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MEVLEVÎ SEMÂ ÂY N ’N N
NSAN PS KOLOJ S NE ETK LER ÜZER NE
B R ARA'TIRMA

Sevde DÜZGÜNER

ÖZET
Uluslar aras üne kavu mu bir mutasavv f olan Mevlânâ’n n fikirleri, gün
geçtikçe artan bir ilgiyle okunmakta, her kesimden insana hitap etmekte ve çe itli
aç lardan akademik ara t rmalara konu olmaktad r. Mevlânâ ö retisinin temel unsurlar ndan biri olan semâ olgusunun günümüzdeki yans mas , her y l Aral k ay nda
Konya’da düzenlenen Mevlânâ’y Anma Törenleri kapsam nda icra edilen Mevlevî
Semâ Âyini’dir. Program, dünyan n ve Türkiye’nin çe itli bölgelerinden pek çok insan kendine çekmektedir. Bu yo un ilginin ard ndaki nedenler ve ziyaretçilerin psikolojik ba lamda törenden etkilenme ekillerini belirlemek amac yla, 2005 y l nda
Konya Mevlânâ Kültür Merkezi’nde taraf m zdan bir alan ara t rmas yap lm t r. Çal mam zda, bu ankette elde edilen verilerin analiz ve de erlendirmeleri yer almaktad r. Ula lan bulgulara dayanarak, Mevlevî Semâ Âyini’ni izleyen ziyaretçilerin manevî aray la programa kat ld klar , dinî ve mistik tecrübeler deneyimlediklerini söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Mevlevîlik, Mevlevî Semâ Âyini, dinî tecrübe, mistik tecrübe,
kutsall k, ho görü.
A STUDY ON THE INFLUENCE OF MEVLEVI SEMA AYIN ON HUMAN PSYCHOLOGY
Rumi has international reputation and his thought attracts attention gradually. His doctrine addresses people from different regions and it has been chosen
as a main topic in academic researches. The current reflection of the concept of
“sema” which is one of the basic components of Rumi’s thought is Mevlevi Sema
Ayin that is being practiced in every December in Konya. This program attracts a
lot of people from Turkey and all around the world. In order to determine the reasons of this attraction and the psychological effects of it, we made a field work in
Mevlânâ Culture Centre in 2005. The analyses and evaluations which are obtained
from this research exist in this study. Depending on the findings, it can be said that
the visitors have attended to Sema Ayin because of spiritual reasons. It may be also said that the audience have experienced religious and mystic feelings.
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GR'
Din, hayatKn çeQitli alanlarKnda kendini gösteren ve bireyin kiQiliTinin bir
parçasK haline gelerek onun tüm davranKQlarKnda varlKTKnK hissettiren kutsal kaynaklK bir olgudur. Din, insan hayatKnda çeQitli boyutlarda etkinliTini sürdürmektedir. Bunlar, inanç, duygu, davranKQ, bilgi ve etki boyutlarKdKr. nanç boyutu,
imanKn temelinde yer almakta ve ilâhî varlKTa güçlü bir Qekilde inanmayK, onun
sKfatlarKnK kabul etmeyi içermektedir. DavranKQ boyutu, baQta hemen her dinde
mevcut olan ibadetler olmak üzere bütün dinî uygulamalardan oluQmaktadKr.
nsanKn yüce varlKkla iletiQim kurma ihtiyacKnKn sonucu olan bu uygulamalar,
hayatKn her alanKnK kapsamaktadKr. nsanKn, zihinsel ve duygusal alanda kutsal
varlKTa yöneliQi; ona karQK beslediTi his, sezgi, duyum ve algKlar, dinin duygu boyutunu teQkil etmektedir. Bu boyutta bireyin duygularK, korku ve ümit arasKnda
deTiQmektedir. Bilgi boyutu, din hakkKnda genel bilginin ve dinin temel esaslarKnKn oluQturduTu boyuttur. Etki boyutu ise, insan yaQamKnda dinin yeri ve öncelik
sKrasKnKn belirlenmesidir. Din, insanKn hayat düzenini, gelecek beklentilerini, çevresiyle olan iliQkilerini, kKsacasK yaQamKnKn tüm alanlarKnK etkileme gücüne sahiptir.1
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (1273), XIII. yüzyKlda yaQamKQ; ancak fikirleri
halen dünya çapKnda yankK uyandKrmaya devam eden bir mutasavvKftKr. Onun
kiQiliTi, babasK Bahâeddin Veled (1231) baQta olmak üzere hayatK boyunca birçok
âlimden aldKTK dersler, çeQitli yerlere yapmKQ olduTu seyahatlerden edindiTi izlenimler, ilk gençlik yKllarKndan itibaren tanKQma fKrsatK bulduTu dönemin bilgili
kiQileri ve büyük Qahsiyetlerinden aldKTK öTütler KQKTKnda geliQmiQtir.2 Mevlânâ’nKn
düQünce sisteminin odak noktasKnK teQkil eden temel konulardan biri insandKr. O,
Mesnevî’sinde insana hitaben Qöyle der: “Surette sen küçük bir âlemsin ama
hakîkatte en büyük âlem sensin. GörünüQte dal, meyvenin aslKdKr; fakat hakîkatte
dal, meyve için var olmuQtur.”3 Rûmî’nin insan hakkKndaki görüQleri kendi hayatKna da yansKmKQ; o, yaQamK boyunca insanlarla sürekli iletiQim içinde olmuQtur.
Davetçi misyonu ön plana çKkan Mevlânâ’nKn yaklaQKmKndaki alçakgönüllülük
insanlarK oldukça etkilemiQtir.4 Aradan sekiz asKr geçmiQ olmasKna raTmen
Mevlânâ ve öTretisine olan ilgi hKzla artmakta, düQünceleri asKrlardKr insanlara KQKk
tutmaktadKr. Mevlânâ’da insan sevgisi, tüm insanlKTK kapsamaktadKr. DolayKsKyla
Mevlânâ’nKn fikirleri, zaman ve tarih sKnKrlarKnK aQarak günümüze ulaQmKQ, ver-

1

!ahin, Ergenlerde Dindarl k ve Benlik, s. 18 vd.
Karahan, “Mevlânâ’nKn !ahsiyeti ve Dünya GörüQü”, s. 28.
3
Rumî, Mesnevî, b. 521-522, s. 57. AyrKca bkz. Ekici, “Mevlânâ’da nsan Sevgisi”, s. 132 vd.
4
Can, Mevlânâ, s. 99-100; HidâyetoTlu, “Mevlânâ’nKn nsanlara BakKQK”, s. 81.
2
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mek istediTi mesajlar güncelliTini korumuQtur. Bu bakKmdan Mevlânâ’da, sürekli
geleceTe doTru bir açKlma söz konusudur.5 AyrKca, Mevlânâ’nKn öTretilerinin güncelliTi sayesinde eserlerinde, düQüncelerinde, semâsKnda, mûsikîsinde huzur bulan
ve her gün çoTalan farklK dil, din, mezhep ve Krktan insanlarKn sayKsK sürekli artmaktadKr.6
Mevlevîlik, Mevlânâ’nKn görüQ ve fillerine dayanarak, oTlu Sultan Veled
(1312) tarafKndan kurulmuQtur.7 Sultan Veled, Mesnevî okunacak gün ve saatlerden, semâ meclislerinin zamanK ve semânKn Qekline kadar pek çok kural koyarak
MevlevîliTin ilk temellerini atmKQtKr.8 Mevlevî Âyini veya kKsa adKyla semâ, tasavvuftaki devran anlayKQKna uygun bir biçimde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin
bulunduTu dinî toplantKlarda duyduTu vecd ve zevkin eseri olarak herhangi bir
usûl ve kâideye baTlK kalmaksKzKn zaman zaman yaptKTK semâlardan (dönüQ) alKnan ilhamla, kendisinden sonra düzenlenip geliQtirilerek QekillenmiQ bir zikir toplantKsKdKr.9 Mevlevî Semâ Âyini, Pîr Âdil Çelebi (1460) zamanKnda günümüzde
icra edilen Qeklini almKQtKr. Bu tören, tasavvufî manada ilâhî aQk ve Allah’a doTru
ruhsal bir yolculuTu sembolize etmektedir.10
Kendini gerçekleQtirmiQ bir insan olan Mevlânâ, bizzat kendi hayatKnda
zirve deneyimler yaQamKQtKr. O, bu deneyimler sKrasKnda hissettiTi duygularK semâ
yaparak dile getirmiQtir. Bu durum, günümüzde icra edilen Mevlevî Semâ
Âyini’nde, dinî hayatKn duygu ve etki boyutlarKnKn ön plana çKkmasKna neden
olmuQtur. Gerek içerdiTi sembolik manalar, gerekse icra ediliQ Qekliyle bu tören,
izleyicilere çeQitli dinî içerikler sunmakta, onlarda dinî ve mistik duygular uyandKrmaktadKr. Nitekim dinî tecrübe, Allah’Kn varlKTKnKn delillerini sezgisel olarak
algKlama, ilâhî kudretle duygusal olarak iliQki kurmadKr.11 VasKtasKzlKk, bütünlük,
aQkKnlKk, anlatKlamazlKk, deTiQkenlik ve edilgenlik gibi özellikleri olan mistik tecrübeyi, insan ruhunun tabiî bir eTilimi olarak deTerlendirmek mümkündür12; ancak dinî tecrübe, kendi içinde mistik bir boyut ihtiva ettiTi için mistik tecrübe ile
sKkK bir iliQki içindedir; mistik tecrübe, dinî tecrübenin özel bir kategorisi olma
özelliTine sahiptir. Dinî ve mistik tecrübe yaQama konusunda bireysel faklKlKklar
söz konusudur.

