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MEVLANA



I

Olumii diigiin gecesi (§eb-i arus) olarak anla-
yan insana tesir edecek hangi giig veirdir?

O guglii, yenilmez insan, Mevlana'dir. Oliime
ve hayata, zamana ve teirihe yenilmeyen insan.

Oliimuniin ustiinden 700 yildan artik zaman
ge?ti. Ama o ya§iyor, aniliyor. Insanlik, onun
oniinde saygiyla egiliyor.

Diinyada ne kadar degi§me olursa olsun, bun-
dan boyle de, anilacak. Insanlar hep oniinde say
giyla egilecek.

*

O da, gocuk ya§ta, Horasan ereni olarak Anado-
lu'ya geldi. Erenlerin kervaninda, omzunda gokle-
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ri ta§iyan bir focuk olsirak. Obiirleri gibi. Haci
Bekta§ gibi. Sahabenin Maveraiinnehir'e ta§idigi,
zamanla bir hazine haline gelen sirleir yiikunii, bu
kervan, bu kez Anadolu'ya getiriyordu. Dofu'yla
Bati'nin kar§i kar§iya gelip durakaldigi yere. Do-
gu'yla Bati'nm kalkan kalkana garpi§ip kalakaldi-
gi yere. Dogu'yla Bati'mn kili? kilica, fikir fikire,
gogiis gogiise geldigi ve kaldigi o iilke ki, alti da,
iistii de kat kat medeniyetler tarihini dosyalar. In-
sanin trajik kronolojisini, tabaka tabaka, damar
damar topraginda ta§ir. Ustii de §ehir, alti da §e-
hir olan bir iilke ki, kimi zaman, harabeleri ma-
murelerinden, oliileri saglarindan, hayalleri gol-
gelerinden, goriintiileri ta§ ve topragindan fazla-
dir. O iilke ki, ne§esi acisimn i?inde, giine§i eriyen
karlar i?inde, geyigin ayagi kurdun agzinda...

*

Anadolu kadar, Dogu'yla Bati'nm kapi§tigi, kii-
fiirle islamin garpigtigi bir ba§ka toprak yok. Isla-
min dogu§undan kisa bir siire sonra ba§layan, ka-
rayla eikin sava§i, bu topraklarda 600-700 yil siir-
dii. Bizans, her firsatta, gelip yerle§en islami, bile
ile, katliamla kogmak istedi Anadolu topragindan.
Ama, islam, orada her seferinde yeniden ye§erdi,
filizlendi, buyiidii, koskoca agag oldu. Diyarbekir
(Amid), Malatya ve daha nice irili ufakli §ehir, Bi-
zansla islam arasinda gidip geldi, alinip verildi.
Miisliimanlar sayisiz deneeek kadar katlieuna ug-
radilar, fakat Anadolu'da tutundular, yava§ yava§
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geli§tiler. Sonra Maveraiinnehir'den taze kan gel-
di. Grelenlerin arkasi kesilmedi. Sonunda devletle-

rini de kurdu miislumanlar. Irmaklari Allah deyu
deyu akan cennet bir iilke yaptileir Anadolu'yu.
Mermere fizigin otesindeki gegmez, solmaz, eksik-
siz a§lun resmini gizdiler kendilerine ozgii non-fl-
giiratifle. Yildizlari yere indirip sagtileir §ehrin so-
kaklarma. Ebediyyeti, fani ara?larin diliyle soyle-
mek dehasini kurcaladilar e§yada. Maddeyi, ru-
hun diline kavu§turmak istediler. Onlar ki, As-
ya'mn gobefinden kopup gelmi§ler, Mekke ve Me-
dine'nin buhurunu, itnni sagiyorlardi ortaliga.
PeygEimber ocagimn ye§iliyle turn Anadolu'yu ya-
tirlar beldesi haline getirdiler. Cunkii: onlar §ehit-
lik riiyasiyla ko§mu§tular buraya. Yalmzhgin en
yalnizliginda nefsi eritip, ruhun saltanatim bulup
ruhlarinda, som-a Anadolu'ya gelip, kalabahgin en
kalabalifinda tevazuun en tevazuuyla aydinlat-
mi§tilar halklarini.

Gazarun en halisi buradaydi; burada kirilacak-
ti karanligin hiicumu. Burada kutlanacakti i§igin
zaferi.

islamin ezeli ve ebedi du§mam fark etti ki, Do-
gu'nun ve Bati'mn kaderi Anadolu'da diigumlen-
mi§. Bir kordugiim var burada. Kendini Iskender
samp Gordiom'a gelmek i?in Bati yiizyillar siiren
akimna ba§ladi islaim yeryiiziinden silmek i?in.
Avrupa koylerinden, kasabalanndan, §eliirlerin-
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den ve iilkelerinden toplanan yiizbinlerle, onlerin-
de Hz. isa'nin adim somiiren, ruhlari karanlik pa-
pazlariyla sel gibi, kasirga gibi, yangin gibi, gulya-
baniler suriisii gibi, tarihoncesi kazma di§li cana-
varlar siirusii halinde, yakarak, yikarak, oldiire-
rek, silip siipiirerek Anadolu'yu ezip ge§meye ea-
li§tilar. Sozde kutsal Kudiis'e varmanm yolu, Ana
dolu'yu gigneyip gegmekti. Yiizbinlerce ki§i oldiir-
dviler. Nice §ehirlerde miislumanlara korkung kat-
liamlar uyguladilar. Ama, Anadolu direndi, kar§i
koydu. O, bir kag jriizyil siiren kanli gig, Haglilar
gigi durdugu zaman, Anadolu yakilmi§, yikilini§,
yoksuldu. Ama yine, irmaklari, Allah deyu deyu
Cennetten gagliyorlardi.

Anadolu'da durmadan akan miimin kanini ye-

nilemek, tel^ etmek igin Maveraunnehir'den ye-
ni giigler gelmeliydi. Maneviyati yenilemek ve ta-
zelemek igin, yeni yeni aki§lar olmaliydi. Bu yiiz-
den, big kesilmeksizin, ilim insanlari, manevi
alem insanlari akin akin geldiler. Atlari ve gadir-
lariyla gelen halkin oniinde ve iginde, o kitlelerin
ruhu ve kalbi olarak geldiler.

Anadolu topragina durmadan tohum sagildi.
Bundandir ki, agilan binbir gigek ve giil, Horasan
koktu. Maveraiinnehir koktu. Ahmet Yesevi'den

ses geldi Anadolu'ya. Mevlana, Haci Bekta§-i Veli,
Yunus Emre, Cemaleddin-i Aksarayi, Seyyit Bur-
haneddin, Ibrahim Tennuri, Hamiddedin-i Aksa-
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rayi, Haci Bayram-i Veli... sayisiz veli goziiktii
Anadolu topraginda, Haglilann igine gomdiikleri
masum §ehitierin kanindan g6gerini§ ilahi nag-
meler olarak.

Hain ha^la 5arpi§an 5Kizbinlerce hilal topraga
du§tu. Fakat ordan, yenilmez, Hakkin gune§leri
olarak taptaze dogdular.

Ve Anadolu topragi, hep boyle gune§ler dogu-
ran bir toprak oldu o §ehitlerin kaniyla yogrula
yogrula.

Fizik ve matematik kanunlariyla bile bu dogru-
dur; Qunkii: §ehit kani, agirligiyla, miktariyla, an-
lamiyla, ta§i ve topragi ge?ti, ta§tan ve topreiktan
ziyade oldu. Topragin ozunii degi§tirip kendi
oziinden bir 6z verdi ona.

Anadolu'da yeniden gogerdi hakikat medeniye-
ti islam. Giiler yiizlii, SEikin, korkusuz insanlau",
gvivenli kentler yaptilar, gelip gegenler igin sulhun
i§eu*eti kervanseiraylar yaptilar. Medeniyet, §ehir-
lerde, evlerde, camilerde, saraylarda, 9ar§ilarda
ve insan yiizlerinde aydinlikla parladi yeniden.
Selguk, bir fiskiyeydi Islam havuzunda, gokyuzii-
ne e§siz armonili gizgiler, fizgiler giziyordu, suyla,
mermerle. Gum§igi o su iginden kivrileirak sala-
vatlar fisildiyordu ruhlara. Giiliin de anlami biti§-
mi§ti ta Peygamberin dogumuna.

Ama yine durmadi, du§mamn, §eytamn akim.
Bu kez, dogudan vurmak istedi putatapicilik, Tek
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Allah'a inananlari Anadolu'da: Mogol akim geldi.
Bati'dan yiizyillarca akan Ha?li siyahindan

sonra, Dogu'dan bir tufan gibi, bir veba gibi gelen
kizil akin: Mogol akini. Arkadan vurmak istedi
Anadolu'da yeniden filizlenen Islami bu akin.

Maveraiinnehir'i yakip yiktiktan sonra Anado-
lu'ya uzandi Mogollar. Anadolu'nun kanim emdi,
derisini yiizdii ve iskeletini kemirdi bu akin. Ilk qi-
ki§i hala karanliklara gomiilii olan Cengiz Akini-
nin kokiinde belki yine Bati vardir. Papazlar, Cen-
giz'in yamnda idiler. Belki de onlar te§vik etti onu.
Belki de Qin hilesi i§in iginde. (Jin'in ve Bati'nm
ki§kirtmasi ne derecededir, gelecek zaman t£irih?i-
leri bunu ara§tiracaklEU-dir. Gergek anlami ve ba§-
lama sebebi ne olursa olsun, Islam diinyasi, bu
akim online gegilmez bir tabiat afeti, bir deprem,
bir sel gibi idr^ etti ve bunun §okunu ya§adi. O
5ruzden donup kaldi, belki yapabileceklerini de ya-
pamadi. Ve Mogol, su gibi bogdu, yel gibi siiriikle-
di, ate§ gibi yakti.

Bir kez daha yakilip yikilan yoksul Anadolu, yi
ne i^in i?in kendi dz ya§antisim mayalandirmaya
devam etti. Hacli akinlarmdan sonra Mogol akin-
lari da Anadolu topraginda sondii, tiikendi. Ana
dolu, tekrar igten aydinlandi. Ve sonra a^ilip geli-
§ip yeniden dogdu, dirildi. Ama bu olmadan once
Mogol ate§inden kavrulan Anadolu'nun bu firm i?i
yani§inda bir Mevlana vardi...



II

Mevlana'mn babasi, Harzem§ahlar iilkesini, o
baba yurdunu birakip Anadolu'ya gelirken, sanki
kaderin yiiksek iradesine, o, yalmz §imdiki zama-
na degil, gelecege de hiikmeden ilahi degerlendi-
ri§, olgii? bi?i§ sirrimn tesirine boyun egiyordu.
Birtakim bahaneler vardi ama, galiba, asil sebep
ilerideydi. Sanki, Sultan-iil Ulema Bahaeddin Ve-
led (ya da diger adiyla Mevlana-yi Buziirg-Buyiik
Mevlana), Mevlana'mizin serpilip geli§ecegi ve da-
ha onemlisi gorevini yerine getirecegi yeri Eiriyor-
du. Akraba oldugu Sultamn, ona olan halkin bii-
yiik saygisim kendine dert etmesi, memleketi terk
igin yeter bir sebep olamazdi. Bu, belki itici, hare-
kete ge^irici sebeplerden biri olmu§tur Biiyiik
Mevlana i^in. Belki de bardagi ta§iran son damla-
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dir bu. Kimbilir daha nice nice ho§a gitmeyen
olaylarla, iilke hesabina, miislumanlar hesabina,
insanlik adina iiziilecek hareketlerle kar§ila§mi§-
tir ki, yurdunu birakip gurbetellerine ?ikmak zo-
runda hissetmi§tir kendini. Manevi egitim almi§
bu biiyiiklerin oylesine dnemli bir hayat degi§ikli-
gi kararini vermeleri igin, bu tiir di§ sebepler de
yetmez; mutlaka, onlar iglerinde "izin" giktigina
bir i§aret beklerler. Izinsiz hareket etmez onlar.
Ya riiya ile veya uyaniklik halinde, onlar, bu iznin
giktigini anlar ve oyle hareket ederler. Nitekim,
diger birinin halife ve miiritlerini Anadolu'ya gon-
derip kendisinin ve iig Qocugunun orada kalmasi
(ki Mogol istilasinda garpigarak u? Qocufuyla bir-
likte §ehit oldu), §ehri savunanlarm maneviyati
igin zaruriydi. Ihanet edip gocuklarini Mogollara
dldiirten bir miiridine daha ba§tan yiiz vermeme-
si de hakikatiyla ancak sonradan yorumlanabil-
nii§ti o §eyhin. Zaten, Mevlana Bahaeddin Veled,
Belh'den cikip dogruca Konya'ya gelmi§ degil. Ul-
keden ulkeye, yerden yere, §ehirden §ehire gege-
rek, tran'a, ordan Irak'a, Suriye'ye inmi§, Erzin-
can taraflgu-ina gitmi§, ordan da Larende'ye ve
sonra da Konya'ya gelmi§. Her gittigi yerde saygi
g6rniu§, her yerde kalmasi igin israr edilmi§, ama
kalmami§. Bagdat'ta ve §am'da da kalmami§.
Sanki aradigini Konya'da bulmu§. Aslinda belki
bir sezgiyle ariyordu aradigini, ama bir kerametle
bulduguna big §uphe yok. Bir rasathane diirbunu-
niin doniip donup sonunda aranan yildizi gokte
bulu§u gibi, Biiyuk Mevlana da, oglunun bu diin-
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yadaki "yer"ini bulmu§ oluyordu.
Horasan ellerinden gelenler gazaya geliyorlardi

genellikle Anadolu'ya. Bizans'a ve Ha^lilara kar§i
sava§mak, Allah ugrunda sava§mak ifin geliyor
lardi. Bahaeddin Veled ve ?evresi ise, ilim ve ig
alem insanlari olarak bu sava§?ilarin yaninda bu-
lunmak, boylece onlari gazalarinda yalniz bireik-
mamak niyetiyle gelini§lerdi anajrurtlarindan. Ul-
ke igi koku§uyordu giderek; siyaset ve menfaat ga-
ti§malari, saf kalbi bulandiriyor, tamamen ilahi
aleme agik olmasi gereken goniil aynasim bugu-
landiriyordu. Oysa bu simr iilkesinde, serhadde,
imanin kilig ucunda oldugu bu yerde §ehitler var-
di, gaziler veu-di. Emirler dahi, ne kadar giinliik
olana dalarlarsa dalsinlar, yine de, kiifrun kar§i-
sinda imanm silahi, kalesi ve kulesi gibi durduk-
lari igin, ig islam iilke insanlarindan ve yoneticile-
rinden daha farkli idiler.

Hiikiimdarla gati§mak, kimbilir belki de arka-
dan gelecek Mogol akimni hissetmek, Belh'den
kalkip Anadolu'nun ortasina gelmeyi gerektirdi.
Fakat kader degi^mez. Maveraiinnehir'de Mogolla
kar§ila§mayan bu insEinlarin bulu§masi mukad-
derdi. Ancak zaman kazamlnu§, Mogollar geldigi
zaman, Anadolu nisbeten manen hazirlanmi§ti.
Mevlana da bujdimu§tu. Artik yalmz Haglilara
kar§i degil, Mogollara kar§i da manevi bir sava§
verUecektir. Maddi sava§ bitmi§, ezilmeler ve ye-
nilmeler olmu§tu. §imdi bu kez manevi sava§ ba§-
lami§ti. i§te, bu sava§ igin, alimler, veliler, yani
ilim ve maneviyat insanlari, olacaklan sanki once-
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den ke§fetmi§5esine vaktinde gelmi§lerdi buraya.
Mogollar geldigi zaman maddeten ve manen yikik
Anadolu'da bu son direni§ kaleleri ayakta duru-
yordu. Halk ruhu da bu kalelere sigimyordu. Bu-
ralarda kendini tekrar bulacak, olaganiistii bir
gii^le direnecek, daha sonra da, yava§ yava§ Mo-
gollan, demirden ve ?elikten sert bu ruhlari, ken-
di ate§inde ve orsiinde yumugatacak, eritecek, ye-
niden §ekillendirecekti. Anadolu'yu kurtarmak,
Anadolu'daki islam serhad kalesini ayakta tut-
mak igin bu manevi ocaklar yanip duracEiklar, i§ik
sagacaklardi. Bir iki yiizyil siiren Ha?li Eikim ve
seliyle yok olmayan Anadolu, bu kez adeta topra-
gim bile kazan Mogora kar§i duracakti. I§te bu
olaganiistu kar§i koyu§, Doguya-Batiya direni§ti
ki, saf ve aydinlik ruhun, Anadolu'da yeniden bir
gogerme, bir dirili§ ger^eklegtirme imkamna ka-
vu§masim sagladi. Ve daha sonra, ayni rub, yir-
minci miladi yiizyila kadar siirecek olan biiyvik
Osmanli kurulugunu gergeklestirdi.

Selguk'un biti§i ve Anadolu'nun yikili§inin ar-
dindan, derinden derine, adeta isimsiz bir §ekilde
olu§an bu dirili§te Mevlana'mn da rolii, payi, bde-
vi ve tesiri e§sizdi.

