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ÖNSÖZ 

Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Selâtu selâm habibullah 

olan Allah Rasulu ve Ehl-i Beytine, ashabına, Yüce Mevlâ’nın 

dostlarına, dini uğruna çalışan ve kendini bu yola adayan seçkin 

kulları üzerine olsun. 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, ilâhî ve hakk dinin seçkin mutasavvıf ve 

âlimlerindendir. Gönül dünyamızın seçkin önderlerinden bir olan 

Mevlânâ’yı, hayatı ve eserleriyle gücümüz nisbetince anlamalı ve 

müslüman kardeşlerimizin de bu seçkin şahsiyeti tanımalarına 

yardımcı olmalıyız.  

Mevlânâ gibi önder şahsiyetlerin bıraktıkları miras, bizlere ilham 

kaynağı ve gönül pınarları olmalıdır. Bu güzide mirasın kaybı, 

toplumun manevi gücünü, idrakini, hikmet ve tefekkür bilincini 

zayıflatır.  

Evrensel ve barış dini olan İslâm’ın, âlemlere rahmet Peygamber’inin 

ümmetiyiz. İlâhî hitabın son nümunesi olan kutsal kitabımız Kur’an-ı 

Kerîm, zaman ve mekân boyutlarının fevkindedir. Kendisine yapılmış 

olan yorum ve tefsirler, beşeri oldukları için eskiyebilir, ancak 

Kur’an’ın kendisi kıyamete kadar hep canlı ve taze kalacaktır.    

Alemlere rahmet Hz. Muhammed’in bildirdiği son ilâhî hitabın sonsuz 

bildirimleriyle yetişmiş ve tüm dünyaya o ilâhî mesajların lütuflarını 

ulaştırmaya çalışan gönül erleri, bu ilâhî kelâmın birer tebliğcileridir. 

İşte Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Fîhi Mâ Fîh adlı kitabı da, bu 
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görevi ifa etmek üzere hazırlanmış ve böylesi bir manevi atmosferde 

örülmüş bir eserdir.  

Fîhi Mâ Fîh eseri üzerindeki çalışmamızı, giriş kısmı ve iki bölümde 

ele aldık. Giriş kısmında Melânâ’nın hayatı ve eserlerini değişik 

kaynaklardan yararlanarak ele aldık. Birinci bölümde Fîhi Mâ Fîh’in 

muhtevası, konuları ve bu mevzuları nasıl işledikleri, Mevlânâ’nın 

muhatapları ve bunlar hakkındaki görüşlerini yine eserden örnekler 

sunarak işledik. İkinci bölümde ise, Fîhi Mâ Fîhte’teki Kur’anî 

motifler üzerinde durduk. Çalışmamızın temelini oluşturan bu bölümü 

daha detaylı bir şekilde ele aldık. Ayetleri, eserdeki işleyişleriyle 

konularına göre tasnif ettik. Ayetin konu ile olan bütünlüğünü dikkate 

alarak eserden alıntılar yaptık Yani ayetin konudaki asıl temasını 

yakalamaya çalıştık. Alıntıların başlıklar altında uyumlu bir anlam 

bütünlüğü içinde olmasına özen gösterdik. Ayrıca Mevlânâ’nın 

bahislerdeki asıl varmak istediği hedefleri gücümüz nisbetince izah 

etmeye çalıştık. 

Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh adlı eserinde pek çok ayetlere ve tefsirî 

unsurlara yer vermiştir. Ayetler, onun bu eserinde en çok kullandığı 

delillerin başında gelmektedir. Ayetleri delil getirme şekli, ele alışı ve 

yorumlama biçimi çok farklı ve cezbedici niteliktedir. Hatalarımızın 

çokça olabileceğini kabul ederek ve gücümüz nisbetince eserdeki 

tefsîri unsurlar üzerinde durmaya çalıştık. 

Mevlânâ Celâleddîn’in, Fîhi Mâ Fîh adlı eserindeki tefsîrî unsurları 

çalışırken, bu eserin farklı tercümelerinden yararlanmakla beraber, 

çalışmamızda mevzunun tercüme eserindeki yerine, sayfasına ve 
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fasıllarına atıfta bulunmak üzere bu tercümelerden birini esas almamız 

gerekirdi. Merhum Ahmed Avni Konuk’un tercüme ettiği, Selçuk 

Eraydın’ın yayına hazırladığı, İz Yayıncılığın İstanbul’da 2018 yılında 

neşrettiği onbirinci baskıyı esas aldık. Bu tercümeyi esas almamızın 

sebebi: Ahmed Avni Konuk tarfından tercümenin Farsça aslından 

yapılmış olması ve bu eserin çeşitli kütüphanelerde bulunan yedi-sekiz 

nüshasından karşılatırma yapılmak suretiyle hazırlanmış olmasıdır. 

Yine eserde yer alan ayetlerin, hadislerin ve beyitlerin orijinal 

halleriyle alınmış olması, diğer tercümelere oranla daha derli toplu 

olması, eserin sonunda yer alan dipnotlar, fihrist ve lügatçenin 

bulunması, ayrıca ayetler indeksi, hadisler ve kelâm-ı kibâr indeksi, 

şahıs ve yer isimleri indeksi, kitap isimleri indeksi, ıstılahlar ve bazı 

kelimeler indeksi gibi bazı açıklayıcı ve yardımcı unsurların 

bulunması bu eseri tercih etmemize sebep ve etkili olduğunu ifade 

edebiliriz. 

Yüce Mevlâ'dan hayırlara vesile kılmasını dileriz. 

                                                        Dr. Mazhar DÜNDAR 

VAN/2021  
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   GİRİŞ 
 

MEVLÂNÂ’NIN HAYATI ve ESERLERİ 

 

1. Mevlânâ’nın Hayatı 

Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmi, Hüseyin Celâleddîn-i 

Hatibi’nin oğlu Muhammed’in (ö. 628/1231) oğludur.1 Babası daha 

çok Bahâeddin Veled olarak bilinmektedir. Halkın ona olan sevgisi ve 

bilgisiyle meşhur olduğundan dolayı “Sultanül-Ulema” ünvanını 

kazanmıştır.2  

Mevlânâ’nın annesi, Belh şehrinin emirlerinden Rükneddîn’in kızı, 

Mâder-i Sultan olarak bilinen ve Lârende’de (Karaman) medfun olan 

Mümine Hatun’e (ö. 625/1227) dir.3    

Mevlânâ Celâleddîn’in, Afganistan’ın sınırları içerisinde bulunan Belh 

şehrinde dünyaya gelmiş olmasına rağmen Rûmî diye bilinmesi ve bu 

şekilde şöhret kazanmasının nedeni, “Diyâr-ı Rûm” olarak bilinen 

Anadolu’da ikamet etmesi, hayatının uzun bir dönemini burada 

 
1 Tahir, Büyükkörükçü, Hakiki Vechesiyle Mevlâna ve Mesnevî, İstanbul, Bedir 
Yayınları, trs. s. 19. 
2 Abdulbâkî, Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn’in Hayatı, Felsefesi, Eserleri, 
Eserlerinden Seçmeler, İkılâp Kitapevi, İstanbul, 1959, s. 44; Mehmed, Önder, 
Gönüller Sultanı Hazreti Mevlâna, İstanbul, Fatiş Yayınevi, 1961, s. 3; 
Bedîüzzaman Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, Trc. Feridun Nafiz Uzluk, Milli 

Eğitim Basımevi, İstanbul, 1963, s. 4; Emine Yeniterzi, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995, s. 1; Şefik Can, Mevlânâ, Hayatı, 
Şahsiyeti ve Fikirleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995, s. 31; A. Selahaddin, 

Hidayetoğlu, Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rumî Hayatı ve Şahsiyeti, 
Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Konya, 1996, s.7.     
3 Abdulbâkî, Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 44; Ahmed Kabaklı, Mevlânâ, 

Emek Gazete ve Matbaacılık, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 1984, s. 12;  
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geçirmesi ve türbesinin burada bulunması gibi sebeplerden olabilir. 

Oysa Mevlânâ Celâleddîn, her daim kendisini Horasan halkından 

saymıştır.4  

Onun meşhur lakabı olan “Mevlânâ” diye anılmasının sebebi, 

Selçuklular döneminde büyük alimlere, bilginlere ve şeyhlere 

“büyüğümüz, efendimiz” manalarına gelen ve onlara hitaben 

kullanılan bir terim olmasıdır. Mevlânâ’nın bu lakabı öylesine meşhur 

olmuş ki, çoğu zaman adının yerine kullanılmıştır.5    

Baha Veled’in kendisinden sonra varis olarak bıraktığı Mevlânâ 

Celâleddîn’in doğum tarihi birçok müellifi düşündürmüştür. Tarihçi 

Will Durant, Mevlânâ’nın doğumunu 1201, Mavrice Barres ise 1203 

olarak kabul etmektedirler.6 XIV. yy’da Mevlânâ’ya ait menkıbeleri 

toplayan Mevlevi bilgini Eflâki Ahmed Dede’nin “Âriflerin 

Menkıbeleri” adlı eserinde Mevlânâ’nın 6 Rebiüllevvel 604 (30 Eylül 

1207) tarihinde doğduğu rivayet edilir.7 Son yıllarda bu mevzuda 

yapılan araştırmalar sonucunda Mevlânâ’nın 1207 yılından çok daha 

önce doğduğu ileri sürülmektedir. Şöyle ki Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh adlı 

eserinin bir yerinde, Semarkand’ı Harezmşahlılar tarafından muhasara 

 
4 Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, Çev. Tahsin Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul, 1989, I/4-5; Füruzanfer, Bedîüzzaman, Mevlânâ Celâleddîn, s. 

4-5; Yeniterzi, Emine, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, s. 1-2; Adnan Karaismailoğlu, 
Mevlânâ’nı Hayatı ve Çevresi, Karatay Belediyesi Yayınları, Konya, 2002, s. 22.   
5 Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 3; Kâmil Yaylalı, Mevlânâ’da İnanç Sistemi, 
Sebat Ofset, Konya, 1987, s. 92; Mustafa Usta, Divân-ı Kebir’de Mevlânâ’nın 
Eğitim Görüşü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 
1995, s. 15. 
6 Önder, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlâna, s. 22. 
7 Bkz. Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/77. 
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edilişine dair bir hatırasını anlatırken: “Semerkand’da idik ve 

Harezmşah, Semerkand’ı muhasara etmiş, asker çekmiş, savaşıyordu” 

demektedir. Bahsedilen tarihi olayın 1207 yılında vuku bulduğu 

düşünülecek olursa, Mevlânâ’nın bu tarihlerde hatıralarını 

unutmayacak bir yaşta, hiç olmazsa 7-8 yaşlarında olması ihtimali 

vardır. Şu halde onun doğum tarihinin, 1207 yılından çok daha 

önceye, en azından 1200 yılına alınması lazım gelir. Bu böyle olunca 

Baha Veled’in, Belh’ten göçtüğü sıralarda, bir çok kaynağın 

kaydettiği gibi, Mevlânâ bir çocuk değil, yetişkin bir delikanlıdır. 

Nişabur’da Feriduddin Attar’la görüştüğü zaman da bir delikanlı 

olmalıdır. Mevlânâ Celâleddîn’I, Konya topraklarına ayak bastığı 

yıllarda da, en azından 28-30 yaşlarında babası Baha Veled’in 

kendisine miras bıraktığı kürsüde herkesin saygısını üzerinde toplayan 

genç, dinamik bir bilgin olarak görmekteyiz.8 

Mevlânâ Celâleddîn, pek asîl ve şerefli, ârif ve mürşid bir aile olan ve 

Hatibî diye tanınan meşhur bir aileden gelmektedir. Dedesi Hüseyin 

Celâleddîn otuz üç yaşında iken vefat ettiği zaman, peder-i 

muhteremleri Muhammed Bahaeddîn iki yaşında idi. Ati’nin ilim ve 

irfan adamlarından biri olmaya namzet bu kıymetli çocuğu, annesi pek 

müstesna bir titizlikle büyütmüştür. Hatta bir gün oğlunu, evinin 

mahfuz bir köşesinde itina ile koruduğu kütüphanelerine götürerek: 

“Oğlum Bahaeddîn, bu kitaplar muhterem babanın çok kıymetli 

tuttuğu ve hiç elinden bırakmadığı kitaplarıdır. Onları şimdiye kadar 

 
8 Önder, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlâna, s. 22. 
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pek çok kimseler istediği halde kimseye vermedim ve bugüne kadar 

sakladım. Sen de oku, çalış babanın oğlu olduğunu göster ve yüce 

neslinin adını, sanını unutturma” demiştir.9 

Bahaeddîn Veled, muhterem validesinin fazlasıyla nasihat ve teşvik 

edici kıymetli sözlerinden kuvvet alarak kendisini o asrın en ileri 

gelen ilim adamları pâyesine yetiştirdi. O ülkelerde “Sultan Veled” 

diye anılmaya ve şöhreti dillerde dolaşmaya başladı. “Sultanul-

Ulema”, tıpkı atası ve dedeleri gibi dünya saltanatına, ilim ve ibadeti 

tercih ederek müderrisliğe devam eder, devamlı olarak Hanefi fıkhını 

okutur, talebelerin ve halkın sorduğu muğlak suallere fetva ve 

cevaplar verirdi. Ayrıca haftanının muayyen günlerinde halka çeşitli 

vaazler ve nasihatler vererek etrafına irşad ve tenvirde bulunurdu.10 

Sultan’ul-Ulema, ilim, iktidar ve kuvvetli natıkası sayesinde az 

zamanda muazzam bir cemaate rehberlik etmeye başladı. Büyük bir 

halk kitlesi onu hürmetle ziyaret eder ve pervane misali etrafında 

toplanırlardı. Sabah namazı sonrasından başlamak üzere ikindi vaktine 

kadar talebelerine ilmi tedrisatta bulunur, o vakitten sonar da günün 

geri kalan kısmında müritlerle ilgilenirdi. Onlara da hakikat ve marifet 

eğitimini verirdi. Haftanın belli günlerinde halka vaaz ve nasihatler 

verir, irşada devam ederdi. Bu sohbetlere insanlar çokça rağbet eder 

ve büyük kalabalıklar ve izdihamlar yaşanırdı.11 Halkın bu yüksek 

teveccühü karşısında onu çekemeyenler, Harezmşah’a giderek Şahı, 
 

9 Büyükkörükçü, Hakiki Vechesiyle Mevlâna, s. 18. 
10 Abdullah Sarı, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, Tasvîri Efkâr Matbaası, İstanbul, 
1287, I, 27-28; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/5-6.   
11 Sarı, Cevâhir-i Bevâhir I, 27-28; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/5-6.   
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Sultan'ul-Ulema aleyhine kışkırtırıyorlar. Bunun üzerine Harezmşah, 

Sultan'ul-Ulemanın başka bir memlekete gitmesini haber verdi.12  

Bahaeddîn Veled 1212 veya 1213 yılında aileyisle birlikte Belh’ten 

ayrıldı. Hacca gitmeye niyet ettiğinden dolayı Bağdat’a doğru yola 

çıktı. Nişabur şehrine vardıklarında Bahaeddîn’in şanını duyan Şeyh 

Feriduddin Attar (ö. 618/1221) onunla görüşmeye geldi. Bu hicret 

esnasında Mevlânâ 5-6 yaşlarında bir çocuktu.13 Attar “Esrarname” 

adlı kitabını bu çocuğa hediye etti ve babası Bahaeddîn’e: “Umarım ki 

yakın bir gelecekte oğlun âlemde yanacak olan gönüllere ateş 

verecek” dedi.14 Söylentilere göre Mevlânâ, bu kitabı daima yanında 

saklamış, kitaptaki bazı hikâyeleri sonradan Mesnevî adlı kitabına 

almıştır.  

Molla Câmî’nin Nefahat’ül-Üns adlı kitabında yazdığına göre, 

Bahaeddîn Veled Bağdat’a girdiğinde halktan bazıları: “Bu kalabalık 

cemaat hangi kavme mensuptur, nereden gelip nereye gitmektedirler” 

diye sorunca, Bahaeddîn “Allah’tan geldik, gene O’na gidiyoruz. 

 
12 Büyükkörükçü, Hakiki Vechesiyle Mevlâna, s. 19. 

13 Sipehsâlar Ferîdûn b. Ahmed, Risâle (Mevlânâ ve Etrafındakiler), Çev. Tahsin 
Yazıcı, Tercüman Binbir Temel Eser, İstanbul, 1977, s. 21; Eflâkî, Âriflerin 
Menkıbeleri, I/12.  
14 Abdurrahman, Câmî, Nefehâtu’l-Üns (Evliyâ Menkıbeleri), Çev. ve Şerh. Lâmiî 
Çelebi, Haz. Süleyman Uludağ ve Mustafa Kara, İstanbul, 1995, s. 634; Devletşâh, 
Tezkire-i Devletşâh, Çev. Necati Lügal, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 
1990, I/229; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 25; Kabaklı, Mevlânâ, s. 20; 

Selahaddin Yaşar, Mevlânâ, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1988, s. 17; Önder, 
Gönüller Sultanı Hazreti Mevlâna, s. 21; Eva de Vitray Meyerovitch, Mesnevî 
Mutlağın Aranışı, Trc. Mehmet Aydın, Selçuklu Belediyesi Yayınları, Konya, 1996, 
s. 34; Hidayetoğlu, Hazret-i Mevlânâ, s. 9; İsmet Kayaoğlu, Mevlânâ ve Mevlevîlik, 

Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2002, s. 69.     
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Allah’tan başka da kuvvetimiz yoktur” der. Bu söz Şahabeddîn es-

Sühreverdî’ye ulaşınca: “Bunu ancak Belhli Bahaeddîn söyler” diye 

karşılamaya koyulur, bineğinden inerek Bahaeddîn’in dizlerini öper ve 

tekkesine buyurmasını rica eder. Ancak Bahaeddîn: “Bilginlere 

medrese daha münasiptir” diye daveti kabul etmez ve müritleriyle 

beraber Mustansıriyye Medresi’nde ikamet etmiştir.15  

Bahaeddîn Veled, Bağdad’ta bir süreliğine kalmıştır. Kaldığı dönem 

içerisinde Bağdad’ın meşhur şeyhleri, alimleri ve ahalisi ile sohbetler 

ederek onlara telkinlerde bulunmuştur.16  

Sultânu’l-Ulemâ Bahaeddîn Veled, Bağdat’taki ikametinden sonra 

hacca gitmek için bu şehirden ayrıldı. Bu arada halifenin hediye 

olarak gönderdiği üç bin Mısır dinarını “Haramdır, şüphelidir” diyerek 

kabul etmediğine dair bir söylenti vardır. Hac dönüşü Şam’a uğradı ve 

oradan da Erzincan tarafına geldi. O dönemlerde Erzincan, 

Mengüceklerin hakimiyetinde idi. Sultanları, ilim ehlini çokça sever, 

himaye eder ve korurlardı. Erzincan’da hüküm süren Fahreddîn 

Behramşah Sultan da tıpkı diğer selefleri gibi ilim adamlarını sever, 

onlara iyilik ve ikramda bulunurdu. Hatta o dönemin sultanları bu 

yönleri ile nam salmışlardır.17 Burada kalmaları için çokça ısrara 

edildiyse de Sultânu’l-Ulemâ, bu teklifleri kabul etmemiş, ancak 

Akşehir’de bir medrese yapmaları halinde orada kalabileceklerini 

ifade etmiştir. Bu teklifi muhatapları tarafından kabul edilince 
 

15 Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 27. 
16 Sipehsâlar, Risâle, s. 22; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/13; Câmî, Nefehâtu’l-
Üns, s.632; Sarı, Cevâhir-i Bevâhir, I/30. 
17 Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 29; Can, Mevlânâ, s. 36. 
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Erzincan’dan Akşehir’e gittiler. Bu seferlerinde, Fahreddîn 

Behrâmşah ve muhterem eşi İsmeti Hatun kendilerine eşlik 

etmişlerdir. Orada dört yıl kadar bir süre kaldılar, dersleri ve irşad 

faaliyetleri sürekli bir şekilde devam etmiştir.18   

Akşehir’deki dört yıllık ikametten sonra Fahreddîn Behrâmşah ve eşi 

İsmeti Hatun’un vefatı üzerine sırasıyla, oradan Sivas’a, daha sonra 

Kayseri’ye, sonrasında Niğde’ye ve oradan da Larende’ye (Karaman) 

geçmiştir.19  

Bahâeddin Veled, Karaman’da yedi yıl kalarak buradaki medresede 

dersler okutmuş, camide vaazlar vermiştir. Muhammed Celâleddîn ise, 

babasının verdiği derslerden ve vaazlardan azami derecede 

faydalanmış, üstün bir gayretle çalışmış, ilim ve irfanını bir hayli 

arttırmıştır.20  Sultânu’l-Ulemâ, bu sıralarda artık on sekiz yaşına 

gelen Mevlânâ Celâleddîn’i, şehrin ileri gelenlerinden Semerkantlı 

Hoca Lala Şerafeddin’in kızı Gevher Hatun ile evlendirdi (623/1226). 

Bu evlilikten Sultan Veled diye anılan Mehmed Bahaeddîn ile 

Alâeddîn Mehmed dünyaya geldi.21  

Devrin hükümdarı Alâeddîn Keykubad, Bahaeddîn Veled’in şan ve 

şöhretini duyunca, ona şöyle bir haber yollayarak Konya’ya davet etti: 

“Eğer bizim başkentimize zahmet eder gelir de, Konya şehrini kendi 

 
18 Sipehsâlar, Risâle, s. 22; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/21; Can, Mevlânâ, s. 36. 
19 Önder, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlâna, s. 22. 
20 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/22-23; Câmî, Nefehâtu’l-Üns, s. 632; Can, 

Mevlânâ, s. 37;  Önder, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlâna, s. 23. 
21 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/23; Câmî, Nefehâtu’l-Üns, s. 632; Füruzanfer, 
Mevlânâ Celâleddîn, s. 29; Can, Mevlânâ, s. 37.    
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evladının makamı yaparsa, ben yaşadığım müddetçe onun kulu ve 

müridi olurum.”22 Sultânu’l-Ulemâ bu davete icabet ederek çocukları 

ve müritleriyle birlikte yola çıktıklarında, Alâeddîn Keykubad kafileyi 

yolda karşıladı ve büyük bir saygı ile onları şehre getirdi.23 Altunpâ 

Medresesi’nde onları misafir etti. Konya halkı da Bahaeddîn Veled’i 

büyük bir sevgi ile bağrına bastı ve vaazlarını büyük bir ilgi ile takip 

ederek istifadeler elde etti.24 

Aradan uzun yıllar geçti ve Sultan’ul-Ulema artık ihtiyarlamıştı. 

Ömrünün son dönemlerinde hastalanarak (629/1231) senesinde seksen 

yaşında iken, bir Cuma sabahı Mevlâsına ve Hakk’ın rahmetine 

kavuşarak bu dünyadan irtihal etti.25  

Mevlânâ Celâleddîn, babasının ahirete irtihali sırasında, yirmi dört 

yaşlarında idi.26 Hem babasını ve hem de kendisini çok seven 

dönemin Sultan’ı Alâeddin Keykubat, Mevlânâ’nın babasının yerine 

geçmesi ve onun makamına oturması arzusunu bildirdi. O da 

 
22 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/24-25; Can, Mevlânâ, s. 38; Önder, Gönüller 
Sultanı Hazreti Mevlâna, s. 27. 
23 Sipehsâlar, Risâle, s. 23; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/25; Meyerovitch, 

Mesnevî Mutlağın Aranışı, s. 11; Can, Mevlânâ, s. 38; Önder, Gönüller Sultanı 
Hazreti Mevlâna, s. 27. 
24 Câmî, Nefehâtu’l-Üns, s. 633; Sipehsâlar, Risâle, s. 23; Meydan Larousse, 

Celâleddîn Rûmî mad. İstanbul, 1979, II/2175; Sultan Veled, İbtidânâme, Çev. 
Abdulbâkî Gölpınarlı, Güven Matbaası, Ankara, 1976, s. 241-242; Eflâkî, Âriflerin 
Menkıbeleri, I/25-26; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 41; Can, Mevlânâ, s. 39-

40; Önder, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlâna, s. 28-29. 
25 Sultan Veled, İbtidânâme, s. 242-243; Devletşâh, Tezkire-i Devletşâh, I/300; 

Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 45; Can, Mevlânâ, s. 41; Gölpınarlı, 
Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İnkılâb Kitabevi, İstanbul, 1953, s. 355. 
26 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, 49. 
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babasının yerine geçerek, vaaz, irşad ve tedrisat işlerini sürdürmeye 

devam etti.27  

O dönemlerde babasının eski talebelerinden olan Seyyid Burhâneddin-

i Muhakkik, Horasan ve Buhara ilim adamlarının başında gelirdi. Bu 

zât-ı muhterem, Muhammed Celâleddîn’in ilmen ve irfanen yetişmesi, 

hakikat ve marifet hususunda kemale erişmesini isteyerek 

Horasan’dan Konya’ya göç etti (630/1232).28  

Seyyid Burhâneddin, o sıralarda Karaman’da bulunan Mevlânâ’ya bir 

mektup yazarak Konya’ya gelmesini ve yanında bulunmasını istedi. 

Mevlânâ Celâleddîn de babasına kavuşmuş gibi bir hayli sevindi. 

Seyyid Burhâneddin, bir yıl Konya’da kalarak Mevlânâ’nın ruhâni 

terbiyesi ile meşgul oldu.29  

Mevlânâ Celâleddîn, babasının vefatından iki yıl sonra, şeyhi Seyyid 

Burhâneddin’in buyruğu ile zâhiri ilimlerini arttırmak ve seyr-i 

sülükteki kemâlini ilerletmek için Şam’a gitmek üzere yola 

koyuldular. Kayseri’ye kadar şeyhiyle beraber giden Mevlânâ oraya 

varınca, şeyhi Seyyid Burhâneddin burada kaldı ve yolculuğa 

müritleriyle beraber devam etti.30 

Mevlânâ Celâleddîn, bundan sonra Haleb’e ve oradan da Şam’a ilim 

tahsili için giderek, orada bulunan pek çok ulema ve meşayihten, 

 
27 Sultan Veled, İbtidânâme, s. 244; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s.48; Can, 

Mevlânâ, s. 41. 
28 Sipehsâlar, Risâle, s. 118; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/57; Füruzanfer, Mevlânâ 
Celâleddîn, s. 50. 
29 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/57-58; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 51. 
30 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/80; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 52. 



18 | Dr. Mazhar DÜNDAR 

 

 

çeşitli ilimler ve fen ilimlerini öğrendi. Çünkü o dönemlerde Şam ve 

Haleb, en önemli ilim merkezleri olarak görülüyordu.31 Haleb’teki 

“Halaviyye Medresesi”nde iki üç yıl eğitim alan Mevlânâ, daha sonra 

Şam’a gitti.32 Aynı dönemde ancak hayatının son dönemlerini yaşayan 

Şeyhi Ekber Muhyiddîn b. Arabî ile kavuşma imkânı buldu.33  

Mevlânâ Celâleddîn, Şam’da yaklaşık dört yıl kaldıktan sonra, 

üstadlarından ilmî icazetler alarak Konya’ya döndü. Dönüşte 

Kayseri’ye uğradı. Seyyid Burhaneddin’i ziyaretinden sonra ailesine 

döndü.34 

Haleb ve Şam’daki ciddi bir tahsil hayatından sonra Tefsir, Hadis, 

Fıkıh, Usûl ve Kavâid konularına tamamen vâkıf, Kitap ve Sünnete 

bağlı bir şahsiyet ve tasavvufa da hâkim bir insan idi.35 Bu müstesna 

hal ile Mevlânâ Konya’da az zamanda büyük bir itibar kazandı ve 

sayısız talebeler topladı. Mevlânâ Sadruddîn-i Konevî’nin halkasına 

devam eder ve bu Şeyh Efendi kendisine “Mevlânâ” diye hitapta 

bulunurdu.  

Mevlânâ Celâleddîn, eğitim-öğretim faaliyetleriyle uğraşmanın 

yanısıra, gerçek manada bir mahbûb ve mâşûk olan Hakk Teâlâ’ya 

tam ve kâmil manada aşık olmak, O’nda fani olmak istiyordu.36 İşte 

bu manada Mevlânâ’yı yetiştirecek olan, durgun denizi coşturacak, 

 
31 Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 52; Can, Mevlânâ, s. 43-44. 
32 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/80-83; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 52-58. 
33 Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 58-59; Can, Mevlânâ, s. 44. 
34 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/87; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 60. 
35 Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 53. 
36 Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 65-66. 
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fikir gemisini harekete geçirecek, büyük tufanı kopartacak, 

Mevlânâ’yı gerçek manada Mevlânâ yapacak, esrarengiz ve ârîf bir 

insana ihtiyacı vardı. Nihayet bir gün medresesinden evine giderken, 

önüne ansızın ve hiç tanımadığı, o hayalindeki zâtı muhterem Pir 

Şems-i Tebrîzî çıktı (642/1244).37 Şems-i Tebrîzî’nin sorduğu soruya 

müsbet cevap vermesiyle38 Şems bayıldı ve yere düştü. Mevlânâ’ya 

bir aşk kıvılcımı sıçradı. Şems-i evine götürdü. Şems-i Tebrizî 

kerameti zahir, kemalâti açık bir pir-i kâmil idi. Onun da iştiyakla 

aradığı adam Mevlânâ idi. Şems ile Mevlânâ üç ay kadar yalnız 

bulundular. Mevlânâ, Şems’le aralarında geçen sohbetlerinden azamî 

istifadeler sağlamıştır.39 

Sultan Veled’in beyan ettiği üzere, Mevlânâ Celâleddîn’nin Şems-i 

Tebrîzî ile olan muhabbeti tıpkı Hz. Musa’nın Hızır (as) ile olan 

dostluğu ve sevgisi gibidir. Musa Peygamber, Kelîmullah rütbesine 

haiz bir resul ve nebî iken, Allah eri Hz. Hızır’a tâlib omuştur. 

Mevlânâ Celâleddîn de, ilim, makam, derece gibi hususlarda kâmil 

 
37 Sultan Veled, İbtidânâme, s. 249-250; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s.67; Can, 

Mevlânâ, s. 47. 
38 Şems: “Ey Müslümanların önderi, Seyyidu’l-Enbiya Muhammed Mustafa (sas) mi 

büyüktür? Yoksa Bâyezid (Bestâmi) mi?” dedi. Mevlânâ, verdiği uzunca cevabın 
sonunda: “…Öyleyse o, şah-ı enbiyânın rütbesi kime müyesser olabilir ve Bâyezid’le 
ölçmek nasıl düşünülebilir?  Yani bir okyanus nerede, o okyanusun körfezi nerede? 
Hiç mukayese edilebilir mi?” dedi. Bkz. Sipehsâlar, Risâle, s. 124-125; Eflâkî, 
Âriflerin Menkıbeleri, I/91; Sarı, Cevâhir-i Bevâhir I, 37.  
39 Sipehsâlar, Risâle, s. 125; Sultan Veled, İbtidânâme, s. 50; Eflâkî, Âriflerin 
Menkıbeleri, I/92; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 77. 
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seviyelerde iken, manevi derecesi yüksek olan Şems-i Tebrîzî’nin 

tâlibi olmuş ve onun nurunda gark olmuştur.40  

Mevlânâ Celâleddîn, Şems-i Tebrîzî ile dostluğundan sonra adeta 

öteki dostlarından kopmuştu. Onun dostluğuna sımsıkı sarılır, mali 

imkânlarını ve kendisine gelen hediyeleri yolunda harcardı. Bu 

sebepledir ki, Mevlânâ’nın başta aile fertleri olmak üzere, talebeleri ve 

dostları Şems’e kötü gözle bakmaya başladılar.  Yani Şems-i Tebrîzî 

ile Mevlânâ’nın mânevi alışverişleri ve muhabbetleri böyle devam 

ederken, bu hali çekemeyenler aleyhlerine dedikodu etmeye 

başladılar. Toplumda biriken bu kin ve nefret neticesinde, Şems’e 

kötülük etme eğilimi ortaya çıktı ve ona fenalık yapmayı kastettiler.41  

Son gelişmeler karşısında Şems-i Tebrîzî, Konya’dan çıkmaya mecbur 

kaldı. Bu ayrılık Mevlânâ’ya çok ağır gelmişti. Oğlu Sultan Veled’i 

Şam’a gönderdi. Sultan Veled, Şam’da Şems-i Tebrîzî Efendisi’ni 

buldu. Aşırı derecedeki iltifat ve ısrarlardan sonra, heyet halinde 

beraber Konya’ya geldiler (644/1247).42 Bazı kimseler yine bu 

duruma baş kaldırdılar ve hiç umulmadık bir günde, Şems-i Tebrîzî 

yine ortadan kayboldu. Rivayetlere göre, isyan çıkaranlar tarafından 

 
40 Sultan Veled, İbtidânâme, s. 48-49; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 83-84. 
41 Sipehsâlar, Risâle, s. 125-126; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/93; Füruzanfer, 
Mevlânâ Celâleddîn, s. 89-91. 
42 Sipehsâlar, Risâle, s. 129; Sultan Veled, İbtidânâme, s. 58; Füruzanfer, Mevlânâ 
Celâleddîn, s. 99; Can, Mevlânâ, s. 52.  
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öldürülmüş ve bir kuyuya atılmıştır.43 Mevlânâ, pirini çok aradı fakat 

bulamadı. Ancak Şems’in ölmüş olduğu haberini aldı.  

Hakikat ve can yoldaşını yitirmiş olan Mevlânâ Celâleddîn, bundan 

sonra kendi dünyasına çekilmek suretiyle günden güne ilâhî aşkın 

ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Yüce Rabb’ine karşı kendi başına ibadet 

ve itaat etmekle nur ve feyiz alıyor, coşku yaşıyor, kimi zaman 

taşıyor, beyitler ve rubâîler söylüyor, pervâneler gibi dönerek ilâhî aşk 

ve şevkin galeyanını teskin etmeye, sükun ve huzur bulmaya 

çalışyordu. 

Mevlânâ Celâleddîn, mütevâzi bir kişiliğe ve halîm bir tabiata sahip 

idi. Şahsiyetine karşı yapılan yapılan hataları ve fenalıkları çabucak 

affeder, çevresindekilerle her daim hoş geçinir, aleyhinde bulunan 

insanlara bile lütuf ve kerem ile muamelede bulunurdu. 

Etrafında bulunan kimseleri zahiri görünüşleri yani boy, pos, endam, 

giyim ve kuşamlarına göre değil, amellerine ve itikâdlarına göre değer 

verir, boş laftan hiç hoşlanmazdı. Gidip gezdiği yerlerde halkın el ve 

etek öperek aşırı tazim göstermesinden çok sıkılır, yere 

kapanmalarından ve bel kırarak bükülmelerinden hiç hoşlanmazdı. 

Mevlânâ çok riyazet yapar, bazan günlerce birşey yemeden idare eder 

ve çok az uyurdu. Hakk Teâlâ’yı zikretmesi, O’na itaatte bulunması en 

büyük arzusu ve meşguliyeti idi. 

 
43 Sipehsâlar, Risâle, s. 130; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, II/102; Câmî, Nefehâtu’l-
Üns, s.642-643; Sarı, Cevâhir-i Bevâhir, I/42; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 

104; Can, Mevlânâ, s. 54. 
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Mevlânâ Celâleddîn, hayatının her döneminde Allah’ın şeriatine riayet 

ederek yaşamıştır. Her daim kitap ve sünnette uyarak amel etmiştir. 

Çünkü beşerin ıslahı ve kurtuluşu ancak, Kur’an’ın hükümlerine 

uyması ve Hz. Muhammed’in ahlâkına iktidasıyla mümkündür. 

