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MESNEVÎ EKSEN NDE
MEVLÂNA’NIN ANLA ILMA(MA)SI ve
NEDENLER ÜZER NE
Osman Nuri KÜÇÜK

Özet
Bu makale, Mevlânâ’n n dü"ünce ve mesajlar n n anla" lmas nda ortaya ç kan anlama sorunlar ve nedenleri hakk ndad r. Mevlânâ ile ilgili okumalarda ortaya
ç kan seviye farkl l klar na yol açan bu nedenlerden baz lar okuyucudan kaynaklanan ve anlama sorununun harici boyutunu te"kil eden nedenlerdir.
Okuyucunun Mevlânâ’n n dü"ünce ve mesajlar na nüfûzunu engelleyen dier baz “mânia”lar daha bulunmaktad r. Mevlânâ’n n eserlerindeki tema, üslûp ve
içerikten kaynaklanan bu tür dâhili mânialar, anlama sorununa zemin te"kil etmeleri bak m ndan bu konuda bize göre daha etkin rol oynamaktad r. Mevlânâ’n n sûfî
bir dü"ünür olmas ndan kaynaklanan ve bu dü"ünce tarz n n eserlerindeki ifadelere
yans mas ndan ne"et eden anlama sorunlar ve nedenleri de makalede i"lenen konular aras ndad r.
Anahtar kelimeler: Mevlânâ, Mevlânâ’y anlamak, Mevlânâ yorumlar
ON THE REASONS OF MISUNDERSTANDING MAWLANA IN THE FRAME OF
MASNAWI
Abstract
This paper is about the shortcomings observed in understanding Rumi’s
thoughts and messages, and why this may be the case. Causing differences of level in the interpretations about Rumi, some of these reasons arise out of the reader,
which –in itself– constitutes the external aspect of the understanding problem.
Certain other “obstacles” stop the reader from penetrating into the Rumi’s
intellect and messages. This type of internal obstacles, which stem from the
theme, style, and content indigenous to Rumi’s works, we believe, play a more influential role in terms of laying the ground for the abovementioned understanding
problem. Among topics that this paper explores are such problems of comprehension, having their roots in the fact that Rumi is a Sûfî philosopher, and that this
school of thought is reflected on the style and content of his works, and possible
explanations as to the reasons of such problem.
Key words: Rumi, Understanding of Rumi, Interpretations about Rumi
Bu makale Kültür Bakanl?M?nca May?s 2007 tarihinde stanbul-Konya’da düzenlenen Uluslararas?
Mevlânâ Sempozyumunda sunulan “Günümüzde Mevlânâ’y? Anlama Sorunu Üzerine” baFl?kl?
tebliMimizde yer verdiMimiz baz? baFl?klar?n ve içeriklerinin geniFletilerek geliFtirilmiF halidir.
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-slâm tasavvufunun seçkin mümessillerinden biri olan Mevlânâ Celâleddin
Rûmî (ö. 672/1273) ile ilgili günümüzde bir anlama sorununun varl ' , konuyla
ilgilenenlerin malumudur.
Makalemiz Mevlânâ’n n dü ünce ve mesajlar n n do'ru ve vuk fiyetli ekilde anla lmas n engelleyen, okuyucunun metindeki mânâya nüfuzunu perdeleyen bir tak m anlama sorunlar n n varl ' na ve bunlar n nedenlerine i aret etmeyi amaçlamaktad r. Di'er bir yönüyle çal may Mevlânâ hakk nda neden birbirinden farkl kimi zaman da birbirine z t de'erlendirmeler ortaya ç kmaktad r,
sorusuna bir cevap aray olarak niteleyebiliriz.
Evvel emirde unu söylemek gerekir ki tarihsel bir ahsiyeti anlama faaliyeti, tarihî sürecin sosyal ve psikolojik etmenleri gere'i az ya da çok anlama sorunuyla mualleldir. Dolay s yla meselenin sadece Mevlânâ’ya özgü olmad ' söylenebilir. Ancak ilave etmeliyiz ki sûfî dü ünürler, tasavvufî bahislerin mahiyeti
gere'i, tarihi süreçte bu sorunla daha ziyade an lm lard r. Tasavvufun ortaya
ç k kadar eski bir sûfî özdeyi i olan “Tasavvuf, kâl ilmi de)il hâl ilmidir” ibaresi,
bir yandan tasavvufî tecrübeye â inâ olmayanlar n bu tecrübeyi d ar dan tan mlamalar na yönelik tepkiyi ifade ederken; di'er yandan tasavvufla ilgili anlama
faaliyetinde bulunacaklara tecrübî bir empatinin gereklili'ini hat rlat r. Tasavvufla di'er -slâmî ilimler aras ndaki usûl fark na zemin te kil eden bu söz ayn zamanda sûfî bir dü ünürü anlamaya çal an okuyucunun, baz ek kriterlerle kar
kar ya kald ' na da i aret eder. Bu kriterlere ba'l olarak bir ârifin mesajlar n n
anla lma düzeyi de farkl l k gösterir.
Dönemlerinin sosyo-kültürel ba'lam ndan soyutlanan tarihî ahsiyetlerle
ilgili anlama sorunlar na s kl kla rastlanmaktad r. Ça' n n kültürel ve sosyal kabullerinden okuyucunun tümüyle s yr lmas mümkün olmasa da tarihi bir ahsiyeti, o dönemin sosyal ve kültürel dokusundan kopararak as rlar sonras n n kabulleriyle yorumlamaya çal man n ortaya ç kard ' anakronik tahrifler bulunmaktad r. Bizim bu makaledeki maksad m z bir ba ka vesileyle ele ald ' m z1 ve
anlama sorununun haricî nedenleri olarak niteledi'imiz bu tür nedenleri ele almak yerine Mevlânâ’n n sûfî bir dü ünür olmas ndan kaynaklanan ve bu dü ünce
tarz n n eserlerine yans mas ndan ne et eden anlama sorunlar ve nedenleri üzerinde durmakt r.
-slâmî arka plan ndan soyutlanm bir tasavvurun, Mevlânâ’n n dü ünce
hüviyetini yans tmad ' yarg s günümüzde gerek akademik gerek popüler çal -

1

Sunulan “Günümüzde Mevlânâ’y? Anlama Sorunu Üzerine” baFl?kl? tebliMimizde konunun bu
yönünü ele almaya çal?Ft?k.
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malarda vurgulan r hale gelmi tir.2 -fadelerinde s kl kla ya bir ayeti ya bir hadisi
ya da -slam tarihinden bir k ssa yahut ahsiyeti iktibas eden yahut bunlara telmihte bulunan Mevlânâ’n n, örnek verilmeye gereksinim duyulmayacak derecede
çok ve a ikar olan bu tür referanslar n ve biyografisine ili kin bilgileri dikkate
almadan onu -slam kültüründen tecrit edip dinler üstü ruhsal bir guru, mistik bir
âir, amanist bir dansç , yeni bir din kurucusu, hümanist bir dü ünür eklinde tan mlamayla yap lan tahrifat n fark na ço'u okuyucu varm durumdad r. Bu fark nda
olu Do'u’da ve Bat ’da Mevlânâ ile ilgili çal malar art p derinle tikçe artmaya
devam edecektir. Bu yüzden çal mam zda konunun bu yönü üzerinde durmayaca' z.
Kanaatimizce okuyucunun Mevlânâ’n n dü ünce ve mesajlar na nüfûzunu
engelleyen, i aret edilen mânâlara vuk fiyetini perdeleyen, kimi zaman çarp kla t ran baz “mânia”lar bulunmaktad r. Mevlânâ’n n eserlerindeki tema, üslûp ve
içerikten kaynaklanan dahili denilebilecek bu mânialar bize göre, anlama sorununa zemin te kil etme bak m ndan daha etkin rol oynamaktad r.
Yazar ile okuyucu aras ndaki ileti im aç s ndan ele al nd ' nda Mevlânâ ile
ilgili anlama sorunlar n n u dört unsurdan biriyle ba'lant l oldu'unu söyleyebiliriz.
•

Dü üncelerin ifade ve sözlere bürünerek birer metin halinde ortaya
ç kmas n n gayesi olan okuyucu ve muhatap

•

Muhatap ve okurun dü ünce ve hareketlerine tesir etmek isteyen hatip
ve yazar

•
•

-letilmek istenen konu
Muhatap ve okuyucunun ilgisini çekmek için ba vurulacak yöntem ve
teknikler.
I. MUHATAPTAN KAYNAKLANAN ANLAMA SORUNLARI

Bir eser vücuda getirmenin yahut bir ifadeyi dillendirmenin temel gayesi
okuyucu/dinleyici oldu'undan anlama sorununda muhatab n önemli yer tutaca'
muhakkakt r. Mevlânâ, ya ad ' dönemde çevresindekilerce anla lamad ' ndan
s kl kla yak nmakta; kendisini do'ru anlayabileceklere olan i tiyak n ; “Öldüm iyi
ve do)ru anlay n hasretinden!” ifadesiyle dile getirmektedir.3

2

3

Örnek olarak Bat?l? çaMdaF bir yazar?n bu yöndeki baz? deMerlendirmeleri için bkz. Franklin D.
Lewis, Rumi Past and Present, East and West, The Life, Teaching and Poetry of Jalâl al-Din Rumi,
New York: Oneworld Publications, 2001, ss. 10-15.
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Ma’nevî I-VI, haz. R. A. Nicholson, ntiFârât-? Behzâd,
Tahran 1375, III, 2098. Mesnevî tercümeleri, Fu eserlerden istifade ile verilmiFtir. Mesnevî I-VI,
çev. Veled zbudak, MEB. yay., stanbul 1990; Mesnevî-i 3erîf, Asl ve Sadele tirilmi iyle Manzûm
Nahifî Tercümesi I-VI, haz. Amil çelebioMlu, MEB Yay., stanbul 2000; Konular na Göre Mesnevî
Tercümesi I-III, haz. efik Can, Ötüken Yay., stanbul 2002; Mesnevî I-II, çev. Adnan
KaraismailoMlu, AkçaM Yay., Ankara 2004.
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Anlama sorununun muhataptan kaynaklanan nedenlerine daha yak ndan
bakabiliriz.
A. BAJLAMDAN KOPARMA
Mevlânâ’n n eserlerindeki kimi ifadeler, metnin ba'lam ndan ve verilmek
istenen mesajlardan soyutlanarak de'erlendirilince eksik, kimi zaman da yanl
yorumlara sebebiyet vermektedir. Mesajlar ndan kopar lan ve ba'lamla ilgisini
yitiren ifadeler, okuyucunun zihnindeki “di'er” bir ba'lam n içine yerle tirilince
metnin anla lmas yla ilgili ikinci bir k r lma daha ya anmaktad r. Mesnevî’deki
birçok hikâye, f kra ve nüktenin mesajlar ndan müstakil de'erlendirildi'inde
ortaya ç kan anlama eksikliklerini ve yorum hatalar n buna örnek verebiliriz.
B. MANEN OLGUNLA MAMI OLMAK: HÂMLIK
Mevlânâ’n n ifadeleri, seyr ü sülûk yolunda ya ad ' manevi tecrübelerin
bir sonucu ve birikimi oldu'undan söz konusu ifadelerin bu yola a ina olmayanlarca anla lmas Mevlânâ’n n beyan yla kolay de'ildir.4 Çünkü hâm diye tabir
edilen ahlâk ve ruh bak m ndan olgunla mam ki i, kâmil bir insan n hâlini anlayamad ' gibi, onun hâllerine ili kin ifadeleri de tam olarak anlayamaz. Hâm
ki inin bu anlay s zl ' Mevlânâ’ya göre baz nedenlerden kaynaklanmaktad r.
1. Alg -zâfili'inden Kaynaklanan Yetersizlik
-nsan d dünyay kendi ki isel bilincinden ibaret görmeye meyillidir. Duyular , d dünyaya aç lan birer pencere eklinde nitelersek insan okudu'u metinler dahil ili kide oldu'u e yây , bu pencereler vas tas yla alg lar ve kendi ki isel
bilincinin “nesnel gerçekli'i” temsil etti'ine inan r.5 Ancak bir metni anlamland rma dâhil hayata ili kin de'erlendirmelerinin bir uur düzeyinden di'erine ilerledikçe köklü de'i imlere u'rayabildi'ini gören insan, önceki de'erlendirmelerine
a rmaktad r.6 -nsan alg s ndaki bu izafili'i Mevlânâ renkli camlar ile öyle sembolize eder:
“Her bir insan n hareketi, dünyay ve insanlar görü ü, kendi bulundu'u
mertebe ve makama göredir. Herkes, âleme kendi görü dairesinden bakar. Mavi
cam, güne i mavi gösterir; k z l cam k z l.”7
Kâmil bir sûfî yazar n, hâl ba'lam ndan kopar lan ifadeleri hâm bir zihindeki s n rl araçlara indirgenerek yorumlan nca alg da izafilikten kaynaklanan
anlama sorunu ortaya ç kmaktad r. Mevlânâ, kel Cavlakî dervî ini gören tüysüz