5

Meyerovitch, “Mevlânâ’nKn GüncelliTi”, s. 33-34.
Çelebi, Hz. Mevlânâ Okyanusundan, s. 95.
7
Yöndemli, Mevlevîlikte Semâ E;itimi, s. 2.
8
Önder, “MevlevîliTin SistemleQmesi, Sultan Veled ve DiTer PostniQînler”, s. 134.
Devran (devr-devir), “dönüQ, bir eksen veya çember üzerinde düzenli dönmek” demektir. Tasavvufta,
bir Qeyin aslKna dönmesi, ruhlarKn ilk vatanlarKna dönmeleri gibi anlamlarda kullanKlmKQtKr. Bkz. UludaT, Tasavvuf Terimleri Sözlü;ü, s. 146.
9
Özcan, “Mevlevî Âyini”, s. 464.
10
Yöndemli, age, s. 12.
11
Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 131.
12
Hökelekli, age, s. 320 vd.; Peker, Din Psikolojisi, s. 181 vd.
6
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YukarKdaki bilgiler doTrultusunda, çalKQmamKzKn ana konusunu, Mevlevî
Semâ Âyini’nin insanlar üzerindeki psikolojik etkileri teQkil etmektedir. Bu baTlamda, ziyaretçilerin âyine gelme nedenleri, tören esnasKnda tecrübe ettikleri duygu ve düQüncelerin yapKsK, program sonunda olumlu ve olumsuz etkilenmeye yol
açan sebepler ele alKnacaktKr. AraQtKrmamKzKn temel hipotezi, insanlarKn Mevlevî
Semâ Âyini’ni izlemeye gelmelerinin ardKnda mânevî arayKQlarKn olduTu, program
sonunda seyircilerin çeQitli dinî ve mistik tecrübeler yaQadKklarK Qeklinde özetlenebilir.
Temel hipoteze baTlK olarak, Semâ Âyini’ne gelme sebebinin mânevî unsurlar etrafKnda yoTunlaQmasKnda, çeQitli deTiQkenlerin (yaQ, sosyo-ekonomik durum,
Mevlânâ ve Mevlevîlik hakkKndaki bilgi düzeyi) etkili olduTu varsayKlmKQtKr. AyrKca dinî tecrübe özelliTi taQKyan duygularK yaQama üzerinde de bilgi düzeyinin etkisinin olduTu hipotezi ileri sürülmüQtür. AraQtKrmamKzKn temel amacK, günümüzde
yoTun ilgi gören Semâ Âyini’nin insanlarK ne Qekilde etkilediTini bilimsel ve somut verilerle ortaya koyarak pratikteki sonuçlarKnK saptamaktKr.
ARA'TIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEM
AraQtKrmamKzKn genel evreni, Konya Mevlânâ Kültür Merkezi’nde 2005 yKlK
7-17 AralKk tarihleri arasKnda icra edilmiQ olan Mevlevî Semâ Âyinleri’ni izlemiQ
tüm ziyaretçilerdir. l Kültür MüdürlüTü yetkililerinden edinilen bilgiye göre,
2005 senesi itibariyle Konya Mevlânâ Kültür Merkezi’nde Semâ Âyini’ni izleyen
birey sayKsK ortalama 39.000 kiQidir. ÇalKQmamKzKn örneklemini oluQturan 415 kiQi,
anketimize Türkiye’nin çeQitli illerinden katKlmKQtKr. AraQtKrma teknikleri standartlarKna göre bu sayK, evrenimizi temsil gücüne sahiptir. Ülke dKQKndan gelen
ziyaretçilerden ise, 37 kiQiye anket uygulanmKQtKr. ÇalKQmaya baQlarken, hem
Türk hem de yabancK uyruklu ziyaretçileri temsil edecek örneklem sayKsKna ulaQmayK hedeflememize raTmen çeQitli nedenlerden dolayK yabancK uyruklu ziyaretçiler için bu hedefe ulaQKlamamKQtKr. Bununla birlikte farklK kültür, dil, din ve anlayKQ sahibi kiQilerin Mevlevî Semâ Âyini’ne katKlma ve ondan etkilenme Qekilleri
hakkKnda genel bir fikir vermesi açKsKndan hem Türk hem de yabancK uyruklu
katKlKmcKlarKn demografik bulgularK verilmiQtir; ancak yabancK uyruklu katKlKmcKlarKn kendi gruplarKnK temsil etmediklerini düQündüTümüz için bulgular ve deTerlendirme bölümünde sadece Türkiye’den katKlan ziyaretçiler esas alKnmKQtKr.
VER TOPLAMA ARACI VE VER LER N ANAL Z
AraQtKrmamKzda veri toplama yöntemi olarak anket tekniTi seçilmiQtir. Bu
yöntemi seçmemizin en önemli nedeni, kKsa zamanda çok sayKda kiQiden bilgi
toplayabilme noktasKnda pratik imkânlar saTlamasKdKr. AraQtKrmamKzda örneklem
ile ilgili demografik özellikler yüzdelerle verilmiQtir. AyrKca deTiQkenler arasK iliQkiÖrneklemin evreni temsil gücü ile ilgili büyüklükler ve ayrKntKlK bilgi için bkz. AltunKQKk, Sosyal Bilimlerde Ara t rma Yöntemleri, s. 127.
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leri ortaya koymada çapraz tablolardan faydalanKlmKQtKr. Verilerin analizinde
SPSS 10 istatistik programK kullanKlmKQtKr.
BULGULAR VE DE/ERLEND RME
Bu bölümde, uygulanan anket sonucunda ulaQKlan bulgular ve bu bulgular
ile ilgili yorumlar yer almaktadKr. lk bölümde, örneklemin demografik özelliklerine dair bulgular yer almaktadKr. kinci bölümde, hipotezler doTrultusunda ziyaretçilerin Semâ Âyini’ne geliQ nedenleri ile demografik deTiQkenler arasKndaki iliQki
ele alKnmKQtKr. Son bölümde ise, dinî tecrübe özelliTi taQKyan tutum cümlelerine
katKlma durumu ile ziyaretçilerin Mevlânâ ve Mevlevî Semâ’sK hakkKndaki bilgi
düzeyleri arasKndaki iliQki ortaya konmuQtur.
A. ÖRNEKLEM N DEMOGRAF K ÖZELL KLER NE DA R BULGULAR
Semâ Âyini’ni izleyen Türk ziyaretçilerin %43,4’ü (s=179) Konya ve ilçelerinden; %19,7’si (s=81) ç Anadolu Bölgesi’nden; %14,8’i (s=61) Marmara Bölgesi’nden; %9’u (s=37) Ege Bölgesi’nden; %7,8’i (s=32) Akdeniz Bölgesi’nden;
%3,9’u (s=16) Karadeniz Bölgesi’nden ve %1,5’i (s=6) DoTu ve GüneydoTu Anadolu Bölgeleri’nden gelmiQtir. Yurt dKQKndan gelen ziyaretçilerin ise, %40,5’i
(s=15) ABD’den; %35,1’i (s=13) Avrupa’dan; %21,6’sK (s=8) Asya’dan; %2,7’si
(s=1) Avustralya’dan programa katKlmKQlardKr.
Ankete katKlan Türklerin % 55,2’si (s=227) 22-40 yaQ grubunda; % 23,8’i
(s=98) 41-60 yaQ grubunda; %13,9’u (s=57) 18-21 yaQ grubunda; %4,1’i (s=17)
60 ve üzeri yaQ grubunda; %2,9’u (s=12) ise, 7-17 yaQ grubunda yer almaktadKr.13
Bu bulgulara göre Mevlevî Semâ Âyini’ne katKlKmKn ilk yetiQkinlik (22-40 yaQ) ve
orta yaQ (41-60 yaQ) dönemlerinde yoTunlaQtKTK ortaya çKkmKQtKr. Semâ Âyini, bir
çeQit ibadet olarak algKlandKTK için bu sonucun ortaya çKkmasKnda ilk yetiQkinlik ve
orta yaQ dönemi dinî eTilimlerin etkili olduTu kanaatindeyiz. lk yetiQkinlik dönemine girildiTinde, ergenlikte yaQanan Qüphe, kararsKzlKk ve çalkantKlar durulup
dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapKlanma, eski inanç ve alKQkanlKklarK gözden geçirip düzenleme yönünde önemli dinî geliQmeler yaQanKr.14 Bu dönemin
baQlarKnda, duygusallKktan akKlcKlKTa yöneliQin de etkisiyle genç yetiQkin için din,
birinci derecede ilgi alanK olmaktan çKkar; ancak daha sonra artan sorumluluklar
nedeniyle dine yöneliQ yeniden baQlamakta ve ruhî yaQayKQta bir derinlik göze
çarpmaktadKr. Bu dönemde kiQi, dinî gerçeTi derinden kavramaya baQlayarak kendine mal etmeye ve içselleQtirmeye yönelmektedir.15 Mevlevî Semâ Âyini’ne katK-