Beşere gelebilecek her türlü kemalin ve faziletin ancak bu iki kaynak 

vesilesiyle gelmesi mümkün olabilir. Bu iki kaynağın dışında 

medeniyet, din ve hatta insaniyet aramak kuru bir temenniden ötesi 

değildir. 

Ömrünü aşka, muhabbete, vecde ve ibadetlere adayan ve bunlarla 

geçiren âşıklar sultânı, ârifler serdârı Mevlânâ Celâleddîn artık son 

günlerine yaklaşmıştı. Hastalığı kırk gün devam etmiştir. Aralık ayının 

on yedisinde 1273 yılında bir pazar günü akşam vakti hakkın 

rahmetine kavuşmuştur.44 Kadı Seraceddin onun cenaze namazını 

kıldırmıştır.45 

2. Mevlânâ’ nın Eserleri 

Mevlânâ Celâleddîn, ömrü hayatını ilim ve irfanla geçirmiş, nefsini 

kemâle erdirmeye çalışmış, Hakk dostlarını aramış, onlarla 

sohbetlerde bulunmuş bir şahsiyettir. Hayatı boyunca öğrenmeye 

çalışmış, bildiklerini insanlarla paylaşmış, nakıs gördüğü insanları 

hidayet yoluna en güzel nasihatlerle ve kibar bir şekilde davet etmiştir. 

Kur’an ve sünneti hakkıyla öğrenerek halka aktarma gayretinde 

bulunmuştur. Ancak bu hususta, işin teorik kısmı olan yazma işinden 

 
44 Sipehsâlar, Risâle, s. 113-114; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, II/17; Füruzanfer, 
Mevlânâ Celâleddîn, s. 149-150; Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 126-128. 
45 Büyükkörükçü, Hakiki Vechesiyle Mevlâna, s. 54. 
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ziyade daha çok pratik yönüne ağırlık vermiştir. Dolayısıyla yazma 

eserlerinin, yaptığı diğer hizmetlere oranla pek de fazla olduğu 

söylenemez. Yazma eserlerinin neredeyse tamamı, oğlu Sultan Veled, 

mürîdi Hüsâmeddîn Çelebi, diğer müritleri, talebeleri, kısacası yakın 

çevresi tarafından derlenerek matbu hale getirilmiştir.  Mevlânâ 

Celâleddîn’in sözleri, yaptığı ilmi çalışmalar, şifahi olarak 

anlattıklarının tümü kayda alınmadığından, onların hepsinin 

bilinmesinin imkânı bulunmamaktadır. Ancak kayıt altına alınmış ve 

günümüze kadar gelebilmiş olan bazı eserlerinden bahsedebiliriz. 

2.1. Mesnevî 

Divân edebiyatımızda bir şiir tarzı olan “Mesnevî” tarz ve üslubunda 

yazılmış olduğu için bu isimle bilinip tanınan Mesnevî eseri, başından 

sonuna kadar manzum tarzda ve Farsça yazılmış olup, en eski nüshaya 

göre 25618 beyitten oluşmaktadır.46 Mesnevî nüshaları zaman zaman 

istinsah edildikçe beyit adetleri artıp eksildigi gibi, lâfzan da 

değişmelere uğramıştır. Eflaki (ö.1460), Mesnevî’nin 26660 beyit 

olduğunu ifade etmiş,47 Mevlevî şairi Esrar Dede (ö.1766) ise 

Mesnevî’nin (Kuran-ı Kerim’deki Besmele, Fatiha ve Bakara 

Sûresi’nin harf sayısı kadar) yani, 25632 beyit olduğunu 

kaydetmiştir.48 Mesnevî nüshalarında beyit adetleri, aşağı yukarı bu 

sayı civarındadır. 

 
46 Kabaklı, Mevlânâ, s.202. 
47 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 268; Can, Mevlânâ, s. 373. 
48Önder, Gönüller Sultam Hazreti Mevlâna, s. 139  
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Altı büyük cilt olarak tertib edilen Mesnevî, Mevlânâ Celâleddîn’nin 

tasavvuf konusundaki fikir ve düşüncelerini, her birini ötekine 

bağlamak suretiyle, yani ulamalı hikayeler şeklinde izah eder. 

Mevlânâ’nın yakıcı aşk ve şevki, coşkun iç alemi, ince ve narin ruhu 

bu eserinde dile gelmekte, fikirler, tatlı, hoş ve akıcı bir üslüpla 

anlatılmaktadır.49 

Mesnevî, yazıldığı tarihten itibaren zevkle okunan bir eser olmuştur. 

Daha Mevlânâ zamanında, Mesnevî’yi okutmak ve izah etmek üzere 

“Mesnevîhan”lar yetişmiş, bilahare, bu maksatla, “Dâr’ül-Mesnevî”ler 

tesis edilmiştir. Memleketimizde yetişen Mesnevî şarihleri arasında, 

başta Ankara’lı Rüsûhî İsmail Dede olmak üzere Şem’i, Surûrî, Sarı 

Abdullah, Sivaslı Abdülmecid, Pîr’i Paşa, Hasan Dede, Abidin Paşa, 

Bursalı İsmail Hakkı Kenan Rifâî gibi isimleri sayabiliriz.50 

Mesnevî doğu memleketlerinde de defalarca basılmış ve 

şerhedilmiştir.51 Avrupa dillerine de çevrilerek basılmış ve 

okunmuştur.52 

2.2. Mektûbât 

Bu eser Mevlânâ Celâleddîn’in, tanıdıkları ve sevdiklerine yazdığı 

tavsiyelerle, evladına gönderdiği mektupları ihtiva eder. Yani onun 

emirlere, vezirlere, dostlarına ve de akrabalarına yazmış olduğu ve 
 

49 Abdulbâkî Gölpınarlı, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, İnkılâb ve Aka Basımevi, 
İstanbul, 1983, Sunuş, I/XI; Kabaklı, Mevlânâ, s. 203; Yakup Şafak, Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî’nin Eserleri, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 
Konya, 2004, s. XX.  
50 Önder, Gönüller Sultam Hazreti Mevlâna, s. 139. 
51 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 268. 
52 Önder, Gönüller Sultam Hazreti Mevlâna, s. 139. 
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toplamda 147 mektuptan oluşan bir eserdir. Onun vefatından sonra bu 

mektulaplar akrabaları, talebeleri, müritleri ve dostları tarafından 

derlenerek kitap haline getirilerek tab edilmiştir.53  

Mevlânâ Celâleddîn, meşreb-î aliler ve sıradan aileler olmak üzere hiç 

kimseyi gücendirmek istemediği için, her kim gelip sızlanırsa bir 

tavsiye yazar ve bu kabil hayır işleri yapmakta büyük menfaatlerinin 

olduğunu söylerdi. Bu meyanda ayet, hadis, fıkra, hikemiyyat, ebyat 

ve eşar yazmışlardır. Türkiye’deki pek çok kütüphanede birçok 

yazması olan bu eserin, bazı kaynaklarda ismi, “et-Terâsul li’t-

Tevessül ile’t-Tefadul” olarak geçmektedir.54 

 2.3. Divân-ı Kebîr (Divân-ı Şems-i Tebrîzî) 

Mevlânâ Celâleddîn’in coşkun bir aşk ve vecd içinde irad ettiği 

tasavvufi şiirlerini ihtiva eden ve “Külliyât” ya da “Divân-ı Şems-i 

Tebrîzî” olarak da bilinen bu eser, yirmi bir divan ile rubailer 

divanından meydana gelmiş büyük bir külliyattır.55 Beyit adedi kırk 

bin rakamını aşmaktadır.56 

 
53 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 271; Önder, Gönüller Sultam Hazreti Mevlâna, 

s. 131; Kabaklı, Mevlânâ, s. 201; Meyerovitch, Mesnevî Mutlağın Aranışı, s. 72; 

Can, Mevlânâ, s. 386. 
54Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 225-226; Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 

271; Büyükkörükçü, Hakiki Vechesiyle Mevlâna, s. 56; Meyerovitch, Mesnevî 
Mutlağın Aranışı, s. 72; Can, Mevlânâ, s. 386.  

55Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 200-201; İnâyetullah İblâğ el-Afgânî, 
Celâleddîn er-Rûmî Beyne’s-Sûfiyye ve Ulemâi’l-Kelâm, ed-Dâru’l-Mısriyyetu’l-
Lubnâniyye, Lübnan, 1987, s. 114; Meyerovitch, Mesnevî Mutlağın Aranışı, s. 71; 

Can, Mevlânâ, s. 383. 
56 Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 201. 
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Mevlânâ’nın “Şems” mahlası ile yazdığı gazellerinden dolayı, “Divân-

ı Şems-i Tebrîz” adı ile tanınan “Divân-ı Kebîr”,57 bütün divanlarda 

olduğu gibi, vezin ve kafiyeler göz önüne alınarak alfabetik bir tertibe 

tabi tutulmuştur. Bundan böyle ilk yazılan gazeller, bir sıra takib 

etmeden bir araya getirilmiş, rubailer ayrı bir bölümde toplanmıştır.58 

Divân-ı Kebîr’in tamamı Farsça yazılmış olmakla beraber, içerisinde 

bazan Arapça, pek sınırlı sayıda da olsa Türkçe ve Rumca şiirler de 

mevcuttur. Mevlânâ’daki ilâhî lirizmin canlı bir vesikası olan Divân-ı 

Kebîr eseri bilhassa, doğu memleketlerinde çok okunmuş, zaman 

zaman seçmeler yapılarak neşredilmiştir. Batı memleketlerinde de 

Reynold A. Nicholson, Prof. J.A Arberry v.s. tarafından seçmeler 

halinde manzum ve mansur şekilde ayrı ayrı İngilizce’ye çevrilmiştir. 

İran’da Füruzanfer tarafından Tahran’da tam metin halinde 

(h.1374 yılında) yayınlanmıştır. Memleketimizde ise, Abdülbâkî 

Gölpınarlı tarafından, Konya Müzesi 68 ve 69 numarada kayıtlı 

bulunan Divân’ın iki ciltlik yazma nüshası esas alınarak yedi cilt 

halinde, 1992 yılında Kültür Bakanlığı’nca yayınlanmıştır. Ayrıca 

Mithat Bahari Beytur tarafından, “Divân-ı Kebîr’den Seçmeler” 

ismiyle üç cilt halinde İstanbul’da, 1989 yılında, Milli Eğitim 

 
57 Mevlânâ Celâleddîn, söylediği bu gazellerinin pek çoğunda Şems-i Tebrîzî’nin 
adını mahlas olarak kullanmıştır. Mevlânâ’nın, Şems’e olan saygı ve muhabbetinden 
dolayı onun adını mahlas olarak kullanmış olduğu bilinmektedir. Bazı kimseler, 
Şems’in bu Farsça yazılmış gazelleri kendisinin yazmış olabileceğini sanmış 
olabilirler. Oysa Şems’in hiç de şairlik yönünün olmadığı herkes tarafından 
bilinmektedir. Bkz. Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 200-201; el-Afgânî, 
Celâleddîn er-Rûmî, s. 114; Meyerovitch, Mesnevî Mutlağın Aranışı, s. 71; Can, 

Mevlânâ, s. 383; Önder, Gönüller Sultam Hazreti Mevlâna, s. 130. 
58 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 269-270. 
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Bakanlığı Yayınları, Şark-İslâm Klasikleri eserleri arasında 

yayınlanmış bulunmaktadır. 59  

2.4.  Mecâlis-i Seb’a (Yedi Meclis) 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin vermiş olduğu vaazlar, yaptığı 

nasihatler, verdiği öğütler, okuduğu hutbeler ve meclis adını verdikleri 

toplantılarda yaptığı sohbetlerden oluşturulan metinlerdir.60 Bir başka 

deyişle bu eser, Mevlânâ Celâleddîn’in Arapça okuduğu yedi hutbe 

veya vaazlarının, başta oğlu Sultan Veled ve Hüsâmeddin Çelebi 

olmak üzere yakın çevresi tarafından o esnada not edilmiş, daha sonra 

bir kısmı belki de kendisine gösterilerek veya gösterilmeden tashih 

edilmiş ve çeşitli derlemelerden meydana gelmiş, dini ve tasavvufi 

manzum-mensur bir eserdir.61  

Adından da anlaşıldığı üzere yedi oturum ve sohbetten oluşan 

“Mecâlis-i Seb’a”da, her fasıl hamd-ü sena ve münacatla başlamakta, 

çeşitli mevzular değişik hikayeler ve şiirlerle cazip bir şekilde 

işlenmekte, ayet ve hadisler tefsir edilmektedir. Eserde tevhîd 

inancının ehemmiyeti, dünya hayatının fani olduğu, ahiretin de ebedi 

olduğu, akıl nimeti, ilim ve irfanın önemi, salih emelin gerekliliği, 

 
59 Geniş bilgi için bkz. Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 270-271; el-Afgânî, 
Celâleddîn er-Rûmî, s. 114; Can, Mevlânâ, s. 383-384; Önder, Gönüller Sultam 
Hazreti Mevlâna, s. 140. 
60 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 271; Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 229; 

el-Afgânî, Celâleddîn er-Rûmî, s. 114; el-Afgânî, Celâleddîn er-Rûmî, s. 113; 

Meyerovitch, Mesnevî Mutlağın Aranışı, s. 71; Can, Mevlânâ, s. 385-386. 
61 Mevlânâ Celâleddîn, Muhammed b. Muhammed b. el-Hüseyn el-Belhî er-Rûmî, 
Mecâlis-i Seb’a, Çev. Abdulbâkî Gölpınarlı, Konya, Konya Turizm Derneği 
Yayınları, 1965, s. 3-4.  
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kâmil insanda bulunması gereken vasıflar, gaflette ve masiyette 

olmanın zararları gibi önemli ve farklı konular işlenmektedir. Yapılan 

sohbetler, Yüce Allah’a hamd ve Resulullah’a (sas), aline ve ashabına 

getirilen salavatlarla bitirilmektedir.62   

Mecâlis-i Seb’a eseri, memleketimizde ilk olarak, Prof. Uzluk’un bir 

önsözü ile, M. Hulusi tarafından Türkçe’ye çevrilerek 1937 yılında 

basılmıştır.63 

2.5.  Fîhi Mâ Fîh 

Mevlânâ’nın çeşitli vesilelerle söylediği vaaz ve nasihatlarının, orada 

hazır bulunan bazı kimseler tarafından not edilmesiyle ve o notların 

birleştirilip tasnif edilmesiyle vücuda gelmiş Farsça asıllı yazılmış 

meşhur bir eserdir.64  Yani bu eserin, Mevlânâ’nın çeşitli 

sohbetlerinden meydana gelen, o konuşmalardan derlenen bir eser 

olduğu söylenebilir.  

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, gerek kendisini ziyarete gelen ve gerekse 

kendisinin ziyaret ettiği kişilerle konuşurken, sorulan sorulara 

cevaplar vermis, yeri geldikçe ayetlerden ve hadislerden örnekler 

vererek onların şerh ve tefsirlerini yapmıştır. O mecliste bulunan 

birileri veya birkaçı, Mevlânâ’nın sözlerini kayıt altına almışlardır. 

Muhtemeldir ki, daha sonra bu zaptedilen metinler karşılaştırılmış 

veya bizzat kendisine gösterilip tashih edilmiş, nihayetinde temize 

çekilerek kitap haline getirilmiştir. Eserin bazı bölümlerinin daha 

 
62 Mevlânâ, Mecâlis-i Seb’a, s.2; el-Afgânî, Celâleddîn er-Rûmî, s. 113. 
63 Önder, Gönüller Sultam Hazreti Mevlâna, s.140. 
64 Önder, Gönüller Sultam Hazreti Mevlâna, s.140. 
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sonraları akıllarda kaldığı kadarıyla zaptedilerek derlenmiş ve ilave 

edilmiş de olabilir. Nitekim sûfilerde, eserlerin bu şekilde telif 

edilmesinin bir geleneği vardır.65 Tarîkat pirlerinin ve tasavvuf 

büyüklerinin bu tür sohbetlerinin kaydedilip nakledilmesi son 

zamanlara kadar devam eden bir gelenek halini almıştır.66  

Mevlânâ Celâleddîn’in yaptığı bu sohbetlerin kimler tarafından kayıt 

altına alındığını, zaptedildiğini, kimlerin tasnif ve tertiplenmesi 

hizmetinde bulunduğunu söylemek pek mümkün olmamakla beraber, 

bunların onun en yakın çevresinden kimseler olduğu,67 kimi sefer 

Sultan Veled, kimi zanman Çelebî Hüsameddin olduğu, kimi sefer de 

başka bir aşığın hatta aşıkların olduğunu söylemek pekala 

mümkündür.68 

Fîhi Mâ Fîh’in bölümlerinin pek çoğu, Mevlânâ’ya doğal ortamda 

sorulan sorulardan ve o sorulara verilen cevaplardan oluşmaktadır.  

Dolayısıyla her bir bölümün diğer bölümden bağımsız bir durum arz 

ettiği söylenebilir. Yani bölümler arasında bir ilgi ve bağlantı olduğu 

söylenemez. Bazı bölümleri de, Selçuklu veziri Sultan Muinuddîn 

Süleyman Pervane’nin şahsı muhatap alınarak yazılmıştır. 

 
65 Gölpınarlı, Fîhi Mâ Fîh, s. I. 
66 Mevlânâ Celâleddîn, Muhammed b. Muhammed b. el-Hüseyn el-Belhî er-Rûmî,  
Fîhi Mâ Fîh, Trc. Ahmed Avni Konuk, Haz. Selçuk Eraydın, İz yayıncılık, İstanbul, 
2018, s. XI. 
67 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, s. XI. 
68 Gölpınarlı, Fîhi Mâ Fîh, s. I. 
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Dolayısıyla, devrinin bazı siyasi olaylarına temas etmesi yönüyle de 

tarihi bir kaynak olduğu söylenebilir.69  

Fîhi Mâ Fîh eserinde, tasavvuftaki dünya ve ahiret görüşleri, sülûk ve 

dereceleri, mürşid ve mürid munasebetleri, iman, aşk, amel, ahlak, 

ibadet... bahisleri Mesnevî’de olduğu gibi misaller ve hikayelerle izah 

edilmiştir.70 

Fîhi Mâ Fîh eseri, toplam yetmiş üç fasıldan oluşmaktadır. Bu 

fasılların dördü Arapça, bir faslın yarısı Arapça diğer kısmı Farsça, 

kalan fasılların hepsi Farsça’dır. Fasılların aralarına serpiştirilmiş ve 

Arapça yazılmış beyitler vardır. Bu beyitlerin bazıları Arap şairlerine 

ait iken, diğer kısmı da kendi şiirlerinden oluşmaktadır.71 

Fîhi Mâ Fîh eserinin isminin manası hususunda; “İçinde olması 

gereken şeyler buradadır”72; “Ne varsa onun içinde var; Ne varsa onda 

vardır”73; “Onun içindeki içindedir; İçinde içindekiler vardır veya 

İçindeki içindekiler”74 gibi manalar verilmiş ise de, kanaatimizce 

“İçindekiler içindedir” denilmesi daha uygun düşmektedir.   

Abdülbâkî Görpınarlı’ya göre, Fîhi Mâ Fih eserinin fasılları 

Kur’an’daki tertibe göre düzenlenmiştir. Yani başlardaki bölümlerin 

uzun olması, sona doğru olan bölümlerin de kısa olduğuna bakılırsa, 
 

69 Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 223; Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn, s. 271; 

Önder, Gönüller Sultam Hazreti Mevlâna, s.140. 
70 Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 233; el-Afgânî, Celâleddîn er-Rûmî, s. 105-

106. 
71 el-Afgânî, Celâleddîn er-Rûmî, s. 106-108. 
72 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, s. XI.  
73 Gölpınarlı, Fîhi Mâ Fîh, s. III.  
74 Anbarcıoğlu, Fîhi Mâ Fîh, s. II. 
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asıl sohbetlerin başa, kısa ve tali olanların da sona alındığı 

görülmektedir. Bu da Kur’an tertibinin esas alındığını 

göstermektedir.75 Ancak esere ve fasıllara dikatlice bakıldığında, 

ortalarda ve sonlarda bulunan bazı fasılların başta bulunan fasıllardan 

daha hacimli olduğu görülmektedir.  

Abdülbâkî Görpınarlı’nın aktardığı bilgilere göre Fîhi Mâ Fîh eseri, 

Farsça diliyle üç defa basımı yapılarak neşredilmiştir. Bunlardan ilki, 

1928 yılında Hindistanda’ki basımıdır. En eski olanının istinsah yılı 

1105 hicri olan ve yedi nüshadan derlenmiş bu basımda, müellifin pek 

çok eklenti ve tasarrufları olmuştur. 

Eserin ikinci basımı, 1334 hicri yılında Tahran’da yapılmıştır. 

Tahran’daki bu basım, önceki Hint basımından daha fena olmuştur. 

 Eserin üçüncü baskısı, Tahran Üniversitesi İlâhiyât ve İslâmî İlimler 

Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Bedîu’z-Zamân Firûzanfer 

tarafından, son iki baskı ve altı yazma nüshanın karşılaştırılması 

yapılarak bir metin oluşturulmuş ve Tahran Üniversitesi Yayınları 105 

nolu eseri olarak 1330 hicri yılında Tahran Meclis Matbaası tarafından 

basılmıştır.76 

Fîhi Mâ Fîh eserini, ilk kez Türkçe’ye çevirisini yaparak yayına 

hazırlayan Ahmed Avni Konuk’tur (1868-1938). Mütercimin kendi 

mukaddimesinde dile getirdiği gibi bu eseri, yanında bulunan nüshayı 

çevresindeki dost ve ahbapta bulunan yedi-sekiz nüsha ile 

 
75 Gölpınarlı, Fîhi Mâ Fîh, s. III. 
76 Ayrıntılı bilgi için bkz. Gölpınarlı, Fîhi Mâ Fîh, s. VIII-IX. 
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karşılaştırmak suretiyle yayına hazırlamış ve “Fîhi Mâ Fîh Tercemesi” 

ismini vermiştir. Şimdilik bu eserin yazma nüshası, Konya’daki 

Mevlânâ Müzesi’nde 3895 nolu kayıttadır. Bu eseri başka bir nüshası 

da İstanbul Belediye Kütüphanesi Osman Ergin eserleri 24 nolu 

kayıtta bulunmaktadır.77  

Fîhi Mâ Fîh eserini ikinci kez Türkçe’ye çevirisini yaparak yayına 

hazırlayan Meliha Ülker Tarıkâhya (Anbarcıoğlu) olmuştur. Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın “Şark-İslâm Klâsikleri” yayınları 28 nolu kitabı 

olarak 1954 yılında İstanbul, Milli Eğitim Basımevi’nde baskısı 

yapılarak yayınlanmıştır.78 

Fîhi Mâ Fîh eserini üçüncü kez Türkçeye çeviren ise, Abdülbâkî 

Gölpınarlıdır. 1959 Tarihinde Remzi Kitabevi tarafından 

neşredilmiştir.79 Eserin Türkçe’ye çevirilerek basımı yapılmış ilk üç 

nüshasının bunlar olduğunu ifade edebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 
77 Ayrıntılı bilgi için bkz. Gölpınarlı, Fîhi Mâ-Fîh, s. VI; Mevlânâ Celâleddîn-i 

Rûmî, Fîhi Mâ-Fîh tercümesi, s. XII. 
78 Gölpınarlı, Fîhi Mâ-Fîh, s. VII. 
79 Önder, Gönüller Sultam Hazreti Mevlâna, s.140. 
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l. BÖLÜM 

 

1. FÎHİ MÂ FÎH’İN MUHTEVASI 

Fîhi Mâ Fîh eserinde hâkim unsurun tasavvuf olduğu görülmektedir. 

Pek çok fasılda doğrudan doğruya mutlak varlıktan, varlığın birliği 

inancından, mutlak varlığın zuhurundan, akl-ı küll ve nefs-i küllden, 

kainattan, feleklerden, anasırı arbaa ve devirden, dünya ve ahiret 

ikileminden, velî insanlardan, nübüvvet ve insan-ı kâmilden, sülûk ve 

derecelerinden, yakînden, aşka gelmekten ve cezbeye düşmekten 

ayrıntılı bir şeklide bahsedilmiştir. Bu eseri okuyanlar, Mevlânâ 

Celâleddîn’in bu mevzuların tümündeki fikir ve düşüncelerini nasıl da 

büyük bir açıklıkla, sadelikle ve aynı zamanda ne de büyük bir kudret 

ve cesaretle anlatmaya muktedir ve muvaffak olduğunu görmüş 

olacaklardır. 

1.1.  Kur’ân-ı Kerîm Hakkındaki Düşünceleri 

Mevlânâ, Kur’ân-ı Kerîm’i iki yüzü olan ve süslü, ipekli bir kumaşa 

benzetmektedir. Bazı insanların onun bir yüzünden, diğer insanların 

da öteki yüzünden nasiplerini aldıklarını, neticesinde her iki kesimin 

de doğru nasiplendiklerini dile getirir. Cenâb-ı Hakk, her iki kesimin 

Kur’an’dan bu şekilde istifade etmelerini murad etmiştir. Konuya 

şöyle bir misal getirerek açıklık getirmeye çalışır: “Nitekim bir 

kadının hem kocası hem de süt emen çocuğu vardır; her ikisi de ondan 

başka hazlar alır ve mutlu olurlar.” 80 

 
80 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırküçüncü Fasıl, s. 150. Hz. 

Mevlânâ, ikiyüzlü bir dîbâ olarak nitelediği Kur’an’ın zahir ve batın manalarıyla 
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Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye göre, Kur’ân-ı Kerîm’i hem yüzüne 

okumak hem de anlamını öğrenmek suretiyle ondan faydalanmak 

gerekmektedir. Kurân’ı sadece yüzünden okumayla yetinerek engin 

manalarından yararlamamayı, bir fırın dolusu ekmeği ağzında 

çiğneyerek yutmadan ve gıdasını almadan dışarıya atan ve doymayı 

arzulayan kimseye benzetmektedir.81  Yine Kur’an’ı yüzünden doğru 

bir şekilde okumaya çalışarak ancak anlamını bilmeyenleri, ceviz 

kabuğuyla uğraşıp içindekilerden habersiz olan çocuklara 

benzetmiştir.82 Bir başka yerde, Kur’an’ın Cenâb-ı Hakk’ın kelâmı 

olduğunu, anne ve babasından öğrenmekle yetinen kimselerin 

Kur'an’a gaflet ile sarılacaklarını, böyle düşünen insanların katında 

Kur’an’ın şekil, kalıp ve lafızdan ibaret kalacağını ifade etmektedir.83 

Mevlânâ’ya göre, Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik çalışmalar terdici 

bir şekilde olmalıdır. Onu anlamaya yönelik çalışmalar ilk etapta pek 

cazip gelmeyebilir, zaman ilerledikçe manaların farkına varılırsa da 

tadına doyum olmaz. Okuma ve suret ise bu durumun aksinedir yani, 

önceleri latif görünürken sonraları sıkıcı gelebilir.84 

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:  

 
ilgili olarak Fîhi Mâ Fîh eserinin değişik yerlerinde pek çok örnekler sunmuştur. Bu 
örnek çeşitleri için bkz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, s. 75, 

149, 150, 174, 183, 185. 
81 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ondukuzuncu Fasıl, s. 78. 
82 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ondukuzuncu Fasıl, s. 79.  
83 Mevlânâ Celâleddîn, Muhammed b. Muhammed b. el-Hüseyn el-Belhî er-Rûmî,  
Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Trc. ve Şerh Ahmed Avni Konuk, Mevlânâ Kitabevi, Konya, 
2005, II /507. 
84 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ondukuzuncu Fasıl, s. 77-78. 
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ى َولَْو ِجئْنَا  بِِمثِْلٖه َمدَدًا ى لَنَِفدَ اْلبَْحُر قَْبَل اَْن تَْنفَدَ َكِلَماُت َرب ٖ  قُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمدَادًا ِلَكِلَماِت َرب ٖ

“De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir 

o kadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri 

tükenmeden önce denizler tükenirdi.”85  

Mevlânâ, Kur’an’da geçen bu ayeti kerîmesini delil göstermek 

suretiyle ilâhî kelâmın bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine 

olduğunu, oysa birkaç dirhemle alınan mürekkeple Kur’an’ın zahiren 

yazılabileceğini, ancak Kur’an’ın sureti sınırlı olmakla beraber 

anlamının sonsuz ve sınırsız olduğunu ifade etmiştir.86  

Mevlânâ, Kurân’ın zahiriyle ilgilenip ondan zevk alanları, bu yolun 

başındaki acemiler olarak görmektedir. Ancak bu işte kemale 

erenlerin, Kur’anın manalarında pek de derinlikler olabileceğini idrak 

ettiklerini söyleyerek şöyle bir misal getirmektedir:  

“Zâhir ehli, Kâbe’nin yanında bulunan Makâmı İbrahim’de iki rekat 

namaz kılmayı gerekli görmektedir. Bu güzel bir davranıştır. Bu 

davranış, itiraz edilecek bir şey değildir. Ancak muhakkiklere göre bu 

namazın hakikati, Hz. İbrahim gibi kendini feda ederek Hakk’ın rızası 

için ateşe atılmak; Hakk yolunda çaba sarf ederek bu makama 

yükselebilmektir.”87    

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye göre Kur’an, mana bakımından hiç 

eskimeyen, tüm zaman ve mekânlara hitap eden, hatta onları da aşan 

ve hiç bitip tükenmek bilmeyen bir ilâhî kelâmdır.  
 

85 Kehf, 18/109. 
86 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ondukuzuncu Fasıl, s. 77.  
87 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırküçüncü Fasıl, s. 150. 
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1.2. Küllî Akıl Hakkındaki Fikirleri 

Hükema, mutlak varlık olan Yüce Allah’ın kendisini bildirmesine, 

yani zuhur bulup ortaya çıkarmasına, “akl-ı külli” adını vermişlerdir. 

Buna aynı zamanda İslâm filozofları “Hakikat-i Muhammediye” de 

demişlerdir  

Mevlânâ Celâleddîn “akl-ı küll” ifadesini “Fîhi Mâ Fîh” eserinde 

sadece üç yerde kullanmıştır.88 Böylelikle Hz. Muhammed’in asıl 

olduğu ortaya çıkmış olmaktadır. Çünkü hakkında: “Ey habibim şayet 

sen olmasaydın şu felekleri yaratmazdım.”89 buyurulmuştur.90 

 
88 Bkz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmialtıncı Fasıl, s. 98; 
Otuzsekizinci Fasıl, s. 130; Altmışikinci Fasıl, s. 200.   
89 Ebu’l-Fidâ İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, Trc. Mustafa Genç, 
Beka Yayınları, İstanbul, 2019, II/164. Ancak şunu ifade edebiliriz ki, tasavvuf 
ehlince kudsî hadis olarak sunulan bu rivayetin, hadis ilmi erbabı tarafından mevzu 
ve uydurma bir söz olarak kabul ettiklerini söyleyebiliriz. İlgili kaynaklar için bkz. 
Aliyyu’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, Thk. Muhammed Lütfi es-

Sabbağ, el-Mektebetu’l-İslâmî, Beyrut, 1986, s. 288; Hadis no.385; Muhammed b. 
Ali b. Muhammed eş-Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ahâdîsi’l-Mevdûa, Thk. 

Abdurrahman el-Muallimî, el-Mektebetu’l-İslâmî, Beyrut, 1972, s. 326; Haids no: 
1013; Harun Ünal, Uydurma Hadisler, Mirac Yayınları, İstanbul, 2007, I/87-93.  
90 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmialtıncı Fasıl, s. 98. 
Mevlânâ’nın kudsî hadis diye ifade buyurduğu bu “Lewlake…” ifadesi, Fîhi Mâ Fîh 

eserinde bu faslın yanı sıra, Onikinci Fasıl, s. 44 ve Ellidördüncü Fasıl, s. 184 te de 
geçmektedir. Tasavvuf ehli açısından Hz. Peygamberin manevi şahsiyeti, mertebe ve 

derecesini ifade etmek üzere ifade edilen; ancak ne Kur’an ve ne de Sünnet ile hiçbir 
alakası bulunmayan “Hakikat-i Muhammediye” adını verdikleri inanç özetle 
şöyledir: Hz. Muhammed’in altmışüç yıllık zaman dilimiyle sınırlı bulunan cismânî 
yaşamından farklı bir mevcudiyeti daha vardır. Cenâb-ı Hakk’tan gayrı hiçbir varlık 
mevcut değilken, ilk olarak “Hakikat-i Muhammediye” var olmuştur. Tüm varlıklar 
bu hakikatten halkedilmiş ve onun için yaratılmışlardır. Kâinatın varlık bulma 
sebebi, gaye ve maddesi bu hakikatten ibarettir. İşte tasavvuf ehli tarafından sıklıkla 
kullanılan ve hadis-i kudsî olarak kabul edilen “Lewlake…” ifadeleriyle bu mevzu 
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Bu dünyada hasıl olan şeref, alçak gönüllülük, hikmetli şeyler ve sahip 

olunan yüce makamlardan her ne varsa tümüyle, onun bağış ve lütfu, 

gölgesi ve keremindendir. Çünkü netice itibariyle ondan hâsıl 

olmuştur. Akl-ı küll muallimdir, talime muhtaç değildir. Nasıl ki kişi 

eliyle ne yaparsa aklı sayesinde yapıyorsa, o halde tüm işlerinin 

üstünü “aklın sayesi” kaplamış olduğu söylenebilir.91 

İnsandaki aklın sayesi, etki ve gölgesi olmadan organları çalışamaz 

duruma gelir. O halde tüm organlar, aklın sayesinde her işi iyi, düzenli 

ve sağlık bir şekilde yaparlar. Hakikatte yapılan tüm işler akıl 

sayesinde hâsıl olur. İnsan vücudundaki tüm organlar birer alet 

durumundadır. Bu durum tıpkı her dönemin halifesi gibidir. Zamanın 

halifesi “akl-ı küll” konumundadır.  Halife dönemindeki ahalinin 

akılları onun organları gibidir. Her ne iş yaparlarsa, onun sayesinde 

yapmış olurlar. Şayet ahaliden yanlış bir hareket sudûr bulursa bu, 

“külli aklın” gölgesini onların başlarından eksik etmiş olmasından 

kaynaklandığını göstermektedir.92 

Bu dünyada Hz. Peygamber’in bilmediği bir şey mi var acaba? Elbette 

ki o her şeyi bilmekte olan külli bir akıldır. O halde herkes tüm şeyleri 

ancak ondan öğrenebilir. Cüz’i akılda acaba ne var ki külli akılda 

bulunmasın? Cüz’i akıl durumunda olanlar, bir şeyi ya da benzer 

şeyleri görmeksizin kendi kendilerine bir şeyleri meydana getirme 

 
dile getirilmektedir. Bkz. Mehmet Demirci, “Hakikat-i Muhammediyye”, Diyanet 
İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, XXV/180.   
91 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmialtıncı Fasıl, s. 98; 
Otuzsekizinci Fasıl, s. 130. 
92 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmialtıncı Fasıl, s. 98. 
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durumları yoktur. Kendi kendilerine yeni şeyler bulanlar, meydana 

getirenler, külli akıl mertebesinde olanlardır. Cüz’i akıl, birşeyleri 

öğrenebilir, kavramaya, bellemeye ve öğrenmeye her daim muhtaç 

durumdadır. Akl-ı küll ise, bir öğretmen gibidir; onun öğrenmeye 

ihtiyacı yoktur.93 

Her bir nebî birer akl-ı küll’dür. Onlar kendi dönemlerinde her şeyi 

ortaya koyar, onları bulur ve meydana getirirler.94 

Yer ile gök arasında bulunan tüm canlı ve cansız varlıklar külli aklın 

gölgesidir. Cüz’i aklın gölgesi insanlara göre olurken; varlıklardan 

müteşekkil olan külli aklın gayesi de kendisine uygun bir şekilde 

olur.95  

Yukarıda yapılan açıklamalarda ve verilen örneklerden de anlaşıldığı 

üzere eserde, tasavvufun ana konularından biri olan “külli akıl” 

meselesi en sade ve anlaşılır şekliyle ele alınarak işlenmiştir. 