Mevlana, din ilimlerini ve manevi egitimi alabi-
lecegi muhiti, baba ocaginda buldu. Babasi ve gev-
resi, bu ogretim ve egitim igin yeterliydi. Yine de,
bu gevrenin de btesinde, daha geni§ ufuklarda ka-
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nat 5irpmak i?in §am'da ogretim yaptigi rivayetle-
ri vardir. Daha Qocuk ya§ta iken, babasinin yamn-
da onu goren Muhyiddin-i Arabi'nin "ne acayip bir
§ey goriiyorum; gune§, ayin arkasindan gidiyor"
dedigi de ister dogru ve bir keramet, ister bir ya-
ki§tirma olsun, ?agin psikolojisini ve buyiiklerin
umut ve iyimserligini yansitmasi agisindan onem-
li ve isabetlidir. Hagli olaylarimn ?izdigi trajik
table, Muhyiddin-i Arabi gibi iimmet ululanmn
maneviyatinda bir rahne agamami?, karamsarlik
ve umutsuzluk bulutlari bu yiice gbnulleri kapla-
yip karartamami§, o yiizden de, kar§ila§tiklan
zatlar ne kadar eri§ilmez olursa olsun, sonra gele-
ceklerin belki de onlardan da biiyiik olabilecegi iyi
zannim ta§imi§lar ve belirtmi§lerdir. Bu yiizden-
dir ki, diger biiyiikler gibi Muhyiddin-i Arabi de
bir k6§eye gekiUp imanini kurtarmaya 5ah§makla
yetinme gibi bir yolu tutmami§, yollari urgan gibi
beline dolayarak §ehir §ehir, iilke iilke dola§mi§,
bilginleri arami§, onlardan yeni bir §eyler ogren-
mek istemi? ve kendi bildiklerini ve bulduklarini
da istidath gordiigu ki§ilere, genglere, soyunun ge-
rektirdigi comertlikle, ogretmi§, adeta gune§in i§i-
gini ortaya sagmasi gibi bilgi ve i? alem g6ru§leri-
ni sergilemigtir.

Mevlana, klasik egitimini aldiktan sonra Kon-

ya'da medresede ogretimine ba§lami§, babasinin
oliimiinden sonra da, bu kez Seyyid Burhaned-
din'in manevi egitim kanatlari altxna girmi§tir.
Zaten, Mevlana hie bir zaman agik ir§ad maka-

minda g6stermemi§tir kendini. Bulutlar ve perde-
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ler arkasindan goriinme, onun hem tevazuuna,
hem yolimun usul ve iislubuna daha uygun du§-
mu§tur. Daha sonra §ems-i Tebrizi'yi, ondan son-
ra da Selahaddin-i Zerkubi'yi §eyh olarak goster-
mi§, muritleri ve ogrencileri onlann etrgifmda hal-
kalanmaya itmi§tir.

Bir yandan, medrese ogretimi devam etmi§, ye-
ti§en ilim insanlari Anadolu'nun her tarafma gon-
derilmi§, boylece Mogol idaresinde bile Anado
lu'nun manen sahipsiz kalmamasi saglanmi§tir.
islamin din bilimleri, adaletin icrasi ve halk mora-
linin korunmasi, bu, miiftii, kadi, medrese hocasi
olarak Anadolu'ya dagilan zatlann himmetiyle
miimkiin olmu§tur. Bilim tahsilinin yaninda,
muntazam bir tarikat egitimi gibi goriinmese de,
esasta ruh igin gerekh tiim egitimi, Mevlana ve ar-
kada§larimn sohbetlerinden almi§lardir bu kritik
devir ogretmenleri. Mevlana ve arkada§lari, bu
donemde yonetimle ili§kilerini kesmemi§lerdir.
Onlann, Mogollarm egemenliginde olan bu yoneti-
cilerle ili§kilerini siirdiirmeleri ?eli§kili gibi gorii-
nebilir bugvin goziimiize. Hatta, kendileri ruhla-
riyla maddeten Avrupalilarin, Amerikalilarin ve
Ruslarin i^birlikcisi olanlar, gazetelerindeki dizi
yazilarda, Mevlana'yi Mogol i§birlik?isi gibi gos-
termeye yeltenmi§lerdir. Oysa Mevlana ve arka-
da§lanmn ili§kisi bir kag kathdir. Once bu yoneti-
cilere yardimci olmak bir gorevdi. Bu Seljuklu
beyleri, vezirleri, genellikle iyi niyetU olup 50k gii?
durumda idiler. Mevlana ve arkada§lari bu kritik

donemin sorumlulari i?in tiikenmez bir maneviyat
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kaynagi oldu. 6te yandan halk da, manen, Mevla-
na ve diger biiyuklerin, gerek medreselerinde ve
gerek sohbetlerinde, ogrencileriyle, miiridleriyle
ve ydneticilerle siirekli diyalog iginde olduklanni
goriiyor ve bundan diren? ve kuwet aliyordu. Mo-
gollann maddeten halki soymEdarina ve onlara
agir baski yapmalarina dayanmak ba§ka tiirlii ka-
bil degildi. Mevlana, ydneticilerle ili§kisini kesme-
yerek hem onlara destek oluyor, hem de yoksul ve
yikik Anadolu'ya once ruhlannin imari i?in gerek-
li elemanleirin tayin ve sevkini ve onlara da imkan
saglanmasini temin ediyordu. Diger §eyhlerin
mektuhati, hep tasavvuf konulariyla dolu oldugu
halde, Mevlana'mn mektuplanmn daha 50k §u ve
bu hocamn Ai.adolu'nun bir §ehrine tayin edilip
gdnderilmesi ricasi §eklinde olmasinin sebebi bu-
dur. Her biiyugiin mektubu kendi zamani ve §eirt-
larina gdredir. Halkin ihtiyaci neyeyse ona gore
olur mektup. O vakit, halk, kendisini manen ayak-
ta tutaceik ki§ilere muhta? oldugundan, Mevlana
da, bu mektuplari, daha ?ok ydneticilere adamla-
rinin Anadolu'ya tayini igin gondermi§tir. Mogol-
lara kar§i Anadolu'yu hazirlami§lardir bdylece el-
birUgiyle. Ote yandan, ilerde Mogollann da miis-
liiman olacagim anlayan, sezen ya da bilen Mevla
na'mn onlarla da dolayli olarak ili§kisini az 90k
siirdiirmesi, gdrevinin bir pargasi degil miydi?
Fih-i Mafih'de Mogollara baki§im gdriiyoruz Mev
lana'mn. Umitsizlige kar§i koyu§unu da, tarihin
isabetle yorumlam§mi da bu sohbetlerde canli ola-
rgik gdzlemhyoruz.



Ill

Kimileri samr Id, Mevlana'da belli bir andan

sonra ansizin biiyiik bir degi§iklik olmu§, birden-
bire, oldugundan bamba§ka bir Mevlana dog:mu§-
tur. Oysa, big bir degi§im ve olu§um, birdenbire ol-
maz. Derinlerde, gorunmeyen planda, yava§ ve
uzun bir hazirlanma donertii olur. Bir deprem gibi.
Biz samriz ki, deprem ansizin olur. Gergekteyse,
kimbilir, topragin derinliklerinde, ne kadar za-
man, nice fiziki ve kimyevi etki, kEir§i etki olu§um
serilerinin birbiidni izlemesinden sonra yeraltina
sigmayacak hale gelen patlamanin yeryiiziine 91k-
masi zaruret haline gelmekte. Patlama, volkanik
dag uglarinda, yangirdaglarm harekete gejmesi,
faaliyete ba§lamasi §eklinde olur, nisbeten diiz
yerlerde de, sarsinti bigiminde kendini belli eder.
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Ruhtaki olu§umlar da bir bakima boyledir. Yalniz
§uurumuzun degil, §uuraltimizin da uzun bir sii-
rede kendine mahsus bir tarzda bir egitim almasi
soz konusudur. Anonim arketiplerin §uuraltinda
§ahsile§mesi, bir hayli ?ile sonucu ger?ekle§en
mutlu bir olaydir. Bir ruhun olgun, ama taptaze,
yeni, hatta beklenmedik bir ki§ilik, deyi§ ve gorii-
nu§le ortaya ?ikmasi, rub derinliklerindeki depre-
min yiizeye vurmasinm bir belirtisi oldugu kadar
ve daha 50k, bir giilun yava§ yava§ olgunla§arak
birden a?ili§inda oldugu gibi, tabii geli§mesinin
bir meyvesidir. Nasil ki, hikaye edilir: biilbiil a§ik
oldugu giiliin a?ildigi am merak eder, mutleika
gormek istermi§. Sabaha kadar giiliin ba§inda
bekler, goncadan goziinii ayirmazmi§. Giil, bir tiir-
lii agilmak bilmezmi§. Uykusunu kogar, goziinii
ogu§turur, uyuyamazmi§ biilbiil. Sabaha kadar
siirerini§ macera. §2ifak sokerken bir an igin dalar
biilbiil, hemen silkinir, giile bakarrm§, ama ne ga
rs! Giil, biilbiiliin daldigi 0 kisacik anda agilmi? bi
le! Boylece giiliin agildigi am goremeyen biilbul.
doviinmeye ba§larim§. Evet giil, bir anda agilir
ama, 0 amn gelmesi igin, kapali goncamn iginde
farketmedigimiz bir kimildam§, bir geli§me, hum-
mali bir faaliyet vardir. O bir anlik agili^, o uzun
ve sakli hazirligin kagimlmaz uzantisidir.

Mevlana, gocuklugundan beri sadece ilim gev-
resinin bir mensubu olmak durumunda degildir,
manevi bir ortarmn da igindedir. Babasi ve baba-
sinin miiritleri Maveraiinnehir gelenegi gergeve-
sinde, hem di§, hem ig ilimlenn ogi-enildigi ve ona
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gore ya§amldigi bir baglam§in insanlaridir. Vecd
vardir, fakat temkin de vardir. Temkin hakimdir.

Bu yiizdendir ki, Mevlana da, once medrese tahsi-
lini tamamlami§, biitiin manevi ilimleri (lediin bil-
gisini) ogrenmi§, daha sonra da medresede ders

vermeye ba§larm§tir. Gerek Harzem§ahlar iilke-
sinde, gerek Anadolu Selfuklnlari Ba§kentinde,
birinci derecede onemli kabul edilen gorevlerden
biri, egitim ve ogretimdir. Qiinkii: gengler bbylece
yeti§ecek ve giinii gelince toplum ve devlet gorev-
lerini iistleneceklerdir. Hocalik, birinci derecede
onemli bir gorevdir bu irfan toplumtmda. Devlet
ve toplum hayati normal olarak devam ettigine go
re, ogretim ve egitimin de klasik §ekilde siirmesi
tabiidir. Ama, onun yamnda ahlak ve rub egitimi
i?in aym gevrenin obiir yiiziiyle, yani tabir caizse
resmi olmayan yiiziiyle temasa gegmek gerekmek-
tedir. Medresedeki yiiz, giindiiz yiiziidiir. Bir de
gece yiizii vardir. Medresedeki yiiz, resmi ve ob-
jektifyiizdiir. Ders saatleri di§inda ve bilhassa ge-
celeri kar§ila§ilan yiiz ise, gayri resmi ve subjektif
yiizdiir. Medresedeki adam, hocadir; adeta, ba§in-
da sarigi oldugu gibi, yiiziinde de hocalik maskesi
vardir. Ama ders bitip ciibbeyi kiirsiiye koyduktan
ve medresenin e§iginden adimini di§ari attiktan
sonra artik o kendi kendisi olacaktir. Kendini ya-
§£imaya ba§layacaktir. Eger bgrenci, bilimlerin bir
de i? yiiziinii bgrenip onlari adeta simr tammadan
ya§amak igin bir yetenege sahipse ve kendinde o
giicii buluyorsa, bu kez hoca, ona gece yiiziinii, bel-
ki kendinin asil yiiziinii gosterecektir. Bu noktada
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kendi tecriibelerinin, gilelerinin sonucu kazan^lar
vardir. Ogrencisine bu kazanglarindan da arma-
ganlar verecektir. Ya da onu yeni bir Qali§maya
gotiirecek, zahmete sokacak, gileden fileye siiriik-
leyecek, boylece onun da if ve di§ bakimdan tarn
olgunla§mi§ bir insan olmasina yardimci olacak-
tir. Sanki, hoca, burada daha samimi, daha tekel-
luften arinmi§tir. Sanki burda kural, te§rifat, goz-
le goriilmeyen, daha ince bir te§rifattir. Burda af
daha biiyiik bir aftir, burda miisamaha daha bii-
yiik bir miisamahadir. Ama, burda sinav daha ge-
tin bir smavdir. Burdaki mahrumiyet daha biiyiik
bir mahrumiyettir. Belki ceza yok gibidir. Ama,
burdaki kayip daha biiyiik bir kayiptir. Ceza, en
biijriik ceza, kavu§mak imkani varken, armagana
kavu§mamaktir, kavu§amamaktir. Kisirlik, yemi-
§e duramama, sarkan salkimlara uzanamama,
kaynak ba§inda susuz kalma: ceza budur ve bu ce-
zalar, maddi, di§ cezalardan gok daha a|irdir his-
sedenler igin.

Mevlana da bu iki egitimi en iyi §ekilde aldi.
Hem zihin ve akia hitap eden ilimleri ogrendi,
hem de babasmdan ve halifelerden manevi ilimle

ri tahsil etti. Ahlakini kazandi, gilesini doldurdu
maneviyatm. Fakat biitiin bunlar kendisi igindi.
Ancak, gorev burada bitmiyordu. Allah'a kar§i
olan odevlerin yaninda insanlara kar§i odev vardi.
Bu odevin yerine getirilmesi ise, insanin kendini
buna yeterli gormesi ile miimkiindii. Belki, medre-
sedeki dersleri gormek igin, insan, kendini, belli
bir ilim seviyesinden sonra, yeterli gorebilir. Ama,
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daha geni§ anlamli bir ir§ad vazifesine, ruhlan
hamur gibi avu? iginde yogurmaya, olii yikayici
elindeki bir olii gibi teslim oImu§ gencin manevi
alemine tasarruf etmeye, insan, kendini nasil yet-
kili gorebilir? Nitekim, Mevlana da muhakkak bii-
yiiklerinin istegiyle medresede ogretim gorevine
ba§Iami§, fakat ir§ad i?in ortaya atilma egilimini
g6stermeini§, bundan uzak durmu§tur. Babasi ve
daha sonra babasimn halifeleri, ir§ad makaminda
oturmaktadirlar. Mevlana da kendini onlara uy-
mak durumunda gormu§tur. Fgikat mur§idler or-
tadan ^ekilip, mukadder vazife am yakla^tik^a,
durum kritikle§mi§tir. Bu dagdan agir gorevi in
san nasil kabul edecektir? Bu ate§ten gomlegi in
san nasil giyecektir? Medresede hoca olmak, bir
bakima kolay. C'hnkii: orada oyunun kurallan
vardir. Ama, bu gorevde, kurallan sen bulmak zo-
rundasin. Bir trajedi oyuncusunun palya^o roliine
gikmasi, bundan daha kolaydir. i§i aglarken yii-
ziin giilmesi bundan daha kolaydir.

Mevlana'nm tevazuu ki, her mana adamimn
dzelHgidir, ir§ad makarmna oturma arzusundan
onu uzak tutuyor. Ama, giinler gegiyor, takdir edi-
len muhtevalar zEunam gelince anlari dolduruyor.
Olaganiistii zamEinlara has olaganiistii gorevler,
kendini ona verecek kahramam bekliyor.

Haglilann darbelerini atlatan Anadolu, bu kez
Mogol istilasi altinda eziliyor. 1243 Kosedagi Sa-
va§i'nda Selguk ordusu yenihnce, son direni§ gizgi-
si de gokiiyor. En onemlisi, moralin 56ku§u. Tarih-
ler, bir Mogol askerinin 20 ki§iyi tek tek oldiiriir-
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ken obiirlerinin hi? bir §ey yapmadan sadece olii-
mii beklediklerini yaziyor. Demek ki, umudun yok
oldugu, psikolojik ?6kuntunun son sinira veirdigi
bir zamandir bu. Burada gorev, artik siradan bir
gorev degildir. Bir yandan medrese eg^timi siiriip
gitmeli, yeti§enler Anadolu'ya dagilip sessiz seda-
siz gelecekteki kurtulu§ ve yukseli§i, hem de Mo-
gol egemenligi altinda hazirlamali, bir yandan,
Mogollar idare edilerek zuliim ve baskilari azal-

tihnali, miimkiinse miisliiman olmalarinm yolu
aranmah, yoklanmah, bir yandan Mogollarla dog-
rudan ili§kili beyler maneviyat9a desteklenmeli,
bir yandan da balk, bu akli a§an felaket ve facia
giginna dayanabilme guciine ermek i?in manen
giiglendirilmeli, manevi silahlarla silahlandiril-
mali. Gorev, bbylesine ?ok cepheli, karma§ik ve
giigtur. Hatta gorevin bdliimleri birbiriyle biraz da
9eh§kili gdziikiiyor. Manevi egitim yapacak insan,
inziva insanidir ?ogu zaman. Ama bir yandan da
devlet adamlariyla g6ru§mesi gerekmektedir. An-
cak, mukemmel miirgit, biiyiik mur§it, bu gorevi
de iistlenmek zorunda, eger bu gdrevleri yapacak
kimse yoksa. Nitekim, Muiniiddin Pervane'nin ve
daha ba§ka vezirlerin, yoneticilerin Mevlana'yi zi-
yaretleri, agir gdrevlerinde ondan bir gii?, bir des-
tek almaya ydnelik ziyaretlerdir bir yandan da.
Ondan aldiklari manevi dayanma giicuyle Mogol-
larin baskisina tahammiil etmektedirler.

