'in cü~'l~rlyiz. Biz Cennet'te iken o nağ~t;leri di~lemişiz. 
Ruhumuza sindirrnişiz. Balçıktan yaratılmamız bizi bir şüpheye düşürdü; ama 
yine de hatınmızda o nağmelerden, o güzelliklerden bir şeycikler var."3 

Cemi!' in Cennetinde her şeyin güzel olduğu gibi, bed sesler de orada insan 
ruhunu yücelten sesiere dönüşmektedir. Her ne kadar insanoğlu hatırlamasa da 
ruhu o dayanılmaz tatlılıkta ve güzellikteki sesleri, dünya ceheruierrıine düşme
den, hazzıru yaşamıştır. 

Mevlana mü'minlerin sözlerini devam ettirir: 

uFakat, . .. mihnetler toprağı ile yoğrulduktan sonra bu yüksek, bu güzel, 
bu hafif nağmeler, nerede~, nasıl o manevi zevki ve neşeyi verecek? "4 

• 

Nihayetinde güzel ses di~lemeyi aşıkların gıdasına benzeten M~vlana 
Celaleddin, güzel ve hoş sesleri dinlernede buluşma, kavuşma ve vuslatın hayalini 
görmektedir. Bu halde ezeldeki ilahi huzuru ve enfes hitabı hatıriama ve tezekkür 
zevki .bul~~~tadır. Nitekim gönüideki haya]Jer, güzel sesle tekamül eder ve 
bakılmaya kıyılamayacak derecedeki şekiliere kalbolur.5 • 

Tabiatta ve varlık alanında her ne varsa insan kulağı opları duyar6; ancak 
nice sesler vardır lq, d~y?nı görünmeyen alemiere taşır. Nitekim Mevlana'nın 
deyişiyle "Seni yücelere, yükseklere çeken her sesi, yücelerden gelen ses olarak bil. Sana 
lurs verw ne{st111f duygmıu art mı n sesi de, insam yaralayall kurt sesi bil. ''7 

2 Mevlana, Kouularmn Göre Açıkinntali Mesnevi'Tercıimesi, IV, 437, b. 733-734. 
3 Mevlana, Konulnrma Göre Açıkimna/ı Mes11evi Tercümesi, IV, 437-438,·b. 735-737. 
• Mevlana, Komılnrma Göre Açıklamalı Mtsııtvi Tercümesi, IV, 438, b. 738. 
3 Mevlana, Koımlnrma Göre Açıklaııuılı Mwıevi Tercümesi, IV, 437, b. 742-743. 
6 Mevlana, Komılnrma Göre Açık/antıılı Mesııevi Ttrcıimtsi, VI, 379, b. 662. 
7 Mevlana, Komılarma GöreAçıklm11alı Mes11evi Tercıimesi, I1,414, b. 1958-1959 
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Misak ayetinde anlatıldığı üzere8, Hakk, ruhlara "Ben siziıı Rabbiııiz değil 

miyim?" diye nida buyurdu. Sonradan tecessüm edecek bütün ruhlar "Be/il (evet)" 

diye cevap verdiler. İşte bu hitabın manevi hazzının hiçbir zaman yok olmadığını 
baki kaldığını söyleyen Mevlana, cisimlenen ruh sahiplerinin dünyaya indirildik
ten sonra ne zaman güzel bir ses işitseler o, ezeldeki Yaratan ile buluşmada geçen 
konuşmanın tezzetini hatırladıklarını bildirir. Hak.ikatte müzikten zevk almanın 
sırrı da ezeldeki ilk vuslatta aranmalıdır.9 

A. Ruhu Dirilten/ Arındıran Ses 

Ruhu dirilten, arındıran ve ötelerin ötesine götüren güzel ses, Mevlana 
cephesinde her türlü dünyevi nimet ve lütuftan daha kıymetlidir. Öyle bir değerli 
nemadır ki bu güzel ses, tıpkı insanı baştan çıkarıp gecelerini gilndüzlerine kanş
tıran bir dilbere benzer. Güzel ses sahibi belki Mevlana için ezeldeki hitabın sahibi 
Serni (Her şeyi i§iten)'nin sözleri, insanı dünyada diri tutan, mum gibi aydınlatan 
bir tesirin kesintisiz devamını sağlamaktadır.10 

Kendisini coşturup hakikatler alemine daldırmayan sözü ve sesi değersiz 
k~bul eden Mevlana, söz üstadı olmasına rağmen söyledikleri insanları etkilerni
yorsa sükutun daha ehven olduğunu düşünür. Bu bağlamda o, Sevgili'nin sözle
riyle CO§muştur; ancak Sevgili'yi atlı kabul ederken Mevlana onun ayağının altm
daki tozdan ba§ka bir §ey değildir. 11 

Duyduğu ses Mevlana'nın gönül tandırında çınlamakta, yıkık-dökük yüre
ği heyec~ndan adeta yerinden ftrlayıp raksa ba§layacak gibidir. 12 Onun dünyasın

da müzikt_en etkilenmeyip de buz gibi kaskatı kesilen, ölüden farksız ve belki de 
ölüden daha beter bir mertebededir. 

Nitekim Mevlana'yı müzikle beraber helal aşk şar~bı, ayrılık ateşinde ka
vurur, pişirir ve kemalata ulaştırır. 

Gaybın dünyevi hiçbir kıyas kabul e~meyen namütenahi güzelliği ve este
tiği sözlere sığmaz, söz ile ifade edilmez, anlatılamaz, övülmekten ötedir. Binlerce 
göz de olsa bir o kadar da ödünç alınsa Nurların N uru'nu görebilmek imkan dahi
linde değildir•;; ancak mekansızlık mekanının gözleriyle hakikati müşahede et
mek, o rnekanlara nail olanlara vaciptir. 

B. Dinlemeyi Seven Mevlana 

Gerçekte Mevlana söz ve ses 9retmekten ziyade dinleyen olmaya taliptir; 
zira o, ağzıncjan ballar dökülen sözlerinde şeker tadı olan hatiple tanıştıktan son
ra her türlü sese karşı ilgisini kaybetmiştir. •~ 

e Bkz. A'raf, 172. 
9 Mevlana, Koııularma Göre Aflklamalt Mesuevi Tercümesi, IV, 436 (580 nolu dipnot). 
10 Mevlana, Divdu-ı Kebir, II, 16-17, b. 162-169. ' 
11 Mevlana, Divdu-ı Kebir, ll, 124, b. 1010. 
12 Mevlana, Divii11-ı Kebir, III, 219, b. 2042-2048. 
13 Mevlana, Divii11-ı Kebir, lll, 261-262, b. 2481-2497. 
•• Mevlana, Diva11-ı Kebir, Ili, 261-262, b. 2481-2497. 
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Müzik ve nağme-_tesiri; · Mevlana'nın .gözü~de, sahibinin vasf:ıyla mukay
y~ttir; zira ?yle sesler vardır ki, zerreleri oynatıp uçurur; dağ işitse tüm haşmetiy

le kalkar, raks etmeye başlar.15 

Dağlan bile oynatan nağmeler, Sevgili'nin dilinde Mevlana'yı sabahlara 
kadar uyutmaz; çünkü bu sözler ve sesler, gönül mahallinin mekanlık ettiği yer
den gelmektedir; ·ancak Rum! için buradaki söz ve sesler, çalgıyla harmanlanmış 
olmalıdır.16 

"Can 11ağnıeleriyle neşeleııdirin beni, telierin seslerini duyıırım bana" diye sesle

. nen Mevlana, güzel ses ve şarkı dinlemeye olan düşkünlüğünü gizlemez: 

UGüzel seslerle söyleyin, dinleyeyim; şarkılannız, duyduğum en güzel en 

temiz şarkılar." 17 

C. Müzik: Gül Bahçesine Açılan Pencere 

Hasılı, Mevlana Celaleddin, muziğin gül bahçesine açılmış bir pencere ol

duğuna inanmakta ve aşıkların gönül kulaklarının hep bu pencerenin başında 
bulunduğunu söylemektedir.1e 

Bu çerçevede Mevlana'run, eserierinde iki kavrama yer verdiğini görmekte
yiz. Bunlar, müziği icra eden çalgıcı ve müzik için yokluğu düşünüleJ!leyen çalgı

dır. 