1.3. Âlem İle İlgili Görüşleri 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin âlem hakkındaki görüş ve düşünceleri 

şu şekildedir: Her şey ancak kendisine zıd olan şeylerle bilinebilir. 

Zıddı mevcut olmayan herhangi bir şeyin tanıtılmasının neredeyse 

imkânı bulunmamaktadır. Hakk Teâlâ’nın, herhangi bir zıddının 

olmaması sebebiyle: “Bilinmeyen gizli bir hazine idim, bilinmek 

 
93 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzsekizinci Fasıl, s. 130. 
94 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzsekizinci Fasıl, s. 130. 
95 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışikinci Fasıl, s. 200. 
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istedim, bilineyim diye kâinatı yarattım”96 ifadesinde dile getirildiği 

üzere, ilâhî nur ve hakikatin belli olup zuhur bulması için, karanlık 

haldeki bir âlemi yaratmayı uygun buldu.97 

Âlemin yaratılması istemini Yüce Allah öncelikle ruhlar âlemine 

bahşetmiştir. Şüphesiz ki “âlem” bu sebeple vücuda getirilmiştir.98 

 
96 el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II/132. Aclûnî bu sözü eserinde ifade ettikten sonra 
hemen akabinde şunu ifade etmiştir: “Tasavvuf ehlinin kelâmlarındandır ve itimad 
etmiş oldukları şeylerdendir. Oysa böyle bir şeyin aslı yoktur.” Şeyhu'l-İslâm İbn 
Teymiyye'ye göre “Kenz-i Mahfî” hadisi diye bilinen ifade, “Sahih olmadığı gibi 
zayıf bir hadis bile değildir, mevzu ve uydurmadır.” (Ebu’l-Abbâs Takiyuddîn 
Ahmed b. Abdulhalîm İbn Teymiyye, Mecmûu'l-Fetâvâ, Nşr. Mustafa Abdulkâdir 
Atâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2000, XVIII/122, 376.) Aynı görüşü 
savunanlar için ayrıca (bkz. Celâlüddin Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Suyûtî, ed-

Dürerü’l Münteşira fi’l-Ehâdîsi’l-Müştehira, Thk. M. Abdülkadir Atâ, Dârü’l-
I’tisâm, Kahire, 1987, s. 163; Muhammed b. Abdirrahman es-Sehâvî, el-Mekâsidü’l-
Hasene fî Beyâni Kesîrin mine’l-Ehâdîsi’l-Müştehira ale’l-Elsine, Thk., Muhammed 

Osman, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1994, s. 327; Ahmet Yıldırım, Tasavvufun 

Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
Ankara, 2000, s. 98–99.) 
97 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırkbeşinci Fasıl, s. 160. 
Mevlânâ’nın kudsî hadis diye ifade buyurduğu ve “Kenz-i mahfî…” olarak bilinen 
bu ifadesi, Fîhi Mâ Fîh eserinde bu faslın yanı sıra, Onsekizinci Fasıl, s. 76; 
Kırkaltıncı Fasıl, s. 162 ve Altmışaltıncı Fasıl, s. 207 de de geçmektedir. Tasavvuf 
ehli nezdinde, Cenâb-ı Hakk’tan gayrı hiçbir mahlûkun mevcut olmadığı zamanda, 
Hakk Teâlâ bilinmek istemiştir. Böylelikle ilk olarak, marifet amacıyla sevgi ve 
muhabbetle tecelli etmiştir (taayyün-i hubbî). Kâinatı yaratınca da Yüce Allah artık 
maruf yani, tanınan ve bilinen olmuştur. Ancak bu marufluk, isim ve sıfatlarının 
zuhur bulması şeklindedir yoksa mutlak gayb olan zatı ve hüvviyeti itibariyle 
değildir. O yönüyle hep gizli kalmaya devam edecektir. (Bkz. Ebu'l-Alâ Afîfî, 
Ta'lîkâtu'l-Fusûsi'l-Hikem, Çev. Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 64, 
91; Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed İbn-i Haldun, Tasavvufun Mahiyeti 

Şifâu's-Sâil, Haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1998, s. 59; İsmail 
Hakkı Bursevî, Kenz-i Mahfî, Der. Abdulkadir Akçiçek, Kitsan Basım Yayın, 
İstanbul, 2016, s. 2.)   
98 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzyedinci Fasıl, s. 128. 
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İnsanlar, bu âlemin hâdis değil de kadîm olduğunu söylemektedirler. 

Velî ve nebîler ise âlemin hâdis olduğunu ifade ederler. Elbette ki velî 

ve nebîlerin söylediği hakikattir. Zira âlemin vücuda getirilmesi 

isteğini Yüce Allah önce onların ruhlarında hâsıl etmiş ve daha sonra 

bu âlemi var etmiştir.99 

 
99 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzyedinci Fasıl, s. 128. 

Burada “rûz-i elest” veya “bezm-i elest” diye tabir edilen meseleyi vuzuha 
kavuşturmakta fayda vardır. Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:   َواِذْ اََخذَ َربَُّك

يَّتَُهْم َواَْشَهدَهُ  نَّا  ْم َعٰلى اَْنفُِسِهْم اَلَْسُت بَِرب ِكُْم قَالُوا بَٰلى َشِهدْنَا اَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقٰيَمِة اِنَّا كُ ِمْن بَٖنى ٰادََم ِمْن ظُُهوِرِهْم ذُر ِ
َغافِٖلينَ  ٰهذَا   Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini“ َعْن 
almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” 

demişti. Onlar da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız 
kıyamet günü, “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir.” (A’râf, 7/172) Bu 
ayetin yorumuyla ilgili açıklamalarda tefsirlerde iki farklı görüş vardır: a. Genellikle 

eski tefsir kitaplarında genişçe yer bulan ve pek çoğunun birbirinin tekrarı 
şeklindeki rivayetlerde, Cenâb-ı Hakk’ın bu dünyayı daha yaratmadan evvel tüm 
ruhları bir araya toplayarak kendi mevcudiyetine tanık kılmış, Rabb olduğunu 
hepsine ikrar ettirmiş, bu hakikati kabul ettiklerine dair onlardan sözlü onay almış ve 
onların bizatihi bu taahüde şahit olduklarını göstermiştir. Sünnî ve Şiî kelâm 
âlimlerinin pek çoğu, tasavvuf ehli âlimleri ve ilk dönem Selefî âlimler bu görüşü 
benimsemiş ve ayeti böyle yorumlamışlardır. (Bkz. Ebû Câfer Muhammed b. Cerîr 
et-Tâberî, Câmîu'l-Beyân an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân, Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, 2000, 

XIII, 222; Ebû'l-Fidâ İmâduddin İsmâil İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm, 
Mektebetu Dâri’s-Selâm,  Riyâd, 1994, III/500; Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed 
b. Ebû Bekr el-Kurtûbî, el-Câmî’ li Ahkâmi'l-Kur'ân, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut, 
2006, IX/375-379).   b. Bir başka görüşe göre, ayette ifade edilen taahhüd ve 

sözleşme gerçek manada değil mecazi anlamdaki bir sözleşmedir. Bu mesele 
dünyanın yaratılmasından evvel değil, her bir insanın vücuda gelmesi esnasında 
gerçekleşen bir durumdur. Buna göre, her bir insanın ister babasının sulbünde ister 
annesinin rahminde olsun, yaratılışı esnasında Hakk Teâlâ’nın onun fıtratına ve 
tabiatına kendi varlığını, birliğini tanıma, tevhîd inancı kabiliyetini yerleştirmesidir. 
Dolayısıyla Cenâb-ı Hakk, tüm insanları kendisine inanma kabiliyeti ile yaratmış ve 
donatmıştır. Sanki tüm insanlara, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” buyurmuş, 
onlar da “Evet” demek suretiyle bunu onaylamışlardır. Yani insan fıtratındaki 
inanma kabiliyeti, bu şekildeki bir temsili anlatım ile dile getirilmiştir. (Bkz. Ebû'l-
Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an Hakâiki't-Tenzîl ve 
Uyûni'l-Ekâvîl fi Vucûhi't-Te'vîl, Dâru’l-Kitabu’l-Arabî, Beyrut, 1987, II/103; 

Nâsıruddîn Ebû Saîd Abdullah b. Ömer el-Beydâvî, Envâru't- Tenzîl ve Esrâru't-
Te'vîl, Beyrut, Dâr İhyâi't-Turâsi'l-Ârâbî, 1997, III/41; Muhammed b. Muhammed 

Ebû's-Suud, İrşâdu'l-Aklî's-Selîm ilâ Mezâya’l-Kur'âni’l-Kerîm, Dâr İhyai't-Turâsi'l-



MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ’NİN FÎHİ MÂ FÎH KİTABINDA KUR’ANÎ MOTİFLER | 41 

 

 

1.4. Sûret ve Mânâ Hakkındaki Düşünceleri 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî sûreti, cisimlerdeki cemâdat boyutu 

olarak görür ve sadece eşyanın bu boyutuna bakan ve onu görebilen 

kimselerin, derin manalara bakamayacağını, işin bu aşamasında 

kalanların da bu yoldaki acemiler mesabesinde olduklarını ifade 

etmiştir. 

Hz. Peygamber’in Bedir Savaşı’ndan dönerken ifade buyurduğu 

rivayet edilen:  

ر  ر جْعنا من الِجهاِد األصغِر إلى الجهاد األكب  

 
Arabî, Beyrut, trs. III/289-290; Muhammed b. Yusûf Ebû Hayyân el-Endulûsî, el-

Bahru'l-Muhît, Dâr İhyai't-Tûrâsi'l-Arâbî, Beyrut, 2002, IV/532). Nitekim bu 

manayı destekleyen başka ayet-i kerimeler de bulunmaktadır. Yüce Allah Kur’an’da 
şöyle buyurmaktadır:   ثُمَّ اْستَٰوى اِلَى السََّماِء َوِهَى دَُخاٌن فَقَاَل لََها َوِلْْلَْرِض ائْتِيَا َطْوًعا اَْو َكْرهًا قَالَتَا اَتَْينَا
 Sonra duman (gaz) halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve arza: "İsteyerek“ َطائِٖعينَ 
veya istemeyerek (buyruğuma) gelin" dedi. "İsteyerek (buyruğuna) geldik." 
dediler.”(Fussilet, 41/11) Bu ayette semâ ve arzın ilâhî yasalar çerçevesinde işleyi 
bir temsili diyalog şeklinde ifade edilmiştir. (Bkz. Ebu Abdillah Muhammed b. 

Ömer Fahruddîn er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebîr (Mefâtîhu’l-Ğayb), Dâru’l-Fikr, Beyrut, 

1981, XV/47) İbn Teymiyye ve diğer bazı Selefî âlimler, Cenâb-ı Hakk’ın beni 
Âdemden misak ve ahid almış olmasını, onun fıtratına kendi varlığına ve birliğine 
inanma kabiliyetini bahşetmesi şeklinde değerlendirmişlerdir. Nitekim Hz. 
Muhammed’in şu hadisi de bu manayı desteklemektedir: “Her doğan çocuk fıtrat 
üzere doğar.” (Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm b. Muğîre el-Buhârî, 
el-Câmiu'l-Musnedu's-Sahîhu'l-Muhtasar (nşr. Muhammed Zuheyr en-Nâsır), Dâru 

Tavki'n-Necât, Beyrut, 2001, Cenâiz, 93, (II/104); Kader, 3, (VII/21); Ebû'l-Hüseyn 
Muslîm b. Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî, el-Musnedu's-Sahîhu'l-Muhtasar bi 

Nakli'l-'Adl 'ani'l-'Adl ilâ Resûlillâh (nşr. Muhammed Fuâd Abdulbâkî), İhyâu't-
Turâsî'l-Ârâbî, Beyrut, ts. Kader, 25, (III/2048). Netice olarak şunu diyebiliriz: Bu 
işin aslını ve hakikatini ancak Hakk Teâlâ bilir. Ancak bu hususta bizlere düşen 
vazife, insanoğlunun Cenâb-ı Hakk’ın, Rabb olduğu hakikatini kavrama 
kapasitesiyle yaratılmış olduğuna, bu konuda kendisinden ilâhî bir misak alındığına 
inanmak ve o ahde vefa göstermektir.   
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“Küçük cihaddan, büyük cihada döndük” hadisini100 şöyle 

yorumlamıştır: Yani biz şekillerle, gözle görülür düşman ordularıyla 

savaşıyorduk. Ne var ki şu anda düşünce ordularıyla savaşmaktayız. 

İyi fikir ve düşüncelerin, kötü düşüncelere galip ve üstün gelmesi, 

vücuttan çıkarılıp atılması gerekir.101  

Mevlânâ insanı, hayvânî ve insânî kuvvetlerin birleşiminden meydana 

gelen bir varlık olarak nitelemiştir. Hayvansal yönleri arzu ve 

şehvetleridir; insânî boyutu ise Hakk, ilim ve hikmet bilgisidir.102 

Sûretin muradı, insanı nefsânî arzuların ve hayvânî duyguların esiri 

haline getirmektir. Mevlânâ Celâleddîn’e göre mananın düşmanı olan 

nefsânî arzuların her daim zindan içinde tutulması gerekir. O arzuları 

 
100 Alâuddîn Ali el-Muttaki b. Husameddin el-Hindî el-Burhanfurî, Kezu’l-Ummal, 

Çev. Hasan Yıdız, Hüseyin Yıldız, Ocak Yayıncılık, İstanbul, 2019, IV/430. Ancak 
bazı kaynaklarda hadis diye rivayet edilen ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin de bu 
eserinde hadis diye aktardığı bu rivayet hakkında bazı mülahazlarda bulunmak 

istiyoruz: Rivayete göre Peygamberimiz (sas), Tebûk Savaşı veya başka bir sefer 
dönüşünde “Küçük cihaddan, büyük cihada döndük” demiştir. Aliyyu’l-Kârî, İmam-

ı Gazâlî’nin de “İhyâ-u Ulûmiddîn, III/18” eserinde zayıf bir senetle geçen bu hadisi 
değerlendiren Hâfız-ı Irâkî’nin, bu rivayet hakkında İmam Beyhâkî’nin “Bu hadisin 
senedi zayıftır” kaydı ile rivayet ettiğini bildirmiştir. (Aliyyu’l-Kârî, el-Esrâru’l-
Merfûa, s. 211; Ayrıca bkz. el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I/424-425) Yine Hâtibî 
Bağdadî de bu rivayeti nakletmiştir. (Bkz. Ebu Bekr Ahmed b. Ali b. Sâbit el-Hâtib 
el-Bağdâdî, Târîhu’l-Bağdâd, Thk. Mustafa Abdülkadir Ata, Dâdu’l-Kütübi’l-
İlmiyye, Beyrut, 2011, XIII/493) Ancak İmam Suyûtî, Hâtib’in naklettiği bu bu 
rivayetin zayıf olduğunu bildirmiştir. (Bkz. Celâluddîn Abdurrahman b. Ebi Bekr es-

Suyutî, el-Câmius’-Sağir, Şirketu Mustafa el-Bâbî, Kahire, 1982, II/90). İbn 
Teymiyye de bu rivayet hakkında şöyle demiştir: “Bu rivayetin aslı yoktur. 
Resûlullah’ın (sas) söz ve fiillerini bilen hiçbir âlim böyle bir hadis rivayet 
etmemiştir. Kâfirlerle cihad en büyük amellerdendir.” (Bkz. İbn Teymiyye, 
Mecmûu’l-Fetâvâ, 2000, XI/197)       
101 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 56.  
102 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 55.  
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hapsettikçe, sıkıntıda bıraktıkça mana alemindeki faziletler olan ihlas 

ve samimiyet zuhur bulur, güçlenerek devreye girmeye başlar.103     

Mevlânâ, bir çadır yapma işleminde, farklı iş bölümünde çalışanların 

her birinin ayrı ayrı iş yapıyor görünmelerine rağmen aslında tüm 

çalışanların çadır yapma işiyle uğraştıkları, dolayısıyla ayrılığın şekil 

ve surette olduğu ancak mananın bir olduğu fikrini, çadır yapma 

amacı ve işlemiyle örneklendirerek ifade etmiştir.104       

Mevlânâ Celâleddîn, namaz ve oruç gibi ibadetleri, amelin birer sûreti 

olarak niteler, halkın da amellerin bu zahirden ibaret olduğu zannına 

kapıldığını ifade eder. Oysa münafık kimseler de amelleri zahiren 

yerine getirdikleri halde, aslında ibâdet etmiş olmazlar. Demek oluyor 

ki, ibadetlerin ruhu, sûretinden evladır. Çünkü yerine getirilen 

ibadetlerde asıl olan manadır. İbadetlerin şekilleri de o manayı ortaya 

çıkarmaya vesile olan vasıtalardır. Nitekim Kur’an’da şöyle 

buyurulmuştur: 

 اَلَّٖذيَن هُْم َعٰلى َصَْلتِِهْم دَائُِمونَ 

“Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir.”105  

Bu ayette namazın ruhuna vurgu yapılmıştır. Namazın ruhu sürekli 

olabilirken, onu kılmanın sürekliliği durumu söz konusu olamaz. 

 
103 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ondördüncü Fasıl, s. 58. 
104 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onikinci Fasıl, s. 45.  
105 Meâric, 70/23. 
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Ruhun rüku ve secdesi sürekli iken, namazdaki rüku ve secde ise, bu 

mananın suret ile zuhur bulup ifşa edilmesidir.106 

1.5. Zaman Döngüsü Konusundaki Fikirleri 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî devre inanmakta, ancak onun inandığı 

zaman döngüsü bilinen tenasuh fikri değildir. O, Tanrı’ya nazaran bir 

birlik olduğunu kabul etmekte ve eserinin iki yerinde bu inancı 

görebilmekteyiz: 

ِ اِنَّ   ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَاَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ ّٰللاه َ َواِسٌع َعٖليمٌ َوّلِِله ّٰللاه  

“Doğu da batı da Allah’ındır. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (zatı) 

oradadır.”107  

Yüce Allah, her zaman ve her yerde bulunan bir hakikattir. Varlığı 

daim ve ölümsüzdür. Cenâb-ı Hakk’a aşık olanlar bu veche kendilerini 

kaptırarak feda etmişlerdir. Geride kalanlar ise hayvan derekesine 

düşmüşlerdir. Sığır gibi olmalarına rağmen nimetlere müstehaktırlar 

ve ahırda bulundukları halde ahır sahibinin makbulüdürler. Çünkü 

eğer ahır sahibi isterse onları ahırdan nakleder ve padişahın ahırına 

götürür. Başlanğıçta olduğu gibi yokluktan varlığa getirir. Varlık 

ahırından cemâd ahırına, cemâd ahırından bitkiliğe, bitkilikten 

hayvanlığa, hayvanlıktan insanlığa, insanlıktan melekliğe ve daha 

böylece sonu gelmeden ilerletilir.108  

 
106 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onsekizinci Fasıl, s. 131. 
107 Bakara, 2/115. 
108 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, 
Beşinci Fasıl, s. 21. 
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Bütün bunları da, onun bu cinsten pek çok tavlaları olduğunu tasdik ve 

ikrâr etmen için gösterdi: 

 لَتَْرَكبُنَّ َطبَقًا َعْن َطبَق   فََما لَُهْم ََل يُْؤِمنُونَ 

“Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor 

da iman etmiyorlar?” (İnşikâk, 84/19-20) 

Âyet-i kerîmesi mûcibince, birinin diğerinden daha yüce olduğunu 

ikrâr etmen için sana bu aşamaları göstermektedir. Bunu ilerideki 

katları tasdik etmen için göstermiş, yoksa diğerlerini inkâr ederek var 

olan sadece budur demen için değil. Nitekim bir usta, sanatının, 

becerilerinin ve hünerlerinin bir kısmını göstermek suretiyle, toplumu 

onlara inandırmak ve daha nice göstermediği hünerlerinin de olduğuna 

ikna ettirmek için yapmıştır. Böylece toplum, hep yeni bir beklenti 

içerisinde olmuştur.109  

Eserin başka bir yerinde de keramet meselesinden bahsederken aynı 

görüşü ifade etmiştir: “Keramet, seni aşağı bir durumdan yüksek bir 

duruma getirmesidir. Sen oradan buraya sefer ederek bilgisizlikten 

akla, ölülükten diriliğe kavuşursun. Mesela, önce toprak ve cemâd 

idin, seni bitki alemine getirdi; bitki aleminden alaka ve mudğa 

alemine yolculuk ettin. Buradan hayvanlık alemine, hayvanlıktan 

insanlığa sefer ettin”110 demek suretiyle kendi anlayışına göre zaman 

döngüsü meselesini açıklamaya çalışmıştır  

 

 
109 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Beşinci Fasıl, s. 21. 
110 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiyedinci Fasıl, s.109.  



46 | Dr. Mazhar DÜNDAR 

 

 

1.6. Seyr-i Sülûk İle İlgili Görüşleri 

Mutlak varlığa ulaşabilmek için manevi yolculuğa çıkan insanlar, bu 

kutsal yolculukta çeşitli kısımlara ayrılmışlardır. Bu mukaddes 

yolculukta her bir insanın, Yüce Allah’a giden yolda derece ve 

mertebeleri farklılık göstermektedir.111 

Bazı kimseler gayret ve çabalarıyla bir yerlere ulaşabilirken, kimileri 

de Cenâb-ı Hakk’ın velî kullarının nazarlarına mazhar olmak 

suretiyle, pek bir şey demeden ve bir şeylerden bahsetmeden vuslat 

makamına erişebilirler. Hakk Teâlâ’yı anmak suretiyle, O’nun zatına 

ulaşılması duygusunun bile kişi üzerinde bir etkisi ve tesiri vardır.  

Yüce Allah’ın bazı kulları da vardır ki, onlar Cenâb-ı Hakk’a ilâhî 

kelâm olan Kur’an vasıtasıyla erişebilirler. Ancak Yüce Allah’ın kimi 

daha seçkin kulları da bulunur ki o zatlar, Yüce Allah’tan gelmek 

suretiyle, son ilâhî ve hak kitap olan Kur’an’ı burada bulur ve bunun 

Yüce Allah tarafından gönderilmiş olduğunu anlarlar.112 

Tâlip ve sâliklerin evrad ve zikirleri mücahede etmek, ibadetlerle 

mütemadiyen meşgul olmak ve tüm bu gayretlerin neticesinde ise bu 

visaldir.113 Vâsıl kimselerin akıbeti ise, ayrılığı mümkün olmayan bir 

visaldir. 

 
111 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmidokuzuncu Fasıl, s. 
112. 
112 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiyedinci Fasıl, s. 105. 
113 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmidokuzuncu Fasıl, s. 
111. 
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Sâlik kimselerin daimi şekilde bir mücahede halinde yaşam 

sürdürmeleri gerekmektedir. Gösterecekleri en muazzam mücahede 

ise, yüzlerini ve benliklerini Yüce Allah’a yönlendirmiş olan ve 

mevcut aleme de sırtlarını çevirmiş bulunan yârân ile 

kaynaşabilmektir. 

Bu öylesine bir farklı yoldur ki, burada tüm arzu ve isteklerine 

erişebilirsin. Böylece tüm dileklerin bu mukaddes yolda mutlaka 

gerçekleşir ve her kim bu yola baş koyar ve bu uğurda mücadele 

ederse, onun dine ve dünyaya ait tüm arzuları gerçekleşmiş olur. 

Velî kimseler, kendilerini bu mücahade durumundan alıkoymazlar. 

Hele ilk mücahede, onlar için kesinlikle vazgeçilmez bir durumdur. 

Bu ilk mücahede, nefsâni arzularını yok etmek, şehvet ve isteklerini 

yenmektir. Bu durum, nefisle olan büyük bir savaş manasına 

gelmektedir. Vâsıl olup da emniyet mertebesine erişince, artık onlara 

hak ve batıl keşfolunmuş demektir. Bu durumda bile mutlak bir gayret 

ve mücahede içindedirler. 

Yüce Allah’a aşık olan kimseler, o aşkta gark olmuşlardır. Oraya 

başka birileri sığamaz ve kendi nefislerini yok etmedikçe de oraya hiç 

kimse giremez.114 

1.7. Mürşid ve Mürid Hakkındaki Fikirleri 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin mürşid ve mürid hususundaki 

görüşleri şu şekilde özetlenebilir: 

 
114 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Beşinci Fasıl, s. 21. 
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Kendini bu yola adayan bir talibin, maksadına erişebilmesi için bir 

mürşidinin olması kaçınılmazdır. Çünkü, bu yolda istenilen hedefe 

ulaşılması, ancak bir mürşidin önderliğiyle mümkündür.115 

Yüce Allah’ın bu seçkin ve mümtaz kulları arasına girebilmek için 

mutlaka o yolu gösterecek ve rehberlikte bulunacak bir Allah ehlinin 

aranması lazım gelmektedir. Hakk Teâlâ, herhangi bir kulunu seçip de 

kendi varlığında yok edecek olursa, bu seçkin kulu vasıtasıyla dilekte 

bulunan diğer kulların da istek ve arzularını yerine getirir. Fîhi Mâ Fîh 

eserinde bu hususu dile getiren güzel bir hikaye de anlatılmaktadır: 

Rivayet olunur ki, Hz. İsa bir sahrada dolaşıyordu. Derken aniden 

şiddetli bir yağmur yağdı. Yağmurun dinmesini beklerken bir anlık 

çakal hayvanının ininin bulunduğu bir mağaraya sığındı. Sonra, 

“Senin yüzünden çakal yavruları huzursuz oldu, onların bir yuvası 

vardır da Meyemoğlu’nun evi ve barkı yoktur” diyerek hayıflandı. 

Mevlânâ buyuruyor ki, çakal yavrusunun evi ve barkı vardır, lakin 

böylesine bir muhibbi ve derdi yok ki onu evden çıkarıp sahralara 

sürsün. Oysa senin öylesine mükemmel bir sevgilin var ki, seni evden 

sürmüştür. Böylesi bir durumda, evin ve barkın yokmuş ne gezer. Seni 

böylesine sürükleyip çıkaranın lütuf ve ihsanı yüzbinlerce göğe ve 

yere, dünya ve ahirete, arş ve kürsüye değer ve hatta bunlardan da 

daha değerlidir.116 

Yakîn vasfı şeyh-i kâmile ait iken, doğru ve hüsnü zanlar ise o şeyhin 

müritleri olmaktadır. Yakîn vasfına haiz kişi şeyh olursa o şeyh-i 

 
115 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışsekizinci Fasıl, s. 209. 
116 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onbirinci Fasıl, s. 41. 
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kâmil, azamet sahibi ve âlemin en büyüğü, kendi döneminin de 

Mehdi’si olur. Dervişler de yek vücut hükmünde olurlar. Yani sâlik 

kimseler bir bütünlük halini arzederler.117 

Seyr-i Sülûkta, bir şeyin hakikatine olduğu gibi erişebilmek, yani her 

türlü tereddüt ve şüpheden kurtulmak manasına gelen yakînin de 

olması lazım gelir. Yakînin dereceleri üçtür: Bunlardan ilki olan ilm-el 

yakîne bilgiyle, ikincisi olan ayn-el yakîne görme ile, üçüncüsü olan 

hakk-el yakîne ise oluşla erişilebilir.  

Mürşid ve murid bahsinde geçtiği gibi Mevlânâ Celâleddîn, yakîni 

Şeyh-i Kamil’e, zannı da müritlere benzetmiştir. Nitekim onun 

nezdinde yakîn sahibi zat, kendi döneminin “Mehdisi” yerindedir.118 

1.8. İlâhî Aşk Hakkındaki Düşünceleri 

Fîhi Mâ Fîh eserinde aşk meslesi, üzerinde en fazla durulan ve 

tafsilatlı bir şekilde bahsi geçen konulardan biri olmuştur. 

Mevlânâ’ya göre gerek maddi, gerekse manevi olmak üzere sevgi ve 

duygusal bağların tümü, ancak gerçek manada Yüce Allah’ı sevmek 

ve bilmekle gerçekleşebilir.  Gerçek manadaki bir aşka sahip olan 

kimseye, o aşk haricindeki tüm şeyler artık haram mesbesindedir.119 

İnsan birine aşk duygusuyla bağlandığı zaman ne kadar da zahmet ve 

zilletlere katlanır! Sevdiği kimseye kavuşabilmek içir tüm 

fedakârlıkları göze alır. Yüce Allah’a ya da şeyhine âşık olan bir 

 
117 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzikinci Fasıl, s. 121. 
118 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzikinci Fasıl, s. 121. 
119 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmibirinci Fasıl, s. 83. 
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müridin yaşadığı ruh haleti bundan aşağı kalır mı? Mâşuk ile âşığı 

arasında tam bir teklifsizliğin bulunmuş olması ne güzel şeydir!120 

İnsanoğlu her daim yanında bulup göremediği, kendisini işitemediği 

ve varlığını hazırda müşahade edemediği bir şeye aşıktır. Âşık olan 

Mecnun da mâşuğu Leyla’nın hayaline aşıktır. Şayet mecazi bir 

muhabbetin hayali âşığa böylesi bir tesiri oluyorsa, gerçek mâşukun 

kendisine âşık olan kişiye bağışladığı kuvvet ve kudrete şaşmamak 

gerekir.121 

Sûret de aşkın bir parçasıdır. Nitekim aşık olmadan o sûretin herhangi 

bir değer ve kıymeti yoktur. Çünkü aşk, sûreti peydah eder. 

Yüce Allah’ın aşk ve muhabbeti tüm mevcudatın içinde vardır. 

İnsanoğlu, kendisini yoktan var eden Yüce Allah’ı nasıl sevmesin ki? 

Bu sevgi ve muhabbet kendi özünde vardır. Lakin bir kısım manialar 

bunu duymasına engel olur. Her şeyin akıbeti Yüce Allah’a varır. 

Yani insan artık her şeyi Yüce Allah için sever, başkaları için O’nun 

talebinde bulunur. Böylece bu aşk Yüce Allah’ta nihayet bulursa, 

neticede Yüce Allah’ın zatını da bulmuş olur.122 

Ahiret inancı da, Hakk’ın marifeti de, dostluklar ve muhabbetlerin 

hepsi de gizlidir.  

 
120 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiüçüncü Fasıl, s. 90. 
121 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onyedinci Fasıl, s. 68. 
122 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellibeşinci Fasıl, s. 187. 
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Asıl olan sevgi ve muhabbetin olmasıdır. İnsanoğlu kendi iç 

dünyasında bu hislerin farkına varınca, artık o duyguları yaşatmak ve 

artırmak için ciddi çabalar saf etmelidir.  

İnsan vücudu bir arı kovanı misalidir; bu bal kovanının hem balı hem 

de mumu Yüce Allah’ın aşkıdır.123 

1.9. Semâ Konusundaki Fikirleri 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, semâya yüksek derecede değer vermiştir. 

Semâyı şöyle bir örnek vererek izah etmeye çalışmıştır: Nasıl ki 

padişahlar, savaşlara iştirak etmemiş şehir halkına, askerlerin yaptığı 

savaşları temsili olarak seyrettirmek, düşmanları nasıl bozguna 

uğrattıklarını, hücum taktiklerini, saldırı ve kaçış yöntemlerini 

göstermek üzere alanda top-çengen oyunlarını oynatırlar. Alanda 

yapılan bu gösteriler, gerçek savaşları arz etmek için sanki bir 

usturlaptır.  İşte Cenâb-ı Hakk’ın erlerinin namazlarını eda etmeleri, 

semâ yapmaları da buna benzemektedir. Gizemli âlemde kendilerine 

has olan ilâhî buyruklara nasıl da boyun eğdiklerini, haram kılınmış ve 

yasak edilmiş şeylerden nasıl da sakındıklarını göstermek üzere 

namazlarda ve semâlarda bulunurlar.124 

Mevlânâ, semâyı bir nevi ibadet olarak kabul ederek şöyle demiştir: 

Semâ’da muğanni namazdaki imam gibidir. Şayet muğanni ağır ağır 

okursa semâ da ağır olur. Eğer muğanni hafif bir şekilde söyler ve 

 
123 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışbirinci Fasıl, s. 198-

199. 
124 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzdördüncü Fasıl, s. 125-

126. 
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okursa semâ da hafif olur. Yüce Allah’ın erleri için namaz kılmanın ya 

da semâ etmenin, onların Yüce Allah’ın emirlerini yerine 

getirmelerinin ve yasaklarından sakınmalarının gizlice uygulandığının 

bir misalidir.125 

Semâ, kimi âlimler tarafından caiz görülürken, kimi âlimlerce hoş 

görülmemiş ve hatta men’edilmiştir. Âlimler tarafından takınılan her 

iki tavrın da doğru olduğunu söylenebilir. Nitekim nefsine uyan, 

şehvetinin peşinden giden kimseler, ancak kibirle, gaflete kapılarak 

semâ'ya dururlar. Ahiret hallerinden, hesap ve cezadan haberleri bile 

yoktur. Onların yaptıkları semâ, boş bir işten ibaret olup, sadece basit 

bir oyundan ibâret olmaktadır. Onların yaptıkları bu eylem, azâba 

uğramalarından başka bir işe yaramayacaktır. Çünkü peşinden 

koştukları nefis ve şehvet, dünyalık unsurlardır.126  Kur’an’da şöyle 

buyurulmaktadır:  

ِخَرةَ لَِهَى اْلحَ  يََواُن لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ َوَما ٰهِذِه اْلَحٰيوةُ الدُّْنيَا اَِلَّ لَْهٌو َولَِعٌب َواِنَّ الدَّاَر اَْلٰ   

“Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret 

yurduna (oradaki hayata) gelince, işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş 

olsalardı!”127 

Ne var ki, şeyhler ve muhiplerin yaptıkları semâdan bahsedecek 

olursak; bu semâlar, dünyalık ve boş şeylerden, oyun ve eğlencelerden 

tamamen beridir. Hattâ diyebiliriz ki, bunların yaptıkları semâ, zâhir 

ehlinin yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri çabalardan bile daha 

 
125 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzdördüncü Fasıl, s. 126. 
126 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh, Trc. Abdülbâkî Gölpınarlı, s. 224. 
127 Ankebût, 29/64. 
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yücedir.128 Nitekim Hz. Ömer’den rivâyet edildiğine Peygamber (sas) 

bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ameller ancak niyetlere göredir. 

Herkese niyet ettiği şey vardır...”129    

1.10. Dinler Hakkındaki Düşünceleri 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, gayeleri itibariyle bütün dinleri aynı 

görmekte, fakat dinlerin bu dünyada bir araya gelmeyeceklerini, 

çünkü dinlerden her birinin farklı dileklerinin olduğunu ifade 

etmektedir.130 

Kur’an ilâhî ve hak kelâm olup Hz. Musa Peygamber, Hz. İsa 

Peygamber ve diğer tüm peygamberler döneminde de hep var idi. 

