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BİR XIII. YÜZYIL MUTA:SAVVIFI VE SÜFİSİ OLARAK 
MEVLANA CELALÜDDİN-İ RÜMİ 

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK 

XXI. yüzyılın eşiğinde, Avrupa Topluluğu'na .girmeye ça:balamak
la birlıi!kte, az ;geH.şm:iişliğin yalnız s'osyo-ek!onom.i:k değH, 'buna bağh 
olarak kültürel sıkıntı ve anzalarım da yaşayan günümüz Türkiye'
sinin sergi~ediği bu arızalardan biri de, g8'çınıişimize, geçmişimizde

ki föneanli izler bırakmış olayılara ve şah:ıBlaıra henüz sağlı!klı bir ba
kış açısıyla yaiklaşamamam:ı:zidır. Bugün Türkiye'nin içinde bulun
duğu bu. durum kanaaıtimizce, talip olduğu 'geleceğe hangi yıo1ıdan 
ve hangıi · vasJ:talarla gideceğini lbilememeıkle, gıerid~ bıraktılklarının 
hesaıbıriı yeterince ve doğru ararak yapa;rnan:ı'asının, killltürünü taliı

lll 'başarısını g!öosıterememesinin yarattığı bir geçiş dönemiyle, deği
şim süreciyle i1gilidir. Bu süreç, talbii bir .gelişim çizgisinde mutlaka 
aşılmaısı ger.eıken bir ımerhaledıir. 

İşte, islami dönem kill.türfumüzün Anadolu iı'opraJklarında tarih 
saihrıesine ç:ılkardığı üç büyük s:üfi, Mevlana CelMüddin-i Rümi, Hacı 
Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre de, günümüzdeıki bu kültürel değişim 
sürecinin. has:ıll. :ettiği, farklı it:le:o]ojilk. ve killtüreıl yaiklaşımların ürü
nü o[an birbirinden f.a:rildı, bazan •sağlıksız v.e bilimı dışı perspeikı!Jiv
lerden, otuz küısur y:ıJJdır blo~ IJJ:ol na•sibıini alaiı şaiJ:ı!Siyetlerdendir. Bu 

, yaklaşırnlar buıgün 180"' lik bir yelpaze içinde bi:ıfuiriyle z:ııt,. bilimse~ 

veya bilim dışı yorumlar, alg:ı!lay:ı:şlar, spekülasyonlar, hatta anakro-
niik: izaJhi1ar ·sergilemeıkıtedtr. ' 

Biz !burada, yalnızca Me<vlana Ceılaılüd!din-i Rumi'yi ele a·lırnaya 

ça!l:ıJşaJcak v.e onu tari!hi bir bakış açısıyla kendi gerçelideri içinde al
ıgılayaJbilmeık için lbir metJodolıoji denemesi yapmaya gayret edeceğiz. 
Bu selbeple de; onun herke:s·çe ma;luım oQari hayat hiıkayesini bir ya
n'a bırakaraJk, başlangıcından günümüze kadar genel olaraJk tasav
vuf ta:rıiJbıinin genel ge[işim :süreci içindekıi yerini ve buna katkısını, 
ta:savvuıfi düşünce ve teiakkilerinin ve ·sunJduğu mesajın hangi siya
isi, sfosyal, kill.türel ve mi·stik or.tamın ürünü o1duğunu ve nihayet, 

139 



ibu mesajın kendi çağındaiki onca meslek ve meşrepdaşı ı:vrasından 
sııyrıilıp çağımıza ulaşmaısını sağılayan öz~lli!kleri vurguılamaya ça
lJ:şacağrz: 

Şü:ı;fuesiz ki bütün bu sayılan nıok<taların tam anlamıyla ortaya 
ılmnurl~bilmesi, Mevlana hakkında 'bir kaç yüz sa~a1ılk. yeni bir mo
nografi demek :olduğundan, burada ancak bu moDJografıinin bölüm 
fbaş1:ı!k!arı bir ölçüde te'harüz ettiriQefbilecektir. 