I§te boylesine bir gorev iistlenecek olan mane-

viyat adamimn, normal egitimin ustiinde, vecd
haliyle, adeta kendinden ge?erek ilk ?iki§i, ilk ha-
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reketi yapmasi zarureti vardir. Kendini bu vadide
yine kendisi gorevlendiremez. Bir izin gereklidir.
igten gelen izin bile yetmez buna. Horasan ellerin-
den, Dogudan, ata yurdundan (o yurt ki sahabenin
oraya gidi§iyle Mekke ve Medine'nin uzantisi ol-
mu§, yiizyillar i^inde manevi ilimler ve ya§antilar-
la yogrulmu§, ta§i ve topragiyla keramet ve hik-
met yuvasina donu§mu§tu) bir esinti, bir te§vik,
bir ilham, bir izin gelmelidir ki, insanin i?i igine
sigmaz olsun, kalkip ilahi ne§enin ahengiyle sema
yapsin, kulaginda oteden gelen ney sesleri, mu§tu-
nun ve umudun nagmeleri olsun. Bir kivilcim ge-
rek ki, gune§te adeta pi§mi§ clan bu rub komiiru
ate§ alsin, alev alsin. O zamana kadar, alinanlar,
verilenler, baba ve halifelerinden alinanlar da da-
hil, bir nevi ruhun kendi ig monologudur. Bir diya-
log gerekli ki, ta§ ta§a, demir demire siirtiinsun ve
ondan ilahi kivilcim giksin. O kivilcim da biitiin
ruhlari sarsin ve alevlendirsin.



IV

imam-1 Gazali, Islam Medeniyetinin, Yunan
du§uncesiyle kar§ila§tigi anda dogan bunalimi at-
latmasi igin, islam Alemine bagi§lanmi§ bir ilahi
liituf, bir du§unce fi§kin§iydi. Bilginler, kaideyi
te§kil ediyorlardi, bir ehram olu§turuyorlcirdi. Bu
kaideye oturtulan amt, ya da ehraimn zirvesi idi
Hiiccet'ul islam imam-i Gazali. ilim kaynakli sag-
lam du§unceyi, fazlalik ve eksikliklerden £irinmi§
du§unceyi, an duru, a?ik se^ik du§unceyi, Dogu ve
Bati du§uncesiyle hesapla§masim yapmi§ islam
du§uncesini saf bir §ekilde ortaya koyan Gazali,
islamin kiyamete kadar siireceginin kesin kamti-
ni bir amteser serisiyle belgelemi§ oldu. islamin
ki§iye ve topluma hitap eden iki cephesini bir ku-
§un iki kanadi gibi dengeli bir sistem ifinde tasvir
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etti. §eriat nedir, tasawuf nedir, niibiivvet ve ve-
layet kavramlarinm hakikati nedir, tasavvufla
felsefenin kesin farklihgi nereden kaynaklaniyor
gibi sorulann cevabini net olarak Gazali du§unce-
sinde buluruz. Gazali, boylece, medeniyet katina
5rukselmi§ islam du§uncesini, sapmalardan, ma-
teryalizra ya da sahte spritiializm yonlerine kay-
malardan kurtsirip yine asil dogrultusuna, Dogru
Yol (sirat-i mustakim)a oturttu. Oleyazan ilmi di-
riltti. Din ilimlerinin dirili§ini ger?ekle§tirdi. Ilim
yolunu yeniledi, tazeledi. Du§unce alaninda yeni
bir zenginligin tohumlarim sagti tarih tarlasina.
Adeta kiyamete kadar siirecek bir pay sahibi oldu
kendinden sonraki biitiin islam du§uncesi geli§-
melerinde. Boylece entellektiiel plandaki bozuk-
luklar, a§iriliklar, esasen saglam olan miisliiman
balk ruhuna intikal etmeden, onlenmi§ oldu. Teh-
likeyi kendi edamnda yine kendi silahlan ve me-
todlariyla bertaraf etti Gazali. Entellektiiel plan-
dgdd bozulu§ durdu ve balk kitlelerine yayilma im-
kam bulamadi. Islam Milleti yine rub ve zibin
sagligma kavu§tu. Fakat galip ibtiyag, zibin pla-
mnda idi. Tasarruf da bilbassa o alanda oldu.

Imam-i Azamin kaidele§tirdigi islam bayatimn
du§unce fonunu Imam-i Gazali gizdi. islam mede-
niyeti ilerleme ve geli§mesinin adeta sembol kafa-
si oldu O.

A§agi yukari, yiiz yil sonra Mubyiddin-i Arabi,
rubun sirrim kurcaladi. Hilkatin bikmetlerini sez-

meye gali§ti. Varolu§ abenginin arkaplamm an-
Igimlandirmak istedi. Boylece, belki, Gazali'nin ge-
ni§ bir alanda perginledigi bakikatlerin oziine in-
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mek ve ruh cephesindeki gehresiyle hakikatin gip-
lak fotografini yakalamak, en mucerret plamn §if-
resini gozmek i§ine giri§ti. Fizikotesinin mucerret
diinyasma, akilotesi bir usulle, ilhamla eri§meyi
denedi. Riiyasinda Peygamber ona kitap uzatti.
Qaginin bilginleri ve mutasawiflariyla g6ru§erek
vardigi hakikati sinavdan gegirdi. Mutlak hakika-
ti, miimkiin oldugu kadar ona yara§ur bir lisanla
anlatmak imkanini zorladi. Nisbi olanla mutlaka

niifuz etmenin en ba§arili atiliminm sahibi oldu.
Kur'an-i Kerimin ruh agismdan biiyiik yorumunu
insanliga armagan etti. Nice ayetin esrarina,
O'nun i§ik ve ayna tutmasi sayesinde erdik. Islam
ruhunun soyut cephesini soyut bir dille ifade etme
sanatimn doruguna erdi. Materyalizme kayma
egilimine kar§i, ruhun zaferini terenniim etti. Ibn
Ru§d'u sarartan Endiiliis'iin ruh §afagindan bir
g6kku§agi gizdi. Ruhun asil, maddenin golge oldu-
gu ortaya ^ikti O'nunla. Gblge oyunlarimn aldata-
madigi hakikat iistadi denebilir O'na. Velayetinin
biiyuklugune bakip onu "son veli" sandilar. Son
veli degildi ama, son velinin de iizerinde hakki
olacak bir veliydi. Kimileri de ona "§eyh-i Ekber"
dediler. En biiyiik §eyh anlamina. En biijdik §eyh-
lerden olduguna §iiphe yok. Imam-i Gazali, "keifa"
diinyasmm sembol hocalarindan biri ise, Muhyid-
din-i Arabi de, "ruh" diinyasmm ba§ pirlerinden-
dir.

Ondan da, a§agi yukari yanm yiiz yil sonra
Mevlana goziiktii. imam-i Gazali ve Muhyiddin-i
Arabi, gaglarmm §artlarmdan biraz daha farkh
§artlarla, islam ve diinyasi, di§m biiyiik hiicumla-
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riyla, adeta hayat memat sava§iyla kar§i kar§iya
idi. Anadolu'da yoksul, fakat gungormii? mumin
bir halk, tahammiilu a§an giiglere kar§i varlifini
ve benligini korumaya gsdigiyordu. I§te bu maz-
Ivim halkin manevi dnderlerinden biri de Mevlana

oldu. O, aklin, idrakini a§an facialar kar§isinda
sustugu, ruhun kama§tigi noktada kalbe miiraca-
at etti. Hakikati kedbin saf aynasinda buldu ve
buldurdu kendine inananlara ve giivenenlere. Arif
olmayi onerdi bilgin ve bilge olmamn yamnda her-
kese. Kalb, ruhun duygulanmiza a^ildigi kapiydi
O'nun goziinde. Saf ve temiz goniilden hareket
ederek ruha ve du§unceye fikabilirsiniz. Ruhun
saglamina ve du§uncenin dogrusuna. Kalb, teva-
zua gotiirecektir mumini. Tevazu, ahlakin temeli
ve kokudiir. Kalb, sevginin yuvasi. Tanri sevgisi-
nin yuvasi. Kalb, bdylece, ruhun, akhn ve ahlakin
merkez noktasi oluyor. Somut bir diinyadasiniz
kalb diinyasinda. irnam-i Gazali ve Muhyiddin-i
Arabi'nin getirdikleri Mevlana'mnkiyle birle§ince,
iig temel ogesiyle Islam du§unce, duygu ve ilham
diinyasimn bir biitiin halinde idraki ve yorumu
miimkun oluyor. islam du§unce diinyasimn biiyiik
iisgeni ya da sacayafi da diyebiUrsiniz bu iig biiyii-
ge. imamn tehlikeye du§tugu noktalarda beliren
i§iklardir bunlar. Kur'an-i Kerim'in ve Peygamber
Efendimizin mucize i§iklarinin devam edi§i. Pen-
cerelerden pencerelere, §ehirlerden §ehirlere, iil-
kelerden iilkelere, yiizjullardan yuzyillara vuran
dlmez ve sonmez hakikat i§iklari...



V

Veli, kendi gonliiniin istedigini degil, toplumun
ihtiyaci olan hizmeti i§leyen ki§idir. Mevlana, "biz
nerde, §iir nerde" der ve a^iklar: "biz memleketi-
mizde, yani Belh'te kalsaydik, medresede ders
vermekle yetinecektik. Orada, medresede ders
okutmak hizmet igin yeterliydi". Ama, Anadolu'da
Mevlana, medresede ders vermekle yetinilemiye-
cegi goru§undedir. Medresenin di§inda da yapila-
cak biiyiik gorev vardir. Devlet gorevlileri, hatta
balk uyandirilmaya, aydinlatilmaya muhtagtir.
Ancak bu aydinlatma klasik metodla yapilamaz.
Ders, medresede, vaaz ve nasihat camide etkili
olur ama, bunlarm di§inda da geceli giindiizlu bir
telkin agi kurup miisliimanlari hiristiyanlik ve
putperestlik etkilerinden korumak gerekiyor. An-



32 MEVLANA

c£ik, insanlar, okumaktan ?ok eglenmeye, miizige,
oyuna, sanatlara ve §iire egilimli. Halk senin oldu-
gun yere gelmiyorsa, sen onun oldugu yere gide-
ceksin. O senin dilinden anlamiyorsa, sen onun di-
linden anlayacak, meiksadini onun diliyle anlata-
caksin. Bir a§k ve co§ku diinyasi kurmalisin ki,
halki i?ine gekebilesin. Halk gocuk gibidir. Haki-
katleri 5iril§iplak sunma onlari urkutebilir. Qocu-
ga, aci ilaci verdiginizde yuziinii buru§turur. Ama,
onu §ekerin igine koyup verirseniz §ekerin haturi-

na ilaca da razi olur. Murat, §eker vermek degil,
aci ilaci yedirmek oldugundan §ekerli hapin alin-
masiyla maksat basil olmu§ olur. Siz de dogrudan
ders olarak dinletemediginiz ilahi bilgileri, §iir
iginde, musikinin araciligiyla, sema co§kusuyla
verebilirsiniz. Zaten Maveraiinnehir'de de, zaman
zaman maneviyat diinyasinda vecd hall, a§kla
donme (sema) ve §iirle anlatim yok degildi, ama,
aslolan dersti. Bunlar da zaman zaman kendili-

ginden dogan olaganiistii hallerdi.
Ama Anadolu'da herkesin hayatinda geni§ yer

tutan musiki, oyun ve §iir diinyasinm anlatilacak
hakikate mecra yapilmasi §art haline gelmi§ti.

Mevlana diyor ki: "ben §iir sdylemiyorum, benim
konu§mam boyledir". Evet, yiice gorev, vasitasiyla
kayna§mi§ gorevliyi, siirekli olarak kendi hava-
sinda tutuyordu. Bunun igindir ki Mevlana, giine-
§in dogu§undan bati§ina kadar sdyliiyor, Hiisa-
meddin ^elebi de yaziyordu. Yillarca boyle yazildi
Mesnevi. Divan-i Kebir'i olu§turan gazeller ve ka-
sideler bu co§ku iginde soylendi. Mevlana'nin son-



MEVLANA 33

suzluga uzanan ruhu ara§lanm da etkilemi§, ken-
di rengine boyaini§ti. Evet, ney, sema ve §iir, uh-
revi diinyamn bu diinyadaki ipu^lari gibi. Ddne-
rek adeta Qevreden soyutlanmak ve goge dogru
yukselmek, otenin seslerini duymak, bu diinya
mn, nisbi olamn etkisinden kurtulmak ve §iir bu-
ragiyla da anlamlar anlamma hizla ula§mak, boy-
lece, gonlii saf ve temiz aynaya donu§turmek, gii-
niin, hatta ?agin korkularindan, kaygilarindan
arindirmak, onu ilahi tecelli alani yaparak, "onlar
i?in korku ve iiziintu yoktur" sirrina erdirmek.

Anadolu daha kolay ve daha siiratli olarak ay-
dinligim buldu. Somut bir ortamdi onun i^in ma-
neviyat diinyasi. Semasiyla, ney musikisiyle ve §1-
irle. Anadolu, oliim kalim giinlerini, Dogudan, Ba-
tidan gelen putperestlik, ortakko§uculuk kasirga-
larmi atlattiktan ve biiyiik oIu$a, Osmanli diizeni-
ne vardiktan sonra da gelenekle§ti bu somut igin-
de soyutu bulma torenl. Istanbul'da medreselerin

yamnda tekkeler yer aldi. §airler, musiki§inaslar
yeti§ti tarikat gevrelerinde. §eyh Galib, hem mev-
levi §eyhi, hem §airdi. §iir ve musiki islam ruhu-
nun yiice goklerinde kanat girpti. Musikimiz ve §i-
irimiz, biiyiik boliimiiyle ilahi bir sesleni§ oldu.

Muhyiddin-i Arabi'nin hem iiveyoglu, hem 6g-
rencisi, hem ogretisinin devamcisi biiyiik bilgin
Sadreddin Konevi, Mevlana'mn dostu idi. §eyh-i
Ekber'in yolu da, ulvi bir unsur olarak Anado-
lu'nun rub kuma§inda altin ;izgilerini i§leyecekti.
Ama, tiimiiyle o yolu izlemek miimkiin degildi.
HalklEirin, topraklarin mizaci kolay kolay degi§-
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miyor. 0 biiyiik soyutun Mevlana ogretisinde da-
ha somut bir kar§iligi vardir. Sdylenen aynidir,
soyleyii farklidir. Varilan nokta aym, fakat ?iki§
noktasi farklidir. Muhyiddin-i Arabi, hep TEK'i
goriir, biitiin foklugun i?inde O'nu ve yalniz O'nu.
E§ya, insan, yer, uzay, gokler ve i§ik, adeta bir ay-
rim olmaksizin, ilahi tecelliye sahne. Insan-i ka-
mil fazladan olarak, bu tecellinin ayrica §uuruna
veirmi§ olandir. Kainatm gozbebegi gibi, yiiziigun
ka§i gibi, biiyiik tecelliye kavu§mu§. Bu §uurdan-
dir ki, onu nur tecellilerinin §im§ekleri ve yildi-
rimlari yakmiyor. Bu inan?, onu koruyor; bu bili§,
ona kaUcan oluyor. Tanri, e§yayi kendi i§igiyla ay-
dinlatiyor ve karanliklardan kurtariyor. Vecd ve
a§k ifinde hep bu i§iklari ve bu nurlari ya§iyoruz.

Mevlana ise, insani, hep insani baki§ ni§anga-
hina almi§ durumda. E§ya ve diinyayi bir kenara
birgikiyor. Kozmik bir baki§la gormege giri§miyor.
insana elini uzatiyor, ikisi elele Tanri'ya dogru yo-
la §ikiyorlar. Goniiller, elele olu§ gibi, birbirine ba-
karak, bu somut sevgiyle biiyiik sevgiye varmak
yolu tutuluyor. Denebilirse, Muhyiddin-i Arabi
tiimden geliyor, Mevlana ise tiime variyor. Sohbet,
toplum, balk, giderek biiyiik Yaratici'yi ariyorlEu-.
Ki§i gbnliiniin tevazuu, kendisinde degil, bir ba§-
ka goniilde gormek ister tecelliyi, hakikatin tecel-
lisini. Hakikata vari§in ilk basamagi olacaktir di-
yalog. Bir nevi, Mevlana, ruh diyalogunun Efla-
tun'udur. Muhyiddin-i Arabi'nin bilgin katinda,
bir nevi tepeden inme gelen hakikatina kar§ihk,
halki halkalayan bir goniil goniile soyle§idir, balk-
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tan Halik'a y6neli§tir Mevlana'mn, Anadolu miza-
cina bakarak izledigi yol. Sevgisiyle buldugu, ke-
rametiyle ger?ekle§tirdigi bu yol. Toplum, kurtu-
lup da biiyiik olu§umu ger?ekle§tirdikten sonra,
Muhyiddin-i Arabi'rdn yolu, gun gelir, biiyiik isti-
datta Mevlana yoluyla bii*le§ir. ismail Hakki Bur-
sevi Hazretlerinde oldugu gibi, Mesnevi lie Fiitu-
hat-i Mekkiye, Mevlana ile Muhyiddin-i Arabi
O'nda birle§nii§, kayna§mi§ti. Toplumda da oyley-
di zaten.

Hz. ibrahim'in istedigi, kalbin inan? yoniinden
tatmin olmasi gergegine, adeta tasavvufun cebiri-
ni, logaritmasini bulai*ak eren Muh3addin-i Ara-
bi'nin yaninda, Mevlana, petek petek geometrisini
driiyor, dostlarla elele, goniil goniile altin kemerle-
rin altindan ebedi sevgi giiliimsemesiyle gegiyor-
du.