4

Mevlânâ bu hususta “Hâm, olgunun hâlinden anlamaz öyle ise söz k sa kesilmelidir vesselam!” der.
(Mesnevî, I, 18).
5
Ornstein, R. E., Yeni Bir Psikoloji, çev. Erol Göka-Feray IF?k, 3. bsk., stanbul 2001, s. 30.
6

Grof, S., Kozmik Oyun nsan 3uurunun Yeniden Ke fi, çev. Levent Kartal, Ege Meta Yay., zmir
2002, s. 119.
7
Bkz. Mesnevî, c. I, b. 2393’ün ard?ndan gelen baFl?k.
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papa'an n, dervi in durumu ile kendisininki aras nda sebep özde li'i kurmas yla
ilgili ironiyi bu vesileyle anlatmaktad r.8
2. Söze Yabanc Olmak ve Sözle Ünsiyet
-fadelerinin anla lmas yla ilgili söze yabanc l k ve sözle ünsiyet kriterinden
bahseden Mevlânâ’ya göre söze yabanc l k; muhatab n, sözün kavramsal içeri'inden ve söyleni gerekçesinden habersizli'idir. Bu habersizlik, sözün i aretiyle ilgili
mânây anlamay güçle tirmektedir. Söze yabanc l 'a i aretle anlatmak istedi'i
mefhumun okuyucu taraf ndan anla labilmesi için kimi ifadelerinde; “E)er bu
söze yabanc de)ilsen...” der.9 Çünkü eserlerindeki ifadeler, anlat lmak istenen
hakîkate dair birer s rd r. S rlar ise ilgili arka plandan haberdar olanlarca anla labilir. Aksi halde söylenenler ço'unlukla muallakta kal r. Bu hususu öyle ifade
eder:
“S r, ancak s rr bilenle e ittir. S r, onu inkâr eden ki inin kula' na söylenmez.”10
“Bu hâmlara anlamak haram oldu da onun için bu hakîkatler noksan göründü.”11
Söze yabanc olma, yüzeysel bir kavram bilgisizli'inden öte ki inin evren
ve varl k tasavvuruyla ilgili daha derûndaki bir s n rl l k ve cehâletten kaynaklanmaktad r. Maddi hisleriyle alg lad ' indirgenmi bir âlem tasavvuruyla yetinen
bir muhatab n gerçeklik tasavvuru, sadece alg layabildikleriyle s n rl oldu'undan,
henüz tecrübe etmedi'i bir âleme ili kin söylenenler ona ters ve saçma gelir.12
Çünkü ihtiyaçlar , âlem tasavvuruna uygun olarak henüz alt düzeydeki fizyolojik
gereksinimler ile s n rl d r. Bu tür kimselerce anla labilmesinin zorlu'unu
Mevlânâ öyle ifade eder:
“Bu söz, kemal bak m ndan sonsuzdur. Hakîkatten haberi olmayan mahrumlara hayal görünür.
Çünkü ona göre hakîkat, fercten ve bo'azdan ibarettir. Onun yan nda sevgilinin s rlar n az söyle.
Bizce ferc ve bo'az hayaldir. Bunun için de can, her an cemâlini bize gösterir.
Kim ferc ve bo'az na dü mü , bu dü künlü'ünü kendisine âdet ve huy
edinmi se ona denecek söz, ancak ‘Sizin dininiz sizin, benimki benim’ sözünden
ibarettir.”13
8

Hikâye için bkz. Mesnevî, I, 247-273.

9

Örnek bir ifadesi için bkz. Mesnevî, I, 1632.

10

Mesnevî, VI, 8.

11

Mesnevî, VI, 828.

12

Mesnevî, IV, 3811.

13

Mesnevî, V, 3937-40.
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Mesnevî’de kâmil ârifler ile mânâ âlemine yabanc olan insanlar sembolize
eden do'an ve bayku sembolleri üzerinden Mevlânâ, kâmil insan n yaln zl ' n
ve anla lmazl ' n anlat r.14 Kâmil zât n mânâ âlemiyle ilgili anlatt klar , o âleme
yabanc olan ve alg layabildi'i fiziksel âlemden ba kas n bilmeyenlerce yalanlan r, 15 masal diye itham edilir.16 Çünkü Lâ mekan âlemi, insan vehminin ötesindedir;17 ve gönül gözü, u fâni kona' a amayan n mahv, sekr, bast gibi tasavvufî
hâlleri bilmesi mümkün de'ildir.18
3. Sûfî Tecrübeye Yabanc Olmak
Okuyucunun tasavvufi tecrübeye yabanc olu u, bir ârifin ifadelerini anlamay güçle tiren önemli engellerden biridir. Sûfî bir dü ünüre ait metinleri di'er
yazarlar nkinden ay ran bariz vas f, dü ünürün tecrübesi ile sözleri aras ndaki
yak n ili kidir. Manevi tecrübenin do'urdu'u bu sözlerin okuyucu taraf ndan
anla labilmesi, tecrübe memba ndan haberdar olmay da gerekli k lmaktad r. Bu
yüzden hakîkate dair metinleri idrâk etmenin yüzeysel bir aklî muhakeme ve
anlay n ötesinde “olmak”tan geçti'ine vurgu yapan Mevlânâ, anlamak için olmak gereklili'inden bahsetmektedir:
“Her eyi görmenin art budur.
-ster nur olsun, ister karanl k. O olmad kça onu tamam ile bilemezsin.
Ak l oldun mu akl tamam ile bilirsin, a k oldun mu a k n yanm , mahvolmu fitillerini anlar, duyars n.
Anlay bunu kavrayabilseydi bu davan n delilini apaç k söylerdim.”19
Tasavvufî tecrübe yabanc l ' iki türlü olabilir. -lkinde muhatap hem tecrübeye hem de tecrübenin ifade edili biçimi olan sözlere, sembol ve kavramlara
yabanc d r. -kincisinde ise manevi tecrübeye ait hâlleri ifade eden kavram ve st lahlar teorik olarak bilse bile pratikte bu halleri tecrübe etmeyi i nedeniyle i aret
edilen mânâya yabanc d r. -lkinden daha kapsaml ve tehlikeli gördü'ü bu tür
cehâlete kar Mevlânâ, amelden elde edilecek idrâki tavsiye eder.20
Sûfî gelenekte anlamak için tecrübe etmenin gereklili'i, üzerinde önemle
durulan hususlar n ba nda gelmektedir. Mevlânâ’dan yakla k bir buçuk as r
önce Gazalî (ö. 505/1111), sûfî tecrübenin bu özelli'ine sarho luk misâli ile dikkat
çeker. Ki i, sarho lu'a ili kin ne kadar çok tan m bilse de kendisi sarho olmad k-

14

Mesnevî, V, 1154 vd.

15

Mesnevî, V, 1162.

16

Mesnevî, V, 1155-60.

17

Mesnevî, I, 1581.

18

Mesnevî, I, 2726.

19

Mesnevî, VI, 756-9.

20

Mesnevî, IV, 2768.
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tan sonra sekrin mahiyetini tam olarak idrâk edemez.21 Mevlânâ ayn misâl üzerinden bu anlama sorununu öyle dile getirir:
“Yokluk gülistan nda (kâmil) insan kendisinden geçer; o âlemdeki sarho luk, Hakk’ n ilahi lütuf arab n n verdi'i bir mestliktir.
Onu içmeyen, tad n tatmayan bilmez, anlamaz. Gül kokusu, bok böce'inin akl na m gelir?
Bu zevk mevhum de'ildir. Mevhum olsayd mevhumlar gibi yok olurdu.
Cehennem, nas l olur da akl na cenneti getirir? Çirkin domuzda güzel yüz
ne gezer?”22
Manevi tecrübeye vak f olunmadan ona ait sözel kal plar bir ba kas ndan
i iterek yahut kitaplardan okuyarak anlamaya çal anlar n bu bilgilerini, okumay
yeni ö'renen çocuklar n ezberlerine benzeten Mevlânâ, taklit düzeyindeki bu
anlay n s 'l ' n öyle dile getirmektedir:
“Sen yokluk/mahv, sarho luk/sekr ve manevi ne e/inbisat hallerini ne bileceksin!
Bilsen bile babandan, atandan nakil ve rivayet (taklit) yoluyla bilirsin. Ancak sana göre bu sözler, ebced gibidir.
Ebced ve hevvez (demesini) bütün çocuklar bilirler. Fakat bunlar n
mânalar , onlara kapal ve meçhuldür.”23
- aret edilen mânâlar sadece dil kal plar içinde anlamaya çal may , kederli
ve sevinçli iki insan resminin gamdan ve ne eden habersizli'i gibi beyhude bir
gayrete benzetir.24 Bir elbise, giyildi'i bedenin duygular ndan ne kadar haberdar
olur ve bunlar dile getirebilirse tasavvufi tecrübeye ili kin ifade ve laf zlar n da
i aret ettikleri mânây o kadar hissettirebilece'ini beyan eder.25
4. Sözle -lgili Makâm ve Mertebede Bulunmamak
-nsan, fiziksel ve psikolojik geli im itibariyle tedrici bir tekâmül gösterdi'i
gibi sâlikin hayat ve varl ' alg lay da benzer bir tekâmül gösterir. Bu yüzden
baz ifadeler, manevi geli imi itibariyle sözle ilgili makâmda olmayan muhataba
mu'lak ve anla lmaz görünebilir. Mu'lâkl k sülûkun daha ileri a amalar na yükselen muhatab n zihninde anlam kazan p çözülür. Sülûktaki mertebelerin anlay
fark do'urmas nedeniyle kendi bütünlü'ü içinde do'ru ve gerekli bir ifade, eh-

21

Gazâlî , el-Munk z, çev. H. Güngör, MEB, stanbul 1990, s. 56.

22

Mesnevî, c. III, b. 2942-5.