* 
Bilindiği ,gibi Mev1ana, .daha vefatından kısa bir zaman s'Onra 

h~kkmda Jbirl büyük- ilki menaılnb 'kitalbı yazılmış; ta-savvufi taba
ıkat Mtaplarına girmeye başlamıg; f•ikirleTi ve söızleri muhtslif tas·av
vuf çevrelerinde itiıbar görmüş v.e da'ha da önemlisi şahsiyeti, her 
kes:i.!mden hallik arasınıda bir evliya derece'sine yfu1{selti.lmiş bir mu
ta•savvıf olduğu kadar, XX. yüzy1:lın fbaşından beri de, dıoğulu batılı, 
müs~im, gayri :muslim, aydıniJ.ar ve bilim: adaımls"n arasında, profes
yonel veya amatör -araştırmaiara Jr.onu teşkil etmiş -tats!:vvvuf tari.:. 
hmde •sayısı bir ıelin parmaklarını geçmeyecek- nadiı_· şah'siyeıtlerden 
biridir. O h'a:lde, b'U!gfui yalnızca hal1ı::krdn v<ı~rı"''':',ı.'l"T1 l!stesi daiJ:ıi 

lmlın bir cilt teŞkıil ·eden Mevlana kıir.r:1 i'~ 

O, bütün dinlerin üstünde, hlç bir dini inanç si•stemine memsup 
olmayan \hümanist ıbir şair filıozıof muydu? Veya, zengin aristokrat 
çevreılerin, yani, XIII. yüzıyıl Konya s1asyet~sinin zevk V':3 düşÜnce Hı
·tiyaçlarına cevap veren, hal.k,tan kiopuk, Fars kültfuıünün pııopagan
dacısı, Türikçe ve Türik ıkill.Uürü aleyfhtarı bir sÜfiın:ıiydi? Yahut, Tür\k
Ter'i hior gördüğü için işga'lci Moğollar'la işbirliği yapmayı uyıgun 

§örerek kendi çıkarlarını güvenceye almayı amaçlayan bir opo:rıtü
nist miydi? Veya, İlslam killtü:r:ünüıı deitn de, İ'slam öncesi Anadıolu 
kültürünün, XIII. yüzy:ıl Selçuıklu A.naıdıolu'sunda yeni yorumlarını 
yapan, fbütün kül.tfırel hamuru bununia Y,oğrulan bir düşünür nıüy
ıdü? 

Bizce Mevlana bunlardan lıdç bilisi değildi. D devir İslam dün
ya'sının din ve düşünce yap]sını; İıslam'ın temel teorik muib:teva ve 
a:n,esajlarını; genel olaraik taJsavvuf akımını ve bunun .taıihiini; Mev
lana zamanında mevcut tasavvuf akımlarını ve bunların Anadolu'
daki teza:lıürlerini, lbirfbirleriyle mücade1elerini; ve n:ill:ıayet, XIII. yüz
yııl Anadıolu':Sunun !siy;aJsi, sosyo-ekonomik ve kültürel tarihini hesa
ba katma:dan, üstüne üstlü\k, Mevlana'nın eserlerini ve fi!kirlerini, 
!bizzat yaşantısını bu temel platformda değerlendirmeden, yalnızca 
ve yalnızca, ana çerçevelerinden çıkarılmış !bir kaç beyit veya Int'-
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ası sızerin'de yapılan spekülasyonların oluşturduğu bu imajlar, XIII. 
yüzyılda Anaıdolu'da y.a;şGllmış bir mutasav;vıf olan gerçek Mevlana.'
dan çok uzakta, !lrlôlaycı ve aldGlltıcı imajilaTdır. 

O halde MevlEı,na'yı kendi at:rr1.ı0sferi ve gerç€1k yapisı içinde an
lamanın ve anlatmanın yolu ne olacaktır? Bize lgiöre bu yol, şu üç 
temel :güzeııgruhtan geçer : 

ı - Bütün siyaısi, soısyıo-e!k!onomik ve psikolojik cepheleriyle 
içinde · yaoşaıdığı s'osyaJl çevre,' ve bu çevrenin değer hükümleri, 

2 ---- Buna bağlantılı olarafk: .onuiı fıi'kri ve tasavvufi ·syncreti'Sme'
ini oluşturan külıtürel ve. mi•stıiık çevre ·ve akrmlar, 

3 - Bu iıkisinin ışığınıda öğr_etisinin ve mesajının tam bir ana-
lizi. 