13

nsan hayatKnda, geliQim özellikleri açKsKndan biri diTerinden farklK devreler vardKr. Kaynaklarda bu
devreler çeQitli açKlardan incelenmiQtir; ancak çalKQmamKzda, çeQitli dönemlerde dinî eTilim konusu
ön planda olduTu için yaQ gruplarK belirlenirken, bu tarz bir sKnKflama yapan Prof. Dr. Hayati
Hökelekli’nin Din Psikolojisi isimli eseri esas alKnmKQtKr. AyrKntKlK bilgi için bkz. Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 251 vd.
14
BahadKr, “Ergenlik Dönemi Dinî !üphe ve Tereddütler”, s. 307; Certel, Din Psikolojisi, s. 175.
15
Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 282-283.
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lKm da bu doTrultudadKr. Bu baTlamda, Mevlevî Sema Âyini’ni izleyen ilk yetiQkinlik dönemi ziyaretçilerinin % 37,3’ü (s=90), 22-26 yaQ grubundan iken;
%62,7’si (s=151), 27-40 yaQ grubundan katKlmKQtKr. KatKlKmKn ileriki yaQlarda artmasK ile bu dönemde dine yöneliQin yoTunlaQmasK paralellik arz etmektedir. Orta
yaQa yaklaQtKkça, genellikle dine duyulan ilgi artmaya baQlar; bazK ilgi alanlarK
daralKr ve artKk üstünlüTünü kaybeden ilgilerin yerini almak üzere din, orta yaQlKlarKn hayatKnK doldurur.16 Semâ Âyini’ne katKlKmKn bu yaQ diliminde yoTunlaQmasK
da, bu sonuçla paralellik arz etmektedir.
YabancK uyruklu ziyaretçilerin yaQ grubu daTKlKmK, %37,8’i (s=14) 22-40
yaQ; %35,1’i (s=13) 41-60 yaQ; %16,2’si (s=6) 18-21 yaQ ve %10,8’i (s=4) 60 yaQ
ve üzeri Qeklindedir. Elde edilen verilere göre Semâ Âyini’ne katKlan Türkler ve
yabancK uyruklu ziyaretçilerin yaQlarK, paralellik göstermektedir. Her iki grupta
da, ilk sKrada 22-40 yaQ; ikinci sKrada 41-60 yaQ; üçüncü sKrada 18-21 yaQ mensuplarK yer almaktadKr. Bu durumda yukarKdaki dinî eTilim açKklamalarKnKn yabancK
ziyaretçiler için de geçerli olduTunu söylemek mümkün görünmektedir.
Ziyaretçilerin kendilerini sosyo-ekonomik açKdan nasKl algKladKklarKnK ölçmek için ilgili deTiQkenler düQük, orta ve yüksek olarak belirlenmiQtir. Buna göre
Türkiye’nin çeQitli illerinden gelen misafirlerin %80,6’sK (s=332) orta; %16,7’si
(s=69) yüksek ve %2,7’si (s=21) düQük gelir düzeyini iQaretlemiQlerdir. YabancK
uyruklularKn ise %52,8’i (s=19) orta; %27,8’i (s=10) düQük ve %19,4’ü (s=7)
yüksek gelir düzeyinde olduklarKnK belirtmiQlerdir.
Mevlevî Semâ Âyini’ne katKlan Türklerin %54,9’unun (s=228) geliQ nedeni,
Mevlânâ ve Mevlevîlik ilgisi; %20,7’sinin (s=86) geliQ sebebi, Tasavvuf ilgisidir.
Bu grubun %9,2’sinin (s=38) geliQi tavsiye (arkadaQlar, tanKtKm programlarK vs.)
üzere olurken, %8,9’unun (s=37) gelmesindeki en etkili unsur bunlarKn dKQKndaki
davetli vb. sebepler olmuQtur. Örneklemin %4,1’inin (s=17) geliQ sebebi, Türkiye
merakK/sevgisi ve % 2,2’sinin (s=9) geliQ sebebi, seyahat hobisidir. YabancK ziyaretçilerin ise %43,2’si (s=16) Mevlânâ ve Mevlevîlik; %24,3’ü (s=9) seyahat hobisi; %18,9’u (s=7) Tasavvuf ilgisi ve %13,5’i ise, Türkiye merakK ve sevgisi sebebiyle programa katKlmKQlardKr. Burada, yabancKlarKn seyahat hobisi ve Türkiye sevgisi
gibi nedenler etrafKnda daha çok yoTunlaQtKklarK göze çarpmaktadKr. Hem Türk
hem yabancK uyruklu ziyaretçilerin geliQ sebepleri Mevlânâ ve Mevlevîlik ilgisi
gibi mânevî sebepler etrafKnda toplanmKQtKr. Buna dayanarak her yKl, yurt içi ve
yurt dKQKndan pek çok ziyaretçinin Mevlevî Semâ Âyini’ne gelmesinin ardKnda,
mânevî doyum ihtiyacK ve mânevî arayKQKn hâkim olduTunu söylemek mümkün
görünmektedir. Türkler, Mevlânâ ve Mevlevîlik’ten sonra geliQ sebeplerinin Tasavvuf ilgisi olduTunu ortaya koyarken; yabancK uyruklularda ikinci sKrada seyahat hobisi yer almaktadKr. Bu baTlamda, Türklerin Semâ Âyini’ne daha çok

16

Armaner, Din Psikolojisine GiriQ, s. 132.
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mânevî sebeplerle, yabancK uyruklularKn ise mânevî sebeplerin yanK sKra baQka bir
ülkeyi gezip görme arzusuyla geldiklerini söylemek mümkündür. AyrKca, programa geliQ nedenleri arasKnda, Türklerde en düQük oran seyahat hobisidir. Bu durumda Türklerin Semâ Âyini’ne sadece gezi amaçlK gelmediklerini söyleyebiliriz.
YabancK uyruklular ise, tanKtKm programlarK, arkadaQlarKn etkisi gibi tavsiye içerikli unsurlarK hiç seçmemiQlerdir. Ülke dKQKndan gelen ziyaretçilerin Semâ Töreni’ne
katKlmalarKnda tavsiyenin ön planda olmadKTKnK söylemek mümkündür.
Örneklem aldKTKmKz Türk ziyaretçilerin %52,7’si (s=217), Mevlânâ ve
Mevlevî Âyini ile ilgili yetersiz bilgiye; %32,8’i (s=135), konu ile ilgili yeterli bilgiye; %8,7’si (s=36), konu ile ilgili ayrKntKlK bilgiye sahipken %5,8’i (s=24) de
konu ile ilgili bilgiye sahip olmadKTKnK belirtmiQtir. DiTer taraftan Mevlânâ ve
Mevlevî Âyini hakkKnda yabancK uyruklu ziyaretçilerin %35,1’i (s=13) ayrKntKlK
bilgiye; %32,4’ü (s=12) yetersiz bilgiye; %29,7’si (s=11) yeterli bilgiye sahipken
%2,7’si (s=1) yeterli bilgiye sahip olmadKTKnK belirtmiQtir. Bu verilere göre, Semâ
Töreni’ni izlemeye gelen Türklerin Mevlânâ ve Mevlevî Semâ’sK hakkKndaki bilgilerinin büyük ölçüde yetersiz; yabancKlarKn ise ayrKntKlK bilgi düzeyinde çKkmasK
oldukça dikkat çekicidir. Buna baTlK olarak; Türklerin, meQhur olmuQ bu törene
fazla bilgi sahibi olma ihtiyacK hissetmeden; yabancKlarKn ise önceden araQtKrarak
bilgi edinip geldiklerini söylemek mümkün görünmektedir.
B. SEMÂ ÂY N ’NE GEL ' SEBEPLER N N DEMOGRAF K DE/ 'KENLERE GÖRE ANAL Z VE DE/ERLEND RMES
1. SEMÂ ÂY N ’NE GEL ' SEBEB N N YA' DE/ 'KEN NE GÖRE
ANAL Z VE DE/ERLEND RMES
“Seyahat hobisi”, “Türkiye merakK/sevgisi”, “Mevlânâ ve Mevlevîlik”, “Tasavvuf ilgisi”, “tavsiye üzerine katKlKm” seçeneklerinin bulunduTu bölümde, tüm
yaQ gruplarK, yüksek oranlarda “Mevlânâ ve Mevlevîlik” seçeneTini iQaretlemiQlerdir. kinci olarak Tasavvuf ilgisi ön plana çKkarken diTer seçeneklerde göze çarpan
bir yKTKlma olmamKQtKr. Verilere göre geliQ sebebini en yoTun Qekilde Mevlânâ ve
Mevlevîlik olarak belirleyen grup, %76,5 (s=13) oranla 60 yaQ ve üzeri grubudur.
ArdKndan %54,4 (s=31) oranla 18-21 yaQ grubu gelmektedir. %53,3 (s=121) oranKnda 22-40 yaQ grubu üçüncü sKrayK alKrken %53,1 (s=52) oranKnda 41-60 yaQ
grubu dördüncü olmuQtur. %41,7 (s=5) oranla 7-17 yaQ grubu, geliQ sebebi olarak
Mevlânâ ve Mevlevîlik seçeneTini iQaretleyen en düQük yüzdeye sahip gruptur.
Semâ Âyini’ne geliQ sebebi olarak Mevlânâ ve Mevlevîlik ilgisini ortaya koyan en yüksek orana sahip grup (60 yaQ ve üzeri), geliQim dönemleri itibarKyla
yaQlKlKk dönemine karQKlKk gelmektedir. YaQlKlKk, genel anlamda bireyin fiziksel ve
biliQsel fonksiyonlarKnda bir gerileme; saTlKTKn, gençlik ve güzelliTin, üretkenliTin,
cinsel yaQamKn, gelir düzeyinin, saygKnlKTKn, rol ve statünün, baTKmsKzlKTKn, arkadaQlarKn, eQ ve yakKn iliQkinin, sosyal yaQantKnKn ve sosyal desteklerin azalmasK ve
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kaybK gibi döneme özgü pek çok sorunun yaQandKTK kritik bir dönemidir.17 Bulgular, dKQ dünyaya ait görevler için kullanKlan ego enerjisinin yaQla azaldKTKnK göstermektedir. YaQlK insanlar, dKQ uyarKcKlar yerine iç uyarKcKlara karQK daha duyarlKdKrlar. AyrKca yaQ ilerledikçe kiQiliTin içe kapandKTK da ortaya konmuQtur.18 YaQlKlKk
döneminin beraberinde getirdiTi böylesi deTiQmeler, yaQlKlarKn din algKlarKnK da
etkilemektedir.
YaQlanan kiQiler, bedenî gerileme ve rahatsKzlKklarla birlikte ölüm gerçeTi ile
yüzleQirler. HayatKn sKnKrlK olduTunu idrak ettikleri için dinî inançlar yaQlKlarda
önem kazanKr.19 Dinî inancKn yaQlKlarKn hayatlarKnda, ölüm korkusunu hafifletme;
arkadaQlKk temin etme; dinî etkinliklere içten kabul gösterme; yoksulluk, acK,
keder gibi durumlara uyum saTlamada yardKmcK olma; cesaretsizlik ve kriz anlarKnda destek verme ve ihtiyaç durumunda yardKm etme gibi konularda pek çok
faydalarKnKn olduTu söylenebilir.20 Bunun yanKnda, yaQla birlikte dinî eTilimin
arttKTKnK söylemek mümkün deTildir; çünkü yaQlKlardaki dinî eTilim, hayatlarKnK
ne Qekilde devam ettirdikleriyle yakKndan ilgilidir. DiTer bir ifadeyle önceki yKllarda dinî bir yaQayKQ sergilemiQ olan bireyler, yaQlanKnca da dine yönelimlerini artKrmaktadKrlar. Bununla birlikte yaQlanmayla gelen sosyallikten uzaklaQma ve
diTer faaliyetlerdeki azalmanKn sonucunda, yaQlKlarda alKQkanlKklara daha fazla ilgi
gösterme durumu ortaya çKkmakta ve bu da ibadet oranKn yükselmesini saTlamaktadKr.21 Nitekim bu dönemde geçmiQ hayatK sorgulama baQlamaktadKr. YaQlKlar, geçmiQteki yanlKQlarKnKn ve günahlarKnKn yarattKTK suçluluk duygularK içinde
baTKQlatKcK davranKQlar göstermektedirler. Buna baTlK olarak bu dönemde daha çok
aTKrbaQlK, kararlK, kaderci ve teslimiyetçi bir dinî yaklaQKm göze çarpar.22
Argyle’e göre yaQ ilerledikçe dinsel alandaki arayKQ gerilerken, dinsel yaQayKQKn içsel kaynaklarK güçlenmektedir. Bu bulguyu destekler nitelikte olan KayKklKk’Kn araQtKrmasKna göre de birey, yaQK ilerledikçe dinsel eTilim bakKmKndan dinin
samimi olarak yaQanmasKnK ifade eden derûnî (içedönük) dindarlKTK tercih etmektedir.23 Bu tarz bir dinî yaklaQKm mistik eTilimleri de içinde taQKmaktadKr. Dinî
mistisizmde hedef, Allah’a ulaQma arzusudur. Daha açKk bir ifadeyle hedef, her
türlü ferdî öznelliTin üstüne çKkarak dünya ile olan baTlarK en aza indirme, ölümsüz ruhu huzura kavuQturma ve Allah ile tam bir uyuma kavuQmadKr.24 YaQlKlKk
döneminde olan ziyaretçilerin geliQ sebeplerini çok büyük oranda Mevlânâ ve
Mevlevîlik olarak belirlemelerinin altKnda bu tür sebeplerin yattKTK kanaatindeyiz.
17