23

Mesnevî, I, 2726-8. Eskiden okuma yazmaya yeni baFlayan çocuklar? harflere al?Ft?rmak için elif
be cüzlerinin sonundaki ebced, hevvez... gibi kelimeler ezberletilirdi. Çocuklar bu kelimeleri ezbere okur ancak anlam?n? bilmezlerdi. (Tahirü'l-Mevlevî, 3erh-i Mesnevî I-XV (+III), amil Yay?nevi, stanbul tsz., c. IV, s. 1295).
24
Mesnevî, I, 2766-8.
25

Mesnevî, I, 2772.
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linden ba kas na söylenince saçma bir ey gibi alg lanabilir.26 Yine buna i aretle
öyle der:
“Sen donmu , ta kesilmi birisin; bu söze, bu nefese lây k de'ilsin… evet,
sen de kam s n ama içinde eker yok!”27
“Bu anlat lanlar hayret içinde hayrettir; manevi seyir bak m ndan kendilerinden daha has kullar n hâllerini gören has kullar kendilerinden geçerler” 28
Bir sûfînin manevi geli im sürecinde makam fark ndan kaynaklanan anlay fark na s kl kla rastlanmaktad r. Olgunla ma yolunda çe itli merhalelerden
geçen sûfînin bir makamda söyledikleri kimi zaman sonraki bir makamda söyledikleriyle k smen yahut tamamen farkl l k arz edebilmektedir. Örne'in baz ifadelerinde riyâzat ve zühdün önem ve gere'i üzerinde duran ve sâliki bunlara te vik
eden Mevlânâ, baz ifadelerinde de bunlar k namakta ve sâlikin bunlar a mas
gere'inden bahsetmektedir. Bir ârifin manevi geli imi göz önüne al nmadan birbirine z t gibi alg lanabilen bu ifadeler, geçirilen merhaleler ve gerekleri göz önüne
al nd ' nda insan hayat n n geli imi gibi bir bütünün farkl a amalardaki tezahürleri olarak görülecektir.29
C. MUHATABIN ANLAYI YETERS ZL J NDEN KAYNAKLANAN
ANLA ILMA SORUNLARI
Eserlerinde insan n hayat ve Mutlak Varl k kar s ndaki konumunu irdeleyen Mevlânâ, ya ad ' manevi tecrübenin kimi aç l mlar n muhatab yla payla arak di'er insanlar n da bundan istifade etmesini arzulamaktad r. Mesnevî’nin
yaz lmas yla ilgili rivayette Hüsameddin Çelebi’nin “Bu yolun dostlar na yadigar
olmak üzere bir eser vücuda getirseniz” talebi30 ve Mevlânâ’n n buna olumlu karl k vermesi, eserin telifindeki didaktik gayeyi göstermektedir. Mevlânâ’n n da
buna i aretle “Bizden sonra Mesnevî rehberlik edecek ve arayanlara do)ru yolu gösterecektir” dedi'i rivayet edilmektedir.31 Bu yüzden Mevlânâ’n n ifadeleri ile okuyucu
aras nda bir rehber-muhatap ili kisi bulundu'unu söyleyebiliriz. Zira bir kelime
ister ifahen söylensin ister yaz ls n, fiziki vas talarla muhataba ula r. $ifahî
kelimeler ses dalgalar halinde, yaz l kelimeler ise k dalgalar halinde di'er insanlara ula maktad r.32

26

Mesnevî, V, 1119’dan önceki baFl?k.

27

Mesnevî, III, 3870.

28

Mesnevî, IV, 3805.

29

Bu konuda geniF bilgi, örnek ve deMerlendirmeler için bkz. Ethem CebecioMlu, “Psiko-Tarih
Aç?s?ndan Farkl? Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’n?n AnlaF?lmas?ndaki Rolü”, Tasavvuf
lmi ve Akademik Ara t rma Dergisi, Mevlânâ Özel say?s?, Ankara 2005, ss. 29-54.
30
Eflâkî, Âriflerin Menk beleri I-II, çev. Tahsin Yaz?c?, c. II, s. 125, krF. Farsça Metin, c. II, s. 739-40.
31
32

Sipehsâlâr, Mevlânâ ve Etraf ndakiler, terc. Tahsin Yaz?c?, stanbul 1977, s. 75.
MuallimoMlu, Nejat, Bütün Yönleri le Hitabet Konu ma Sanat , Avc?ol Bas?m Yay?n, stanbul
2005, s. 11.
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Yazar ile okuru aras nda kurulan ileti imde kelimelerin okurun zihninde
arzulanan tesiri uyand rabilmesi, yazar ile muhatap aras nda bir denkli'in tesisine
ba'l d r. Di'er bir ifadeyle yazar vermek istedi'i mesaj kimi zaman muhatab n n
seviyesine inerek verir. “Allah, dinleyenlerin himmeti ölçüsünde konu an n lisan na
hikmet telkin eder” hadisine33 s kl kla at fta bulunan Mevlânâ, bunun nebevî bir
söz söyleme metodu oldu'una i aret eder. Üslubunun bu özelli'ini;
“Bu söyledi'im sözler yok mu? Senin anlay n miktar ncad r ancak. Öldüm iyi ve do'ru anlay n hasretinden!”
ifadesiyle dile getirir.34
Muhatab n seviyesinin gözetilmesi yazar ile muhatap aras ndaki ileti imin
tesisi için bir gereklilik iken, yazar aç s ndan bu bir tenezzüldür. Bu hususu
Mevlânâ öyle ifade eder:
“A a' l k ki iler, her söz söyleyeni hor hakir bir hale getirirler. Sözü yüceyse, de'erliyse bile o sözün kadrini dü ürürler.
Çünkü söz, dinleyene göre söylenir; terzi adam n boyuna göre kaftan biçer.
Mademki meclisteki dinleyenler a a' l k ki iler, a a' l k söz söylemeden
ba ka çare yok.”35
Uygun muhatap bulmas durumunda anlataca'
lece'ini belirtir:

eylerin daha farkl olabi-

“Ah ne yaz k! Senin (zihni) havsalan geni olsayd da can mdaki (gizli) gönül erhi sana aç l p a ikar olsayd !
(Çünkü hakîkate dair söylenen) bu sözler, ruh memesinden (akan) süttür.
Onu çeken olmay nca iyi akmaz.
Dinleyen (hakîkate) susam ve (hakîkate) talip olursa vâiz ölü bile olsa dile gelir.
Dinleyici (dinlemekten) yorulup usanmazsa konu an dilsiz bile olsa bülbül
kesilir.
Kap mdan içeri bir namahrem (hakîkate dair bu bahislere a ina olmayan
birileri) girince harem halk (gönlümdeki ilahi hakîkatler), perde arkas na gizlenir.
Zarar vermekten uzak mahrem (hakîkate te ne olan) birisi gelince de kendilerini gizleyen o mahremler (ilahi hakîkatler), yüzlerinin (güzelli'ini örten)
peçelerini açarlar.”36

33

Menhecu’l-Kavî, c. VI, s. 179. (Fürûzanfer’den naklen). Bkz. Bedîuzzaman Fürûzanfer, Ehâdis-i
Mesnevî, Müesseset ü ntiFarât ? Emîr Kebîr, Tahran 1361, s. 198.
34
Mesnevî, III, 2098.
35

Mesnevî, VI, 1240-2.

36

Mesnevî, I, 2377-82.
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“Peygamber (sav) ‘$üphe yok Allah, dinleyenlerin himmetince vaaz edenlerin diline hikmet telkin eder’ buyurdu37.
Birisinin sözü güzelse dinleyicidendir. Ö'retmenin heyecan ve i e iyi sar lmas , çocu'un tesiriyledir.
Yirmi dört ubeden çalg çalan bir çalg c ya, dinleyen olmad m çalg s bir
yük olur.
Akl na ne bir yan k ne de güzel bir na'me gelir; ne de on parma' çalg n n
perdelerinde ve tellerinde oynar!
Gayb haberlerini dinleyen bir kulak olmasayd hiçbir müjdeci gökten vahiy
getirmezdi.”38
1. Mevlânâ’y Sükûta Sevk Eden Amiller
Mevlânâ, de'i ik vesilelerle anla lamad ' ndan s kl kla yak n r:
“Zaten bir kulak bulam yorum ki o güzel göze ait bir nükte söyleyeyim!”39
“O ister Arapça söylesin ister Farsça. Nerede bir kulak nerede bir ak l ki o
sözleri anlas n.
Onun arab , her akl n harc de'il. Onun küpesi her kula' n oyunca' de'il.”40
“Ba ka bir s r daha var, fakat bunu duyacak kulak nerede? O ekeri yiyecek
dudu ku u hani?
Has dudulara pek bol, pek de'erli eker var ama a a' l k dudular, o taraftan göz yummu lar.
Yaln z sûreti dervi olan, o temizlik ve safl ' nereden tadacak. O, mânad r,
faûlün fâilât de'il.” 41
“Anlay gözünde nem olmasayd bu sebebi daha aç k anlat rd m!”42
“Senin erli'ine mahrem olacak Rüstem nerede ki senin yüzlerce harman ndan bir bu'day tanesini söylemeye kalkay m.
Senin s rr ndan bir ah etmek istersem ancak Ali gibi bir kuyuya gitmeli,
kuyunun içine ah etmeliyim.”43
“Ne can n ne de gönlün Hakk’ n esrâr n bilme co kunlu'una takati vard r.
Can u dilin dahi idrâkten aciz kald ' bu s rr kime söyleyeyim? Cihanda bunu
duyup anlayabilecek tek bir kulak bile yok.”44
37

Hadisin izah? için bkz. A. Avni Konuk, Mesnevî-i 3erîf 3erhi I-XI, haz. M. Tahral? vd., Kitabevi
Yay., stanbul 2004-2008.c. II, s. 136.
38
Mesnevî, VI, 1656-9.
39

Mesnevî, IV, 2644.

40

Mesnevî, V, 1914-5.

41

Mesnevî, VI, 158-60.

42

Mesnevî, IV, 877.

43

Mesnevî, VI, 2013-4.

Mesnevî Ekseninde Mevlâna’n n Anla" lma(ma)s ve Nedenleri Üzerine

189

Kendisini hakk yla anlayabilecek muhatab n olmay n n, diline adeta dü'üm vurdu'unu, bahsi derinle tiremedi'ini, bu yüzden okuyucunun kendisini
mazur görmesini ister:
“Yaz klar olsun ki yol kesiciler oturmu lar, dilime yüzlerce dü'üm vurmu lard r!
Aya' ba'l olan, nas l rahvan gidebilir? A' r bir ba'd r bu... beni mazur
gör!”

45

Zira bahsin derinle ti'i meselelerde susmas n n daha faydal olaca' n belirtir.

46

“Kendi yarimin duda' yla birle mi olsayd m, söylenmesi gereken eyleri
ney gibi ben de söylerdim.
Fakat kendi dilini anlayanlardan uzak dü en kimse, yüzlerce lisan ve na'me bilse de yine dilsiz olup, susar.”47
“Kargalar, güz mevsimi ota'lar n kurdular m , bülbüller gizlenir ve susarlar.
Çünkü gül bahçesi olmay nca, bülbül sükût eder. Güne in bat , uyan kl '
öldürür, uyku getirir.”48
“(Bu s rlar anlayabilecek) mahrem yok ki aç kça söyleyeyim… sükût ettim; Allah hakikate uygun olan daha iyi bilir.”49
“Ahma' n cevab , mademki sükûttur... ne diye sözü uzat p durursun?”50
“Böyle ki ilere bir ey söylenemez, ona kar
ahmaklara verilecek cevap sükûttur” 51

susmak daha iyidir... çünkü

“Burada art k sus, duda' n yum, bine'ini bu tarafa sürme.”52
Mevlânâ’n n söz söylemesine engel olan ve onu sükûta iten nedenleri öyle
s ralayabiliriz.
a) Söylenen nükteleri anlamaktan yoksun muhatab n, itikat bak m ndan
sürçmesi endi esiyle sükût eder. Sözlerinin yanl anla l p yorumlanaca' ndan
endi e ederek bahsi keser. A a' ya iktibas edilen baz ifadelerinde bu endi esini
öyle dile getirmektedir:

44

Mesnevî, I, 514.

45

Mesnevî, IV, 339-40.

46

Mesnevî, III, 2045.

47

Mesnevî, I, 27-8.

48

Mesnevî, II, 40-1.

49

Mesnevî, III, 4114.

50

Mesnevî, IV, 1488.