ı - Bir defa şuraısı unutulmamahdır ki, Mevlana.'nın gere!k: bir 
XIII. yüzy1l AnaJdolu in'sanı, gerekise bir XIII. yüzyıl mutasavvıfı ve 
süfi:si :olara'k şahsiyerti, o devıiirde!k:i sosyal çevresiyle sanıldığınıdan 

çok t)işıkilidlr. Bu dlönem Anad!olu'sun!da!ki · siya:si, ekonomik ve soiS
ya:ı. ç.alkant:dar, Selçukilu Y,:önetimi il~ istilacı Moğollar'ın çe'kişmele
ri, bu s'onuncuların uyguladık1Gllrı yönetimin doğurduğu, irrsanrarın 
Iç dünyalarına yansıyan tep{k!i tvıe sı!k:mtrlar, tutarsızlık ve bulıranlar 
hesa:ba kaJt:ıılmadan ne Mevlana'yı, ne de o deviir insaniarına verdliği 
mesajı an1Gl!ma!k m.ümikündür. 

Mevlana,'nın asl!l olgunlu!k diöı'iemi, bilindiği üzere, Anadolu Sel~ 
çulkl~ Dev:ı.-eti'nlin Moğol bıoyunduruğuna girdiği ı_240'lı yıllardan iti
baren başlar. O, ı273 yılı Aralığında rvefat edilleeye kada'l~, bu döne
min bütün sılkınıtılarını bizzat yaşamış, geTe'k yönBttim çe.vrelerıinde, 
gerekse gıı:lnlük hayattaUru !bütün e1ik:Herıini ıbizzat niüşahede etmiş
tir. ELbetteki !bunlar onun iç dünyasını derinıden tesir altına almış, 
iher gün 'birlikte yaşadığı, ·sok·aJkıta, çarşıda, pazarda gördüğü iıisan-
1E~~rın eılem ve kederlerinli, serv~nç ve 1:stıraplarını yakından tanımış
tır. Bu mesele;yi anlari1'aık baıkımmdan. Efla1<.i'nıin MenakiJbu'I-Aı;lın'i, 
ibazı araştııJ:cıların ten!k:iıtlerine ve yanlış yaklaşımıarına rağmen bi
zım için müke'Illmel bir kaynaktır ve en azıll'dan ıMev-lana'nın biz
za,t kendi eser:Jeri 'kadar vazıge·çilm.ezdir. Efla/ki'nin bu eseri ya;lmz 
'bu açrda,n,. yani Mevlana'nın içinde yaşadığı ıs·o·syal çevreyi ve bil
ha;ss'a ilıişk:iıler ağını anlamak açısından degdl, onun s•on derece en
gin ruh dünyaısını, lıaossıa's mistik yapısını · anlamamıZ /bakımından 
da aynı vazıgeçıi]ımezliğe sahıLptiT. Bu eser, bu hususa paralel olarak 
..J.kiım ne derse desin- Mevlana'nın ·sağ~Gllm sünni imanınm ve hayat 
tarzının da redde1diltmez be1g:eiJ.erini sunar. Ondaki m.enkahelerin za-
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hliri cilasma taıkıhp kalan bazı araştırıcılar, bu n'<Jlktaları bugüııe ka
dar bir türlü g;önnek a:stememişle"r vıeya görememi!şılerdir. 

İşte kan:aa.timizce Me<v-lana'da'ki bu engin mrstik yapıyı oluştu
ran faJktörlenin •başında, yaratılışrtan ve ailesinden gelen bir taraf 
'bulunduğu kaJda.r, o devir insanının yaşadığı bulıranların da. rrolü 
buyüilrtür. Onun için •ayırım ya;pmadan o devir Ana;dolu'ısundaiki 'bü
tün çi'lekeş insanlara bir ışılc sunmak istemiştir. Onu bu çileden ha
bersıiz, sı:rıtını Selçuklu arisvôkratla.rına veya Moğıol otoritelerine da
yamış, gününü rgün eden !bir op'ortünist telaıkki edenler, bizce Mev
lana'ya en fbüyük haJksızlığı etmelktedıirler. Oyısa tam tersine, o, elin
den ge:Ldiğince Moğıol yönetim çevrelerine yaoklaşaraık onl•arın yumu
şaık btr ıturtuıı:n içine girmeleri içfin çalışmıştır. 