Konak, “YaQlKlKk Olgusu”, s. 27.
Onur, Geli im Psikolojisi, s. 121.
19
Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 286
20
KKlavuz, Ya lanma Dönemi Din E;itimi, s. 15; SancaklK, “Hadislerde YaQlKlKk Olgusunun DeTerlendiriliQi”, s. 53.
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Certel, Din Psikolojisi, s. 178.
22
Hökelekli, age, s. 286-287.
23
KayKklKk, Orta Ya ve Ya l l kta Dinsel E;ilimler, s. 79.
24
Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 314-315; Certel, Din Psikolojisi, s. 181.
18

Mevlevî Semâ Âyini’nin ?nsan Psikolojisine Etkileri Üzerine Bir Ara t rma

203

Mevlevî Semâ Âyini’ne, Mevlânâ ve MevlevîliTe olan ilgileri nedeniyle geldiklerini belirten ikinci grup, ergenliTin son dönemi olan 18-21 yaQ grubudur.
Psikolojik anlamda ergenlik, erinlik ile baQlayan zihinsel bir durum, bir tutum ve
bir yaQam tarzK anlamKna gelmekte ve birey ana baba denetiminden baTKmsKzlKTKnK
kazandKTKnda sona ermektedir. Ergenin duygusal dünyasKnKn tipik özelliTi iniQli
çKkKQlK bir yapK arz etmesidir.25 Bu yaQ grubu gençleri, gelenekçi kabullerine olduTu
kadar yenilerine karQK da tenkitçi bir tutum geliQtirirler. Teslimiyetçi anlayKQK
neredeyse tümüyle terk ederler. Onlar artKk tüm dünyayK soru süzgecinden geçirirler ve tabiatKyla dinî kabulleri de bu eTilimden etkilenir. Ruhsal yapKlarKndaki
dengelenmeye paralel olarak dinî tutum ve davranKQlar da belirgin bir yapKlanma
ortaya çKkar.26 Bu dönemde yoTunluk kazanan duygusal çalkantKlarKn ardKndan bu
döneminin sonlarKna doTru, ergenlerin yaQamlarKnda belli bir durulma görülür. Bu
yaQ grubunda yer alan gençler, genel olarak dinî arayKQlardan, bocalama ve Qüphelerden kurtulmuQ, din konusunda kendi tutumlarKnK belirleyebilecek zihnî ve
duygusal olgunluTa eriQmiQlerdir.27 Mevlevî Semâ Âyini’nin dinî tecrübe niteliTi
taQKdKTK göz önünde tutulursa, bu yaQ grubunun Mevlânâ ve Mevlevîlik nedeniyle
programa ilgi göstermeleri anlamlK görünmektedir. AyrKca bu gruptaki gençlerin
daha çok arkadaQ gruplarK halinde geldikleri gözlenmiQtir. Hem dinî bir tecrübe
yaQama hem de sosyal birliklerin bu oranda etkisi olduTunu söylemek mümkündür.
22-40 yaQ grubunun âyine, Mevlânâ ve Mevlevîlik nedeniyle gelme oranlarK, 18-21 yaQ grubuna yakKn çKkmKQtKr. Bu durum, ilk yetiQkinlik dönemi olan 2240 yaQ grubunda, dinî tutumlarKn belirgin ve düzenli hale gelmesi ile alakalK görünmektedir. Nitekim ilk yetiQkinlikte dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapKlanma, eski inanç ve alKQkanlKklarK gözden geçirip düzenleme yönünde geliQmeler
yaQanKr. Bu geliQmeler duygusallKktan akKlcKlKTa doTrudur.28 BunlarKn dKQKnda Mevlevî Semâ Âyini’nin belli yaQ üzerine hitap etmesi yani belli bir olgunluk seviyesini gerektirmesi ve Tasavvufî boyuta sahip olmasK açKsKndan 7-12 yaQ grubunun
katKlKmKnKn düQük olmasK mantKklKdKr. Nitekim bu yaQ grubunun programa aileleriyle katKldKklarK gözlenmiQtir. Bu yaQ grubunun, geliQ sebebinin Mevlânâ ve Mevlevîlik ile ilgisi olduTunu belirten bölümü de büyük olasKlKkla ailesinden bu konuya iliQkin bilgiler kazanmKQ olmalarKdKr.
2. SEMÂ ÂY N ’NE GEL ' SEBEB N N SOSYO-EKONOM K DURUM
AÇISINDAN ANAL Z VE DE/ERLEND RMES
Âyine katKlKm, belli bir ücret gerektirdiTi için mânevî unsurlar etrafKnda yoTunlaQma konusunda ekonomik yönden zayKf olanlarla güçlü olanlar arasKnda
25