D. Can Çalgıcısı 

Mevlana'nın ifadeleriyle seher vakti uyanan cahil bir Türk, içtiği şarabın 

tesiriyle ve uykunun mahmurluğuyla bir çalgı ister. Mevlana için can çalgıcısı, 
sarhoşların dostudur. Sarhoşun m'ezesi de odur, gıdası da. Gücü kuvveti hasılı her 
şeyi odur. Can çalgıcısı, sarhoşluğa götürür, onu dinleyenler çalgının nağmesin

den, nefesinde n tadarlar. Hak şarabı, 'insanı can çalgıcısı~a götürür. Ten şarabı ise 
nağmeyi bu çalgıcıdan dinler. Mevlana burada sözde ikisinin 'de adımn bir oldu
ğunu, ancak bu hisle o his arasında fark bulunduğunu belirtir.19 

Çağırruzın son önemli Mevlana araştırmacı ~e yorumcusu Şefik Can, · bu 
ifadeleri şu şe_kilde açıklar: 

"Hakk şarabı insanı, ca11 çalgıcısmıı götürür" denilmektedir. Burada çalgıcıdan 

mıırad, rühiinl çalgıcıdır. Bu ten şarabı ise de, güzel sesleri bu çalgıcıdan dinler demekle, 
bildiğimiz şarabı içerek sarhoş olmuş cahil Türk'ün istediği cismanl. çalgıcı 
kasdedilmiştir. Asimda Mevliiııa'ıwi "can çalgıcısı': "teıı çalgıcısı" diye. çalgıcıyı ikiye 
aymiıası sembolik bir mana taşımaktadır. Şöyle ki mtısikl, karakterimize, luiyumuza 
göre bize tesir eder. iyi karakterli, manaya düşkü11 bir insanı hoş nağmeler illilıl aleme 

15 Mevlana, Divd11·1 Ktbir, III, 319, b. 3119. 
16 Mevlana, Divliı1-1 Kebir, TI, 16-17, b. 162-169. 
17 Mevlana, Div!iı1-1 Kebir, VI, 92, b. 819. 
18 Mevlana, Divfiu-ı Kebir, IV, 407, b. 3927. 
19 Mevlana, Koııu/nrııuı GöreAçıklamalı Mesuevi Tercümesi, VI, 378, b. 643-647. 
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yiikseltirke11, bede11e ait zevklere düşkün kişiyi de aym nağmeler cismit11l zevklere, 
ne(sii11f arzulara götürür."20 

Güzel yüzlü çalgıcıya müziği el çırpa çırpa okumasını söyleyen Mevlana, 
onu münacat erine benzetirken, kendisini meyhane rindine (kalender) indirge
mektedir. Mevlana, kendisini görmek isteyen beden ' nakşına kapılıp bağlanmış 
kişileri ikaz eder: 

"Cam görmeye imki/n yakiiir; beli de mevlıanenill Callıyım. "21 

Çalgıcıya hitabı devam eder Mevlana' nın; 

Allalı için aşk sarftaşıt gibi mızrap vur; mızrabına öyle bir vur k~ çeng gibi biz de 
düzene girelim. 22 

"Se11i atılatmaya dilim dö11müyor be11im; o harfler yetmiyor aniatışıma benim." 
diyerek gönlü ne lı itap eden Mevlilnit, bu esnada çalgıcıyı da mwtmaz: 

"O çalgıcı, çalgıcıya benim vumşlarımla vurmada, göııliimce çalmada ya; dilimill 
yerine biitü/1 varlığını oııım perdesi11de11 dö11üp duruyor; gönlümiin halini o vuruşla a/1/a
tıyor. n:ıs 

Çalgıcıya çalacağı perdeyi söyleyen Mevlana, bunun gerekçesini Sevgili'ye 
bağlı olarak i fade eder: 

"Çiinkii sevgilimiz sarlıoş bir lıalde geldi; o tertemiz, o vefa/ı yaşayış, sarlıoş ol
muş, çıkageldi."24 

MevHina, çalgıcıya yönünü varlığın ötesine yani yokluğa çevirmesi husu
sunda nasihat etmeyi ihmal etmez: 

"A çalgıcı, yüzü11ii yokluğa çevir, çünkü varlık yol kesicidir; çünkü varlık lıaiııdir, 
Iraili korkak olur, hiçbir korku çeken de neşeli olamaz."25 

. Hakikatte Mevlana bir arılarnda görünmeyen alemierin bakiliğine, dünyevi 
maddi alemin de sahte ve sanallığına dikkat çekmektedir. 

Aşıklar çalgıcısı, Rumi'den gelen nağmeleri terennüm etme teklifiyle karşı 
karşıyadır; ancak Rumi'nin kulaklan her sese açık değildir. Çok yüksek sesli zurna 
bile onun kulaklarını etkilemez.24 

Mevlana'nın zarif, nazik çalgıcıdan istekleri bitip tükenmez. Bazen de o, 
söylediği gazelin kalan kısmını onun tamamlamasını ister; ancak Mevlana,· çalgı
cıdan gazeli kendi istediği gibi neticelendirmesini talep eder:27 

"A 11itzik çalgıcı, bu gazelin geri kalaımı ı, istediğim gibi se.ıı say-dök artık. "28 

20 Şefik Can, Komtlarma COre Arıklamalı Mwıe1•i Terelimesi içinde, VI, 378 (324 nolu dipnot). 
21 Mevlana, Diviiıı-ı Kcbir, ll, 127, b. 1024-1025. 
22 Mevlana, Diviiu-ı Kebir, VII, 344, b. 4436. 
23 Mevlana, Diwl11-ı Kebir,II, 135, b. 1088-1089. 
2' Mevlana, Divliıı-ı Kebir, III, 400, b. 3857. 
ıs Mevlana, Diviiıı-ı Kcbir, ııı, 432, b. 4151-4153. 
16 Mevlana Di viirı-ı Kebir, lll, 457, b. 4385. 
27 Mevlana, Diviiıı-1 Kebir, ll, 301, b. 2471-2472. 
ıe Mevlana, Diwiıı-1 Kebir, VII, 604, b. 8018. 
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Müzikt~ önemli bir yeri olan gazel, Mevlana için de vazgeçilmezdir. Bu an
lamda o söylediği gazeller için okuyucusuna sığınır: 

11G~el, giidük kaldıysa ayıp/ama; uçup gidell lıatırtltı vefa yoktur ki. nl9 

Mevlana gazel söylemeden edemez, yoksa rahatsızlanır ve gazeli vurmalı 
enstrüman çalan davulcudan ayırmaz: · 

11Gazel söylenıezsem ağzımı yarar bellilll, çal çağır, fazialaştır sözü, fazlaltıştır 

lleŞey i, llifıayet Seli bir dtıVllfcUSı/11 der. nSD 

Ancak onun için gerçek gazel, harfe bürünmüş şekilde olan değildir. Gazel, 
candan suretsiz ve harfsiz olmalıdır.sı 

E. Çalgı: Hasta Gönüllerin Mahallesine Getirilen Alet 

Çalgıcıdan sonra Mevlana; çalgıyı ele alır. Onun için çalgı, hasta gönüllerin 
mahallesine getirilen bir alettir: 

"Getir medisimize çalgıyı, kerem salıibi ol bize karşı, kerem sahibi; lıasta gönülle
rili malıallesinde mirlıametli davra11, merhametli. 032 

Ancak Mevlana, çalgının büyülü ve şatafatlı sesine kendisirıi kaptınp ana 
İstikametten çıkanlan ikaz eder. Bu çerçevede o, bu halin geçiciliğinden dem vu
rur: 

"Niye çalgıyltı ueşeleııip sarhoş ola11 var ki alıe11gi bıraktı da o lıelva/ar yiyen tat
lı, güzel dudaklara düştii gitti. Başinı kiipe daya, testiyi kiipü11 yammı koy, sıçrayıp 
kalkacaksau sıçra, kalk, küpüıı yauına var a kavgadan, gürültüden sarlıoş oftıııış kişi.'~.» 

Mevlana için, hakiki çalgı, halkı eaşturan çalgı değildir. Onun nezdinde 
dinlenilecek olan "ke11diııde11 geçetı catıın çalgıcısıdır": 

"Gece oldu; lıa/km coşıışu diııdi; kalk, coşma sırası bizde artık. Bu gece, se11den 
değer buldu, üstünlük elde etti de kibrindeıı, dü11e omuz vurmada. Bir müddet, çalgı 

di11ledik; şimdi de kendiilden geçeu caıım çalgısını diuleyelim. "04 

Şu halde Mevlana öğretisinde güzel ses dinlemek aşıklann gıdasıdır; zira 
güzel sesleri dinleyişte buluşma, kavuşma hayali vardır. Gönüldeki hayaller güzel 
sesle gelişir, hatta o hayaller güzel ses yüzünden şekiliere bürünür. Demek ki 

musiki, karakterimize, huyumuza göre bize tesir etmektedir. Hoş nağmeler, iyi 
karakterli, manaya düşkün bir insanı, ilahi aleme yükseltirken;. bedene ait zevkle

re düşkün kişiyi de aynı nağmeler cismani zevklere, nefsani arzulara götürür. 

Can nağmeleriyle şenlenen can sesi, güzel sesler ve müzik, · Mevlana'nın 
yüreğini heyecandan kaynatır, coşturur. Ondaki gaye, ancak rebabın dilinde, 
k4dümün sesinde, neyin ahenginde ve mutriblerin maharetinde duyulabilir. 