VI

Groniil yolu soz konusu olunca, birincisinin ken-
di varligini duymasi igin ikinci bir goniiliin goziik-
mesi §art haline geliyor. Tek goniil, karanliklara
ve u?urumlara bakan aynadir. Mutlaka ikinci bir
goniile bakmasi, onunla birlikte gozlerini yukari
kaldirmaya cesaret etmesi, ilahi i§ik ve §im§ekte
yanip kavrulmamasi, sevginin hararetinden, idra-
kin §iddetinden kule ^evrilmemesi i?in daha gii-
venli, tedbirli bir yoldur. En duyarli aletten daha
duyarli olan gonul i?in, bu, bir korkaklik, bir ge-
kingenlik degildir. En yigitge atilimlarm bile bir
hazirligi vardir. Gonliin, biiyiik birlik ummanmda
bogulmamasi, mutlak "cem"de yitip gitmemesi
igin, "cem" iginde bir "fark" gibi bir diyaloga sari-
lacaktir rub. Biiyiik yalnizlikta sesini yiikselterek
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cesaretini toplayacak, adeta kendi kendisiyle ko-
nu§ac£iktir. Bu, gdlii a§maktir. Sahranin dtesinde-
ki ye§ilin serabidir. ilk fecirdir bu. Sohbetle yola
kojailu§, ve giderek, Tanri'mn kar§isinda tek ba§i-
na ayakta durma giicune ermenin ba§langicidir.

Sevgi, en biiyuk ve asil konusuna kavu§uncaya
kadar, §efkat, merhamet dureiklarindan ge^ecek-
tir. Hayv£inlara aciyi§, insanlarin yardimina ko-
§u§, sadece ahlaki bir gorev defil, ayni zamanda
goniil i§i, sevgi i§idir. Sila-yi rahm, bir ba§ka sev
gi di§avuruniunun adi. Hatiralar, sevginin konu-
sunu bulmasi i?in bir ?afn§ini odagi olarak hMi-
zamizda dizi dizi siralanmi§lardir. Biitiin bu sev-
giler, asil sevgiye, kalici tek sevgiye, ebedilige la-
yik sevgiye bir basamak, bir baglangig, bir hazir-
Iiktur. Nice rub bu basamakleu-da yorulur, tiikenir.
Ama, biitiin bu basamaklan a§an goniil ve rub,
mutlEik sevgiye, Tanri sevgisine ula§ir, ona bagla-
nir, ondan otesinin giiz yapraklari gibi dokiildiigii-
nii goriir.

Goniil, goniile bakarak, kendisinin arinmi§, bii-
yiik sevgiyi idr^ edeeek cilManmaya ermi§ olup
olmadigini anlayacaktir. Goniil, girkinliklerden
arinmadan "giizel"e nasil, ne cesaretle istekli ola-
bilir? Haset, kin, gurur ve diinyaya tapinmadan
arinmanu§, temizlenmenii§ goniil, nasil ilabi te-
ceUilere, sevgi sultanimn kendini gdstermesine
nail olabilecektir? Armi§, biiyiik arini§ gerekli. Bir
bir, giinliik gile ile, gonlii, kbtiiden, girkinden, ve-
rimsizlikten, korkudan, kaygidan kurt£u-ip saf,
bembeyaz bir kagit gibi lekesiz bale getirmek ge-
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rekir. Bunun icin, ba§ka bir goniil, kar kiiregi gibi
yardima ko§acaktir. Tipilerin, fanilikten, ?agdan,
giinden siiriikleyip getirdigi kari, dostun kar kiire
gi ile temizleyecektir goniil. §eyh - miirid ili§kisi,
tecriibeli, i§lenmi§ goniiliin ham goniile yardimi
gibidir. Daga tirmananlar gibi ya da. Yukari ?i-
kan, a§agidakine "el verecek"tir. Ama, kimi za-
m£uida iki arkada§ elele tirmanirlar daga. Sirayla,
gah 0, gab beriki, el uzatir, feker gotiiriir arkada-
§im. Hem §eyh, hem miirittirler birbirine; hem ar-
kada§, hem dostturlar; hem ogrenci, hem hocadir-
lar.

Mevlana, biiyiik gorevi, kendisini an an geker-
ken, gonliinii smayacagi goniile biiyiik bzlem du-
yuyordu. Ate§ten smavi elbirligiyle atlatacagi o
biiyiik dostu anyordu. Ufuklarda bir atli gdriiniir
ya, sava§in en kritik aninda, ve birden, onunla, sa-
va§in gidi§i degi§ir, i§te onun gibi, ruhun kendini
bulmasi, gonliin saf sevgi aynasi haline gelmesi
sava§inda (bu biiyiik i9sava§mda) bu kez ufukta
degil, kapida, ath degil, sade bir yolcu gibi, "arka-
da§" ?ikip gelecektir.

Heykeltra§in mermer i^inde hazir duran hey-
keli 5ikarti§i gibi, §airin §iirini an kovanim ya da
ogulunu andiran dilden ^ekip ali§i gibi, ressamin
renkler ve gizgiler diinyasinda hayallerini gorme-
si ve tasvirini yeikalamasi gibi, toplum gorevlisi-
nin kaderi de, goniil avcisi goniilii nasil olsa avla-
yacaktir. Avlamak i?in avlanacak, avlanmeik ifin
avlayacaktir goniil. Goniil egitimi boyle boyle en
bii5riik ava hazirlanacaktir. Ya da en biiyiik av ol-
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maya. Qiinkii; o makam, oyle bir makamdir ki, or-
da avlanmak av olmaktir, av olmak avlanmaktir;
av olmak, avci olmaktir; avci olmak, av olmak.

Mevlana, medresesinden at ustunde donerken,
dizgini tutup soru soran dervi§in gonliin goktandir
bekledigi, haberci ve yolcu oldufunu anlami§ti.
Gonliin, yol azigim ve korkulu yolculuk igin silah
donammim tamamlayip yola gikmasi i?in, biitiin
bu konuda kendine bir arkada§ olacak o "dogu yol-
cusu"nun, o atalar yurdunca gonderilen armagan
goniiliin, o Tanri misaflrinin Qikip geldigi besbel-
liydi. Kendisi Iskender-i ZiilkEirneyn ise, i§te ka-
ranliklar i?inde ab-i hayati birlikte ariyacaklan
Hizir gelmi§ti. §u §artla ki, o da bbiiruniin Hiziriy-
di.

§ems-i Tebrizi'nin geli§iyle, fiinye ate§ aldi ve
birikip siki§mi§ bomba infilak etti. Maneviyat
diinyasi, Konya Okulu'nu kazandi. Dogu ve bati
birle§ti. Leyla ve Mecnun ate§i, bir §im§ek gibi
yandi ve muratlar hasil oldu. Anadolu ruhunun
yiiksek firinlarindan biri ate§ aldi. Yiiksek firm,
geg isimr, ge? ate§ alir, fakat sonunda ate§ aldi mi
0 artik kolay kolay sonmez. Uzun omiirlii olan
ate§tir o. Demiri eriten, atege ?eviren, istenilen
§ekli vereceginiz bir uysalliga erdiren biiyiik ate§
ocagidir o.

§ems-i Tebrizi'nin geli§i, Mevlana'nm kendine
geli§i, kendi kendini bulu§udur. Gbnliiniin ilk sila-
him denedigi ni§an tahtasidir. Bir yankidir §ems-
1 Tebrizi. §ems-i Tebrizi ile konu§mak, Mevlana
igin bir monologdur. Ayniyle §ems-i Tebrizi igin de
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Mevlana oyledir. ikiz ruhlardir onlar. Biiyiik yol-
culukta kader arkada§i, kader yolda§idirlar.

Mevlana ve §ems-i Tebrizi, ayni ruhun iki yii-
zii. Bir elmanin, bir olmanm iki yarisi.



VII

Korkulu bir yola ba§layan i?in bir arkada§ ge-
rektir. Bir arkada§ gerektir ki, balta girmemi§ sik
ormanlarda yol agsin. §ems-i Tebrizi, Mevlana
i$in bdyle bir arkada§, boyle bir dosttur. Ilerleye-
cek bir ruh i?in en biiyiik engel, ali§kanliklardir.
Cesur, yigit bir arkada§ gerekir ki, ali§kanlikleiri-
mizi sarsmak istedigimizde bize destek olsun, bizi
kamgilasin. Kendi kendimize sdylemege cesaret
edemedigimiz §eyi, o, bize, yiiksek sesle sdylesin.
Alti ay yalmzlikta iki dostun sohbete dalip kimse-
yi kabul etmemelerini, §ems'in Mevlana'dan §a-
rap testisini ba§inda ?ar§i ortasinda ta§imasim is-
temesini ve benzeri bir takim goriintiiyu a§ma de-
nemelerini, halkin insan i?in sdylediklerini umur-
sayip umursamama sinavim birlikte saptama ola-
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raJc du§unmek daha dogrudur. Diyelim ki, bunlar
§ems'in Mevlana'dan istedikleri. Ya Mevlana'mn
§ems'ten istedikleri? Bunu menkibe sdylemiyor
ama hissettiriyor. Anliyoruz ki, direkt konu§ma,
adeta yikma gorevi §ems'e verilmi§tir. Ama yiki-
lan yere yeni binayi kondurmak i§i Mevlana'mn-
dir. Ormanda baltasiyla yol a?an §ems'tir. Ama
orman kuliibesini yapacak olan ve oradan avi yo-
netecek olan Mevlana'dir. Hatta avi da O yonet-
meyecektir. Ama av eninde sonunda O'nun adina
yapilacak ve yonetilecektir. §ems-i Tebrizt, korku-
suz, temizleyici bir kiligtir. Mevlana ise, oliiyii di-
rilten, yere serileni ayaga kaldiran, dirili§ kera-
metinin al^akgoniillii doktoru. Maneviyat yolunda
egriyi dogi'ultmak, ?urugu yikmak, eksigi belirt-
mek, dobra dobra konu§an ve davranan §ems'in
mizacidir. Mevlana ise, su gibi giiglii ve ama su gi-
bi de yumu§aktir. O soyledigini dolayli soyler, his-
settirir. Kimbilir belki de, §ems-i Tebrizi'ye boyle

hareket etmesini kulagina fisildayan da yine
O'dur. §ems-i Tebrizi Mevlana'dan §6yle veya boy
le davranmasim ister. Bu, Mevlana'mn kendi ken-

dinden ve arkada§larindan istedigidir de ondan.
Yoksa §ems, soylemeye gii? yetirebilir mi? Aslinda
hi? bir §ey s6ylememi§tir Mevlana §ems'e. Fakat
§ems-i Tebrizi, Mevlana'mn bunu istedigini bilir,
oyle konu§ur ve oyle hareket eder. Boylece miirit-
lere s6ylenmi§ olur o soz. Ama bu sdylenen ve iste-
nenler, ali§kanliklariyla o kadar ?eli§ir ki, miirit-
ler isyan ederler. §ems-i Tebrizi'ye tahammiil ede-
meyeceklerini a?ik?a soylerler. §ems-i Tebrizi'yi
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Konya'dan ka^irmak isterler. Aslinda rahatlari
bozulmu§tur. Ondandir isyanlari. Nefsin ruha is-
yani gibidir bu isyan. Bu isyanda §eytanm isya-
nindan bir iz, bir koku vardir. Biitiin olup bitenler,
belki farkinda degillerdir ama, ham ruhlann ol-
gunla§masi i^indir; Mevlana ile §ems, adeta bir
oyunda bir diyalogla bir mesaj veriyorlar. Oyun-
dan bir anlam gikarmahdir gevre. Ama ne yazik
ki, bu, kolay degildir. Nitekim, seyirciler sahneye
yiiriiyorlar, atak oyuncuyu sahneden kaginyorlar.

§ems-i Tebrizi gitmi§tir. Naz psikolojisi kapla-
mi§tir O'nu. Mevlana yine kalabaliktaki yalnizli-
gm dayamlmaz ate§i igindedir. O, gozlerini mut-
lak giizellige ^evirirken, birden kendini biiyiik yal-
mzlik ^oliinde yanar bulmamak igin a§ina bir yiiz
arayacaktir. O a§ina yiiz §ems-i Tebrizi idi. O ge-
kip gitti. Miiridler ne yaptilar? Eski ah§kanlikla-
rina, rahatliklarina riicu ettiler. ilerleme durdu. O
biiyiik yenileyici, O, insani huzursuz kileirak kam-
gilayan dogulu kilavuz, biiyiik ali§kanliksizlik us-
tasi, neredeyse buiunup getirilmeli, yol tamam-
lanmalidu*. Yoksa her §ey mahvolacaktir. O kadar
emekle, zahmetle kazanilanlar, hi? olup gidecek-
tir.

Biitiin bunlar mevleviligin olu§ gileleridir. Kimi
zaman §ems-i Tebrizi bir sembol haline gelmekte-
dir. Kimi zaman nefsimizi sarsan ruhtur o. Kimi

zaman bir aynadir ki, bize biitiin eksikliklerimizi,
kusurlarimizi, ?irkinliklerimizi haykinr. Ama biz
ne yapanz, kusurlanmizi, eksikliklerimizi diizel-
tecegimize, kizar, tutar aynayi kirariz.
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§ems-i Tebrizi, zeka gibi goriinen rub, gilginlik
gibi, agilimlar, kavisler gizen maneviyat mantigi-
dir. Dersin nasil iptal edilecegini ders kiirsiisiinde
anlatmaya kalki§an miiderristir O. Maksadi ne-
dir? Maksadi, goniiller sultam Mevlana, daldigi
biiyiik murakabeden, i?dalimdan gikip ba§im kal-
dirsin da, liitfedip arkada§lara bir ka? kelam et-
sin. Resmiyetin, te§rifatin di§indadir §ems-i Teb
rizi. Som samimiliktir O. Ama Mevlana, ne kadar
adetlerin di§ina gikarsa fiksin, belli bir resmiyet
i^indedir, gorevi geregi. O'nun di§inda olan alana
§ems-i Tebrizi memurdur. Asil merkezi gostermek
igin gevreden dola§acak olan O'dur. I§iga i§aret et-
mek i?in O'nun etrafinda dola§an pervane odur.

Mevlana, bir kez daha, karanliklara kari§ip
kaybolan pervaneyi bulmayi diledi. §ems-i Tebri-
zi'nin bulunup getirilmesini istedi. O ogul ki mii-
ridlerin en miiridi idi. Bu yanmi§ ocak, sonunda
onunla igiklanacakti. Mevlana, §ems'i gagirmaya
oglunu gondermekle yd arkada§larina yine bir
mesaj verdi. §ems'in onemine, buyiiklugiine, gere-
gine i§aret etmi§ oldu. Uygirdi miiridleri. Ali§kan-
liklardan di§ari gikmak geregine i§aret etmi§ ol
du. Ve §ems geldi. Yeniden ba§ladi macera. Yeni-
den daglandi yiirekler. Yine koz kbz ate§ kesildi ci-
gerler. Sonunda yine isyan mukadder oldu. Nefsin
ruha yiizde yuz uymasi nerede gdrulmu§tur?
§ems'e yine kaybolmak du§tu. Bu kez, bir daha
goriilmemek iizre, ddnmemek iizre gidecekti
§ems. Bir makam birakarak Konya'da ve silinmez
izler birakargik goniillerde ve hafizaljirda.
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Ders bitmi§, artik §ahsi tecriibe donemi ba§la-
mi§tir. Ney dinleme zamani bitmi§, ney iifleme za-
mam gelmi§tir. O ney ki, iiflerken, hatirinuza ge-
len ve i^imizi yakan hatalarimizm alevli dilidir. O
ney ki, aci ve tath hayat ?agri§iml£inmizin nagme-
leridir. Kendi kendimize buyuruyoruz dinlemeyi.
Dinle ey nefs diyoruz kendimize. Ney, §eyhin, gi-
den ruhun, uzaklara giden hocamn yerine bize an-
latacak olup bitenin i? yuziinii. Saklanan, gozler-
den ka?an sirlari a^iklayacak. Oyleyse, ey nefsim,
ey zihnim, ey gonliim, ey ruhum dinle. Dinle, bak,
ney neler soyliiyor, neler anlatiyor. Aynliklardan
nasil dovuniip yakinip duruyor. Aynlik macera-
smdan bahsediyor. Ve bulu§mayi, bir daha ayril-
masi olmayan bulu§mayi boylece apaydinlik orta-
ya koyuyor.

Tamamen ki§isel gibi goriinen bu yol, gergekte,
ki§ilerin oldugu gibi, toplumun da yoludur. §ems-
i Tebrizi, o rub, kaybolduysa, yerine Selahaddin-i
Zerkubi, a§kindan altin yapraklarmi sagan o bii-
yiik kuyumcu, koca Mesnevi'yi beyit beyit tesbih
tanelerini ipe dizer gibi Mevlana'dan alip kagida
gegiren o gen?, Hiisameddin C^elebi, birer veliaht
gibi, O'nu animsatmak iizere, O'nun yerinde dura-
caklardir. Ve boylece, Mevlana da, her zaman,
ruhga ve igalemce hiir ve serazat kalacaktir. Dava,
toplulugun mall olmu§tur. Tarihi musibetin ani
baskinina ugrayan som hakikat biitunii, bu yeni-
leni§ ve tazeleni§le bir gedik a?mi§tir kurtulu§
i?in.