Hamachek, “Ergen BenliTinin Psikolojisi ve GeliQimi”, s. 112.
BahadKr, “Ergenlik Dönemi Dinî !üphe ve Tereddütler”, s. 309-310.
27
Hökelekli, age, s. 280.
28
Hökelekli, age, s. 282.
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fark olmasK muhtemeldir. Anket sonuçlarKna göre her üç (düQük-orta-yüksek)
ekonomik seviyede de farklK oranlarda olsa dâhi, en yüksek yüzdeye sahip seçenek
“Mevlânâ ve Mevlevîlik ilgisi” seçeneTidir. Bu bölümde ikinci sKrayK, “Tasavvuf
ilgisi” almKQ, diTer seçeneklerde dikkate deTer bir orana rastlanmamKQtKr. Mevlevî
Semâ Âyini’ni izlemeye gelen ziyaretçilerden sosyo-ekonomik durumlarKnKn düQük olduTunu belirtenlerin %81,8’i (s=9); orta olduTunu belirtenlerin %54,2’si
(s=180) ve yüksek olduTunu belirtenlerin %47,8’i (s=33) geliQ sebeplerinin
Mevlânâ ve Mevlevîlik ilgisi olduTunu ifade etmiQlerdir. DüQük ekonomik düzeydekiler tarafKndan Tasavvuf ilgisi seçeneTi hiç iQaretlenmezken, ekonomik durumu orta olanlarKn %20,2’si (s=67) ile yüksek olanlarKn %29’u (s=20) Tasavvuf
ilgisi sonucu törene katKldKklarKnK bildirmiQlerdir.
Mevlânâ ve Mevlevîlik seçeneTi ele alKndKTKnda, sosyo-ekonomik durumlarKnKn düQük olduTunu belirtenlerin %81,8 gibi büyük bir bölümünün bu grupta
yer aldKTK görülmektedir. Ziyaretçiler Semâ Âyini’ne belirli bir ücret karQKlKTKnda
katKldKklarK için gelir düzeyleri düQük olanlarKn geliQ sebeplerinin daha çok mânevî
temellere dayanmasK, mantKklK görünmektedir. Buna karQKlKk, gelir düzeylerinin
orta seviyede olduTunu belirtenler, düQük seviyedekilere göre daha düQük oranda
Mevlânâ ve Mevlevîlik seçeneTini iQaretlemiQlerdir. Yüksek gelir düzeyine sahip
olanlar ise, düQük ve orta gelir düzeyine sahip olanlara göre, Mevlânâ ve Mevlevîlik seçeneTine daha düQük oranda katKlmKQladKr.
htifallere geliQ sebebinin Tasavvuf’la ilgisi göz önünde bulundurulduTunda, yüksek gelir düzeyine sahip olanlarKn ilk sKrada yer aldKklarK görülmektedir.
Bunun ardKnda, maddî doyumla gelen mânevî arayKQlarKn yattKTK söylenebilir. Bu
gelir düzeyinde ayrKca davetli gibi farklK nedenlerle katKlKm da ön plandadKr. DiTer
taraftan, sosyo-ekonomik durumu orta olanlarda yüksek gelir düzeyine sahip
olanlara nazaran daha düQük oranda bir Tasavvufî ilgi söz konusuyken yine de
kendi içinde Tasavvuf ilgisi de önemli bir yer tutmaktadKr. Bu grupta, arkadaQlar,
tanKtKm programlarK gibi tavsiye üzerine katKlKmKn da öne çKktKTK görülmektedir.
3. SEMÂ ÂY N ’NE GEL ' SEBEB N N MEVLÂNÂ VE SEMÂ ÂY N
HAKKINDAK B LG DÜZEY NE GÖRE ANAL Z VE DE/ERLEND RMES
Mevlânâ’nKn öTretisinin önemli bir bölümü olmasK ve dinî baTlamda bir
çok sembol içermesi sebebiyle Mevlevî Semâ Âyini, belli bir bilgi birikimi olan
kiQilerde daha farklK etkiler uyandKrmaktadKr. AraQtKrmada ziyaretçilerin Mevlânâ
ve Semâ Âyini hakkKndaki bilgi seviyeleri ile törene geliQ sebepleri arasKndaki iliQki
incelenmiQtir. Seçenekler arasKnda “Mevlânâ ve Mevlevîlik” ile “Tasavvuf ilgisi”
ön plana çKkmKQtKr. Mevlânâ ve Mevlevî Semâ Âyini hakkKnda ayrKntKlK bilgiye
sahip olanlarKn %52,8’i (s=19); yeterli bilgiye sahip olanlarKn %54,8’i (s=74);
yetersiz bilgiye sahip olanlarKn %56,2’si (s=122) ve konu ile ilgili bilgiye sahip
olmayanlarKn ise %37,5’i (s=9), geliQ sebeplerinin Mevlânâ ve Mevlevîlik olduTunu belirtmiQlerdir. Yine konu ile ilgili ayrKntKlK bilgiye sahip olanlarKn %30,6’sK
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(s=11); yeterli bilgiye sahip olanlarKn %24,4’ü (s=33); yetersiz bilgiye sahip olanlarKn %18’i (s=39) ve hiçbir bilgiye sahip olmayanlarKn %12,5’i (s=3) ise, Tasavvuf ilgisi sonucu bu törene katKlmKQlardKr.
Bu durumda, Mevlânâ ve Semâ Âyini hakkKnda ayrKntKlK, yeterli ve yetersiz
bilgiye sahip olanlarKn yarKdan fazlasKnKn geliQ sebeplerinin Mevlânâ ve Mevlevîlik
ilgisi olduTu görülmektedir; ancak bu üç grup arasKnda küçük farklarla da olsa,
bilgi düzeyi arttKkça geliQ sebebini Mevlânâ ve Mevlevîlik olarak belirlemenin
azaldKTK Qeklinde bir iliQki ortaya çKkmKQtKr. Bununla birlikte konu ile ilgili bilgi
azaldKkça programa geliQ nedeni mânevîleQir Qeklinde bir çKkarKm yapmak mümkün görünmemektedir; çünkü ilk üç bilgi düzeyinde de Tasavvufa olan ilgileri
sonucu gelenler, kayda deTer oranlara sahiptir. AyrKca konu ile ilgili bilgi düzeyi
arttKkça Tasavvuf ilgisi sonucu katKlKm da artmaktadKr. Bununla birlikte, ayrKntKlK,
yeterli ve yetersiz bilgi düzeylerinde hem Mevlânâ ve Mevlevîlik hem de Tasavvuf ilgisi birlikte göz önünde tutulduTunda bilgi düzeyi arttKkça geliQ sebebinin
mânevî yöne kaydKTK söylenebilir. AyrKca, Mevlânâ ve Mevlevîlik seçeneTi ile Tasavvuf ilgisi seçeneTi toplamKnda Qu oranlara ulaQKlmaktadKr: Konu ile ilgili ayrKntKlK bilgiye sahip olanlar %83,4; yeterli bilgiye sahip olanlar %79,2; yetersiz bilgiye
sahip olanlar %74,2 ve hiç bilgi sahibi olmayanlar %50. Bu durum, Mevlânâ öTretisi hakkKnda bilgi sahibi olanlarKn, Tasavvuf hakkKnda da bilgi sahibi olduklarK ve
bu bilgiler KQKTKnda bilinçli olarak bu törene katKldKklarK Qeklinde yorumlanabilir.
Mevlânâ’nKn öTretisi ve Mevlevî Semâ’sK ile ilgili bilgiye sahip olmayanlarKn
geliQ sebeplerinin ilk sKrasKnda %37,5 oranla Mevlânâ ve Mevlevîlik seçeneTi gelmektedir; ancak bu oran, bilgi düzeyleri arasKndaki en düQük orandKr. kinci sKrada
ise %20,8 ile davetli gibi sebeplerle katKlKm göze çarpmaktadKr. Tavsiye üzere katKlKm %16,7 oranKyla üçüncü sKrada gelirken Tasavvuf ilgisi %12,5 yüzdesiyle dördüncü sKrada gelmektedir. Bu durumda konu ile ilgili bilgisi yetersiz olanlarKn
Semâ Âyini’ne geliQlerinde tavsiyenin (arkadaQlar, tanKtKm programlarK vb.) ve
davetli olma gibi diTer faktörlerin önemli bir etken olduTunu söyleyebiliriz. Hiç
bilgiye sahip olmayanlarKn mânevî unsurlar etrafKndaki daTKlKmlarKnKn diTer bilgi
düzeylerinin hepsinden düQük olmasKnKn yanK sKra, davetli olma gibi sebeplerle
gelme oranlarKnKn yüksek olmasK da bilgi düzeyi arttKkça geliQ sebebinin
mânevîleQtiTi fikrini desteklemektedir.
C. MEVLÂNÂ VE SEMÂ ÂY N HAKKINDAK B LG DÜZEY N N
ÂY NDEN ETK LENME 'EK LLER NE GÖRE ANAL Z VE
DE/ERLENDRMES
Semâ töreninden etkilenme Qekillerini ölçmek için katKlKmcKlara, izledikleri
âyin sonucunda tecrübe ettikleri duygu ve düQüncelerle ilgili beQ farklK ifade sunulmuQ; onlardan bu ifadelere katKlKp katKlmadKklarKnK belirtmeleri istenmiQtir. Bu
ifadeler, “Kendimi dine ve Tanr ’ya daha yak nla m hissettim”, “Geçmi hayat m
sorgulamaya ihtiyaç duydum”, “Kutsall k duygusunun evrensel oldu;una inand m”,
“,nsanlara kar daha ho görülü davranmam gerekti;ine inand m” ve “Gelece;e daha
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umut dolu bakmaya ba lad m” Qeklinde sKralanmaktadKr. Veri analiz aQamasKnda ilk
olarak ilgili tutum cümlesine dair frekans ve yüzdeler verilmiQtir. Daha sonra
yukarKdaki ifadelere katKlKp katKlmama oranK ile ziyaretçilerin Mevlânâ ve Mevlevî
Semâ Âyini hakkKndaki bilgi düzeyleri arasKndaki iliQki incelenmiQtir.
1. Kendini Dine ve Tanr6’ya Yak6n Hissetme Durumunun Mevlânâ ve
Semâ Âyini Hakk6ndaki Bilgi Düzeyine Göre Analizi ve De8erlendirmesi
Örneklem aldKTKmKz ziyaretçilerin izledikleri Semâ Âyini sonucunda kendilerini dine ve TanrK’ya yakKn hissetmeleri ile ilgili tutum cümlesine katKldKklarKnK
ifade edenlerin oranK, %78,1’i (s=264); kararsKz olduklarKnK belirtenlerin oranK
%14,2 (s=48); katKlmayanlarKn oranK ise, %7,7 (s=26) Qeklindedir. Bu verilere
dayanarak ziyaretçilerin büyük çoTunluTunun ilâhî varlKkla iletiQim kurma tecrübesini yaQadKklarK söylenebilir.
Mevlânâ ve Mevlevî Semâ Âyini hakkKnda ayrKntKlK bilgiye sahip olduklarKnK belirtenlerin %86,2’si (s=25); yeterli bilgiye sahip olduklarKnK söyleyenlerin %
78,8’i (s=89); bilgilerinin yetersiz olduTunu bildirenlerin %77’si (s=137) ise izledikleri program sonucunda kendilerini dine ve TanrK’ya yakKn hissettiklerini belirtmiQlerdir. Konu ile ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayanlarda bu fikre katKlma
oranK % 68,8’e (s=11) düQmüQtür. Bu durum, ziyaretçilerin Semâ Âyini’ni izlerken bir çeQit dinî tecrübe yaQadKklarK Qeklinde yorumlanabilir. AyrKca toplumumuzun Mevlevî Semâ Âyini’ni dinî bir ritüel, bir tür ibadet Qekli olarak algKlamasK da
bu sonuçta rol oynanmKQ olabilir.
Mevlevî Semâ Âyini, çeQitli sembolik anlatKmlarla bir kKsKm dinî tecrübelerin yaQanmasKnK içermektedir. Bu tören, Allah’a doTru mânevî bir yolculuTu konu
edinmektedir. Bu sebeple âyin hakkKnda belli bir bilgi düzeyine sahip kiQilerin,
âyindeki sembolik anlatKmlarK kolayca kavradKklarK, böylece kendilerini dine ve
TanrK’ya daha yakKn hissettikleri söylenebilir. Bu baTlamda, âyinin içeriTini bilmeden sadece görsel ve iQitsel boyutuna dikkat etmiQ kiQilerin, Allah’a yakKnlaQma
hissini daha düQük oranda yaQamalarK mâkul görünmektedir. AyrKca bu hissin
bilgi düzeyine paralel bir azalma göstermesi, Mevlânâ’nKn öTretisinde Allah’a
ulaQmanKn ne kadar önemli ve yegâne hedef olduTu; Semâ’nKn da O’na doTru
ruhsal bir yolculuTu simgelediTi bilgisine sahip olmayanlarKn bu duyguyu daha az
oranlarda yaQamalarK ile paralellik arz etmektedir.
2. Hayat6 Sorgulama htiyac6n6n Mevlânâ ve Semâ Âyini Hakk6ndaki
Bilgi Düzeyine Göre Analizi ve De8erlendirmesi
Örneklem aldKTKmKz ziyaretçilerin izledikleri Semâ Âyini sonucunda geçmiQ
hayatlarKnK sorgulamaya ihtiyaç duymalarK ile ilgili tutum cümlesine katKldKklarKnK
ifade edenlerin oranK, %56,3 (s=183); katKlmayanlarKn oranK, %28,6’sK (s=93) ve
kararsKz olduklarKnK belirtenlerin oranK, %15,1’ (s=49) Qeklindedir. YukarKdaki
bilgilere dayanarak Semâ Âyini’ni izleyen katKlKmcKlarKn büyük oranda Allah’a
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yakKnlaQma hissini yaQadKklarK söylenebilir. Buna baTlK olarak ziyaretçilerin kendilerini sorgulamaya ihtiyaç duymalarK da mantKklK görünmektedir.
zledikleri Semâ Âyini sonucunda Mevlânâ ve Mevlevî Semâ Âyini hakkKnda ayrKntKlK bilgiye sahip olanlarKn % 68’i (s=17); yeterli bilgiye sahip olduklarKnK bildirenlerin %56,2’si (s=59); yetersiz bilgiye sahip olanlarKn %54,3’ü (s=95)
ve konu ile ilgili bilgiye sahip olmayanlarKn %61,1’i (s=11), geçmiQ hayatlarKnK
sorgulamaya ihtiyaç duyduklarKnK bildirmiQlerdir. Bu sonuçlara göre Mevlevî
Semâ Âyini’ni izleyen ziyaretçilerin büyük çoTunluTu, yüce varlKTK ve ona yakKnlaQma hissini deneyimlemektedirler. Etki ve sonuçlarK bakKmKndan dinî tecrübe,
bu tecrübeyi yaQayan kiQinin kendi var oluQunu sorguya çekmesi Qeklinde ortaya
çKkan bir niteliTe sahiptir.29 Bu baTlamda Semâ Âyini sonucunda bir çeQit dinî
tecrübe yaQayanlarKn kendilerini sorgulama ihtiyacK duymalarK doTaldKr.
Mevlevî Semâ Âyini’nin temelleri Mevlânâ zamanKnda atKlmKQ, oTlu Sultan
Veled ve Pîr Âdil Çelebi zamanlarKnda da bugünkü Qeklini almKQtKr. Bu sebeple
“Semâ” kavramK Mevlânâ öTretisiyle yakKndan alakalKdKr. Celâleddîn Rûmî’nin
hayatK ve fikirleri hakkKnda bilgi sahibi olanlar, onun Allah’K ve insanK ne Qekilde
konumlandKrdKTK hakkKnda da bilgi sahibidirler. Semâ Âyini vasKtasKyla bu kimselerin, Allah’Kn karQKsKndaki kendi konumlarKnK sorgulama ihtiyacK hissettiklerini
söylemek mümkün görünmektedir. AyrKca Semâ Âyini hakkKnda bilgi sahibi olanlarKn, sembolik ifadelerde ölüm ve ölüm ötesinin yer aldKTKnK bilmeleri sebebiyle
ölüm gerçeTiyle karQK karQKya kalmalarK ve doTal olarak zihinlerinde sorgu olgusunun oluQmasK da bu sonuçta etkili olmuQ olabilir.
Mevlânâ ve Mevlevî Semâ’sK hakkKnda bilgi sahibi olmayanlarKn program
sonunda kendilerini sorgulama ihtiyaçlarK, konu hakkKnda yeterli ve yetersiz bilgiye sahip olanlardan yüksek çKkmKQtKr. Kanaatimizce bunun sebebi bu gruptaki
ziyaretçilerin bn RüQd’ün hatabî ve iknaî tip30 Qeklinde nitelendirdiTi duygu ve
sezgileri ön planda olan; dinî hitapla bir fikri kolayca kabul eden kiQilerden oluQmalarKdKr. Nitekim bu tarz insanlarKn dinî inançlarK, Kutsal VarlKTK kabul etme ve
O’na inanma Qeklindedir. nanç ve baTlKlKklarKnda mantKkî bilgiden ziyade duygusal tatmin ön plandadKr. Bu açKklamalar KQKTKnda, konu ile ilgili bilgiye sahip olmadKTK halde TanrK ile iletiQim kurduTu bir dinî tecrübe yaQamKQ olan kiQilerin
O’nun karQKsKnda kendilerini yüksek oranda sorgulama ihtiyacK hissetmeleri makul görünmektedir.
3. Kutsall6k Duygusunun Evrensel Oldu8una Yönelik nanc6n
Mevlânâ ve Semâ Âyini Hakk6ndaki Bilgi Düzeyine Göre Analizi ve
De8erlendirmesi
Örneklem aldKTKmKz ziyaretçilerin izledikleri Semâ Âyini sonucunda kutsallKk duygusunun evrensel olduTuna inanmalarK ile ilgili tutum cümlesine katKldKk29
30

Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 134.
Hökelekli, age, s. 162.
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larKnK ifade edenlerin oranK %85,4 (s=287); katKlmayanlarKn oranK %7,4 (s=25) ve
kararsKz olduklarKnK belirtenlerin oranK %7,1 (s=24) Qeklindedir.
Kutsal, bir toplumda veya kültürde, korunup kollanmasK gündelik yaQamKn
üstünde tutulan ve büyük bir saygKyla deTer verilen nesneler, kiQiler, fikirler, semboller veya yaQantKlardKr.31 Otto, “numinöse” (kutsal) kavramKnK, insan üstü objektif bir varoluQa iQaret eden “numen” kavramKndan türetmiQtir.32 Bu durumda
kutsal kavramK, din ve mânevîyatla doTrudan iliQkilidir. Genel olarak inanç ve
ahlak ile ilgili deTerler kutsal kavramK içinde yer alKr.33 En ilkellerinden en geliQkinlerine kadar, tüm dinlerin tarihinin, kutsalKn tezahürlerinin birikimi olduTu söylenebilir.34 Herhangi bir dinde inançlK kabul edilen kiQiyi TanrK’ya, ritüele, cemaate, doktrine ve ahlaka baTlayan, onun din çerçevesinde kalmasKna katkKda bulunan temel tecrübe, kutsal duygusudur.35 slam baTlamKnda kutsiyet, yaratKlmKQlKk
özelliklerinden ve mahiyetinin idrak edilmesinden münezzeh oluQ manasKnda
Allah’a izafe edilen bir kavramdKr.36 Bu açKklamalar doTrultusunda denilebilir ki
kutsallKk duygusu ile din duygusu iç içedir. Dinî tecrübenin olduTu yerde, kutsal
olan da tecrübe edilmektedir. Semâ Âyini sKrasKnda bir çeQit dinî tecrübe yaQayan
kiQilerin kutsallKk duygusu ve bu duygunun evrenselliTi hakkKnda çKkarKmlarda
bulunmalarK mantKklK görünmektedir. Verilere göre izledikleri Semâ Âyini sonucunda Mevlânâ ve Mevlevî Semâ Âyini hakkKnda ayrKntKlK bilgiye sahip olanlarKn
%92,3’ü (s=24); yeterli bilgiye sahip olanlarKn %87’si (s=94); yetersiz bilgiye
sahip olanlarKn %84’ü (s=152) ve konu ile ilgili bilgiye sahip olmayan grubun %
78,9’u (s=15) ise kutsallKk duygusunun evrensel olduTuna inanmaktadKr. Dinî
tecrübenin özelliklerinden biri olan Kutsal VarlKk’la iliQki kurma isteTi37, bu noktada ön plana çKkmaktadKr. DolayKsKyla, ziyaretçilerin kendilerini dine ve TanrK’ya
yakKn hissetmelerine neden olan Semâ Âyini’nin, dinî tecrübe niteliTi taQKdKTK
sonucuna ulaQKlKr. Bu tecrübeye baTlK olarak da insanlara göre dinî boyutu olan
her olay veya imgenin, böylece bir çeQit kutsallKk taQKdKTK söylenebilir. KiQiyi kutsal varlKk olan TanrK’yla yüz yüze getirmesi ve dinî bir âyin niteliTinde olmasK
bakKmKndan Semâ Âyini de, insanlar tarafKndan kutsallKk duygusu ile yakKndan
iliQkili olarak görülmüQ olmalKdKr.
KutsallKk duygusunun evrensel olduTuna inanma konusunda bu âyinin,
dünyanKn her yerinden gelen farklK din ve mezheplere sahip insanlarKn ilgi odaTK
olmasKndan kaynaklanmasK kanaatimize göre mümkündür. KutsallKk duygusunun evrensel olduTuna inanma ile Mevlânâ ve Mevlevî Semâ Âyini hakkKnda bilgi
31