29 Mevlan.i, Divau-1 Kcbir, V, 4, b. 26. 
SD Mevlana, Diviiu-1 Kebir, ı, 343, b. 3151. 
sı Mevlana, Div/iu-1 Kcbir, ıı:a3, b. 690. 
32 Mevlana, Divnu-ı Kcbir, III, 257, b. 2440. 
»Mevlana, Div/ıu-1 Kcbir, II, 255, b. 2074-2076. 
34 Mevlana, Div/iu-1 Kcbir, V, 292, b. 3460-3463. 
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n. MEVLANA'NIN D İLİNDEKi MÜZİK ALETLERİ 

Mevlana düşüncesinde müzik a.Jetleri önemli bir yer tutmaktadır. Eserle
rinde, Mevlana, tespit edebildiğimiz kadarıyla saz, davul, zurn~, rebap, kemehçe, 
kudüm, def, tambur, kopuz ve neyden bahsetmektedir. Şimdi bu müzik aletleri
nin, Mevlana dilindeki yer ve konumlarını ele alabiliriz. · 

A. N az Etmeyi Bilmeyen Saz 

Mevlana müzik için aşıkların gıdasıdır demişse, onun enstrümanları için de 
benzer düşüncelere sahiptir: 

u İki telli-üç tel/i sazlarla lıer gün, canuuzı besleyin-gitsin.nas 

Dolayısıyla sazın çıkardığı sesler, ruhun ihtiyacı olduğu beslenme kaynağı 

olmaktadır. 

Can çalgıcısını saza mızrap vurmaya davet eden Mevlana, bunun gerekçe
sini şöyle açıklar: 

. "Sarfıoş gönül, bugün selzer çağıllffaıı beri sevgili vi amyor.n;;ı; · 

Aşk ateşi, Mevlana'yı yalnız' bırakır; ancak bu yalnızlık hali onu başka şey

lerle pişirir. P~şmek, Mevlana için sevgiliye kavuşmaktır. Sevgilinin sazı boş dur
maz ve naz. etmenin ne olduğunu bilmez, sürekli çalmaya haz.ır bir şekilde sarhoş
luk atmosferi içerisinde sevgilllerin birleşme anına şahit olur: 

usenin aşkma lllllllalı, smin sevdam benimseyip kabul edeli seninle savaştan ay
rıyım, teki m; seninle barıştı eş oldum ben. Beııi ıspanak say da istersen ekşi pişir, istersen 
tatlı; neyle pişersem pişeyim, piştim mi sana kavuşwm, senilı/e birleş ı i nı demektir. Sazı 
öylece durup durnıada; lıalbuki lıiç de naz etmeyi bilmezdi o saz; bir yanlışlık varsa 
bendeıı oldu mmlaka, çünkü ben sarhoş bir lıalde sıçrayıp meydana çıktım. Sen de sar
lıoşsun, ben de .sm:Jıoşum, senin sarlıoşluğımla benim sarlıoşluğum birbiriize karışmış; 
zaten biz, luıvaıı eliyle lıavaıı gibi lıem ikiyiz, lıein b.ir.n57 

B. Heyecaniandıran davul 

Belki çıkardığı sesin aşırılığındandır bilinmez ama Mevlana gül bahçesinde 
davulun az çalınmasına taraftardır: 

"Yeter, davulu az çal ... çünkü bu bağda, bu gül balıçesinde seııiıı davulunun yaıu 
başmda yirmi tane başka tagar var.»aıı 

Ancak Mevlana şunun farkındadır ki, davul sesi insanı bambaşka alemiere 
ta§ır ve heyecanlandırır. Pervane, nasıl ki aşkından ateşi düşünmez, aşka dalan da 
canı düşünmez. Savaş eri davulun sesini duyunca bedeninden soyutlanır ve trans 
haline geçer. Artık onu kimse durduramaz; çünkü o heyecanın zirvesine ulaşrruş
tır.39 

as Mevlana, Div/111-ı Ktbir, VI, 244, b. 2429. 
36 Mevlana, Diwi11·ı Ktbir, VII, 91, b. 117. 
57 Mevlana, Div/111-ı Kebir, ll, 123, b. 996-999. 
38 Mevlana, Diva11-ı Kebir, VII, 528, b. 6937. 
39 Mevlana, Div/111-ı Ktbir, VI, 134, b. 1226-1239. 
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Mevlana, davul ile birlikte zurnanın kaderlerini birbirlerine yaklaştuu. O, 
zurnanın ağlayışını ve davulun inleyişini kıyamette çalınacak sur sesine benzetir. 
O sesler ki, "İıısaıım gönlünde uyuyan hatımiart ııyandmr. "•o 

. C. Ağlayan Zurna 

Kıyametteki sur sesine benzeyen zurna, Mevlana düşüncesinde, sesindeki 
ağlama tınısı ve feryatla özdeşleşmiştir: 

"Artık şehirde zurna sesinden ba~ka bir feryat duyamazsııı, lıiçbir evde, çenkten 
başka bir ağlayış işitemezsiıı."" 

Zurna insani kimliğe bürünür ve sevgilisinin dudaklarını bekleyen aşık gibi 
kendisine hayat verecek dudaklan beklemektedir; ama yine de zurna ağlamaktan 

geri duramaz: 

. "Zuma gibi o d udakları beklemede dokuz tane göz açmışsmi mademki o dııdak/a-
" görmiiyorsım, o perdedeıı ııe diye ağlayıp durursun ?" •ı 

Mevlana zurnaya verdiği değeri onu üfleyen zurnacı için de esirgemez ve 
onu övgüler! e yadeder: 

"Dostlarım, dostlartnı, o nazik-ııazenin zıımacınm yüzüııdeır_ nazikler-ııazeııinler 
malıal/esiııe, lıer gün, bir coşkunluktur, düşer."~3 

D. Aşıkların Dili ve Sesi Rebap 

Müzik aletleri içerisinde, Mevlana için rebabın ayrı bir yeri vardır. Neyden 
sonra en çok dillendirdiği çalgının rebap olduğu söylenebilir. 

Nitekim o; kendisini rebapla aynileştirerek aşk rebabı olduğunu söyler. Bu
nunla yetinmeyen Mevlana, aşkının rebabın aşkına benzediğini, Allah'ın lütuf 

yayı olarak acıyı, ihsan rruzrabını istediğini dillendirir: 

"Ben de aşk .rebdbıyım, aşkını rebiibm aşkına beuziyori acıyı_ Tanrı'nın lütuf ya
ymı, ilısan mızrabwı istiyorum. Sevgilin yoksa ne diye aramaz, istemezsiıı? Sevgiliye 
kavuşwysan ne diye neşelemııezsin, çalıp çağırmazsın? Eşiıı seııinle uzlaşmıyorsa ııiçin 

. sen, o o/muy~rsım? Rebiib feryat etmiyorsa ne diye kulağmı burmuyorsiın?"44 

Rebap, Mevlana'nın gözünde, aşıkların zilcri olan sema için vazgeçilmez bir 
enstrümandır: 

"Adunı yaya kadı tak, mahkemenin içinde de adalet salıibi dei yahut da padişa
lım duacısi diye çağır beni de dua/ara !imin diyeyim. Bu düzenle reb!ipç1y1 oraya bir soki 
isterseli adımı değiştiriri fiiliineddill diy.e bir ad takarsm bana. Zateli lıa/k, şekilden, 

addqıı ibarettir, /ıam meyvaya benzeri kimiıı haberi var onlardan lıangisi acı, hangisi 

40 Mevlana, Komtfarma Göre Açıklamalı Me.sııevi Tlrcıimcsi, IV, 437, b. 732. 
41 Mevlana, Divtiıı-ı Kebir, ı, 202, b. 1924. 
42 Mevlana, Divtiıı-ı Kebir, V, 479, b. 6580. 
4' Mevlana, Oivtiıı-ı Kcbir, VI, 92-93, b. 819-820. 
44 Mevlana, Diviııı-ı Kebir, III, 343, b. 3361-3362. 

.. · 



Mevlana Ve Müzik 183 

tatlı? Kadıya bir lıal gelir de sema etmek isterse bir güzelce rebap çalarım ona, tatlı bir 
Iralde sema'ya sakarım onu."'5 

Rebabın çıkardığı ses o kadar tesirlidir ki, mezardaki ölü akıncı bile bu sesle 
dirilir, mezardan çıkar, kalkıp raks etmeye ba§lar. Rebap sesiyle kefeninden soyu
nan ölüler birer birer mezarlanndan kalkarlar, hayatın akı§ına kendilerine kaptı

rırlar: 

"Rebiibın sesinden Akıncı da dirilir; nıezamıdan başını çıkarır, kalkıp oynamaya 
koyuluri aferin der, beğenir beııi. Çalgı çalana, sarlıoşçaswa lurkayı çıkarıp atar gibi 
kefeninden soyuııur, önünıe atar; ondan sonra ölüler, o anda, birer-birer mezarlarwdan 
çıkarlar. "46 

Gönül duysun diye, rebabın her damarında, her telinde bir fecyat, bir ses 
çınlamaktadırY Belki bunun için rebap beklemekten öldüm diyor. 

