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MEVLÂNÂ: EVRENSEL DE/ER

!erafeddin GÖLCÜK

Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin hayatKnda önemli bir deTiQim, onun evrensel
deTer kazanmasKnKn, çaTlar ötesinden günümüze hitap ederken canlKlKTKnKn, dinamizminin ipuçlarKnK verir. Bu, Hz. Mevlânâ'nKn hem üslûbuna, hem de
mesleTine derinden etki yapmKQtKr. Mevlânâ'nKn hayatK hakkKnda bilgi kaynaTK
olan eserlerde ifade edildiTine göre (Eflâkî, Sipahsalar, Fürûzanfer), Hz. Pir Konya'da dört yKl boyunca slamî ilimler dersleri verir. Dört yüz kadar öTrencinin yanK
sKra, binlerce kiQi de bu derslerin müdavimidir. HayatKnK ilimle meQgul olarak devam ettirdiTi bir sKrada Tebriz'li !ems ile karQKlaQan Mevlânâ, bundan böyle âlim
sKfatKnKn yanKna Qair, mutasavvKf niteliklerini de ekleyerek büyük bir inkKlâba,
hayatKnKn deTiQime sahne olmasKna izin vermiQtir. Temel slam limlerini özümseyen ve bunlarK tedriste çok baQarKlK olan Mevlânâ'nKn hayatKnda geçirdiTi bu
tekâmül, onu hak aQKTK bir mutasavvKf yapmKQtKr. Hz. Mevlânâ, Kur'an ve sünnet
odaklK bilgi birikimini, bu sefer Qiir ile ancak yine Kur'an ve sünnetten aldKTK, kazanKp kullandKTK üslûp ve metotla, her kesimden halkKn istifadesine sunmaya
baQlamKQtKr. O, bu muhteva zenginliTini yKpranmayan, daima yenilenen bir üslupla sunduTu için dün de, bugün de hiç gündemden düQmemiQ; sürekli taze, zinde,
diri, yeni kalmKQ; Mevlây-K Müteâl'in Kur'an'daki ve Resul-i kibriyâ'nKn sünnetteki
takdim usûlünü kendine yol, yöntem kabul ettiTi için evrensel bir deTer haline
gelmiQtir. O, gerek iQlediTi konular, gerekse konularK takdimindeki üslûp ve ifadeleriyle ebedi hakikatin sözcüsüdür. Ezeli ve nihai hakikat, Allah'tKr. Mevlânâ,
sürekli, bir ve tek Allah'a kul ve teslim olmanKn sözcülüTünü yapmKQ, bunu bizzat
yaQamKQtKr.
Allah, araç ve gerece muhtaç olmadan evreni yaratan, kalpteki ve dildeki
sözlerin hepsini bilen, ilahlKTKnK çok açKk delillerle bildiren, bir tekliTini akKl ve
basiret sahiplerine gösteren, Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberlik nurunu dolu-
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nay gibi parlatan, o'nun kalbine nur gibi parlayan ve bütün kalplere deva olan
KitabK Kur'an' inzal eden, kudretine karQK konulamayandKr.1
Mevlânâ'nKn nesri de Qiirseldir. O, meramKnK dillendirmede hem nesri, hem
de Qiiri kullanmKQtKr.
Bilgiye ulaQmada akKl ve duyular elbette önemlidir; ancak bunlar yeterli deTildir.
AkKl, Qu hakir âlemin kandilidir; Tûr-i Sina'nKn nuru, güvenli belde Mekke'nin adil kumandanK, Rabbülalemin'in bahQettiTi doTru bir hâkimdir.
AkKl, güzel tabiatlK, adil bir sultan gibi, merhametli rahim ehadiyet nurunun bir gölgesidir.
Duyular, aklKn yardKmcKlarKdKr. AkKl ve duyularla insan, kalbî bir gerçek
olan slamiyeti anlamak durumundadKr; amaç, maksûd budur. Tevhid dünyasKnda insan, gözden ibarettir. AçKk bir göz, vücudun en hayKrlK organKdKr. AçKk göz,
gerçeTi gören gözdür.2
nsan, aklKn ve duyularKn, bunlar aracKlKTKyla elde ettiTi ilmin rehberliTinde
Tevhid'e doTru yol almak zorundadKr. Çevredeki varlKklara cansKz birer varlKk
olarak deTil; onlarK, Hakka götüren hakikat alametleri olarak görmek gerekir.
