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i . . -
MEVLANA ÖGRETİSİNDE MÜZİK VE NEY 

Doç. Dr. BayramAli ÇETİNKAYA 
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi 

(ÖZEn 
Mevlana Celaleqdin, müziğin · k<lynağlnı, filozoflar gibi, gök cisimlerinin dönüşlerinde 
çıkardığı sesler olarak kabul eder. . ' 
Güzel ses, Mevlana düşüncesinde aşıklann gıdasıdır. 
Eserlerinde, Mevlana, saz, davul, zuma, rebap, kemençe, kudüm, def, tanbur, kopuz ve 
neyden bahsebnektedit. Mevlana için ney, dosttur, sevgilidir, sırdaştır ve panzehirdir. 

MUSIC AND NAY (FLUTE) 

IN THE TEAOIJNG OFMAWLANA 
(ABSTRACD ·.' . 

Ma~ lana Calaluddin, like other philosophers, condisers that the source ·of music is 
sounds that the celestial objects give out while turning. 
In the teaching of Mawlana the fine voice is the nourishment of lovers. · · . 
In his Works Mawlana meni:ions saz, drum, zuma (a kind of pipe),"rebap, kemenche 
(small violin with three. strings), kudum, qef, ~bur, kopuz (lu te) and nay (a· kind of 
flute)., For.M.awlana, n~y isa close friend sweetheart, çonfidant and antidote.: . . 

.. ; 
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GİRİŞ 
Müziğin, insanlık tarihi kadar kadim bir geçmişi vardır. Nitekim Yara

tan'ın, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'e "Eşyarun isimlerini öğretmesi"ni 
de bu kapsamda· hatıdamak yerinde ol~caktir. Eşyayı, varlığı tanıyan, bilen ve 
öğrenen insan, kendi lisarunda bunlan isimlendirmiş ve bazen de melodik alana 
taşımışb:f. Ancak filozof ~e hakimler, müziğin hayat bulmasuu, insanlığın varlık 
alarund~ tecessüm etiİleden öncek_i zamanlara kadar götürmektedirler. 
' Müzik usulü, ses ve nağmeler hakkında konuşan ilk kişi, tıpkı matematik 
biliminde olduğu gibi, Fisag~r' dur (ö. M.Ö. 497). Sonralan bu ilimle uğr~şan ve 
aktaranlar, astronomi · ve matematikte de ilk düşünceleri ortaya koyan 
Nikomakos, ~atlamyus (öJ~8) ve Öklid (ö. M.Ö. 374) olmuşl~dJx.1. . _ : .. 

İslam filozoflan içerisinde müzik eserleri günümüze kadar geleb~ş, ilk 
düşünür Kindi'dir (ö.866) Kindi'nin müzik ilmine-ait on eseri .mevcuttur.2 O, 
müziğin nefisle olan iliŞkisini ele alarak, insan-ruh ve bedeni üzerindeki olı.imlu 
tesirlenni'ortaya koymuştur. DolaYısıyla müzik kruüılıyla psikolojik ha5talarm 
tedavisinin yapılacağını ispatlayar~ modem ~ppa öncülük yapmıştır.3 

Müzik konusundc;t İhvan-ı . Saf~ ve Kinqi'İün. beslendiği Fisagor ve Efla
tun'un (ö. M.Ö. 347) tesideri Far~l?i'c:J.e (ö.950) görU!htez: Bu bağlamda müzikal 
seslerle sayıl~ ve gök .cisimleri ~~ı~~~ bağlan~ar ~urarı .düş:ürı.ce Far.~~!' de 

mevcut değildir.4 . . · .' . . , . . . . . .. ·' . ,, ·'· ·-
Yine İbn S'ına, müzik ile ilgili eserinde gök cisimleri ve.insan. nefsinin huyla

n (ahlak) ile müzikal ses: aralıklan arasında kurulan benzerlikleri dikkate alma
'dığıni ve bu· düşüncelt~rin felsefeleri eskimiş bir gruba ·ait bilimsel temellerden 
yoksun fikirle~ ·olduğunu bildirmektedir.5 İbn S'ın5.~ya .. (ö: 1037) göre ınS·anin 
temel tabii donarunu düşünmeye bağlı ses çıkarmadır. İnsan, ses çıkarma nokta
sındaki· uzlaşmaa yöntemi sonucunda doğal bazı biçimler ortaya çıkarmıştır. 
Bunlar; karşı tarafı güzel sözlerle kandırma; boyun eğme; teslim olma; zayıflı
ğın, aczin ve bağışlanmaya muhtaç olunduğunun farkına vanlması bağlamla
rında sesin kısılması; ya da bir tehditle karşılaşıldığında; güç sergileme, kuvvetli 

İhvanu's-Saffi, Resiii/u İlıviiııi's-Safti ve Hulltiııi'l-Vefti, neş: Butros el-Bustani, Daru Sadır, 
Beyrut trz, I, 208; krş. Resail, III, 94. 
Ahmet Hakkı Turabi, Kindi'ııiıı Mfisikl Ristileleri, M.Ü.S.B.E. (Basılmamış yüksek !isan tezi) 
İstanbul 1996, 13; Elif Çiftçi, Ftiriibi Düşünce Sisteminde Mıizik, C.Ü.S.B.E. (Basılmamış Tez
siz Yüksek Lisans Dönem Projesi), Sivas 2006, ll. 
Hilmi Ziya Ülken, "Irak'ta Bağdat ve Kindi'nin 1000. Yıl Dönümünü Anma Töreni", 
AÜİFD., Ankara 1962, X, 457. 
Ahmet Hakkı Tura bi, "Giriş", İbn S' ma, Müsikt, İstanbul 2004, III. 
İbn Sina, Musikı"', çev: Ahmet Hakkı Turabi, İstanbul 2004, 1-2 
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gibi görünme ve karşı tarafı banşa razı etrİıe b~ğlamlannda sesin hız_la ve güçlü 
bir perdeyle çıkanlması gibi biçimsel özelliklerdir.~ 

Sesin kök ve kaynağıru izahınd~ sonra riyaZetin üç. gayeye y~nelik oldu
ğunu belirten İbn S'ına, bunlar_i~~inden ~irisinin _ "emredici nefsin (nefs-i 
emmtire) tatmin bulmuş nefse (nefs-i mutmai1ıne) boyun eğdirmek" olduğunu düşü
nür. Buna, "fikirle eşleşen bir tnkım}badetler yardım eder. Sonra da vehimlerin kabulü
nü vaki kılan sözlerin melodilerinden rıefsin güçlerine hizmet eden ritmik mf!lodiler . • . . . . . 
yardım eder. Sonra beliğ bir ibare, yumuşak melodiler ve olgun bir düzeyden olan kelam 
ile söz söyleyen annmış bir kimseden öğütleyici sözün kendisi yardım eder ... '7 . 

Müzik konusunda hem bir üstat hem de ud ve kanunun mucidi olan Farabi 
için müzik, !'ııağme çeşitlerini onlann nedenniçin ve nasıl meydana geldiklerinin daha 
tesirli ve güzel olmalan içit~ iumgi durumlarda ol~ıalan gerekliğinin bilgisini içerir. "8 

Müzik, Kindi'nin düşünce _sistemi~d~9 olduğu ğibi, pfu.M,iıo ve İlıvan'ın da 
matematik ilimler içerisine aldığı bir ilim d~dır.11 Müzil< sahasında konusunda 
kapsamlı müstakil bir rlsalesil2 bulun~_İhv~'a göre, ~eyenl~rin ~ann~a 
çeşitli tesirler meydana getiren ı_~ müzik,._ sevi~ç ve ferahlık val9tlerinde olduğu 
kadar; hüzün ve elemli zamanlarda ve ~a~a ~mibetlerde, çarşı pazar<!.a, savaşta . .. . .. . . . . . . . . 

banşta da dinlenir ve her seviyeden insan üzerinde etki.Udir.14 Müziğin öfkeyi 
teskin eden, ,~ ve düşmaıiliğı_ gideren, _barışı gelişt:irlp: 'ilifet. ve -~evgiyi tesis 

edenleri de V:<!f:dır. M~ği aynı zam~d~ ibadı:than_~lerd~~ ~~~- kalpleri yumu
şatmak, ga#J. nefisleri ceh~et uykusund.an. uy~ci~rmak, pnlan ru.J:ı~ mak~a 
ve hayat evi~e tf'!şvik edip, oluş (kevn) ve bozu).uş (fes~d) aıe~~eiı. çıkarmak, 
madde denizinde boğulm~tan. ve tabiata ı:saretten kurtarmak için de ~~
ıır.ıs 

İhvan;a-gqre bazı peygamberle~ şeclatlann~~ ıP.liziğin har~ kıl~ası
run nedeni, onun bu faydalı işl~vlerinin dışında oyun. ~e eğlence,, dünya lezzet-. . . . . . .. . . 
lerine rağbet ve s~ !U'zular yolunda kullaruln:lasıdır. Bununla berabe~ müzik, 

• •• • • • -. • 1'- • 

bedenierin zor ve yorucu gelen eylernlep başarmas~da destek olur ve dinçleşt;i-
• • ~ .. • • • t • • • • • • • 

rir. Savaşlarda insanlan cesaretlendirrnek için kullarolması da, bu etkisi sebebiy-. . . . -

·. ,• ...... : : · : .... · 
İbn S"ına,.Miisiki, s. . 