Budak, Psikoloji Sözlü;ü, s. 476.
Otto, Das Heilige, s. 6-7.
33
AQKkoTlu, “Kutsal ve Toplum”, s. 35.
34
Eliade, Kutsal ve DindKQK, s. IX.
35
Demirci, “Kutsiyet”, s. 495.
36
Günay, “Kutsiyet, slam’da Kutsiyet”, s. 497.
37
Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 131.
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sahibi olma arasKndaki iliQki, söz konusu bilginin artmasKyla bu inancKn da arttKTK
yönündedir. Bu iliQkiyi Qu Qekilde açKklamak mümkün görünmektedir: Mevlânâ
öTretisi hakkKnda bilgi sahibi olanlar, Mevlânâ’nKn evrensel mesajKnKn38 da farkKna
varmaktadKrlar. Aradan asKrlar geçmiQ olmasKna raTmen Mevlânâ’nKn fikirlerinin
dünya çapKnda ilgi görmesi, bu durumun göstergesidir. Her bölge ve her kesimden
insanKn, dinî nitelikte olmasK hasebiyle belli bir kutsallKk atfedilmiQ olan bu âyin
atmosferine katKlmalarK, Mevlânâ’nKn düQünce sistemi hakkKnda bilgi sahibi olanlarKn onun fikrî yapKsK ile bu katKlKm arasKnda daha kolay iliQki kurmuQ olmalarK
makul görünmektedir.
4. nsanlara Kar76 Daha Ho7görülü Davranmak Gerekti8ine Yönelik
nanc6n Mevlânâ ve Semâ Âyini Hakk6ndaki Bilgi Düzeyine Göre
Analizi ve De8erlendirmesi
Örneklem aldKTKmKz ziyaretçilerin izledikleri Semâ Âyini sonucunda insanlara karQK daha hoQgörülü davranmak gerektiTine inanmalarK ile ilgili tutum cümlesine katKldKklarKnK ifade edenlerin oranK %82,8 (s=279); katKlmayanlarKn oranK
%9,2’si (s=31) ve kararsKz olduklarKnK belirtenlerin oranK %8’i (s=27) Qeklindedir.
Bu sonuçta Mevlânâ ile hoQgörü kavramKnKn birbiriyle özdeQleQtirilmiQ olmasK
etkili olmuQ olabilir.
Daha önce ele alKnan Allah’Kn varlKTKnK tecrübe etme, kendini sorgulama ihtiyacK duyma ve kutsallKTKn evrensel olduTuna inanma Qeklindeki bir duygusal
süreç, ziyaretçilerin diTer insanlarla olan iliQkilerini de gözden geçirmelerini de
saTlamKQtKr. Yüce yaratKcKnKn karQKsKnda kendi içine döndükten sonra çevredeki
diTer insanlarKn da aynK duygularK paylaQtKTKnK fark etmenin sonucunda elbette
karQKlaQKlan durum “hoQgörü” kavramK olacaktKr. HoQgörü kavramK, her Qeyi anlayKQla karQKlayarak hoQ görme, müsâmaha, tolerans; insanlar arasK iliQkilerde orta
yolu takip etme; dengeli olma, farklK olan bir Qeye sabKr gösterip katlanma; benimsenmeyen bir davranKQ ve düQünceye bile tahammül edebilme anlamlarKna
gelmektedir. DiTer insanlarla iletiQim kurma sKrasKnda ortaya çKkan ve psikososyal boyutlu bir kavram olan hoQgörü, karQKlaQKlan olaylarKn ve düQüncelerin
çeQitli yönleriyle ele alKnarak kurallarKn daha esnek bir biçimde uygulanmasKnK
ifade eder. HoQgörüde temel ilke, karQKmKzdaki bireyi bizim istediTimiz gibi olmaya zorlamak deTil; ona kendi istediTi gibi olma imkânK vermektir.39 AyrKca, tutum
ve davranKQlarda daraltma ve umursamazlKk arasKnda orta bir yol, dengeli hareket
ve karQKlKklK iliQkilerin kolaylKTK Qeklindeki anlamKyla bu kavram, psiko-sosyal açKdan insanlar arasK iliQkilerde orta yolu takip etmek ve dengeli olmak anlamlarKna

38

Mevlânâ’nKn fikirlerinin tüm insanlara hitap etmesi, evrensel mesajK, bu mesajKn kaynaTK ve yöntemi gibi konularda ayrKntKlK bilgi için bkz: Göçgün, “Mevlânâ ve nsan”, s. 161; Sönmez, “Mevlânâ’nKn
nsan ve nsanlKk AnlayKQK”, s. 149; Araz, “Mevlânâ’nKn EvrenselliTi Üzerine”, s. 117; Öztürk, “Modern nsanKn BuhranlarKna Hz. Mevlânâ’nKn MesajlarK”, s. 145; Çelebi, Hz. Mevlânâ Okyanusundan, s.
50; Meyerovitch, “Mevlânâ’nKn GüncelliTi”, s. 33-34; Sergen, “Mevlânâ’nKn nsana BakKQK”, s. 109;
HalKcK, “Güney Afrika’da, Amerika’da, Almanya’da ve Japonya’da Mevlânâ Sevgisi”, s. 15.
39
YKlmaz, “Hz. Peygamber’in ETitiminde Bir lke Olarak HoQgörü”, s. 110-111.
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gelmektedir.40 Tüm hayatK kapsayan bir kavram niteliTi taQKmasK sebebiyle hoQgörü, dinî tutum ve davranKQlarla da yakKndan alakalKdKr. Çukurova Üniversitesi
lahiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen bir araQtKrmada dinsel eTilim ile hoQgörüsüzlük arasKndaki iliQki üzerine çalKQKlmKQ ve sonuçta iki grup arasKnda negatif bir
iliQki olduTu ve bu iliQkinin anlamlK olduTu ortaya çKkmKQtKr.41
HoQgörü kavramKnKn Mevlânâ düQünce sistemindeki önemine baTlK olarak
ziyaretçilerin törenle ilgili ön bilgileri ile hoQgörüleri arasKndaki iliQki Qu Qekilde
ortaya çKkmKQtKr: zledikleri Semâ Âyini sonucunda Mevlânâ ve Mevlevî Semâ
Âyini hakkKnda ayrKntKlK bilgiye sahip olanlarKn % 82,8’i (s=24); yeterli bilgiye
sahip olanlarKn %83,2’si (s=89); yetersiz bilgiye sahip olanlarKn %82,4’ü (s=150)
ve konu ile ilgili bilgiye sahip olmayanlarKn %82,4’ü (s=14), insanlara karQK daha
hoQgörülü davranmak gerektiTine inandKklarKnK bildirmiQtir. Bu sonuçlara göre
izlenilen Mevlevî Semâ Âyini sonucunda insanlara karQK daha hoQgörülü davranmak gerektiTine inanma ile Mevlânâ ve Mevlevî Semâ Âyini hakkKndaki bilgi
düzeyi arasKnda artan veya azalan bir ilgi çKkmamKQtKr. Bu durumu Qu Qekilde
açKklamak mümkün görünmektedir: Dünya çapKnda Mevlânâ’ya olan ilginin artmasK, onun hakkKnda çok çeQitli çalKQmalarKn yapKlmasKnK saTlamKQ, insanlarKn
onunla ilgili bilgilere ulaQmalarKnK kolaylaQtKrmKQtKr. Mevlânâ ile ilgili yapKlmKQ
çalKQmalara baktKTKmKzda onun öTretisi yerine özellikle “hoQgörü” kavramK üzerinde durulduTunu söyleyebiliriz. Gerek kitaplar, gerek gazete ve dergiler gerekse
televizyon aracKlKTK ile yapKlan yayKnlarda her zaman Mevlânâ’nKn hoQgörüsü hakkKnda çeQitli bilgilere yer verilmiQ, Mevlânâ âdeta hoQgörü ile özdeQleQtirilmiQtir.42
Özellikle kitle iletiQim araçlarK bu fikri oldukça beslemiQ ve netice olarak, Mevlânâ
ve Mevlevî Semâ Âyini hakkKnda özel olarak araQtKrma yapmamKQ kiQiler de dahil
çoTu insanKn zihnine bu fikrin yerleQmesini saTlamKQtKr. BaQka bir ifadeyle ihtifallere katKlanlar, Mevlânâ’nKn hayatKnK, eserleri ve fikirlerini bilmeseler bile, onun
hoQgörünün timsali olduTu yönünde bir zihinsel hazKr oluQa sahip bulunmaktadKrlar. Hangi bilgi düzeyine sahip olurlarsa olsunlar, Mevlânâ denince “Gel ne
olursan ol yine gel” anlayKQKnK anKmsayan kiQilerin, din, dil ve Krk ayrKmK yapmadan büyük bir hoQgörü çerçevesinde tüm insanlKTa hitap eden bir Mevlânâ imajKnK
zihinlerinde bulundurmalarK gayet doTal bir sonuçtur. Tüm bu açKklamalara baTlK
40