VIII

l^iiphe yok ki, Mevlana, yeni bir yol gikartmayi
aklinin ucundan bile gegirmedi. Zaten big bii- bii-
yiik dava eri, sirf yenilik olsun diye, ali§ilmadik,
bilinmedik bir soz soylemege, bir i§ i§lemege, bir
davranigta bulunmaga giri§mez. Iddiadan uzak
durur bu yolun yolculari. Peygamberler de, hep
unutulmu§, ya da unutulmaga yiiz tutmu§ haki-
kati hatirlatmak, insanlarin onunla olan ili§kisini
diriltmek gabasindadirlar. Yol aym, hedef aynidir.
Yine de biiyuk peygamberlerin getirdiklerinin, bu

diinyada genel kanun olan geli§me kanununa di§
gizgileriyle olsun uyan dinin biiyiik merhalelerine
denk du§mesi, bir ayriligi, bir farki degil, gokluk
iginde birligi, birligin zengin ahenk iginde aki§ini
gdstermektedir. Bunun igindir ki: "aralarinda bir



MEVLANA 47

fark yok" demektedir Yiice Kitap. Dinin, mutlak
ozii zaten degi§memekte, ancak ayin hilalden be-
dir haline ge?i§inde sergiledigi goruniimler benze-
ri, her seferinde yeniden ortaya konu§u sdz konu-
su olmaktadir. Eskimeyen, hep yeniden dogan
din, her yeni dogu§unda o giin dogmu§casina bir
etki yapacaktir insan psikolojisinde. Buna bir de
uygulama eklenince, ihtiyaca gore one ahnan ya
da geri birakilan kurallar da hesaba katilinca, za-
ruri niianslar ortaya ^ikacaktir. Her yeniden do-
gu§un ve her dirili§in estirdigi sabah rvizgari taze-

ligi, dogurdugu sabah gune§i yiiziinun lekesizligi
ve parlakhgindan ba§ka bir §ey degildir bu. Veli-
lerin yolundaki farklgir da bundan kaynaklanir.
insanlarin miza§ farkliligi, zamanin hastaliklan,
onlara gore ilaci gerektirir. Ancak biitiin ydntem-
lerle varilmak istenen hedef, insanin, ruhunun
yiicelmesi, nefsinin terbiye edilmesiyle, hakkiyla
musliiman olmasi yolunun agilmasidir. Mizaglar
farkh, hastaliklar, ila?lar ve tedaviler ?ok, sihhat

ve §ifa tektir. i§te o tekliktir ki, yolun dnderlerini,
gergek insanlik doktorlanm bir gizgide toplsunak-
tadir. Mevlana da, biitiin oncekiler gibi, hakikati
oldugu gibi ortaya koymaktan ba§kasini yapmadi.
Ama, toplum, giiniine ve §artlanna gore, yolu, ye
ni bir isimle anilacak §ekilde idrak etti. Aynlik
yok aslmda, birlige gidi§ var.

Mevlana da gaginda manevi hastalikleu-in yay-
ginla§tigini goriiyor. Ku§ku vebasi yayiliyor,
umutsuzluk zakkumlari sagihyor ortaliga. Yiirek-

ler yaniyor. Haghlarin ve Mogol akmlarinin rub-
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larda a^tigi yaralar, sebep olduklan sefalet ve
akittiklari kandan daha yakici, toplumun bagrini
delen maddi yaredardan daha derindir. Kaderin,
akli a§an goriintulerle geli§ine, zayif insanoglu
nasil dayansin? Imam hedef almi§ olan zehirli ok-
tan, can ve rub, kendini nasil kurtacaktir? Nasil
§ifaya ka\ru§acaktir bu zehirleni§ten? i§te, bilhas-
sa boyle gaglardadir ki, ruhlari inan? denizi gibi
galkalanan "tabib-i manevi'ler, maneviyat doktor-
Iciri gelecektir. Rxihun, karde§lerini tecriibelerin-
den yEirarlandirmak odevidir, borcudur. Ancak,
kendini bu yetkinlikte gormesi: i§te en zor nokta,
en Qoziilmez diigiim burada.

Doktorun diplomasi vardir. Manevi tabib ifin,
insan ruhunu egiten ekoller olan tarikatlarda ica-
zetname vardir. Ama gergek diploma, gergek ica-
zetname, kagitta yazili olan degildir. Kagitta yazi-
li olan, resmi makamlar ve toplum igindir. Asil
izin AJlah'tandir. §ifayi O verecektir, doktora izni
O verecektir. Kimbilir boyle bir goreve i§aret eden
ka? riiya gordii Mevlana? Ama degil mi ki, riiya,
insamn yine kendi duvarlari iginde nail oldugu bir
mazhariyet. Ya nefs kendine yontuyorsa bu yete-
negimizi? Kesin izin, hatta emir, ancak di§ardan
gelir; nefislerini yenmi§ hiir ruhlardan ve ufuklar-
dan gplir. Boylesi bir buyruk, bir izin bir anlam
ifade eder. Babanin da, §eyhin de i§aret ve izinle-
rinden otesini arama ihtiyatidir ki, dogu ufukla-
rindan bir toz bulutunun yiikselmesine sebep ol-
du. Atalar yurdundan izin getirdi bir izinli. Kan ve
soy sop atalar yurduydu g6runu§te iznin kaynagi.
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Ama aslinda ruh zincirinin halkalarinm atalarin-

dan gelen izindi soz konusu olan.
I§te bu yiizdendir ki, §ems-i Tebrizi, bir haber-

di, bir icazetnameydi, bir mektup ve bir mu§tuy-
du. Gune§ i§inlan parliyordu alninda. Yeni dof-
mu§ gune§in taze i§iklari.

Mevlana ve §ems'in bulu§raasi Dogu'yla Ba-
ti'nin bulu§masiydi. Dogulu olan gelip Bati'da
durmu§tu. Dogu'da olan Dogulu da geldi. Dogu ve
Bati birle^ti.

Eski, §ems-i Tebrizi'de tukenmi§ti. Bu haberle
gelmi§ti, bu haberi getirmi§ti §ems Dogu'dan. Ye
ni, Mevlana'yla ba§liyordu, ba§layac£ikti, ba§la-
maliydi.

Hangi 'Teni"? "Eski"ye sonsuz sevgisi, saygisi
ve bagliligi olan 'Teni".

"Iki denizin birbirine kari§mamak iizere kavu§-
tuklan yer" ayeti bu iki ruhun, bu iki dostun ka-
vu§masina da bir i§aret kabul edildi. iki co§ku bir
noktada bvilu§tu. Ba§ta agik agik ta§inacak §arap
testisi, bu co§kuya i§aretti, remizdi. Miimin ruhlar
bu co§kuya ozlem gekiyorlardi. Kibrit ?akilmi§, iki
kutup bir araya gelmi§ oldu. §ems-i Tebrizi §iddet
kutbuydu. Mevlana yumu§aklik kutbu. Biri haki-
katin gazabi, kilici, obiirii merhameti, rahmeti,
§efkati. Ses ve ofke, kilig ve guzellik, korku ve
mu§tu; yalvari§, yakari§, titreyi§, sevgi, guzellik...
Derece derece, ruhun morotesi i§inlarindan yedi
renge, oradan kizilotesi i§inlanna kadar biitiin
hallerin ya§antisi ve hMlerden yerine oturma iis-
tiinlugiine, makamlara gegi§. Renklerden renk-
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lere giri§ten (telvinden) biitiin renklerin birle§ip
kayna§tig;i biiyiik senteze ge?i§, temkine vari§.

Ku§ku bulutlarini dagitacak, iginde aklin kara
kara du§unmekten kvirtulacagi, hayatla oliimu
e§itle§tirecek, hatta dlumotesinin agirligini iyice
duyuracak bir manevi alemin, §ifa diinyasinin, ne-
kahat bahannin surunu iifleyecek e§siz soluk, bu
gileler, bu izinler, bu haberler ve bu bulu§malar-
dan sonra gdziikecektir.

Ney sesi, bizi ^evreden soyutlayacak, oksijenle
yikanmi§ bir gazbezi gibi apak yapaceiktir; an du-
ru hale getirecektir g6ru§ ufkumuzu. Sonra don-
meye ba§layacagiz. Done done yukselmege, sema
yaparak semaya dogru yiikselmeye ba§layacagiz.
Bir topa? gibi ddniip, ku§kulari bir bir ?ivi gibi
saplandiklari kalbten gekip alacagiz, gikaracagiz.
Goniil ozgurliigii, u?u§ kudreti verecektir goge
dogru ruhumuza.

Bir nevi sarho§Iuk, ya da gafletten siynlmamn
verdigi asil uyaniklik, ayiklik. Mevsimlerin tek
mevsime, bahara donu§umu gibi, dglenin, ikindi-
nin, ak|amin ve gecenin, biitiin vakitlerin tek vak-
te, fecir vaktine ?evrili§i gibi, hayatin dii§e, dii§iin
biiyiik aydinlam§a, ifaydinlani§ina donmesinin
yolu a?ilmi§ oldu.

Allah'i ?agiri§. Sesle, hareketle O'na dogru ko-
§u§. Engelleri kirmak. Biiyiik ko§uyu kazanmak.
Lekesiz, saf imana ermek. Ilahi giizellige dalip fa-
niliklerden fani olmak. Gbnliin kilitb kapilarini,
miihiirlerini a^mak. Biiyiik bilince ula§mak. Ru-
hun dirili§ine ermek. Nefs ve daha otedeki kiifiir.
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inarifsizlik, red ve inkar, §uphe ve tereddiit par-
mELkliklanndan olu§mu§ diinya kafesini pargala-
mak, ya da araliklanndan sizarak biiyiik ozgiirlii-
ge kavu§mak. Bogulur gibi olan, olmu§ gibi olan
ruhu ozgiirlii^ne ve dirili§ine kavu§turmak. Olii-
yii diriltmek, peygamber mucizesini 5ag[ri§tirm£ik.
Bir dirili§ kitabiyla, Mesnevi'yle-, Allah'in Kita-
bi'ndan gelen o diriltici solukla. Ilahi ve rahmani
ilhamla.



IX

Gergek ilme eren, gurura degil tevazua sahip
olacaktir. Ilim, filesi de eklenince, yiice ahlak kay-
nagi olacaktir insan igin. Manevi egitim, bir yan-
dan ruhu aydmlatir ve x§itirken, ote yandan ahla-
ki yiikseltecektir. Islam, Allah'a ydnelmi§ ruh,
arinmi§ goniil, kurtulmu§ zihin, yanli§liklara du§-
memi§ akil ve ulvile§mi§ ahlak demektir. Medrese
de, manevi ilim ve egitim ocaklari da, islami her

cephesiyle benimsetme kurumu olarak gorev yap-
mi§tir. ^ok kritik bir donemde bu ocaklarin yeti§-
tirdikleri zatlar hizmete ko§arak gorevlerini yap-
mi§lardir.

Mevlana da bu ocaklarda yeti§ti ve agtigi yd
aym ocaklarin siirmesini, daha geni§lemesini, ya-
yilmasini ve derinle§mesini sagladi. Musiki de, se-
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ma da, islam ruhuyla, ilahi iihamla doldu. Bu ruh-
la birlikte, yiice islam ahl^i, islam merhameti,
diinyaya, ya§amr toprak, ahirete hazirlayici tarla
ozelligini kazandirdi.

Mevlana, imanla birlikte bu ahlaki da telkin et-
ti gevresine. Bizzat kendisi, en miikemmel ornek
olarak, islam ahlakimn ne oldugunu somut bir §e-
kilde ortaya koydu.

Mevlana ile bir papazin kar§ila§masi, bu ahla-
kin ozelliklerini topluca belirten bir misaldir. Pa-
paz, Mevlana'yi goriince onunde efilip selam ver
min, aklinca tevazu ornegi g6stermi§tir. Kimbilir
belki de, Mevlana'nm kar§ilik vermemesini, boyle-
ce musliimanlann magrur olduklarina dair eline
bir koz gegmesini arzulami§, temenni etmi§tir.
Ama, Mevlana, papazin kendi onunde egilip selam
verdigini goriince hemen egilmi§ ve selam vermi§-
tir. Papaz, ba§ini kaldirip da Mevlana'mn kar§ilik
vermek i?in egildigini gonince tekrar egilmi§. Fa-
kat tekrar ba§im kaldirdiginda yine Mevlana'mn
egildigini g6rmu§. Tekrar egilip zaferin kendisin-
de kalmasina 9£ili§mi§sa da dogruldugunda Mev
lana'mn yine egildigini g6rmu§. Velhasil, papaz
dogruldukga Mevlana'mn selam vermek igin egil
digini g6rmu§. Bu kar§ilikli selamla§ma ve egilme
siiriip gitmi§. Sonunda papaz aciz kalip miislii-
man olmakla kurtulmu§.

Bu menkibe, aym zamanda bir semboldiir. Egil-
mek, tevazuu remzlendirmektedir. Mevlana, pa
paz kar§isinda, miisliiman, hiristiyan kaT§isinda
tevazuda iistvin gelmi§tir. Hiristiyanhk, iddia ola-
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rak, adeta algakgonulliigvi temel saymaktadir.
Ama, pratikte, gurur kaynagi bir diif haline do-
nu§mu§tur, C^unkii: goriinugte tevazu yeterli de-
gildir. Asil tevazu igte olmahdir. Ruh ve goniil, al-
gakgoniillugiin esas yeridir. Bir agacin asil kokii
nasil topragin derinliklerinde ise, yani goriinme-
yen planda bulunuyorsa, ayni §ekilde, tevazuun
temeli de goniil ve ruhun derinliklerindedir. Ger-
?ek miitevazi Mevlana, g6runu§ tevazucusu papa-
zi bu sebeple yenmi§tir. islam, ahl^ yiiceliginde,
goriiniigten Qok, igimizdeki geli§ime onem vermi§-
tir. islam, gergek tevazuu getirmi? oldugundan,
miisliimanlar, diger din mensuplarmm sahte, ya-
lanci tevazuundan uzak, yiice ahlaka yaki§ir teva
zu ile donanmi§ olarak, bu a?idan bir kar§ila§tir-
mada, elbet zaferin sahibi olacaklardm.

Menkibe, ayni zamanda diyalogun semboliidur.
Selam vermek, bir insan kar§isinda bu maksatla
egilmek, bir diyaloga hazir olmalarini telkin et-
mi§tir miiminlere. Mevlana, papazin selamina
kar§ilik vermek ve bunu usanmadan bikmadan
tekrarlamakla, samimi olarak diyalogdan yana ol-
dugunu belli etmi§tir. "Sen o niyetteysen ve bun-
da samimiysen, ben de o niyetteyim ve bunda sa-
mimiyim" mesajini vermi§tir bu hareketiyle. Pa-
paz, muhtemelen ba§langi?ta samimi degildi.
Ama, sonunda, Mevlana'nin samimiyeti ona da si-
rayet etti. Diyalog papazin musliiman olmasiyla
meyvesini vermi§ oldu. Miisluman, "miitekebbire
tekebbiir sadakadir" dlQusiiyle magrurlari ezici
ustunliigiiyle devirirken, miitevazilere de tevazu-
uyla kar§ilik verecektir. Soz konusu, Mevlana gibi
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bir veli olunca, sahte tevazu bile bir kar§ilik gore-
cek ve samimiyete d6nu§ecektir.

Ve menkibenin iiguncu i§areti, "teblig"edir. Pa-
paz, selam vererek lisan-i hal lie dinini teblig ve
telkin etmektedir. Elbet Mevlana Hazretleri bu

davram§ kar§isinda suskun kalmayacaktir. Mev-
lana'mn da selam vermesi telkin ve tebligdir. Ci-
haddir bu. Kar§ilikli telkin ve teblig sava§i, Mev-
lana'mn yenmesiyle son bulmu§tur. Bu davrani§-
larla konu§ma, tarti§ma, miinazara sonunda pa-
paz, ikna olma durumuna gelmi§tir.

Menkibeye, fizik a?idan baktigimizda ise, daya-
nikliligin yine miisliimanlarda bulundugunu go-
riiyoruz. Mevlana, bu zaferiyle, kiyamete kadar
musliimanlara §u mesaji veriyor: "Maddi gii? agi-
sindan da, miisliiman olmayanlardan iistiin ola-
caksin." Sirf egilip biikiilme, yani maddi giig, bu-
giinkii deyi§le kondiisyon agisindan baksak, yine
miislumanin kafiri yendigini g6rmu§ oluruz.

Menkibe, bize, psikolojik direni§ ve israr agisin-
dan, davada tahammiil ve sabir noktasindan da,
§ahane bir ders veriyor. Papazin inadi, miisluma
nin irade ve israri oniinde pes etmi§tir.

Menkibeye, bir de, riyazet agisindan baktigi
mizda, Mevlana'nm bu bakimdan tam bir egitim
ve keramet derecesini kazanmi§ oldugunu gorii-

riiz. Papaz ise, sinirli bir ?ile gapini giziyor davra-
ni§iyla.

Her yonuyle, oyku, bize, Hz. Musa ile biiyucii-
ler yari§masini hatirlatiyor. Ve hakiki kerametle
yalancisinm kar§ila§masindaki sonucu getiriyor.
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Ve yine Mevlana, ahlak yiiceligini, ^ocuklai-a
kar§i gosterdigi biiyiik §efkatiyle isbat etmi§tir.
Kendini oyundan alamayan gocugun: "Mevlana,
bekle, elini opmege gelecegim" diye seslenmesi
iizerine yolun ortasinda durup onu beklemesi, her
yerde goriilen tevazuunun, sevgisinin bir ba§ka
ornegidir.

Ve yine Mevlana yolda, birbiriyle oyna§an ko
pek yavrularini: "ne giizel oyna§iyorlar, anla§iyor-
lar" diye gosteren miiritlerine, "bir kemik atin da
ondan sonra goriin" demi§, nitekim d6nu§te ayni
kopek yavrularimn birbirleriyle hirla§tiklai*ini
hep birlikte gormu§lerdir. Gergek ahlakin gorii-
nu§te degil, ozde oldugunu bu parlak ornekle bir
ders gibi bgretmi§tir geng arkada§larina Mevlana.

Evet, Mevlana, yiice islam ahlakini ya§ayan ve
ya§atan bir eren olarak gegmig zamanimizi §eref-
lendiren bir ulumuzdur.