7 İbn sina, işaretler ve Tembihl~r (el-İşQrıit ve'l-TeubiJı!~), çev: A Duruso'y; M. Macif, E. Demirli, 
İstanbul 2005, 185. - '" · .; 

s Farabi, İiimleriıı Sayırm (İhsau'l-Ul(Jm), çev: Ahmet Arslan. Ankara 1999, 78. . . 
I<indi, "Aris~oteles'in Kitaplannın Sayısı Üzerine", Felsefi Risıileler içinde, çev; Mah~ut 
Kay~, İs~bÜ119.94~ 1~4. . · · · ' '· · · · · 

ui Farabi, İliınierin Sayıim ·(İhstiu'l-Uliim), 8-9. 
ıı ~il, I, 78-79. 
12 Bkz. Resdil, I, 183-241. 
13 Resıiil, I, 23; 183; II, 135. . . 
14 Bkz._ Rcsıiil, I, 184 vd; cr-Risıiletıi'l-Cıimia, ( Restiii u İhvıini's-Safıi ve Hullıinh-Vefıi ·ı~l"!de), haz. 

ye tah: Arif Tamir, Beyrut-Paris 1995, ':/,SO-sı~ . . . . . . 
ıs Resıiil, L 209-210. . .. :· .... 
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ledir.16 Müzik vasıtasıyla nefis, -ki daha önce matematik ve fizik bilimlerle eği
tilmiştir-manevi aleme aktaİılır ve laŞi;kainabn Sınırsız genişlemesi sırasında 
ölümsüzler}e beraber olacakbr_l7 İhvan iÇiİl müzik, UyUm Ve ritinik fonnlann 
sanabdır.18 Öğrenci, risatelerdeki her konu gibi, müziği· de alışıimiş bir yöntemle 
bir öğrebnenden (üstat) !lğrenn:ıelidir. Müzik, bireysel olgunlclşma, annma, 
tatmin ve mükemmellik için bir iıetkendir.19 Anlaşılan odur ki, "Fisagorculuktan 
doğan pek çok Yunan okullannda olduğu &bi, İhyan için de, insan· ruhunu, 
duygusal hallerin ifadesi demek _olan müzik, paralel sezgilere h~layıalık 
yapan bir sanat olarak var olacakbr.;'ıo 

Mevlana'nın (ö.l273) aŞağıda belirttiği gibi müziğin kökeni ve kaynağını, 
gök cisimlerinden neş'et ettiği tezi İhvan-ı Safa'rÜn "Müzik Risalesi"nde etraflıo 
işlenmektedir: "Gezegenlerde yaşaylin varlıklann hareketlerinin ses ve iıağmeleri olma
saydı, keıtdilerinde bulun mi işitme duyusunun hiçbir fmJdiısı kalmazdı. işitme ·duyulan 
olmasaydı, varlıklan eksik" olan hareketsiz c(mlılar gibi sağır, dilsiz ve kiir olurlardı. Fel
sefi manhk yoluyla elie edilen siıhih delilİer gösteriyor ki, göklerde ve gezegenlerde yaşa
yanlar, Allah'm işiten, "gören; düşünen, bilen, okuyan, gece ve· gündüz bıkmadmı onu 
tesbih eden m~lekleri ve ihlaslı kullandır: Tesbihlen, Hz. Davud'un mihrapta Zebur'u 
okumaSından daha tatlı, Kisra'nın sartlJilannda çalınan Jasid ud nağmaleri':fden iaha 
güzeldir. Eğer onlarda da kOku ve tat aı"ma ve dokuntna hislerinin bulunması gerektiği 
iddia edilirse deriz ki; koku ve· tat almiı ve·dokunma "iıisleri, ancak yemek yitjp su içen 
canlılara, foıJdalıya zararlıdan mjırabilme1eri ve vücutlannı öldürücii ve zarar verici 
sıcak ve soğuktan korumalan amiıcnjla verilmiştir. Göklerin ve gezegenlerin-halkı ise, 
bunlara ihtiyacı olmayan varlıklardır. Otılann yemek yemeye ve içmeye ihtiyaçlan yok
tur. Onlanıı gıdalan tesbüı, içecekleri tehlil, meyveleri tefekkür, araştmna, bilgi, bilinç, 
marifet, ihsas~ lezzet,ferahlık, ~ıitlulıık .ve rahatlıkhr. Gezegen ve yıld1z hareketlerinin, 
giizel, tatlı ve·nıhlara Jeriıhlık veren riağme ve melodileri viırdir. Bu ııağriie ve melodiler: 
oradiı bulunan basit nihlara, gezegenler ıllemin in _cevherlerindeıı üstiinde·bulımmı ruh
lar ıllemini n mutluluğunu hatıTlafrycir. Bı~ ruhlarlilemi, Allah'ııı ve İ<ıır'ar(da· bildirdiği 
ve ancak cennette bulunan güzel·koku ve rahatlık nimetlerine sahip olan hayathr. "ll 

GÖK dSİMLERİNİN DÖNÜŞ SESLERi: MÜZİK . 
~evlana da mü~ğin çıkış noktasını hikmet erbabının anla~ğı-.gibi ifade 

etmeye çalışır. Her ne kadar o, "Hoşa giden bı.ımusikf nağmelerini gcikyüzüniin ve 

16 

17 

18 

19 

21) 

ll 

Ahmet Koç, ilrvan-ı Snfti'mn Eğitim Fı!ISt!Jesi, İstanbul1999, 182; R, 1, 183-185,.190, 208-210. 
C. A. I<adir, "İhvan·ı Safa", İslam'da Bilgi ve Felsefe, haz. Mustafa Armağan, İstanbull997, 
116. . 

Tibawi, "Further Studies on Ikhwan as-Saffi", Tlıe lslamic Qııarlerly, c. XX, XXI, XXll, 1978, 
62. 
Tibawi, a. g. m. ,62. 
Annand Abel, "Basra' da İhvan-ei-Safa Muammoisı "ve Bunuıi X. Yüzyılda Halifeler Devle
tinin Sosyal Tarihi Bakım~dan Manası", çev: Nusret Hızır; Bel/elen,~- XXIX, 1965, 610. 
Resiil, I, 206-207; Yalçın Çetinkaya, İlıviin·ı Snfii'da Mıizik Dıişıincesi, İstanbull995, 113-115. 
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gökı;üzünde bulanan yıldıziann dönüşünden aldık. Halkın tmıburla çaldığı, ağızia söy
lediği sesler, gökı;üzüniin dönüşünden çıkmı seslerdir. :· sözlerini filozoflara atfederse 
de, kendisinin de bu düşünceleri benimsediği ifadelerinde hissedilİnektedir. 

Mü'minlerin müzikle ilgili sezletine, Mevlana, onlann ağzından şöyle ter
cüman olur: "Cennetin rilhiiııi t~ri ile biitün çirkin 5esler güzelleşir. Biz hepimiz, 
biitiin insanlar, Adem'in cüz'lerit;iz. Biz cennette iken o nağmeleri dinlemişiz. Ruhu
mııza sindimıişiz. Balçıktari yarahlitıamız bizi bir şüpheı;e ·düşürdü. Ama yine de hah
nnıızda o nağmelerden, o güzelliklerden bir şeı;dkler var." ternil'in Cennetinde her 
şeyin güzel olduğu gibi, bed sesler de orada insan ruhunu yücelten sesiere dö
nüşmektedir. Her ne kadar insanoğlu habrlamasa da, ruhu o dayanılmaz tatlı
lıkla ve güzellikteki sesleri, dünya cehennemine düşmeden, hazzıru yaŞamışbr. 

Mevlana rnü'minlerin sözlerini devam ettirir: "Fakat, mihnetler toprağı ile 
yoğrıılduktmı sonra, bu yiiksek bu güzel, bu hafif nağmeler, nereden, nasıl o manevi 
zevki ve neşeyi verecek?" 

Nihayetinde güzel ses dinlemeyi aşıklann gıdasına benzeten· Mevlana 
Celaleddin, güzel ve hoş sesleri dinlernede buluşma, kavuşma ve vuslabn haya
lini görmektedir. Bu halde ezeldeki ilahi huziıru ve enfes hitabı habrlama ve 
tezekkür zevki bulwunciktadır. Nitekim gönüldeki hayaller, güzel sesle tekarnili 
eder ve baktimaya kıyılamayacak derecedeki şekiliere kalp olur.22 

RUHU Dİ.RİLTEN/ARINDIRAN VE AŞKINLIGA TAŞlYAN MÜZİK 
Tabiatta ve varlık alanında her ne varsa, insan kulağı her 'şeyi duyar.23 Ali

cak nice sesler vardır ki, duyaiu görünmeyen alemiere taşır. Nitekini Mevla
na'run deyişiyle "Sesi yücelere,- yükseklere çekin her sesi, yücelerden gelen ses olarak 
bil. Sana hırs veren nefsiini d uygunu arhran sesi de, insanı yarninyan kUrt sesi bil. ''24 . · 

Misak ayetinde aniabidığı üzer&S, Hakk,.iuhlara "Ben sizin Rabbiniz değil 
miyim?'! diye nida buyurdu. Sonradan tecessüm edecek bütün 'ruhlar " Bela 
(evet)" diye-cevap verdiler:· İşte bu hitabın .manevi hazzırun hiçbir zaman yok 
olmadığım baki kaldığım söyleyen Mevlana, cisimlenen ruh sahiplerinin dün
yaya in~dikten sonra, ne zaman güzel bir ses işitseler, o ezeldeki· Yaratan ile 
buluşİnada geçen konuşmanın tezzetini habrladıklanru bildirir: Hakikatte mü
zikten zevk almanın sım da eieldeki ilk vuslatta'·aranriıcilıdır.26 ... 

Ruhu dirilten, arındıran ve öteterin ötesine götüren güzel ı;es, Mevlana cep
hesinde. her türlü dünyevi nirİtet ve lütuftan d~a kıymetlidir. Öyle bir değerli 
nemadır ki, bu güzel ses, bpkı insaru baştan çıkaı:ıp gecelerini gündüzlerine 

'. 

22 : Mevliina, Konıılanna. Görc-Açıklamalı Mesneuf Tereiiiııesi, çev': Şefık Can, IV. baskı, istanbul 
2002, IV, 437, b. 733-738, 742-743~ 

23 Mevlana, Konutanna Göre Açıkla11111lı Mesneui Tercıiniesi, VI, 379, b. 662. 
2~ Mevlana, Konulan na Göre Açıklamalı Mesııeui Terciimesi, H,414, b. 1958-1959 
lS Bkz. A'raf, 112. . 
26 Mevlana, Konutanna Göre Açıklamalı Mesneui Teraimesi, IV, 436 (580 nol~ ·dipnot). 
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kanştıran bir dilbere benzer. Güzel ses sahibi, belki Mevlana için, ezeldeki hita
bın sahibi Semi'nin (Her şeyi işiten) sözleri, insanı dünyada diri tutan, mum gibi 
aydınlatan bir tesirin kesintisiz devamını sağlamaktadır .V 

Kendisini coşturup hakikatler alemine daldırmayan sözü ve sesi değersiz 
kabul eden Mevlana, söz üstadı olmasına rağmen, söyledikleri insanlan etkile
miyorsa siikutun daha ehven olduğunu düşünür. Bu bağlamda o, Sevgili'nin 
sözleriyle coşmuştur. Ancak Sevgili'yi atlı kabul ederken, Mevlana onun ayağı
nın altındaki tozdan başka bir şey değildir.28 · 

Duyduğu ses, Mevlana'nın gönül tandırında çınlamakta yıkık-dökük yüre
ği heyecandan adeta yerinden fırlayıp raksa başlayacak g{bidir.29 ünlın dünya
sında müzikten etkile~eyip de buz gibi kaskatı kesilen ölüden fru:ksız ve belki 
de ölüden daha beter bir mertebededir. 