Ancak o peygamberler dönemindeki Kur’an Arapça değildi diye 

buyuran Mevlânâ Celâleddîn’in, mukaddes kitaplara olan bakışı da 

tıpkı bütün dinlere olan yaklaşımı gibidir.131 

Ancak Mevlânâ, Hristiyanlık dinine mensup olanların Hz. İsa’nın 

Yüce Allah olduğu ya da O’nun ruhu olduğu yönündeki inançlarına 

itiraz ederek; “Ruh aslına rücû eder, şayet Hz. İsa yaratıcı ise onun 

 
128 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh, Trc. Abdülbâkî Gölpınarlı, s. 224. 
129 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm b. Muğîre el-Buhârî, el-Câmiu’s-

Sahîh, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Bedu’l-Vahiy 1, İman 41; Muhammed b. İsâ 
et-Tirmizî, es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Fedâilu’l-Cihâd, 16; Ebû 
Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâî, es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, 
Tahâret 60, Talâk 24, Eymân 19; Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd İbn Mâce el-

Kazvînî, es-Sünen, Thk. M. Fuâd Abdülbâkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Sünen, 

Zühd 26; Ebû Abdillah eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Çağrı Yayınları, 
İstanbul 1992, Müsned, I/25, 43. 
130 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Sekizinci Fasıl, s. 28. 
131 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ondukuzuncu Fasıl, s. 77-

78. 
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varacağı yer acaba neresidir” ifadesiyle bu yöndeki batıl inanışlara 

asla müsamaha edilmemesi gerektiğini bildirmektedir.132 

Mevlânâ, Kur’an’ın anlam yönüyle kavranılmasının önemine dikkat 

çekmiş, manasını bilmeden ve anlamadan okuyanları kınamıştır.133 

Mevlânâ’ya göre şeriat, ilâhî bir kaynaktır ve şeriatın hükümleri 

herkese şâmil gelmektedir. Her kim şeriate uyarsa huzurlu ve mutlu 

olurken, manevi yönden çeşitli hazlar ve zevkler elde eder.134 

1.11. İrade Hürriyeti ve Mükellefiyet İle İlgili Görüşleri 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin efal-i mükellefin ile irade hürriyeti 

hakkındaki görüş ve düşünceleri şu şekildedir: Kul her ne kadar kendi 

özgür iradesiyle bir şeyler yapıyor ise de, o fiillerin gerçek yaratıcısı 

kulun kendisi değil Yüce Allah’tır. Ona göre, kulun kendi yaptığı 

fiillerin yaratıcısı olduğunu kabul edenler büyük bir hataya 

düşmüşlerdir. Mesela, Mûtezile mezhebine göre fiilleri bizatihi 

yaratan kuldur; bunun gibi ondan sadır olan her amelin faili de yine 

kulun kendisidir. Mevlânâ’ya göre bu görüş ve düşünce doğru 

değildir. Çünkü kul akıl nimeti, düşünce melekesi ve ruh gibi çeşitli 

unsurlar vasıtasıyla ancak bu fiillerin yaratanı sayılabilir. Oysa kul bu 

aletleri yaratmadığına göre ve fiiller de sadece bu aletler vesilesiyle 

icra edildiğine göre, kul fiilinin yaratıcısı olamaz. O halde her ne 

kadar kuldan sadır olsa bile, fiilleri gerçek manada yaratan Yüce 

Allah’ın kendisidir. Bu fiillerden meydana gelecek olan iyi ya da kötü 
 

132 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzuncu Fasıl, s. 114. 
133 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ondukuzuncu Fasıl, s. 77. 
134 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmidördüncü Fasıl, s. 95. 
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şeylerin faydası veya zararı da kulun zannettiği şekilde değil, Hakk 

Teâlâ’nın murad ettiği yönde ve istikamette olur.135 

İnsanoğlu, Yüce Allah’ın kuvvet ve kudretinin kabzasındaki bir yay 

misali gibidir. Yüce Allah onu tüm amellerde kullanır ancak hakikatte 

o işleri yapan Hakk Teâlâ’dır.136 

Kul, elinden geldiğince gereken tedbirleri alır ve almak durumundadır. 

Ancak ilâhî takdirin ne yönde tecelli edeceğini asla bilemez ve bunu 

kestiremez.  

İnsanoğlu su yüzeyindeki kâseler misali, hayatın akışında 

yüzmektedir. Zira kâsenin su yüzeyindeki yüzme hali kendi iradesiyle 

değil, üzerinde bulunduğu suyun irade ve hükmü iledir. Bu genel 

olarak böyledir, ancak bazıları bunu bilir, bazıları ise bilemez.137  

Yüce Allah hem iyiliği hem de kötülüğü irade eder ve onları yaratır.  

Ancak O, hayra rıza gösterirken şerre asla razı olmaz. Ne hayır ve ne 

de şer, Yüce Allah’ın irade yartması dışında değildir. 

Evrende meydana gelen tüm şeyler Yüce Allah katındandır. Fakat bir 

kişinin kendi nefsini îtab ediyor olması ya da nefsinin kötülüklerinden 

başkalarını koruması da Hakk Teâlâ’nın bir lütfudur. 

Mevlânâ, her şeyin Yüce Allah tarafından yaratıldığını yani, O’nun 

tüm fiillerin yaratıcısı olduğunu söyler ve savunurken, irade hürriyeti 

dışındaki cebrî bir anlayışı savunduğu söylenemez. Elbetteki mükellef 

 
135 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Elliüçüncü Fasıl, s. 181. 
136 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Elliüçüncü Fasıl, s. 181. 
137 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırkıncı Fasıl, s. 138. 
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olan kimselerde irade hürriyeti vardır ve o hürriyet sebebiyle de 

muaheze edileceklerdir. Buna göre, olgunluğa ermemiş kişilerin her 

şeyin sadece Yüce Allah katından olduğu, kulun irade ve hürriyetten 

mahrum bırakıldığı yönündeki fikrine sahip olmamaları ve istismar 

etmemeleri için dikkat çekici ve güzel bir örnek sunmaktadır: “Bir kişi 

meyve ağacını silkeleyerek meyvelerini devşiriyordu. Bağın sahibi 

ona “Allah’tan korkmuyor musun?” deyince adam: “Niçin korkayım? 

Ağaç Cenâb-ı Hakk’ın ağacı, ben de O’nun kuluyum. Hakk’ın kulu, 

O’nun malından yiyor” dedi. Bağın sahibi de bunun üzerine; “Dur ki 

sana göstereyim” diyerek bir urgan getirdi ve zerdali yiyeni ağaca 

iyice bağladı ve “Hakk Teâlâ’dan korkmuyor musun?” diyerek 

bağırdı, ondan cevap alıncaya kadar iyice dövdü. Bunun üzerine bağ 

sahibi: “Niçin korkayım? Sen Allah’ın kulusun bu da Allah’ın sopası, 

Allah’ın sopasını, Allah’ ın kuluna vuruyorum!” dedi.138 

Ne var ki, ârif kimselerin katında değerli ve değersiz görülen şeyler, 

hayırlı ve hayırsız addedilen şeylerin hepsi de birdir. Çünkü bu 

kimseler, tüm şeylerin Yüce Allah katından meydana geldiğini 

bildikleri için her şey onların indinde müsavi ve aynıdır. 

1.12. Ahlâkî Konulara Dâir Görüşleri 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin doğru olma, iyilikte bulunma, 

kötülükten sakınma ve yapılan hatalardan pişmanlık duyma 

hususlarındaki düşünce ve tavsiyelerini şöyle izah edebiliriz: Doğru ve 

hakikat olmayan şeyleri yaptığını söyleme. Her daim doğruluk ve 

 
138 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzuncu Fasıl, s. 137. 



MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ’NİN FÎHİ MÂ FÎH KİTABINDA KUR’ANÎ MOTİFLER | 57 

 

 

hakikatten yana ol. Böyle yapılması halinde eğrilikler kendiliğinden 

gider. Doğruluk Hz. Musa’nın elindeki asa gibi iken, eğrilikler de 

sihirbazların elindeki sihirli değnekler gibidir. Doğruluk ve hakikat 

ortaya çıktıkça, tüm eğrilikleri yutarak geride hiçbir şey bırakmaz.139 

Kötü amel işleyen bir insan öncelikle başkalarına değil, bizzat kendi 

şahsına fenalıkta bulunmuş olur. Çünkü yaptığı kötülüklerin tüm 

karşılığı yine kendisini bulacaktır. Bundan zarar gören yine kendisi 

olacaktır. O halde muhatabına eziyet ederek işkence çektirenin, 

sonrasında bu eziyetleri fazlasıyla çekecek olmasının bir manası da 

yoktur. 

Yüce Allah zalim kimselere yardımda bulunanların üzerine, yine o 

zalimleri musallet edecektir. Dolayısıyla kötülükte bulunan insanlara 

asla yardımda bulunulmamalıdır.140 

Herhangi bir kötülük işledikten sonra yaptığı kötülüğe pişmanlık 

duymak, Yüce Allah’ın inâyetine ve sevgisine mazhar olduğunun açık 

bir işaretidir. 

Bir insan, şayet başkalarının kusurlarını görür de o kimseleri 

ayıplarsa, aslında kendi kusurlarını görmüş olması demektir. 

Yapılması gereken, başkalarının kusurlarını görmek ve ifşa etmek 

değil, onları örtmek ve yapmaması yönünde kibar bir şekilde telkînde 

bulunmaktır. 

 
139 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, İkinci Fasıl, s. 11-12. 
140 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, İkinci Fasıl, s. 12. 
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İnsan öncelikle kendi nefsinde bulunan kin duygusu, kıskançlığı, hırsı, 

şefkatsizlik, merhametsizlik, gaddarlık gibi kötü duyguları, huyları ve 

bunların neticesinde oluşan hatalı alışkanlıkları görerek, onları ıslah 

etmeye çalışmalıdır.  Bunları ıslah ettikten sonra başkalarını, hataları 

konusunda uyarmalı ve kınamalıdır.141 

İnsanın iç dünyasında hissettiği sıkıntı ve huzursuzluklar, mutlaka 

işlemiş olduğu bir günahın suçluluk psikolojisi ve cezası; içindeki 

itmi’nan duygusu ve huzur ise, işlediği bir ibadet ve taatin karşılığıdır. 

İyilikte bulunmak da bir çeşit ibadettir ki, bu iyilikten hem onu 

yapana, hem da yapılan kimseye çokça faydası vardır. İnsan mutlaka 

ektiği şeyleri biçecektir ve karşılığını hem bu dünyada hem de öteki 

dünyada alacaktır. 

Yüce Allah ilmi ezelde, iyilik ve kötülükten her birinin karşılığını 

takdir etmiştir. Yani iyiliğe karşılık iyilik, kötülüğe karşılık ise 

kötülük yönünde verdiği hüküm hiçbir şekilde değişmeyecektir. 

Çünkü Cenâb-ı Hakk, kâinattaki her şeyin hâkimidir. Sen yaptığın 

kötülüklerin karşılığında iyilik görürsün demesi mümkün müdür?142 

Yüce Allah o kadar azamet sahibidir ki her şeye rağmen kullarının 

suçlarını bağışlayabilir. Aynı şeklide başkalarının suçlarını 

bağışlamak suretiyle erdemlik gösteren kullarını ve iyilikte 

bulunanları de sever. Bu dünyada gerek kullara ve gerekse diğer 

varlıklara şefkat ve merhamet gösterelim ki, Cenâb-ı Hakk da bizlere 

her iki dünyada merhametiyle muamele etsin.  

 
141 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altıncı Fasıl, s. 24-25. 
142 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onaltıncı Fasıl, s. 63. 
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İnsanları bu dünyada hatırlamak, onları anmak madem ki zaruridir ve 

bundan kaçınılması mümkün değildir, o halde kötü ve rahatsız edici 

şeylerin senin aklında ve hayallerinde kalmaması, duygularını 

bozmaması için onları anarken mümkün mertebe yaptıkları iyiliklerle 

an ki senin de duyguların rahat ve hoşnut olsun. Her daim iyilik, 

güzellik ve hoşnutluktan yana olmaya ve gönlümüzü ferah tutmaya 

çalışalım.   

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, özellikle alçak gönüllü olmayı 

önemsemiş, mütevazi, kibar olmayı övmüş ve bunu güzel bir örnekle 

bizlere sunmuştur: Üzerinde bolca meyveler bulunan dalların 

meyveleri, ağırlığı ve kıymeti sebebiyle o dalları aşağıya doğru çeker. 

Meyvesi olmayan dalların uçları ise selvi ağaçları gibi hep havada 

olur. Meyveler arttıkça, dalların tamamen yerlere inmemesi için 

destek ve dayanaklar bırakırlar. Hz. Muhammed de son derece alçak 

gönüllü biriydi; çünkü o hem dünya hem de ahiretin meyvelerini 

bünyesinde toplayan bir şahsiyete sahip idi.143 

Mevlânâ, rüşvet alma veya vermenin ve dilencilik yapmanın şiddetle 

karşısında durmuştur. O, çalışmayı, çaba sarfetmeyi, gayretli olmayı 

överek teşvik ederken, tembelliği yerer ve çalışmamayı da hiç 

sevmediğni her defsında dile getirirdi. 

 

 
143Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmialtıncı Fasıl, s. 97.  
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2.  ESERİN TEŞEKKÜLÜNDE KULLANILAN 
MALZEMELER 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin “Fîhi Mâ Fîh” adlı eserinde hangi 

konulardan ve nelerden bahsetmiş olduğundan genel olarak zikretmiş 

olduk. Şimdi de, onun bu kadar zengin ve çeşitli meseleleri işlerken ne 

gibi malzemelerden yararlandığını, yani eserin inşasında kullanılan 

malzemeleri de yine eserin bizzat kendisinden öğreniyoruz.  

Mevlânâ, bir mevzuyu işlerken, öncelikle ayet ve hadislerden 

yararlanır. Meşhur âriflerin görüş ve fikirlerinden, tasavvuf ehlinin ve 

büyüklerin sözlerinden, Kur’an’da geçen kıssalardan, ârifâne nükte ve 

hikayelerden faydalanmaktadır. Yine “Yusuf ile Züleyha”,  “Leyla ile 

Mecnun”, “Ferhad ile Şirin” gibi bilinen ve halk arasında meşhur olan 

aşk hikâyelerinden,144 birtakım mâruf efsanelerden, darb-ı 

mesellerden, Arapça ve Farsça manzum şekilde yazılan eserlerden 

yararlanmaktadır.  

Mevlânâ Celâleddîn’in, “Fîhi Mâ Fîh” eserinde kullandığı böylesine 

çeşitlilik arz eden ve zengin menüye sahip malzemeler, eserde 

açıklanması istenen mevzuları karmaşık hale getirmeye, anlaşılmaz 

kılmaya ve konuyu dağıtmağa değil, aksine mevzuyu aydınlatmaya, 

anlaşılır kılmaya ve hatta iyice anlaşılır kılmaya yardım etmektedir. 

Aynı şekilde herhangi bir fasılda, bir konuyu ele alırken kullanmış 

olduğu tüm malzemeler, kendi başına o konunun gayesini açıklayacak 

ve mahiyetini belirtebilecek şekilde iyi seçildiği görülmektedir. Bu 

 
144 Bu hikâyelerin bir kısmı için bkz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh 
tercümesi, s. 19, 27, 30, 37, 42, 49, 50, 68, 110, 154, 168, 169, 231, 235, 250. 
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itibarla eserde tekrar unsurlarına pek de fazla rastlanmadığını 

söylemek mümkündür. 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, kullandığı ifadeleri özellikle misaller 

vererek izah etmeye büyük önem vermektedir. Günlük hayattan ve 

tabiatın farklı unsurlarından değişik misaller seçerek mevzuları 

anlatması, olaya hem açıklık getirmekte hem de konuları işleyiş 

yönüyle renkli ve güzel kılmaktadır. En soyut ve en karmaşık 

konuları, bu misaller vesilesiyle büyük bir ustalık ve kolaylıkla 

anlatmaya muvaffak olduğu görülmektedir. Adeta olayın canlı tablolar 

halinde sunulduğu ve zihinlere nakşedildiği intibaını vermektedir. Bu 

misaller eserin pek çok yerinde geçerek pek de yer kaplarken, esere 

farklı bir hususiyet ve zenginlik kattığı da söylenebilir.  

3.  DEĞERLENDİRME 

Mevlânâ Celâleddîn’in Fîhi Mâ Fîh adlı eseri, gerek yönetimden 

kaynaklanan ve gerekse sosyal hayatta yaşanan düzensizliğin 

sonucunda kendilerini manevî yönden gıdalandırmak suretiyle 

besleyerek teselli etme çabasında olanlara hitap etmektedir. Böylelikle 

bu eser Mevlânâ’nın, her çeşit anlayış ve kabiliyetlere sahip geniş 

ölçüdeki müntesip ve müritleriyle farklı konular ve meselelere dair 

yaptığı konuşma ve nasihatlerinden meydana gelen güzide bir 

çalışması haline gelmiştir. Böyle bir yöntem izlenmesindeki gaye, 

herkesin bütün söylenen şeyleri iyice anlayıp öğrenmesinin 

sağlanmasıdır. Bu sebeple eserde geçen bazı beyitler ve fasıllardaki 

istisnalar hariç, eserin dili gayet anlaşılır, sade, açık ve konuşma dili 

üslubuyla sunulduğu görülmektedir.  
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Mevlânâ, bu eserindeki tekrar gibi görünen yerler hakkında şöyle bir 

izahatta bulunmuştur: “Bu ifadenin sizlere tekrarmış gibi görünmesi, 

önceki dersleri yeterince anlamamış olmanızdan kaynaklanmaktadır. 

Bu sebepledir ki her gün aynı şeyleri söylemek icab etmektedir.”145 

Böyle söylemiş olması, onun kendi müritleriyle olan münasebetinin 

adeta bir hoca-talebe ilişkisi şeklinde olduğunu, onlarla talebesi gibi 

ilgilendiğini göstermektedir. 

Fîhi Mâ Fîh, hiçbir şekilde sanat endişesi taşımadan sadece, katıldığı 

toplantılarda duruma göre anlatılan farklı ve çeşitli şeylerden ya da 

sorulan sorulara verilmiş olan cevaplardan müteşekkil bir eserdir. 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ‘nin Fîhi Mâ Fîh adlı eseri, yetmiş üç 

fasıldan mürekkeb olup her fasılda da farklı meseleler ele alınıp 

işlenmesine rağmen, bu işlenen mevzular arasında genel bir bağlantı 

ve münasebet kurulabilir  

 

 

 

 

 

 

 
145 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiyedinci Fasıl, s. 108. 
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II. BÖLÜM 

 

FÎHİ MÂ FÎH’TE KUR’AN’Î MOTİFLER 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ‘nin Fîhi Mâ Fîh eserine hakim unsur 

tasavvuftur. Bu eserde tevhîd inancı, nebî-velî, mürşid-mürid, 

ibadetler, dua, ahlak, iman-küfür, ilâhî aşk, dünya-ahiret, ilim, zaman 

ve insan gibi pek çok konudan tafsilatlı bir şekilde bahsedilmiştir. 

Fîhi Mâ Fîh eserinde, ayrıntılı bir şekilde işlenen konuların Kur’an 

açısından nasıl ele alındığını işlemeye çalışacağız. Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî’nin bu eserde, ayetleri ele alış biçimini, meselelere 

olan bakışını ve Kur’an ayetleriyle nasıl irtibatlandırarak işlediğini 

ortaya çıkarmaya çalışacağız. Konuları başlıklar altında ve eserden 

alıntılar yapmak suretiyle ele alacağız. Eserde geçen ayetleri işleyerek, 

o ayetlerin nasıl yorumlandığını, varsa değişik bir anlayış veya yorum 

farklılıklarını ortaya çıkarmak suretiyle ve yine varsa farklı hususlara 

dikkat çekerek ele almaya çalışacağız. 

1. Allah İnancı ve Tevhîd Anlayışı 

İman, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilen temyiz gücüdür. İman 

her zaman için namaz ve oruç gibi ibadetlerden önce gelir. Çünkü 

namaz ve oruç gibi ibadetler, her bir dinde farklı miktarda ve değişik 

uygulama şekilleri ile kendini gösterirken, iman tüm ilâhî dinlerde hep 

aynı olmuştur. Mü’min kimseler zeki ve basiretli olup, doğru ile 
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yanlışı, hak ve haksızlığı birbirinden ayırabilen temyiz ve akıl gücüne 

sahiptirler. 146 

İmanın yeri kalptir ancak sözlü halde ifade edilmedikçe manası 

kalmaz. İmanın göstergesi, ancak onun sözlü olarak ifade edilmesi ve 

aynı zamanda ibâdet gibi pratiklerle zuhur buması ile mümkündür.  

Hakk Teâlâ, mü’minlerin dostu olup onları küfür karanlığından iman 

aydınlığına çıkarır. Mü’min kimse kendi himmetiyle yükselir, küfür 

ise bu temyiz gücünden, Yüce Allah’ın lütuf ve kereminden mahrum 

olmaktır. 

Kâinattaki tüm mevcudatın aslı hep birdir ve sadece “bir” olması da 

esastır. “Bir” den fazlası yani ikilik teferruattadır. İşin aslına ve 

maksadına bakılarsa, ikilik diye bir şey kalmadığı gibi, esas olan bir 

olmasıdır.147 Mesela şeyhler, görünüşleri, yaptıkları işler ve 

söyledikleri sözler itibariyle farklı farklı olabilirler ancak, maksatları 

ve hedefleri hep birdir. O da Cenâb-ı Hakk’ı ve O’nun rızasını talep 

etmektir.  

Mutlak varlık olan Yüce Allah’ta ikilik yok birlik vardır. Binaenaleyh 

kişideki “Ben”i yok etmek suretiyle öldürmek lazımdır ki, ancak 

sadece “O” ölmeyen ve sürekli Hayy olan yegane varlık kalsın. 

Yegânelik ve bigânelik ikili olmayı gerektirmektedir. Mutlak varlık 

alemi de iman ve küfrün, dostluk ve adâvetin üstündedir. Madem ki 

dost olmak ikili olmayı gerektirir ve mutlak varlık aleminde de ikilik 

 
146 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Dokuzuncu Fasıl, s. 31-32. 
147 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellibirinci Fasıl, s. 176. 
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olmayan bir durum mevcut olup sadece birlik vardır, o halde oraya 

erişilince bu ikilik sığmayacağından, dostluk ve düşmanlıktan 

sıyrılarak birliğe erişilmiş olur.148 

İnkâr ve küfür olmadan din olmaz. Din ise, inkâr ve küfrü terk ederek 

onları tamamen bırakmaktır. O halde dine girme ile inkâr ve küfrü 

reddetmek aynı şeydir. Çünkü dinin ve küfrün yaratanları birdir.149 

Vuslatta ikilik olmaz, bu iş ancak tam bir birlik ile hasıl olur. Vuslata 

ermek için kendi benlik ve varlığını O’nda yok etmeyi gerektirir. 

Şayet sen yüzünü hangi tarafa çevirirsen çevir Yüce Allah oradadır. 

“Ene’l-Hak” ifadesinde bulunmak, gerçekte muazzam bir alçak 

gönüllülüğü ifade etmektedir. Çünkü “Ben Yüce Allah’ın kuluyum”! 

diyen bir şahıs, bir yandan kendisinin, diğer taraftan da Yüce Allah’ın 

varlığı olmak üzere iki varlıktan bahsetmiş oluyor. Oysa “Ene’l-Hak” 

diyen kişi, kendi varlığını O’nun varlığında yok etmiş oluyor. Bu şu 

manaya gelir ki: “Ben yokum, her şey O’dur”.150 

Varlıklarda bulunan görünürdeki ayrılıklar zahirdedir. Oysa 

yaratılıştaki gaye ve mana itibariyle tüm varlıklar birdir ve bir 

bütünlük arz etmektedir. Mesela, Kâbe’ye giden yollara ve yönlere 

bakılacak olursa bunların pek çok olduğu, bunlarda ayrılıklar ve 

farklılıklar olduğu söylenebilir. Ancak tüm bu yolların ve yönlerin tek 

 
148 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellibirinci Fasıl, s. 176. 
149 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellibeşinci Fasıl, s. 188. 
150 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellibirinci Fasıl, s. 176. 
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bir gayesi ve hedefi olduğunu da söylemek mümkündür. Çünkü onca 

farklılıklara ragmen, varılacak yer birdir.151     

Hakikatte Yüce Allah’tan gayrı hiç bir varlık mevcut değildir. O, bir 

ve tek olan mutlak varlıktır. O’ndan gayrısı hem fanidir hem de O’na 

varacakları için yeniden birlik olacaktır.  

Bu alemde birlik var ikilik yoktur. O’nun yanında iki “Ben” bir araya 

sığmaz. Sen: “Ben!” diyorsun; O da: “Ben!” diyor. Ya sen öl ya da O 

ölsün ki bu ikilik kalmasın. Fakat O’nun ölmesinin imkânı yoktur. 

O’nun yok olması, ne hariçte ne de zihinde mümkün değildir. 

ِ الَّٖذى ََل يَُموُت َوَسب ِْح   بَِحْمِدٖه َوَكٰفى بِٖه بِذُنُوِب ِعبَاِدٖه َخٖبيًراَوتََوكَّْل َعلَى اْلَحي    

“Ve ölmeyen (diriy)e tevekkül et ve O’nu överek tesbih et. Kullarının 

günâhlarını, O’nun bilmesi yeter.”152  

O, o kadar lüfutkârdır ki, bu yolun bir imkânı olmuş olsaydı, senin 

için ölmeyi ve yok olmayı tercih ederdi. Fakat mademki O’nun ölüp 

yok olması imkânsızdır, o halde bu ikiliğin yok olması ve O’nun sana 

tecelli etmesi için, sen öl.153  

ِ َواِنَّا اِلَْيِه َراِجعُونَ اَلَّٖذيَن اِذَا اََصابَتُْهْم ُمٖصيبَةٌ قَالُوا اِنَّا  ّلِِله  

“Onlar; başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz (her şeyimizle) 

Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz derler” buyurulmuştur.154  

 
151 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmidördüncü Fasıl, s. 91. 
152 Furkan, 25/58. 
153 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altıncı Fasıl, s. 25. 
154 Bakara, 2/156. 
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Ayetteki “inna” nın manası: Sahip olduğumuz tüm unsurlarımızın 

O’ndan gelmiş olmasıdr. O’ndan birer numune olarak gelmiştir. 

Dönüşümüz tekrar O’na olacaktır. Mesela bahar rüzgârındaki 

güzellikleri, estiğinde ağaçlarda yeşilliklerde farkedebiliriz. Çünkü 

bahar rüzgârı latiftir.155 

  يَْوَم تُْبلَى السََّرائِرُ 

“Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!”156  

Hakikatte cezbeden birdir, ancak sayılı olarak görünmektedir. Görmez 

misin ki bir insanın farklı farlı, yüzlerce arzuları vardır. Tutturmuş ki, 

tutmaç isterim, çörek isterim, helva vb. şeyleri isterim demektedir. 

Aslında bu söylediği ve istediği tüm şeylerin aslı birdir ve o da açlık 

duygusudur. Birinden doyunca bunların hiçbirini istemez. Bu durum 

gösteriyor ki, on ve yüz sayılarının bir manası yoktur, asıl olan sadece 

bir sayısının varlığıdır.157  

Biz Allah’ı pek çok vasıtalarla biliriz. Ve bu kâinatın içindeki onca 

varlıkların tümü Yüce Allah’ın varlığının birer delilidir. Yani, 

evrendeki tüm varlıklar aslında bir tek varlığın hakikatine işaret 

etmektedir.  

Hakk Teâlâ, insanlarla kendisi arasındaki perdeleri birtakım 

sebeplerden dolayı yaratmıştır. O’nun Hüsn-ü Cemâli’ni perdesiz 

olarak görmemiz mümkün değildir. Yüce Allah’ın Hüsn-ü Cemâli o 

perde bildiğimiz unsurlara tecelli ettiği vakit, dağlar güllerle dolarak 

 
155 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onbeşinci Fasıl, s. 59. 
156 Tarık, 86/9. 
157 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, İkinci Fasıl, s. 10. 
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her taraf yemyeşil oluverir. Oysa perde olmaksızın tecelli etmesi 

halinde de, dağların altı üstüne gelerek paramparça olurdu. Bu 

sebepledir ki:  

 قَاَل يَا ُموٰسى اِن ِى اْصَطفَْيتَُك َعلَى النَّاِس بِِرَساََلٖتى َوبَِكَْلٖمى فَُخذْ َما ٰاتَْيتَُك َوكُْن ِمَن الشَّاِكٖرينَ 

“(Cenâb-ı Hakk) buyuruyor ki: "Ey Mûsâ, Ben mesajlarımla ve 

konuşmamla seni insanların başına seçtim; sana verdiğimi al ve 

şükredenlerden ol!"158 ayetiyle dile getirilmiştir.159  

Eserde tevhîd inancını pekiştirmek üzere Yüce Allah’ın sıfatları 

üzerinde detaylı bir şekilde duruluyor. Cenâb-ı Hakk’ın değişik 

sıfatları farklı boyutlarıyla anlatılıyor ki, tevhîd inancı zihinlerde 

müzmin bir şekilde yerini almış olsun.  

Hakk Teâlâ, fevkalede latîf bir varlık ve kullarına da lütufkâr olup 

gözle görülmesi mümkün değildir. Tüm kâinatı, arz ve semayı, kendi 

varlığının heybeti, kuvveti, kudreti, hükümranlığı ve mükemmel 

sanatının tezahürü ve inkişâfı için yaratmıştır. Nitekim Yüce Mevlâ bu 

mükemmel ihtişama ve kozmik durumlara dikkatleri çekmek üzere 

Kur’an’da: 

  اَفَلَْم يَْنظُُروا اِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَْينَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروج  

“Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! 

Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur”160 buyurulmaktadır.161  

 
158 A’raf, 7/144. 
159 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onuncu Fasıl, s. 35. 
160 Kâf, 50/6. 
161 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellisekizinci Fasıl, s. 192. 
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Yüce Allah her dilediğini yapandır. O’nun bir şey yapmasına engel 

olabilecek bir mânia yoktur. Ancak felsefeciler, kıyamette el, ayak vb. 

uzuvların konuşmayacaklarını iddia ederler. Sadece insanın elinde bir 

işaret ve alamet peydah olur ki, bunlar da ifadenin yerine geçmektedir 

derler... 

Malum olduğu üzere, bu gördüğümüz elimiz ve ayağımız, tıpkı 

dilimiz gibi sözler sarf eder ve kıyamet günü insan: “Ben çalmamıştım 

diye inkâr edince eli açık bir dille: Evet sen çaldın ben de aldım” der. 

O da kendi eline ve ayağına bakarak; “Sen konuşmazdın, şimdi nasıl 

oldu da konuşuyorsun?” diye sormaktadır. Nitekim Kur’an’da şöyle 

buyurulur: 

ُ الَّٖذى اَْنَطَق كُلَّ َشْیء  َوهَُو َخلَقَكُمْ  ة   َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشِهدْتُْم َعلَْينَا قَالُوا اَْنَطقَنَا ّٰللاه َل َمرَّ اَوَّ

  َواِلَْيِه تُْرَجعُونَ 

“Onlar derilerine, niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz? derler. Derileri de 

der ki; Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O 

yaratmıştı ve yine yalnızca O’na döndürülüyorsunuz.”162  

Ahirette insanların organları dile gelerek der ki, bizleri herşeyi dile 

getiren konuşturdu. Tüm mahlukata konuşabilme melekesini bahşeden 

Hakk Teâlâ, bizleri de konuşturdu. Dillerinize nasıl söyleme özelliği 

verdiyse bizleri de aynı şekilde söyletmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın katında 

dil, konuşmak için bir bahanedir. Dile, konuşması için emir vermesi 

 
162 Fussilet, 41/21. 
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sebebiyle dil konuşmaktadır. Hangi organa o emir vermiş olsa aynı 

şekilde konuşuyor olacaktır.163  

Görüldüğü üzere Mevlânâ Celâleddîn felsefecilerin, el ve ayağın 

ahirette konuşmayacaklarına dair itirazlarına ayet ışığında ve mantıki 

bir yorumla, gayet sade ve anlaşılır bir şekilde cevap vermiştir. 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye, zaman zaman muhtelif konularda 

sorular sorulmuştur. Bu sorulara cevap verirken tasavvufi bir yaklaşım 

segilemiş, mantıki yorum ve izahatlar yapmış, bunların yanı sıra 

görüşlerini teyid eden ayetlerle güzel cevaplar vermiştir. Bu 

açıklamaları teyid edecek mahiyette kitaptan alıntı yaparak şöyle bir 

misal verebiliriz. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:   

ُ اْلُمْلَك اِذْ قَاَل اِْبٰرٖهيُم َرب َِى الَّذٖ  ْحٖي َويُٖميتُ ى يُ اَلَْم تََر اِلَى الَّٖذى َحاجَّ اِْبٰرٖهيَم ٖفى َرب ِٖه اَْن ٰاٰتيهُ ّٰللاه  

 “Allâh, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımararak) Rabbi hakkında 

İbrâhim’le tartışanı görmedin mi? İbrâhim: Benim Rabbim O’dur ki 

yaşatır, öldürür demişti.”164   

Nemrut da: 

 قَاَل اَنَا اُْحٖي َواُٖميتُ  

“Ben de yaşatır, öldürürüm dedi.”165  

Bu ayetlerle ilgili yorum ve değerlendirmeler yapılırken topluluktan 

biri, Mevlânâ Celâleddîn’e şöyle bir soru yöneltir: Hz. İbrahim 

Nemrud’a: 

 
163 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmialtıncı Fasıl, s. 100. 
164 Bakara, 2/258. 
165 Bakara, 2/258. 
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َ يَاْٖتى بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرقِ    فَِانَّ ّٰللاه

“…Allâh, güneşi doğudan getirir…”166  

Şayet sen de Tanrı olduğunu iddia ediyorsan bu durumun aksini 

göstermelisin dedi. Bu durumdan anlaşılan odur ki Nemrud, Hz. 

İbrahim’i susturmuştur. Çünkü Hz. İbrahim, önceki söylediği sözü 

bırakarak ve cevabını da almadan, farklı bir delil sunmaya çalışmıştır. 

Bunun üzerine Mevlânâ buyurdular ki: Ötekilerin saçmalık 

göstermeleri gibi sen de saçmalamaya başladın. Hz. İbrahim’in verdiği 

misallerin her ikisi de aynı manaya gelir. Aynı zamanda bu misallerin 

pek çok manaları da vardır: 

Bu anlamlardan biri: Yüce Allah, sen yokken ve hiç bir şey değilken, 

bu yokluktan anne karnında seni yaratarak şekil ve sûret verdi. Senin 

cihet olarak doğun, annenin karnıdır. Oradan doğarak büyüdün ve 

yetişkin oldun. Derken bir mezarın batısında batıverdin. Bu da ilk 

ifade edilen sözün aynısıdır. Farklı bir ifade tarzıyla, “diriltir ve 

öldürür” şeklinde dile getirmiştir. Hal böyle iken, şayet senin gücün ve 

kudretin yetiyorsa o kişiyi mezarın batısından çıkararak, rahmin 

doğusuna götürebilir misin görelim?  

Yine bu ifadenin bir başka anlamı da şöyledir: Madem ki ârîf 

kimselerde itaat etme, mücahedede bulunma ve âlî derecede ilimler 

vesilesiyle aydınlık hali, kendinden geçme, zevk alma ve rahatlama 

meydana gelir ve bu unsurları terk etmesi halinde de o zevkler batıp 

yok oluyor. Bu durumda iki itaat hali ile bunların bırakılarak terk 

 
166 Bakara, 2/258. 



72 | Dr. Mazhar DÜNDAR 

 

 

edilmesi durumu, onun cihet olarak doğu tarafı ve batı yönü şeklinde 

algılanabilir.  