2 - Mevlana'nın -tasa;vvufi şaJhsiyetine ve fikıirlerine gelince, 
şuraısını bir def.a daha aLtını çizerek belirtmelidıir ki, o lıer şeyden 
önce !bir XIII. yüZyıl mutasa;vvlfıdır. Bu onun, ıken!dinden öneelki ve. 
kendi zamanındaıki tasavvuf abmlarının etkilerinden bağımsız dü
şünülmemesıi g.erekltiği anlamına gelir. O, çoğu sa·tıhi ve ama·tör araş
tırmalarda ve ·speküllatif Y)oruıı:nJiarıda ıa:çıklanidığı gıi!bi ne yalmzca 
bir şair, ne de bir fıi.lo:zıof veya düşünrür:dür. Şiiri, da;ha doğrusu man
zıum ifade biçimini kullanımış, ama bunu ştir yazırnaJk için değil, f5.
kir1erini anlatmak için bir araç · cimaktan öteye götürmemiştir. 
Yoksa Mevlana bir FerezidaJk, btr A!htal. veya bir Ömer Hayyam, ya
hut Hafız gibi, kendi ısüibjek.rlfuf v.e dü:nyevi duygularını terennüm 
eden bir şfı.ii.r değildir. Niote\k.im Fars edebiyatı uzmanları, bu seıbeple 
onun nazmında zaman zaman kmsurl'ara rastla:d:ı!klarını be1irtmiş

ilerdir. 

MeiVlana, aielimenm tam anlaimıyla, bir fHozıof da değılldir. Esa
sen felsefe ve tasavvufun amaJç ve metot ittbariyle tamamen farklı 
şeyıle:r o]dUğunu !bilenler için onu bir fibz'::'f telı.-~l<ı:~ı etmek s'öz kıanu
su ol:amaz. Zira felsef~nin amacı ilahi aşk olmadığı gi!bi, me.todu da 
keşif ve mükaşefe değil!dir. Ancaık Mervllana her muta;savvıf ~bi in
san. ve va;rolık kavramlarını ba.his konusu yapması irti'bariyle belki bu 
tür bir yan:ıilgıya selbeibiyet vermiş ilmbul edrileıbi.Urse de bu, onun fi-. 
lozof sayliliması ...fl:ıeie bir mutaJSa;wıf ıOlıduğu özellikle göze alınma
dan- geçerli bir gerekçe sayılamaz. Böyle bir yaklaşım· bize göre yü
zeys~l bıir değerlendirmenin s'onucudur. Mevlana <lıer. şeyden 'önce 
biT muta,ısa;vvıf ve süfi'dir ve şab!siye,tJi.nin temelinıde bu· gerçe!k yatar. 

Böyle bir perspekıtivtden MevJana'ya balkılldığı zaman, onun tam 
bir ·sycretiste, yani farklı ta;s·avvuf telaklkilerini uyumlu ıbir biçim
de yepyeni bir sistemle birlaştıiren ibir muıtasaViVıf orduğ;u ge:rıçeği 
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hemen kendi).ni .göJsterir. Onun syncretıisme'i başlıca şu üç temel un
surıdan :oluşuyordu : 

ı. Necmüddin-i Küfbra (1221) 'nın linsanı esas alan, sünni esas
Jara dayalı ve k]smen zühdi nitelikli ta;savvuf mek>telbi; 

2. MU!hyiddin-i AraJbi (1241) 'nin mükemmet bir metarfi2liık ve 
mıi.'S:tik si:steım ·hal.ıin!de tasav.vuf dünyasına sunJdruğu Valıdet-i V ücud 
melkteıbi, 

3. Kaynağını Horaısan .Melamıetiyyesi'nden ·alan, coış!kun bir ila
!J:ıi aşk ve cezıbeye dayalı, züfrıdü ih:mal eden Kalenden tasavvuıf. 

Bu üç unısurdan birilleisi ve üçüncüsünrün ıinsanı temel aılan ve 
ilafui aşikı amaÇlayan, bu seıbe:ple de is,ter istemez estetıi'k bir niteıliğe 
bürünen ~arakıterine karşılıik, ikincisi varlığı e•saJs allmakta, bu yüz
den de aılıiLakçı !bir yaıpı seııgilemek•teyldi. Birinoi ve üçüncü geniş 
çapta ~s1am öncesi İran'ın misti!k yapısının islami unsurlada teriki
bin'den oluştuğu halde, ·ilkincis[, N eoplatonisyen etkıileri Mağ:r:ib isla
mı ile yıoğuran bir tasavvuf sdSıtemiy;di. 