Nitekim Mevlana'yı müzikle beraber helal aşk şarabı, aynlık ateşinde kavu
rur, pişirir ve kemalata ulaştırır. 

Gaybın dünyevi hiçbir kıyas kabul etmeyen namütenahi güzelliği ve esteti
ği, sözlere sığmaz, söz ile ifade edilmez, anlatıl;:unaz, övülmekten ötepir. Binler-
· ce göz de olsa bir o kadar da ödünç alınsa Nurla,nn Nuru'nu görebilmek imk&n 
·dahiJinde değildir.30 Ancak, mekansızlık mekanrmn.gözleriyle Hakikatj. müşa
hede etmek, o rnekanlara nail olanlara vaciptir. 

Gerçekte Mevlana söz ve ses üretmekten ziyade, dinleyen olmaya taliptir. 
Zira o, ağzından ballar. dökül~n .sözlerinde şeker ta~ olan hatiple taruştıktan 
sonra her türlü sese k~şı ilgisini kaybetrr).iştir. 31 

Müzik ve nağme t~siri, Mevlana'nın gözünde, sahibinin vasfıyla mukayyet
tir. Zira öyle sesler vardır ki, zerreleri oynatıp .uçurur; dağ işitse tüm haşmetiyle 
kalkar, raksetineye başlar}2 . 

. . Dağlan bile oynatan nağm~ler, Sevgili'nin dilinde Meylana'yı . sabahlara 
kadar uyutmaz. Çünkü bu sözler ve sesler, gönül qıahaJ.lirt!n mekantık ettiği 
yerden gelmektedir. Ançak Ruırll için.buradaki sö~ ve şesler, çalgİyla harman
lanmış olmalıdır.3~ 

"Cmı ·nağmeleriyle neşelet:ıdirjn bel'!i, tel~erin sesleri_~~( duyurun banp~' diye sesle
nen Mevlana, güzel ses ve şark;ı dinlemeye olan düş~ü~ü~le~ez: ."Gilzel 
seslerle söyleyin, dinleyeyinı; şar/alannız, duyduğum en güzel en temiz şarlaliir.,"34 , 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

: ; . . : . ~ . ~ . . · .. 

. .. 
Mevlana, Divtin-ı Kebir, II, 16-17, b. 162-169. 
Mevlana, Divtin-ı Kebir, II, 124, b. 1010. 
Mevlan~, Divaıı-ı Kebir, III, 219, b. 2042~2048. , .. 
Mevlana, Divaıı-ı Kebir, III, 261-262, b. 2481-2497. 
Mevlana, Divaıı~ı Kebfr, III, 261-262, b, 2481-2497. 
Mevlana, Divan-ı Kebir, III, 319,.b. 3119. 
Mevlana, Divan-ı Kebir, ll, 16-17, b. 162-169. 
Mevlana, Divan-ı Kebir, VI, 92-93, b. 819-820. 
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Hasılı, Mevlana Celaleddin, müziğin gül bahçesine açılmış bir pencere ol
duğuna inanmakta ve a.şıkiann gönül kulaklannm, hep bu pencerenin başında 
bulunduğunu söylemektedir.35 

Bu çerçevede Mevlana'run, eserierinde iki kavrama yer verdiğini görmek
teyiz. Bunlar, müziği icra eden çniğıcı ve müzik için yokluğu düşünüJemeyen 
çnlgıdır. 

Çalgıcı ve Çalgı 
Mevlana'nın ifadeleriyle seher vakti uyanan cahil bir Türk, içtiği şarabın te

siriyle ve uykunun maiunurluğuyla bir çalgı ister. Mevlana için can çalgıası, 
sarhoşların dostudur. Sarhoşun mezesi de odur, gıdası da. GüCü kuvveti hasılı 
her şeyi odur. Can çalgıası, sarhoşluğa götürür, onu dinleyenler çalgırun nağ
mesinden, nefesinden tadarlar. Hak şarabı, insanı can çalgıasma götürür. Ten 
şarabı ise, nağmeyi bu çalgıcidan dinler. Mevlana burada sözde ikisinin de adı
mn bir olduğunu, ancak bu hisle o his arasında fark bulunduğunu belirtir.36 

Çağımizın son önemli ·Mevlana araşbrmaa ve yoiumcu~ · Şefik ccili, bu 
ifadeleri şu şekilde açımlar: · 

"Hnkk şarabı insam, cnn çnlgıcısınn götürür" denilmektedir. Burada çalgıcıdan 
murnd, rıihıiııi çalgıcıdır. Bit ten şnrabi ise de, güzel sesleri bıi çalgıcıdmı dinler demekle, 
bildiğimiz şarabı içerek ·sarhoŞ olmuş cahil Türk'ün ... istediği cisnınnz çalgıcı 

kıısdedilmiştir. Aslında Mevltina'nın "can çalgısı", "ten çalgıcısı" diye çnlgıcıyı ikiye 
mJımıası 'sembolik bir niana taşımaktadır. Şöyle ki musiki, karakterinıize, huyunıuza göre 
bize tesir eder. İyi karakterli, mnnfiyn diişkiin bir insanı hoş nağmeler 'ilnhi tileme yüksel
tirken, bedene ait zevklere düŞkün kişiyi de aym nağmeler 'dsmnnz zevklere, iıefsnni 
arzitlara götürür. "37 ' · · • 

Güzel ·yüzlü çalgıaya müziği el çırp~ çırpa okuıriasını söyleyen Mevlfuıa, 
onu münacat erine benzetirken, kendisini meyhane rindine (kalender) inclirge
mektedir. Mevlana, kendisini görmek isteyen beden nakşına kapılıp bağlanmış 
kişileri ikaz eder: "Cimı görmeye imkıin yoktur; ben de meyhnnenin cnnıyı m. ''38 

· çalgıaya hitabı devam eder Mevlana'run; Allah için aşk sarhoşıı gibi mızrap 
vur; mızrnbma öyle bir vur J...i, çeng gibi biz de düzene girelinz.39 

"Seni mılntnıaya dilim dönmüyor benim; o harfler yetmiyor aniatışıma benim." di
yerek gönlüne hitap eden Mevlana, bu esnada çalgıayı da unutmaz: "O çalgıcı, 
çalgıcıyn benim vuruşlanmla vurmadn, gönlümce çalmadn ya; dilimin yerine bütün 
varlığını onun perdesinden dönüp duruyor; gönlümiiıi haljni_ o vurilş.la. anlatıyor. "40 

35 

36 

37 

38 

39 

~o 

Mevlana, Diviiıı-ı Keblr, IV, 407, b. 3927. 
Mevlana, Koıııılarrna Göre Açıklamalı Mesnevi Tereri m esi; VI, 378, b. 643-647. 
Şefilc Can, Konır/arına Göre Açıklamalı MesnL'Vi Tererimesi içinde, VI, 378 (324 nolu dipnot). 
Mevlana, Diviin-ı Kebir, II, 127, b. 1024-1025. 
Mevlana, Divan-ı Keblr, VII, 344, b. 4436. 
Mevlana, Diviin-ı Kebir, II, 135, b. 1088-1089. 
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Çalgıaya çalacağı perdeyi söyleyen Mevlana, bunun gerekçesini seygiJi'yle 
anlatır: "Çünkü sepgilimiz sarhoş bir htllifegeldi; o tertemiz, o vefalı yaşayış, sarhoş 
olmuş, çıkageldi. "4t 

Mevlana, çalgıaya yönünü varlığın ötesine yani yokluğa çevirmesi husu
sunda nasihat etmeyi ihmal etmez: ':A çalgıcı, yüzünü yokluğa çevir, çünkü varlık 
yol kesicidir; çünkü varlık haindir, hain korkak olur, hiçbir korku çeken de neşeli ola
maz. "42 Hakikatte Mevlana bir anlamda görünmeyen atemlerin bililiğine, dün
yevi maddi atemin de sahte ve sanallığına dikkat çekmektedir. 

Aşıklar çalgıası, Rumi' den gelen nağmeleri te~ennüm etme teklifiyle karşı 
karşıyadır. ~ncak Rumi'nin kulaklan her sese açık değildir. Çok yüksek sesli 
zurnanın bile onun kulaklarını etkilemez.43 

Mevlana'nın .zarif nazik çalgıadan istekleri bitip .. tükenmez. Bazen de o, 
söylediği gazelin kalan kısmını onun tamamlamasını ister. Ancak Mevlana, 
çalgıadan gazeli kendi istediği gibi. neticelend,irrnesini talep eder:44 . "A niizik 
çalgıcı, bu gazelin geri kal~nıl'!ı, istediğim gibi sen say-dök artık,."~s , 

Müzikte önemli bir yeri olan gazet Mevlana için de vazgeçilmezdir. Bu an
lamda o söylediği gazeller için okuyucusuna sığırur: "Gazel, güdük kaldıysa ayıp
lama; uçup giden hatırda vefo yoktur ki. '~46 

Mevlana gazel söylemeden edemez, yoksa rahatsızlanır ve gazeli .vurmalı 
enstrüman çalan davulcudan ayırmaz: " Gazel sihjlemezsenı ağzımı yarar benim, çal 
çağır, fazialaştır s~zü, fazialaştır neşeyi, nihayet sen bir davulc~wı. der .. "47 .. 