O halde, ibâdet ve itaat etme doğu ciheti iken, onları terk etme durumu 

da batı yönüdür. Batış hali gibi olan fitne ve fesat çıkarma, kötülükte 

bulunma, bozuk düzen kurarak o yolda gitme, suç işleme halidir ya; 

şayet sen yaratma eylemine muktedir isen, o taat ve ibadetlerden 

peydah olan aydınlık ve nuru, esenliği, batış halinden doğur. Ancak 

bu, kulun yababileceği bir iş değildir ve kul bu işi hiçbir durumda 

yapamaz. Bu ancak Cenâb-ı Hakk’ın işidir. Çünkü O, şayet dilerse 

güneşi batı cihetinden doğururdu, dilerse de doğu yönünden.  

Nitekim Kur’an’da: 

اَْمًرا فَِانََّما يَقُوُل لَهُ كُْن فَيَكُونُ هَُو الَّٖذى يُْحٖي َويُٖميُت فَِاذَا قَٰضى   

“O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde, ona sadece ol 

der, o da oluverir”167 buyurulmuştur.168  

Görüldüğü üzere Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, hakikaten çok ince bir 

ustalık ile güneşin doğudan doğmasını tüm diriliş ve uyanmalara, 

batıda batmasınıda ölümler ve kaybetmelerle özdeşleştirmiştir. Ve her 

iki ayet arasında ustaca bağlantı kurmuş olduğu anlaşılmaktadır.  

Mevlânâ’ya göre bütün insanların temel arzuları, Yüce Allah’ın 

cemalidir. Bu arzularını dünyada farkedemeyen küfür ehli bile ahirette 

neyi kaçırdıklarının farkına varacaklardır ancak nafile. Nitekim 

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır. 

 
167 Mümin, 40/68. 
168 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellidördüncü Fasıl, s. 186. 
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ا َرَزقَكُ  َ  َونَاٰدى اَْصَحاُب النَّاِر اَْصَحاَب اْلَجنَِّة اَْن اَٖفيُضوا َعلَْينَا ِمَن اْلَماِء اَْو ِممَّ ُ قَالُوا اِنَّ ّٰللاه ُم ّٰللاه

َمُهَما َعلَى اْلَكافِٖرينَ   َحرَّ

“Cehennemlikler de cennetliklere, ne olur, sudan veya Allah’ın size 

verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye çağrışırlar. 

Onlar, şüphesiz, Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır derler.”169  

Mevlânâ’ya göre, cehennem ehlinin bu ifadeleriyle sakın ha şarapları 

ve yiyecekleri talep ettiklerini zannetmeyin. Demek istiyorlar ki, o 

sizin bulmuş olduğunuz ve de size parıldayan şeylerden bizleri de 

feyizlendiriniz, bize yardımda bulunun demek istemişlerdir.170  

Mevlânâ bu eserde, bazan ayetlerin nüzûl sebeplerinden de 

faydalanmıştır. Ayetlerdeki ve nüzul sebeplerindeki hadiseleri, kendi 

dönemlerinde yaşadıkları olaylara büyük bir ustalıkla uyarlayarak 

anlatmaya çalışmıştır. Bu olaylar üzerinden sınıf farkı gözetmeksizin 

insanlara telkinde bulunmaktadır: Bilgin ve emir ilişkisini açıklarken 

meseleye şöyle bir giriş yapmaktadır. “Konumuzla pek de alakalı 

olmamakla beraber aklıma gelen şu ayetin tefsirini yapmak istedim” 

diyerek anlatmak istediği hususları ayet örnekleriyle açıklamaya ve 

onları yorumlamaya çalışmaktadır. Yüce Allah Kur’an’da: 

ُ ٖفى قُلُوبِكُْم َخْيًرا يُْؤتِكُْم  َخْيًرا يَا اَيَُّها النَّبِىُّ قُْل ِلَمْن ٖفى اَْيٖديكُْم ِمَن اَْلَْسٰرى اِْن يَْعلَِم ّٰللاه

ُ َغفُورٌ  ا اُِخذَ ِمْنكُْم َويَْغِفْر لَكُْم َوّٰللاه    َرٖحيمٌ ِممَّ

“Ey peygamber, ellerinizde bulunan esirlere söyle: Eğer Allâh, sizin 

kalblerinizde bir hayır olduğunu bilirse, size, sizden alınan(fidye)den 

 
169 Â’râf 7/50. 
170 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışsekizinci Fasıl, s. 209. 
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daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allâh bağışlayandır, 

esirgeyendir”171 buyurmaktadır. 

Ayetin nüzul sebebini detaylı bir şekilde anlattıktan sonra şu ayetleri 

getiriyor. Hakk Teâlâ Kur’an’da:  

َر الشَّْمَس َواْلقََمرَ   يُوِلُج الَّْيَل فِى النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِى الَّْيِل َوَسخَّ

“Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. 

Güneşi ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir.”172  

 يُْخِرُج اْلَحیَّ ِمَن اْلَمي ِِت َويُْخِرُج اْلَمي َِت ِمَن اْلَحی ِ َويُْحيِ اَْلَْرَض بَْعدَ َمْوتَِها  

“Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden 

sonra yeryüzünü diriltir”173 buyurmuştur. 

Bu ayetlerin paralelinde Emir Pervâne’ye hitaben şunları söylemiştir: 

Kendi fikir ve düşüncelerine güvenerek Cenâb-ı Hakk’ı görmeyerek 

ve herşeyi O’ndan bilmezsen, Yüce Mevlâ senin çabalarını, 

arzularının ters istikametinde geliştirebilir. Bunun da hem sana hem de 

İslam’a zararı olur. Sakın Hakk Teâlâ’dan hiç bir zaman ümidini 

kesme. Çünkü Yüce Allah Kur’an’da: 

ِ اَِلَّ اْلقَْوُم اْلكَ  ِ اِنَّهُ ََل يَاْيپَُس ِمْن َرْوحِ ّٰللاه افُِرونَ َوََل تَاْيپَسُوا ِمْن َرْوحِ ّٰللاه   

“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan 

başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez”174 buyurmaktadır.175  

 
171 Enfal, 8/70. 
172 Fatır, 35/13. 
173 Rum, 30/19. 
174 Yusuf, 12/87. 
175 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Birinci Fasıl, s. 6–7. 
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Allah’ın ilmi sonsuz ve sınırsızdır. Kur’an ise, ancak bu ilimlerden bir 

parçadır. Asıl olan Kur’an’ı okumak değil, onun manasını anlamak ve 

öğrendiklerini tabik etmektir.  

Mevlânâ Celâleddîn diyor ki, Kur’an-ı Kerîm’i okumakta olan bir 

kişiye şunları söyledim. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ى لَنَِفدَ  ى َولَْو ِجئْنَا  قُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمدَادًا ِلَكِلَماِت َرب ٖ اْلبَْحُر قَْبَل اَْن تَْنفَدَ َكِلَماُت َرب ٖ

  بِِمثِْلٖه َمدَدًا

“De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve 

bir o kadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri 

tükenmeden önce denizler tükenirdi.”176  

Yani, Kur’an-ı Kerîm’in elli kadar dirhemle satın alınan bir 

mürekkeple pek âlâ yazılması mümkündür. Ancak bu Hakk Teâlâ’nın 

sonsuz, sınırsız ve kusursuz ilimlerinden olan işaretin bir parçasıdır. 

Yüce Allah’ın ilminin hepsi elbetteki sadece bu kadarlıktan 

müteşekkil değildir. Attarın biri sana vereceği ilacı kağıt parçasına 

sararak verecek olsa: “Bütün dükkan bunun içindedir” diye bilir 

misin? Elbette böyle söylemenin aptalca olduğunu bildiğinden dolayı 

asla söylemezsin.177  

Allah’ın ilmi sonsuz olduğu gibi tecellileri de farklı ve sonsuzdur. 

Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır. 

 يَْسپَلُهُ َمْن فِى السَّٰمَواِت َواَْلَْرِض كُلَّ يَْوم  هَُو ٖفى َشاْن      

 
176 Kehf, 18/109. 
177 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ondokuzuncu Fasıl, s. 77. 
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“Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an 

yeni bir ilâhî tasarruftadır.”178  

Bu ayette de ifade edildiği üzere, Yüce Allah her daim tüm 

mahlûkatın ihtiyaçlarını karşılamak üzere aynı anda yüzlerce renge 

girebilmektedir. Her an mahlûkatıyla beraberdir, onların tüm işlerini 

ve tedbirlerini kendi meşietiyle yürütmektedir.  

Yüce Allah yüzbin kere tecellide bulunsa dahi, her bir tecellideki 

görünümleri birbirinden tamamen farklı olmaktadır. Nitekim hali 

hazırda bizler Yüce Allah’ı, tüm işlerinde ve eserlerinde, her an farklı 

şekilde müşahade etmekteyiz. Cenâb-ı Hakk’ın yaptığı tüm iş ve 

icraatler, birbirinden tamamen ayrı ve gayrıdır. Sevinçli iken başka, 

ağlıyorken farklı, korku yaşıyorken değişik, ümitle bir şeyi beklerken 

de farklı şeklilde tecelli ettiğini görmekteyiz. O halde Cenâb-ı Hakk’ın 

yaptığı işler, sergiledikleri tavırlar, kâinata olan tecellisi ve yarattığı 

eserler birbirinden oldukça farklı ve çeşit çeşittir.  Dolayısıyla Yüce 

Allah’ın zatının kâinata olan tecellisi de bu şeklide olmaktadır. Yani 

aynen işlerinde olduğu gibi buradaki tecellileri de farklı ve renkli 

olmaktadır.179 

2. Nübüvvet İnancı ve Velî Anlayışı  

İnsanoğlu genel manada yüksek bir dereceye sahip ve pek de değerli 

bir varlıktır. Ne var ki her insanın derecesi aynı değildir. Her 

dönemde, Hakk Teâlâ’nın zatı namına insanlardan biri ortaya çıkarak 

 
178 Rahman, 55/29. 
179 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiyedinci Fasıl, s. 105. 
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bu yönüyle Yüce Allah’ın isimlerinden biri olan “velî” adıyla 

anılmıştır. Bu velî kimse Yüce Allah’ın yeryüzündeki halifesi, 

dönemin “akl-ı küll”ü olur.180 

Nebî ve velî kimseler, ölümden önce kendilerinden öylesine geçmiş ve 

ölmüşler ki, dünyadaki mevcudiyetlerinde kendilerinde iğne ucu kadar 

dahi birşey kalmamıştır.181 

Velî kimseler Hakk’ın delili iken, halkın makam ve mertebesi de 

onlara olan bağlılıkları ve ilgilerine göre olmaktadır. Onlara yapılan 

düşmanlık Cenâb-ı Hakk’a yapılmış gibi olurken, gösterdikleri 

dostluklar da Yüce Allah’a göstermiş gibi olurlar.182  

Velîler, mümin kimseleri kendi makam ve mertebelerine erdirmek ve 

kendi seviyelerine ulaştırmak için, onların bu süreci yaşayarak 

kendilerine gelmiş olmalarını beklerler. 

Yaratılmış olan tüm varlıklar, nebî ve velîlere kıyaslandığında gövde 

mesabesindedirler. Oysa velî ve nebîler, alemin aklı gibidirler. 

Büyüklük ve azametleri görüntülerinde değil, içte ve derinliklerdedir. 

İnsan aklı gibi sürekli ve istikrarlı bir mücahade içindedirler.183 

Yüce Allah, adeta velî ve nebîlere: “Benim vasıflarımla çıkın ve halka 

görünün” demek suretiyle onları vücuda getirmiştir. 

 
180 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmialtıncı Fasıl, s. 98. 
181 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Üçüncü Fasıl, s. 15. 
182 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onyedinci Fasıl, s. 69. 
183 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 52. 
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Nebî kimselerin, Yüce Allah’ın güç ve kudretini izhar etmesi, ilâhî 

bildirimleri tebliğ etmek suretiyle halkı bilinçlendirip uyandırması 

lazımdır. Cenâb-ı Hakk, aşk ve sevgiden ibaret Yüce bir varlıktır. 

Hakk Teâlâ herkese ayrı ayrı ilâhî bildirimlerde bulunmadığı için bu 

tebliğ görevi için bir kulunu seçmiştir. Böylece Yüce Allah’a yol 

bulmak isteyen kimseler de o seçkin kula gitsinler de, ilâhî 

bildirimlerden haberdar olsunlar. Zira nebîlerin hepsi de ilâhi 

bildirimleri halka ulaştırmak üzere ve onları aydınlatmak üzere 

gelmişlerdir.184 

Hakk Teâlâ’nın kahhâr ve latîf olmak üzere iki vasfı vardır ki, nebîler 

bu vasıfların her ikisine birden mazhar olmuş kimselerdir.185 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, eserinde velî ve nebî tabirlerini çok yerde 

beraber kullanmıştır. Çünkü velî ve nebîler yaşayışları ve toplum 

içindeki fonksiyonları itibariyle çok benzerlik arzetmektedirler.186 

Bazı insanlar öylesine akla uydular ki nihayetinde tamamıyla 

melekleşerek sadece nur oldular. Bu insanlar elbetteki Yüce Allah’ın 

velî kulları ve nebîlerdir. Artık onlar havf ve recadan kurtulmuş 

kimselerdir. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:  

ِ ََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل هُْم يَْحَزنُونَ                  اَََل اِنَّ اَْوِليَاَء ّٰللاه

 “İyi bil ki, Allâh’ın velîlerine (sevdiklerine) korku yoktur ve onlar 

üzülmeyeceklerdir.”187  

 
184 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışsekizinci Fasıl, s. 209. 
185 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışıncı Fasıl, s. 198. 
186 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, İkinci Fasıl, s. 10; 
Yetmişüçüncü Fasıl, s. 221. 
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Dünya malına, makam, mevki, şehvet ve menfaatlerine kendilerini 

kaptıran kimseler, akıllarına uymayarak nefsani arzularına mağlup 

oldukları için tamamen hayvan derekesine düşmüşlerdir. Hatta 

kimileri de keşmekeş içinde kalarak bunalım geçirmişlerdir. Bunların 

içlerinde her daim hüzün ve keder, dert ve tasa, aynı zamanda 

mutluluk özlemi vardır. Ancak bu gibi insanların böylesine bedbaht 

yaşantılarından rahatsızlık duyan, memnuniyeti olmayan Yüce 

Allah’ın velî kulları da vardır. Onlar, müminleri bu kötü durumlardan 

kurtarmak, kendi yanlarına çekerek makamlarına ulaştırmak ve iyiler 

zümresine eriştirmek için çaba gösterirler. Yine onlar, kulların hayatın 

farkında olup kendilerine gelerek asıl hüvviyetlerine ulaşmalarını 

beklerler. Şeytan ve şeytanın yandaşları da onları kendi cihetlerine 

çekerek esfele-i safiline götürmeye çalışmaktadırlar.188  

Velî ve nebîler insanlara doğru yolu göstermeye çalışırlar. Onlara 

uyanlar temiz fıtratlarına dönerler ve ahirette de pişman olmazlar. 

Fakat kötü insanlara uyanlar ziyana uğrayacaklardır. Nitekim 

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

  يَا لَْيتَٖنى كُْنُت تَُرابًا اِنَّا اَْنذَْرنَاكُْم َعذَابًا قَٖريبًا يَْوَم يَْنظُُر اْلَمْرُء َما قَدََّمْت يَدَاهُ َويَقُوُل اْلَكافِرُ 

“Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve 

inkârcının, keşke toprak olaydım! diyeceği günde gerçekleşecek olan 

yakın bir azaba karşı uyardık.”189  

 
187 Yunus, 10/62. 
188 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onsekizinci Fasıl, s. 74. 
189 Nebe, 78/40. 
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Bu ayette buyurulduğu üzere, kötü kimseler tarafında yetiştirilenler; 

“Keşke başka bir kimse beni topraktan kaldırmış olsaydı! Belki de o 

zaman böyle gülünç duruma düşmezdim” itirafında bulunacak-

lardır.190 

Cenâb-ı Hakk’ın hakikat erleri tarafından terbiye edilip eğitilen, 

yetiştirilen ve olgunluğa kavuşturulan bir müridin ruhu da tertemiz 

olur. Buna karşın günahkâr, yalancı, riyakâr ve iki yüzlü bir kişi 

tarafından yetiştirilen, eğitim verilen kimse işte, böylesine cılız adam 

gibi hakîr, aşağılık, âciz ve dertli olur. Bu durumdaki bir şahıs, hep 

tereddütler ve hayretler içinde kalır, duyguları eksik olur ve çalışıp 

çabalamasından da bir verim elde edemez. Böylesi bir durumda 

olanlar için Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:  

ُ َوِلىُّ الَّٖذيَن ٰاَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت اِلَ  ى النُّوِر َوالَّٖذيَن َكفَُروا اَْوِليَاُؤهُُم الطَّاغُوُت  ّٰللَاه

 يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر اِلَى الظُّلَُماِت اُوٰلئَِك اَْصَحاُب النَّاِر هُْم ٖفيَها َخاِلدُونَ 

“Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. 

İnkâr edenlere gelince, onların dostları da tâğuttur, onları aydınlıktan 

alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada 

devamlı kalırlar.”191 

Mevlânâ’ya göre, sanki velîler de nebîler gibi Yüce Allah tarafından 

gönderilmiş kimselerdir. Bu velîler görkemli, muhteşem ve tertemiz 

sular gibidir. Cenâb-ı Hakk’ın bunu ifade etmesindeki maksadı, her 

rengi bulanık olan ufacık suların, geçici olarak bu değişmiş renginden 

 
190 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Dokuzuncu Fasıl, s. 33. 

 
191 Bakara, 2/257. 
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ve bulanık halinden kurtulması durumudur. Bunlardan halas olduktan 

sonra da kendi öz halini ve temizliğini görünce: “Ben mutlaka önceleri 

böyle temizmişim!” diye hatırlamasıdır. O farklı renklerinin ve 

bulanık halinin geçici olduğunun farkına varması ve bu ârızi 

durumdan önceki ak ve pak halini hatırlayarak aklına getirmesidir.  

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ُ بِٖه اَْن يُوَصَل   ِ ِمْن بَْعِد ٖميثَاقِٖه َويَْقَطعُوَن َما اََمَر ّٰللاه َويُْفِسدُوَن فِى اَلَّٖذيَن يَْنقُُضوَن َعْهدَ ّٰللاه

 اَْلَْرِض اُوٰلئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ 

“Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, 

Allah’ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşerî ve 

ahlâkî bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan 

kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.”192  

İşte Cenâb-ı Hakk’ın en halis kulları olan velî ve nebîler, diğer 

insanlara o eski hallerini, durumlarını ve sahip oldukları aslî 

meziyetlerini hatırlatırlar. İnsanın o asil cevherine farklı ve yeni bir 

şey katmayacaklar. Kendilerine yapılan bu telkinlerden etkilenerek, o 

büyük ve tertemiz suyu da tanıyarak: “Ben ondanım, onunum” diyen 

her bulanık ve rengi değişmiş su, artık ona karışmıştır. Ne var ki, bu 

tertemiz, görkemli ve muhteşem suyu tanımayan, onu kendi varlık ve 

hakikatinden ayrı gören ve başka cinsten bilen bu rengi kaçmış, 

bulanık hale gelmiş su, tertemiz olan denize karşmamak, denizle 

 
192 Bakara, 2/27. 
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buluşmaktan uzak durmak için, böylesi farklı renklere ve bulanık olma 

gibi olmadık durumlara sığınmaktadır.193 

Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: 

 لَقَدْ َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن اَْنفُِسكُْم َعٖزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحٖريٌص َعلَْيكُْم بِاْلُمْؤِمٖنيَن َرُؤٌف َرٖحيمٌ 

          

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin 

sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü'minlere 

karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.”194  

Bu ayet-i kerîmede buyurulduğu üzere, aslında büyük su ile küçük 

suyun cinsleri aynıdır. Onun nefsinden yapılmış ve onun cevherinden 

türetilmiştir. Onu kendinden olduğunu kabul etmemesi, inkâr ederek 

reddetmesi suyun kendi nefsinden değildir. Fakat, o küçük, rengi 

bozulmuş, bulanık suya eşlik eden nahoş bir arkadaşı vardır ki, işte 

onun aksi bu küçük suya yansımıştır.195  

Yüce Allah, nebîlerine ve velî kullarına: “Benim sıfatlarımla çık, 

halka görün” diyerek onları yaratmıştır. Nebîler ve velîler de Hakk 

Teâlâ’nın nurunun mazharıdırlar. Dost ile düşman bunlar vasıtasıyla 

ayırt edilir. Denilebilir ki, o mukaddes ve Yüce mânânın, bir mâna 

halinde zıddının ifade edilmesi imkânı bulunmadığından, sadece sûret 

yoluyla gösterilmesi mümkündür. Misal olarak, Hz. Adem’in 

karşısında İblis’in olması, Hz. Musa’nın mukabilinde Firavun’un 

 
193 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Dokuzuncu Fasıl, s. 33. 
194 Tevbe, 9/128. 

195 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Dozkuzuncu Fasıl, s. 34. 
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olması, Hz. Muhammed Mustafa’nın karşısındakinin Ebu Cehil 

olması gibi. Şu halde mâna itibariyle herhangi bir zıddı mevcut değil 

ise de, velîler vasıtasıyla Yüce Allah’a zıt peydah olur.196  

Mesela, Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ُ ُمتِمُّ نُوِرٖه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ يُٖريدُوَن  ِ بِاَْفَواِهِهْم َوّٰللاه ِليُْطِفُؤا نُوَر ّٰللاه  

“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki 

kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.”197  

Ayet-i kerîmesinde de işaret edildiği üzere, Yüce Allah’ın dininin 

düşmanları, her ne şekilde düşmanlıkta bulunsalar da, aksilik 

gösterirlerse de, Allah’ın dostlarının işleri de kendi mecrasında ilerler. 

Böylelikle daha fazla tanınarak halkın teveccühünü kazanmış 

olurlar.198  

Velî ve nebî tabirlerinin beraber kullanılmalarının yan sıra ayrı ayrı 

zikredikleri de görülür.  

Peygamberlerin her biri insanlar için birer rehberdirler. İnsanların 

tevhîd inancını benimseyerek Yüce Allah’ın yolundan gitmesi, şirki, 

zulmü, haksızlık ve adaletsizliği terketmek suretiyle sıratı mustakime 

yönelmesi ancak Hz. Peygamberin yol göstermesi, önderliği ve bizzat 

pratikteki tatbik ve uygulamalarıyla mümkün olabildi. Beşerin her 

daim kendilerine rehberlik edecek ve yol gösterecek nebî ve velîlere 

ihtiyacı vardır. 

 
196 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onsekizinci Fasıl, s. 76. 
197 Saf, 61/8. 
198 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onsekizinci Fasıl, s. 76. 
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Yüce Allah’ın koyduğu hakikat yolu, korku dolu, her tarafı engebeli, 

tüm yönleriyle kapalı olup karlarla kaplı idi. İşte böylesi bir durum ve 

ortamda, herkesten önce hayatını ortaya koyarak, atını ileri sürmek 

suretiyle o meşakkatli yolu aşarak hedefe varan kişi o oldu. Diğer 

insanların bu yoldan gidebilmesi, ilerleyebilmesi ancak onun öncülüğü 

ve inayeti sayesinde oldu. Hidayet yolunu ilk defa o bularak ve her 

tarafa; bu yöne gitmeniz doğru değildir, şayet o cihete yönelirseniz 

helak olursunuz. Ad kavmi ve Semud kavmi gibi felakete 

sürüklenirsiniz. Yok eğer şu hidayet yönünde istikamet alırsanız, ehli 

iman insanlar gibi kurtuluşa erersiniz, diye alâmet ve işaretler 

koyduğu için: 

َ َغنِىٌّ َعِن اْلعَالَٖمينَ    ٖفيِه ٰايَاٌت بَي ِنَاٌت َمقَاُم اِْبٰرٖهيَم َوَمْن دََخلَهُ َكاَن ٰاِمنًا  …  َوَمْن َكفََر فَِانَّ ّٰللاه

“Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır. Oraya 

giren emniyette olur… Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün 

âlemlerden müstağnidir”199 buyurulduğu gibi bütün Kur’an bunun 

beyanındadır.200  

Bütün nebîlerin gayeleri, arzuları Yüce Allah rızasını kazanmak ve 

insanların saadete ermelerini temin etmektir. Gösterdikleri tüm gayret 

ve çabalar, sundukları tüm mesajlar hep bu gayeye matuf olmuştur. 

Bu nebî; “Bana bir şey veriniz, ihtiyacım var; ya kendi cübbeni, ya 

elbiseni veya malını ver” diyor. Oysa onlar, elbiseyi, cübbeyi alıp da 

 
199 Ali İmran, 3/97. 
200 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışikinci Fasıl, s. 202. 
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ne yapsın? Senin cübbeni ve elbiseni, güneşin bu kavurucu 

sıcaklığının son bulması için istiyor. Kur’an-ı Kerîm’de: 

وَ   لَُهْم  يَُضاَعُف  َحَسنًا  قَْرًضا   َ ّٰللاه َواَْقَرُضوا  قَاِت  د ِ َواْلُمصَّ ٖقيَن  د ِ اْلُمصَّ َكٖريمٌ اِنَّ  اَْجٌر  لَُهْم   

              

“Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a 

güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ?denir. 

Ayrıca onlara çok değerli bir mükâfat da vardır.”201 buyurulduğu gibi 

senin yükünü hafifletmeyi arzu ediyor.202  

Yüce Allah’ın ehlini ara ki her iki dünyada mutluluk ve saadete 

ermeyi başarabilesin. Böylesi bir rehberlik ve önderliğe her kesin 

ihtiyacı vardır. O halde bizlere düşen, nebî ve velîlerin içinde 

bulunduğu kervana katılmaktır. Nitekim Kur’an’da şöyle 

buyurulmaktadır: 

َوادُْخٖلى َجنَّٖتی ِعبَاٖدیفَادُْخٖلى ٖفى     

   

“(Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!”203  

Yüce Allah, her insana ayrı ayrı vahiyde bulunmaz. Dünyadaki 

padişahlar da herkes ile muhatap olmazlar. İnsanlarla muhatap olması 

için birer vezir ve vekil tayin etmişlerdir. Onlar da padişaha yol 

göstermede yardımcı olmuşlardır. Teşbihte hata olmazsa, Yüce Allah 

da kendisi ile kulları arasında iletişimi sağlamak için bir kulunu 

seçmiştir. Her kim Cenâb-ı Hakk’ı arar ve O’na yol bulmak isterse, o 

 
201 Müzemmil, 73/20. 
202 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışikinci Fasıl, s. 204. 
203 Fecr, 89/29-30. 
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seçilmiş kula gitmelidir. İşte nebîlerin tümü bu iş için gelmişlerdir. 

“Âlimler, peygamberlerin vârisleridir.” Buradan da anlaşılıyor ki, 

onlardan gayrısı Hakk Teâlâ’ya yol bulamaz ve o yolu göstermez.204  

Bir meyve ağacından, rengi güzel ve tadı hoş olan bir meyve yeşerir. 

Her ne kadar tadı güzel meyve, o ağacın bir parçası ise de; Yüce Allah 

o meyveye öylesine bir tatlılık bahşetmiş ki, parçayı bütüne tercih 

ederek üstün olmasını sağlamıştır. Ağacın geri kalan kısmına o tatlılık 

ve güzelliği vermemiştir. Ağacın meyvesindeki bu tatlılık vesilesiyle o 

küçücük parça, ağacın tümünden üstün olmuş ve ağaçın biricik özü, 

varlığının manası haline gelmiştir. Nitekim en son ilâhî kelâm olan 

Kur’an’da: 

ِمْنُهْم فَقَاَل اْلَكافُِروَن ٰهذَا َشْیٌء َعٖجيبٌ بَْل َعِجبُوا اَْن َجاَءهُْم ُمْنِذٌر    

“Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, kâfirler şöyle 

dediler: Bu şaşılacak bir şeydir”205 buyurulmuştur.206  

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hz. Muhammed’in biricik 

peygamberliğini, nasıl da seçkin ve mümtaz kılındığını, alemlere 

rahmet olarak gönderildiğini, tüm insanlığın yegane rehberi olduğunu, 

tasavvufi bir yaklaşım göstererek, durumu betimleyerek ve bunu 

mantıkî bir yorumla izah etmeye çalışmıştır. 

Resulullah (sas), kendisinin vücuda gelmesinden binlerce sene evvel 

yaşamış ve bu dünyadan göç ederek öbür âleme gitmiş olan 

 
204 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışüçüncü Fasıl, s. 205. 
205 Kaf, 50/2. 
206 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışikinci Fasıl, s. 201-

202. 
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kavimlerden ve peygamberlerden bahsetmiştir. Yine yaşadığı 

dönemden dünya hayatının sonuna kadar hayatın genel gidişatından, 

neler olacağından, arş ve kürsü’den, halâ ve melâ’dan haber vermiştir. 

Oysa onun varlığı düne ait idi. Bu haberleri muhakkak ki, sonradan 

meydana gelen varlığı vermiyordu. Nitekim sonradan var olan bir şey, 

kendinden önceki dönemde var olan şeylerden nasıl haber verebilir ki? 

Binaenaleyh tüm bu olup bitenleri, onun kendi katından söylemediği, 

ancak Yüce Allah’ın kendisine vahiyle bildirmiş olduğu anlaşılmış 

olmaktadır. Çünkü son ilâhî kelâm Kur’an’da: 

اِْن هَُو اَِلَّ َوْحٌي يُوٰحى  َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهٰوى       

“O, nefis arzusu ile konuşmaz. O(nun okuduğu Kur’ân) kendisine 

vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir”207 buyurulmuştur.208  

Yüce Allah’ın bu sadık erleri, mevcut âlemde kendilerinin Hakk 

Teâlâ’ya olan kulluk borçlarını az ya da çok yerine getirmiş 

olduklarını, Cenâb-ı Hakk’a karşı olan sorumluluklarıyla iştigal 

ettiklerini, delil olmaksızın, hatta bir perde veya örtü olmaksızın 

gördüler. Nitekim Kur’an-ı Kerîm’de bu hususta: 

اَِلَّ يَُسب ُِح بَِحْمِدٖه َوٰلِكْن ََل تَْفقَُهوَن  تَُسب ُِح لَهُ السَّٰمَواُت السَّْبُع َواَْلَْرُض َوَمْن ٖفيِهنَّ َواِْن ِمْن شَْیء  

  تَْسٖبيَحُهْم اِنَّهُ َكاَن َحٖليًما َغفُوًرا

“Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. 

Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini 

 
207 Necm, 53/3–4. 
208 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onbirinci Fasıl, s. 39. 
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anlamazsınız. O, halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok 

bağışlayandır”209 buyurulmaktadır.  

Zira bu dünya hayatı onların nezdinde kıyamet gibidir. Çünkü 

kıyamet, tüm insanların Yüce Allah’a karşı olan kulluk görevlerini 

artık istisnasız bir şekilde yerine getirmesi ve diğer işlerle meşgul 

olmaması manalarından ibarettir. Onlar ise, bu hakikat manalarını; 

“Perde kalksa da yakînîm artmaz” ifadesinde geçtiği üzere, bu dünya 

hayatında farkına vararak müşahade ediyorlar.210  

Yüce Allah Kur’an’da insan hakkında şöyle buyurmuştur: 

ْلنَاهُمْ  ي ِبَاِت َوفَضَّ ْمنَا بَٖنى ٰادََم َوَحَمْلنَاهُْم فِى اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطَّ َعٰلى َكٖثير    َولَقَدْ َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفٖضيًْل   ِممَّ

“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli 

nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel 

rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden 

üstün kıldık.”211  

Azîz ve Celîl olan Hakk Teâlâ’nın hikmet, mârifet ve kerâmet libasını 

giydirmiş olduğu nice seçkin ve pek kıymetli kulları vardır. Her ne 

kadar toplumun, o güzide kulları görebilecek basiret ve ferasetleri yok 

ise de, Cenâb-ı Hakk bu güzide kullarını pek de kıskanmış 

 
209 İsra, 17/44. 
210 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onikinc. Fasıl, s. 45. 
211 İsra, 17/70. 
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olduğundan, onlar da kendi mevcudiyetlerini hikmet, mârifet ve 

kerâmet elbiseleriyle örterler.212  

Velîleri Yüce Allah konuşturur. Onun içindir ki sözleri çok etkilidir. 

Bunun içindir ki Mevlânâ şöyle diyor: 

Benim sözüm elimde değil, bu yüzden üzülüyorum, inciniyorum. 

Çünkü dostlarıma vaazlar vermek istiyorum, fakat söz bana boyun 

eğmiyor. Bunun için çok üzülüyorum. Fakat sözüm benden daha 

yüksek olduğu ve ben onun mahkûmu bulunduğum için, çok 

seviniyorum. Çünkü bir sözü Yüce Allah söyletirse, o söz her gittiği 

yeri diriltir ve büyük tesirler yapar. Cenâb-ı Hakk Kur'an'da şöyle 

buyurmaktadır: 

َ َرٰمى َوِليُْبِلَى اْلُمْؤمِ  َ قَتَلَُهْم َوَما َرَمْيَت اِذْ َرَمْيَت َوٰلِكنَّ ّٰللاه ٖنيَن ِمْنهُ بََْلًء َحَسنًا  فَلَْم تَْقتُلُوهُْم َوٰلِكنَّ ّٰللاه

َ َسٖميٌع َعٖليمٌ اِ  نَّ ّٰللاه   

“(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın 

zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel 

bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı.  Şüphesiz Allah hakkıyla 

işitendir, hakkıyla bilendir”213  

Ayetinde buyurulduğu gibi, Cenâb-ı Hakk’ın yayından fırlatılmış bir 

oka hangi siper veya zırh mani olabilir ki? İşte bu sebepledir ki bir 

hayli mutlu ve sevinçliyim.214  

 
212 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 13. 
213 Enfal, 8/17. 
214 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellisekizinci Fasıl, s. 192.   
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İnsanlar, velîleri fiziki olarak ve şeklen görebilirler. Ancak gerçek 

manada ve hakkıyla onları gördükleri söylenemez. Asıl olan, Yüce 

Allah'ın velî kullarını hakkıyla anlayabilmektir. 

Bazı adamlar: “Biz Şemseddin’i Tebrîzî’yi gördük; evet efendi, biz 

onu gördük!” demişler. Ey edep yoksunu kimseler! Siz o zâtı ne 

zaman ve hangi mekânda gördünüz... 

Öncelikle görebilme hassasına sahip olmalı ki, daha sonra bakma 

imkânı olsun. Görebilme hassasına sahip olsa bile lazım olmadıkça 

onu görme imkânı yoktur. Bu âlemde Yüce Allah’ın nice gören, vasıl 

olmuş velî kulları vardır. Bunlardan daha ileride başka velî kullar da 

bulunur ki onlara, Hakk’ın gizli tuttuğu, göstermek istemediği 

(Mestûrân-ı Hakk) ismini verirler.215  

Velî kullar: “Ey Rabbimiz! O gizlediklediklerinden birini bize 

göster!” diyerek ağlamadıkça, sızlanıp durmadıkça, yalvarıp 

yakarmadıkça Mestûrân-ı Hakk’ın kendilerine gösterilme durumu 

hâsıl olmaz. Zahiri olarak gözleri vardır ancak onları görme imkânları 

yoktur... Bu durum öylesine sanıldığı gibi herkese müyesser olacak bir 

şey değildir, meleklerin bile bundan aciz kaldıkları söylenebilir. 

Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: 

ى َجاِعٌل فِى اَْلَْرِض َخٖليفَةً قَالُوا اَتَْجعَُل ٖفيَها مَ  ْن يُْفِسدُ ٖفيَها َويَْسِفُك  َواِذْ قَاَل َربَُّك ِلْلَمٰلئَِكِة اِن ٖ

ى اَْعلَُم َما ََل تَْعلَُمونَ  ُس لََك قَاَل اِن ٖ َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َونُقَد ِ   الد ِ

“Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, 

dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, 

 
215 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmibirinci Fasıl, s. 83. 
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yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi 

yaratacaksın? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi 

herhalde ben bilirim, dedi.”216 

Melekler diyorlar ki, bizler de ilâhî aşka sahibiz ve ruhtan yaratılmış 

nurânî varlıklarız. O bir avuç topraktan ibaret beşer ki aç, obur ve kan 

dökücü bir mahlûktur. Kur'an'da geçen: 

َماءَ    َمْن يُْفِسدُ ٖفيَها َويَْسِفُك الد ِ

“…Yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek…”217 ayeti bunlar 

hakkında nazil olmuştur.218  

Görüldüğü gibi Mevlânâ Celâleddîn burada, ayetten bir deyim (Kan 

dökerler ifadesini) alarak meleklerin insanları tanımlamalarında, bunu 

delil olarak kullandıklarını ifade etmiştir. Bunu da “Kan dökerler” 

ayeti olarak tanımlamıştır. 

Tüm velîler halkın birer hücceti durumundadırlar. Halkın değer ve 

kıymeti, makam ve derecesi, Yüce Allah’ın velîlerine olan bağlılıkları, 

ilgileri ve onlara olan saygıları ölçüsünde olur. Şayet o velî kullara 

düşmanlıkta bulunurlarsa, Cenâb-ı Hakk’a düşmanlık etmiş olurlar. 

Eğer onlara dostlukta bulunurlarsa Hakk Teâlâ ile dostluk kurmuş 

olurlar. “Onu gören beni görmüştür. Ona kasteden bana kastetmiştir” 

(K.K.) ifadesinde buyurulduğu üzere, Cenâb-ı Hakk’ın hâlis kulları, 

O’nun harîmînin mahremleri gibidirler. Tıpkı hadım edilmiş kimseler 

gibidirler. 

 
216 Bakara, 2/30. 
217 Bakara, 2/30. 
218 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmibirinci Fasıl, s. 84. 
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 Yüce Allah, bu hadım edilmiş kimselerin tüm şehvetlerini ve varlık 

damarlarını, kötü işler yapabilen tüm hücrelerini bir bütün halinde 

keserek yok etmiş ve onları tertemiz kılmıştır. Böylelikle o hadım 

edilmiş kimseler, evrenin mahdumu (oğlu) ve köle kimseler de dünya 

hayatının efendisi, sırların mahremi haline gelmiş olurlar. Nitekim 

Kur’an-ı Kerîm’de: 

  ََل يََمسُّهُ اَِلَّ اْلُمَطهَُّرونَ 

“Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir”219 buyurulmuştur.220  

Yukarı da görüldüğü üzere Mevlânâ, ayetten bir kesit alıp konuya 

misal getirmiştir. Ayetin zahirî manasını ele almakla beraber kendi 

anlayışına göre bir yorum getirmiştir. Temiz olmadan 

dokunulamayacak olan varlığın, velî kullar olduğunu söylemiştir. 

Oysa ayetteki söz konusu olan mevzu, abdestsiz olarak Kur'an’a 

dokunulamayacağı hükmüdür. 

İnsanlar ekseriyetle sebeplere takılıp dururlar ve tüm işlerin 

sebeplerden kaynaklandığını düşünürler. Ancak Yüce Allah’ın velî 

kulları, mavcut olan bu zahiri sebeplerin, onları mevcuda getiren Yüce 

yaratanı bilip öğrenmelerine ve müşahade etmelerine mani olan birer 

hicaptan başka birşey olmadığını keşfetmişlerdir. Yüce Allah 

Zekeriyya’ya (a.s.): “Sana çocuk vereceğim” diye vadettiğini 

Kur’an’da şöyle buyurmuştur: 

ُ يَْفعَُل َما يََشاءُ    قَاَل َرب ِ  اَنهى يَكُوُن ٖلى غَُْلٌم َوقَدْ بَلَغَنَِى اْلِكبَُر َواْمَراَٖتى َعاقٌِر قَاَل َكٰذِلَك ّٰللاه

 
219 Vakıa, 56/79. 
220 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onyedinci Fasıl, s. 69–70. 
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“Zekeriyya: Rabbim! dedi, bana ihtiyarlık gelip çattığına, üstelik 

karım da kısır olduğuna göre benim nasıl oğlum olabilir? Allah şöyle 

buyurdu: İşte böyledir; Allah dilediğini yapar.”221  

Bunun üzerine Hz. Zekeriyya ağlayarak sızlamaya başladı. Yüce 

Allah da ona: “Ey Zekeriyya sakın, sakın ipin ucunu kaybettin! Ben 

sana yüz bin kere sebepler dışındaki işleri gösterdiğim halde, sen 

unuttun ve hâla sebeblerin bahaneler olduğunu bilmiyor musun? Şu 

anda ben, gözünün önünde senden, kadın ve hamilelik olmadan yüz 

bin çocuk dünyaya getirebilirim. Buna elbette gücüm yeter. Hatta bir 

işaret etsem, dünyada olgun, yetişkin ve bilgin insanlar meydana gelir. 

Ben ruhlar âleminde seni anasız babasız yaratmadım mı? Sen var 

olmadan önce de üzerinde lütuf ve inayetim yok muydu? Bunları niçin 

unutuyorsun?” buyurarak karşılık verdi.222  

Mevlânâ Celâleddîn burada, ayet falan yokken Yüce Allah 

konuşuyormuş gibi yani O’nun ağzından Zekeriyya’ya (a.s.) öğütler 

vermiştir. Zekeriyya’nın (a.s.) durum karşısında yaşadığı şakınlık 

sebebiyle, Cenâb-ı Hakk’ın ona olan tepkisini dile getiriyor. 

Mevlânâ bu eserinde, velîlerin farklı derecelerinin olduğundan da 

bahsedilmiştir. Hakikate varan yani güven içinde olan ile hakikat 

yolunda uğraş veren ve bu konuda ümitli olan kimse arasında fark 

vardır: 

 
221 Ali İmran, 3/40. 
222 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onaltıncı Fasıl, s. 65. 
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Hac yolunda ilerleyerek Kâbe’ye varmış bir hacının durumu, oraya 

ulaşmak için henüz çöllerde dolaşmakta olan ve varıp varamayacağı 

belli olmayan hacı adaylarının durumundan elbetteki daha iyidir. 

Sadece o (Kâbe’ye varmış olan) hacı adayı hakikate ermiş 

bulunmaktadır. Hakikatin bir tanesi de yüz şüpheden daha muteberdir. 

Emîn-i Nâib: “Erişmeyenin de ümidi vardır” deyince Mevlânâ 

Celâleddîn buyurdular ki: Bir şeye ümidi olan ile o şeye erişen 

arasındaki fark, korkan ile güven içinde yaşayan kimse arasındaki fark 

kadar büyüktür. Artık bu farkın büyüklüğünü söylemenin de bir 

lüzumu yoktur. Bu durum herkesin malumudur. Buradaki asıl mesele 

de güvendir. Güvende olmanın dereceleri de pek farklıdır. Misal, 

Resulullah’ın diğer nebîlere olan üstünlüğü, bu güvenin dereceleri 

bakımındandır. Yoksa nebîlerin tümü de güvende olup korku 

durumundan azad olmuşlardır.  

Ancak Kur’ân-ı Kerîm’de: 

  اَهُْم يَْقِسُموَن َرْحَمةَ َرب َِك نَْحُن قََسْمنَا بَْينَُهْم َمٖعيَشتَُهْم فِى اْلَحٰيوةِ الدُّْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعَضُهمْ 

ا يَْجَمعُونَ    فَْوَق بَْعض  دََرَجات  ِليَتَِّخذَ بَْعُضُهْم بَْعًضا  سُْخِريًّا َوَرْحمَ ُت َرب َِك َخْيٌر ِممَّ

“Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında 

onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş 

gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece 

üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) 

şeylerden daha hayırlıdır”223 buyurulduğu gibi, güven de de bir takım 

derece ve mertebeler vardır.  

 
223 Zuhruf, 43/32. 
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Sadece korku ve korkmanın dereceleri hususunda bazı âlâmetlerin 

gösterilmesi mümkündür ancak güven dereceleri ve mertebelerinin 

alâmeti mevcut değildir.224  

Kur’an’da açıkça: 

افُّونَ  َواِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسب ُِحونَ  َواِنَّا لَنَْحُن الصَّ   

“Şüphesiz biz (orada) saf duranlarız. Şüphesiz biz (Allah’ı) tespih edip 

yüceltenleriz”225 buyurulduğu üzere, yüzbinlerce saf mevcuttur.  

Bir kimse, iç dünyasını ne kadar kötülüklerden ve habis unsurlardan 

temizleyerek uzak tutar ve arındırırsa, o kişiyi o derecede ön sıralara 

alırlar. Aynı şekilde kişi, nefsini ve iç dünyasını ne kadar az seviyede 

temizlemiş olursa, o oranda arka sıralara atılmış olur... 

Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: 

ِ اَِلَّ َمْن َرِحمَ   قَاَل ََل َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن اَْمِر ّٰللاه

“Allah’ın rahmet ettikleri hariç, O’nun azabından korunacak hiç 

kimse yoktur.”226 

Bu vâsıl kulların çektikleri zikir ve evrada gelince, anlayabileceğiniz 

şekilde söyleyecek olursak, şöyle olduğunu ifade edebiliriz: Takdis 

edilmiş ruhların ve tertemiz kılınmış meleklerin Kur’an’da 

buyurulduğu üzere: 

 ُ  ََل يَْعلَُمُهْم اَِلَّ ّٰللاه

 
224 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onikinc. Fasıl, s. 46–47. 
225 Saffat, 37/165-166. 
226 Hud, 11/43. 
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“Onları(n sayısını) Allah’tan başka kimse bilmez.”227  

Ve Cenâb-ı Hakk, pek de kıskançlığından adlarını halktan gizli tuttuğu 

bu Allah erleri, sabah vakti onların ziyaretine Kur’an-ı Kerîm’de 

buyurulduğu üzere: 

ِ اَْفَواًجا   َوَراَْيَت النَّاَس يَدُْخلُوَن ٖفى ٖديِن ّٰللاه

          

“Ve insanların dalga dalga Allâh’ın dinine girdiklerini gördüğün 

zaman”228;  

َعلَْيِهْم ِمْن كُل ِ بَاب  َواْلَمٰلئَِكةُ يَدُْخلُوَن   

“Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır”229 şeklinde 

ifade edilmektedir.  

Sen de onların yanlarında oturuyorken bile onları göremiyorsun, 

onların sözlerinden, selam vermelerinden ve gülümseyişlerinden hem 

anlamıyor hem de duymuyorsun.230  

Velîlerin makamı pek yüksektir. Bunu söylemek bile beistir. Çünkü o 

makamın büyüklüğü, “azamet” kelimesinin harflerinden oluşan mana 

ile ifade edilemez. O’nun azamet ve büyüklüğünden çok az bir miktar 

sana yol bulursa, ne “azamet” kelimesindeki “ayn” harfi ne de o harfin 

mahrecinin olduğu yer kalır. Ne el kalır, ne de himmet kalır. Nurlar 

 
227 İbrahim, 14/9. 
228 Nasr, 110/2. 
229 Rad, 13/23. 
230 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmidokuzuncu Fasıl, s. 

112. 
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ordusuyla şehr-i vücud harap ve bitap olur. Kur’an’da şöyle 

buyurulmaktadır: 

ةَ اَْهِلَها اَِذلَّةً اِنَّ اْلُملُوَك اِذَا دََخلُوا قَْريَةً اَفْ      َسدُوَها َوَجعَلُوا اَِعزَّ  

 “Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri 

gelenlerini zelil hâle getirirler.”231  

Yukarıdaki ayette buyurulduğu üzere, mesela bir deve çok küçücük 

bir meskene dalıp girmiş olsa, o ev derhal yıkılır. Ancak bu küçük 

harabede de nice hazineler bulunabilir.232  

3. İman-Küfür Münasebeti 

Yüce Allah’ın letafeti her zaman mevcut olduğu halde, emir ve nehyi 

yaratma kudretini şerh etmedikçe bazı insanlar bu Yüce letafetin 

farkında olmadıkları gibi onu idrak edemezler. Hakk Teâlâ’yı 

doğrudan anlayamazlar. O Yüce varlığı ancak emir ve nehiyleriyle 

bilirler. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

 

اللَّٖطيُف اْلَخٖبيرُ ََل تُدِْركُهُ اَْلَْبَصاُر َوهَُو يُدِْرُك اَْلَْبَصاَر َوهَُو   

“Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli 

şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”233  

Ayetinde buyurulduğu veçhile, görünmesi için bir kesafet lazım gelir. 

Topluluktan bir şöyle dedi: “Cenâb-ı Hakk’ın hiç bir manası ona 

 
231 Necm, 27/34. 
232 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmidokuzuncu Fasıl, s. 

113. 
233 Enam, 6/103. 
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görünmediği gibi Yüce Allah’ın ilâhî kelâmı da ona pek bir mana 

ifade etmiyor gibiydi. Bu sebepledir ki şaşkınlık geçirmiş, adeta 

yerinde donup öylesine kalakalmıştı.” Kendince: “Allah şöyle yaptı, 

böyle buyurdu, şöyle men etti” dedikleri vakit gönlü ısınmaya başladı 

ve ilâhî kelâmın manalarını kavrar oldu. Bu demektir ki, Cenâb-ı 

Hakk’ın letafeti her ne kadar mevcut olup onun üzerine ışık ve 

nurlarını salıyor ise de, o bunun farkında olma ve görme 

erdemliliğinde değildi. Yüce Allah’ın emirlerini, yasaklarını, 

yaratmadaki kuvvet ve kudretini onlara şerh edip açıklamadan, yani 

tüm bunları ortaya çıkarıp izhar etmeden, bunların aracılığı olmadan 

bu letafet durumunu görme imkânı pek yoktu.234  

Mümin kişinin kendi dostuna yararı olduğu gibi davranışlarında, 

düşüncelerinde ve kısacası bütün işlemlerinde tüm insanlığa menfaati 

vardır. Hatta bu öylesine bir durumdur ki, münafık biri müminlerle 

beraber oturursa, onların arkardaşlığının cazip etkisiyle o anda mümin 

olduğunu söyler. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ُن ُمْستَْهِزُٶنَ َواِذَا لَقُوا الَّٖذيَن ٰاَمنُوا قَالُوا ٰاَمنَّا َواِذَا َخلَْوا اِٰلى َشيَاٖطينِِهْم قَالُوا اِنَّا َمعَكُْم اِنََّما نَحْ    

“(Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit (Biz de) iman ettik 

derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise: 

Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, 

derler. ”235  

 
234 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Elliikinci Fasıl, s. 179. 
235 Bakara 2/14. 
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Bu ayette buyurulduğu gibi, müminlerle oturmanın onlar arasında 

bulunan bir münafıkta böylesine bir etki meydana getiriyorsa, acaba 

bu oturumun gerçek müminlere ne gibi faydalar sağladığını artık sizler 

düşünün.236  

Dost olmanın temel şartı, kendi nefsini dost edindiği kimse uğruna 

feda etmek, dostu için mücadele etmek ve hiçbir fedakârlıktan 

kaçınmamaktır. Çünkü bu dostların artık hepsinin yüzü tek bir 

cepheye çevrilmiş ve bir denize gark olmuşlardır. İmanın etki ve tesiri, 

Cenâb-ı Hakk’a olan teslimiyetin şartı da budur. Beden ile taşınan bir 

yük ve ağırlık, can ve ruh ile taşınan yüke nasıl benzesin ki? Nitekim 

Kur’an’da: 

  قَالُوا ََل َضْيَر اِنَّا اِٰلى َرب ِنَا ُمْنقَِلبُونَ 

“Zararı yok, dediler, (nasıl olsa) biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz”237 

buyurulmuştur.238 

Yine Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

 ٖفيَها اَْنَهاٌر ِمْن َماء  َغْيِر ٰاِسن  

“İçinde bozulmayan sudan ırmaklar.”239  

Dünyanın bütün pisliklerini temizlediği halde, bozulmadan eskisi gibi 

tertemiz, tadı hoş ve berrak bir şekilde kalabilen sudur. Yüce Allah’ın 

en büyük nimetlerinden olan su nimeti canlıların midesinde bozulmaz, 

 
236 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışikinci Fasıl, s. 200. 
237 Şuara, 26/50. 
238 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırbeşinci Fasıl, s. 161. 
239 Muhammed, 47/15. 
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kokusu yoktur ve bozuk bir madde olmaz. Çünkü o tüm canılara 

bahşedilmiş tatlı bir hayat suyudur.240  

Mevlânâ, ayet-i kerîmede geçen “içimi bozulmayan su” tabirini 

mümine bir vasıf olarak kullanmıştır. Yani mümin, hem kendisi 

şahsiyet olarak temiz olup hem de diğer insanları manevi kirlerden 

arındırma niteliğine sahiptir. Müminin temiz, pak ve paklayıcı olma 

vasfının yanı sıra, güvenilir olması da elzemdir. Şahsiyetini korur, 

kolay kolay bozulmaz ve etrafına rahatsızlık da vermez. 

 İnsanlarda hakikatleri anlama ve kavrama dereceleri farklıdır. Hikmet 

ve hidayetler sonsuzdur. Ancak Yüce Allah hidayeti herkese nasib 

etmez. İnsanın samimi olarak hidayete talip olmasının yanı sıra, Hakk 

Teâlâ’nın inayetiyle ancak hasıl olur. Cenâb-ı Hakk, bu hidayeti 

kimlere nasip edeceğini ve ne miktarda vereceğini gayet iyi 

bilmektedir. Nitekim bu hususta Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:  

لُهُ اَِلَّ بِقَدَر  َمْعلُوم  َواِْن    ِمْن َشْیء  اَِلَّ ِعْندَنَا َخَزائِنُهُ َوَما نُنَز ِ  

         

“Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri, bizim yanımızda olmasın, ama 

biz onu, bilinen bir miktar ile indiririz”241  

Ayetinde ifade edildiği gibi, Cenâb-ı Hakk’ın sözünün nihayeti ve son 

bulması yoktur. Ne var ki, onu istediği kimselere ve dilediği miktarda 

indirmesini bilir.242  

 
240 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzsekizinci Fasıl, s. 134. 
241 Hicr, 15/21. 
242 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Sekizinci Fasıl, s. 29-30. 
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Bu hidayet sözleri, onları idrak edebilen ve ihtiyaç duyanlar için 

gelmiştir.  Söze hacet olmadan idrak edebilenin, o söze ne ihtiyacı 

olabilir ki? Sözsüz idrak edebilen kimseler için bu göklerin ve yerlerin 

her biri, birer söz niteliğindedir. Kısık sesle söylenen bir sözü bile 

duyan kimseye, bağırıp çağırmanın bir lüzumu var mı? Kâinatın 

mevcudiyeti bile Kur’an’daki: 

  اِنََّما اَْمُرهُ اِذَا اََرادَ َشْيپًا اَْن يَقُوَل لَهُ كُْن فَيَكُونُ 

“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak ol! demektir. O da 

hemen oluverir”243 sözünden meydana gelmiştir.244 

Kur’an’da bir başka ayette şöyle buyurulmaktadır: 

 اَلَْم نَْشَرْح لََك َصدَْركَ   

“Biz senin (bunalan) göğsünü açmadık mı (ondaki bunalımları, 

sıkıntıları giderip, onu ilim, hikmet ve huzur ile genişletmedik mi)?”245  

Ayetinde buyurulduğu üzere gönüllerin şerhi sonsuz ve sınırsızdır. 

O şerhi okumayı başarmış bir şahsiyet, küçücük bir işaret veya 

alametten de pek çok şeyleri anlayabilir. Taze başlangıç yapan bir 

kimse de, ifade edilen sözlerin sadece kelime manalarını kavrayabilir. 

O kimsenin bunlardan hiç haberi yoktur ki telaş ve endişesi olsun.246 

Yine Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

 لَْيلَةُ اْلقَدِْر َخْيٌر ِمْن اَْلِف َشْهر   

 
243 Yasin, 36/82. 
244 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altıncı Fasıl, s. 23.   
245 İnşirah, 94/1. 
246 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiyedinci Fasıl, s. 104. 
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“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”247  

Bu ayetin ifade ettiği mana ile “Hakk Teâlâ tarafından gelen bir cezbe, 

tüm beşerin ibâdet ve taatlerinden daha evlâdır” sözü bir ve aynıdır. 

Yani Yüce Allah’ın bir işe olan inayeti hasıl olunca, insanın yüzbin 

kere çalışmakla elde edeceği işler o inayetle peydah olur. Daha da 

fazla çalışıp çabalaması elbette iyidir, memnuniyet vericidir, faydalıdır 

ancak Yüce Allah’ın inayeti yanında ne kıymeti olabilir ki?248 

(Cemaatten birinin) “İnayet gayret verir mi?” sorusuna karşılık olarak 

buyurdu ki: Neden vermesin? Yüce Allah’ın inayeti geldiği zaman 

gayret de kendiliğinden gelir. İsa (a.s.) hangi gayreti gösterdi de 

beşikte konuştu. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ِ ٰاٰتاينَِى اْلِكتَاَب َوَجعَلَٖنى نَبِيًّا ى َعْبدُ ّٰللاه   قَاَل اِن ٖ

“Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı 

(İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı.”249  

Buyurdu ki, Yüce Allah’ın Resulü Hz. Muhammed de çalışıp 

çabalamadan mı bu yüce makam ve mevkiye vasıl olmuştur? Ona şu 

cevabı vermeyi yeğledi. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ُ َصدَْرهُ  ْسَْلِم فَُهَو َعٰلى نُور  ِمْن َرب ِٖه فََويٌْل ِلْلقَاِسيَِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر  اَفََمْن َشَرَح ّٰللاه ِلْْلِ

ِ اُوٰلئَِك ٖفى َضَْلل  ُمٖبين     ّٰللاه

“Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere 

bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine 

 
247 Kadir, 97/3. 
248 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 52. 
249 Meryem, 19/30. 
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karşı kalpleri katı olanların vay hâline! İşte onlar açık bir sapıklık 

içindedirler.”250 

Hidayet meselesinde öncelikli olan Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanda 

bulunmasıdır. Şayet bir kişi, içinde bulunduğu delalet ve sapıklıktan 

halas olursa, bu sadece Yüce Allah’ın lütuf, ihsan ve keremi sayesinde 

olmuştur denilebilir.251  

Yüce Allah’ın hidayet nasip etmediği insanlar ise, küfür bataklığına 

saplanmış ve öylece kalmışlardır. Bu tür kimseler, hem Hakk’ı 

görmekten mahrum kalırlar hem de hakikati duymaktan aciz olurlar. 

İnsanlar, o büyük zatların söylemiş olduğu ifadelerin zahirine bakarak; 

biz bu gibi sözlerin benzerlerini fazlasıyla duyduk, neredeyse içimiz 

ve dışımız bu gibi ifadelerle dopdolu hale geldi derler. Hatta onlar, 

artık kalplerinin bu gibi sözlere kılıflı, yani kapalı olduğunu ifade 

etmektedirler. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ُ بِكُْفِرِهْم فَقَٖليًْل َما يُْؤِمنُونَ    بَْل لَعَنَُهُم ّٰللاه

“Hayır; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir. O 

yüzden çok az inanırlar.”252  

Bu ayette buyurulduğu üzere kâfir kimseler: “Bizim kalplerimiz bu 

türlü sözlere kılıflıdır, biz bunlarla dopdoluyuz” derler. Cenâb-ı Hakk 

sanki onların bu ifadelerine karşılık vermek üzere ve cevap olarak 

şöyle buyuruyor: Haşa! Onların kalpleri ve içleri bunlarla dolu değil, 

 
250 Zümer, 39/22. 
251 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 52–53. 
252 Bakara 2/88. 
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aksine kötü hayaller, değişik vesveseler, kötü şüpheler ve çeşitli 

şirklerle, hatta melanetlerle doludur. Çünkü onların haklarında belki 

de: 

ُ بِكُْفِرِهْم   بَْل لَعَنَُهُم ّٰللاه

“Hayır, ama inkârlarından dolayı Allâh onları la’netlemiştir”253 

buyurulmuştur. 

Cenâb-ı Hakk onların kalplerini mühürlemiş, gözlerini görmez kılmış 

ve kulaklarını da işitmez hale getirmiştir. Artık bu organlar, yapmaları 

gereken vazifelerini görmek yerine ya işlevsiz kılınmış ya da farklı 

işlevlerde kullanılır olmuşlardır. Bu sebepledir ki gözler, Hz. Yusuf’u 

kurt gibi görebilir; kulaklar da sesleri bir başka işitebilir. İlâhî 

hikmetleri saçmalık ve hezeyan sayabilir... Bunlar hakkında 

Kur’an’da: 

ُ َعٰلى قُلُوبِِهْم َوَعٰلى َسْمِعِهْم َوَعٰلى اَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعٖظيمٌ   َختََم ّٰللاه

 

“Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların 

gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için (dünya ve 

ahirette) büyük bir azap vardır”254 buyurulmuştur.255  

Yine Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ِ اْلعَالَٖمينَ   اَََل يَظُنُّ اُوٰلئَِك اَنَُّهْم َمْبعُوثُون   ِليَْوم  َعٖظيم     يَْوَم يَقُوُم النَّاُس ِلَرب 

 
253 Bakara, 2/88. 
254 Bakara 2/7. 
255 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yedinci Fasıl, s. 27. 
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“Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde (hesap vermek için) 

diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin 

huzurunda Divân duracaklardır.”256  

Bizim o vadettiğimiz şeylerin -Cenâb-ı Hakk esirgesin! - doğru 

olduğuna dair sende bir zan da mı hasıl olup zuhur bulmadı? Nitekim 

bu sebepledir ki kâfır olanları: “Sende bir zan da mı meydana gelmedi, 

niçin ihtiyat etmedin ve bizi istemedin?” diye hesaba çekerek bu 

durum karşısında tepkisiz kaldıklarında dolayı onları muaheze 

edecekler.257  

4. Amel ve İbadetler 

Amel, insanın fıtratında bulunan derin manalardır. Amelin bir suret ve 

şekli yoktur. İnsanın sarf ettiği sözler, amelinin semerisidir, yani 

amelden doğmaktadır. Hakk Teâlâ kâinatı, yüce sözü “ol” emri ile 

yaratmıştır.258 

Mevlânâ’nın en fazla üzerinde durduğu ve büyük önem verdiği 

ibadetlerin en başında namaz gelmiştir. Mevlânâ’ya göre namaz 

ibadeti, sadece bir şekil ve ritüelden ibaret değildir. Kılınan bir namaz 

tekbir ile başlar, selam ile son bulur. Ancak başlangıcı ve sonu olan 

tüm şeyler birer kalıptan ibarettir. Oysa eda edilen bir namazın ruhu 

eşsiz, sınırsız ve sonsuzdur. İstiğrak, kendinden geçiş halidir ki bu 

halde olmak, eda edilen namazdan daha evladır.259 

 
256 Mutaffifin, 83/4-6. 
257 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellisekizinci Fasıl, s. 193. 
258 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onyedinc. Fasıl, s. 71. 
259Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzsekizinci Fasıl, s. 131.  
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Kalbin huzur ve itmi’nanı olmadan eda edilen namaz, gerçek namaz 

değildir. Hakiki namaz, insanın iç dünyasında mevcut bulunan ruhun 

namazıdır. Şeklen eda edilen namaz ise geçici bir ibadettir.260 

Mevlânâ Celâleddîn, sadece namazlarını eda etmekle kendilerini 

gerçek manada Müslüman sanan kimselere, ihtiyaç duydukları dersi 

de bu vesile ile vermiş olmaktadır.  

Oruç ibadeti, insanoğlunu dünyadaki tüm zevk ve güzelliklerin 

kaynağı diyebileceğimiz yokluğa doğru götürmektedir. Yüce Allah’ın, 

her daim sıkıntılara karşı sabır gösterenlerle beraber olduğu fikrinde 

olan Mevlânâ, nefsani arzuları yenmek için en önemli silahlardan biri 

olarak oruç ibadetini görmüştür.261  

Mevlânâ’nın, kötü arzuları yenmeden mütevellit olan ve bir nevi 

manevi haz kaynağı sayılan oruç ibadetine gayet değer verdiği 

görülmektedir. 

Mekânın dış kısmını müşahade edenler nezdinde Mescid-i Haram, 

insanların ziyarette bulunmak üzere gidip vardığı Kâbe olmaktadır. 

Oysa ilâhî aşka talip olan aşıkların ve Yüce Allah katındaki mümtaz 

kullarının nazarında ise Mescid-i Haram, Tanrı’ya olan visaldir.262 

Mescid-i Haram olan Kabe’den maksat ise, Hakk Teâlâ’nın velî 

kullarının ve nebîlerin gönülleri olmaktadır. İşte burası da Yüce 

 
260 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzsekizinci Fasıl, s. 131. 
261 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzuncu Fasıl, s. 116. 
262 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmidördöncü Fasıl, s. 93. 
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Allah’ın vahyinin tecelli ettiği yerdir. Kabe, böylesi gönüllerin 

fer’idir. Şayet gönül olmaz ise, Kabe ne işe yarar ki! 

Hasılı kelâm, kim Cenâb-ı Hakk’ın rızasına muvafık bir şekilde 

hareket ederse o, hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında Hakk 

Teâlâ’nın sonsuz nimetlerine nail olur. Aynı zamanda Kur’an’da da 

buyurulduğu üzere:  

سُوَل فَ  َ َوالرَّ يٖقيَن  َوَمْن يُِطعِ ّٰللاه د ٖ َن َوالص ِ ُ َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِي ٖ اُوٰلئَِك َمَع الَّٖذيَن اَْنعََم ّٰللاه

اِلٖحيَن َوَحسَُن اُوٰلئَِك َرٖفيقًا  َوالشَُّهدَاِء َوالصَّ

“Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın 

kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi 

kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.”263  

Bu ayetin şahitliğiyle, Hakk Teâlâ’nın rızasına uygun hareket edenler, 

peygamberler ve onların dostlarıyla birdir; hatta Yüce Allah ile 

beraber olmaktadır denilebilir. 

Meseleye bu açıdan bakıldığında, insanî olgunluğa ulaşılması 

bakımından Mevlânâ Celâleddîn’in din telakkisi, tasavvuf ile 

aynîleşmiş ve kaynaşmış olduğu görülmektedir. 

İnsan, Yüce Allah yolunda gücünü son haddine kadar kullanmalıdır. 

Azamî derecede Cenâb-ı Hakk’a ibadet etmelidir. Fakat bu ibadetlerin 

yerini bulması Yüce Allah’ın inayetine bağlıdır. İstenilen hedefe 

ulaşmak için de yine Hakk Teâlâ’nın yardımının olması 

gerekmektedir. İnsanın cehdi bu inayetle bütünleştiği durumda, 

 
263 Nisa, 4/69. 
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istenilen hedefe ulaşılması mümkün olur. Kur’an’da şöyle 

buyurulmaktadır: 

ِ َواْلفَتْح ِ اَْفَواًجا  اِذَا َجاَء نَْصُر ّٰللاه َوَراَْيَت النَّاَس يَدُْخلُوَن ٖفى ٖديِن ّٰللاه  

“Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın 

dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit.”264  

Kur’an-ı Kerîm’e zahiri manada bakan bir müfessir yukarıdaki ayeti 

şu şekilde tefsir edebilir: Resûlullah Muhammed (sas): “Bütün 

dünyayı müslümanlaştırayım, Hakk yoluna sokayım” diye çaba 

göstermiştir. Ancak ölüm vaktinin yaklaştığını hissedince: “Halkı 

istediğim gibi davet etmek için yaşayamadım!” demiştir. Bu durum 

karşısında Cenâb-ı Hakk şöyle buyurmuştur: “Sakın üzüntüye kapılma 

ve şu andan itibaren geçip gidiyorsun. Orduyla ve de kılıç kuvvetiyle 

almış olduğun beldelerin yanı sıra, senin bu dünya hayatından 

irtihalinden sonra, diğer tüm beldeleri de yine sana ordu olmaksızın 

boyun eğdirir ve imanlı olmalarını sağlarız. Bunun nişanesi de şudur: 

Ölürken, halkın akın akın İslâm’a girdiğini göreceksin. Bunları 

görmüş olduğun durumda bilmiş ol ki, öbür dünyaya yolculuk vaktin 

artık gelmiştir. Yüce Allah’ın her türlü noksan vasıflardan münezzeh 

olduğunu söyle ve O’ndan yargılanma dile.”265 

Tahkîk ehli kimseler ise bu ayeti şöyle yorumlamışlardır: Beşer, kendi 

kötü niteliklerini yapacağı iyi amellerle, göstereceği üstün gayret 

vesilesiyle giderebileceği ve aklayacağı zannına kapılmaktadır. Bunu 

 
264 Nasr, 110/1–2. 
265 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onsekizinci Fasıl, s. 75. 
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başarabilmek için de bir hayli çaba göstermektedir. Ancak bu çabanın 

nihayetinde ümitsizliğe kapılır. İşte böylesi bir durumda Cenâb-ı Hakk 

ona şöyle buyurur: Sen bu işin senin çalışıp gayret göstermen ile 

olabileceği zannına kapılıyordun. Oysa bu benim oluşturduğum bir 

kaide ve kuraldır. Sen tüm gücünle çalışır ancak bu yolda yürümeye 

devam ederken el ve ayaktan düşer de yürümeye dahi tâkat ve mecalin 

kalmaz ise, işte o anda Hakk Teâlâ’nın yardım ve inayeti senin 

imdadına yetişir...266 İşte bunun içindir ki, Kur’an’da şöyle 

buyurulmaktadır: 

ابًا   فََسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك َواْستَْغِفْرهُ اِنَّهُ َكاَن تَوَّ

“Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü 

O, tevbeleri çok kabul edendir.”267  

Sen, bu tür işlerin senin elinden ve ayağından gelebilceğini sanırdın. 

Oysa bu işin bizim elimizde olduğunu bilmez ve görmezdin. Mesleyi 

bu şekile düşündüğünden ve böylesi bir zanna kapıldığından dolayı, 

Yüce Allah’tan hemen özür dilemelisin. Madem ki bu işlerin hepsinin 

Hakk Teâlâ’dan olduğunu öğrendin, o halde tövbe et ve istiğfar 

talebinde bulun ki mağfirete eresin.268  

Mevlânâ, yukarıda geçen ayet hakkında, “Zahiri manada bakan 

müfessirler bu ayeti şu şekilde tefsir etmişlerdir” diyerek onların 

yorumlarını aktarmıştır. Sonra da muhakkiklerin yorumlarını 

sunmuştur. Tabii ki bu muhakkikler dediği kimseler, tasavvuf ehli 

 
266 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onsekizinci Fasıl, s. 75. 
267 Nasr, 110/3. 
268 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onsekizinci Fasıl, s. 75. 
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insanlardır. Mevlânâ’nın, bu mevzuda üzerinde durduğu, benimsediği 

ve vurgulamak istediği şeyin, muhakkiklerin görüşü olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tüm ibadetlerin samimiyet ve ihlas ile yapılması gerekir. Samimi 

olmayan davranışların yerini bulamayacağı ve amacına ulaşamayacağı 

aşikârdır. Din de ancak samimiyet ve ibâdet aşkı insanı hakikate 

ulaştırabilir. 