]şte Mev-lana'nın eserlerine ve yaşantl!sına balaldığı zaman çı
ka:ntılacak s'onuç brudur. Bu anallizi yapafbilmelk, dallayısıyla Mevla
nanın sürfiyane şahsiyeti, fi!kirleri vıe me'sajını anılayafbdJimek iç[n yal
nızca yaşantısını veya yalmzca s:öz·lerini gjöz önüne alma:k, kanaati
nıizce büyük bıir yanlış ulur. Bizce en sağlıklı yol, ilkisini ibir bütün 
olarak ele a•lmak ve değerleil'dirmelktir. 

Mevlana bfirinai unsura, baıba·sı Su!ltanü'l-Üllema !Baha;üdıdin Ve
leıd ve onun haliifıesi Seyyid Burhanüddldin-i Muhakkıik-ı Tirmizi 
(1244) Va!Sıtasıyla miniJs·çı .ol!du. O bu sslbeple 'Sünni esaslara dayalı 
zülııdi yaışanıtısını !hayatının sonuna kadar mulhafaza etti. Balba:sının 
Maarif adını taışıyan kitaiJJını ölünceye kadar elinden düşürme.diğiil'i 
bizzat Eflaıki kaydedd.y:or. Falka·t Mevlana'nın bu yıönü bugüne !ka
dar -ıbil:erelk veya bilıneyer.eık- ihmal ıedilmiş, hatt~ 'küçüm:ıJseniTııiş ol
duğu için görmezlikten gelinmiştir. Bu sebeple de, Mevlana'nın ta
sa'V7V'Uifi fiikirleri ve şaJhsii.yeti yalnızca Şeım:s-i Te'brizi faktörü ile aç:ılk
lannıak istenmiş ve ibiizce yanlış yapılmıştır. Oyısa nizzat Mevlana'
nın 

·"Eğer Hz. Mevlana-yı ibüzürk birikaç yıl da!ha hayatta kal-
:saydı, ben· Şems-i Tebrizi'ye muhtaç 'Olınıayacaktım" 

dediğini_ Eflaki ka;ytlediyıor. Bu iıti!barla, Mevılana'daki m:i:stiik rUhun 
yalnızca Şems-i Telbrizi'den rge1diğinıi varsaymak yanlış olacağı giıbi, 
onun bu zat ile karş:ıil:aışıncaya kadar stı.filiğe ~apah bulunduğunu 
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da $-aJbuHenmek olacağından, gerı~ekle uyuşmayan bir tesbi·t edecek
tir. MevU.ana'nın en iyi ibiyıO'graflarından Bediuzzaman Firüzanfer'in 
dediği ıgiıbi, Şems-i Telbrizi yalnızca co:şkun ırmağın önündeki secl'di 
yıkirnış ve ona \kendi kalenderane tasavvuf telaıkkiısini ·eklemiştir. 

Mevlana Vahdet-i Vücud'çu rengini de Muılıyd:ddin-ıi AraJbi'ye 
borçlU!dur. Bütün ~s[am dünya:sının bütün .zamanlarınm bu en bü
yüik. ve en sistematik mutaısavvıfı, tasavvuf tari'bıinin akışını değiş
tiren flm sistemiyle Mevlana'yı t~ derinlerden etkiiemiş·tir. Ancaık 
MevJana, bu sistemin abllaımçı karakterini, içiniden geJ.ıdiği İran msk
tebinin estetiik.Çii karaJkteriyle değirşüirmiştir. Böylece o, ıbirincinin 
varlık, ikincinin insan problemin·e verdiği ağırlığı, kendi syncre
tsme'in!de mükemme1 bir şeikilde denge.leyerek bize göre büyük bir 
iş başarmı:ştır. Bu, XIII. yüzyıl İ1slaım dünyasmda orlijinal bir ısentez 
olup kanaatıimizce twsavvuf tarihine yapl!lan en ibüyük kai:Jkılartl:a.n 
biridir. 