X

Mevlana Hazretlerinin ilk kitabi olarak Meca-

lis-i Seb'a biliniyor. Bir yiizii a?ik agik fikha ve
onun ilmine, obiir yiizii gizli gizli lediin bilgisine
bakan konu§malarin derleni§i. Divan-i Kebir,
Mevlajia'mn, adeta kendinden ge^erek ve sanki
yine kendine soyledigi §iirler. Mesnevi, hazir ve
gaibteki, §imdiki zaman ve gelecekteki dostlara,
ogrencilere, karde§lere, derli toplu, bir gorii§ii,
temsiller, hikayeler, mazmunlaida sunmak ve og-
retmek igin, bir nehir gibi akan §agri§imlar zinci-
ri ve halkalariyla uzami§ temel kitap. Meealis-i
Seb'a ise, belli bir topluluga, mecliste ya da cami-
de, bir toplanti yerinde sesleni§, yedi vaaz ve nasi-
hat biitiinii. Medreseden gdniile, goniilden kiirsii-
ye tutulan yedi ayna. Topluluga dolaysiz baki§ ve
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onunla diyaloga ge?i§. Onun sorusuna cevap veri§.
Bu sinavdan ge?en ya da gefirilen Mevlana, tekle-
re hitap edecek, hatta dogrudan dogruya Allah'a
seslenecek yiirek giiciine erecektir sonunda.

Yedi Meclis, Mevlana'mn, bizi, diinyanm yedi
ikliminde, tarihin yedi doneminde, Beni Israil
giinlerinde, Peygamber Efendimiz zamanlarinda
ve bizzat kendi doneminde, yedi renkli manevi
alemlerde, anlamlar diyarinda dola§tirmasi, nice
biiyiiklerle, ulularla bulu§turmasidir. Diyelim ki,
biz de o vaazlarda bulunduk. Camide bir siitunun

arkasinda Mevlana'mn kutlu yiiziine dalip gittik.
Akhmizi susturduk, gonliimiizle teslim olduk. O
Hizir oldu, biz de itiraz etmeyen Musa. Zaman ve

mekanlari geriye ve ileriye dogru a§arak, karanlik
perdeleri delerek, i§iktan daha giiglii i§iklara devr
olarak yuriidiik ve gittik. Yillar ve yuzyillar ge?ti.
Sonra dondiik ve aym noktaya geldik. Mevlana s6-
ziinii bitirdi ve sustu. Biz siitunu oniimiizde yeni-

den bulduk. Bu bdylece yedi kere tekrarlandi. Ale-
ni ve toplu zikir, nasil bizi gizli ve tek ba§ina zik-
re gotiiriirse, Mecalis-i Seb'a da, Mevlana'yi da, bi
zi de, Mesnevi'ye ve Divan-i Kebir'e gotiirecektir.
O'nu, onlan ortaya koymaya, bizi de onlardan ya-
rarlanmaya.

Oyleyse, Mecalis-i Seb'a., tiim Mevlana kiilliya-
ti ve du§uncelerinin bir fihristi, bir ozeti, bir frag-
manlar demetidir. Eserin ve hizmetin Elif, Lam,

Mim'idir. Giri§ dersi, ku§baki§i panoramasidir.
Mahremiyetler konagmin avlusundan sokaga yari

a^ik avlu kapisi, ya da goz kirpan penceresidir.
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Biiyiik senfoniye ba§layi§ ya da Ayin-i §erife giri§
taksimidir. Ney sesleri ve sema yukseli§leri heniiz
i§itilmeyen sessiz bir miizige mahsus bir taksim.
Senai'den, Attar'dan §iirler, zenci ve ayna hikaye-
si, Barsisa'nin hikayesi ve nice misaller; temmuz
sicaginda kar satma ornegi, sevgili imaji, bizl ya-
va§ yava§ yeni bir dilin sonsuz diinyasma ali§tir-
maktadir. MesnevVnm ve Divan-i Kebir'in diinya
sma.

Evet, Mecalis-i Seh'a, diger bir a?idan, nesirden
§iire, konu§madan yazmaya ge?i§idir Mevla-
na'nin. Daha dogrusu, konu§masinin yazi, yazisi-
nin da §iir haline geii§i. "Ben §iir soylemiyorum,
benim konu§mam boyledir" diyecek hale ge]i§i.

Yedi toplanti, yedi toplani§, yedi toplayi§...
Hangi a?idan bakarsaniz bakin bazi ayetlerin ve
kirk kadar hadisin i§iginda, insanoglunun yiirii-
yu§u degerlendiriliyor, yai'gilaniyor, tartiliyor, bi-
giliyor, ugurumlar ve kurtulu§ yollari, korku ve
mu§tu fizgileri gosteriliyor, belirtiliyor.

Goriiyorsunuz, Mevlana bir me§'ale elinde, ka-
ranliklari yara yara ilerliyor, biz de bu i§ik ve ay-
dinlikta, ardindan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz?
Bengisuyu bulmaya. Karanliklar igerisindeki Ben-
gisuyu. Tipki Iskender-i Ziilkarneyn ile Hizir'in gi-
di§i gibi bir gidi§ bu.

Kimbilir belki ufukta ate§ gizgileri, i§iltilar gd-
recegiz. Mesnevi ve Divan-i Kebir i§iltilandir bun-
lar. Cem ve fark i§iltilari. Cemden sonraki fark,
ikinci fark i§iltilari...



XI

"Gel, gel, yine gel! Ne olursan ol yine gel! Bura-
si iimitsizlik dergahi degildir. Tovbeni bin kere

bozmu§ olsan yine gel." Mevlana'ya atfedilen ve is
lam kar§itlarinca, murat edilmeyen ve murat edil-
mesi miimkun olmayan bir anlama ?ekilen ve ade-
ta bulunduklari hal igin Mevlana'mn fetvasi gibi
degerlendirilmek istenen soz, §iir, bazi ara§tirici-
Isira gore, Mevlana'mn degil, daha once gelmi§ bir
Iran §airinindir. Oyle olsa, Mevlana'mn da olsa
feirk etmez. Ister oldufu gibi, ister Uavelerle alin-
tilanmi§i olsun, ister Mevlana tarafindan soylen-
mi§ bulunsun, O'nun yoluna ve du§uncesine uyan
bir du§unceyi i?ermektedir bu §iir.

Mevlana'mn tiim eserleri, bu gagi'i gibi bir ?ag-
ndir zaten. insanogluna bir gagri. Tiimiinii bir
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tiirkii, bir §iir, bir nutuk, bir ogiit gibi du§uninek
mumkun. Bu sesleni§ de, bu biituniin oz bir parga-

si. Makro b£iki§la Mevlana'mn tiim eserinde bulu-
nacak olan, mikro baki§la da bu gagrida ozetlen-
mi§ olarak bulunabilir.

§iirin anlami gok agik. §uraya buraya gekmek
imkansiz. Ama yine de insanoglu, i§ine geldifi ta-
rafa gekmek istiyor. ip kopuyor, farkinda degil.
Anlam yitiyor, gagrimn anlami kalmiyor, farkinda
degil islam mutlulugundan mahrum ki§i.

Mevlana, "Ne olursan ol, putperest olsan da, hi-
ristiyan olsan da, gel" diyor; "oldugun yerde ve ol-
dugun gibi kal" demiyor. Eger gagirdiklanm oldu-
gu gibi ve oldugu yerde bulunmasi §eklinde kabul
etseydi "gel" demezdi. Oysa "gel!" diyor. Eger kafi-
rin kafirligini, hiristiyanm hiristiyanligim, yahu-
dinin yahudiligini, giinahkann gunahkarligini
tasvip etseydi, neden "gel!" diye gagirsin? Qa^r-
manin bir sebebi var oysa. Mevlana, miisliiman ol-
mayanlara bakiyor da, onlari kendi kendilerine
yeterli, durumlarindan memnun gormiiyor. Mut-
suz goriiyor onlari. Hatta sadece mutsuz degil,
umutsuz goriiyor. Sadece mutsuz degiller, mutlu
olacaklarma olan inanglarini da yitirmi§ler. Dip-
siz bir yeis ugurumuna yuvarlanip gitmi§ler. Ka-
ranlikta kalan birinin sadece gormemekle kalma-
yip i§ik bulma umudunu da yitirmesi gibi bir hal.

Ama, Mevlana onlarin igini goriiyor adeta. Iti-
raf etmeseler de saplanip kaldiklari batakligi, igi-
ne gbmiildiikleri karamsarhgi biliyor ve onlara
sesleniyor, "gelin!" diyor: "Burasi umutsuzluk ka-
pisi degildir!".
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Mevlana, manevi bir tabip olarak onlara te§hi-
sini koymu§tur. iyile§me umudunu yitirmi§ has-
talardir onlar. Onlari kurtarmak i?in, once kurtu-
labileceklerine inandirmak lazimdir. Onun i?in
gaginyor: "Korkmayin, gelin! Korkacak bir §ey
yok. Burasi, bu dergah, korkulacak bir yer degil."

Bu gagridan anliyoruz ki, Mevlana, insanoglu-
nun asd anlaminin, yaradili§inin islam iizere ol-
dugu inancindadir. inan?sizlik, kufur, sapkinlik,
bir hastalik gibi insan ruhuna bula§mi§tir. Insa-
noglu, bir takim sebeplerin tesiri altmda umut-
suzluga du§mu§, umutsuzluk da onu red, inkar,
isyan, inan^sizlik ya da gururun bulandirmasiyla
olu§an yoz inang gukuruna du§urmu§tur. Orda,
karanlik ve umutsuzluk iginde kivranmakta. Eger
bu insandaki umutsuzlugu yikarsak, ruhundaki
dumura ugrami§ umut damarlannm donmu§ ka-
nmi harekete gegirebilirsek, kendini bulacak ve
kendine gelecektir. Bunun igin de onun, yerinden
kopmasi, gevresini degi§tirmesi, umut, ne§e ve se-
vingle ginlayan dergaha gelmesi lazimdir.

Mevlana, "oldugun gibi kal!" demiyor, "gel de-
gi§!" diyor. ^agrilanm degi§ecegini biliyor. Yeter
ki gelsin. Allah yolunun giiciine inanciyla yiikseli-
yor Mevlana'nm gagrisi. Yeter ki, o ki§i, bir niyet
edip yerinden kimildasin, gelsin. O zaman kurtu-
lacagina §uphe yoktur.

Dergah, islam ocagidir. Allah'a inanmi§ligin ve
ondan umut etmenin ocagidir. Bagi§lanma yurdu-
dur. Tanri bagi§larinin, manevi hazinelerinin in
san iistiine bo§andigi, tiikenmezcesine bo§andigi,
manevi §ifa yurdudur dergah.
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Peki, Mevlana, kendisini buyiik, ve inangga
du§mu§leri kii^iik, hor goriip mii gagiriyor? Hayir.
Ger^i o bir doktor gibi gagiriyor onlari ama, bu, tip
doktorlugundan farkli bir doktorluktur. Tip dok-
torlugunda doktor, doktor, hasta, hastadir. Ama
manevi doktorlukta i§ biraz kan§ik, biraz karma-
§iktir. Kim hastadir, kim doktordur? Doktor, ken-
dini doktor gorecek midir? Bu doktor, o hastaligi
gormu§, adeta o hastaligi ge§irmi§, sanki onu ya-
§anu§, sonra iyile§mi§ ki§idir. Manevi derdi ya§a-
mi§, ?ileyi eekmi§, tecriibe etmi§tir. Qagirdigi so-
mut, ya§anmi§ bir gergekliktir. Kendisi, o hasta-
mn derdini 5rureginde hissettigi i?in, sadece insan-
lik geregi oleirak degil, tek tek her ki§iyle adeta oz-
de§le§tigi igin, kendi kendini onarircasina yakla§-
maktadir konuya, dertte de ayrihk gayrihk yoktur
bu yolda.

Dergaha gelince, putperest de, hiristiyan da,
yahudi de, islami bulacaklar ve birlik iginde eriye-
ceklerdir orda. Mevlana'mn deyi§iyle, tuzlaya du§-
mu§ at gibi tuz haline gelecekler, tuzla aym ozde
birle§ecekler, bir olacaklardir.

Insan giinahkar da olsa, bin defa tovbesini boz-
mu§ da olsa yine gelmelidir. "Bu dergah, umutsuz-
luk dergahi degildir.". Giinahkarin, tovbesini bo-
zamn giinahi ne kadar biiyiik, durumu ne kadsir

umutsuz olursa olsun, Allah'in rahmeti ondan bii

yiik, af umudu ondan a§kindir.
Mevlana, Allah'a gagiriyor. §iiphesiz, Allah,

inangsizhklari giderip inan? bagi§layici, giinahla-
ri giderip sevaba gark edici, tovbeleri kabul edici.
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umutsuzlugu umuda geviricidir. Yeter ki, kul, ni-
yetlensin, bir adim atsin O'na dogru. Kul, Allah'a
dogru yiirumek i?in bir adim atarsa, Allah, ona
dogru ko§arak gidecegini soyluyor.

Mevlana, sadece musliimanlara seslenmiyor,
onlara kapamp kalmiyor. Nehir, islam nehri, ci-
han gapinda akiyor. Mogollari da, rumlari da, ya-
hudileri de gagiriyor Mevlana. Islamin yeni bir ge-
ni§lemesi gagrisini yapiyor. Bir takim insanlann,
islamin battigini sandiklari bir donemde, O, tam
tersine bir geli§me bekliyor. Inangli ve umutludur.
Bu inan? ve umutla haykiriyor. Nitekim, yiiz yil
sonrasi Anadolu'suna baktigimizda, biitiin mogol-
lann, bir gok hiristiyan ve yahudinin miisliiman
oldugunu, ve miislumanlarm yeniden biiyiik dev-
letlerini kurduklarini, medeniyetlerinin parlak bir
donemini ba§lattiklarini goriiyor ve o umudun, o
gagrimn bo§una olmadigini anliyoruz.



XII

Molla Cami, Mevlana i?in: "Peyamber nist, veli
dared kitap" demi§ti. Peygamber degildi, fakat ki-
tabi vardi demek. Mesnevi'ye bu gozle bakiyordu
Nefahat-ul Uns yazari biiyiik §air, bilgin ve muta-
sawif Molla Cami. Mesnevi'nin tamamen rahma-

ni kaynaktan geldigini bundan daha iyi hi? bir soz
anlatamaz.

Molla Cami demek istiyor ki, Mesnevi, vahiy
degildir §uphesiz, ama siradan bir kitap da degil-
dir. ilham verimi bir eserdir. Hatta siradan bir il-

hamm iiriinu olmakla kalmayip iistiin bir ilhamin
iginde somutla§tigi buyiik kitabdir. Ilhamin en iist
derecesinde, son simrmdaki bir yiicelmenin derle-
digi ve degerlendirdigi gbriilmemi? ?i?ekleni§ler-
den olu§maktadir. Vahiy degildir, ilham kaynakli-
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dir ama, adeta ondan otede bir ilham yoktur artik.
Herhangi bir ilhama bazi §eytansi kati§mal£ir ola-
bilir. Ama Mesnevi, o tiirlii yakla§ma guciinii kir-
mi§tir sanki §ejrtamn. Biiyiik ilharmn oniine katip
suriikledigi ve sonra yapi ta§i gibi kullandigi ?agin
kiiltiir birikimi, hikayeler yigim gibi goziiken zen-
gin malzeme unsurlari, tek tek biiyiik yapida yer-
lerini alirken, adeta 6z degi§tirerek ruhanile§e-
cekler, rahmanile§ecekler ve ulvile§eceklerdir.

Sanki diinyanm, di§ alemin verileri, Mesnevi'de
anlatilan bir hikayede oldugu gibi, Qin ressamla-
rinin kullandifi bin bir renk ve boya olup, Rum
ressamlarimn durmadan cilalayip parlattiklari
ayna ile remzlenen, gergekte de goniil aynasi olan
Mesnevi'ye girince, aynadaki goriintiiler gibi, tabi-
attan, fizikten arimp mistik bir kimlik, bteye ait
bir ya§anti kazamyorlar. Her unsur, ahiretten ge-
len bir gbrevi iistleniyor, bir koku ta§iyor. Yiice
ama5, en hurda ve miskin araci bile guzelle§tiri-
yor, iyilik ve do|ruluk yolunda canli ve etkin kili-
yor.

Peygamber degildir ama kitabi vardir demek,
bu kitap "gorevli" bir kitaptir demektir. O kitabin
gag igin bir gorevi, ^agindan sonrasi igin bir gbre
vi vardir. Dogrudan Kur'an-i Kerim'e gbtiiren nur-
dan bir burak gibi. Bir yorum, ama ate§i kiil bag-
lam£Lmi§, vahyin sicakligini yiireginde ya§atan bir
yorum. Nasil Kur'an-i Kerim, her an yeni nazil
oluyormu§?asina ter ii taze olmamn mucizesine
sahipse, Mesnevi de yeni nazil olan Kur'an'in
amndaki yorumu olmamn kerametine malikmi§-
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gesine bir hararet ne§rediyor.
Peygamber degildir ama kitabi vardir demek,

yeni bir dirili§ riizgari estirmi§tir demektir. Ah-
kam getirmek, peygamberlerin i§idir, vahiy i§idir.
Ama zaman zaman bunalima giren miisliimanlari
yeniden kendilerine getirecek bir ?agTi, bir sesle-
ni§, onderlerin odevi. Gerektifi vakit bu onderle-
rin gikip gelecekleri, Allah'in bu iimmete bir liitfu
olarak Peygamber tarafindan mujdelenmi§tir.
Miislumanlarm ruhlarim canlandirip tazeleyecek
olan zatlar, gerektig:i her sefer, adeta her yiiz yil-
da goriineceklerdir. Mevlana, Yunus Emre boyle
gelmi§ biiyiiklerimizdir. Miisliimanlarm en umut-
suz giinlerinde zuhur etmi§ yakici iman i§iklari,
mu§tu me§aleleridirler. Batan gune§leri adeta
hizla doguya gotiiren ve oradan dogmalanm sag-

"layan olaganiistii giigle donanmi§ erlerdir onlar.
Giin byle batmi§ ve ortahga bylesine bir karanlik
9bkmu§tur ki, sanki gune§ bir daha dogmayacak-
tir. i§te siz gelin de bbylesine karamsar bir hisse
kapilmi§ insanlari yeniden i§ikh, aydinhk ve giizel
giinlerin gelecegine inandirin. inanci, gerefi adeta
ayaklar altinda gignenen milleti, tekrar mutlu
giinlerin gelecegi giivencine kavu§turun. Ve siz
gelin, cehennemi ya§ayan insanlara, gbzle gbrii-
liir, elle tutulur §ekilde cenneti gbsterin, yakla§ti-
rin ve tattirin. i§te bunu yapmak gbrevini yiiklen-
dikleri igin, Mesnevi ve Yunus Emre'nin §iirleri,
big bir eserin ve big bir §iirin varamayacagi bir
maneviyat alemine yiikseltebiliyorlar insani.