Ancak onun için gerçek gazet harfe bürünmüş şekilde .olan değildir. Çazel, 
candan suretsiz ve harfsiz olmalıdır . .ıs 

Çalgıadan sonra Mevlan~, çalgıyı ele alır. Onun için çalgı, hasta gönüllerin 
mahallesine getirilen bir alettir: "Getir medisimize çalgıyı, kerem sahibi ol bizeJcarşı, 
kerenı sahibi; hasta gönülterin mahallesinde merhametli davraJı, n,ıerhametli. "49 

. Ancak Mevlana, çal~ büyülü v~ şatafatlı sesine .kendisini kaptırıp ana 
İstikametten çıkanlan ikaz eder. Bu çerçevede o, bu b..alin geçiciliğin9-e~ dem 
vurur: "Niye çalgıyla neşeJip sarhoş olan var ki ahengi bıraktı da. ~ helvalar yiyen. tatlı, 
güzel dudaklara düştü $İtti. Başma küpe daya, testiyi küpün yamna.koy, sıçrayıp kalka
caksan sıçra, kalk, küpiin yamna var a kavgadan, gürültüden sarhoş olmuş kişi:_:'50 

~~ Mevl.ana, Diuaıı-ı Kebir, lU, 400,·b. 3857. ;. · 

42 Mevl.ana, Diuaıı-ı Kebir, m, 432, b .. 4151-4153. 
4l Mevlana Diuaıı-ı Kebir, m, 457, b. 4385. 
~ Mevlana, Divaıı-ı Kebir, U, 301, b. 2471-2472. 
45 Mevlana, Diuaıı-ı Kebir, VII, 604, b. 8018. 
46 Mevlana, Diuaıı-ı Kebir, V, 4, b. 26. 
47 Mevlana, Divaıı-ı Kebir, I, 343, b. 3151. 
4<1 Mevlana, Diua;,_, Keblr, II, 83, b. 690. 
49 Mevlana, Diuaıı-ı Kebir, III, 257, b. 2440. 
50 Mevlana, Diuaıı-ı Kebir, ll, 255, b. 2074-2076. 
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Hakiki çalgı, Mevlana için, halkı eaşturan değildir. Onun nezdinde dinleni
lecek olan "kendinden geçen caıım çalgıcısıdır": "Gece qJ4u; halkın coşuşu dindi; kalk, 
coşnıa sırası bizde arhk. Bu gece, senden değer buldu,_ üstijn!ük elde etti de kibriizden, 
diiııe omuz vurnıada. Bir müddet, çalgı dinledik; şimdi de kendinden geçen canın çalgı-
sım dinleıjelinı. "sı ___ :; 

MEVLANA'NIN DİLİNDEKİ MÜZiK ALETLERİ. 
İslam dünyasında, müzik aleti, doğrudan cfunil.ere girmemekle beraber kla

sik müzik, camilerde de, bilhassa cemaatle kılınan namazlarda, cuma ve bayram 
namazlarında, bayram te~birlerinde, ha tim cerniyetlerinde, mevlitte, Şia' da 
mersiyelerde, halkın bu ruhi ihtiyacına cevap vermiştir. sı· 

Mevlana düşüncesinde müzik aletleri önemli bir yer tutmaktadır . . E~rle
rinde, Mevlana, tespit edebildiğimiz kadanyla saz, davul, zurna, rebap, kemen
çe, kudüm, def, tanbur, kopuz ve neyden bahsetmektedir. Şimdi bu müzik ens
trümanlann, Mevlana dilindeki yer ve konumlanru ele alabiliriz, 

Naz Etmeyi Bilmeyen Saz 
Mevlana müzik için aşıklaı:ın gıdasıdır demişse, onun enstrümanlan için de 

b~nzer düşüncelere sahiptir: "İki telli-üç telli sazlarla ~er gün, canınızı besleyin
gitsin. "53 

Dolayısıyla sazın çıkardığı sesler, ruhun ihtiyac olduğu beslenme kaynağı 
olmaktadır. Ca11 çalgıasını saza mızrap ~~ya davet eden Mevlana, bunun 
gerekçesini şÖyle açıklar: ~'Sarhoş gönül, bugün seher çağından beri sevgiliyi anı
yor. '154 

Aşk ateşi, Mevlana'yı yalnız bırakır. Ancak bu yalnızlık hali onu başka şey
lerle pişirir. Pişmek, Mevlana için, sevgiliye kavuşmal,<tır. Sevgilinin sazı. boş 
durmaz ve naz etmenin ne olduğunu bilmez, sürekli çalmaya hazır bir şekilde 
sarhoşluk atmosferini içerisinde seygilileri biı:leşme arıına şahit olur: 

"Senin aşlcıııa tutulalı, şeııin sevdam benimsetjip kabul edeli seninle savaştan ayn
yını, tekim; seııinle.banşa eş oldum beıL Beni ıspaııak SmJ da istersen ekşi pişir, istersen 
tatlı; neyle pişersem pişeyim, piştinı mi saııa kavuştum, senin!~ birleştim deıııektir. Sazı 
öylece durup durmada; halbuki hiç de ııaz efnıeıJi bilmezdi o saz; bir yanlışlık varsa beıı
den oldu mutlaka, çüııkü ben sarhoş-bir halde sıçrayıp meyt:İaııa çıkhm. Sen de sarhoş
sım, ben de sarhoşunı, senin sarlıoşluğunla benim sarhoşluğımı birbirine kanşmış; zateıı 
biz, havaıı eliyle havan gibi heın ikiyiz, hem bir. "55 

sı Mevlana, Diviirı-ı Kebir, V, 292, b. 3460-3463. 
sı Abdülbaki Gölpınarlı, Tasauvuf, İstanbul 2000, 199. 
53 Mevlana, Diviirı-ı Kebir, VI, 244, b. 2429. 
sı Mevlana, Diviirı-ı Kebir, VII, 91, b. 117. 
ss Mevlana, Diviirı-ı Kebir, II, 123, b. 996-999. 
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Heyecanlanduan davul 
Belki çıkardığı sesin aşınlığındandır bilinmez ama, Mevlana gül bahçesinde 

davulun az çalınmasına taraftardır: "Yeter, davulu az çal ... çünkü bu bağda, bu gül 
bahçesinde senin davulunun yanı başında yinni tane başka ·tagar var. "56 

Ancak Mevlana şunun farkındadır ki, davul sesi insanı bambaşka alemiere 
taşır ve heyecanlandırır. Pervane, nasıl ki aşkından ateşi düşünmez, aşka dalan 
da canı düşürunez. Yoks·a savaş eri, davulun sesini duyunca, bedeninden soyut
tanır ve trans haline geçer. Arhk onu kimse durduramaz. Çünkü o heyecanın 
zirvesine ulaşmıştır.57 . 

Mevlana, davul ile birlikte zurnanın kaderlerini birbirlerine yaklaştırır. O, 
zurnanın ağlayışuu ve davulun inleyişini kıyamette çalınacak sur sesine benze
tir. O sesler ki, ,"İnsanın· gönlünde uyuyan hahralan uyandırir. "5s 

Ağlayan Zurna 
Kıyametteki sur sesine benzeyen zurna, Mevlana düşüncesinde, sesindeki 

ağlama brusı ve feryatla özdeşleşmiştir: "Arhk şehirde zurna sesinden başka bir 
Jen;at duyamazsııı, hiçbir evde, çenkten başka bir ağlayış işitenıezsin. "59 . 

Zuma insaİU kimliğe bürünür ve sevgilisinin diıdaklanru bekleyen aşık gi
bi, kendisine hayat verecek rludakları beklemektedir. Ama yine de zurna ağla
maktan geri duramaz: "Zunıa gibi o dudaklan beklenıede dokuz tane göz ilçmışsııı; 
mademki o dııdaklan gömıüyorsıııi, o perdeden ne diye ağlm;ıp durursım?:'60 

Mevlana zurnaya verdiği değeri onu üfleyen zurnaCı için de esirgemez ve 
onu övgülerle yad eder: "Dostlanm, dostlanm, o riaİik-nazenin zunıacınm yüzün
den, nazikler-nazeninler mahallesi ne, her gün, bir coşkımlukhlr, düşer. "61 

Aşıklann Dili ve Sesi Rebap · 
Müzik aletleri içerisinde, Mevlana için, rebabın ayri bii" yeri vardır. Neyden 

sonra en çok dillendirdiği çalgının rebap olduğu söylenebilir. 
Nitekim o, kendisini rebapla aynileştirerek aşk rebabı olduğunu söyler. Bu

nunla yetinmeyen Mevlana, aşkınıı:ı rebabın aşkıtl'a benzediğini, Allah'ın· Iütuf 

yayı olarak aCıyı, ihsan mızrabıru istediğini dillendirir: "Ben de aşk rebabıyım, 
aşkını rebabın aşkı na benziyor; acıyı Tann'mn lühıf yayını, ihsan nı~rabım istiyorum. 
Sevgilin yoksa ne diye aramaz, istemezsin? ·sevgiliye kavıiştııysmı ne diye neşelenmez-

S6 

57 

58 

59 

60 

61 

Mevlana, Divön-ı Kebir, VII, 528, b. 6937. 
Mevlana, Diviin-ı Kebir, IV, 134, b. 1226-1239. 
Mevlana, Konıılarınrı Göre Açıklamalı Mesnevi Terciimesi, IV, 437, b. 732. 
Mevlana, Diviin-ı Kebir, I, 202, b. 1924. 
Mevlana, Divön-ı Kebir, V, 479, b. 6580. 
Mevlana, Divörı-ı Kebir, vi, 92-93, b. 819-820. 
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sin, çalıp çağımzazsm? Eşin seninle uzlaşmıyorsan niçin sen, o olmuyorsım? Rebab 
feryat etnıiyorsa ne diye kulağını burnıuyorsun?"62 

Rebap, Mevlana'nın gözünde, aşıkların aşkın zi.kri olan sema için vazgeçil
mez bir enstrümandır: 

"Adımı yaya kadı tak, mahkem~rıiiı içinde de adalet sahibi de; yahut da pndişahm 
duacısı diye çağır beni de dualam amin diyeıJim. Bu düzenle rebnpçıya oraya bir sok; 
istersen adımı değiştirir; fiilaneddiıı diye bir nd takarsııı bana. Zaten halk, şekilden, 
nddnıı ibarettir, ham mevıJmJn benzer; kimin haberi var onlardan hangisi acı~ hangisi 
tatlı? Kadıya bir hale gelir de sema etnıek isterse bir güzelce rebap çnlnnnı ona, tatlı bir 
halde sema'ya sokanm onu. "63 

Rebabın çıkardığı ses o kadar tesirlidir ki, mezardaki ölü akma bile bu sesle 
dirilir, mezardan çıkar, kalkıp raksetmeye başlar. Rebap sesiyle kefeninden 
soyunan ölüler birer birer mezarlarındatl kalkarlar, hayabn akışına kendilerine 
kapbrular: "Rebabın sesindeiı Alancı da dirilir; mezanndnn bnşım çıkanr, kalkıp oy
namaya koyıılur; aferin der, beğenir beni. Çalgı çıılana, sarhoşçasına hırkatjl çıkanp atar 
gibi kefeninden soyımur, önüme atar; ondan sonra ölüler, o anda, birer-birer mezaria
nndmı çıkarlar. "64 

Gönül duysun diye, rebabın her damarında, her telinde bir feryat, bir ses 
çınlamaktadır.65 Belki bunun rebap beklemekten öldüm diyor. 

Her şeye rağmen rebap yine de, Rumi için, yeri başka bir enstıümanla dal
durulamayacak kadar değerlidir. Zira rebah aşkla özdeşleşmiştir: "Ben de aşk 
rebnbıyım, aşkım rebapçı .. .'Rahmmı'ınlütııjlanndnki o rnhnıeti istiyorum ben. "66 . 