Tevhid'in tecelli ve tezahürünü onlarda bulmak icap eder.
nsanKn, ilim duraTKndan iman doruTuna doTru yol almasKnK öTütleyen
Mevlânâ, onun aynK zamanda kötü hasletlerden uzak durmasKnK ister.
Kâfirler putlarK öperler, putlara secde ederlerdi. Biz de Qu zamanda onun
tKpkKsKnK yapKyoruz. Gidiyor, MoTollara secde ediyor, sonra da kendimizi
müslüman sayKyoruz. AyrKca içimizde hKrs, kin, istek, hased gibi bunca put var;
bunlarKn hepsine de itaat etmedeyiz; hem içten, hem de dKQtan biz de aynK iQi
yapKyoruz, sonra da kendimizi müslüman sayKyoruz.3
Mevlânâ'nKn üslûp ve ifadesi; nesir olsun, Qiir olsun, sanatkâranedir ve doTrudan kalbe hitap etmektedir. Onun konularK takdimi zevk-i selimin eseridir;
orada kapalKlKk, sertlik ve kabalKk yoktur; açKklKk, berraklKk, QeffaflKk ve bedahet
vardKr. Onda bir tek hedef vardKr: Hakikat-K vahidenin anlatKmK. O, zor, karmaQKk,
çapraQKk, karanlKk ifadelere baQvurmadan, irQad ve telkin yoluyla Tek Gerçek'i
anlatmKQtKr. Amaç, iman doruTuna çKkmaktKr. man yüce bir nimet, büyük bir
gKdadKr. man eden diridir, imanla giden bakidir, ebedidir.4
Evrensel deTer Mevlânâ'da, evrensel insanlKk deTerleri biri diTerinin önüne
geçmeden, hiçbiri ihmal edilmeden aynK ölçüde yer alKrken, bu deTerler hiç Qüphesiz ulûhiyet, nübüvvet ve ahirettir ve bunlara baTlK tali hükümlerdir. nsan, ulû1
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hiyetle, nübüvvetle, ahiretle, buradan hareketle insan hak ve hürriyetleri, ahlâki
sorumluluk, insan haysiyet ve Qerefine yaraQKr bir yaQama v.b. konularla ilgisini
hiçbir zaman kesmemiQ ve kKyamete kadar da kesmeyecektir.
Mevlânâ, üç temel konu olan ulûhiyetin, nübüvvetin ve ahiretin ve bunlara baTlK diTer üstün ve yüce deTerlerin açKk ve berrak, âlim, mutasavvKf ve Qair
sözcüsüdür. O, hem coQkun bir veli, hem de uygulayKcK, samimi, dürüst, erdemli,
sorumlu bir eylem adamKdKr.
"Ben saT oldukça Kur'an'Kn kölesiyim, ben, Muhammed Muhtar'Kn yolunun
tozuyum."5
Peygamberler, insanlarK Allah'a ulaQtKrmak için gelmiQlerdir. ETer her kiQi
Allah'Kn fazlKna, ihsanKna eriQebilseydi Allah bunca peygamberi göndermezdi.
nsanlar mürQid aramaksKzKn, Peygambere tabi olmaksKzKn iQlerini görürler, kendi
akKllarKnca istidlallerde bulunurlardK da bu yüzden hata ve dalalete düQmezlerdi.
Halbuki tatbikat bunun tamamen aksini göstermektedir. Binaenaleyh Peygamberler, bu dünyada insanlarK Allah'a ulaQtKran baTdKrlar.6
Vahye müstenid konuQan peygamberlerin sözleri tamamKyla saf ve doTrudur.
Lutf-i lâhî, halkKn bütün kemâlâtKnK bir araya toplayKp pâk ve lâtif bir Qey
yaptK. Sonra O'na Mustafa ismini verdi.