Kişi, üzerine giydiği cübbe ve başına taktığı sarıkla âlim olamaz. Âlim 

vasfına erebilmek için şahsın zatında, o sıfata haiz özellik ve hünerin 

bulunması gerekir. Bu hünere sahip kişinin, ipekli bir kabarık elbise 

içinde olması ya da yünden yapılmış bir aba içinde olması, durumu 

değitirmez. Misal, Hz. Muhammed döneminde bazı iki yüzlü 

kimseler, din yoluna engel koymak, bu uğurda çalışan halis insanların 

işini sabote etmek istiyorlardı. Bunu yapabilmek için de gerçek 

manada dindar olmadıkları halde, sadece dine meyil gösteren 

insanları, o yoldan gevşetmek, saptırmak ve alıkoymak düşüncesiyle, 

namaz cübbesini giyerlerdi. Bunu yapan kimseler, kendilerini 

müslümanmış gibi göstermeselerdi, emellerine ulaşmaları mümkün 

değildi. Nitekim Kur’an’da bu gibi davranışta bulunan kimseler 

hakkında: 

ين اَلَّٖذيَن هُْم يَُراُؤن َويَْمنَعُوَن اْلَماعُون اَلَّٖذيَن هُْم َعْن َصَْلتِِهْم َساهُوَن  فََوْيٌل ِلْلُمَصل ٖ  

“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarından gaflet 

ederler (kıldıkları namazın değerini bilmez, ona önem vermezler). 
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Onlar gösteriş (için ibâdet) yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel 

olurlar”269 buyurulmuştur.270 

Bir başka ayet-i kerîmede şöyle buyurulmuştur: 

 ََل يََمسُّهُ اَِلَّ اْلُمَطهَُّرونَ  

“Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.”271  

İhlas ve samimiyet ile yapılan ibadetler öylesine bir muhabbettir ki, 

şayet sende kendi nefsine olan sevgiden ufacık bir miktar kadar dahi 

bir şey kalmış olsa, sana asla kendi yüzünü göstermeyeceği gibi kendi 

vuslatına da imkân ve yol vermeyecektir. Dostunun sana yüzünü 

gösterebilmesi için kendinden ve dahi âlemden usanarak bıkmalısın, 

hatta kendi nefsine bile düşmanlık etmelisin. İşte Yüce dinimiz İslâm 

da, bir gönüle yerleşerek karar kılınca, onu Hakk Teâlâ’ya 

ulaştırmadığı sürece ve işe yaramayan unsurlardan arınmasını 

sağlamadığı müddetçe el çekmeyecektir.272  

İbadetler sürekli olmalıdır. Namaz kılma dışındaki zamanlarda da 

namazdaki ruhu içinde taşımalısın. Ancak böyle olursan sürekli namaz 

kılıyorsun denilebilir. 

Bu bahsettiğimiz namaz, gün boyunca kıyamda bulunmak, rükü ve 

secde etmek manasında değildir. Buradaki maksat, namaz kılmakla 

insanda hasıl olan o yüce ruh haletinin devam ettirilmesidir. İşte 

 
269 Maun, 107/4-7. 
270 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirminci Fasıl, s. 80-81. 
271 Vakıa, 56/79. 
272 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiyedinci Fasıl, s. 105–
106. 
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namaz kılmakla elde edilen bu ruh haleti her daim seninle eşlik 

etmelidir. İster uykuda, isterse uyanık halde bulunsan, birşeyler 

yazarken veya okuyor olsan, velhasıl bütün hallerde Cenâb-ı Hakk’ın 

zikrinden hâli ve gafil kalmaman demektir. İşte böylesine namaz 

kılanlar hakkında Kur’an’da şöyle buyurulmuştur: 

  اَلَّٖذيَن هُْم َعٰلى َصَْلتِِهْم دَائُِمونَ 

“Onlar ki: Namazlarını sürekli kılarlar (aksatmazlar).”273  

Bu ayette buyurulan namaz, fiziki olarak kılınan namazlarla beraber 

taşınan ve devam ettirilen namazın ruhudur. Sûreten ve şeklen kılınan 

namazlar, kısa süreli ve geçici olup bunların sürekliliği ve devamlılığı 

yoktur. Ancak insandaki ruh, derya alemi gibi uçsuz ve bucaksızdır. 

Cisim ve maddeler ise deniz kıyısı ve kara gibidir, sınırlı ve mikdarı 

bellidir. İşte bu sebepledir ki, daimi olan namaz, olsa olsa ancak ruhun 

namazı olabilir.274 

Yine Kur’an’da şöyle buyurulmuştur: 

  اَفََحِسْبتُْم اَنََّما َخلَْقنَاكُْم َعبَثًا َواَنَّكُْم اِلَْينَا ََل تُْرَجعُونَ 

“Bizim sizi boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin 

bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”275  

Ayetinde buyurulduğu üzere sen de güç ve kuvvetini Hakk Teâlâ’ya 

ibadet yolunda ve doğru işleri yapmakla mı, yoksa günah amelleri 

işlemekle mi geçirmekte olduğunu mukayese et!276  

 
273 Mearic, 70/23. 
274 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzsekizinci Fasıl, s. 131. 
275 Mü’min, 23/115. 
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Her amelin mutlaka bir karşılığı vardır. İnsanların illaki birşeyler 

düşünüp yapması gerekiyorsa, tercihlerini hep iyiden yana 

kullanmalıdırlar. İnsanlar hakkında iyi ve olumlu düşünerek onlarla 

olan muamelemizde de iyi yaklaşım göstermeliyiz. 

Madem ki bu dünyada insanları tahayyül ve yâd etmek mutlak manada 

zaruri bir haldir ve bundan kaçınılması mümkün değildir, o halde 

kötü, iğrenç ve çirkin hayallerin senin yollarını karıştırıp şaşırtmaması 

ve bozmaması için, onları anarken hepsini iyi ve hoş olarak anmaya 

çalış. Binaenaleyh insanlar hakkında yapmakta olduğun tüm şeyler, 

yani onları dilersen iyi şekilde, dilersen de kötü şekilde anmış olman, 

tamamen sana ait bir duygudur. Bu sebepledir ki Yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır: 

م  ِلْلعَٖبيدِ َمْن َعِمَل َصاِلًحا   فَِلنَْفِسٖه َوَمْن اََساَء فَعَلَْيَها َوَما َربَُّك بِظَْلَّ  

“Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi 

aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.”277 

Bir başka ayette Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

ة  َخْيًرا يََره ا يََرهُ  فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ة  شَرًّ َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ   

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını 

görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını 

görecektir.”278  

 
276 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onaltıncı Fasıl, s. 63. 
277 Fussilet, 41/46. 
278 Zilzal, 99/7-8. 
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İnsan bütün sıkıntılar içerisinde sadece dini kendisine dert edinirse, 

Yüce Allah onun diğer dertlerini de halleder. Çünkü asıl olan dindir. 

Dindarlığı dert edinen kimseler, Peygamberler ve hatta Cenâb-ı Hakk 

ile beraber olurlar. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

يٖقيَن      د ٖ َن َوالص ِ ُ َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِي ٖ سُوَل فَاُوٰلئَِك َمَع الَّٖذيَن اَْنعََم ّٰللاه َ َوالرَّ َوَمْن يُِطعِ ّٰللاه

اِلٖحيَن َوَحسَُن اُوٰلئَِك َرٖفيقًا  َوالشَُّهدَاِء َوالصَّ

“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın 

kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi 

kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.”279  

Hakk Teâlâ’ya ve Resûlüne muti olan kimseler, ayeti kerîmesinde de 

ifade edildiği üzere peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih 

kimselerle beraber olurlar. Hatta bunların da lafı mı olur, ta ki Yüce 

Allah ile beraber olurlar.280  

İman ancak küfürden sonra mümükündür. Bunun içindir ki küfür, 

imanın levazımındadır. Kötülük doğrudan istenmez, fakat hayır için 

olunca istenebilir. Cüz’i miktardaki bir kötülüğü, mutlak ve külli 

manadaki bir iyilik uğruna istemek kötü ve yanlış bir işlem değildir. 

Şayet doğrudan doğruya kötülük isteniyor olsa, bu çirkin bir tutum ve 

davranış olur. Ancak hayırlı bir iş için istenilmesi halinde bu kötü 

amel, çirkin olmaktan çıkar. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

  َولَكُْم فِى اْلِقَصاِص َحٰيوةٌ يَا اُوِلى اَْلَْلبَاِب لَعَلَّكُْم تَتَّقُونَ 

 
279 Nisa, 4/69. 
280 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırksekizinci Fasıl, s. 167–
168.  



MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ’NİN FÎHİ MÂ FÎH KİTABINDA KUR’ANÎ MOTİFLER | 115 

 

 

“Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu 

hükme uyarak) korunursunuz”281  

Hiç şüphe yok ki, kısas yoluyla da olsa birini öldürmek kötü bir 

davranıştır. Ancak insanları, birbilerini öldürme ve cinayetlerden 

kurtarmak külli bir hayırdır. İşte kısas gibi cüzi bir kötülüğü, 

cinayetleri önlemek gibi külli bir iyilik için icra etmek ve bunu 

istemek çirkin bir iş değildir.282  

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’ye göre, iyiliğe karşı iyilik yapılması 

gerektiği gibi kötülüğe karşı da iyilik yapmak gerekir. Kötülüğe karşı 

iyilikle davranmak ise, o kötülüğü defetmektir. Bu görüşünü ayet 

ışığında mantıkî açıdan izah etmeye çalışmıştır.283  

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ي ِئَةَ نَْحُن اَْعلَُم بَِما يَِصفُونَ   اِدْفَْع بِالَّٖتى ِهَى اَْحَسُن السَّ

“Sen, kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Biz onların yakıştırmakta 

oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz.”284  

Ayette buyurulduğu şekilde davranman gerekir ki, düşmanı iki 

cepheden yok etme imkânın ortaya çıksın:  

a. Bu imkânların ilki şudur: Ondaki düşmanlık, görünürdeki eti veya 

derisi olmayıp, belki de sahip olduğu, beslediği kötü fikir ve 

düşünceleridir. Senin de sahip olduğun bu gibi kötü düşünceler, nasıl 
 

281 Bakara, 2/179. 
282 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırkaltıncı Fasıl, s. 163. 
283 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışdokuzuncu Fasıl, s. 

210. 
284 Müminun, 23/96. 
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ki pek çok dua vesilesiyle uzaklaştırılabiliyorsa, o kimselerden de pek 

ala kötü duyguların defedilmesi mümkündür.  

Biri şöyle demiştir: “İnsan, ihsânın kuludur” ve huyu budur insanın. 

Şayet ikincisi bir fayda ya da menfaat görmez ise düşmanlık olur. 

Misal, çocuklar kendi aralarında şakalaşırken birbirlerine bazı adlar 

takabilirler. Bu durumda kendisine ad takılan çocuğun diğerlerine 

küfretmesi mümkündür. Olayın seyri, karşı taraftaki çocukların da 

fazlasıyla hoşuna gittiği için bizim sözümüz dokundu diyerek daha da 

muziplik yapmaya devam ederler. Oysa mağdur çocuk, kendisine ad 

takılmasına bu kadar tepki göstermeyerek daha mutedil 

davranabilseydi, belki de diğer çocuklar, yaptıkları kötü davranıştan 

fayda görmediklerini düşünerek o kadar üzerine gitmezlerdi.  

b. Bu imkânların ikincisi de şudur: Sendeki bu affetme özelliği ortaya 

çıkınca, onun seni kötülemesinin hatalı, yalan ve yanlış olduğu ayan 

beyan olur. Madem ki o, seni doğru bir şekilde algılamamış, olması 

gerektiği gibi görmemiştir, bu durumda kötülenmiş olan kendisi olur, 

sen değil. Hasmı, en çok utandıracak şey, onun yalancılığının ortaya 

çıkması, durumunun ayan beyan olmasıdır. O halde sen şüküretmekle, 

onu medh edip övmek suretiyle ona zehir vermiş oluyorsun. Çünkü 

hasmın, senin kusurunu gösteriyorken, sen de ona kemalini gösterdin 

Çünkü sen böyle yapmakla Yüce Allah’ın sevgi ve muhabbetini 

kazanmış oluyorsun.285  

 

 
285 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışdokuzuncu Fasıl, s. 

210. 
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Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ُ يُِحبُّ  اِء َواْلَكاِظٖميَن اْلغَْيَظ َواْلعَاٖفيَن َعِن النَّاِس َوّٰللاه اِء َوالضَّرَّ اْلُمْحِسٖنينَ اَلَّٖذيَن يُْنِفقُوَن فِى السَّرَّ   

“O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; 

öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta 

bulunanları sever.”286  

Ayetinde buyrulduğu üzere, Yüce Allah katında sevilen kimseler, 

nakıs ve kusurlu olamazlar. Onlara öylesine övgü dolu ifadeler sırala 

ki dostları: “Yoksa bizimle düşman mı oldu ki onunla bu kadar 

anlaşmış?” diye şüpheye düşsünler.287  

İnsanoğlu bu dünyaya, Cenâb-ı Hakk’a karşı olan kulluk vazifesini 

hakkıyla ifa etmek için gelmiştir. Hayatın temel gayesi de budur. 

Yapması ve yerine getirmesi gereken görevi, üstlendiği bu vazifeyi 

hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmesidir. Eğer kişi bu görevini ifa 

etmez ise, hiçbir iş yapmamış demektir. Bunun dışındaki yaptığı 

işlerin de fazla bir ehemmiyeti yoktur.288 

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ْحِمْلنََها َواَْشفَْقَن ِمْنَها  اِنَّا َعَرْضنَا اَْلََمانَةَ َعلَى السَّٰمَواِت َواَْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَاَبَْيَن اَْن يَ 

ْنَساُن اِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوًَل   َوَحَملََها اَْلِ

“Biz emâneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten 

kaçındılar, on(un sorumluluğun)dan korktular; onu insan yüklendi; 

 
286 Ali İmran, 3/134. 
287 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışdokuzuncu Fasıl, s. 

211. 
288 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Dördüncü Fasıl, s. 16-17. 
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(fakat onun ağır sorumluluğunu tam kavrayamadı) doğrusu o, çok 

zâlim, çok câhildir.” 289 

Ayette Cenâb-ı Hakk buyuruyor ki, biz bu emaneti göklere ve yere 

havale ettik. Ancak onlar bu emaneti kabul etmekten çekindiler ve bu 

sorumlulğu insanoğlu üstlenmeyi kabul etti...290  

Yine Beni Adem hakkında Yüce Allah Kur’an’da şöyle 

buyurmaktadır: 

ْلنَاهُمْ  ي ِبَاِت َوفَضَّ ْمنَا بَٖنى ٰادََم َوَحَمْلنَاهُْم فِى اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطَّ َعٰلى َكٖثير    َولَقَدْ َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفٖضيًْل    ِممَّ

“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli 

nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel 

rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden 

üstün kıldık.”291  

Bu ayet-i kerîme ile Cenâb-ı Hakk, biz gökleri ve yeryüzünü şerefli 

kıldık demiyor. Fakat bu iş, ne göklerin, ne yeryüzünün ve ne de 

dağların ifa edebileceği bir şey değildir. Bu işi onlar yapamayınca, 

geride yapabilecek yegâne varlık olarak insanoğlu kalmaktadır. 

Demek ki bu iş, sadece insanın elinden geldiğine göre, insanoğlu da 

gerçekten çok zalim ve çok cahildir. Şayet sen: “Elimden şu kadar iş 

geliyor, ama o işi yapamıyorum” der isen, bunun da asla bir kıymeti 

 
289 Ahzab, 33/72. 
290 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Dördüncü Fasıl, s. 17. 
291 İsra, 17/70. 
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harbiyesi yoktur. Çünkü insanoğlu, Cenâb-ı Hakk’a kulluk ve itaat 

dışında başka bir iş için yaratılmamııştır.292  

Hakk Teâlâ insana, pek büyük değerler vermiş ve onu yeryüzünün en 

şereflisi olarak seçmiştir. Nitekim Kur’an’da: 

َ اْشتَٰرى ِمَن  ِ فَيَْقتُلُوَن  اِنَّ ّٰللاه اْلُمْؤِمٖنيَن اَْنفَُسُهْم َواَْمَوالَُهْم بِاَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ يُقَاتِلُوَن ٖفى َسٖبيِل ّٰللاه

ِ فَ  ْنٖجيِل َواْلقُْرٰاِن َوَمْن اَْوٰفى بِعَْهِدٖه ِمَن ّٰللاه اْستَْبِشُروا  َويُْقتَلُوَن َوْعدًا َعلَْيِه َحقًّا فِى التَّْوٰريِة َواَْلِ

  بِبَْيِعكُُم الَّٖذى بَايَْعتُْم بِٖه َوٰذِلَك هَُو اْلفَْوُز اْلعَٖظيمُ 

“Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine 

vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda 

savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrat’ta, İncil’de ve 

Kur’an’da kesin olarak va’detmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha 

iyi yerine getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı 

sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır”293 buyurulmaktadır.294  

İnsanoğlunun yaradılış gayesi, Yüce Allah’a karşı kulluk vazifesini 

hakkıyla yerine getirmesidir. Kulluk görevini yapmayan insan her ne 

yaparsa yapsın, bu yaptıklarının bir kıymeti yoktur.  

Mevlânâ, ayet metni veya mealini getirmeden Kur’an kültüründen 

esinlenerek şunları aktarıyor: 

“Yüce Allah’a buyuruyor ki: Ben sizleri, kıymetli vaktinizi, kendi 

nefsinizi ve mallarınızı satın aldım. Eğer bunları benim için harcar ve 

bana verirseniz, bunların karşılığı sonsuz ve sınırsız cennettir. Sizlerin 

 
292 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Dördüncü Fasıl, s. 17. 
293 Tevbe, 9/111. 
294 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Dördüncü Fasıl,  s. 17–18. 
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benim yanımdaki değeriniz budur. Eğer kendinizi cehennem 

karşılığında satarsanız, kendinize kötülük etmiş olursunuz.”295  

Yüce Allah’a yakınlık, Ona layıkıyla kulluk yapmakla mümkün olur. 

O’na layıkıyle kulluk ise, kayıtsız ve şartsız itaat iledir. 

Yüce Allah, arkraba ve her türlü yakından münezzehtir. Kur’an’da 

şöyle buyurulmaktadır: 

  لَْم يَِلدْ َولَْم يُولَدْ 

“O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de 

doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”296  

Hiç kimse Yüce Allah’a yaklaşmaya ve varmaya yol bulamadı. Ancak 

O’na kullukla yol bulmak mümkündür. Kur’an’da şöyle 

buyurulmaktadır: 

ِ فَِمْنكُْم َمْن   يَْبَخُل َوَمْن يَْبَخْل فَِانََّما يَْبَخُل َعْن  َها اَْنتُْم ٰهُؤََلِء تُدَْعْوَن ِلتُْنِفقُوا ٖفى َسٖبيِل ّٰللاه

ُ اْلغَنِىُّ َواَْنتُُم اْلفُقََراُء َواِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَركُْم ثُمَّ ََل يَكُونُوا اَْمثَالَكُمْ  نَْفِسٖه َوّٰللاه   

“İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden 

cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına 

cimrilik yapmış olur. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise 

fakirsiniz. Eğer O’ndan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir 

toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.”297  

Hakk yoluna kendisini adamış ve bu yolda ilerlemekte olan bir insan 

hakkında: “O, Hakk Teâlâ’ya benden daha yakın, daha aşina ve daha 
 

295 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Dördüncü Fasıl, s. 18. 
296 İhlas, 112/3. 
297 Muhammed, 47/38. 
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çok ilgiliydi” diyor olman, doğru bir ifade değildir. Çünkü Cenâb-ı 

Hakk’a yakın olmak, ancak O’na hakkıyla kullukta bulunmakla 

mümkün olur. Yüce Allah her manada, kayıtsız şartsız kendisine itaat 

olunandır.298  

İnsan, Yüce Allah’a karşı layıkıyıla kulluk görevini yerine 

getirmelidir. Cenâb-ı Hakk’a hakkıyla ve edasıyla ibadet etmelidir. 

Zira kulun O’na karşı yaptığı hiçbir amel karşılıksız kalmayacak ve 

boşa gitmeyecektir. Her kim Hakk Teâlâ yolunda ve O’nun rızası için 

sadece gözlerini kapatıyor olsa bile, o kişinin çektiği bu zahmet asla 

ziyan olmayacaktır. Bu sebepledir ki Kurân’da: 

ة  َخْيًرا يََرهُ   فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَالَ  ذَرَّ

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını 

görecektir”299 buyurulmuştur.  

Ne var ki insanın iç dünyası, karanlıklarla kaplı ve perdeli halde 

olması hasebiyle ne kadar ilerlemiş olduğunun şimdilik görmesinin 

olanağı yoktur. Fakat nihayetinde durumun ne olduğunu tüm 

ayrıntılarıyla anlayacaktır.300  

İsa (a.s.) çok gülerdi. Yahya (a.s.) ise, çok ağlardı. Bunlar, birbirlerine 

bu davranışların sebeplerini sordular. Yüce Allah’ın velî kullarından 

biri bu meselede hazır bulunurken Hakk Teâlâ’dan: “Bu ikisinden 

hagisinin makamı daha yücedir?” diye sorması üzerine:  

 
298 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırkdördüncü Fasıl, s. 156. 
299 ZilzaI, 99/7. 
300 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onikinci Fasıl, s. 47. 
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“Bana iyi niyet besleyen daha üstündür”301 cevabını aldı.  

Bu cevabın yanı sıra Yüce Allah şöyle buyurdu: 

 أنا عند ظ ِن  عْبِدي بِي        

“Ben kulumun beni zannettiği yerdeyim.”302  

Yani, kullarımın beni zannettiği yerde bulunmaktayım. Her bir 

kulumun iç dünyasında benim varlığımın bir hayal ve sûreti 

bulunmaktadır. Onlar beni ne durumda tahayyül ederlerse, aynen o 

şekilde bulurlar. Ben (Hakk Teâlâ’nın bulunmuş olduğu) o hayal 

halinin kulu ve kölesi olurum. Yüce Hakkı’ın içinde olmadığı 

gerçekten muzdarip olurum. Yüce Allah sanki şöyle ferman 

buyurmuştur: Ey bana itaat eden ve boyun eğen kullarım! Hayal 

âleminizi öylesine tertemiz hale getirin ki orası bana ait bir makam ve 

ikamet yeri olsun.303  

Yukarıdaki ifade açıklamalarda açıkça görüldüğü üzere, ayet falan 

belirtmeksizin bir velînin Cenâb-ı Hakk ile olan diyaloğunu dile 

getirmiş, velînin sorduğu soru ve buna karşılık olarak Yüce Allah’ın 

verdiği cevap sunulmuştur. Hakk Teâlâ hakkındaki tahayyülün nasıl 

olması gerektiğini, tasavufî bir yaklaşımla ilahî ağızdan nakleder gibi 

vermiştir. 

Yüce Allah’ın ilmi ezelisi asla değişmez. Ve her kim ne işlediyse 

mutlaka karşılığını görecektir. 

 
301 H.K. Hadis kitaplarında bu ifadeye ait bir kaynağa rastlayamadık. 
302 H.K. Bkz. Buhârî, el-Câmiu'l-Musned, Tevhid, 15, VIII/171; Muslîm, el-
Musnedu's-Sahîh, Zikir, 2, IV/2061. 
303 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onikinci Fasıl, s. 47–48. 
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Bir şahıs: “Ezelî hükümler ve Yüce Allah’ın takdir ettiği şeyler hiç 

değişir mi?” şeklinde bir soru sorunca, Mevlânâ Celâleddîn şöyle 

cevap verdi: Hakk Taâlâ’nın ilmi ezelinde: “Kötülüğün mukabilinde 

kötülük, hayır ve hasenatın mukabilinde de iyilik olmalıdır” şeklinde 

vermiş olduğu hüküm kesinlikle değişemez. Çünkü Cenâb-ı Hakk, 

tüm mevcudatın sahibi ve hakimidir. Şayet kötü amel işlersen buna 

karşılık olarak iyiliği hak edersin demesi mümkün müdür? Buğday 

eken birinin arpa biçemeyeceği gibi, arpa eken birinin de buğday 

biçemeyeceği herkesçe malumdur. Bunun aksinin olmasının imkânı 

yoktur. Aynı şekilde Yüce Allah’ın tüm velî kulları ve nebîleri de: 

“İyiliğin karşığının iyilik olduğu, şer ve kötü amellerin karşılığının da 

kötülük olduğunu” ifade etmişlerdir.304 Kur’an’da şöyle 

buyurulmaktadır: 

ة  َخْيًرا يََره ا يََرهُ  فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ة  شَرًّ َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ   

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını 

görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını 

görecektir.”305   

Gevezelik edenlerden biri: “Biz Allah’ın saadetinden mahrum olan 

şakinin, ahiret saadetine kavuşmuş bulunan saîd olduğunu ve saîdin de 

şakî olduğunu görüyoruz” deyince, Mevlânâ Celâleddîn şöyle 

buyurdular: Pekâlâ böyle olması mümkündür. Çünkü o şakî dediğiniz 

kimse, iyilikte bulunduğunda said olur, yine o said dediğiniz kişi de 

kötülükte bulunduğunda, ya da kötü ameller yapmayı düşünmesi 
 

304 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onaltıncı Fasıl, s. 63. 
305 Zilzal, 99/7–8. 
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sebebiyle şaki olma yoluna girmiştir. Buna misal olarak Kur’an’da 

şöyle buyurulmaktadır: 

  قَاَل اَنَا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَْقتَٖنى ِمْن نَار  َوَخلَْقتَهُ ِمْن ٖطين  

“İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise 

çamurdan yarattın dedi.”306  

İblis bu ifadeleriyle Hz. Âdem’in yaradılışı hususunda itiraz 

ettiğinden, melek ordusunun içinde, onlarla beraber ve hatta onlara 

hocalıkta bulunurken, ebedî bir şeklide Cenâb-ı Hakk’ın lanetine 

maruz kaldı ve ilâhî huzurdan kovulmuştur. Bizler de şunu ifade 

edebiliriz: Evet, yapılan iyiliklerin karşılığının iyilik olması, işlenen 

kötülüklerin cezasının da kötülük olması gerekir.307  

Dünyada ve Ahirette herkes hakettiğini alır. Hikmeti ehil olmayana 

verirsen, veya onlara açıklarsan zulüm olur. 

Cehemnemdekiler cennettekilere: “Hani sizin cömertliğiniz, hani 

mertliğiniz? Yüce Allah’ın size vermiş olduğu yiyeceklerden ve 

bağışlamış olduğu şeylerden bizlere sadaka verin. Ve biz kuların 

gönlünü almak için bir şeyler bağışlayın. “Toprağın cömertlerin 

kâsesinin artığından nasibi vardır” (Mısra). Biz ateş içinde yanıyoruz, 

eriyoruz; o meyvalardan bize biraz verirseniz veya cennetin o tatlı 

suyundan birazcık canımıza serperseniz ne olur sanki?”308 dediler.  

 
306 Sâd, 38/76. 
307 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onaltıncı Fasıl, s. 63-64. 
308 Â’râf, 7/50. 
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Cennettekiler: “Yüce Allah bunu sizlere haram etmiştir. Bu nimetin 

tohumu öbür dünyada idi. Siz bunu orada ekmediniz ve çalışmadınız. 

Tohum ise, doğruluk, iman, iyi işler ve güzel amelden ibaret idi. Şu 

halde burada ne toplayacaksınız? Eğer biz onu lütfen size saçarsak, 

Yüce Allah bunu size haram etmiş olduğundan, boğazınızı yakar, 

gırtlağınıza takılıp kalır ve aşağı inmez. Kesenize koysanız, keseniz 

yırtılır, o da yere düşer” karşlığını verdiler.309  

Görüldüğü üzere yukarıdaki bahiste Mevlânâ Celâleddîn, doğrudan 

ayet vererek değil, ayetteki mahiyeti arzediyor. Yani hadiseyi 

canlandırarak aktarmaya çalışıyor. Oysa ayetin metni şu şekildedir: 

ُ قَالُو ا َرَزقَكُُم ّٰللاه َ  َونَاٰدى اَْصَحاُب النَّاِر اَْصَحاَب اْلَجنَِّة اَْن اَٖفيُضوا َعلَْينَا ِمَن اْلَماِء اَْو ِممَّ ا اِنَّ ّٰللاه

َمُهَما َعلَى اْلَكافِٖرينَ َحرَّ   

“Cehennemlikler de cennetliklere, "Ne olur, sudan veya Allah’ın size 

verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın" diye çağrışırlar. 

Onlar, "Şüphesiz, Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır" derler.”310  

İnsanın bu dünyada sergilediği tüm davranışlar ve yaptığı tüm 

hareketler birer sorudan ibarettir. Yaşadığı sevinçler, keder ve 

üzüntüler, karşılaştığı tüm durumlar da birer cevap niteliğindedir. 

Hayatı boyunca aldığı her güzel bir cevabın karşılığında, Cenâb-ı 

Hakk’a şükretmesi lazım gelir. Ve bu şükür durumu da, o soruyla aynı 

türden olması gerekmektedir. Şayet hoşuna gitmeyen ve istenmeyen 

 
309 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onaltıncı Fasıl, s. 67. 
310 A’raf, 7/50. 
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bir cevap ile karşılaşınca da, derhal tövbeye başvurmalı ve artık o 

türden bir soru sormamalıdır.311  

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

عُوا َوٰلِكْن قََسْت قُلُوبُُهمْ   فَلَْوََل اِذْ َجاَءهُْم بَاْسُنَا تََضرَّ

“Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi 

ya. Fakat (onu yapmadılar) kalpleri katılaştı.”312  

Oysa onlara azabımız geldiği vakit, pişmanlık duyarak Yüce Allah’a 

yalvarıp yakarmaları, ağlayıp sızlamaları gerekirdi. Ne var ki onların 

yürekleri pek de katı olduğu için ve ayette de buyurulduğu üzere 

verilen cevabın, aslında suallerine uygunluğunu da anlamadılar. 

Nitekim ayet-i kerîmede devamla şöyle ifade edilmiştir: 

  َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيَطاُن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

“Şeytan da onlara yaptıklarını hoş göstermişti.”313  

Yani, kendi sorularına verilen cevapları görerek: “Bu çirkin cevap o 

soruya layık değildir” dediler ve çıkan o dumanın ateşten olmayıp 

odundan geldiğini bilemediler. Odun da ne kadar kuru ise, dumanı da 

o seviyede düşük olur.”314  

 
311 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzdokuzuncu Fasıl, s. 

136-137. 
312 En’am, 6/43. 
313 Enam, 6/43. 

314 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzdokuzuncu Fasıl, s. 

137. 
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Mevlânâ Celâleddîn, yukarıdaki ayetin hemen akabinde “yani” 

diyerek ayeti izah etmiş ve konuyu somut örnekler üzerinden anlaşılır 

kılmaya çalışmıştır. 

5. Dua Anlayışı 

İnsan her ne dilerse Cenâb-ı Hakk’tan dilemelidir. Çünkü böylesine 

merhametli, bağışlayan bir Yüce Mevlâ’nın önünde diz çökerek 

O’ndan birşeyler dilenmek, son derece yerinde ve isabetli bir davranış 

olur. 

Ne dilersen Yüce Allah’tan dilemeli ve her türlü ihtiyacını O’ndan 

istemelisin. Nitekim Hakk Teâlâ, Kur’an-ı Kerîm’de şöyle 

buyurmaktadır: 

اِخٖرينَ َوقَاَل َربُّكُُم ادْعُوٖنى اَْستَِجْب لَكُْم اِنَّ الَّٖذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَٖتى َسيَدُْخلُوَن َجَهنََّم دَ    

“Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana 

kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde 

cehenneme gireceklerdir.”315Ayetinde ifade edildiği üzere, duaların 

hiçbir şekilde ziyan olmaz...  

Her kim tüm benliğiyle Yüce Allah’a teslimiyet gösterirse, tüm 

müsibetlerden, afet ve felaketlerden halâs olup selamette kalır. Cenâb-

ı Hakk’ın katında hiç kimsenin talep ve isteği asla ziyan olmaz ve geri 

çevrilmez.316  

 
315 Mümin, 40/60. 
316 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırkdördüncü Fasıl, s. 157. 
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Alemdeki her şey Yüce Allah’ı tesbih eder. Fakat bu tesbihler farklı 

farklıdır. Her varlık gücü nisbetinde ve kendi stilince Cenâb-ı Hakk’ı 

tesbih eder. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

تَْفقَُهوَن   تَُسب ُِح لَهُ السَّٰمَواُت السَّْبُع َواَْلَْرُض َوَمْن ٖفيِهنَّ َواِْن ِمْن شَْیء  اَِلَّ يَُسب ُِح بَِحْمِدٖه َوٰلِكْن ََل 

  َكاَن َحٖليًما َغفُوًرا تَْسٖبيَحُهْم اِنَّهُ 

“Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. 

Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini 

anlamazsınız. O, halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok 

bağışlayandır.”317  

Bu ayette şaşılacak ve hayret edilecek bir durum yoktur. Çünkü bu 

âlemde hiç bir varlık yoktur ki, Yüce Allah'a hamdederek tesbihte 

bulunmasın. İşte aslında garip ve şaşılacak olan şu durumdur: “Birdir 

ve şeriki yoktur dedikleri halde, küfür ile dinin, yani her ikisinin 

yolunda gitmeye çalışanların bulunmasıdır.”318  

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

  َواِْن ِمْن َشْیء  اَِلَّ يَُسب ُِح بَِحْمِدٖه 

“Hiçbir şey yoktur ki O’na hamdederek şanını tenzih etmesin.”319  

(Padişah için çadır yapanlardan) iple uğraşanın ayrı, çadırın direğiyle 

ilgilenen ve marangozluk yapan ustanın farklı, kazıkla uğraşan işçinin 

ayrı, çadır bezinin dokumasıyla uğraşan dokumacının farklı ve o 

 
317 İsra, 17/44. 
318 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellibeşinci Fasıl, s. 187-188. 
319 İsra, 17/44. 
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çadırda oturarak istirahat eden ve içen velî kulların da ayrı bir tesbih 

etmesi durumu vardır.320 

Cenâb-ı Hakk’ın varlığı ve birliği sabit olup bunun ispatı için herhangi 

bir delilin getirilmesine ihtiyaç yoktur. Şayet bir amelde bulunmak 

istiyorsan, varabildiğin derece ve makam ile kendini Yüce Allah’ın 

huzurunda ispat etmeye çalışmalısın. Yoksa Hakk Teâlâ’ın varlığı, 

birliği ve yüceliği zaten delilsiz olarak da sabittir. Kur’an’da şöyle 

buyurulmaktadır: 

 َواِْن ِمْن َشْیء  اَِلَّ يَُسب ُِح بَِحْمِدهٖ 

“Hiç bir şey yoktur ki O’na hamd ederek, şansını tenzih etmesin.”321 

Bunda hiç bir  şüphe yoktur.322  

Allah’a karşı yapılacak ibadet ve zikirlerde başarılı olmak için sabır ve 

süreklilik şarttır. Dünya ve ahiret işlerinde de durum böyledir. Yani 

sabır ve süreklilik  vurgulanarak mesela, evlilik kurumunun devamı ve 

sürdürülmesi hususunda Kur’an’da şöyle buyurulmuştur: 

َل   فَضَّ بَِما  الن َِساِء  َعلَى  اُموَن  قَوَّ َجاُل  اَْمَواِلِهْم  اَلر ِ ِمْن  اَْنفَقُوا  َوبَِما  بَْعض   َعٰلى  بَْعَضُهْم   ُ ّٰللاه

ُ َوالهٖتى تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ فَِعظُوهُنَّ َواْهُجرُ  اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْيِب بَِما َحِفظَ ّٰللاه وهُنَّ  فَالصَّ

َ َكاَن َعِليًّا َكٖبيًرافِى اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوهُنَّ فَِاْن اََطْعنَكُْم  فََْل تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسٖبيًْل اِنَّ ّٰللاه   

“Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar.  Çünkü Allah, 

insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi 

mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi 

 
320 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiikinci Fasıl, s. 87. 
321 İsra 17/:44. 
322 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiikinci Fasıl, s. 86. 