Nihayetinde Mevlana, karşılaşbğı her türlü sıkınb ve so~ için teselliyi re
bapta aramakta bunda da mesafe kaydetmektedir: "Bütün sorular da onun, cevap
lar da; ben rebtiba dönmüşiim ... boyıma in/e diye mızrap vıınnndn, yay çekmede. "67 

Bununla birlikte Büyük Sufi, rebaba toz kondurmaz ve onun için hiçbir ten
kide nza göstermez: "Rebap, giidiik kaldıysa mJıplnma; uçup giden hatırda vefa yoktur 
ki. "68 

Mevlana, İbrahim Ethem'i sıcak kuş tüyü yatağından uyandıran bekçilerin 
sesiyle, güzel çalınan bir rebap nağmelerinin amaçlarının misakı (ahitleşme) 
hatırlamaktan başka bir şey olmadığım düşünür: "İbrahim Ethem Hazretlerinin 
dam üstünde dolaşan bekçileri n seslerinden yahut güzel çalınan bir rebfibın nağmelerin-

62 Mevlana, Divtin-ı Kebir, III, 343, b. 3361-3362. 
ıu Mevlana, Divtin-ı Kebir, V, 470, b. 6436-6439. 
w Mevlana, Divtin-ı Kebir, V, 470, b. 6440-6441. 
65 Mevlana, Divôn-ı Kebir, Vll, 101, b. 1244. 
66 Mevlana, Divtin-ı Kebir, Vll, 604, b. 8016-8017. 
67 Mevlana, Divôn-ı Kebir, vn, 656, b. 8732. 
ı.s Mevlana, Divôn-ı Kcbir, V, 4, b. 25. 
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den maksad, iştiyak çekenler gibi "Ben sizin_ Rabbiniz değil miyim? hitabmın hatırlan-
m ası, haytil edilmesi idi. "69 · 

Gönlü canlandıran, coşturan ve çıldırtan rebap, sesiyle insciru.n aklıru halden 
hale sokar, kendinden geçirir, öte alemiere daldırır: "Rebabı kucağına aldı, külfihını 
başmdaıı çıknrdı, yere koydu; baş oıJnatmasını görünce· gönül elden gitti. Gönül, oııım 
ibrişim tellerinden mekik gibi dönmede; öıjle fır-fır döıımede ki o ibrişim bükeni n gözleri
ne hem görünmede, hem göriinmenıede. Şu erganıınum iki-üç' telini biraz gevşek bırak; 
çiinkii aklı halden hale soknn sesi, pek tiz geliyor. '7 0 · 

Feryatlar ve vuruşlar, ıyievlana'run gönlünü bir rebaba dönüştürmüştür. 
Ancak o, bu halinden sıkınb duymaz; bilakis lezzet alır. Hatta Mevlana,·sevgili
nin kendisinden rebabı'çaldıkça aşk sarhoşluğu içerisinde yıkık gönlünün etra-
6.na dönmesini arzular. Ta ki, yıkık gönlü canlanana kadar: "Daha oyunun başı, 
binlerce taş yuttun; hfilfi örtü ardındasm, halbuki binlerce örtüyii yırttın. Gizliilen gizli
ye ne fenJatlar var, ne vuruşlar var gönlüme; gönliim bir rebab, amma ne de güzel bir 
rebap ki senin gibi rebabinin elinde. Gönlüm, sana bir rebap; bedenim, senin yı!ak-dökük 
bir alanın. Rebab çalarak dön şu yıkık-dökiik almıın Çevresinde sarhoşça.'71 

Gönülleri harekete geçiren rebabın dili adeta bir insanlık/dünya lisarudır. 
Herkes onun dilinden anlar, kendi ruhu ve yüreğine düşen hissEiyi ondan nasip
lenir: "Rebabm şu dosdoğru sesi, ister Tiirk olsım, ister Rum iilkesinden, ister Arap; 
fişıksa onun dilincedir, onuıı dilidir. '72 

Her damarında ve telinde yeni bir feryat ve haykırış olan rebahtan gönül 
mustağni kalamaz. Rebabın feryadı, Mevlana Cel~eddin'in gönlündeki acıyla 
vuslat bulup, sözle aniabiması mümkün olmayan duygular yaşabr: "Şu rebabın 
her daınan nda, her telinde yeni bir fenjat var, yeni bir ses;· hem de nerde çalışıyonmı, 
gönül duysun, anlasm diye. Yanlışlıkla çaldığımı sanmayın diye onım her fenJadmın 
göııliinii bir başkn tatla yoğıımıuşunı ben.'73 

Her şeye rağmen, rebabı asla mahzun bırakma ve küstürme, parmaklannın 
ondan yoksun kalmasın, der Mevlana: "Rebab, tama düşer de ağlarsa o bağışlayıcı 
avucıınu aç, ona da ihsan et."74 

Yüzüstü Düşen Kemençe 
Rebabın tesiri o kadar güçlüdür ki, Mevlana'yı kemençe gibi kendinden ge

çirip yüzüstü kapaklanmasına bile sebep olabilir: "Rebab oııuıı yüzünden inlenıeıJe 

69 Mevlana, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevi Tercümesi, IV, 436, b. 731. 
10 Mevlana, Divan-ı Kebir, III, 219, b. 2043-45. 
7 ' Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, III, 297, b. 2875-2877. 
n Mevlana, Divan-ı Kebir, IV, 154, b. 1402. 
n Mevlana, Divaıı-ı Kebir, V, 101, b. 1244-1245. 
74 Mevlana, Divaıı-ı Kebir, VII, 4, b. 25. 
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başladı nıı, kemençe gibi yüzüstü düşerim; hatip, hutbe okumaya koı;uldıı mu, o anlahş
tan söz açmaya koı;ulurum. "75 

Sonunda Mevlana, susmayı tercih eder. Ancak onun yanmış kavrulmuş 
gönlü harfiere ve kelimelere dökÜJdüğünde bütün bedenleri yakar kül eder: 
"Dille söylemeden vaz geçtim, sııstı:6n ... çünkü yannıış-kavnılnııış bir gönlü m var; 
gönliimden söz açarsam sözlerim seni de yakar kavıırıır."76 

Lalelerin Çaldığı Enstrüman Kudüm 
Mevlana kültüründe kudüm musikinin vazgeçilmez enstrümanianndan bi

ri olarak kabul edilmektedir. Ruınl, belki bu sebeple, İslam kültür ve medeniye
tinde çok önemli olan yazılışı da "Allah" kelimesine benzediği için mistik bir 
hale bürünmüş lalelere kudüm çaldınnaktadır: "Laleler kıtdüm çalnıada, yasemin 
oyuna koyulmuş ... süsleneceğiz sarhoş olmuş da yasemin de kim oluyor demekte. "71 

Vuruşlara Aşık Pek Yüzlü Def 
Def, sadece Mevlana öğretisinde değil, diğer sufi_ekollerde de en zararsız ve 

hakkında fazla söz edilemeyecek bir müzik enstrümanı olarak gözükmektedir. 
Def zikir meclislerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Defin ritmi, kalbten çıkan Allah 
nidasıyla buluşup zakirieri kendilerinden geçirip ötelerin ötesine taşımaktadır. 

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

Tebrizi'yle birlikte yol ~kadaşıdır: "Ey çıılıp çağıraniann safina baş olaıı çalgıcı, vur, 
vur elinle defe, vur gönlümüıı yolunu; zaten evin yolunu kaybettim, evi bilnıiyonım 
beıı.Ey Tebriz/i Taıın Şems'in benim, senden başkasıyla uzlaşıp birleşemem, düşerinz
kalkanm, evi bilmiyonını ben. "78 

Def, sarhoşun netesinden gerilmez, ancak avuçla sıvazlanarak gerilir. Neye 
karşı defin sesi, daima hafiftir ve öyle de kalacaktır.79 Hafif sesli ciefin sesini 
duyan beden, bir avuç can şarabı alır ve ok atmaya koyulur.so . 

Defin pek yüzüne birkaç sille vur, der Mevlana; sözıerine devarn ederek ar
kasından 'Jen;at eden neı;e iifiiriiver." diye seslenir.sı 

Ancak aşkın galebe çaldığı ortamda, Mevlana, onlarca defin ~tkisizliğini de 
söylemekten çekinmez: "Ey ay yüzlü dilber, senin vasfinm ilk sözleri, başlığı bile tanı 
yetmişiki defter oldu da o haselçi Zühreniıı elinde, tam yetmişiki def, ıslandı, ses vermez 
bir hale geldi. "82 

75 Mevlana, Diviin-ı Kebir, VII, 239, b. 3026. 
76 ~evlana, Diviiıı-ı Kebir, VII, 239, b. 3027. 
77 Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, VII, 637, b. 8486. 
n Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, n, 131, b. 1065-1066. 
~ Mevlana, Divtiıı-ı Kebir, n, 16-17, b. 162-169. 
so Mevlana, Divlin-ı Kebir, m, 261-262, b. 2481-2497. 
81 Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, VII, 4, b. 24. 
sı Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, II, 15, b. 127. 
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Vuruşlara aşık olan defin, bu özelliği onu iki büklüm hale sokmuşhır. 