Hz. Mevlana'nm ki§iligi, byle bir ki§iliktir ki,
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sabit bir portreye sigmaz ve mutlaka ondan di§ari
ta§ar. Grdrevi ona bu ?ok cepheliligi vermi§tir.
Giircii Hatun'un ricasim kirmamak i?in portresi-

nin yapilmasina razi olan Mevlana'run resmini'
yapmaya giri§en, fakat her seansta ba§ka bir Mev-
lana gordiigii i9in sonunda adz kalan ve bu aczini
itiraf ederek hidayet yolunu tutan hiristiyan res-
samin hikayesi, ayrica, sembolik olarak, bize Mev-
lana'mn rub kigiliginin, manevi kimliginin de zap-
tedilmez olduguna i§aret etmi§ olmuyor mu?

Mevlana'nm ki§iligi, daglardan §elaleler yapa-
rak inen, zaman zaman yatagimn di§ina th§a;rak
akan co§kunlugunun oniinde durabilecek bir en^.
gel tammayan, zaman zaman diizliiklerde sakin-
Ie§en, durgunla§an, sonra en beklenmedik anda
kayalari siiriikleyerek yarlardan a§agi yuvarla-
nan, sonunda ummanla§ip ufuklari kaplayan bir
nehirle benze§tirilebilir belki. Divan-i Kebir'deki
gazeller ve kasideler o co§kunluklarin somut 6r-
nekleridir. O co§u§larin, o §ahlani§larin. Ini§lerin
ve 9iki§larin. Kabari§ ve ta§i§Iarin. Fih-i Mafih,
bir gol manzarasi ile fikirler diinyasinda sakin sa-
kin dola§tirir bizi. Mesnevi ise, Amazon'dan da,
Missisipi'den de uzun bir Nil'dir ki, firavunlan de-
rinliklerinde bogarken, Musa'lari iizerinden selai:
metle yolculayip denize ula§tiriyor.

Evet, me§hur benzeti§ ile soylersek, Mesnevi,
kendisi denize ula§irken, titrek ve miitereddit, her
an kaybolmaya aday bir damlayi andiran insan
ruhunu da, Birlik denizine ula§tirarak kurtarir.

Mesnevimn bin bir r^nk ve pariltisindan §a§i-
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ranlara, biitun bu renklerin altindaki tek rengi,
birlik rengini gostererek, Hz. Mevlana, cevap veri-
yor. MesnevVnin Kur'an'a mensuplugunu, aitlifini
ilSn ederek, itiraz, red ve inkar yolunu iptal edi-
yor. Kur'an'in di§inda ona bir varlik tanimiyor.
Enel-Hak soziinde olan gergek tevazu, inang ve fe-
nafillah ruhuyla, Mesnevi'ye, Kur'an'da fani oldu-
gunu yine kendi dili ve iislubuyla soyletiyor.



XIII

Mevlana'nin Divan-i Kebir'i nisbeten klasik di

van tarifine uyar. Fakat bu uyu§, §ekil bakunin-
dandir. Onda da diger divanlarda oldugu gibi ka-
sideler, na'tlar, kit'alar, rubailer vardir. Ama 6z

bakimindan §iirler tasawuf terenniimleridir. Di
van §airi, yiicele yiicele belki tasawuf yiicelikle-
rinden bir yiiceligc aracaktir. Oysa, Mevlana'da
tasawoftan §airlige ge?i§ gibi bir goniniim vardir.
Yine de aldanmamak lazimdir. Bu, bir g6runu§ten
ibarettir. Biitiin mesele soyleyeceklerini bir parga
gizleme, perdeler arkasindan gostermedir.

Eger Mesnevi, Mevlana'nin erdigi "makam"dan
konu§ma ise, Divan-i Kebir'deki §iirler, "hal'leri-
nin bir demetidir. Gergi bu "bailer de o makanun

enstantanelerinden ba§ka bir §ey degildir. Biz bu
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kasidelerde, gazellerde Mevlana'nin an ya§antila-
rini goriiyoruz, duyu§lanna eriyoruz. Buzlu bir ca-
min Eirdindan da verilse bunlar, Mevlana'nin di-
rekt manevi tecriibeleridir. Mesnevi ise, bir an igin
duygularm durdurulup jdice du§uncelerin ve haki-
katlerin dile getirilmesidir.

Divan-i Kebir'de du§unceler yok mu? Nasil
olur? Kasideler ve gazellerde, rubailerde du§unce-
leri, kristal pargalari hEdinde duygu iginde ve
onunla kayna§mi§ olarak, yani duyu§a d6nu§mu§
olarak buluruz. MesnevVAe ise, du§unceler, mesel-
ler ve hikayelerde somutla§an bol ornekleriyle bir-
birine eklene eklene dev bir yapi olu§tururlar. Di-
ger bir deyi§le, Diuan-i /jTebir'deki §iirler, tiirkiiler
ve §arkilardir. Mesnevi ise, bir senfoni, bir ayin-i
§erif. insanlik Senfonisi ya da Ayin-i §erifi. Bir ne-
vi, Divan-i Kebir, Mevlana'nin subjektivitesi, Mes
nevi ise objektivitesidir. Oyle bir siibjektivite ki,
bizim igin bir objektivite oluyor. Ve oyle bir objek-
tivite ki, her insanin siibjektivitesini bal sizdiran
petek gibi sunnyor.

Mesnevi, mevsimler iistii, zaman iistii goriinii-
yor. Oysa, Divan-i Kebir'de^^ §iirler, mevsimler-
den hareket ediyor. Giiller, laleler, leylekler, kar-
galar, divan §iirinin bu bahar konuklari, olumlari,
olumsuzlEiriyla, kasidelerde, gazellerde yerlerini
aliyorlar. Ne kadar ?ok bahar var Divan-i Ke-
bir'de? Anliyoruz ki, her yil doniimiiyle gelen ilk-
bahar, Mevlana'yi co§turniu§ ve dile getirmi§. Me-
ram Baglari'mn bahari, Konya'nin bahari, bozki-
rin biitiin giizelliklerini sergileyen tek varhgi olan
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baheir, Mevlana'mn §iirlerinde, co§kun bir goniil
seli olup akmi§. Yard, Mevlana, her bahar tabiata
dalmi§ ve ondan heybeleriid guile doldurarak ala-
cagim almi§. Tabiati 5ruklenini§, mevsimleri yiik-
lenmi§, bahari jruklenmi§ Mevlana. §arabi ?agri§-
tirmi§ giiller ve a§ki ?agri§tirmi§ §arap. A§ki an-
latmi§ Mevlana, a§ka ?agirmi§. Biilbuliin, giiliin,
§arabin anlamim "a§k" kavraminda toplamig, ba
har esintilerini gidilecek yone ?evirmi§.

Mevlana, tabiata, mevsimlere, baheira dalmi§
ama orada kalmami§, ordan manevi aleme, mane-
vi bahara, ilahi a§ka ge?mi§. Tabiati, bahari, giilii
ve §arabi da olduklari yerde bir£ikmami§. Onlari
da beraberinde suriikleyip gotiirmii?. Oz, cevher
degi§tirmi§ onlar. Fizik Memden kurtulmu§lar,
metafizik varliklar olmu§lar. Artik bu giil ba§ka
bir giil, bu bahar ba§ka bir bahar, bu §arap ba§ka
bir §arap, bu a§k ba§ka bir a§ktir.

Divan §iirinin iizerinde tasawufun golgesi veir-
dir. Ama Mevlana'mn §iirleri, tasawufun ta ken-
disidir, golgesiz, saf goniil sesleridir. Edebiyata
agilan Mevlana, onu da davasimn bir eiraci yap-
masini bilmi§tir. Ama goriintiisiinii bozmadan, es-
tetik giiciine de giig katarak.

Divan-i Kebir, bu baharlar, IMeler, giine§ler,
denizler, irmaklardan giderek biiyiik na't diinyasi-
na gikar. Peygamber Efendimiz'i, Hz. Ali'yi oven
§iirleriyle Mevlana, manevi ortiisiinii, harmaidsi-
ni atar bu §iirlerin iizerine. Bir Kubbe-i Hadra gi-
bi yiikselir Divan-i Kebir, eserlerden meydana ge-
len kiimbetler §ehri iginde.
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Duygular, du§unceler, Eflatun'un ideler Memi
gibi, hatta ondan da ote arifin diinyasi gibi bir
diinya orerler. Ruhumuz, bu aynada kendini sey-
rederek, eksikliklerini sezip yiicelme yollarim ara-
yacaktir. Mevlana bizi alip yiicelere gotiirecektir.
Bir me§ale diinyasina onunla erecegiz.

Mevlana lirizmi, metafizik bir lirizmdir. Este-
tik, biiyiik ahengin kelimelere yansimasi §eklinde
kendini gosteriyor. Nagmeler, maneviyat ba3Tagi-
run dalgalam§ ve titre§inilerinden olu§uyor. Senai
§iirden dervi§lige giderken, Attar bir tarafinda §a-
irlik, obiir tarafinda dervi§lik, kanat girpiyor;
Mevlana ise, adeta giinliik dili §iir dili olan bir bte
alem ziimruduankasimn duyarligiyla ye§ile, pem-
beye ve maviye boyuyor gokleri.



XIV

Mesnevt, temelde bir egitim kitabidir. Kur'an
ogretisini ruhlara sindirme derslerinden olu§an
bir kitap. Kur'an'in yorumudur, ama klasik yo-
mmlardan bir farki vardir bu yorumun. Mevlana,
sure sure, ayet ayet, kelime kelime Kur'an'i ruhu-
na ge9irnii§, Kur'an heikikatleriyle ruhunu egit-
nii§, ikisini birbirinden aynlmaz hale getirmi§,
daha sonra o hakikatleri zihninin, akil ve muhay-
yilesinin aynasinda somutla§tirmi§, canlandirmi§.
Her hakikatin hayat hikayesini mesellerle ve hi-
kayelerle anlatmak, boylece, belki de, istilacilar
tEirafmdan iilkede bir inziva kb§esine mahkum
edildigi i^in ijdce sinirlanmi§ olan Kur'an egitimi-
ni ve ogretimini arka sokaklardan dola§arak bir-
den meydanin ortasinda bir bomba gibi patlarcasi-
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na bir etki gergevesinde siirdurmek istenmi§; i^te,
Mesnevtmn tarihi-sosyal amaci...

Direkt metodla degil de endirekt metotla
Kur'an hakikatlerini ogretmek, sadece ogretmek
igin degil, ya§atmak, niiiminleri Kur'an ahl^yla
ahl^andurnak, onlarin ruhlanm Kur'an'la do-
natmak, gu?lendirmek amaciyla girpimyor Mevla-
na. Kur'an'in hikmetlerini suzulmu§ bir §ekilde

hikayeler iginde veriyor Mesnevtde Mevlana. C-o-
cuktan biiyiige, herkese sesleniyor. Alim, ummi
herkes yararlanabilir ondan. tnsan bir yolculuga
gikiyor Mevlana'yla MesnevVdie. Uzun bir yolculuk
bu. Attar'in Mantiku't-tayr'da ku§lara yaptirdigi
bu yolculugu, Mevlana, bize yaptirtiyor. Ab-i ha-
yati birlikte aramaya giktigimiz Hizir'imizdir o
sanki. Gecelerce gidiyoruz, karanliklar iginde gidi-
yoruz. Fakat ilerledik?e nur artiyor. Tann'mn i§i-
gi yolumuzu aydinlatiyor.

Kelile ve Dimne, insanlara hayvan hikayeleri
arayiciligiyla ahlaki ogiitler veriyor. Senai ve At
tar bu hikayeleri ulvi ama? igin kviUanma yolunu
agiyoi'lar. Mevlana onlari hoca olarak goriiyor ve
izledigini soyliiyor. Ama, onda bu sanat, biiyiik
virtiioziine kavu§mu§ oluyor. Hikayeler du§unce-
lerden, ogiitler hikayelerden, hikmetler ogiitler-
den aynlmaksizin, ruhun biiyiik senfonisini dinle-
tiyorlar bize. MesnevVyi okumaya ba§lamak,
onunla hemhal olmak, yillar yili onunla yognil-
mak, bir degi§im siirecine girmek ve onu ya§a-
maiktu-. §eyhin o biiyiik sohbeti ki, dinleyen, eski
kimligini i?eri girerken kapida biraktrgim hisset-
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mektedir. Kapidan ^ikarken de adeta ba§ka bir in-
san olarak gikacaktir.

Bir bilinglendirme ogretisidir Mesnevi. Metafi-
zik planli ve konulu bir bilin?lendirme yolu. Tan-
ri'ya varmak, her an Tann'yla oldugunun fgirkin-
da ve §uurunda olmak yolunu aqan bir aydinlik
5izgi. Qoklnkta Tek olam, eseri ve tesiriyle idrak
edip yalniz olunmadigini bilme mutluluguna bir
?a|p*i.

Inanclan, ahl^, g6ru§ ve baki§i duzeltmek ve
dogrultmak yolu, bin bir kavis ?izilerek anlatil-
mi§. Bin bir labirentten gegiyorsunuz. Ama sonun-
da gikacaginiz cadde, dosdogru cadde, Sirat-i Miis-
takimdir, Ana Yd, Ana Caddedir.

Hikayeler... Yahudi vezirin hikayesi, giilsuyu
§i§esini deviren tutinin hikayesi, rum ressamlari,
?in ressamlanmn hikayesi, Hindistan tutilerinin
hikayesi... sayisiz hikaye, ifi^e gegerek, birbirinde
eriyerek, ku§tuyu gibi u^ugarak, insani Tanri ada-
mi kilacak ortanu hazirlamaktadir ruhlarda.

Fon miizigi olarak ney'in e§lik ettigi mira? liriz-
miyle dolu bir arini§ yolculugu demektir Mesnevi-
i Manevt'yi kitap kitap ya§amak.

Insam kutlu maneviyat katina yiikselten kitap
olarak, ona, Mesnevi-i denilmi§tir. Osmanli-
larin kadirbilirliklerinin en giizel bir ornegidir bu.



XV

Veliler, hayatlarmda da, oldiikten sonra da,
miiminlere tesir etmek, onlann gidi§lerinde bir
iyile§meye, yiikselmeye hizmet etmek anlaminda
tasarruf sahibidirler. Bu gorevi de, kendilerinden
sonra, ya yeti§tirdikleri, yeti§tirdiklerinin yeti§-
tirdikleri ve sonra onlarinyeti§tirdikleri, bir zincir
gibi uzayip giden zMlar, ya da bizzat eserleri, da-
ha dogrusu hem yeti§tirdikleri insanlar, hem eser
leri yerine getirir.

Hz. Mevlana'nin, Anadolu iizerinde boyle bir
manevi tasarrufu vardir. Haci Bekta§-i Veli, Haci

Bayram-i Veli gibi, hatta belki onlardan da fazla
bir etki ve tasarruf soz konusudur Mevlana ifin.
Hem mevlevilik ocagindan yeti§enlerin, hem de
MesnevVmn, Anadolu insamnin ruh yapisi olu§-
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masinda biiyuk katkilari oldu. Mesnevt, Anadolu
ruhunu yogurdu. Bu hamurun yogurulu§unda
Mevlana'nin kutlu ellerini gormemek miimkun
degildir.

Dedelerimiz, MesnevVnin ozelligini sezerek,
onu halkin egitimi i?in temel kitaplardan biri ola-
rak kabul etmi§lerdir. Hem aydmlarm, hem vimmi
halkin egitimi i?in. Vaizin, camide tefsirlerden ya-
rarlanip vaaz §eklihde anlattiklari, 6z halinde ve
manevi cepheleriyle, estetik bigimler iginde, §iir
olarak ve anlamli hikayeler tarzinda, Mesnevt'de
yer alarak tamamlanmi§ti. Bu yiizden, Osmanli-
lar, Mesnevt egitim ve ogretimine 90k dnem ve de
fer verdiler. Bu emekleri de bo§a gitmedi. Kar§ili-
gim fazlasiyla aldilar. Yiice ruhlu ve ahlakli, ?arif
aydinlarimizi biraz da bu egitime borgluyuz ge?-
mi§te.

Sonra tarihimizin en karanlik giinleri geldi.
Fetretlerin en fetretli donemi. Sanki aydinlar isla-
mi birakip, gegmigimizi tam ink^ yoluna, dinsiz-
lige saplamp kaldilar. Bati hayranligi, kendimize
ait ne varsa silip supiiriiyordu onlarin ruhunda.
i§te bu korkun? giinlerde, klasik devir degerlerin-
den, en 90k yine ya§ama direncini gdsterenlerin
ba§inda geleni Mevlana'mn hatirasi ve eseri oldu.
Ona hemen hemen kimse direkt olarak bir soz soy-

leyemiyordu. Bu yiizden, onu, bir takimlan, 9ar-
pik bir aynadan yansitmak istediler. Ama zaman
i9inde bu strateji anla§ildi. Onun islamdan, §eriat-
tan kopmasimn miimkiin olmadigi goriildii. On-
lardan kopmak bir yana, tam tersine, zaten Mev-



MEVLANA 79

lana onlar i?in vardi. Onlairla, Mevlana Mevla-
na'ydi.