Üçüncü unsura gelince, bunun sa:hıiib~, az önce de belirtildiği ve 
herıleesin •bHdiği üzere, Şems-i Teıbrizi'dir. Bu büyük Kalenideri sU:fi, 
Mevılana'daki coışkun mis:tiik a:nizacın önünü açtıktan S'Onra, Kalen: 
ıderliğıin dünyayı b1oşlayan, dünyevi her şeye tepeden bwkan, insan
ların izafi değer hükümlerini iki paraya almaoyan ve bunları ilaihi 
aşka vuslat yolunda en büyük engel gören ~r tavır aoşılamıştır·. Bu 
yüzden MevJana Şems'e tütkun\dur; onun :insanlara tepeden bakan, 
kendine güven :dolu tavrına tubkurrdur. Kanaatimizce, eserlerinde 
sık rastladığımız,· Kalentlıerane tavrı ve düşünceyi medheden ifade
ler, bunun ürünüdür. As·lında Şems-i Telbrizi, aılim ve za'hid Mevla
na'Yı iJ.i:rrı!in insanı i'lwhi aJŞika gıötüreceık bir ıva:sıta olmadığına 1kna 
ederek ıgerç.ekten büyük bir iş başarmıştı. Aslında Şems.ıin bu ya:k
laşımı ona has bir orijillallıitk de deği1di. Ondan ikiyüz yılıdan fazla 
!bir zaman önce Heme'dan'ıdla ywşamış olup ilk defa kendi·sini Kalen
der sıfatıyla niteleyen Bwba Ta!hir..ıi Uryan (1010 veya 1020) da aynı 
yaılı::laşım içii.ndeydii. O ibir ruibaiısin!de aynı sU:fiyane teiJ.a!kk:iyi dile ge
tir.mekte ve iiaıhi aşka ancak mutla;k celıiİ ile uiJ.aşılabileceğini sa
vunmaktaydı. 

. ' 

Şimdi burada önemli bıir soruyu sıormanın tam zaman:ı;dlr : Mev-
lana biribirinden bu kMar faııklı görünen bu üıç mistiık tavrı 'na:sıl 
birbiriyle bağtlaştırmış ve. asırları a~şan bir öğreiiiy1 or:taya kıoyaJbil
miştir? 

Bize göre, bu işin sırrı onun sağlam 'bir bilimsel formasy.ondan 
.geçmiş olmasında yatmaktadır. Bilindiği gibi Mevlana, daha çocu!k
luğunldan itibaren sağılam biir biilimseıl ter'biy;e alm:ı:ş, zamanının en 
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yüksek .alim.leıinden tahsil etmek suretiyle Konıya;'da müderrisliğe 
kadar çıikmıştır. İşte bu süreçilir kii, onıu müth!iş bir sentezci kafaya 
sahip kıJlrrıış ve bu vaısfını ken,di syncretisme'ini loluşıturmaikta baışa~ 
rıyla kullanmıştır. Nitelkim ıtasav;vuf tarihıine bakıldığınida, en kalıcı 
ve· en büyülk taısaViVUf ststemlerinin :rruimarlarının, Muihyiddin-i Ara
Ibi, Şilha!büddin-i Sühreverdi (12'34) vfb. sağlam bir bilimsel fıormas
yıona sa!lıiip mutasavvıfiar otduğunu görmek için fa:~la çaıbaya gerek 
yo!ktur. 

3 ~ Şimdi sonuncu, yani Mevlana'nın . mesajının onca büyülk 
mutasavvıflarınkini aşarak ·asırlar sonra,. müslim gayri müslim 
geniş kitleleri naısıl etkileyelbildiğoi pııoiblemin'e geliyıoruz. Hiç şüıpiJ:ıe
siz bu, Mevlana ile ilgıili pr.olblemlerin en :zıo:rılarından biridir. Bura!da 
hemen şunu beli:rıtellıim ki, bu me'selenin ha:lli için, onun dinler üstü 
bir hümanist vlduğu şeklindeıki bir çevabı biz klolayca kabul edile
bilir görmüyoruz .. Çünkü Mevlana'yı, günlük yaşantısı ve bir büıtün 
ülarak eserlerıinin ortaya çıkarıdığı beJiirıgin imaja rağmen, aç:ıikça 