Rebab olan, ney olan Mevlana şimdiraldığı darbefecin ve sıkıntılann baskısıyla 
def gibi iki büklüm olmuşhır: "Def gibi, mJnlığımn vurıışlanyla belim, iki büklüm 
oldu; ne diye şu gönliim eline düşmezsin def gibi? "83 

Bazen Mevlana, çalgı ve kötü nağmelerin elinde kalnuş bir biçare görünü
mündedir: "Ca nda ne çalgılar çalın ada; kaplardan neler dökiilmede ... kulağa def, ber
bat nağnıeleri, şarkı sesleri gelmede. "84 

Ama yine de Ruınl, aşk çalgıası olmaktan şikayetçi değildir. O bu çerçeve
de elindeki defi, aşk defteri olarak tasavvur etmektedir: "Hele,· ben aşk çalgıcısı
yım; başkalanysa al h n çalgıcısı; benim defim aşk defteri; onlann defleriyse ıslak def"ss 

Çalgıa pek yüzlü ~efe hüzünlü vurdukça Mevlana, aşkınlığa yaklaşıp gam 
ve kederinden uzaklaşmaktadır: "Dostcağızlar, gamlı bir haldeyim; bu gamlı halim
de, şu oynadığınızdmı daha da bir halde oıJnayın; aşk atını kaçtı, ne dizgin kaldı elimde 
ne eğer. Ay yüzlümiizün gözü önünde sarhoşça bir 01JI1nYIII; çalgıcı Allah için o/sım, 
defe hazin-vur. Pek yüzlü def, vuruşlara iişık; o feryat eden neıJin, dudağa nıeıJli var. 
Defin yüzüne birkaç sille vur; o fenJat eden neye iifüver. "66 

Mevlana Celaleddin, çalgıadan defe daha da hazin vurmasını ister. Zira o, 
bu vuruşlan, çalgıorun ibadeti olarak nitelendirir. Defe her vuruş, Büyük 
Sufi'nin gözünde ve gönlünde Şems içindir. Şerns için defe vurı:lan her darbe, 
Mevlana'ya FiravunW'\ varlık alemine, Musa'run yokluk aleminin işareti olan 
sapasını vurmasını çağnştırmaktadır: "Ay yüzlümüzün gözii önünde sarhoşça bir 
oynayın; çalgıcı Allah için olsun, defe hazin vur. Canınıdaki aşk için ayana eıJ merha
metli dost; ey çalgıcı, vıır defe; def çal, senin ibadetin, ancak bu. A çalgıcı bu def çalış, 
Tebriz'in övünciine, dilher padişaha, canlanıı can ma can olan Şemseddin'edir. A çalgıcı, 
Şemseddin, Şenıseddiıı dedin de oııım adını andın ya; bir ıığıırdmı başınıdmı aklımı da 
kaptııı-gitti, . diliimi de. Madem Şenıseddiıı dedin, sakın bu sözü düşürme ağzmdan; 
bımdmı başka bir ad söylersen, bir başkasım dilersen küfür olur, küfiir. Çalgıcı, ıısandım 
sözlerimden, usandın ... fakat dilediğini yapma; böylece süregitsin bu, süregitsin. Çalgı
cı, çengi kaldır da musikiiar çalmaya başla .. suçumdan bir ateş al, tövbeyi istiğfan ver 
ateşe. Aşk Kellnıi, varlık Firnvım'ımu bir ıığıırda yok et; Musa'nın yokluk sopasmı çal 
başına Firnvıın'un."B7 

Gönülden Nağıiıeler Koparan Tanbur . 
"Giriş" te belirtildiği üzere, İhvan-ı Safa udu, gök cisimlerinin sesi olarak ta

rif etmişti. İşte Mevlana da, Haklmlerin yine ayru müzik alet grubm1dan 
tanburu, gökyüzünün dönüşünden çıkan sese benzetmektedir: " 'hikmet sahibi 

113 Mevlana, Divan-ı Keb'ir, V, 479, b. 6581 
a.ı Mevlana, Divan-ı Keb'ir, Vll, 260, b. 3303. 
as Mevlana, Divan-ı Keb'ir, VII, 361, b. 4674. 
16 Mevlana, Divıin·ı Keblr, V, 4, b. 23·24. 
r7 MevHina, D'iviiıı-ı Keblr, VII, 638, b. 8491-8499. 
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kişiler; 'Biz' derler, 'Hoşa giden bu nıılsilô nağmelerini göktjiiziiniin ve gökyüzünde 
bıılmımı yıldıziann dötiüşiinden aldık. Halkın tanburla çaldığı, ağızla söylediği s_esler, 
gökı;üzüniin dönüşünden çı/am sesler_!! ir. "'88 

Gökyüzünün dönerken çıkardığı~ sese benzetilen tanbur sesi, gönül hazine-
. 1 

sinden nağmeler çıkarmaktadır: ~'Tmıbur, yaşm;ış dediğin bizim yaşm;ışımız diye 
gönülden nağmeler koparnı ış; can ansı, şu baldan mimarlık öğrenmiş. "89 

Feryat Eden Kop uz 
Türklerin ana yurdu Ortaasya'yla birlikte anılan ve destanlarda da adı sıkça 

geçen kopuz, Mevlana düşüncesinde mızrabına vuruldukça feryat eden bir hal 
yaşar. Kopuz, mızrap yedikçe de yerinde duramaz ve feryat eder: "Mademki 
inanan, Jen;at ,edip ağlamada kapuzdur, kopuz, kendisine birisi nıızrap vumıadıkça 
nerden fen;at edecek? Biiyükler biiyiiğii Jerah geldi çath, ulular ulusu Jerah geldi erişti; 
en devamlı kerem geldi, aylarm ayı geldi. Kopıız huy edinmiştir, mzzrap yenıedikçe dıı
ranıaz, dayana_nıaz; çnlgıııın aynklnrma yüz sürer, başvurur. "90 

Mevlana kültür ve öğretisinde üzerlerinde birer birer durulan müzik aletle
ri bir tarafa, hepsine beden ney bir tarafadır. Peki neden ney bu kadar önemli ve 
vazgeçilmezdir? 

SEMA ENSTÜRÜMANI: İNLEYEN NEY 
Farsça kamış anlamırla gelen ney, konuşmada, Nay'ın hafiflerniş şeklidir. 

Kamıştan yapılan ve nefesle çalınan müzik aletine de bu isim verilmiştir .. 9ı 
Nay-zen, Ney-zen, ney çalan kimseye denir. Mevlevilikte, özellikle Mesne

v1'nin, "Dinle, şu ney nasıl şikayet etmede; ajnlıkıan nasıl anlatmada" ifadesiy
le başlamasından dolayı, ney, ~de ta o tarikate özgü bir müzik enstrümanı olarak 
algılanmıştır. Bununla birlikte neyzenleri idare eden, onların başı sayılan ve bu 
yilzden de tekkenin Neyzenbaşısı olan ney-zene, Türkçe Neyzenbaşı yahut 
Farsça Semayi denir. Ayrıca devrinin en ğüzel ney çalanına "Ney çalanların 
Kutbu" anlamına Ku tb-u Nayi adı verilmiştir.92 

Neyzen, neyi iki eliyle tutup, sola doğru eğerek üflediği cihetle bakışı, yu
kandan aşağıya doğru ve göz ucuyla, özellikle de diğer yanına bakarsa şaşıca 
olacağı cihetle, bu çeşit şaşı bakışa, "N~yzen bakışı" denilmiştir.93 

Gönül erbabının elinde alelade bir kamış olmaktan çıkan ney, Allah sırla
nndan insana fısıldanan bir ses, bir nefes haline gelmektedir. Bu ses ve nefes, 

118 : Mevlana, Koıwlarıııa Göre Açıklamalı Mesııevl Terciimesi, çev: Şefik Can, IV. baskı, İstanbul 
2002, IV, 437, b. 733-738,_ 742-743. 

90 

91 

92 

9J 

Mevlana, Dfvnıı-ı Keblr, I, 202, b. 1925. 
Mevlana, Divnıı-ı Kcblr, II, 77, 628-630. 
Abdülbaki Göl pınarlı, Tasavvuftaıı Dilimize Geçeıı Deyimler ve Atasözleri, İstanbul 1997, 247. 
Gölpınarlı, Tasavvuftaıı Dilimize Geçeıı Deı;imler ve Atasözleri, ,248. 
Gölpınarh, Tasavvııftaıı Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, 248. 
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önce, Mesnevi' de "bıı neıJ hikaye ediyor, ayniıkiardan nasıl şikayet ediyor" diye dil
leniyor, ney olmaktan uzaklaşıp Mevlana'nın kendisine dönüşmektedir. Haki
katte ney, benzi sararmış, varlığım Hakk' a adarruş, Hakk aşığını simgelemekte
dir. Neyin üzerindeki yedi delik, insan 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 çevi
ren Reynold A. Nicholsun şu sözleriyle çok güzel tasvir etmektedir: "Mevliina, 
kendisini,· Çelebi Hüsanıeddin'in ağzıııdan üflenen ve kendi yarattığı ginJan miisikfyi 
döken bir neıJe benzetir."94 

Hasılı ney, sazlıkta biten sıradan bir karruş parçası değildir. Zira ney, aşığın 
elinde_ ateştir, ·gönüldü_r ve Allah'ın sırlarından bir sırdır. Neyle ilgili anlatılanlar 
içerisinden birisi öne çıkmaktadır: "Derler ki, Peı}gamber Davııd, bir gü ı i bir sazlık
tan geçiyormuş. Bu sırada hafif bir rüzğar esmeıle başlamış. Knmışlar başlamış öfmeıJe .. 
Ama ne ötüş. Hz. Davııd olduğu yerde çivifenmiş kalmış. Bu ses, ne iliihf ses, ne içten 
terennüm .. . Bir tanesini koparmış, dııdaklanna götürmüş, başlamış iiflenıeıJe ... _ Bım
dmı sonra Tann'ya olan aşk ve muhabbetini bu kamışla dile getirmiş. Bu kamış O'nun 
elinde kamış olmaktan çıkar, aşk haline gelirmiş. Davud'un iliihileri ve pek meşhur da
vııdf sesi, tereııniimleriyle, yanık nefesi ve sesiyle, feryat eden bir iişık misali ney'le ilgili 
olsa gerek. "9~ 

Menkıbeye göre Hz. Davud'un sazlıktan kopanp üflediği ney Mevlana'run 
sözlerinde sevgilirıin busesini hatırlatır: "Gizli sırlannı söylemede cihamn. O yamk 
neıJ, o yamk neıJ, yanık ııeıJ. NeıJ nedir? O bıısesi güzel ciiniinm, Öptüğii şey, öptiiğü 
Şetj, öptiiğii şey. ll 

Rebap ve ney, aşkın mekan tuttuğu evin temellerini meydana getiren yapı 
taşlanydı. Bu sesiere mübtela olan aşık, vecde gelir,96 aşkın aleme seyr ü sefere 
çıkardı. 

'"Hıııı' diyen myden nefha-i ilahi (ilahi nefes) akar, Rabbiinf hitap ve ses yansır; 
'Ben sizin rabbiniz değil miyim?' (A.riif, 172) hitabmdaki doyunısuz iihenk akseder. 
Kııdiim ile yüce yaratcmııı 'Ol' (Yasin, 82) emri dile gelir. Varlık tilemi vücııd bulur, 
gönüller Tann tecellfleriyle dolar. "97 

Sazlıktan ve nihayetinde karruşlıktan kopanlan ney, ayrılık ateşiyle yarup 
tutuşmakta ve bu halinden şikayetçi olmaktadır. O, kendisini ancak ayrılık acısı 
çekmiş, gönlü yaralı; içli insaniann anlayal;ıileceğini düşünür: "Şu neıj'in neler 
söylediğini can kulağı ile dinle, o aynlıkla~da'n şikayet etmededir. Netj kendine has bir 
dille, hal dili ile diyor ki: Beni kamışlıktan keStiklerinden beri, fenJadımdan, dııygulıı 

~ Mehmet Önder, Mevlfiııa, Ankara trz, lll; Abdullah Cizre, "Mevlana Celaleddin Anado
lu'ya Süleyman Paşa'dan Önce Gelmişti" Mt'Vlfiııa fle İlgili Yazılardan Seçmeler (haz: Vedat 
Genç), II. baskı, İstanbul 1997, 99-100. 