Mevlana, bir islam ereni, bir islam onderi, bir
islam du§unuru, bir islam §airidir. Bu en basit
ger?egi bile saptirmak ifin nice yil ne diller dok-
mediler. Fakat, gune§ bal?ikla siganmaz. Hakikat
ortaya ?ikti. §imdi Mevlana, o guneihkarlari da:
"gel, gel, yine gel" diye islama fagiriyor.

Evet, Mevlana, devrinin o fetret doneminde, is
lam ruhunun ya§amasi i?in girpman bir pir, bir
erendi. Yeniden dirilmenin sancilari i?in kivrandi-
gimiz bu giinde, bu en korkun? fetret giiniinde de,
ruhu ve hatirasiyla, bir dirili§ piri, ereni olarak bi-
ze yol gosteriyor, i§ik tutuyor, manevi tasarrufuy-
la, eseri ve tesiriyle, yardimda bulunmaktan geri
durmuyor.



EK



MESNEVi'DEN

(BA§LANGig)

Yakinip duran §u neyi dinle
Ayrilik ne demek ondan anla.

Beni kami§liktan kestiler keseli,
Ben aglarim, aglatinm kadinlari, erkekleri.

§erha §erha yarilmi§ bir sinem olmaliydi ki,
O zaman anlataydim ne derttir bu ozlem derdi.

Kendi 6z topragindan ayri du§mu§ olanlar,
Orda ge?en o mutlu zamanlsiri anar, arar.

Ben, her yerde, her toplulukta inledim durdum;
lyilerle de dugiip kalktim, kotiilerle de kalktim

oturdum.

Herkes benim dostum samyordu kendini;
Kimse bilmedi ama sirri ta igimdeki.
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Sirnmi soyliiyorum i§te haykirarak, ama,
Gozlerde gorecek nur yok, duyacak gii? kulaklarda.

Can viicuttan saklisiz, viicut candan;

Ama izin yok ki ruhu gorsiin insan.

Ate§tendir §u neyin sesi; yelden, sudan degil;
Kimde yoksa bu ate§, insan degil.

A§kin ate§idir fi§kiran agzindan.
A§kin co§u§udur §arabi kabartip duran.

Dostundan aynlanin dostu neydir; bizim elin neyleri,

Perde perde yukselip yirtti bizim perdeleri.

Ney gibi oldiireni, kurtarani kim gormii?;

Neyden iizgiin, neyden daha §en clam kim g6rmu§?

Ney kanli bir yolculugu anlatir da anlatir;
A§k hikayelerini, Mecnun'u anlatir da anlatir.

Agzi yalniz kulaktir dinleyen, sayan;
Akli yalniz sarho§lardir arayan.

Uzgun giinlerimiz bitmez bir giiz oldu;
Omiir komiiriimuz ate§te koz koz oldu.
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Gunler gegip gittiyse aglamaya ne gerek!
Var olsun el uzatan ermi§ insan, olgun dilek.

Baliktan otesi bol suya kandi;
Giinii gegmi? olanin geeim yolu tikandi.

Olgunun durumundan ne bilsin bizcileyin ham kimse;

Sozii kisa keselim byleyse.

(Dirili§ Dergisi, 1967)
islamin §iir Anitlarindan'dan



DUGUN GECESI

Diin gece, §eb-i arustu, yani diigiin gecesi. Hz.
Mevlana'nin, goniiller gencinin, §ehzadeler §ehza-
desi bir giivey gibi, oliimun lambalariyla donatil-
mi§ bir fener alayim andiran bir dugiin havasi
ifinde ugurlandigi gece. Toprak diinyasindan gdk
diinyasina, arzdan arsa, insan ellerindeki agirlik-
tan melek kanatlanndaki hafiflige, karanliktan

i§iklar iilkesine, kisaca a§agidan yiicelere ugur-
landigi saat. Bir §iddet meleginin kemikleri kirar-
casina anSizin kavrayi§i §eklinde gelen oliini bile,

demek ki, Mevlana'ya, bir diigiin gecesinin, bir gii-
veyiye geli§i gibi geldi.

Bu gece bir yas gecesi olamazdi, bir diigiin ge
cesi olabilirdi ancak. C^iinkii: biiyiik insan igin hep
ilerleme vardir. Oliim, en biiyiik ilerlemedir onun
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igin. Bir yandan, bu diinyada, izi ve eseriyle, son-
memecesine yaktigi me§alelerle sag ve diri olarak
ya§arken, ote yandan, ebedilik diinyasmda da, bii-
tiin bir omiir ozlemini gektigi, a§kiyla ate§ harma-
ni gibi savruldugu bir birlik ve bir topluluk, geg-
mez giizellik ve yipranmaz gergekler diinyasina
oliimun yanina yakla§amayacagi bir dirilikle geg-
nii§tir. Oliimle bir hayat ortadan kalkmami§, bir
hayat, iki hayat olmu§tur. S6nmemi§, parlami§tir.
Azalmami§, gogalmigtir. Seyrelmemi§ ya§ama da-
kikalari, yogunla§nii§ ve derinle§mi§tir.

Bu geceden sonradir ki, Mevlana'nin diinya de-
neyi, oteye ta§inmi§tir, burada da, tarihi bir kad-
ro gibi, her dogan gocuga agik bir gok sofrasi halin-
de uzayip gitmi§tir. Bir sofra ki, her yiizyil bir ka-
tini daha aqacak, bir kivriminin sakladigi nar bah-
gelerini oniimuze sagacaktir.

Her §eb-i arusta, savrulan kar tanelerinin igin-
de, birbirini izleyen iki gok harmanili hayal gibi
§ems ve Mevlana'nin arka arka kayarak ufuklar-
da kayboldugunu gormeyen, sezmeyen goz, ne ka-
dar kapali bir gozdiir!

Her §eb-i arusta, tabut, tahtirevandir; igindeki
diri, bir hakikat giiveyisi, Hz. Mevlana'dir. El iis-
tiinde tagiyan miiminler bir diigiin alayidir. Oliim,
diigiiniin ta kendisidir. Hem de sagdig clan imam,
Hz. §ems'tir. Namaz, alayi harekete getiren bir
miragtir. Dua, Mesnevi'dir. Ayaklarin ahengi ate§
nefesli neyden fi§kirir.

Her §eb-i arusta, Kubbe-i Hadra, bir fosfor gibi
parlar, §ems'i saklayan bir ortii gibi titrer ve sir-
rini agip da gosterir.



88 MEVLANA

§eb-i arus da canlidir. MesnevVmn yapraklari
arasinda ya§ar. Kanatlari tavus ku§unun kanatla-
rindan daha goz alicidir. Hem de tavusunki gibi
gurura batmi§ aldatici bir goz alicilikta da olma-
mak §artiyla. i§te boyle bir ki§ gecesinde, o,
Mesnevi'nin yapraklari arasindan gikar ve kanat-
lariyla Selguk ha§meti Konya'yi sigar. Guniibirlik
tozlardan ne bula§mi§sa dokiiliir camilerin duvar-
larindan. Mevlana'mn gezdigi yerleri gezer, onun
ziyaret ettigi evierin pencerelerinden bakar ve ka-
pilarini galar. 0 Kenya evlerinin bir gok kapisi ?a-
hmr. Selahaddin-i Zerkubi'nin dnunde kendinden

gegerek doner doner doner, sema eder. Onun do-
nu§unu gorenler, bir elegimsagmanm, yedi renkli
g6kku§aginin dondiigiinii sanirlar. Sonra Meram
Baglari'nin yediveren kiitiiklerindeki karla ortiilii
son iiziimlerden bengisuyu iger iger, kanmamaca-
sina iger. Ve §ems-i Tebrizi'nin kayboldugu nokta-
da, gece bitip de §afak atarken, etrafinda yanan
bir ayna gibi donen diinyaya birkag oliimsiiz baki§
atarak, kanatlarini agar ve gokyiiziine dogru ugar.

(Babiali'de Sabah, 1967)
Siitun'dan



MEVLANA ENSTITUSU

Muhyiddin-i Arabi hazretlerinin Fiisus-vil Hi-
kem'i gibi kendine mahsus bir Kur'an tefaiH olan
ve Anadolu ufuklarim yediyiiz yildir Kur'an i§ikla-
riyla donatan Mesneui'nin ilham sahibi Hz. Mevla-
na'nm, diigiin gibi kar§iladigi oliim gununii, yine
Kur'an'in indigi bu kutlu orug giinlerinde ya§adik.
Ramazan ayi iginde Kur'an-i Kerim, Kur'an-i Ke-
rim iginde, onun a§k kamyla yazilmi§ bir yorumu
olan Mesnevi, Mesnevi iginde bir diigun gecesi
(§eb-i arus): i§te size, bizi gekip gotiiren Mevla-
na'nin ya§ayan bir kerameti.

Bu giinler, bir bakima, Mesnevi'nin diinyayi §e-
reflendirdigi giinlerin bir benzeridir. O zaman,
Bati'dan Haglilar, Dogu'dan da Cengiz ordulari ge-
lerek Islam Diinyasi'ni, bir yikili§a goturen, ku§ku
ve tereddiide began, aklin kavrayamayacagi ve
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ancak a§k ve vecdle kar§ilanabilecek aci bir kader
gartina baglami§lardi. i§te Mesnevi, Islam Diinya-
si'nin siperleri olan Anadolu'ya boyle ulu bir odev-
le geldi. Merkez noktasinda Mevlana ve Mesnevi,
Horasan erenlerinden bir halka, Anadolu'da, yeni
bir hamleyle islam insamni, yeni devlete, yeni ha-
yata, canh bir medeniyet kivamina getirdi. O ati-
li§ ve sigrayig, islami bu giinlere kadar diri ve saf-
1am olarak getirdi. 20. yiizyil da medeniyetimizi, o
donemdeki kiskaca benzer bir kiskag igine aldi: bir
yanda, Haglilarm yenisi Bati, bir yanda da Cengiz
aksiyonunun bir de ideoloji guciiyle destekli ben-
zeri komiinizm. I§te canh ve yeni inan?, du§unce
ve aksiyon akimlariyla birlikte ve onlarla i?i?e
MesnevVmn yeniden en giiglii bir §ekilde kurtari-
cilik odevinin gelip ?attigi saatler. Daha once,
Mesnevi, Anadolu ve Islam Diinyasi'nin kurtulu§u
ifin ba§lica odevini gdrdiikten sonra, klasik kultiir
egitiminde ba§taki yerini almi§, yiizyillarca islam
Diinyasmda belli ba§li ana din, tasawuf ve edebi-
yat, kiiltur ve rub eseri olarak okunmu§tu. §imdi,
bu klasik odevi a§an §artlar geldi. Oyleyse ozunde
bir velayetin diriltici nefesini ta§iyan Mesnevi'nin
de, yeniden, olanca i§igiyla ortaya, bir zeytin alti
bari§i ve bir kilig gibi ?ikacagi giinler geldi.

Yanli§ bir edebiyat kanaati ve bilgisi olarak bir
Cok ki§i Mesnevi'nin Farsga yaziligina hayiflamr.
Halbuki iyice dugiinulurse, bu da, biiyiik Mevla-
na'nin bir kerametinden ba§ka bir §ey degildir.
Eger Mesnevi Tiirkge yazilmi§ olsaydi, ne kadar
biiyiik olursa olsun, zaman iginde eski bir edebiyat
metni gibi kar§ilanacak ve sadece dgretim alam
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iginde kapah bir hayatla gevrili olarak kalacakti.
Halbuki, Farsga soylenmekle bir yandan Anadolu
di§indaki diinyaya siirekli olarak seslenme imka-
nini surdiirmu?, ote yandan, her yiizyilin canli
Tiirk^e'sine gevrilerek Anadolu'da devamli olarak
?agda§ olmu§tur. Boylece, buyiikliigiin ve giizelli-
gin son simrmda da olsa, bir mermer heykel gibi
geri gaglarda kalmami§, her ?ag bir gocuk gibi dog-
mug, biiyumiig, yagamig, sonra bir sonbaharda ye-
rini yeni, canh ve geng bir Mesnevi'ye birakmigtir.
Hepimiz, ufkumuzda big degigmeden duran bir
Mesneui'yle, bir de her gag onun agilan bir kivrimi
gibi geligen Mesnevi terciimeleri ve gerhleriyle
kargilagmig, her kargilagmada da canh bir kera-
metin diriltici serin bM-i sabasini yiiziimuzde
duymuguzdur.

Bu gahgmalar halkin kendi enerjisiyle ve ruh
kudretiyle ortaya koydugu verimlerdir.

Halkm ve devletin biitiin imkanlarindan fayda-
lanan Universite ise, Mevlana gibi diinya gapinda-
ki bir veli, bir agk adami, bir gair, bir ideal insani,
bir islam onderi igin hangi etiidlerle kargimiza
gikmigtir?

Vakit kaybetmeden Edebiyat Fakiiltesine bagh
bir MEVLANA ENSTITUSU kurmamiz ve bir
Mesnevi Kiirsiisiinu agmamiz lazimdir. Boyle bir
tegebbiis, Universitemizin gahsiyetini bulmaya ve
kiilturiimiizun yeniden gaga hitap edebilecek bir
dirilige kavugmaya bagladigina bellibagli bir iga-
ret olacaktir.

(Babiali'de Sabah, 1967)
Sutun'dan



GELEN ANADOLU

Baticilar, devrimciler, marksistler Tiirkiye'nin
gelecegine ne gibi bir katkida bulunabileceklerini
du§unselerdi nasil bir §ikmazda bulunduklarini
anlayacaklardi. Bize yedi yiizyil oncesinden ve-
rimli i§iklarini hala kurtarici bir a§k kaynagindan
gondermekte devam eden Mevlana CelMeddin-i
Rumi Hazretleri ayarinda bir manevi sultan mi
getireceklerdir bize? Onlar kimi getirirlerse getir-
sinler, daha dogrusu getirdiklerini sanirlarsa san-
sinlar, o getirdikleri, Anadolu'nun manevi tasar-
rufu elinde bulunan Mevlana gune§inin yaninda
bir mum bile olamayacaktir. Bunu biraz anlar gi
bi olduklarindan midir nedir, Biiyiik Mevlana'ya
dogrudan dogruya kar§i gikamiyorlar, hatta kendi
yanli§ yollarina O'nun bazi soz veya davrani§la-
rini dayanak yapmak i?in girpmiyorlar. Fakat bu
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girpinigin suniligi ortadadir. Bu kotii niyet te§eb-
biisleri kendi hesaplarina en ufak bir yemi§ ver-
memekte, yalniz Mevlana'nin enginligini farkmda
olmadan itiraf etmeleri anlamina gelmektedir.

^ag ne kadar degi§mi§ olursa olsun, Mevlana
bir me§ale gibi i§iklarmi sagmakta, musliiman
genglige yepyeni ufuklar agan ve agacak olan bir
esprinin temel unsurlarindan, hayat damarlarin-
dan biri olmaktadir.

Baticilar, onun sevgi ve acima duygulariyla in-
sani kucaklayan yanini, yani hoggoriirluk yanini
goriiyorlar, fakat dinden en ufak bir parganin, bir
kilin bile feda edilmesine goz yummayan yamni
gormiiyorlar. Baki§ gergeve ve agilari, bu geni§Iigi
ve enginligi biitiiniiyle kavrayamiyor.

Komiinistler mala tapanlari kinamasim gorii
yorlar da herkesin hakkina ve malina saygisim
goremiyorlar. Onlarin da baki§ alanlan bu kadar-
dir. Ama miisliimanlar O'nu her yaniyla gormeye
gali§iyorlar. O'nun sembollerinin arkasinda yatan
ozii segmeye gali§iyorlar.

Ve Mevlana yiizyillarin iginden bir kere daha
miisliimanlara geri geliyor.

Kendi zamaninda hristiyanlara kar§i a§kla,
Mogollara kar§i merhametle Anadolu miisliiman-
larini ayakta tutan bir esprinin i§igiydi Mevlana.
Bugiin de Bati'ya ve komiinizme kar§i belli ba§li
dirili§ siitunlarindandir.

Nasil ki bir siitun da imam-i Gazali'dir, bir sii-
tun da Muhyiddin-i Arabi'dir, bir sutun da imam-
1 Rabbani'dir. Ve bin bir siitun olarak obiirleri.

Gelecek nesiller Biiyiik Kurtulu§ yapisini bu
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sutunlar vizerine kuracaklardir.

iQimize bir giive gibi girmi§, derimize bir kene
gibi yapi§mi§ yabanci du§uncelerin melez akimin-
dan bu yiice insanlarm ayarinda insanlar gikar mi
big?

Onleirin niyeti, yani bu yabanci akimlarin kas-
di, Anadolu ruhunu 56lle§tirmek, 5orakla§tirmak-
tir.

Ama bunu ba§aramayacaklardir.
Golgesine sigindiklari biitiin putlar yikilacak-

tir.

Anadolu'da yeniden Fatihlerin, Yavuzlarm,
Mevl&na'mn, Yunus Emre'nin, Fuzbli'nin, §eyh
Galib'in, Itri'nin ve Dede Efendi'nin, Hak yoluna
adanmi§ kiliglarin ve kalemlerin, erenlerin ve er-
lerin nesli gelecektir.

Tarihin tevazu gizgileri iginde Anadolu'nun ge-
lecegi budur. Yoksa komiinizm golii veya bati ba-
takligi olmak degil.

Anadolu'nun dirili§inde, baticilik, komunizm
bir anti tez, bir reaksiyon olarak odev gormege
mahkumdur. Bu reaksiyon olmalidir ki, Anado
lu'nun dirili§i hizlansin ve tam olsun.

Deniz, kayalara ?arpa garpa biiyiir.
Irmak, buyiik u^urumlardan atlayarak §elale-

le§ir.

(Babiali'de Sabah, 1968)
Siitun'dan

SON
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