51

Mesnevî, IV, 3297.

52

Mesnevî, VI, 1008.
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“(Bu konuyu) muhakkak açar anlat rd m, fakat fikirlerin sürçüp inkara yuvarlanmas ndan korkar m.
(Bu konudaki) nükteler keskin birer k l ç gibidir. E'er kalkan n (onlar anlay p hazmedebilecek kapasiten) yoksa gerisin geriye kaç.
Kalkans z, bu elmas kadar keskin k l c n kar s na gelme. Çünkü k l ç kesmekten ar etmez.
Ben bu sebepten k l c k n na koydum (Yani bu keskin nükteleri anlatmaktan vazgeçtim) ta ki ters bir okuyucu bunu okuyup da yanl mânâ vermesin...”53
“Sel akmaya ba lar ba lamaz önünü kes, yolunu ba'la. Yoksa âlemi peri an
ve harap eder, her taraf y kar.”54
“Bu sözün izah ve erh edilmesi gerekir; ancak (zihinlerin) köhne anlay lar ndan korkar m.
Köhnemi anlay lar ve vizyonu olmayan bak lar, (anlat lacak) fikre yüz
türlü kötü hayal giydirir.
Zira herkes do'ruyu i itip (anlamaya) muktedir de'ildir. (Hakîkat) inciri
her küçük ku un lokmas olabilir mi?
Hele de bu ku ölmü , çürümü (bir halde), hayallere dalm
olursa...”55

kör bir ku

“(o söz) sana söylenecek olsa, aya' n kayar.56
“Bunu yüz türlü açar, anlat r m ama ince sözlerden insan n akl sürçer...
onun için vazgeçiyorum!”57
“Hayallerden öyle libaslara büründün ki neredeyse kötü zanl sofistlere kar acaks n.
sofistte zaten ak l yoktu. Bu yüzden duygudan da oldu, varl ktan da mahrum
kald .
Kendine gel, imdi söz çi'nemek devri. Söylersen halka rezil rüsva olursun.”58
b) Halk n zihin havsalas n n darl ' ve muhataplar n n seviyesinin s 'l '
nedeniyle susmas :
“Ne yaz k, halk n anlay sahas pek dar; halk n havsalas yok!”59
“Vakit dar... fakat o'ul, halk n hat r ve anlay
dar!”

60

53

Mesnevî, I, 690-3.

54

Mesnevî, I, 1743.

55

Mesnevî, I, 2761-4.

56

Mesnevî, III, 1278.

57

Mesnevî, IV, 902.

58

Mesnevî, VI, 2184-6.

59

Mesnevî, III, 13.

60

Mesnevî, IV, 1487.
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“Bundan öte söz inceldi. Ate i azalt, odunu çok atma.
Atma da küçücük çömlek kaynamas n. Anlay
pek yufka.”61

çömlekleri pek küçük ve

c) Anlat lan konuyla ilgili muhatab n tam bir zihinsel konsantrasyonunun
olmay ndan kaynaklanan sükût: Sûfî literatüründe tefrikatu’l-kalp denilen zihin
parçalanm l ' na u'ram bir muhatab n, anlatt ' derin bahisleri anlayamayaca' n beyan eder.
“Bu sözler alelâde halk n akl na göre söylendi... geri kalan ise gizlenmi tir!
Ey töhmetli ki i, senin ak l alt n n paramparça... böyle bir alt na nas l mühür ve damga vuray m?
Akl n yüzlerce mühim i e da' lm ... binlerce iste'e, mala mülke bölünmü !
Bu parçalar â kla bir araya toplamak gerek ki Semerkant ve D ma k gibi
ho bir hale gelsin!
Onlar en küçük parças na kadar toplar üpheden ar n rsan, sana padi ah
mührü bas labilir.”62
“Kendini derle topla topluluk rahmettir; Kendini derle topla da ne varsa
sana söyleyebileyim.
Çünkü söz söylemek, tasdik edilmek içindir... Allah’a irk ko an can, do'ruya
inanmaz.
Fele'in abes eylerine bölünmü olan can, altm sevda aras nda karars z bir
hale gelmi tir.” 63
d) Anlat lan derin bahislerden muhatab n s k lmas nedeniyle aktarmak istediklerini anlatamad ' n ifade eder.
“Yolda , bir müddet usanmay b rak da o güzelin (Cemîl olan Allah’ n cemalinin) bir tek beninin vasf n sana anlatay m.”64
“Binlerce istekli olsa bir de usanan ki i bulunsa elçi, elçilik yapmak istemez,
gönlü so'ur.”65
“Dinleyen uyudu, sözü k sa kes ey hatip... su üstüne yaz yazmay b rak
gayri!
Kalk ey Belk s, al veri pazar k z t ... u kesatç hasislerden kaç!”66
e) Söylemek istediklerinin muhatab na ac gelebilece'i endi esiyle anlatmak istediklerini söylemekten vazgeçer.
61

Mesnevî, VI, 82-3.

62

Mesnevî, IV, 3286-90.

63

Mesnevî, IV, 3294-6.

64

Mesnevî, II, 190.

65

Mesnevî, III, 3604.

66

Mesnevî, IV, 1094-5.
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“Art k (bu kadar söz) yeter... E'er bu sözü uzat rsam de'il ci'er, mermer
bile kan kesilir.
Bu (sözlerden) ci'erlerin kan kesilmemesi; (kalplerin) kat l ' ndan, gafletinden, (dünya ile sürekli) me guliyetten ve bedbahtl ktand r.
Bir gün kan kesilir ama bu kan kesilmenin o gün faydas olmaz. Kan kesilme i e yararken kan kesil!”67
f) Anlataca' konuya muhalefet edeceklerini bildi'i kimi muhataplar n n
tepkisinden çekindi'inden susar.
“Mahrem olmayanlardan çekinmeseydim vefaya ait birkaç söz söylerdim.
Âlem üpheci ve tutulacak bir yer aray c . Onun için bizde deriden hariç
söz söyleyelim.”68
“Dostum, her k l n dibinden bir davul sesi gelmede... Neden imdi susuyorsun?
Hasetçi dü man öyle bir sa' r oldu ki bu kadar davul sesine kar hani, ses
nerede ki? diyor.”69
“Karde lerin gönüllerinde kin oldu'undan Yusuf’umun kuyu dibinde kalmas daha iyidir.”70
Mevlânâ’n n sükûtuyla ilgili say lan bu gerekçeler Mevlânâ’n n dönemindeki muhataplar ndan kaynaklanmaktad r. Ancak anlat lan bahsin kimi zaman
yar m b rak lmas n n bahisle ilgili bir müphemlik meydana getirdi'i; sükûttan
ne et eden bu müphemli'in de günümüz okuyucusu aç s ndan baz anlama sorunlar n tetikledi'i söylenebilir.
g) Sözün, mânây ihâta ve ifade kifayetsizli'inden kaynaklanan sükût:
Muhatab n anlay yetersizli'inden kaynaklanan yukar daki sükût gerekçeleri
yan nda tasavvufî tecrübenin söz ile tam olarak aktar lamamas ndan kaynaklanan bahsin mahiyetiyle ilgili söz söyleme engelinden de bahsetmek gerekir.
Hakîkat-dil ili kisi71 eklinde okuyucunun kar s na ç kan bu anlama sorunu
hakîkat tecrübesinin dil ile tam olarak aktar lmas n n imkans zl ' ndan kaynaklanmaktad r. Ya ad ' tecrübenin hakîkatini “mânâ” olarak nitelendiren Mevlânâ,
di'er sûfî selefleri gibi sözün mânây ifade ve ihatadaki yetersizli'ini s kl kla vur-

67

Mesnevî, I, 3820-2. CiMerin kan kesilmesi mahzun ve müteessir olmaktan kinayedir. AF?r? üzüntü ve düFünceden bir hastal?Ma yakalananlara “CiMeri kan kesildi” tabiri kullan?lmaktad?r.
68
Mesnevî, V, 2141-2.
69

Mesnevî, VI, 1102-3.

70

Mesnevî, VI, 2015.