Mevlânâ, hiç eskimeyen, taze ve yeni en büyük, en yüce deTer kâmil insan,
ufuk Peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dan alKr, kendisini evrensel deTer yapan yüce hasletlerini, niteliklerini…
nsanKn en büyük problemi olan hürriyeti konusunda Mevlânâ, açKk ve
nettir. nsan, hür, irade sahibi, muhtar ve yaptKklarKnKn sorumlusudur. O, asla
mecbur deTildir. !u sözler büyük anlam taQKr ve geçerliliTi insanlKk tarihi süresincedir.
Bir sanatK, mesleTi seçmiQ, kendine iQ edinmiQsin. Bu, "bir ihtiyarKm, iradem, düQüncem var" demektir. Yoksa ey iQ eri, neden sanatlar, meslekler arasKnda
o sanatK, mesleTi seçtin? Ama nefis, heva ve heves nöbeti geldi miydi sana yirmi
er kuvveti gelir. Dostun, senin küçücük bir menfaatine engel olsa hemen savaQ
ihtiyarKna, isteTine sahip olur, onunla cenge, dövüQmeye kalkKQKrsKn; fakat nimetlere Qükretmeye gelince, o zaman ihtiyarKn, isteTin yoktur, taQtan da aQaTK bir hal
olursun. Sanki taQ kesilirsin.7
Dini ilimleri çok iyi bilen Mevlânâ, aynK zamanda insanK ve psikolojisini
çok iyi tanKmaktadKr…
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Yüzü soTuk, hiç samimi olmayan ölümü ve sonrasK hayatK ifadede,
Mevlânâ, sKcak ve ölümü sevdiren bir davranKQ sergilemektedir. Herkesin korktuTu ölüm O'nun için Qeb-i arûstur, gerdek gecesidir.
Ölüm; mutlu, aziz, deTerli bir hayatKn sona ermesi deTildir; ölüm, ebedi
gerçekten mutlu ve dünyadakine kabil-i kKyas olmayan, çok daha güzel, anlatKmK
imkânsKz bir hayatKn baQlangKcKdKr. Allah, insana bu hayattan daha güzelini, daha
üstününü ve ölümsüz olanKnK mutlaka verecektir; zira O, mutlak cömertlik sahibidir. Ölümün dKQ görünüQü ölümdür, içyüzü diriliktir, ölümle insan dirilir; gerçekte o, ebediliktir.8
Ahiret onun dilinde Qu evrensel ifadelerle ölümsüzleQmektedir:
Bu cihan tamamKyla fanidir, sonludur. AradKTKnK sebatlK, kararlK âlemde ara!
Suretinin hiçbir deTeri yoktur, dilediTini mânâ âleminde ara, dile; zira o âlem
ancak bâkîdir, mamurdur, bayKndKrdKr; baQka türlü olmasKna imkân yoktur, çünkü
terkibi zKt olan Qeylerden deTildir.
Allah öyle bir halde bizi buluQtursun, birleQtirsin ki, bu birleQme ancak O'nun katKndadKr, her türlü topluluTun ötesindedir, önceki buluQmadan daha da
yüce, daha da üstün ve tatlKdKr. AyrKca ne sonu vardKr ne ilerisi…9
Mevlânâ Celâleddin Rumî, ülke içinde ve dKQKnda, terennüm ettiTi hakikatleri, ilahî ve nebevî bir iklimde sunduTu için, sürekli yenilenen ve yinelenen bir
gündemin ilk maddelerini oluQturmaktadKr. Kubbe-i Hadra'da, Medine'deki YeQil
Kubbe'yi hatKrlatan bir asûdelik içinde, huzur, barKQ, mutluluk ve baTlKlKk KQKklarK
saçan ve evrenselliTi ile insanlKk için Tek Hakikate köprü olmaya devam edecektir.
Mevlânâ'da evrensel deTeri, Aziz Kur'an'Kn ve Hz. Peygamber'in (s.a) hikmetli ve kutlu sünnetinin evrensel deTerinden güç ve kuvvet almaktadKr.
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