Her §eye rağmen rebap, yine de Rumi için yeri ba§ka bir enstrümanla dol
durulamayacak kadar değerlidir; zira rebab a§kla özde§le§mi§tir: 

"Ben de aşk rebiibıyım, aşkım rebapçı. .. Ralımaıı'llılütııflarmdaki o rtılımeti isti
yortım beıı." 48 

Nihayetinde Mevlana, kar§ıla§tığı her türlü sıkıntı ve sorun için teseliiyi 

rebapta aramakta, bunda da mesafe kaydetmektedir: 

"Bütiin sorular da onun, cevaplar da; ben re baba ·döıımüşüm . .. boyıma in/e diye 
mızrap vurmada, yay çekmede. "49 

B·umınla birlikte büyük Sufi, rebaba toz kondurmaz ve onun için hiçbir 
tenkide rıza göstermez: 

"Rebiip, güdük kaldıysa ayıplamai uçup giden lıatırda vefa yoktur ki."Sfl 

Mevlana, İbrahim Ethem'i sıcak ku§ tüyü yat~gtndan uyandıran bekçilerin 
sesiyle, güzel çalınan rebap nağmelerindeki amacın misakı (ahitle§me) hatırla
maktan ba§ka bir §ey olmadığını dü§ünür: . 

"İbralıim Etlıem Hazretleriııiıı dam üstünde dolaşan bekçi/erin seslerindw, yalwt 
güzel çalınan bir rebfib11ı nağmelerinden nıaksadı, iştivak çekenler gibi "Ben sizin Rab
biniz değil miyim? lıitabwm lıatırlanması, lıaval edi/nıesi idi. "51 

Gönlü canlandıran, CO§turan ve çıldırtan rebap, sesiyle insanın aklını hal
den hale sokar, kendinden geçirir, öte alemiere daldırır: 

"Rebiibı kucağma aldı, külalımı başmdan çıkardı, yere koydui baş aynatmasım 
görünce göniil elden gitti. Gönül, onun ibrişim tellerinden mekik gibi dönnıedei öyle fır-fır 

45 Mevlana, Div/111-1 Kebir, V, 470, b. 6436-6439. 
46 Mevlana, Divliıı-ı K~bir, V, 470, b. 6440-6441. 
'

7 Mevlana, Divtiu-ı Kebfr, VII, 101, b. 1244. 
48 Mevlana, Divt111-1 Kebir, VII, 604, b. 8016-8017. 
' 9 Mevlana, Div/111-1 Kebir, VII, 656, b. 8732. 
50 Mevlana, Divt111-1 Kebir, V, 4, b. 25. 
51 Mevlana, Komıltımrtı Göre Açıkltımalı Mes11evi Tercümesi, IV, 436, b. 731. 
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dönmede ki o ibrişiın bükeııiıı gözlerine hem görünnıede, lıem görünmenıede. Şu ergaıw

nıını iki-üç telini biraz gevşek bırak; çünkü aklı lıaldeıı lıale sokan ses~ pek tiz geliyor.nsı 

Feryatlar ve vuruşlar, Mevlana'nın gönlünü bir rebaba dönü§türmüştür; 
ancak o, bu halinden sıkıntı duymaz; bilakis lezzet alır. Hatta Mevlana, sevgilinin 

kendisinden rebabı çaldıkça aşk sarhoşluğu içerisinde yıkık gönlünün etrafına 
dönmesini arzular. Ta ki, yı kık gönlü canlanana kadar: 

"Daha oyunun başı, binlerce taş yuttun; lıala örtii ardmdasın, halbuki binlerce 
örtiiyii yırttm. Gizliden gizliye ne feryatlar var, ne vuruşlar var gö111iime; gönlüm bir 
rebdb, amma ııe de güzel bir rebap ki se11i11 gibi rebahinin elinde. Gönlüm, saııa bir 
rebap; bedenim, senin yıkık-dökük bir alanın. Rebap çalarak dön şu yıkık-dökük alailin 
çevresinde sarlıO§fa."53 

Gönülleri harekete geçiren rebabın dili adeta bir insanlık/dünya lisarudır. 
Herkes onun dilinden anlar, kendi ruhu ve yüreğine düşen hisseyi ondan nasiple
nir: 

"Reb!ibm şu dosdoğru ses~ ister Türk olsun, ister Rum ülkesinden, ister Arap; 
aştksa Onun dili11cedir, O/lUn di/idir."54 

Her darnannda ve telinde yeni bir feryat ve haykırış olan rebahtan gönül 
müstağni kalamaz. Rebabın feryadı, Mevlana Celaleddin'in gönlündeki acıyla 
vuslat bulup, sözle anlatılması mümkün olmayan duygular yaşatır: 

"Şu rebabm lter damamıda, lıer telinde yeni bir feryat var, ye11i bir ses; lıem de 
nerde çaltştyorum, gönül duysun, anlasm diye. Yanlışltkla çaldığtmı sanmaym diye omm 
lıer feryadiilm gönlünü bir başka tatla yoğurnıuşıım ben. nss 

Her şeye rağmen, rebabın asla malızun bırakılmamasını ve küstürülmeme-
sini, parmakların ondan yoksun kalmamasını, öğütler Mevlana: 

"Rebab, tam!ia düşer de ağiarsa o bağtşlaytCt avucunu aç, ona da ilısan et."56 

E. Yüzüstü Düşen Kemençe 

Rebabın tesiri o kadar güçlüdür ki, Mevlana'yı kemençe gibi kendi~den ge
çirip yüzüstü kapaklanmasına bile sebep olabilir: 

"Rebiib onım yüzünden inlemeye başladt mı, kemençe gibi yüzüstü diişerinı; lıatip, 
lıııtbe o~uınaya koyuldu mu, o anlattştaıt söz açmaya koyıılurıım.n57 

Sonunda Mevlana, susmayı tercih eder; ancak onun yanmış kavrulmuş 
gönlü harfiere ve kelimelere döküldüğünde bütün bedenleri yakar kül eder: 

"Dille söylemeden vaz geçtim, sustum ... Çünkü yanmış-kavrulmuş bir gönlü m var; 
gönliimden söz açarsam sözlerim seni de yakar kavumr.'58 

52 Mevlana, Divaıı-ı Kebir, III, 219, b. 2043-45. 
53 Mevlana, DFw1u-ı Kebir, III, 297, b. 2875-28n. 
54 Mevlana, Divan-ı Kebir, IV, 154, b. 1402. 
55 Mevl~na. Divan-ı Kebir, Vll, 101, b. 1244-1245. 
56 Mevl§na, Divan-ı Kebir, V, 4, b. 25. 
57 Mevlana;Divıin-ı Kebfr, VII, 239, b. 3026. 
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F. Ulelerin Çaldığı Enstrüman Kudüm 

Mevlana kültüründe kudüm musikinin vazgeçilmez enstrümanıanndan bi
ri olarak kabul edilmektedir. Ruınl, belki bu sebeple, İslam kültür ve medeniye
tinde çok önemli olan yazılışı da u Allah" kelimesine benzediği için mistik bir hale 

bürünmüş lalelere kudüm çaldırmaktadır: 

"La/eler kudiim çalmada, yasemin oyuna koyu/muş ... süsenceğiz sarlıoş olmuş da 
yasemin de kim oluyor denıekte."59 

G. Vuruşlara Aşık Pek Yüzlü Def 

Def, sadece Mevlana öğretisind~ değil, diğer sufi ekallerde de en zararsız ve 
hakkında fazla söz edilemeyecek bir müzik enstrümanı olarak gözükmektedir. 

Def zikir meclislerinin aynlmaz bir parçasıdır. Defin ritmi, kalbten çıkan Allah 

nidasıyla buluşup zakirieri kendilerinden geçirip ötelerin ötesine taşımaktadır. 