71

Genel olarak sûfîlerin özel olarak da bnü’l Arabî’nin ifadelerinin hakikat-dil iliFkisi baMlam?nda
deMerlendiriliFine iliFkin geniF bilgi için Fu çal?Fmaya bkz. M. Mustafa Çakmakl?oMlu, bn Arabî’de Ma’rifetin fadesi, nsan yay., 2007.
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gular.72 Rabbanî tecelliye dayanan manevi tecrübenin ifadelerle s n rland r lamay n n Mevlânâ’ya göre temel nedeni; mânây do'uran hâlin mü âhedeye; anlat m n ve sözün ise kula'a hitap etmesidir. Buna i aretle öyle der:
“Gözün bir an içinde gördü'ünü dil, y llarca söylese anlatamaz. Kulak,
idrâkin bir ân içinde gördü'ü eyleri, y llarca dinlese bitmez. Mademki bunun
sonu yok, hadi, var, yine o hamdinde âciz oldu'um eyi anlat!”73
“Görü ünde ek ve üpheden beri olan göz ile lisan aras nda yüz binlerce
senelik yol var desem yine de az söylemi olurum!”74
Binaenaleyh eserlerindeki ifadeler, s n rs z bir deryan n katresi gibidirler.
Mevlânâ, buna i aretle öyle der:
“Ormanlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa yine Mesnevî’nin bitece'ini
umma.”75
“Bu sözü k yamete kadar söylesem, bu bahsi k yamete kadar uzatsam bitmez… yüzlerce k yamet kopar, geçer de yine bu bahis tamamlanmaz.”76
“Bunu erh ve izah etmeye kalk sam Mesnevî seksen cilt de olsa sonu, nihayeti gelmez.”77
Bu yüzden okuyucu Mevlânâ’n n Mesnevî’sini, gazel ve rubailerini okurken
mânân n dil ile tam olarak anlat lamamas ndan kaynaklanan bir anlama sorunu
ile kar kar ya oldu'unu s kl kla hissetmektedir.78 “Marifeti has l olan n dili
sükût eder” sûfî özdeyi inde belirtildi'i gibi tasavvufi tecrübeye ili kin zirve deneyimler ile sükût aras nda yak n bir ba' bulunmaktad r. Ayn özdeyi e at fta
bulunan Mevlânâ, bu zorunluluktan dolay kimi meselelerde sükûtunun daha
faydal olaca' n öyle beyan etmektedir:
“Hakk’ n s rlar n her kime ö'rettilerse, onun a'z n diktiler, mühürlediler!”79
“Bu bahisler buraya kadar söylenebilir. Bundan sonra ne zuhura gelirse gizlenmesi gerektir.
Söylersen de faydas z. Yüz binlerce cehdetsen de anlatmaya çal san yine
aç 'a ç kmaz.
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Bu konuda geniF bilgi için bkz. brahim EmiroMlu, Sûfî ve Dil, Mevlânâ Örne6i, nsan Yay., stanbul 2002, ss. 123-138.
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Mesnevî, III, 1994-6.
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Mesnevî, IV, 513.
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Mesnevî, VI, 2248.
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Mesnevî, III, 3601.
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Mesnevî, III, 4441.
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Bu konuda ayr?ca bkz. Tofigh H. Sobhani, “Mesnevî’de Söz Söyleme Engelleri”, Bildiriler Uluslar
aras? Mevlânâ Bilgi öleni, Kültür Bak., Ankara 2000, ss. 137-142.
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Mesnevî, V, 2240.
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At ve üzengi, deniz k y s na kadar gider. Ondan sonra sana tahtadan bir at
gerek.”80
“Sükût denizdir, söylemek rma'a benzer... deniz seni aramada, sen rma'
arama!
Denizin i aretlerinden ba çevirme... sözü bitir do'rusunu Allah daha iyi
bilir!”81
Hakîkate ili kin mânân n belli bir merhaleden sonras n anlatmaya kalk mak Mevlânâ’ya göre bir yönüyle muhal di'er yönüyle de gereksizdir. Bu yüzden
der ki;
“Söz, bu halin övü üne gelince kalem de k r ld , kâ' t da y rt ld .
Hiç deniz, bir kaba s 'ar m ? Aslan bir kuzu kap p götürebilir mi?”82
“E'er bundan ötesini anlatmaya kalk rsam ahmakl k etmi olurum. Çünkü bunu açmak, bunu anlatmak, anlay n ötesindedir.
(Farz muhal) e'er söyleyecek olsam ak llar kopar; yazmaya kalk sam birçok kalemler k r l r!”83
Bu noktada zihne öyle bir soru gelmektedir. Anla lamamaktan bu kadar
ikâyet eden, sözün mânây ifade edemeyece'ini belirten bir dü ünür olmas na
ra'men Mevlânâ nas l oluyor da eserleriyle Fars edebiyat n n en velut müelliflerinden biri haline gelebiliyor? Anla lma engellerine ra'men bu meselelerden bahsedi inin nedenine ili kin cevab yine Mevlânâ’n n kendisi vermektedir.
2. Anla lma Endi esi Ta mas na Ra'men Söz Söyleme Gerekçeleri
Ya an lan hakîkat deneyimi tümüyle anlat lamaz olsa da Mevlânâ’ya göre
bu hususta tümüyle sükût edip hiçbir eyin anlat lmamas ç kar yol de'ildir.
Çünkü ya ad ' de'erli tecrübeyi di'er insanlarla payla man n bir erdem oldu'una, bunun yolunun da söz ve anlat m oldu'una kanidir ve bu erdemi yerine getirme i tiyak içindedir. Bu yüzden tümüyle anlat lamaz olsa da en az ndan di'er
insanlar ondan haberdar etmek maksad yla hakîkate dair bir anlat dan yanad r.
Sözleri, bölgenin kendisi de'ildir ancak anlayabilenler için birer harita ve k lavuzdur. Mevlânâ bu hususu öyle îzah eder:
“E'er sadece manevi beyan kafi gelseydi âlem halk , tamam ile i ten güçten kesilir, âlemin nizam bozulurdu.”84
“Gerçi bu ak l, anlatmada aciz oldu ama yine de acizcesine anlatmas gerek.
Çünkü hepsi anla lmayan bir ey bilin ki tümüyle de at l vermez.
Bulutunun tufan n içemezsen su içmeyi nas l terk edersin?
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Mesnevî, VI, 4620-2.
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Mesnevî, IV, 2062-3.
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Mesnevî, V, 4195-6.
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Mesnevî, II, 1755-6.
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Mesnevî, I, 2624.
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S rr at p ortaya koyamazsan kabuklar n anlat, onunla anlay lar tazele!
Sözler sana göre kabuklardan ibarettir ama ba ka anlay lara göre tamam yla içtir.”85
Mevlânâ’y söz söylemeye sevk eden di'er bir gerekçe udur: Sözlerinin
tebli' ve ir ad gayesiyle söylendi'ini bu yüzden muhataplar n n kabul veya reddinden ziyade kendi vazifesiyle ilgilendi'ini belirten86 Mevlânâ, bu hususu davet
ve tebli' görevini uzun süre îfâ etmesine ra'men toplumundan çok az ki inin
kendisine inand ' Nuh Peygamber örne'i üzerinden öyle izah eder:
“S r, ancak s rr bilenle e ittir. S r, onu inkâr eden ki inin kula' na söylenmez.
Fakat Allah’tan davet etme emri gelince art k halk n kabul edip etmemesiyle ne i imiz var?
Nuh, tam dokuz yüz y l kavmini davet edip durdu. Her an da kavminin
inkâr artt .
Fakat söylemeden vazgeçti mi? Hiç sükût ma'aras na çekilmeye kalk t
m?
Köpeklerin havlamas ile kervan, hiç yolundan kal r m ?
Ay ' olan gecede dolunay, köpeklerin havlamas ile yürüyü ünü a' rla t r r m , dedi.
Ay, ' n saçar, köpek de havlar durur. Herkes, yarad l na göre bir hizmette bulunur.”87
“Mü teri, gev ek ve so'uk bile olsa yine sen onu ça' r. Çünkü böyle emredilmi tir.
Do'an ku unu uçur, ruh güvercinini tut. Dâvet yolunda Nuh’un yolunda
yürü.
Allah için hizmette bulun. Halk n kabul etmesiyle, ret etmesiyle ne i in var
senin.”88
Baz lar taraf ndan anla lmak istenmese de Nuh Peygamber gibi söz söylemekten vazgeçmeyece'ini ifade eder:
“Ne babas , Kenan’a ö'üt vermeden usand , ne o kötü o'lun kula' na babas n n bir sözü girdi!”89
Kendisini bir Ramazan davulcusuna benzeten Mevlânâ, davetine bekledi'i
kar l ' temelde insanlardan de'il Allah’tan umdu'unu, söyledikleriyle de Allah’ n emrini ifa etti'ini belirtmektedir:
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Mesnevî, V, 16-20.
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Mesnevî, 2929-32.
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Mesnevî, VI, 8-14.
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Mesnevî, VI, 843-5.
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Mesnevî, III, 1329.
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“Hacca gidenler, neden bir ses duymadan “Lebbeyk” deyip duruyoruz derler mi?
Hakikatte onlara u “Lebbeyk” demeyi nasip edi , her lâhza tek Allah’tan
gelen bir sestir.
Ben de koku ald m, biliyorum bu kö k, bu konak, can meclisinin kuruldu'u
yerdir, topra' da kimyad r.
Hafif ve tiz na'melerle bak r m ebediyen onun kimyas na vurup duraca' m.
Nihayet bu sahur davulum, denizleri co turacak, inciler saçacak, ihsanlarda
bulunacak.
.....
Ben de suçlar affedip örten Allah için bu kap dan sahur davulu çal yorum,
benim de ümidim onda.
Paras n almak için mü teri mi istiyorsun? Gönül! Allah’tan daha iyi mü teri nerede var?”90
Söz söylemesinin di'er bir gerekçesi, muhatap ve okuyucusuna duydu'u
efkattir. Tecrübe etti'i ilahi güzelliklerden di'er insanlar da haberdar etme i tiyak n n bir göstergesi olan ifade ve ö'ütlerini, mü fik bir annenin çocu'una efkati nedeniyle gö'sünden akan süte benzeten91 Mevlânâ, bunun gerekçesini öyle
ifade eder:
“(O söz) sana söylenecek olsa, aya' n kayar; ayet onun hakk nda sana
hiçbir ey söylenmezse de yaz k olur sana.” 92
-lhamdan kaynaklanan veçhesi itibariyle sözlerinin Cenab Hakk’ n bir
lütfu oldu'unu, ya'mur gibi Hakk’ n bu rahmetinden kimsenin mahrum b rak lmak istenmedi'ini belirtir.93 Yine bu gerekçeye i aretle bir ba ka yerde öyle
der:
“Ey gönül, bunca ra'betsizli'e ra'men sen yine de padi ah n sadakas n
saç, esirgeme!
Ey gökyüzünün elçisi, sen usananlara bakma, at n s çratadur, oynatadur!”

94

Baz sözlerinin de ya ad ' hâlin meydana getirdi'i manevi sarho luk nedeniyle iradesi d nda ifadeye döküldü'ünü beyan eder.95

90

Mesnevî, VI, 870-9.
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Mesnevî, I, 2548.
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Mesnevî, III, 1278.
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Bkz. Mesnevî, IV, 1489.
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Mesnevî, III, 3611-2.
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Mesnevî, IV, 3297-9.
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Mevlânâ’ya göre sözün di'er bir faydas udur. Sözlerindeki maksad anlamayan birinin bu anlay s zl ' ilânihaye sürmeyebilir. Muhatap, anlayamad klar n günün birinde anlayabilecek k vama gelebilece'inden, yahut ifadelerin onlar anlayabilecek birilerine ula ma ihtimali bulundu'undan, söyleyip anlatmada
yarar mülahaza etmektedir. 96 Zira ehli için de'erli s rlar içeren bu sözler, onlar
anlayabilecek tek bir ki i ç ksa dahi yine de söylenmelidir. 97
II. ANLATIMDA BA VURULAN YÖNTEM VE USULDEN KAYNAKLANAN ANLA ILMA SORUNLARI
Tümüyle anlat lamaz olsa da hakîkat tecrübesi Mevlânâ’ya göre madem
bir ekilde anlat lmal d r. O halde “insanlar n geneli taraf ndan ya anmam bir
tecrübeyi onlara anlat rken nas l bir yol ve metot izlenmelidir?” sorusu ortaya
ç kmaktad r.
Bir ifade veya söz, muhatap veya okurun zihnindeki kavramlar harekete
geçirmedikçe okuyucu üzerinde istenen tesiri uyand ramad ' ndan maksad na
eri mi say lmaz.98 Bu yüzden bir yazar, okur ve muhatab n n zihnindeki kavramlar kendi zihnindeki kavram ve olaylar gibi sunar. Bu kavram ve sembollerden
hareketle kendi zihnindeki kavramlarla ili ki kurar. Bu sayede muhatab ile güçlü
bir ileti im kurma yan nda vermek istedi'i mesaj da daha anla l r ve tesirli k lm olur.
A. SEMBOL K D L KULLANIMININ ORTAYA ÇIKARDIJI SORUNLAR
Kitle psikolojisi uzmanlar s radan bir toplulu'un ortalama zeka seviyesinin 12 ya ndaki bir çocu'un IQ’sü düzeyinde oldu'unu söylemektedirler. Muhataplar nca anla labilme amac n n tahakkuku için okuyucunun alg düzeyine ait
araçlar n kullan lmas zarureti Mevlânâ’y , anlataca' konular herkesin hisse
ç karabilece'i misâller ve hikâyeler ile aktarma yoluna sevk eder. Mevlânâ’n n
eserlerine ili kin baz anlama sorunlar n n tetikleyicisi olan sembolik dil kullan m
da i te bu noktadan itibaren devreye girmektedir. Sembolik dil kullan m , didaktik gaye için bir aç dan zaruridir. Zira Mevlânâ’ya göre konu mac yüz dil bilse
dahi onu dinleyen sadece bir dil biliyorsa, hatip dinleyenine sadece anlad ' dil ile
hitap edebilir. Yine bir baba, akl yla dünyay idare etse bile küçük çocu'uyla konu urken çocu'un diliyle ona hitap eder. Çünkü cahile bir eyler ö'retmek için
ö'retmen, kendi dilini terk edip ö'rencinin seviyesine inmelidir.99 Anla labilmek
için muhatap ve okuyucunun alg düzeyine ait araçlar kullanman n zaruretini
Mevlânâ öyle ifade eder:
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Mesnevî, IV, 2025-8.
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Mesnevî, III, 3200-2.
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MuallimoMlu, Hitabet, ss. 11-2.
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Mesnevî, II, 3314-9.
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“- im çocu'a dü tü., gayri çocuklar n a'z n kullanmam lâz m!
Mektebe git de sana ku alay m yahut kuru üzüm, ceviz ve f st k getireyim
diyeyim!”100
“Bu sözler alelâde halk n akl na göre söylendi... geri kalan ise gizlenmi tir!”
101