95 Önder, Mevlfina, lll. 
% Önder, Mevlfiııa, 112. 
97 H. Hüseyin Top, Mevlt'Vi Us iii ve Adabı, İstanbul2001, 142. 
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olan erkek de, Icad m da inlemekte, ağlamaktadır. Şu var ki beni dinleyen her insan, benim 
neler dediğimi anlayamaz. Benim fen;adımı duyanıaz. Beni anlamak, beni duymak için, 
ayrılık acısı çekmiş, gönlü yaralanmış, içli bir insan isterim ki, acılarımı, dertlerimi ona 
mılatm;ım. "98 

Neyin sesindeki aynlık ve a;şk ateşindedir. Omın yakıa ve inJeyid sesi, 
Mevlana'nın Aşkın Sevgilisi'ne wslabna setre olan perdeleri yırtmış, atmışbr: 
"Neıj'in şu sesi, gönlii yakan bir ayrılık, bir aşk ateşidir. Kimde bu ateş yoksa, o, nıaddf 
varlığından kurtıılsım, yok olsun. Neıj'in sesindeki tesir, yakıcı/ık, onun içine diişeıı aşk 
ateşindendir. Hakikat şarabında bulunan, insanı nıest eden hal de, aşk coşkımluğundan
dır. Neı;, sevgilisinden aynlnıış olnnın arkadnşıdır, dostudıır. Onun yakıcı sesi, bizim 
Hakk'a knvıışmamıza eııgel olan perdelerimizi yırtmıştır." 

Mevlana dayanamaz neye yüklediği anlamlar ve eylemler dünyasını ifşa 
eder. Onun için ney zehir, panzehir, dost ve sevgilidir: "Neı; gibi bir zehri, neı; gibi 
bir pmızelıiri, 11etj gibi bir dostu, ney gibi bir nşığı kim görmüştür. "99 

Çalgıoyla olan muhabbet ve muhataplığı, Mevlana nezdinde, ney husu
sunda da devem eder: "Çalgıcı senin içinde; ne .diye çalgıcı keınerini veriyorsun? 
Bedeıı neı;den değersiz. değildir, an da neı; üjleı;endeıı aşağı değil. "100 

Ney gibi iki ağzının olduğunu söyleyen Mevlana, bunların birisinin herkese 
görünen zarur, diğerinin ise herkesten gizli babn olduğunu bildirir. İnsanlara 
görünen ağız, neyin feryadı, inJemesindendir: "Bizim neı; gibi iki ağzımız var. Bir 
ağzımız onun dudaklarında gizlenmiştir. Bir ağzınıız da, size görüıımede, size karşı 
Jen;ad edip inlemede, havaya bir hay-huydur salmada. Fakat gönül gözü açık olan bilir 
ki, bu taraftan gelen Jen;ad, bu baştan çıkan figmı, o taraftan, o baştan çıknıadadır. Bu 
neı;in fenJadı, inlenıesi, onun nefsindeıı, onun üjleıııesindendir. Ruhun ızdırabı, acıları, 
hay-lıuyu da onun ızdırnbmdan, oııım hay huyımdandır. Neı; oııım dııdakları ile dost 
olmasaydı, hemdem olmasaydı, dünyayı şeker gibi tatlı sesle doldıırmazdı."1 oı 

Eflili, Mevlana ve ney arasındaki gizemli ilişkiye dikkat çeken bir menkı
beyi anlabr: 

"Mevltlna'nm hizmetinde Hamza adında bir neı;zen vardı. Son derecemalıirve iyi 
çalardz. Mevliina'mn onıın hakkında iızayetleri çoktıı. Bu neyzen birdenbire hastalamp 
öldü. Mevlana hazretlerine haber verilirken mürit/erin bir kısmı da onu (gömmek iizere) 
hazırlanıakla meşgul oldu. Mevlnna hemen kalkıp neı;zeniıı evine gitti, kapıdan içeri 
girince: "Aziz dost Hamza, kalk!" dedi. Hamza: "Buyur" diyerek kalktı ve ııeı; çalmm1a 
başladı. Üç gün üç büyük sema yaptılar ... "102 

98 ; 

99 

100 

IDI 

10! 

Mevlana, Koıııılnrmn Göre Açıkinmn/ı Mesnırol Terciimesi, I, 13, b. 1-3. 
Mevlana, Konıılnrmn Göre Açıklamn/ı Mesıı~'lll Terciimesi, I, 14, b. 9-12. 
Mevlana, Diviin-ı Keblr, VII, 274, b. 3509. 
Mevlana, Koıııılnrmn Göre Açıklamn/ı Mesııırol Terciimesi, IV, 483, b. 2002-2006. 
Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbe/eri I (Meniikıbıı'I-Arijiıı), çev: Tahsin Yazıa, III. baskı, İstan
bul2001, 422. 
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Neyin tesirinin büyük olduğu Celaleddin Rumi, ona üfüriilen nefeste bile 
gözükür: "Ey neı;e üfürülen güzel nefes-;rre?le şaşılacak derecede terü tnzesin; nasıl olur 
da herkese saygı göstermezsüı? Sabahadek d urma, oturma. -ım 

Aslında hikmet ve aşk, neyin bizatihi kendinden mülhem değildir, Mevlana 
nezdinde. Bu aşk için maddi ve müşahhas alet ve vasıtalara hiç ihtiyaç yoktur. 
Bunlar sadece görünen dünyarun insaniarına gösterilmek içindir: "İçinde 
çarkurup döndüğümüz iibıhayattnn geliyor bıı aşk; ne el çırpmadmı geliyor, ne neı; se
sinden ne de defterden Tanrım. "104 

Ney, Mevlana' mn dilinden, insan cismine bürünür: "Beden kamışını sen delik
deşik ettin, senin elin açh şıı delikleri, bıı yüzden gece-gündüz şıı Jen;ndn düşmüş, şıı 
kavgaya girmiş n Tmınm. Çaresiz, zavallı neı;, perdenin yolu nerde; ne bilsin; gören de 
neı;zeniiı solıığııdıır, bilen de Tanrım. "los 

Ney içindeki dayanılmaz tat ve lezzeti, kendisini dudağına götürene 
zerkeder: "Bedende bir tuhaf, bir görülmemiş tatlılık belirir; ızeyden, çalgıemın duda
ğındnıı dile, damağa bir şeker tadıdır, gelir." 106 

Ancak nefaset veren ney, ayru zamanda feryat ve figanların çıktığı bir ens
trümana da dönüşür: "Neı; gibi, Jeıyntlnrını, vnhlnrım, eı;vahlnrım giizel, temiz çıksm 
diye dağarcığımı boşnlthm bu gece. "t07 

Bu anlamda varlığı bir sır olmakla birlikte sırların çok az bir cüzünü de ifşa 
eden ney, sevgilinin öpüşü, öptüğü şey, öptüğü yerdir: "A neı; sesi, n neı; sesi, a 
büh'in bir sır dünyasım nşnğn kaldıran ııeı; sesi. Neı; nedir? O öpüşü giizel sevgilinin 
öptiiğii şeı;, öptiiğii yer, öptiiğii şey. O elsiz-nynksız neı;, hnlkm elini-m;nğım aldı, elini
m;nğım aldı, elini aynğım aldı. Ne bahmıedir; bıı, ııeı;in hara değil; ancak o devlet kuşu
mm kanat sesi bıı. Taıın'dmı başka bir şey yok; peki, bütiin bu örtiiler de ne? Fakat bu 
örtüler de Tanrı ehlini Tanrı'ya çekiyor."ıos 

Gece gündüz feryat eden neyin Mevlana' mn gönlündeki yeri, adeta kendisi 
ve dertleri için yanan ağlayan ve inleyen bir ademoğludur: "Neı;, gece-gündüz 
benim için Jen;at eder; çeng, dertlere düşerek, yanarak beııim için ağlar, inler. "109 

Nihayetinde Mevlana'mn neyle olan muhabbeti, onu neye dönüştürür: 
"Neı;e benziyorum; hem dııdağınm tndım tntmndnyını, Jıeııı ağlayıp inlemede. Kinls)ecik
ler benimle eş olmak ümidine düşmesin diye de solıığımııı kesmedeı;inı. Neı; f.en;nt eder 
ama ondan dudağmm kokusu gelir, beı;ne-nkln vurur, ganınıazlık eder; o Jen;nt, dııdağı
ıwı sırlarını söyler. "ııo 

101 Mevlana, Divtiıı-1 Kebir, II, 16-17, b. 162-167. 
1GI Mevlana, Divtiıı-1 Kebir, III, 33, b. 203. 
1o5 Mevlana, Divtiıı-1 Kebir, III, 33, b. 207-208. 
106 Mevlana, Divıi11-ı Kebir, III, 261, b. 2485 
ı01 Mevlana, Divıi11-1 Kebir, IV, 37, b. 301. 
ıos Mevlana, Diviin-1 Kebir, IV, 267, b. 2560-2564. 
ı09 Mevlana, Divtin-1 Kebir, V, 163, b. 1064. 
ııo Mevlana, Divıin-1 Keblr, V, 4()0, b. 5212-5213. 
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Bazen de sevgili neye dönüşür, Mevlana'nın dilinde: "A güzelinı, bütün halk 
senin netjiıı; her yer sesin le dolmuş. Senıfi'a düşkün değilsen can netjine el atma. "m 

Ancak Ruınl, burada bir başka ifadeye yer verir. O da "can ne}ri" sözüdür. Ona 
göre, sema'ya düşkün olmayani~ . can neyiyle ilgilenmesi ve uğraşmasına 

. 1 • 

gerek yoktur. Ney, yine de feryat-eder ve aynlık onu şikayetlere gark eder: "Ne-
yi al, iifiir; seher çağı fenjat edip duruyor; znti; çeng de seniıı ayni ık pençenden hiizün
lii-hiizünlii şikayetler ediyor. "112 

Ney, yeri geldiğinde ibadet eden abidin karnet getirdiği bir hale girer: "Gfih 
çeng gibi kapının önünde sana riiku etmede, gnh net) gibi soluğımu umarak kanzet ge
tirnıede. "11 3 Ama neye üfürülen nefes te lezzet bir başkadır: "Net;e üfiiriilen nefeste 
şekerler gizlidir; MenJenı'e beıızetjen net), o nefesen tatlılam gebe kalmıştır. "114 