Def, Mevlana'ya mekansızlık mekanının yolunu gösterenede Şems-i 

T eb rizi'yle birlikte yol arkadaşıdır: 

"Ey çalıp çağıranlarm safına baş olan ça!giCI, vur, vur elin/e defe, vur gönlümün 
yolunu; zaten evin yolunu kaybettim, evi bilmiyorum ben. Ey Tebriz/i Taıırı. Şems'im 
beııim, senden başkasıyla uzlaşıp birleşenz em, diişerim-kalkartm, evi bilmiyorum ben. "60 

Def, sarhoşun nefesinden gerilmez; ancak avuçla sıvazlanarak gerilir. Neye 
karşı defin sesi, daima hafiftir ve öyle de kalacaktır.61 Hafif sesli defin sesini duyan 
beden, bir avuç can şarabı alır ve ok atmaya koyulur.62 

. "De(in yüzüne birkaç sil/e vur", der Mevlana; sözlerine devam ederek arka
sından "feryat ed w neye ü{ı'irüver. 11 diye seslenir.63 

Ancak aşkın galebe çaldığı ortamda Mevlana, onlarca defin etkisizliğini de 
söylemekten çekinmez: 

"Ey ay yüzlü dilber, senin vasfınm ilk sözleri, başlığı bile tam yetmişiki defıer ol
du da o lıasetçi Ziilıreniıı elinde, tam yetmişiki def,, ıs/andı, ses vermez bir /ı ale geldi."64 

Vuruşlara aşık olan defin, bu özelliği onu iki büklüm hale sokmuştur. 
Rebab olan, ney olan Mevlana şimdi, aldığı darbelerin. ve sıkıntıların baskısıyla 
def gibi iki büklüm olmuştur: 

"De{ gibi, ayrtlığmm vuruşlartyfa be/im, iki büklüm oldu; ne diye. şu gönlümeline 
düşmezsin def gibi?"65 

Bazen Mevlana, çalgı ve kötü nağmelerin elinde kalmış bir biçare görünü
mündedir: 

~ 
58 Mevlana, Divtiıı-ı Kebir, VJI, 239, b. 3027. 
59 Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, VII, 637, b. 8486. 
60 Mev!ana, Diviiıı-ı Kebir, U, 131, b. 1065-1066. 
61 Mevlana, Diviiıı-1 Kebir, ll, 16-17, b. 1~2-169. 
62 Mevlana, Divaıı-ı Kebir, Ul, 261-262, b. 2481-2497. 
65 Mevlana, Divtiıı-ı Kebir, V, 4, b. 24. 
64 Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, n, 15, b. 127. 
65 Mevlana, Diwiıı-1 Kebir, V, 479, b. 6581 
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ncaııda /lt çalgılar çalmmada; kaplardaı; neler dökiilınede . .. kulağa de(, berbat 

ııağnıe/eri, şarkı sesleri gelmede.n66 

Ama yine de Rurİll, aşk çalgıcısı olmaktiı.n şikayetçi değildir. O bu çerçeve
. de elindeki defi, aşk defteri olarak tasavvur etmektedir: 

"Hele, ben aşk çalgıcısıyını; başkalarıysa altlll çalgıcısı; benim defim aşk defteri; 
onların defleriyse ıslak de(61 

Çalgıcı pek yüzlü defe hüzühlü yurdukça Mevlana, aşkınlığa yaklaşıp gam 

ve kederinden uzaklaşmaktadır: 

"Dostcağızlar, gamlt bir !ta/deyim; bu gamlt ltalinıde, şu oynadığımzdaıt dalta da 
bir !ta/de oyııaym; aşk attm kaçtı, ııe dizgiıı kaldı elimde 11e eğer. AY. yüilümüziin gözü 
öıtiinde sarhoşça bir oyııaym; çalgıcı Allalı içiıı olsun, d efe lıaziıt-vu,n" 

"Pek yüzlü def, vuruşlara aşık; o feryat edeıt ıteyin, dudağa meyli var. Defin yii
züıu! birkaç sil/e vur; o feryat edeıı neye üfüriiver." 69 

Mevlana Celaleddin, çalgıcıdan defe daha da hazin vurmasını ister; zira o, 
bu vuruşları, çalgıemın ibadeti olarak nitelendirir. Defe her vuruş, Büyük Sufi'ıiin 
gözünde ve gönlünde Şems içindir. Şems için defe vurulan her darbe, Mevlana'ya 
Firavun'un varlık a.Iernine, Musa'nın yokluk aleminin işareti olan sapasını vurma

sını çağrıştırmaktadır: 

"Ay yüzlümüziiıt gözü ötıütıde sar!toşça bir oytıay11ı; çalgıcı Allalt içiıı olsun, defe 
lıazin vur. Caımndaki aşk için oy11a ey merlıametli dost; ey çalgıcı, vur defe; de( çal, 
seıtill ibadeti11, ancak bu. A çalgicı bu def çalış, Tebriz'i11 övünciine, dilher padişalıa, 
ca11larııt caııma ca11 ola11 Şemseddi11'edir. A Çaigıcı, Şemseddiıt, Şenıseddiıı dediu de 
0111111 adım andm ya; bir uğurdmı başınıdan aklımı da kaptm-gitti, dinimi de. Madem 
Şemseddi11 dediu, sak111 bu sözii düşürme ağzında11; bu11daıı başka bir ad söylerseıı, bir 
başkasım dilerseti küfiir olur, kiifiir. Çalgıcı, usaııdm sözlerimde11, usandın . .. fakat dile
diğiııi yapma; böylece siiregitsitı bu, siiregitsin. Çalgıcı, çetıgi kaldır da mfisikiiar çalma
ya başla .. suçumdan bir ateş al, iövbeyi istiğfarı ver ateşe. Aşk Kelfmi, varlık Fira
Vıtll'tlllll bir uğıırda yok et; Musa'11111 yokluk sopasmı çal başına·Firavun'un."70 

H. Gönülden Nağmeler Koparan Tambur 

Mevlana, gönülden nağmeler koparan müzik aleti olarak nii:elendirdfği 

tamburu, gökyüzünün dönüşünden çıkan sese benzetmektedir: 

"'Hikmet salıibi kişiler; 'Biz' derler, 'Hoşa giden bti musiki tıağmlleriııi gökyüzü
uüu ve gökyiiziiııde bulunalt yıldızlarm dötıiişüudeu aldık. Ha/km tambuda çaldığı, 

ağızia söylediği sesler, gökyüzüiliili döııiişii~tdell çıkalt seslerdir. "'7ı 

66 Mevlana, Diviiu·ı KtUr, VII, 260, b. 3303. 
li1 Mevlana, Diviiıı-1 Ktbir, VII, 361, b. 4674. 
68 Mevlana, Diwiıı-1 K ehir, VII, 638, b. 8490-8491. 
69 Mevlana, Diviiıı-1 Kebir, V, 4, b. 23-24. 
70 Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, VII, 638, b. 8491-8499. 
71 Mevlana, Komtfnmta Care Açıl:lamnlt 111/esuevi Tercümesi, IV, 437, b. 733-738, 742-743. 
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Gökyüzünün dönerken çıkardığı-sese benzetilen tarobur sesi, gönül hazine
sinden nağmeler çıkarmaktadır: 

"Tambur, yaşayış dediğin bizim yaşayışımız diye göniild~n nağmeler koparmış; 
caıı arısı, şu baldan mimarlık öğrennıiş.nn 

İ. Feryat Eden Kopuz 

Türklerin ana yurdu Ortaasya'yla birlikte anılan ve destanlarda da adı sık
ça geçen kopuz, Mevlana düşüncesinde rnızrabına vuruldukça feryat eden bir hal 
yaşar. Kopuz, mızrap yedikçe de yerinde duramaz ve feryat eder: 

//Mademki inanan, feryat edip ağlamada kopuzdur, kOJ1UZ, kendisine birisi mız
rap vurmadıksa nerden feryat ed_ecek? f:$iiyiikler büyüğü fertılı geldi çalti, ulular ulusu 
feralı geldi eriıti; eıı devamlı kerem geldi, aylamı ayı geldi. Kopuz lıuy edinnıiştir, mız
rap yemedikçe d ura m az, dayaııamaz; çalg11mt ayakitırma yüz sürer, başvurur. nr. 

Mevlana kültür ve öğretisinde üzerlerinde birer birer d urulan müzik aletleri 
bir tarafa, hepsine bedel ney bir tarafadır. Peki neden ney bu kadar önemli ve 
vazgeçilmezdir? 

III. MEVLANA'NIN NEFESİNDEN ÜFLENEN NEY 

Farsça kamış anlamına gelen ney, konuşmada, NtJy'ın hafiflemiş şeklidir. 
Kamıştan yapılan ve nefesle Çalınan müzik aletine de bu isim verilmiştir . .ı• 

Niiy-zen, Ney-zeıı, ney üfleyen kimseye denir. Mevlevilikte, özellikle Mes
nevi'nin, "Şu ne)l'in neler söylediğini can kulağı ile dinle, o ayrılıklardan şikayet etme
dedir.''75 ifadesiyle başlamasından dolayı, ney, adeta o tarikata özgü• bir müzik 
enstrümanı olarak algtlanrnıştır. Bununia birlikte neyzenleri idare eden, onların 

başı · saytl~n ve bu yüzden de tekkenin Neyzenbaşısı olan m!y-zene, Türkçe 
neyzeiıbaşı yahut Farsça serniiyi denir. Ayrıca devrinin en güzel ney çalanına "ney 
çalaniann kutbunanlamına Kutb-1 Na yi adı verilmiştir. 76 

Neyzen, neyi iki eliyle tutup, sola doğru eğerek üflediği cihetle bakışı, yu
karıdan aşağıya doğru ve göz ucuyla, özellikle de diğer yanına bakarsa şaşıca ola
cağı cihetle, bu çeşit şaşı bakışa, "neyzen bakışı" denilmiştir. n 