Temelde bu talim gerekçesine binaen Mevlânâ, özellikle Mesnevî’de mecaz,
istiâre, te bîh, k yas, mesel, sembolik imgelem gibi birçok edebi söz sanat n kullanmakta; mesaj n ço'unlukla hikâyelerdeki metaforik anlat mla okuyucuya
sunmaktad r. Bu gerekçe ile Mesnevî’nin bir anlam sarmal üzere telif edildi'ini
öyle beyan eder:
“Öyle bir anlat ki duyunca fazilet sahibi de kabul etsin, hiç bir eyden anlamayan adam da.
Herkesin akl n n erip, fikrinin anlayaca' bir tarzda anlat.
Söz söyleyen kemal sahibi olursa, söz sofras n yayd m sofras , her türden
yemekle dolu olur
Ki hiçbir konuk mahrum kalmas n; her biri kendisine uygun g das n bulup
als n.
Kur’an gibi ki o, mânâda yedi katt r (yedi farkl anlam sarmal ndan olu maktad r); havass n da avam n da ondan doydu'u, beslendi'i kendilerine uygun
bir g dalar bulunmaktad r.”102
“Bu misâl getirme, söz aras nda bir vas tad r. Herkesin anlamas için vas ta
artt r.
Bir delile ba'lanmadan kurtulmu olandan ba ka kim ate e vas tas z girebilir?”103
Mevlânâ’n n anlay kolayla t rmak amac yla birer vas ta olarak ba vurdu'u sembolik dil, kimi zaman bir anlama sorununa dönü ebilmekte; okuyucu
hikâye, misâl ve te bihlerin zâhirinde kalarak as l mesaja nüfuz edemez hale gelmektedir. Bu yüzden verdi'i misâl ve kulland ' te bihlerin anlatmak istedi'i ey
ile bütünüyle özde olmad ' n 104 s kl kla vurgulamak zorunda kalmaktad r.
Mevlânâ’n n bu yöndeki baz ifadeleri öyledir:
“(Tasvir için) verilen bu ey bir örnek, bir misâldir onun misli de'il. Bu örne'i de donmu kalm ak l, bunu anlas n diye getirirler.”105
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Mesnevî, IV, 2577-8.
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Mesnevî, IV, 3286.
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Mesnevî, III, 1893-7.
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Mesnevî, V, 228-9.
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ÖrneMin bkz. Mesnevî, I, 504.
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Mesnevî, VI, 118.
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“Ey delil isteyen, bu misâl (anlat lmak istenenin esas na) yak r bir örnek
de'il, ama anlay az olan için ancak bu örne'i bulabildim.”106
“Kemal vas flar n n mahiyetleri, yaln z eser ve misâlleriyle bilinir. Bundan
ba ka bir tarzda (onlar ) kimse bilemez.
Çocuk çiftle menin mahiyetini bilemez. (Bunu çocu'a ancak) ‘O ey, (bildi'in) helva yok mu? - te onun gibi lezzetlidir’ dersen (biraz kavratabilirsin).
Fakat ey taklide yap m adam, çiftle medeki lezzet, helvadaki lezzete
benzer mi? O nerede, bu nerede?
Fakat sen çocuk gibi oldu'un için o ak ll adam da sana (onun) tatl l ' na
nispetle o misâli getirdi.
Çocuk çiftle menin mahiyetini bizzat tecrübe ederek/ayn- hal ile bilemezse de misâlle bir yönünü anlayabilsin diye o te bih yap lm t r.
O halde (ey çocuk tabiatl olup henüz kemale ermemi ki i!) bu misâlden
sonra ben, bunu biliyorum desen yanl olmaz, do'rudur; fakat bilmiyorum dersen de sözün yine yalan olmaz.”107
Okuyucunun verilen misâlleri yanl ve yüzeysel alg lamas na ili kin ortaya ç kan mü küle i aret eden Mevlânâ, bunu okuyucuya îzah etmenin yolunun
da yine okuyucunun bildi'i bir alandan misâl vermekten geçti'ini belirtir:
“Bu sözden farklar, mü küller ortaya ç kar; çünkü bu i hakîkatte buna
benzemez ki; bu bir misâldir.
(Nas l “Sen aslans n” denildi'inde) aslanla cesur ve yi'it bir insan aras nda
sonsuz farklar vard r.
Fakat ey (aradaki nisbeti) iyi gören ki i! Misâldeki aslanla yi'idin can n
tehlikeye atmadaki cesaretine ve can yla oynamas ndaki birlik ve benzerli'e bak.
O yi'it kimse cesarette aslan n misâli olur; fakat her bak mdan aslan n ayn s ve misli de'ildir.
Bu dünyada (bile) her bak mdan birbirinin ayn olan iki nak ve sûret yoktur ki ben sana tam olarak mislini (temsil eden bir misâl) göstereyim.
(Bu nedenle bari) akl , (içine dü tü'ü) a k nl ktan bir miktar kurtarmak
için yine nak s bir misâle el atay m:”108
Kullan lan sembolik dil nedeniyle okuyucunun Mesnevî’deki sûret-mânâ
ayr m na dikkat etmesi gere'ine i aret eden Mevlânâ, anlama faaliyetinde bulunan okuyucuya te bih ve misâllerin zâhirindeki sûretten öteye geçip mânâya
nüfuz etmeye çal mas n tavsiye eder:
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Mesnevî, VI, 3719.
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Mesnevî, III, 3636-41.
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Mesnevî, IV, 419-24.
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“Söylenenler, hikâyenin sûretinden ibarettir, sûreti anlayabileceklerin anlay na, onlar n tasavvur aynalar na göre söylenmi tir. Bu hikâyenin
hakîkatindeki mukaddesli'e iner de söz söylemeye kalk rsam utanc mdan ba
da kaybolur, sakal da, kalem de. Ak ll olana bir i aret yeter.”109
“... Ey aciz! Sen k ssadan hisse almaya bak!
Hikâyeleri duyup ‘Nak ’ kelimesine ‘$’ harfinin eklendi'i gibi o k ssalar n
sûretine ba'lanan, d yüzüne kap lan ki iye benzeme.”110
Ey birader; hikâye bir ölçek gibidir, mânâ onun içindeki taneye benzer.
Ak ll kimse mânâ tanesini al r, ölçek nerededir, hangi haldedir, ona bakmaz.”

111

“O, mânad r, faûlün fâilât de'il.”112
“Â klar n tevazuundan bir koku alas n diye topra' mütevaz k ld m,
ayaklar alt na serdim.
Bir dervi in a k ile nas l de'i ece'ini anlaman için topra' n ye erip canlanmas n örnek verdim.
$u yerinden k m ldamayan da'lar da sana â klar n sebât n söyler dedim.
Ancak o'ul, o (â k n hâli) mânad r, bunlar sûret. Fakat anlay a yakla t rmak için bu misâller lâz m.
Kederi, dikene benzetirler. Dikenin kendisi de'ildir, bu benzeti , ancak
uyand rmak ve anlatmak içindir.
Kat gönüle ta derler. Gönlün ta la münasebeti yoktur, fakat bir örnektir
verirler i te.
Gerçekte onun t pk s olmaz. Fakat öyle de'ildir de deme; ay b te bihe ve
anlat a ver.”113
Mesnevî’de hikâye ve te bihler yer almas na ra'men maksat hikâye anlatmak de'ildir. Mesnevî’nin mânâs na vak f olamay p onu hikâye ve masallardan
ibaret görenleri Mevlânâ, Kur’an’a bak p da onda öncekilerin efsanelerinden ba ka
bir ey göremeyen inkarc lara benzetir.114 Bu yönüyle Mesnevî’yi bir ipe benzeten
Mevlânâ, muhatab n n bu ip ile kuyudan ç kabilece'i gibi kuyunun derinliklerine
de inebilece'ini; bunda ipin de'il onu maksad do'rultusunda kullanan n sorumlu
oldu'unu belirtir.115 Hikâye ve misâllerin sûretinde kal nmas n n okuyucuyu as l
mesajdan uzakla t raca' n ifade eder:
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Mesnevî, V, 1891’den sonraki baFl?k.
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Mesnevî, II, 3615-6.
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“Sen sûrete kap lm yolunu yitirmi sin. (Sûrete bak p) mânây elden b rakt ' n için onu bulam yorsun.”116
“Mâna denizine susam san Mesnevî adas ndan o denize bir ark aç.”117
“Söz, bil ki u bedene benzer, mânâs da içindeki cand r.
Ba gözü, daima bedeni görür, can gözü ise, hünerli can .
Mesnevî’nin sözlerindeki sûret de sûrete kap lan azd r r, yolunu kaybettirir, manâya bakan ki iye de yol gösterir, do'ru yolu buldurur.
Allah da ‘Bu Kur’an, gönüllerine göre baz lar na do'ru yolu gösterir, baz lar n n da yolunu az t r” buyurmu tur.’”118
Vermek istedi'i mesaj ve anlatmak istedi'i konular yerine muhataplar n n
anlat lan hikâyenin zâhirindeki olay örgüsünü merak edi leri nedeniyle kimi zaman mesajlar n veremedi'ini, bu yüzden hikâyenin içyüzünün kapal kald ' n
belirtir.119 Bu ikâyetini bir ba l k halinde ayr ca zikreder.120 Anlat lan bahislerin
mânâs n b rak p hikâyenin zâhirine meraklanan muhatab n , çocuksu arzular
pe inde olmas ndan dolay k nayarak öyle uyar r:
“Ne vakte kadar çocuklar gibi ceviz ve kuru üzüme tak l p kalacaks n?
O'ul, bizim cismimiz cevizle üzümdür. E'er sen er isen bu ikisinden de
geç!
E'er sen geçmezsen Allah’ n lütfu ve keremi seni dokuz kat gökten geçirir.
$imdi hikâyenin zâhirini dinle, fakat taneyi samandan ay r ha!”121
“(O söz) sana sûret içinde (somut) bir misâlle söylenecek olsa, ey delikanl ,
hemencecik o (misâldeki) sûrete yap r (o sûreti hakîkat san rs n)!
Aya' n yok ki bir yerden bir yere gidebilesin, yahut çal p çabalay p aya' n bu balç ktan kurtaras n.”122
“Dinleyen, gaflet uykusunda olmasayd , can kula' aç k bulunsayd sözde
k yas perdesini y rtard n ya!”123
Bir çocu'un oyun ile gerçek hayata al t r lmas gibi Mevlânâ da hikâye ve
misâllerle okuyucusunu anlatmak istedi'i derin mevzulara al t rd ' n beyan
eder:
“Denizden dön, yüzünü karaya çevir. Oyundan oyuncaktan bahset, çocu'a
bu daha iyi!
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Mesnevî, II, 196-8.
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Çocuklu'unda oyunla oynarsa da yava yava ak l denizine â ina olur, o
denize dalar, yüzer.
Çocuk, oyunla ak llan r, oynaya oynaya akl ba na gelir onun. Oyun, görünü te akla uymaz ama i böyledir i te”124
Hikâye ve misâllerle örülü sembolik dil kullan m herkesin bir ekilde istifadesine dönük didaktik gaye yan nda u amac da gütmektedir. Mevlânâ, di'er
sûfî selefleri gibi ku dili (mant ku’t-tayr) dedi'i bu imgesel dil arac l ' yla
sûfîlerin kendi aralar nda ehli olmayana kapal bir ileti im vas tas geli tirdiklerini
belirtir. 125 Bu sayede kendi aralar nda rahatça haberle ip mahrem sayd klar s rlar n da yabanc lardan koruyabilmektedirler. 126
III. MEVZU’ VE YAZARDAN KAYNAKLANAN ANLA ILMA SORUNLARI
A. BAZI FADELER N LHAMA DAYALI OLU U
Mevlânâ’n n eserlerindeki ifadeler temelde ya an lan manevi tecrübenin dil
ile ifade edilebilen k s mlar na kar l k gelmektedir. Eserlerindeki ana temâ, bir
ârifin “Mutlak Hakîkat” ile diyalogudur. Söz, laf z ve kavram gibi dilin her türlü
ifade formunun üzerinde tecrübe düzeyinde gerçekle en ve Mevlânâ’n n gönlünde vuku bulan Rabbanî tecelliler esnas nda Mevlânâ’n n da pasif bir dinginlik
halinde oldu'u söylenebilir. Ya ad ' hâlin zihninde b rakt ' tesiri sonraki a amada insanî düzleme tercüme etmek isteyen ârif zat, bu tesirin insani düzlemdeki dü ünce formuna yans yabilenlerini, insanlarla payla abilmek ve ya ad ' hâlin
lezzetinden onlar da haberdar edebilmek için dile ve söze ait kal plara ba vurur.
$iir söyler, eserler telif eder.
Binâenaleyh Mevlânâ ve di'er âriflerin eserlerindeki kimi ifadeleri, Rabbanî
bir vârid neticesinde meydana gelmeleri bak m ndan vâridin önce zihne oradan da
ifadeye aktar lan ikinci bir tercümesi gibi dü ünmek mümkündür. Buna i aretle
Mevlânâ, Mesnevî’nin ba lang ç beyitlerinde “Herkes kendi zann nca benim dostum
oldu ama kimse içimdeki s rlar ara t rmad .”127 der. Bu yüzden okuyucu, Fars edebiyat n n velut müelliflerinden biri olan Mevlânâ’n n ifadelerinin, tecrübe aysberginin görünen k sm oldu'unu unutmamal d r.
Mevlânâ, eserlerine yans yanlar n gönül boyutunda ya ad ' Rabbânî diyalogun ilhama dayal bir neticesi oldu'unu de'i ik vesilelerle ifade eder. Bu ifadelerin bir kaç öyledir:

124

Mesnevî, VI, 2253-5.