slöylenmeıse de, İslamiyet drşı kalbul etmeık ri:ıümkün değildir. Bu yüz
den vnun hümanizminıin, bugün anlaıdığımız Batı tarzı bir hüma
nizm :oiJJduğ-unu düşünmek bizce taım bir ana!krıonizm sayılrrnalıdır. 
Bu meseldeki püıf ı1!oktaısı, Mevlana:'nın, reahteide mensubu bulun-· 
duğu ve ger.eklerine göre yaışaıdığı İslam'ı ö:ı:;ı.emsemeyerek değil, ter
sine, saglam bir muslüman .olduğu hal'de insanlığı kucaklayan me
sajlar verilebıileceğini fiilen gö'sıtermi:ş bulunmasıdır. Bu sebeple, 
"Gel; geıl! Ne ıalursan ol, yme gel!" çağrrsında bulunur. Bu sebepLe o, . 
":Bir ayağı srmsıikı şenatta duran, öibür ayağı.yla yetmiş iki ınİiiieti 
'dolaşan" bir per.gel olduğunu s'öyler. Bu sözler ıöyJ.ıe hemen kolaya 
yoruverilecek · sözler değildir. Bu sözler, "Aıyağının tozu" ·ol
maıkla ifilifuar ettiği pey'gamlbe:rıinin, ve "!ölünceye kadar ben'clesi" oQ
maya a.lhdeıttiği kiitaıbının, lrtsaca :iıslarrn'ın, tasa.VıVufun hümanizmini 
yansıtan sözile:ridir. Kanaatimizce önemli •olan da, böyle bir pozisyon
da bütün insanlara !h!irtap edelbilmektir. 

İşte Mevlana, İslam'ın iniSanlığa yönelik mesajınıdaki evrensel 
temailan bu pozisylon'da yaJkalayaJbtlmiş, yaşadığı i1lı1hi aşk ve cezibe 
kasesi içinde büitün inrsanlara :sıunmuştur. · 

O bunu na•sıl becermiştir? Aynı Nalhi aşık ve cezbe denizinide ni
çin Hallac-ı Mansur (g.22) •gilbi "Ene'l-Hakk, Ene'I-Hakk" diye dtye 
iboğulup gitmemiış; tasavvufi sisteminin müikemme11iğfue rağmen 

ve da!ha gı:;ıni:ş tesirlerine rağmen, niçin Muhy1ddin-i Araibi gibi yal
nızca yüikısek zümrelere inihisar etmemiştir? 

Biz, bu sıoruya tam bir cevap olmasa .bile, aranacak cevapta dik-
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kat.e alınma,ısı gereıken bir nokltaya temas etmek istiyoruz: Bu 1başa
nda, bir defa, Mevlana'nın, kökileri daha XI. yüzyılda E'bü Said-i 
Ebu'l-Hayr'a (1049) dayanan hariku[rude coşkun süiiyan-e semlboliz
minin önem!li bir payı bulunduğuna şüphe olmamafkla birlikıte, asıl 
onun tasavvruf mesıleğıillde vardığı noktanın büyük rolü o1duğuna . 
inanıyıoruz. O ne Hallac gi!bi vahdet noktasında ·kendini kaybetmiş, 
ne Muhyiddin gtbi kendi,nin insan üstünlüğfuıe inannııştı. O bütün 
bu scufhaları g-eçereık insan olabilmenin sırrınc::. ermişti. Onun için 
insanlar onu kolay anlBidılar. Onda kendilerinden bir parça gördü
ler. İşte bu .nıokitada Mevlana onlardan daha büyüktür. 

İşte, kanaatimizce, yukardan beri esaJSlarını belirlemeye çaJlrş
tı?;ı....ıı:ız bu yalklaJşım iÇiıııde Mevlana'yı anlamaya ve anlatmaya ça
lışmak gerekir. Ancaık bu yaJklaşım tarzı gerçek şansiyetiyle Mev
lüiıa'yı ortaya çılli:araJbilir. Aksi halde ken1dii düşünce ve eğilimleri

mize bir Mevlana elbisesi gtiyıdiirmekrten başlB. h~r· şey yapmış olma
yız. O zaman Mevlana bizden de, /bizim sözl2ı'imizd.en de Uzar dla
caktır. Bu tüT yanlış yaıklaşım~arla :tv.ı;evlana'yı vs de.ha baf,;ikalarını 
incelemeye ili:alkışmak, on~arla oyııamaik kimsenin ha·klkı değililir ve 
bu gelecek nesiller açısından da püyük sıorumluiuıklar getirir. 
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