A. Allah'ın Sırlarından İnsana Fıstldanan Ses 

Gönül erbabının elinde alelade bir kamış olmaktan çıkan ney, Allah sırla

nndan insana fıstldanan bir· ses, bir nefes haline gelmektedir. Bu ses ve nefes, 
önce, Mesnevi'de "Şu ney'iıı neler söylediğini can kulağı ile dinle, o ayrılıklardan şika

vet etmededir" diye dilleniyor, ney olmaktan uzaklaşıp Mevlana'nın kendisine 
dönüşmektedir. Hakikatte ney, benzi sararmış, varlığını Hakk'a adamış, Hakk 

72 Mevlana, Diviiu-1 Kebir, I, 202, b. 1925. 
ı; Mevlana, Divii11-1 Kebir, Il, 77, 628-630. 
74 Gölpınarlı, Tnsavvufıau Dilimize Gt!ftll Deyimler ve Atasö::leri, s. 247. 
75 Mevlana, Kouulttrma Göre Açık/mualı M~suevi Tercıimesi, 1, 13, b. 1. 
76 Gölpınarlı, Tttsnvvtt{tatt Dilimiu Geçeıt Deyimler veAıasözlui, s. 248. 
n Gölpınarlı, T nsnvvufıau Dilimize Gt!fttı Deyimler ve Altlsözleri, s. 248. 
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aşığını simgelemektedir. Neyin üzerindeki yedi delik, insa!f başındaki göz, kulak, 
burun, ağız gibi yedi deliği ifade etmektedir. Şu halde ney, insan-ı kamili dile 

getirmektedir. İşte Mevlana, Mesnevi'de böyle bir ney idi. Bu hususu Mesnevi'yi 

İngilizce'ye ç~viren Reynold A. Nicholson şu sözleriyle çok güzel tasvir etmekte

dir: 

uMevlana, kendisini, Çelebi Hüsameddin'in ağzından üflenen ve kendi ya

rattiğı giryan mOsikiyi döken bir neye b~nzetir:78 

B. uHz. Davud'un Sazlıktan Kopardığı Kamış" 

Hasılı ney, sazlıkta biten stradan bir kamış parçası değildir; zira ney, aşığın 
elinde ateştir, gönüldür ve Allah'ın sulanndan bir strdtr. Neyle ilgili anlatılanlar 

içerisinden birisi öne çı.kmaktadtr: 

"Derler ki, Peygamber Davud, bir gün bir sazlıktau geçiyormuş. Bu sırada hafif 
bir rüzğar esmeye başlamış: Kamışlar başlamış ötmeye; ama ue ötüş. Hz. Davud olduğu 
yerde çivifenmiş kalmış. Bu ses, 11e italıi ses, u e içten teremıiim ... Bir tanesitti koparmış, 
dudaklarma götürmüş, başlamış üflemeye ... Bundan sonra Tanrı'ya olan aşk ve muhab
betini bu kamışltı dile getirmiş. Bu kamış ouuu eliude kamış olmtıktan çıkar, aşk haline 
getirmiş. Davud'tm ilahileri ve pek meşhur davudl sesi, terenllümleriyle, yaııık nefes i ve 
sesiyle, feryat eden bir aşık misali ney'le ilgili olsa gerek."79 

Menkıbeye göre Hz. Davud'un sazlıktan kopanp üflediği ney Mevlana'nın 
sözlerinde sevgilinin büsesini hatırlatır: 

"Gizli sırltımil söylemede cihaum. O yamk ney, o yaı11k ney, yamk ney. Ney ne
dir? O btısesi.giizel ciiuamn, öptüğü şey, öptüğü şey, öptüğü şey. n 

Rebap ve ney, aşkın mekan tuttuğu evin temellerini meydana getiren yapı 

taşlandır. Bu sesiere mübtela olan aşık, vecde gelir,80 aşkın aleme seyr ü sefere 

çıkar. 

'"Huu' diyen neyden neflıa-i i/alı/ .(ila/ıi nefes) akar, Rabbiini hitap ve ses yausır; 
'Ben sizin mbbiniz değil miyim?' {Ara(, 172} lıitabmdaki doyumsuz iihenk akseder. 
Kudüm ile yüce yaratanm 'Ol' (Yasin, 82} emri dile gelir. Varlık iiiemi vücud bulur, 
gönüller Tanrı tecellileriyle dolar."81 

C. Neyin Sesindeki Aynlık ve Aşk Ateşi . 

Sazlıktan ve nihayetinde kamışlıktan koparılan ney, aynlık ate§iyle yanıp 
tutuşmakta ve bu halinden şikayetçi olmaktadır. O, kendisini ancak aynlık acısı 

çekmiş, gönlü yaralı, içli insaniann anlayabileceğini düşünür: 
11Şu ney'iıı ueler söylediğitti can kulağı ile dinle, o ayrılıklardan şikayet etmede

dir. Ney kendine has bir dille, hal dili ile diyor ki: Beni kamışlıktan hstiklerindw beri, 

78 Önder, Mevla11ii, s. 111; Cizre, u Mevlana Celaleddin Anadolu'ya Süleyman Pa§a:dan Önce Gelmi§ti" 
Mevlii11iı İleİlgili Ytızılarda11 se,melu s. 99-100. · \ ' 

79 Önder, Mevlaıui, 111. 
ro Önder, age, 112. 
•• Top,Mevlevi Usul veAdabı, s. 142. 
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feryadımdcw, duygu/u olaıı erkek de, kadm da iıılemekte, ağlamaktadır. Şu var ki beııi 
dinleyeıı lıer insan, benim 11eler dediğimi mılayama:;. Benim feryadımı dııyamaz. Beni 
anlamak, beııi duymak için, ayrılık acısı çekmiş, gönlü yaralaıımış, iç/i bir insan isterim 
ki, acılarımı, dertlerimi oııa anlatayım. *11 

Neyin sesi, ayrılık ve aşk ateşidir. Onun yakıcı ve inleyici sesi, Mevlana'nın 

Aşkın Sevgilisi'ne vuslatına setre olan perdeleri yırtrruş, atmıştır: 

"Ney'ilı şu sesi, gönlü vakmı bir ayrılık, bir aşk ateşidir. Kimde bu ateş yoksa, o, 
maddi varlığından kurtulsun, yok olsun. Ney'in sesindeki tesir, yakıcı/ık, onun içine 
düşeıı aşk ateşindendir. Hakikat şarabwda bulunan, insam mest ~den /ıal de, aşk coş
kullluğulldamfır. Ney, sevgilisinden ayrılmiŞ olanm arkadaş1dır, doswdıır. Onu11 yak1c1 
sesi, bizim Hakk'a kavuşmamıza eıtgel olan perdelerimizi ymm1Şt1r. 1193 

D. Ney Gibi Bir Aşk/Dost 

Mevlana dayanamaz, ney'e yüklediği anlamlar ve eylemler dünyasını ifşa 
eder. Onun için ney zehir, panzehir, dost ve sevgilidir: 

"Ney gibi bir zelıri, ney gibi bir paıızehiri, ney gibi bir dosltl, ney gibi bir iişıkl 
killi görmüştür. ne-ı 

Çalgıcıyla olan muhabbet ve muhataplığı, Mevlana nezdinde, ney husu

sunda da devaı::n eder: 

"Çalgıcı se11i11 içinde; ne diye çalgıcı kemerini veriyorsun? Bedeli neyden değersiz 
değildir, a11 da ney iif/eyendcn aşağ1 değil. n as 

Ney gibi iki ağzının olduğunu söyleyen Mevlana, bunların birisinin herkese 
görünen ~, diğerinin ise herkesten gizli batın olduğunu bildirir. İnsanlara gö
rünen ağız, neyin feryadı, inlemesindendir: 

· "Bizim ney gibi iki ağzım1z var. Bir a~zmuz onun dudaklamıda gizlenmiştir. Bir 
ağzmuz da, size görünmede, size karş1 feryad edip inlenıede, havaya bir hay-huydur 
salmada; fakat gönül gözti aç1k o/mı bilir ki, bu taraftan gelen feryad, bu baştan çıkan 
figaıı, o taraftan, o başta11_çıkmadadır. Bıı 11eyin feryadı, i11/emesi, 0111111 11e{siııden, onun 
ü{lemesi11deııdir. Ruhun ızdırabı, acıları, lıay-lıuyu da omm ızdırabmdaıı, omm hay 
lıuyımdandır. Ney oıııw d udakları ile dost olmasaydı, hemdem olmasaydı, dünyayı şeker 
gibi tatlı sesle doldurmazdı. •a6 

Efllli, Mevlana ve ney arasındaki gizemli ilişkiye dikkat çeken bir menkı

beyi anlatır: 

"Mevltinfi'nm hizmetinde Hamza adında bir neyzw vardı. Son derece .malıir ve 
iyi çalardı. Mevltiııti'ııın 0111111 lıakkmda iııayetleri çokw. Bu neyzen birdeırbire lıastala
mp öldü. Mevltinfi hazret/erine lıaber verilirkeıı müridierin bir kısmı da onu {gömmek 