Aslan, “HoQgörü ve Tolerans KavramlarKna Etimolojik AçKdan Analitik Bir YaklaQKm”, s. 359.
KayKklKk, “ÇeQitli Meslek GruplarKnda Dinsel ETilim ile HoQgörüsüzlük ArasKndaki liQki Üzerine Bir
AraQtKrma”, s. 129.
42
HoQgörü ve Mevlânâ ile ilgili eserlerden seçmeler: Seyrek, Mevlânâ nsanlKTa, Sevgiye ve BarKQa
AdanmKQ Bir Hayat; Nedvî, Hz. Mevlânâ, AQk, SabKr, Sevgi, HoQgörü; Yeniterzi, Mevlânâ Celâleddin
Rûmî, s. 23 vd; HidâyetoTlu, Hazreti Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rûmî HayatK ve !ahsiyeti,
s. 79; Ceylan, “Mevlânâ’nKn Tolerans KaynaTK ve Esprisi”, s. 409; Giritli, “Mevlânâ ve HoQgörü”, s.
156; !ehsuvaroTlu, “Mevlânâ’da HoQgörü ve nsan Sevgisi”, s. 277.
Bu beyit, 1368’de kaleme alKnan Dîvân-K Kebîr nüshalarKnKn birinci cildinin kapaTKnKn içinde yazKlKdKr.
Kime ait olduTu konusunda çeQitli rivayetler vardKr. Mevlânâ’ya, Nasîreddin Tûsî’ye veya Ebû Said
Ebul’l-Hayr’a ait olduTu yönünde iddialar varsa da yaygKn kanaat Mevlânâ’ya ait olmadKTK yönündedir. Mevlânâ ile bu kadar özdeQlemiQ bir beytin açKk bir Qekilde ona ait olmamasK oldukça dikkat çekicidir. Bu beyit aynK zamanda Mevlânâ ve hoQgörünün neden çoTunlukla bir arada kullanKldKTKnKn
da güzel bir örneTidir. Beytin menQei ve anlamK hakkKnda ayrKntKlK bilgi için bkz: Çelebi, Hz. Mevlânâ
Okyanusundan, s. 49; SepetçioTlu, “Gel Gel ÇaTrKsK Üzerine TartKQmalar”, s. 167.
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olarak, tüm bilgi düzeylerinde, insanlara daha hoQgörülü davranmak gerektiTine
inanma verilerin birbirine yakKn oranlarda çKkmasK, konu hakkKnda bilgi sahibi
olmayanlarKn “Mevlânâ ve HoQgörü” gibi baQlKk veya yazKmlarla çok sKk karQKlaQmalarKnKn bir sonucu olmalKdKr. nsanlara karQK daha hoQgörülü davranmak gerektiTine inanma eTiliminin her bilgi düzeyinde %82-83 gibi çok yüksek oranlarda
çKkmKQ olmasK da bu deTerlendirmemizi desteklemektedir.
5. Gelece8e Yönelik Umut Durumunun Mevlânâ ve Semâ Âyini
Hakk6ndaki Bilgi Düzeyine Göre Analizi ve De8erlendirmesi
Örneklem aldKTKmKz ziyaretçilerin izledikleri Semâ Âyini sonucunda geleceTe daha umut dolu bakmalarK ile ilgili tutum cümlesine katKldKklarKnK ifade
edenlerin oranK %63,8 (s=196); kararsKz olduklarKnK belirtenlerin oranK %21,2
(s=65) ve katKlmayanlarKn oranK %15 (s=46) Qeklindedir. Buna baTlK olarak geleceTe karQK umut besleme ile din algKsK birbiriyle iliQkilidir.
Tören esnasKnda hissedilen duygularKn geçici nitelikte olup olmadKTK, bireylerin geleceTe dair olumlu veya olumsuz kazanKmlar elde edip etmediklerini ölçmek amacKyla ziyaretçilere, programKn etkisiyle geleceTe daha umut dolu bakma
eTilimlerine dair bir soru yöneltilmiQtir. Umut terimi; “gelecekte herhangi bir
insandan, bir olaydan ya da varlKktan ötürü ortaya çKkmasK beklenen ve olumlu
baTlara yol açan, henüz gerçeklik kazanmamKQ kiQisel veya toplumsal beklenti”
Qeklinde tanKmlanmaktadKr.43 Bu baTlamda terim, bireylerin gelecek algKlarK ile
yakKndan iliQkilidir.44 Gelecek algKsK, hayata bakKQ açKsK ile paralellik arz ettiTi için
umut terimi bir yaQayKQ biçimi olan din ile ayrKlmaz bir nitelik taQKmaktadKr.
YaQamK boyunca karQKlaQtKTK bir takKm güçlüklerle baQa çKkabilmek için birey, savunma mekanizmalarK geliQtirmekte ve çeQitli metotlarla bunlarK çözmeye
çalKQmaktadKr. Zorluklarla baQa çKkma ve kendine güveni saTlayKp hayata tutunabilme konusunda din büyük rol oynamaktadKr.45 Bu nitelikler de insana, geleceTe
umutla dolu bakabilme yani hayattan olumlu beklentiler içinde olabilme özelliklerini kazandKrmaktadKr. Her dinin kendine has özel bir gelecek tasarKmK vardKr.
Gelecekte daha mutlu bir hayat, daha yaQanabilir bir dünya vadeden dinler, insan
umudunun en güçlü kaynaklarK arasKnda yer almaktadKr.46 Burada vurgulanmasK
gereken nokta, dinin insan hayatKnda etkisini artKrdKTK anlarKn bir çeQit dinî tecrübenin yaQandKTK anlar olmasKdKr. Nitekim dinî tecrübede insan Kutsal VarlKkla
etkileQime girmekte ve onun kudretinin idrakine varmaktadKr. Bu tarz bir deneyim anKnda birey kendini yalnKz hissetmemekte; yüce yaratKcKnKn varlKTKyla teselli
bulmakta ve kendini güvende hissetmektedir; zira TanrK’ya, kadere, kâinattaki
düzene ve âhirete olan inanç, insana karQKlaQKlabilecek en kötü tecrübelerin bile bir
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BahadKr, ,nsan n Anlam Aray ve Din, s. 81.
!ahin, “ lahiyat Fakültesi ÖTrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Bir AraQtKrma”, s. 143.
45
Birey, karQKlaQtKTK sorunlarKn çözümünde ve adaptasyonunda sadece somut var oluQla sKnKrlK deTildir.
KiQi, stresli bir olay yada durumla karQKlaQtKTKnda, inançlarKnda, dinî pratiklerinden ve insanlar arasK
iliQkilerden oluQan bir sistemden yararlanmaktadKr. AyrKntKlK bilgi için bkz: ArKcK, “Ergenlerde Dinî
BaQa ÇKkma Yöntemi Olarak Dua”, s. 534.
46
BahadKr, ,nsan n Anlam Aray ve Din, s. 84.
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anlamKnKn olduTunu öTreterek umutsuzluTa düQmesine engel olabilmektedir.47
UyguladKTKmKz anketten elde edilen veriler, dinî bir âyin olan Semâ’yK izleyenlerin
büyük bölümünün bu program sonunda geleceTe daha umutlu bakmaya baQladKklarKnK göstermektedir. Bu bulgular da yukarKdaki açKklamalarla paralellik arz etmektedir.
Verilere göre izledikleri Semâ Âyini sonucunda Mevlânâ ve Mevlevî Semâ
Âyini hakkKnda ayrKntKlK bilgiye sahip olanlarKn %82,1’i (s=23); yeterli bilgiye
sahip olanlarKn %65,6’sK (s=63); yetersiz bilgiye sahip olanlarKn %60,2’si (s=100)
ve konu ile ilgili bilgiye sahip olmayanlarKn %60’K (s=9) ise geleceTe umutla baktKklarKnK belirtmiQlerdir. Bu sonuçlara göre konu ile ilgili bilgi arttKkça geleceTe
umutla bakma düzeyi de artmaktadKr. Bu hususta Mevlânâ’nKn eserlerinde insana
verdiTi deTeri bilmenin, belirleyici olduTu kanaatindeyiz. Yüksek bilgi düzeyine
sahip kiQiler, Mevlânâ’nKn düQünce sisteminde insanKn ne kadar önemli bir yeri
olduTunu ve insanKn Allah’a ulaQmasKnK amaçlayan yöntemleri ne kadar Ksrarla
vurguladKTKnKn bilincindedirler. AyrKca Mevlevî Semâ Âyini’nde sembolik olarak
insan ruhunun Allah’a doTru gerçekleQtirdiTi mânevî bir yolculuk anlatKlmaktadKr.
DoTal olarak, bu anlatKmK ve ayrKntKlarK bilen kiQilerin, âyin sKrasKnda kKsmen Allah’a ulaQma duygusu ile yüzleQmeleri ve insan olarak kendilerini, bu dünyanKn
ötesinde Yüce VarlKTKn katKna çKkacak kadar deTerli görmeleri sebebiyle yoTun bir
mutluluk ve huzur halini tecrübe etmiQ olmalarK makul görünmektedir. Bunun
sonucu olarak da insanlarKn, Yüce YaratanKn varlKTKnK tecrübe etmeleri, kendilerini
onun katKna çKkabilecek kadar deTerli görmeleri ve hayatlarKnK bu amaca uygun
olarak düzenlemeyi planlamalarKna baTlK olarak geleceTe daha umutla bakmaya
baQladKklarKnK söylemek mümkündür.
SONUÇ
AraQtKrmamKz neticesinde, Semâ Âyini’nin, yoTun dinî yaQantKlarK uyandKran ve düzenleyen bir çeQit dinî tecrübe niteliTi taQKdKTK ortaya çKkmKQtKr. Bu baTlamda, yaQlarK, dinî eTilimin arttKTK geliQim dönemlerine karQKlKk gelen ziyaretçilerin Mevlânâ htifalleri’ne geliQ sebeplerinin, daha çok mânevî unsurlar etrafKnda
yoTunlaQtKTK sonucuna ulaQKlmKQtKr.
Ziyaretçilerin yarKsKndan fazlasK, Mevlânâ ve Mevlevîlik hakkKnda yetersiz
bilgiye sahip olduklarKnK belirtmelerine raTmen izledikleri tören sonucunda Allah
ile yüzleQme tecrübesi yaQama oranlarK çok yüksek çKkmKQtKr. AyrKca dinî tecrübe
niteliTi taQKyan kendini sorgulama, kutsallKk tecrübesi, insanlara hoQgörülü davranmak gerektiTi inancK ve geleceTe umutla bakma eTilimleri de aynK Qekilde yüksek düzeylerde çKkmKQtKr. Buna dayanarak, Semâ Âyini esnasKnda yaQanan dinî
tecrübenin bilgiden ziyade duygusal yöneliQle ilgili olduTunu ve programKn, izleyenler üzerinde uzun süreli bir etki bKraktKTKnK söylemek mümkündür.
Mevlevî Semâ Âyinleri’nde icra edilen ritüelin insan psikolojisi üzerinde
önemli etkilerinin olduTu açKktKr. Bu baTlamda, araQtKrma sonucu elde ettiTimiz
verilere göre; Mevlevî Semâ Âyini’ne katKlan ziyaretçilerin geliQ sebepleri, büyük
47
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ölçüde mânevî gerekçelere dayanmaktadKr. Bu durumu insanlarKn ruhsal tatmin
arayKQK içinde olduklarK Qeklinde yorumlamak mümkündür. Aradan asKrlar geçmiQ
olmasKna raTmen Mevlânâ öTretisinin ve Mevlevî Semâ Âyini’nin canlKlKTKnK korumasKnda mânevî sebeplerin etkin olduTu görülebilmektedir. AyrKca bu çalKQma, insanlarKn
dinî yöneliQlerinde duygusal arayKQlarKn ön planda olduTunu ve dinin öncelikli amacK
olan Allah ve insan arasKnda iliQki kurma hedefine, ruhsal boQluTun doldurulmasK
sayesinde ulaQKlabileceTini ortaya koymuQtur.
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