125

Mesnevî, II, 3779.

126

Mesnevî, VI, 4009-12.

127

Mesnevî, I, 6. Asl? ve çeviri Farsça Türkçe çevirilerde Fu tercümelerden istifade edilmiFtir.Veled,
Nahifi, Can, Adnan.
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“Sözü, s r kö künün kap s n n sesi bil. Bu ses kap n n aç lmas ndan m geliyor kap n n kapanmas ndan m ? Buna dikkat et.
Kap sesi duyulur kap ise görünmez. Bu sesi duyars n z ancak kap y görmezsiniz.”128
“E'er (gayb âleminin birbiri ard nca gelen) tazyik ve zuhurat olmasayd ,
cüz’i ak l, akl- küllîden bahse kalk mazd ...
Fakat birbiri ard nca gelen tazyîk ve zuhurat sebebiyle o (mânâ) deryas n n
dalgalar buraya (cüz’i akla/insan bilincine) ula r.”129
“Birinin g das , nur- Celâl olursa art k nas l olur da o adam n duda' ndan
sihr-i helâl do'maz?
G das , ar gibi vahiy olan ki inin gönlü, nas l olur da balla dolu bulunmaz?”

130

“- i bilene göre bu (söylediklerim) hikâye de'ildir; kendi hâlimin vasf ve
sad k sevgilinin huzurudur”131
-fadelerinden sözlerinin salt be eri düzlemle s n rl olmad ' anla lmaktad r. Yine bu meyanda olmak üzere kendisini söyleten ilahi tecellinin kimi zaman
söz söylemesine mani oldu'unu;132 yedi'i maddî g dalar n bazen manevi feyzine
engel oldu'unu belirtir.133 Molla Câmî’nin (ö. 898/1492) Mevlânâ’y tasvir için
söyledi'i me hur “Peygamber de)ildir ancak kitab vard r” ifadesi de Mevlânâ’n n
eserlerindeki ilham boyutuna i aretle söylenmi tir.
Ârif bir zat n istifade edebilecekler için tebli' ve ir ât gayesiyle söz ile d ar
vurdu'u gönül diyalogu, söze dökülmese de as l mecras olan gönülde devam
etmektedir. Mevlânâ bu hususu de'irmen ve nehir suyu te bihiyle öyle ifade
eder:
“De'irmene ihtiyac n z kalmad ' için de'irmenci, suyu nehrin yata' na
ak tt .
(Çünkü) söz söyleme kudreti, ö'retmek için a'za gelir; yoksa o sözün ayr
bir mecras vard r.
Sessizce ve ak tekerrür etmeksizin, akan bir damlas bir daha akmaks z n
ta alt ndan nehirler akan (cennetteki) gül bahçelerine kadar ak p gider.”134
Ârifin as l arzulad ' diyalogun da bu oldu'unu beyan eder:

128

Mesnevî, VI, 3482-3.

129

Mesnevî, I, 2214-5.

130

Mesnevî, VI, 2925-6.

131

Mesnevî, III, 1149.

132

Bkz. Mesnevî, III, 3719; IV, 2061.

133

Bkz. Mesnevî, I, 3990-1; III, 2513-4.

134

Mesnevî, I, 3089-91.
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“-lahî, kelam n harfsiz ve sessiz zuhur etti'i o makam , can m za sen göster.”

135

Sözlerinin, gönlündeki ilahî s rdan kaynakland ' na dikkat çeken ve söz ile
gönül s rlar aras ndaki yak n ili kiye; “Benim esrar m feryad mdan uzak de)ildir,
ancak (her) gözde ve kulakta (o s rr görüp duyabilecek) o nur yok”136 beytiyle i aret
eden Mevlânâ, di'er bir aç dan sözün bu s rra ili kin mânây yüklenmedeki takatsizli'ine de baz ifadelerinde öyle i aret eder:
“Söz, gerçi bir bak mdan mânây açar ama on bak mdan da örter, gizler!”137
“Söz yuva gibidir, mânâ ku gibi...”138
“Bu (ilahi) nefha, o soluk de'ildir ki söze s 's n, anlat labilsin.”139
“Allah sanatlar söylenebilmekten söze gelmekten çok üstündür.”140
“Bu söz dard r, derecesi pek a a' d r. Yoksa baya' bir eyin has n has ile
ne münasebeti var?”141
“Bu söz, hadde hesaba s 'maz...”142
Manevi tecrübeye dayanan kimi ifadelerin ilham boyutundan sarf nazar
edilerek seküler ve rasyonel birer metin gibi de'erlendirilmesi, okuyucunun bu
ifadeleri anlamas n güçle tirmektedir.
B. ATAHAT TÜRÜ BARELER ANLAMA SORUNU
Ya ad ' e siz ve sonsuz tecrübeyi dilin s n rl kal plar içinde ifadeye çal an Mevlânâ’n n söz vas tas na ba vurmas durumunda anlama sorununa kaynakl k eden baz ibareler ortaya ç kmaktad r. Tasavvuf literatüründe atahât denilen bu ibareleri; bir sûfî, hakîkat deneyiminin söze dökülemeyen k sm n ifade
etmeye çal rsa ne olur? sorusunun cevab gibi görmek mümkündür. Zâhiren
paradoksal görünmelerine ra'men sûfîyâne derin anlamlar ta yan atahât ifadeleri ya an lan tecrübeden kaynaklanmaktad r. Tecrübesi ile dilin s n rl l ' , sûfîyi
bu tür bir paradoksa sürüklemektedir. Di'er bir ifadeyle tecrübesinin tan mlanamayan yönünü aktarmak isteyen sûfînin bundan ba ka bir seçene'inin olmad '
da söylenebilir.
Mevlânâ, ârif bir zat n lisan ndan zuhur eden atahat nevinden paradoksal
ifadeleri, de'i ik te bihlerle sevgilinin a'z ndan ç kan cilveli azara, ekmek eklindeki ekere, put ekli verilmi alt na benzetir. Okuyucunun bu tür ifadelerin

135

Mesnevî, I, 3092.

136

Mesnevî, I, 7.

137

Mesnevî, IV, 2973.

138

Mesnevî, II, 3292.

139

Mesnevî, V, 3635.

140

Mesnevî, VI, 27.

141

Mesnevî, IV, 3732.

142

Mesnevî, VI, 1555.
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zâhirine bak p saçma kabul ederek terk etmesi yerine mânâs na bak p anlamaya
çal mas n daha kazan ml bir metot olarak görür. Söz düzeyinde sonradan kazand klar paradoksal görüntü nedeniyle okuyucudan bu sözlerin derunî anlam ndan yüz çevirmemesini ister.143
HER OKURUN ANCAK
HT YACI OLANI GÖREB LECEJ
GERÇEJ
Soyut mânâlardan bahseden bir dü ünür olmas na ra'men Mevlânâ’n n
hayata ili kin gerçeklerden kopuk, fantastik bir sûfî oldu'u söylenemez. Okuyucu, Mevlânâ’n n anlatt ' bahislerde adeta aya' n n fiziksel âlemden kesildi'ini
hisseder; ancak bahsetti'i olay n genel varl k dairesindeki konumu ve i leyi ine
dair yapt ' realist izah, okuyucunun hayata gerçekçi ve tutarl bir gözle bakmas na büyük katk sa'lar. Varl k dairesinde vücut bulan ve cereyan eden eylerin
arka plan ndaki ilahi arketipe ili kin yapt ' izahlarla meselenin niçin boyutunu
realist bir tarzda ortaya koyar. Mevlânâ’n n dü ünce sistemiyle ilgili bahsedilen
bu özelli'in üslûbuyla ilgili konumuza da âmil oldu'unu söyleyebiliriz.
Bu meyanda olmak üzere sözleriyle ilgili farkl anlay seviyelerinin mevcudiyeti Mevlânâ’ya göre tabiî bir sürecin sonucudur. $öyle ki ona göre âlemde
sahip olunan eyler kevnî bir ihtiyaç do'rultusunda verilmektedir. Yüce Yarat c
varl k sahnesindeki her eyi ihtiyaç sahipleri için yaratt ' ndan kevnî ihtiyaç ilkesini Mevlânâ’n n bu yöndeki ifadelerinden144 hareketle Allah’ n âleme koydu'u bir
sünnetullah olarak tan mlamam z mümkündür. Mevlânâ’ya göre âlemdeki her
de'erli ve güzel ey, ancak ona gerçekten ihtiyaç has l edenlere aç lmaktad r. Köstebek örne'i üzerinden bu hususu öyle ifade eder:
“Cenâb Hak köstebe'e göz vermemi tir; zira beslenmek (ve hayat n sürdürmek) için göze ihtiyac yoktur.
Mademki gözü ve basîreti olmadan o ya topra' n içinde ya ayabiliyor; o
hâlde göze ne ihtiyac var?”145
Bir eye sahip olman n, bir eyi elde etmenin öncelikli art , o eye ihtiyaç
hissetmektir. Ancak buradaki ihtiyac n her insan n birçok eye muhtaç oldu'unu
söylemesi eklinde yüzeysel ve sözel bir ihtiyaç olmad ' n belirtmeliyiz. Bahsedilen ihtiyaç hâli; insan n ihtiyaç duydu'u eye yönelik varl ' n n yapt ' bir tan kl k ve motivasyondur. Eksiklik hissinden kaynaklanan bu motivasyonun olmay , insan gerçekte muhtaç olmad ' eye kar ilgisiz k lar. Bu ilgisizlik de o eyden mahrumiyeti do'urur. Mevlânâ ihtiyaçs zl k ile mahrumiyet aras ndaki ili kiyi öyle ifade eder:
“Söyle! Âlemde bir sürü insan n mahrum olmad ' bir nimet var m ?
143

Bkz. Mesnevî, I, 2885-93.

144

Bkz. Mesnevî, III, 3208-11; I, 2386-8.