82 Mevlana, Kouularuuı Göre Apklnmah Memevi Tercümesi, !, 13, b. 1-3. 
e.> MevlSna, Koıwlarma Göre Açıklfımnh Mesuevi Tuciimcsi, 1, 14, b. 9-11. 
84 Mevlana, age, ı, 14, b. 9-12. 
as Mevlana, Divaıı-ı Ktbir, Mevlana, VII, 274, b. 3509. 
e6 Mevlana, Komılarııtn Göre Açıklnmah Mtsuevi Tercümesi, VI, 483, b. 2002-2006. 
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üzere) !ıazırlamakla meşgul oldu. Mevla11a lıemen kalkıp ııeyzenin ·eviııe gitti, kapıdan 
içeri girince: "Aziz dost Hamza, kalk!" dedi. Hamza: "Buyur" diverek kalktı ve ney 
çalmaya başladı. Üç gün iiç büyük ·sema yaptılar ... "lfl 

Neyin t~sirinin büyük olduğu Celaleddin Rumi, ona üfürülen nefeste bile 

gözü k ür: 

"Ey 11eye iifüriilen güzel nefes, ne de şaşılacak derecede terii tazesin; nasıl olur'da 
Irerkese saygı gösternıezsi11? Sabahadek 'durt_na, oturma.'88 

Aslında hikmet ve aşk, neyin bizatiht kendinden mülhem değildir, 

Mevlana nezdinde. Bu aşk için maddi ve mü§ahhas alet ve vasıtalara hiç ihtiyaç 

yoktur. Bunlar sadece görünen dünyanın insaniarına gösterilmek içindir: 

"İçinde çarkurup döndüğiinıiiz itbılıayattaıı geliyor bu aşk; 11e el çırp~ıadan geli-
yor, ne ııey sesinden ne de deflerden Tanrım."89 

E. İnsan Bedenine Bürünen Ney 

Ney, Mevlana'nın dilinden, insan cismine bürünür: 

"Beden kamışım sen delik-deşik ettiıı, senin eli11 açtı şu delik/eri, bu yüzden gec~
gündiiz şu feryada düşmüş, şu kavgaya girmiş a Tanrım. Çaresiz, zavallı ney, perdenin 
yolu nerde; ne bilsin; göreiı de nevzenhı soluğudur; bilen de Tanrım."90 

Ney içindeki dayanılmaz tat ve Iezzeti, kendisini dudağına götürene 
zer keder: 

"Bedende bir tulıa(t bir görülmemiş tatlılık belirir; ııeyden, çalgıcl/Itii dudağıııdaıı 
dile, damağa bir şeker tadıdır·, gelir. "91 

Ancak nefaset veren ney, aynı zamanda feryat ve figanlann çıktığı bir ens
trümana da dönüşür: 

"Ney gibi,· feryat/arım, valılarım, eyvafılarım güzel, _temiz çıksm diye dağarcığını ı 

boşalttım bu gece."92 
• 

. Bu anlamda varlığı bir sır olmakla birlikte sırların çok az bir c üz ünü de ifşa 
eden ney, sevgiJjnin öpüşü, öptüğü şey, öptüğü yerdir: 

"A ney sesi, a ney sesi, a biitiin bir sır dünyasmı ayağa kaldıran ııey sesi. Ney · 
nedir? O öpüşii güzel sevgilinin öptiiğii şey, öptüğü şey, öpt(iğü şey. O elsiz-ayaksız ney, 
lıalkm .eli11i-ayağmı aldı, elini-ayağııtt aldı, elitti ayağmı aldı. Ne. balıanedir; bu, iıeyin 
harcı değil; aıtcak o devlet kuşimun kanat sesi bu. Tanrı'dan başka bir şey yok; peki, 
bütün bu örtii/er de 11e? Fakat bu örtüler de Tanrı elılini Tanrı'ya çekiyor."93 

87 Ahmet Eflaki, Ariflerin Meııkıbeleri I (Meniil:ıbu'I-Arifin), s. 422. 
es Mevlana, Diviin-1 Ke!Jir, Il, 16-17, b. 162-167. 
89 Mevlaıia, Diviln-1 Kebir, III, 33, b. 203. 
90 Mevlana, Diwin-1 Kebir, III, 33, b. 207-208. 
91 Mevlana, Diviin-1 Kebir, III, 261, b. 2485. 
92 Mevlana, Divii1ı-ı Kebir, IV, 37, b. 301. 
9·; Mevlana, Divnu-1 Kebir, IV, 267, b. 2560-2564. 
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Gece gündüz feryat eden neyin Mevlana'nın gönlündeki yeri, adeta kendisi 
ve dertleri için yanan, ağlayan ve inleyen bir ademoğludur: 

"Ney, gece-gündüz benim için ferytıt eder; çeng, dert/ere düşerek, yanarak benim 
için ağlar, inler."9' 

Nihayetinde Mevlana'run neyle olan muhabbeti, onu neye dönü§türür: . 

"Ney'e beııziyorum; lıem dııdağmm tadmı tatmadayım, lıem ağlayıp inlemede. 
Kimsecikler benimle eş olmak ümidine düşmesin diye de s~luğumu kesmedeyim. Ney 
feryat eder tltlltl ondaiı dudağ/11111 kokıısu gelir, beyne-akla vurur, gammazflk eder; o 
feryat, dudağımn sırfarım söyler."95 

F. Can Neyi 

Bazen de sevgili ney' e dönü§ür Mevlana'run dilinde: 

"A.güzelim, bütünlıalk senin neyin; lıer yer sesin/e dolmuş. Semii'a düşkün değil
Seli can myine el atma. "96 

Ancak Rumi, burada bir ba§ka ifadeye yer verir. O da "can ne0" sözüdür. 
Ona göre, sema'ya düşkün olmayanların can neyiyle ilgilenmesi ve uğraşmasına 
gerek yoktur. · 

C. Meryem'e Benzeyen Ney 

Ney, yine de feryat eder ve ayrılık onu şikayetlere gark eder: 
11Neyi al, üfı'ir; selter çağı feryat edip dpmyor; ziiti; çeng de seni11 ayrılık pençw

den hiizüıtlü-lıüzüıılii şikayetler ediyor."97 

Ney, yeri geldiğinde ibadet eden abidin karnet getirdiği bir hale girer: 

"Cil/ı çeııg gibi kapmı11 öniinde saııa rükli etmede, gdlı ney gibi soluğu nu umarak 
kanıet getirmede."98 

Ama neye üfürülen nefes te lezzet bir başkadır: 

· "Neye ü{iiriilen nefeste §eker/er gizlidir; Meryem'e .benzeyeıı ney, o llefesten tatlt-
Iara gebe kalmıştır. "99 

: 

ibadet ve dua edenin yaptığı kulluk, aç iken daha bir mutluluk ve arınma 
kazandırır. Tok karın sahibi gözlerinden hakikat alemini düşünerek yaşlar akıta

maz. Neyin feryadırun ve iniernesinin etkisi burada gizlidir: 
11Karmn boş o/sım da ney gibi yalvararak feryat et; kamuı boş olsun da kalem gi

bi sırlar söyliyedur. "100 

Yine neye bürünen Mevlana, Şems'in parmaklarında coşmaktadır: 

94 Mevlana, Diviill-1 Kcbir, V, 163, b. 1064. . 
95 Mevlana, Divii11-1 Kebir, V, 400, b. 5212-5213. 
911 Mevlana, Diviill-1 Kebir, VII, 115, b. 1436. 
97 Mevlana, Diviill-1 Kebir, VII, 153, b. 1917. 
98 Mevlana, Diwill-1 Kebir, VII, 154, b. 1940. 
99 Mevlana, Diviill-1 Kebir, ll, 14, b. 120. 
100 Mevlana, Divii11-1 Kebir, lll, 258, b. 2452. 
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'Tebriz/i Şems, beııi ney gibi okşadı; gam yüziindetı neye, çalgıya çalgıcıya balıa
tıeler coşmuş, faktıt gerçeği bu işte." 101 

Ney'in feryat ve figanı Mevlana'yı bile sarsar ve üzer: 

"A ııey dedim, ııiçin böyle feryat etmedesin? Dedi ki: Soluğunu yedim, feryat et-
_mem şart. 11102 "Neyle kopardığı m, terere eş ettiğim şu feryada, şu figana acı. "103 

Kendisi bir sır olan ney, çeşitli ortamlarda sırlardan ifşaatta bulunmakta: 

"Neyin ses~ arda espri/er döktiirmede; çengin sesı~ arda nice sırlar söylemede. "1()4 

Can neyi ifadesinden sonra Mevlana'nın gönül dünyasında söz neyi ifadele-
rine de rastlanılrnaktadır: 

"Sus, söz neyini üfleme; mısırların var, şeker karnışlıkların var bugün."105 

Mevlana'nın sözlerinde, ilginç ve dikkat çekici bir şekilde kimi zaman ney 
ile def birbiriyle yan yana veya arka arkaya kullanılmaktadır: . 