İbadet ve dua eden yapbğı kulluk, aç iken daha bir mutluluk ve arınma ka
zandım. Tok karın sahibi gözlerinden hakikat aleminin düşünerek yaşlar akı
tamaz. Neyin feryadının ve iniernesinin etkisi burada gizlidir: "Karnm boş olsun 
da net) gibi yalvararak feryat et; kanmı boş olsun da kalem gibi sırlar söyliyedur. "115 

Yine neye bürünen Mevlana, Şems'in parmaklarında coşmaktadır: "Tebriz/i 
Şenıs, beni net; gibi okşadı; gam yüzünden netje, çalgıya çalgıcıya bahaneler coşnıuş, 
fakat gerçeği bu işte. "116 

Neyin feryat ve figaru Mevlana'yı bile sarsar ve üzer: "A net) dedim, niçin 
böyle fenjat etmedesin? Dedi ki: Soluğıınu yedim, fenjat etmem şart. "111 "Netjle kopar
dığım, terci' e eş ettiğim şu fenJada, şu figaııa acı. "118 

Kendisi bir sır olan. ney, çeşitli ortamlarda sırlardan ifşaatta bulunmakta: 
"Netjin sesi, ord n esprileı- döktiirnıede; çeııgiıı sesi, orda nice sırlar söylenıede. "119 

Can netji ifadesinden sonra Mevlana'nın gönül dünyasında söz neyi sözleri
ne rastlarulmaktadır: "Sus, söz netJiııi iiflenıe; mısırlarm var, şeker kamışlıklanıı var 
bııgüıı. "120Mevlana'run sözlerinde, ilginç ve dikkat çekici bir şekilde kimi zaman 
ney ile def birbiriyle yan yana veya arka arkaya kullanılmaktadır: 

"Ne def çalmadayım, ne netJ iiflemede; bir soluk işsiz-güçsüziinı .. küple değil, şamp
la değil, boyıma mfimılrımı ben. "121 

"Net) gibi beııi fenJada getiren sensin; çenk gibi akord et beni de nağnıelerdlr. Def 
gibi, bana da, güzel sesin var, seslen diye silleler vuruyorsım ama. Def gibi yüzümü 

111 Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, VII, 115, b. 1436. 
112 Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, Vll, 153, b. 1917. 
m Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, VII, 154, b. 1940. 
ı u Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, II, 14, b. 120. 
m .Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, ın. 258, b. 2452. 
116 Mevlana, Diviin-r Kebir, m, 291, b. 2814. 
117 Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, VII, 370, b. 4796. 
118 Mevlana, Diviin-r Kebir, V, 343, b. 4372. 
119 Mevlana, Diviin-ı Kebir, V, 166, b. 1576. 
ı2o Mevlana, Diviiıı-ı Kebir, V, 190, b. 1852. 
ı2ı Mevlana, Divıin-r Kebir, VII, 537, b. 7040. 
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teslim etmişim sana; yiiziimii kafa say da vur silleyi gitsin. Dejle el-avuç, bir ses çıkarır; 
bir değilse var, birbirinden ayır on lan. -A-ney, gece-gündüz, o dudağa eş-dostum sen; bir 
öpiiciik de bize iste, ne olur? Öpüşe düşsiinsiin, hor-hakir olmuşsun sen; cömertlik et 
desenı bile öğüt tutnıazsın ki. A kamış, o dudaklanıı afsımuyla şeker oldun; yürü a şeker 
kamışı, o dudaklara ulaştığın için şükürler et. Güzel sesin var ama şükür bu değil; şeker 
gibi bir sesin var ya, o sesle seslen. Sus, neyi (mm ayı bırak; çünkü neı;, biri iki ·et diyor 
sana. "122 

"Pek yüzlü def, vuruşlara aşık; o feryat eden neı;iıı, du dağa meyli var. "123 

İçi boş kamış olan ney, maddi takıntılardan arındığında şeker karnışma ha
line gelir: "Kamış gibi varlığından boşaldın nıı şeker kanıışma döner, şekerlerle dolar
sm. "124 "İçimiz neı; gibi _bomboş; slikıy üflüyor da söylüyoruz; yoksa söz söylenıeı;i iste
nıeı;iz biz. "125 

Hulasa Mevlana öğreti ve geleneğinin başlıca musiki aleti olarak bilinen 
ney (veya nay), insanların ruhlarını coşturan ve gizliliklerini dile getiren bir 
semboldür.126 

SONUÇ 
Mevlana düşüncesinde müzik ve neyin varlığı, günümüze kadar tarhşma 

konusu olmuştur. Halbuki müzik aleti, camilere girmemekle beraber klasik 
müzik, bilhassa cuma ve bayram namazlarında, bayram tekbirlerinde, hatim 
cerniyetlerinde, mevlitte ve mersiyelerde, halkın bu ruhi ihtiyacına cevap ver
miştir. Nitekim Mevlevi sema'ları sırasında okunrnak üzere bestelenmiş ayin 
(mukabele) denen mfısiki eserler bulunmaktadır. Hakikat arayışındaki mfısiki, 
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 yüz{inden şekiliere bürünür. Demek ki mfısiki, 
karakterirnize, huyumuza göre bize tesir etmektedir. Hoş nağmeler, iyi karak
ferli, manaya düşkün bir insanı, ilahi aleme yükseltirken; bedene ait zevklere 
düşkün kişiyi de aynı nağmeler cismam zevklere, nefsarn arzulara götürür. 

Can nağmeleriyle şenlenen can sesi, güzel sesler ve müzik, Mevlana'nın yi.i
reğini heyecandan kaynatır, coşturur. Ondaki gaye, ancak rebabın dilinde, ku
dümün sesinde, neyin ahenginde ve mutribl~rin maharetinde duyulabilir. Mev= 
lana'nın eserlerinde, isimleri zikredilen müzik enstrümanları sırurlıdır. Bunların 
arasında rebab, def, zuma, tanbur, kopuz, saz, davul, kudüm, kemençe ve ney 

121 Mevlana, Divan-ı Kebir, VI, 246, b. 2449-2457. 
1'-' Mevlana, Divan-ı Kebir, VII, 4, b. 23. 
ı ı• Mevlana, Divan-ı Kebir, VI, 343, b. 3537. 
125 Mevlana, Divan-ı Kebir, VII, 342, b. 4415. 
ı26 Abdullah Cizre, "Mevlana Celaleddin Anadolu'ya Süleyman Paşa'dan Önce Gelmişti" 

Mt'VIana İle İlgili Yazılardan Seçmeler (haz: Vedat Genç), ll. baskı, İstanbul 1997, 99-100. 



o0ş0NCE VE SANAlTA ME\Il.ANASEIAPOlYU!.!IJ • 699 

söylenebilir. Bahsedilen müzik aletleri içerisinde gizliden gizliye feryat eden 
rebabın sesi, gerçekte aşıkların dilidir. Rebabın ~er darnarında, her telinde yeni 
bir feryat ve yeni bir ses vardır. Rebah ve ney'in sesi, aşk evinin temel harodır. 

Bu seslerden nasibini alan aşık, veqie gelir ve sema'ya girer. Ancak bu doyum
suz aşk, ne el çırpmadan gelir, ne-ney sesinden ne de deflerden. Son halde, def 
çalmak, Rtııni sisteminde, mistik bir ibadettir. Zira pek · yüzlü def, vuruşlara 
aşıktır. Diğer taraftan zurnanın ağlayışı ve davulun inleyişi, Mevlana düşünce
sinde, kıyamet gününde çalınacak olan Sfu sesine benzetilir. Halkın tanburla 
çaldığı, ağızia söylediği sesler, gökyüzünün dönüşünden çıkan seslerdir. 
Tanbur gönülden nağmeler koparırken; kopuz, feryat edip ağlarnaktadır. Zira 
kopuz, huy edirımiştir, ıruzrap yemedikçe durarnaz, dayanarnaz. Bir diğer telli 
enstrüman saz, öylece durup durmada naz etmeyi bilmez. Kudüm ise, Jaleler 
tarafından çalınır, ta ki, yasemin oyuna koyulsun. 

· Kamıştan yapılan ve nefesle çalınan ney, Mevlevilikte, adeta o tarikata 
mahsus bir müzik aleti olmuştur. Ney, sazlıkta biten alelade bir kamış değildir. 
Gönül sahibinin elinde, bir karruş olmaktan çıkan ney, aşığın elinde ateştir, gö
nüldür; Tarırı esranru fısıldayan bir ses ve bir nefestir. Hakikatte ney, benzi 
sararmış, varlığını Allah'a adanuş, Hak aşığıru temsil eder. Neyin üzerindeki 
yedi delik, insan başındaki göz, kulak, burun, ağız gibi yedi deliği ifade etmek
tedir. 

Nihayetinde ney, " insan-ı ka.ınil"i dile getirir, anlatır. İşte Mevlana, Mesne
vlde böyle bir ney olur. O, kendisini, Çelebi Hüsarneddin'in ağzından ~enen 
ve kendi yarattığı giryan musikiyi döken bir neye benzetir. Sonlan ney, her 
Mevlevi'nin ruhunu eaşturan ve gizlilikleri dile getiren bir sembol haline dö
nüşmüştür. 

Cihanın gizli sırlanru söyleyen yanık ney, güzel cananın busesidir. Aşığın 
öptüğü ney, "Hı1" çeker. Neyden nefha-i ilahl (ilahl nefes) akar, Rabbam hitap 
ve ses yansır; "Ben sizin rabbiniz değil miyim?" hitabındaki doyumsuz ahenk 
akseder. Kudüm ile yüce yaratanın "Ol" emri dile gelir. Varlık alemi vücud 
bulur, gön~er Tarırı tecellileriyle dolar. 

Gece-gürıdüz feryat eden yanarak ağlayan ve inleyen ney'in sesi, gönlü-ya
kan bir ayrılık, bir aşk ateşidir. Ney'in sesindeki tesir, yakıcılık, onun içine dü
şen aşk ateşindendir. Ney, sevgilisinden ayrılmış olanın arkadaşıdır, dostudur. 
Onun yakıo sesi, Hakk' a kavuşmaya engel olan perdeleri yırtrruştır. 

Hülasa, ney gibi bir zehri, ney gibi bir panzehiri, ney gibi bir dostu, ney gibi 
bir aşığı kim görmüştür. Bu neyin feryadı, inlemesi, onun nefsinden, onun üf
lemesindendir. 