145

Mesnevî, II, 3285-6.
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Öküz ve e ek için ekerin ne faydas var?”146
Âlemdeki ihtiyaç ilkesi gere'i Mevlânâ’ya göre ifadelerinde i aret etmek istedi'i hakîkate ili kin mânâlar ancak o mânâlara ihtiyaç duyanlara aç lmaktad r:
“Anlat lan anlamaya, söyleneni dinlemeye liyakatin yoksa söz söyleyenin
söyleme kabiliyeti seni görür anlar da yatar, uyur!
Arayan, arad ' n bulsun diye yerden ne biterse ihtiyaç sahibi için biter.”147
“Delik kulakl istidat sahibi, nuru bulur. Çünkü o fare gibi karanl 'a a k
de'ildir.”148
“Anlamaya kabiliyeti olan kimseye ta lar, kerpiçler bile dile gelir de anlat lmas gerekeni adamak ll anlat r!”149
Yine bât l bir gönlün Mevlânâ’n n sözlerinin sûretinde kalarak, kendisine
uygun bât l anlamlar ç karmas gayet do'ald r.150 Bunun gerekçesini öyle îzah
eder:
“Bu söz, kemal bak m ndan sonsuzdur. Hakîkatten haberi olm yan mahrumlara hayal görünür.”151
“Temiz söz, hakîkatten uzak olan gönüllerde karar etmez, nurun asl na
dek gider.
Çarp k ayakkab , nas l çarp k aya'a uyarsa $eytan n afsun ve efsanesi de
do'ru olmayan gönüllere uyar.
Hikmeti istedi'in kadar tekrarla... ona ehil de'ilsen hikmet, senden ne kadar uzak!
-ster yaz, ister belle… -ster bahset, ister söyle!”152
E siz k ymeti haiz hakîkate dair sözlerinin anla labilmesinin zannedildi'i
kadar kolay ve basit olmad ' n belirten Mevlânâ, okuyucuyu i aret etti'i mânâya
ehliyet ve liyakat kazanmaya te vik eder. Bu yöndeki ifadelerinden baz lar öyledir:
“Haz rl ' n ve istidad n olmadan bir madene bile gitsen bir habbe alamazs n.
Hani erkekli'i olmayan adam n k z almas gibi. Tutal m k z pek güzel,
gümü gibi bedeni var, ona ne fayda?
....
Yeni do'mu çocuk, araptan, kebaptan, kö klerden, kubbelerden ne anlar?
146

Mesnevî, II, 1071-8.

147

Mesnevî, III, 3207-8.

148

Mesnevî, V, 25.

149

Mesnevî, III, 3203.

150

Bkz. Mesnevî, II, 3635’den sonraki baFl?k.

151

Mesnevî, V, 3937.

152

Mesnevî, II, 316-9.
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Bu örne'in sonu gelmez, sözü k sa kes. Yürü, istidat elde etmeye çal .”153
“Sen, bu sözlere (bu s rlar almaya) kulak kesil ve kabiliyet kazan ki sana
alt ndan küpe takay m.”154
“San r m s n ki Mesnevî sözlerini okuyas n da ucuzca, bedavaca duyas n,
anlayas n!
Yahut hikmet sözleri ve gizli s rlar, kolayca kula' na girsin a'z na gelsin!
Duyars n, duyars n ama sana masal gibi gelir... D yüzünü duyars n, iç yüzünü de'il!
Bir güzel, ba na, yüzüne çar af n örtmü , senden yüzünü gizlemi !
-nat ve inkar ndan Kuran, sana nas l $ehname yahut Kelile ve Dimne gibi
masal kitab olarak gelirse! (Mesnevî de senin gözüne böyle görünür)
-nayet sürmesi gözünü ayd nlat r, açarsa hakîkat ile mecaz o vakit ay rt
eder, anlars n!
Yoksa koku almayan adama misk de bir, f k da... de'il mi ki koku alm yor!”155
Zikredilen gerekçeye binaen Mevlânâ’ya göre her okuyucunun Mesnevî’den
görüp alg layabilece'i ancak kendi seviyesine uygun oland r. Bu hususu öyle
ifade eder:
“Bu kitap, masal diyene masald r... fakat bu kitapta hâlini gören, bu kitapla
kendini anlayan ki i de erdir!
Mesnevî, Nil rma' n n suyudur... K ptîye kan görünür ama Musa kavmine
kan de'ildir, sudur!”156
“Namahremlerin gözlerinden pek gizli ama mahremlere meydanda, apaç k”

157

“Bu söz, hem apaç kt r, hem de pek gizli. Çünkü sinek, ankaya mahrem
olamaz.”158
“Rahmet çe mesi, onlara haram oldu...”159
Allah’ n ayetlerinin dahi yanl dü ünceli insanlarca bât l ekillerde tevil
edilip yorumlanarak dalalete dü ülebildi'ini belirten Mevlânâ, verdi'i ip örne'i ile
Mesnevî’nin de nâehil kimselerce istismar edilebilece'ini; bunda eserdeki ifadelerden ziyade okurun niyetinin belirleyici oldu'unu öyle ifade eder:

153

Mesnevî, VI, 4425-36.

154

Mesnevî, I, 2912.

155

Mesnevî, IV, 3459-65.

156

Mesnevî, IV, 32-3.

157

Mesnevî, V, 3306.

158

Mesnevî, VI, 1937.

159

Mesnevî, VI, 2272.
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“Bu ince nükteleri yanl anlay p dalalete dü memek ve i in (ve mânân n)
tâ sonuna eri mek için Allah’ n inayetini iste!
Çünkü Kur’an’dan bile ço'u kimse (onu anlayamad klar ndan) yolu a rm lard r; baz ki iler o ipe160 sar larak kuyunun dibine gitmi lerdir.
Ey inatç , yücelere ç kmak sevdas nda de'ilsen ipin ne suçu var?”161
Mevlânâ’ya göre nas l ki sermayesi ve bir ey alma niyeti olmayan ki i, pazardaki mallara sadece göz ucu ile bak p geçerse Mesnevî’deki mânâlar n gerçek
mü terisi olmayan bir okuyucunun da bu ifadelere bak ahmakça bir okuyu tan
ileri geçemez.162 Okuyucusunu i aret etmek istedi'i mânâlara gerçek al c olmaya
davet eden163 Mevlânâ, yine bu meyanda Mesnevî’yi gök yüzündeki y ld zlara
benzetir. Y ld zlardan ancak bu konuda bilgisi olanlar istifade edip yol bulabildi'i
gibi gönül burçlar ndan haberdar olmayan n da Mesnevî’den gerekti'i gibi istifade
edemeyece'ini belirtir. 164 Bir ba ka yerde yine bu meyanda öyle der:
“Bu, Mesnevî, vehim ve üphe karanl klar n ayd nlatan, zan ve tereddüt
hayallerini gideren bir 'a benzer. Fakat bu ' hayvani duyguyla görmenin
imkân yoktur.”165
SONUÇ YER NE
Mevlânâ’n*n Anla6*lma(Ma) Duas*
Mevlânâ’ya göre kevndeki sünnetullah gere'i herkes kendi liyakat ve ihtiyac na uygun olan görebildi'inden anla lmas yla ilgili murad da bu ilahi iradeye
mutab kt r. Bu yüzden Mesnevî’deki e siz ve sonsuz de'erdeki “hakîkate” dair
mânâlar n, liyakati olmayanlardan gizlenmesinin daha do'ru olaca' n dü ünerek
bu konuda Allah’a ilticada bulunmu ve duas n n da Allah taraf ndan kabul edildi'ini öyle beyan etmi tir:
“Bu cana canlar katan söz, Nil suyudur... Yarabbi sen onu Kipti’nin gözüne
kan göster!”166
“Zaten bu (Mesnevî) O’nun meydana getirdi'i bir feryattan ibarettir. Yarabbi, sen gizli olan koru, onu meydana ç karma.”167
Allah’ m, sen örtücülü'ünle ört, ay p görenlere bunu gösterme, onlar kör
et.

160

Kur’an’? Kerim’e ip denilmesi ayette geçen urvetu’l-vüska tabirinden mülhemdir. (bkz. Bakara
2/256, Lokman 31/22).
161
Mesnevî, III, 4209-11.
162

Mesnevî, VI, 828-32.

163

Mesnevî, VI, 842.

164

Mesnevî, V, 4227-9.

165

Mesnevî, VI, “Dibace”.

166

Mesnevî, IV, 3430.

167

Mesnevî, VI, 2001.
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Allah, ben, e i olmayan güne le kötü huylu yarasan n gözünü ba'lam m
dedi.
Bak

noksan yarasan n gözünden, o güne in y ld zlar da gizlidir.”168

Mesnevî’yi, Cenâb- Hakk’ n irade ve ilham yla meydana getirilen bir
hakîkat bahçesine benzeten Mevlânâ, giri ruhsat na liyakati olmayanlar n bu
bahçedeki hakîkat meyvelerinden istifade edememesi için bahçenin etraf n n
misâl, te bih, hikâye ve di'er söz sanatlar ndan meydana getirilen bir çeperle
çevrildi'ini belirtir.169 Di'er bir te bihinde Mesnevî’nin hakîkat bahçesine ehil
olmayanlar n ad m atmamas için bahçenin etraf na baz yemlerin serpildi'ini,
midesi küçük ku lar n bu yemleri yiyip onlarla kanaat ederek daha ileri gitmekten
al kondu'una i aret eder. Mevlânâ kimi konulardaki sükûtunun nedenini de bu
gerekçeyle ba'lant l olarak öyle ifade etmektedir:
“-çimdeki tatl l k ve zevkten dolay (ehli olmayanlar bu zevkin fark na
varmas nlar diye) yüzümü ek itmi otururum; söylenecek fazla sözümün olmas ndan dolay sükût ediyorum.
-sterim ki bu sûretle tatl l ' m z, yüzümüzün ek ili'iyle iki cihandan da
gizli kals n;
Bu söz, her (ehil olmayan) kula'a girmesin. Onun için yüzlerce ledün170 s rr ndan ancak birini söylemekteyim.”171
Mevlânâ’ya göre anlama faaliyeti dâhil her ey, ancak Allah’ n tevfik ve
takdiriyle gerçekle ti'inden eserlerindeki hakîkati liyakatsizlerden koruyacak
olan n da yine Allah oldu'unu ifade eder:
“Her eyi koruyan, Allah’t r.
Koruyucu Allah, nas l olur da birisinin, abes yere bir ey a rmas na müsaade eder?
Ova, ba tanba a alt nla, para ile dolu olsa bile hiç kimse, Allah’ n izni olmad kça bir arpa bile alamaz.
Tutulmadan, kekelemeden yüzlerce kitap okusan Allah takdir etmediyse
akl nda hiçbir ey kalmaz.
Fakat Allah’a kulluk edersen bir kitap bile okumadan yeninden, yakandan
duyulmad k bilgiler bulursun.”172
Binâenaleyh günümüzde Mevlânâ’n n eserlerinden herkesin kendi liyakatine uygun olan anlamas ile Mevlânâ’n n yukar daki dua ve temennisinin para168

Mesnevî, VI, 180-2.

169

Mesnevî, VI, 84-90; I, 1729.

170

Kehf 18/65 ayetindeki ilm-i ledün ibaresine iFaret edilmektedir. Ayetin meâli Föyledir: “Biz ona
kat m zdan bir rahmet vermi ve taraf m zdan bir ilim ö6retmi tik.”
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Mesnevî, I, 1760-2.
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Mesnevî, VI, 1928-32.
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lellik arz etti'ini söyleyebiliriz. Mevlânâ, do'al olarak herkesin eserlerindeki
hakîkate dair mânâlardan istifade etmesini arzulamaktad r. Ancak pratikte reel
olan ey, kutsal kitaplar dâhil bir metni herkesin kendi seviyesine uygun ekilde
yorumlad ' d r. Bu reel durum, Mevlânâ’y e siz ve sonsuz bir hakîkatin onu
görmeye ve ondan istifadeye ehil olmayan bak lardan gizlenmesi vak as na raz
hale getirmi tir denilebilir. Günümüzdeki vak an n da Mevlânâ’n n bu murad ndan pek farkl oldu'u söylenemez.
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