_ "Ne de{ çalmadayım, ne ney iiflemede; bir soluk işsiz-güçsüzüm .. küple değil, şa-
rapla değil, boyıma mlimiırum beıı." 11ı6 

"Ney gibi beni feryada getiren sensin; çenk gibi akort et beni de nağnıele11dir. pe[ 
gibi, bana da, güzel sesin var, sesleıı diye sille/er vuruyorsım ama. De{ gibi yüzümü tes
lim etmişim sana; yiiziimii kafa say da vur silleyi gitsin. Defle el-avuç, bir_ ses çıkarır; bir 
değilse var, birbiriııden ayır Olt!ah A ney, gece-gündüz, o dudağa eş-dostum sen; bir 
öpücük ·de bize iste, noolur? Öpüşe düşkiiıısüıı, lıor-lıakir olmuşsım sen; cömertlik et 
desenı bile öğüt tutmazsm ki. A kamış, o dudakların afsmıuyla şeker oldun; yürü a şeker 
kamışı, o dudaklara ulaştığıiı için şükürler et. Güzel sesin var ama şiikiir bu değil; şeker 
gibi bir sesin var ya, o sesle ses/en. Sus, neyi anmayı bırak; çünkü ney, biri iki et diyo~ 
sana."lo7 

"Pek yüzlü def, vuruşlartı iişık; o feryat eden neyin, dudağa meyli var." 103 

İçi boş kamış olan ney, maddi takıntılardan arındığında Şeker kamışı haline 
gelir: 

"Kamiş gibi varlığmdan boşaldın mı şeker kanıışma döner, şekerler/e dolarsm."ıı19 

"İçimiz ney gibi bomboş; siikıy üflüyor da söylüyoruz; yoksa söz söylemeyi istemeyiz 
biz."IIO 

101 Mevla.na, Divau-ı Kebir, III, 291, b. 2814. 
102 Mevlana, Diviin-ı Kcbir, VII, 370, b. 4796. 
103 Mevlana, Divii11-ı Kebir, V, 343, b. 4372. 
IG4 Mevlana, Div/111-ı Kebir, V, 166, b. 1576. 
105 Mevlana, Divaıı-ı Kcbir, V, 190, b. 1852. 
1011 Mevlana, Divan-ı Kcbir, Vll, 537, b. 7040. 
107 Mevlana, Divan-ı Kebir, VI, 246, b. 2449-2457. 
103 Mevlana, Divii11-ı Kebir, VII, 4, b. 23. 
109 Mevlana, Diva11-ı Kebir, VI, 343, b. 3537. 
110 Mevlana,Divii11-ı Kebir, VII, 342, b. 4415. 
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Hulasa Mevlana öğreti ve geleneğinin başlica musiki aleti olarak bilinen 
ney (veya nay), insaniann ruhlarını eaşturan ve gizliliklerini dile getiren bir sem
boldür.111 

Gece-gündüz feryat eden yanarak ağlayan ve inleyen ney'in sesi, gönlü ya
kan bir aynlık, bir aşk ateşidir. Ney'in sesindeki tesir, ya.k.ıcılık, onun içine düşen. 

aşk ateşindendir. Ney, sevgilisinden ayrılmış olanın arkadaşıdır, dostudur. Onun 
yakıcı sesi, Hakk'a kavuşmaya engel olan perdeledyırtmıştır. 

SONUÇ 

Mevlana'nın kendi düşüncelerinde olduğu gibi, onun takipçileri olan Mev
levilikte de müziğin varlığı bir hakikattir. Nitekim Mevlevi sema'ları sırasında 

okunmak üzere bestelenmiş ayin (mukabele) denen musiki eserler bulunmakta
dır. Hakikat arayışındaki musiki, sema'nın rengi, tadı, tuzu ve ahengidir. 

Mevlana öğretisinde, güzel ses dinlemek aşıkların gıdasıdır; zira güzel ses
leri dinleyişte buluşma, kavuşma hayali vardır. Gönüldeki hayaller, güzel sesle 
gelişir, hatta o hayaller, güzel ses yüzünden şekiliere bürünür. Demek ki musiki, 

karakterirnize, huyumuza göre bize tesir etmektedir. Hoş nağmeler, iyi karakterli, 
manaya düşkün bir insanı, ilahi aleme yükseltirken; bedene ait zevklere düşkün 
kişiyi de aynı. nağmeler cismani zevklere, nefsani arzulara götürür. 

Can nağmeleriyle şenlenen can sesi, güzel sesler ve müzik, Mevlana'nın 
yüreğini heyecandan kaynatır, coşturur. Ondaki gaye, ancak rebabın dilinde, 
kudümün ses~de, neyin ahenginde ve mutriblerin maharetinde duyulabilir. 

Mevlana'nın eserlerinde, isimleri zikredilen müzik enstrümanları sınırlıdır. 

Bunların arasında rebab, def, zurna, tarnbur, kopuz, saz, davul, kudüm, kemençe 
ve ney söylenebilir. 

Ba~sedilen müzik aletleri içerisinde gizliden gizliye feryat eden rebabın se
si, gerçekte aşıkların dilidir. Rebabın her damannda, her telinde yeni bir feryat ve 
yeni bir ses vardır. Rebab ve ney'in sesi, aşk evinin temel harcıdır. Bu seslerden 

nasibini alan aşık, vecde gelir ve sema'ya girer; ancak bu doyumsuz aşk, ne el 
çırpmadan gelir, ne ney sesinden ne de deflerden. Son halde, def çalmak, Rumi 

sisteminde, mistik bir ibadettir; zira pek yüzlü def, vuruşlara aşıktır. 

Diğer taraftan zumanın ağlayışı ve davulun inleyişi, Mevlana düşüncesin
de, kıyamet gününde çalınacak olan Sur sesine benzetilir. Halkın tambuda çaldı
ğı, ağızia söylediği sesler, ·gökyüzünün dönüşünde~. çıkan seslerdir. T arn b ur gö
nülden nağmeler kopanrken; kopuz, feryat edip ağlamaktadır; zira kopuz, huy 
edinmiştir, mızrap yemedikçe duramaz, dayanamaz. Bir diğer telli enstrüman, 
saz, öylece durup dunnada naz etmeyi bilmez. Kudüm ise, laleler tarafından çalı

nır, ta ki, yasemin oyuna koyulsun. 

111 Cizre, •Mevlana Celaleddin Anadolu'ya Süleyman Pa~a'dan Önce Gelıni§ti" s: 99-100. 
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Kamıştan yapılan ve nefesle çalınan ney, Mevlevilikte, adeta o tarikate 
mahsus bir müzik aleti olmuştur. Ney, sazlıkta biten alelade bir kamış değildir. 
Gönül sahibinin elinde, bir kamış olmaktan çıkan ney, aşığın elinde ateştir, gö
nüldür; Tann esrarını fısıldayan bir ses ve bir nefestir. Hakikatte ney, benzi sa

rarmış, varlığını Allah'a adamış, Hak aşığıru temsil eder. Neyin üzerindeki yedi 
delik, insan ba§ındaki göz, kulak, burun, ağız gibi yedi deliği ifade etmektedir. 

Ninayetinde ney, " insan-ı kamil" i dile getirir, anlatır. İşte Mevlana, Mesne
vi'de böyle bir ney olur. O, kendisini, Çelebi Hüsameddin'in ağzından üflenen ve 

kendi yarattığı giryan musikiyi döken bir neye benzetir. Sonraları ney, her 
Mevlevinin ruhunu eaşturan ve gizlilikleri dile getiren bir sembol haline dönüş

mü§tür. 

Cihanın gizli sırlarını söyleyen yaruk ney, güzel cananın bOsesidir. Aşığın 
öptüğü ney, "HOO" çeker." Neyden nefha-i ilahi (ilahi nefes) akar, Rabhani hitap 
ve ses yansır; "Ben sizin rabbiniz değil miyim?" hitabındaki doyumsuz ahenk akse
der. Kudüm ile yüce yaratanın "0/" emri dile gelir. Varlık alemi vücud bulur, gö
nüller T ann tecellileriyle dolar. 

Gece-gündüz feryat eden, yanarak ağlayan ve inleyen ney'in sesi, gönlü 
yakan bir ayrılık, bir aşk ateşidir. Ney'in sesindeki tesir, yakıcılık, onun içine dü
şen aşk ateşindendir. Ney, sevgilisinden ayrılmış olanın arkadaşıdtr, dostudur. 
Onun yakıcı sesi, Hakk'a kavuşmaya engel olan perdeleri yırtmıştır. 

Hülasa, ney gibi bir zehri, ney gibi bir panzehiri, ney gibi bir dostu, ney gi
bi bir aşığı kim görmüştür. Bu neyin feryadı, inlemesi, onun nefsinden, onun 
üflemesindendir. 
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