130 | Dr. Mazhar DÜNDAR 

 

 

kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde 

onlar da gaybı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) 

başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları 

yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur 

kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse, artık onların 

aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok 

büyüktür.”323 

Dünya işleri zaten bu şekilde yürümektedir. Bahar mevsiminin nasıl 

da barış ve dostluk havasını estirdiğini görmemek ne mümkün? 

Başlangıç itibariyle sıcaklık yavaş yavaş kendini gösterir ve sonraları 

artmaya başlar. Ağaçlar için de aynı süreçten bahsetmek mümkündür. 

Sıcaklık azar azar gelince önce gülümsemeye başlar, sonraları yavaş 

yavaş yapraklar ve farklı meyvelerden rengârenk değişik elbiselere 

bürünürler. Tıpkı dervişler misali, ne var ne yok tüm varlıklarını 

ortaya koyarak fedakârlık ve ikramda bulunurlar. Aynen bu 

durumdaki gibi, hem dünya hem de ahiret işlerinde kimler acele 

ederek mübalağa ederlerse, bu işler onlara müyesser olmayacaktır.324  

6. İnsan Anlayışı 

Yüce Allah, insanı yaratılış itibariyle bilgin ve bilme kabiliyetinde 

yaratmış olduğundan, beşer de kendi varlığının üsturlabında, zamanla 

Hakk Teâlâ’nın tecellesini ve eşsiz güzelliğini görebilmektedir.325 

 
323 Nisa, 4/34. 
324 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiikinci Fasıl, s. 88. 
325 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, İkinci Fasıl, s. 13. 
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İnsan mükemmel bir şekilde yaratılmış bir varlıktır. O, Cenâb-ı 

Hakk’ın cemalinin aynası mesabesindedir. Bunun içindir ki insanoğlu, 

her ne dilerse Yüce Allah’tan dilemelidir. 

Yüce Allah, Hz. Adem’i kendi suretinde yaratması hasebiyle beşerde, 

kulluğun vasfına aykırı olan Tanrılık vasfını ödünç halde 

bulundurmuştur. 

İnsan, yaratıkları arasında Yüce Allah’ın tüm sıfatlarına mazhar olan 

yegâne varlıktır. İnsanoğlu muazzam bir varlıktır ve içlerinde pek çok 

şeyler yazılmış bulunmaktadır. Ne var ki karanlık unsurlar ve suni 

perdeler, insanoğlunun bu içlerindekini okumalarına engel teşkil 

etmektedirler.326 

İnsanoğlunun içinde öylesine büyük bir iştiyak, hırs, istek ve hüzün 

var ki, yüzbinlerce âlem onun olsa da huzura eremez. Tüm bu zevkler 

ve arzular tıpkı birer merdiven gibidirler. Merdivenin basamakları 

oturup kalkmaya elverişli olmadığı gibi; üzerlerine basarak geçmek 

için yapılmışlardır. Uzun yolu kısaltarak, hayatını bu merdiven 

basamaklarında heba etmemek üzere çabucak uyanan ve durumun 

farkında olan insanlara ne mutlu!327 

Mevlânâ kadar insanın gerçek mahiyetini ve kıymetini bilen ve 

insanın layık olup hakettiği değeri onun kadar yürekten inanarak 

verebilen insan yeryüzüne pek az gelmiştir. İyi ve kötü yönleriyle, 

 
326 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yetmişbirinci Fasıl, s. 212. 
327 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onaltıncı Fasıl, s. 60. 
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yaptığı benzetme ve teşbihli anlatım üslubuyla, insanlar hakkında 

yaptığı değerlendirmeler, hakikaten takdire şayandır diyebiliriz.  

Mevlânâ Celâleddîn’in insanlar hakkında yaptığı olumlu veya 

olumsuz değerlendirmelerin ve teşbihli anlatımlarının bir kısmını 

eserden alıntı yaparak şöyle sunabiliriz:  

İnsan “hayvan-ı nâtıkadır” derler. O halde insan iki unsurdan 

müteşekkil bir varlıktır. Yani onda insani ve hayvani olmak üzere iki 

yön vardır.328 Bu yönlerden hangisine meyil gösterirse, o yönde 

kişiliği gelişir. Fakat önemli olan insani yönünün gelişmesidir.  

Her bir insan kocaman bir âlem gibidir, asıl nüvesi düşünce ve 

tefekkürdür, geri kalanı ise et ve sinir siteminden ibarettir.329 

Dünya hayatında onun hayvani yönünün gıdası, şehevi şeyler ve 

nefsani arzulardır. Oysa öz benliğinin, yani insani boyutunun gıdası 

ise ilim, irfan, hikmet ve Cenâb-ı Hakk’ın Hüsnü cemâlîdir. 

İnsanoğlunun hayvani boyutu hak ve hakikatten kaçmakta iken, insani 

boyutu ise dünyevî şeylerden kaçmaktadır.330 Kur’an’da şöyle 

buyurulmaktadır: 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَٖصيرٌ    هَُو الَّٖذى َخلَقَكُْم فَِمْنكُْم َكافٌِر َوِمْنكُْم ُمْؤِمٌن َوّٰللاه

“O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü’mindir. Allah, 

yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”331  

 
328 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 54–55. 
329 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Elliikinci Fasıl, s. 178. 
330 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 54–55. 
331 Teğabün, 64/2. 
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İşte vücutta bulunan bu iki ayrı şahsiyet, devamlı mücadele ve savaş 

halindedirler.332  

Bütün insanların Yüce Allah’a “kalubela” sözü vardır. Bu sözü 

hatırlayıp sözlerine tam sadık kalanlar velîlerdir. Sözü az hatırlayıp 

itaat edenler müminler, hiç hatırlamayıp sorumluluk dahi 

hissetmeyenler ise kâfirlerdir.333  

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

يَّتَُهْم َواَْشَهدَهُْم َعٰلى اَْنفُِسِهْم اَلَْسُت بَِرب ِكُْم قَالُوا بَٰلى  َواِذْ اََخذَ َربَُّك ِمْن بَٖنى  ٰادََم ِمْن ظُُهوِرِهْم ذُر ِ

 َشِهدْنَا اَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقٰيَمِة اِنَّا كُنَّا َعْن ٰهذَا َغافِٖلينَ 

“Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini 

almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil 

miyim? demişti. Onlar da, evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin) 

demişlerdi.”334  

Ayetinde ifade edildiği üzere ilâhî suale bu şekilde karşılık 

vermişlerdir.  

Onların yemiş oldukları yiyecekler ve giyinmiş oldukları elbiseler, 

Hak Teâlâ’nın harflere ve sese bağlı olmayan ilâhî kelâmı idi. Bazı 

insanlar var ki onlar çocuk halde iken getirilmiş olduklarından bu ilâhî 

kelâmı duyduklarında, ahval ve şerâiti hatırlayamadıkları için 

kendilerini bu ilâhî kelâma yabancı bulabiliyorlar. Onlar bütünüyle 

küfre ve delalet bataklığına gark olmuş, ruhlarına perde çekilmiş 

 
332 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 55. 
333 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onaltıncı Fasıl, s. 66. 
334 A’raf, 7/172. 
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kimseler güruhudur. Bunların bir kısmı da, (o âlemi) birazcık da olsa 

hatırladıkları için o tarafın kaynaşma ve dayanışması, o tertemiz 

havası bazan da olsa kendisini gösterdiği kimseler vardır ki bunlar da 

müminler topluluğudur. Bazı kimseler de var ki o ilâhî kelâmı 

duydukları vakit, o hal nazarlarında tıpkı eski zamanlarda olduğu 

haliyle belirerek kendini gösterir ve sûni perdeler bütünüyle ortadan 

kalkmış halde yeniden o âleme kavuşmuş olurlar. İşte bu kimseler de 

Yüce Allah’ın velî kulları ve nebîleridir.335  

İnsan, hangi ahval ve şeraitte bulunursa bulunsun, onun ruhu her daim 

Hakk ile meşguldur. Zahirdeki meşguliyeti, iç dünyasındaki Hakk’a 

olan meşguliyetine mani bir durum teşkil etmez. Nasıl ki, hamile olan 

bir bayanın günlük uğraşıları, yemek yemesi, içmesi, dinlenmesi, 

uyuma hali gibi durumlar ve içinde bulunduğu tüm bu hallerle beraber 

karnındaki çocuk büyümekte olup kuvvet ve duygu kazanmaktadır. 

Oysa hamile olan annenin çocuğun gelişiminden haberi bile yoktur. 

İşte insan da hamile olan annenin durumuna benzer bir manevi ruh 

yüklenmiştir. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

َوَحَملََها  اِنَّا َعَرْضنَا اَْلََمانَةَ َعلَى السَّٰمَواِت َواَْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَاَبَْيَن اَْن يَْحِمْلنََها َواَْشفَْقَن ِمْنَها  

ْنَساُن اِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوًَل   اَْلِ

“Biz emâneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten 

kaçındılar, on(un sorumluluğun)dan korktular; onu insan yüklendi; 

 
335 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onaltıncı Fasıl, s. 66. 
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(fakat onun ağır sorumluluğunu tam kavrayamadı) doğrusu o, çok 

zâlim, çok câhildir.”336  

Şu kadarı var ki, Yüce Allah onu karanlık ve bilgisizlik içinde 

bırakmaz.337  

Bu alemde herkes gayeleri peşinde koşar durur. O gayeler uğruna tüm 

gücünü ve mesaisini harcar. Böylece onun hedefi o arzu ettiği gayeye 

ulaşmaktır. Başka şeyler o gayenin gölgesinde kalırlar. İşte bu gaye ve 

hedef de hakkı aramak olmalıdır. Hakkı arayan, bu uğurda çalışan, 

hakk dışındaki şeyleri görmez olur veya onları hayal gibi görür. 

Her ne kadar evreni gezdin, gördün ve dolaştın ise de, Cenâb-ı 

Hakk’ın rızasını kazanmak için dolaşmadığından, bu gezinin ve turun 

sana bir faydası yoktur. O halde bir sefer daha bu âlemin etrafını 

dolaşman, ibret gözüyle bakman gerekir. Nitekim Hakk Teâlâ, 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 

ٖبينَ    قُْل ٖسيُروا فِى اَْلَْرِض ثُمَّ انظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذ ِ

“De ki: “Yeryüzünde gezin dolaşın da (Peygamberleri) 

yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün.”338  

Bu eyet-i kerîmede Yüce Allah adeta şunları ifade etmektedir: 

Yaptığın o seyir ve dolaşma hali benim için değildi. Belki de soğan, 

 
336 Ahzab, 33/72. 
337 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırkdokuzuncu Fasıl, s. 170. 
338 En’am, 6/11. 
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sarımsak içindi ve bu maksadın da senin için bir perde olmuştu. Bu 

perde de senin beni görmene engel oluyordu.339  

İnsanın içinde neler geçiyorsa, dış dünyasına da aynı şekilde yansır. 

Senin içinde geçen iyilik veya kötülükler, kalbinde geçen her ne varsa, 

Yüce Allah senin zahirinde de onları gösterir. 

Ağacın kök ve damarları gizli bir şekilde her neyi yemişse, 

yediklerinin etkisi, eseri dallarında ve yapraklarında mutlaka görülür. 

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

  ٖسيَماهُْم ٖفى ُوُجوِهِهْم ِمْن اَثَِر السُُّجوِد 

“Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir.”340  

Ayetinde buyurulduğu gibi farzedelim ki, hiç kimse senin içinde 

geçenleri bilmiyor. Peki ya yüzünün rengine, simandaki yansımasına 

ne diyeceksin.341  

Biri, dedi ki Yüce Allah Kur’an’da: 

ى   َجاِعٌل فِى اَْلَْرِض َخٖليفَةً َواِذْ قَاَل َربَُّك ِلْلَمٰلئَِكِة اِن ٖ   

“Bir zamanlar Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife 

yapacağım demişti”342 buyurmuştur.  

Melekler de Kur’an’da buyurulduğu üzere: 

 
339 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışıncı Fasıl, s. 196. 
340 Fetih, 48/29.   
341 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiyedinci Fasıl, s. 103–
104. 
342 Bakara, 2/30. 
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َماَء َونَْحُن    ُس لََك قَاَل قَالُوا اَتَْجعَُل ٖفيَها َمْن يُْفِسدُ ٖفيَها َويَْسِفُك الد ِ نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َونُقَد ِ

ى اَْعلَُم َما ََل تَْعلَُمونَ    اِن ٖ

“Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? 

Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz 

demişler. Allah da, Ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti.”343  

Acaba Melekler, Hz. Adem’in henüz dünyaya gelmeden, 

insanoğlunun fesad çıkaracağına ve kan dökücü olduğuna nasıl da 

hükmettiler? Şeklindeki soruya karşılık, Mevlânâ Celâleddîn şunları 

söyler:  

Bunu izah etmenin iki yolu vardır:  

a. Bu yollardan biri menkul iken öteki yol da makuldur. Menkul 

olanı, o meleklerin levh-i mahfuzda, bir kavmin ortaya çıkarak, 

sıfatlarının şöyle böyle olacağını okumaları ve bu vesile ile bilgi 

edinmiş olmaları hasebiyle söylemiş olabilirler.  

b. Diğer yol (makul olanı) da şudur: Melekler akıl yürüterek, 

insanoğlunun topraktan yaratılacağını istidlal ederek ona göre böyle 

bir kanaate vardılar. Topraktan yaratılan bu kavim, hayvan olur ve 

haliyle hayvanlardan sadır olan hareketleri sergilemeleri elbette 

mümkündür. İnsanoğlunda her ne kadar manevi duygular ve natık 

olma vasıfları bulunsa da, hayvani özelliklerinin de olmasından yola 

çıkarak, onların fitne ve fesat çıkarabileceklerine ve kan dökücü 

 
343 Bakara, 2/30. 
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olabileceklerine hükmettiler. Çünkü bu vasıfların tümü de insanlarda 

mevcut olan ve insan olmanın gerektiği unsurlardandır.344  

Ayeti soru olarak sormuşlardır. Mevlânâ da bu soruya karşılık, kendi 

deyişiyle menkul ve makul cevaplar vermiştir. 

İnsan, zararlı unsurlardan kaçmalıdır ki hastalığı artmasın. Gerek 

fiziki olarak bedeninde gerekse de iç dünyasında var olan hastalıkları 

gidermeli ve dışarıdan gelecek olan zararlara karşı da kendini hem 

maddi hem de manevi alanda korumalıdır. 

Yine insan, zararlı olan bir nesneyi yediğini öğrenip farkına varınca 

hemen onu dışarıya atması lazım gelir. Yüce Allah kendi 

tasarrufundaki hikmeti gereğince onu şükürsüzlük hastalığına düçar 

bırakmıştır. Bu sebepledir ki o kişi, hemen istifra etmeli ve o kötü, 

bozuk zandan hali kalmalıdır ki, bu tek olan hastalığı, yüzlerce 

hastalığa dönüşmesin. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

اِلُحوَن َوِمْنُهْم دُوَن ٰذِلَك َوبَلَْونَاهُْم بِاْلَحَسنَاِت َوالسَّي ِ  پَاِت  َوقَطَّْعنَاهُْم فِى اَْلَْرِض اَُمًما ِمْنُهُم الصَّ

  لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ 

“Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi 

kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş 

yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülükler ile sınadık.”345 

Yani biz o kimseleri, ummadıkları yerlerden rızıklandırmış oluruz ki, 

bu rızıklar da ancak gayb âleminden gelir. Ne var ki bazı zevatların 

 
344 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellidördüncü Fasıl, s. 183–
184. 
345 A’raf, 7/168. 
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nazarı, Yüce Allah’a şerik gibi gördükleri esbabı görür ve o sebeplerle 

örtülür.346  

İnsan, işlerinde kendine göre ve elinden geldiğince tedbirler alır. Fakat 

işlerinin müyesser olabilmesi için bu tedbire Yüce Allâh’ın takdir 

buyurması gerekmektedir. 

Bilinmesi lazımdır ki, dünya hayatının her aşamasında sadece Yüce 

Allah’ın dediği olur. Varlık âlemindeki tüm mevcudat ve murad, 

Cenâb-ı Hakk’ın mülkü iken, maksat, hedef ve gayeler de 

uyruklarıdır. Hz. Ömer müslüman olmazdan evvel, birtakım 

yönlendirmelerle kendi kız kardeşi ve damadının evine uğradı. Kız 

kardeşi yüksek sesle Kur’an okuyor ve: 

َما اَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرٰاَن ِلتَْشٰقى طه   

“Biz bu Kur'ân'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik”347 diyordu. 

Kardeşini görünce Kur’an’ı sakladı ve sustu... 348 

Mevlânâ Celâleddîn, Hz. Ömer’in müslüman oluşunu detaylı bir 

şekilde anlatıyor. Bu meselenin mahiyetinden anlaşılan husus şudur: 

Ömer (r.a.), Hz. Peygamber’i öldürmeye giderken müslüman 

oluyordu. Niyeti neydi akıbeti ne oldu. İşte tedbirin takdir karşısındaki 

durumu budur.349 

 

 
346 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırkyedinci Fasıl, s. 165. 
347 Taha, 20/1–2. 
348 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırküçüncü Fasıl, s. 148. 
349 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırküçüncü Fasıl, s. 148-

149. 
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7. Tasavvuf Anlayışı 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Fîhi Mâ Fîh adlı eserinde hâkim 

unsur tasavvuftur. Şimdiye kadar ki işlediğimiz konuları ve bundan 

sonraki işyeyeceğimiz konuların hepsini tasavvufi bir yaklaşımla izah 

etmeye çalışmıştır.  

Zahiri ilimler, birer kalıp ve şekilden ibarettirler. Manevi ilimler ise, 

hakikat ilimleridirler. Zahiri ilimler ancak manevi ilimlerle 

birleştikleri zaman değer kazanırlar. İşte bu sebepledir ki, zahiri 

ilimleri canlandırmak için tasavvuf ehline müracaat etmek ve onlardan 

istifade etmek gerekmektedir.350 

Zahiri ilimleri tehsil eden ve onu öğrenmekle meşgul olanlar, aramıza 

katılmaları halinde önceki öğrenmiş oldukları ilimleri unuttukları 

vehmine kapılırlar. Oysa onlar bize geldikleri anda, belki de sahip 

oldukları tüm ilimleri canlandırmış olurlar. Bütün ilimler birer 

şekilden ibaretttir. Canlanmaları halinde tıpkı ölü bir bedenin ihya 

olmasına benzerler. Öğrendiğimiz tüm bu ilimlerin aslı oradandır. O 

ilim de harflerden ve seslerden beridir. Nitekim Kur’an’da 

buyurulduğu üzere: 

ُ ُموٰسى تَْكٖليًما   َوَكلََّم ّٰللاه

“Allah, Mûsa ile de doğrudan konuştu.”351  

Ayetinde ifade edildiği gibi Yüce Allah, Hz. Musa ile kelâm etti. Ne 

var ki bu kelâm, harflerden, seslerden, söz ve ifadelerden oluşmadığı 

 
350 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzsekizinci Fasıl, s. 131. 
351 Nisa, 4/164. 
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gibi, konuşmanın zorunlu unsurları olan dil, damak, dudak ve ağız ile 

de gerçekleşmedi. Oysa kelâmın oluşabilmesi için mutlaka bu 

unsurların hepsine de ihtiyaç hasıl olmaktadır. Ancak Cenâb-ı Hakk, 

ilâhî kelâmını, konuşmanın zaruri malzemeleri olan tüm unsurlardan 

azade bir şekilde irad etmiştir. Çünkü Hakk Teâlâ, her türlü cismani 

unsurlardan münezzehtir. Bu sebepledir ki, nebîlerin de bu seslerin ve 

harflerin kullanılmadığı âlemde Yüce Allah ile söyleşide bulunmaları, 

duymaları ve ilâhî hitabı almaları mümkün olmaktadır.352  

“Tanrıyla oturup kalmak isteyen, tasavvuf ehliyle oturup kalksın” 

sözünde veciz bir şekilde ifade edildiği gibi, sahip olunan hakikat 

bilgileri ve elde edilen dini ilimler, ancak fakir olarak bilinen 

kimselerle (dervişlerle) beraber bulunurken elde edilecek faydalara 

göredir. Kur’an’da şöyle buyurulmuştur: 

الَكُمْ اِنََّما اْلَحٰيوةُ الدُّْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َواِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُوا يُْؤتِكُْم اُُجوَركُْم َوََل يَْسپَْلكُْم اَْموَ    

“Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve 

Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükâfatınızı verir ve 

sizden mallarınızı (tamamen sarf etmenizi) istemez.”353  

Yukarıdaki ayet-i kerîmede buyurulduğu üzere, oyun oynamak, 

onlarla meşgul olmak, Cenâb-ı Hakk’ın bahşettiği biricik ömrü heba 

etmektir. İnsan ergenliğe, aklî olgunluğa ve yetkinliğe erişince artık 

değerli zamanını çeşitli oyunlarla, oyalayıcı şeylerle geçirmez. Hatta o 

 
352 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırkbirinci Fasıl, s. 141. 
353 Muhammed, 47/36. 
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oyunları oynama zaafiyetine düşse bile, utandığı için kimsenin 

kendisini görmesini istemediği için gizlenme ihtiyacını hisseder.  

Bu zahiri ilimler, söylentiler ve dünyadaki heveslerin tümü birer 

rüzgâr gibi iken, insan da toprak gibidir. Toprak rüzgâra karıştığı 

vakit, her nerede olursa olsun göze rahatsızlık verir. Bu haldeki 

varlığından, rahatsızlıktan ve itirazdan gayrı bir şey hâsıl olmaz. Ne 

var ki onlar Kur’an’da buyurulduğu üzere: 

ِ يَقُولُ  ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحق  سُوِل تَٰرى اَْعيُنَُهْم تَٖفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ وَن  َواِذَا َسِمعُوا َما اُْنِزَل اِلَى الرَّ

 َربَّنَا ٰاَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهٖدينَ 

“Peygamber’e indirileni (Kur’an’ı) dinledikleri zaman hakkı 

tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Ey 

Rabbimiz! İnandık. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenler 

(Muhammed’in ümmeti) ile beraber yaz derler.”354  

Yukarıdaki ayette buyurulduğu üzere, insanın aslı ne kadar da 

topraktan ise de, bir söz duydu mu hemen ağlar ve gözyaşları sel olup 

akar. Şimdi rüzgârın yerine toprağa su karışınca, iş tersine dönmeye 

başlar. Toprak suyla buluştuğu için şüphe yok ki artık yeşil otlar, 

fesleğenler, mor menekşeler, güller ve gülistanlıklar bitmeye başlar.355  

Mevlânâ burada ilginç bir benzetmede bulunmuştur. Şöyleki: Zahiri 

ilimler ve dünya heveslerinin hepsi birer rüzgar gibidir. İnsan ise 

topraktır. Toprak+Rüzgar = Fesad sonucu ortaya çıkar. Fakat insan 

 
354 Maide, 5/83. 
355 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzsekizinci Fasıl, s. 132. 
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her ne kadar toprak ise de rüzgar (zahiri ilim) yerine toprağa su 

(manevi ilimler) karışırsa bereketler hasıl olur. 

İnsanın dinde daha esaslı ve verimli çalışması için bir mürşide intisabı 

şarttır. Zira mürdşide bağlılık, insanı o manevi havayı teneffüs etmeye 

götürür. O manevi havanın zevkini tadan, daha sistemli bir şekilde 

manevi mertebeleri katetmesi mümkün olacaktır. Ve böylece peyder 

pey ilâhî hakikate doğru yol alacaktır. 

Topluluktan biri: “Kul, bir amel işlediği zaman tevfîk ve hayır bu 

amelden mi hasıl olur, yoksa bu Yüce Allah’ın atâsından mıdır?” 

şeklinde bir soru sorunca Mevlânâ Celâleddîn şöyle buyurdular: “Bu 

Hakk Teâlâ’nın bağış ve tevfîkidir. Ne var ki Cenâb-ı Hakk, pek de 

lütuf ve merhamet sahibi olduğundan o ameli kuluna isnad ederek her 

iki durum için de: “Bu her ikisi de sendendir” buyuruyor.” Kur’an’da 

şöyle buyurulmaktadır: 

ةِ اَْعيُن  َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ   فََْل تَْعلَُم نَْفٌس َما اُْخِفَى لَُهْم ِمْن قُرَّ

“Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan 

göz aydınlıklarını bilemez.”356  

 (Az önceki soruyu soran): “Madem ki Allah’ın böyle bir lütfu vardı, o 

halde her kim arzu eder ve gerçek bir talepte bulunursa maksadına erer 

mi, istediği olur mu?” şeklinde bir soru sorunca da Mevlânâ 

Celâleddîn şöyle buyurdu: “Ne var ki bu tür işler, bir mürşid olmadan 

hasıl olmaz.”357  

 
356 Secde, 32/17. 
357 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 51. 
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Kâinattaki her şeyi gösteren güneştir. Ve her şeyin görünmesi ancak 

güneşin ışığıyla mümkündür. Zaten güneşin aydınlığından maksat, bir 

şeyleri göstermesi ve gün yüzüne çıkarmasıdır. Bir güneş ki, işe 

yaramayan boş şeyleri gösteriyor. Bu, hakikat güneşinin fer’i ve 

mecazidir. Ancak işe yarayan şeyleri, faydalı ve müsbet durumları 

gösteren bir güneş, gerçek manada ve hakikat güneşi olur. Sizler de 

gücünüz nisbetinde, bu gönül ve hakikat güneşinden bilginizi, 

nasibinizi ve aydınlık payenizi alınız. Çünkü size düşen, bu payeden 

bir şey anlamaya, öğrenmeye çalışmaktır. O halde anlamış olduk ki, 

biri sunni ötekisi de hakiki olmak üzere iki farklı güneş vardır. Bu 

hakikat güneşinin nuruyla, gerçekler ve manalar keşfonulur. Senin bu 

sığınmış olduğun ve memnun kaldığın bu cüzi bilgi, o devasa bilginin 

fer’i ve ışığı olmaktadır. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

 اُوٰلئَِك يُنَادَْوَن ِمْن َمَكان  بَٖعيد   

“(Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur’an’da ne 

söylendiğini anlamıyorlar).”358  

Ayetinde buyurulduğu üzere, bu almış olduğun ışık seni o büyük 

bilgiye, esas ve hakikat olan güneşe doğru çağırmaktadır.359  

Yakîn vasfı Şeyh-i Kâmil iken, güzel ve doğru zanlar da, o şeyhin 

müridleri olmaktadır. Bunlar kademe kademe olurlar. Zan, doğruya 

yakın zan, doğruya daha da yakın zan ve bunun gibi... Zan ne kadar 

doğruya yakın olursa, yakîne o derece daha yakın olur. İnkârdan da o 

 
358 FussiIet, 41/44. 
359 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellibeşinci Fasıl, s. 188. 
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nispetle uzaklaşmış olur.... Yanlış, bozuk, yanıltıcı, azdırıcı, 

yalanlayıcı ve münkir zanlar, inanç şeyhinin sürgün ettikleri dir ki, 

bunlar şeyhten her gün daha çok uzaklaşır ve her gün değerlerini daha 

fazla kaybeder ve daha fazla alçalırlar. Çünkü her gün o kötü zannı 

çoğaltmaya, geliştirmeye ve bu yöndeki faaliyetlerini arttırmak 

suretiyle devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Zira Kur’an’da müteaddid 

ayetlerde: 

ُ َمَرًضا َولَُهْم َعذَابٌ  اَٖليٌم بَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ  ٖفى قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزادَهُُم ّٰللاه   

“Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da 

onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da 

onlara elem dolu bir azap vardır.”360 

لَْيَس لَُهْم َطعَاٌم اَِلَّ ِمْن   تُْسٰقى ِمْن َعْين  ٰانِيَة   تَْصٰلى نَاًرا َحاِميَةً  نَاِصبَةٌ َعاِملَةٌ  ُوُجوهٌ يَْوَمئِذ  َخاِشعَة

ََل يُْسِمُن َوََل يُْغٖنى ِمْن ُجوع   َضٖريع     

“O gün bir takım yüzler zelildir, durmadan çalışır, (fakat boşuna) 

yorulur, kızgın ateşe girer. Onlara kaynar su pınarından içirilir. 

Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur, o ise ne besler ne de 

açlığı giderir.”361 

َجنَّاِت َعدْن  الَّٖتى  اَِلَّ َمْن تَاَب َوٰاَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَاُوٰلئَِك يَدُْخلُوَن اْلَجنَّةَ َوََل يُْظلَُموَن َشْيپً 

ْحٰمُن ِعبَادَهُ بِاْلغَْيِب اِنَّهُ َكاَن َوْعدُهُ َماْتِيًّاا َوَعدَ  الرَّ  

“Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler 

hariçtir. Bunlar, hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok 

 
360 Bakara, 2/10. 
361 Ğaşiye, 88/2–7. 
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merhametli olan Allah’ın, kullarına gıyaben vâdettiği Adn 

cennetlerine girecekler. Şüphesiz O’nun vâdi yerini bulacaktır.”362 

ُ َغ ُ َسي ِپَاتِِهْم َحَسنَات  َوَكاَن ّٰللاه ُل ّٰللاه فُوًرا َرٖحيًما اَِلَّ َمْن تَاَب َوٰاَمَن َوَعِمَل َعَمًْل َصاِلًحا فَاُوٰلئَِك يُبَد ِ  

“Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allah 

onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin 

merhamet sahibidir”363 buyurulmuştur.364  

İnsan, hakka ve hakikate öyle bağlanmalıdır ki, bu bağlılık aşk 

mesabesinde olmalıdır. Kişi ilâhî hakikati kendine dert edinmelidir. 

Bütün plan ve hesaplarını ona göre yapmalıdır. Bu derece aşık olan bir 

kişi, haktan başka hiç birşeyi göremez olur. Ve bütün mücadelesini bu 

uğurda vermeye gayret gösterir. 

Senin de kendi nefsinde öylesine bir şevkin ve iştahın olsun ki, sadece 

dış görünüşe önem veren ve onu algılayan bir kişi olmaktan çıkarak 

kevnü mekânda her daim muhabbet ve mahbubu görebilesin. Çünkü 

bu insanların dış görünüşleri ve simaları tıpkı kadehler gibidir. İlim ve 

malumatları da o kadehlerin üzerine nakşedilmiş resimler gibidir. 

Kadehin kırılmasıyla bu şekil ve resimlerin ortadan kalkıp yok 

olduğunu görmez misin? Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ُ الَّٖذيَن  اِلَحاُت َخْيٌر ِعْندَ َرب َِك ثََوابًا َوَخْيٌر َمَردًّاَويَٖزيدُ ّٰللاه اْهتَدَْوا هُدًى َواْلبَاقِيَاُت الصَّ    

 
362 Meryem, 19/60–61. 
363 Furkan, 25/70. 
364 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzikinci Fasıl, s. 121. 
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“Allâh, yola gelenlerin hidâyetini artırır. Kalıcı olan yararlı işler, 

Rabbinin yanında hem mükâfât bakımından daha iyidir, hem 

varılacak yer bakımından daha iyidir!”365  

Öyle ise asıl kıymet ve değerin, kadehe benzerlik gösteren 

vücutlardaki şarapta olduğu aşikârdır. Bu şaraptan içen kimse de 

(bunun) “kalan iyi şeyler” olduğunu görür ve anlar.366  

Aşkın oltası kişinin dimağına saplanınca, kötü ve pis olan kanların 

yavaş yavaş akıp gitmesi, güç ve takatini yitrirmesi için Cenâb-ı Hakk 

onu yavaşça çekmektedir. Çünkü Kur’an’da şöyle buyurulmuştur: 

ُ يَْقبُِض َويَبْ  َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ اَْضعَافًا َكٖثيَرةً َوّٰللاه ُصطُ َواِلَْيِه  َمْن ذَا الَّٖذى يُْقِرُض ّٰللاه

 تُْرَجعُونَ 

“Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah’a güzel bir 

borç (isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu? Darlık veren de bolluk 

veren de Allah’tır. Sadece O’na döndürüleceksiniz”367  

Yani, Yüce Allah kiminin kalbini darlaştırır kiminin de kalbini açar.368  

Hz. Meryem’de doğum sancısı ve ağrısı başlamadığı sürece, o 

mübarek baht ağacına gitmeye yeltenmedi. Nitekim Kur’an’da şöyle 

buyurulmaktadır: 

لَْيتَٖنى ِمتُّ قَْبَل ٰهذَا َوكُْنُت نَْسيًا َمْنِسيًّا فَاََجاَءَها اْلَمَخاُض اِٰلى ِجذْعِ النَّْخلَِة قَالَْت يَا   

 
365 Kehf, 19/76. 
366 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onyedinci Fasıl, s. 68. 
367 Bakara, 2/245. 
368 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiyedinci Fasıl, s. 107. 
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“Doğum sancısı onu bir hurma ağacına (dayanmaya) sevketti. Keşke, 

dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!”369  

Ayetinde ifade edildiği üzere, doğum sancısı ve derdi Hz. Meryem’i o 

ağaca götürdü ve kupkuru ağaç, meyve verir duruma ve münbit hale 

geliverdi. 

İnsan vücudu da Hz. Meryem gibidir. Aslında her birimizin de içinde 

birer İsa’mız mevcuttur. Şayet bizlerde o dert peydah olursa, o zaman 

İsa’mız doğar. Yok eğer içimizde o dert olmaz ise, İsa’mız da o 

geldiği gizli ve saklı yoldan tekrar kendi hüvviyetine dönmüş olur. 

Böylece bizler de ondan yarar sağlamaktan mahrum kalmış oluruz.370  

Yani, içimizde potansiyel olarak iyilik ruhu (temiz fıtrat) vardır. İşte 

ilâhî aşk ile bu tertemiz fıtratı yakalar isek ve bu hususları kendimize 

dert edinirsek muhakkak ki başarılı olacağız. 

İnsanın içinde arzu ve düşünce gürültüsünün kopması, kişinin kendi 

kudreti dahilinde değildir. Bunu Yüce Allah’ın cezbesinden başka bir 

şey ondan yok edemez. Nitekim Kur’an’da: 

 َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل اِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزهُوقًا  

“De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya 

mahkûmdur”371 buyurulmuştur.372  

 
369 Meryem, 19/23. 
370 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Beşinci Fasıl, s. 22. 
371 İsra, 17/81. 
372 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzbirinci Fasıl, s. 118. 
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Başlangıçta insanın kendi iradesiyle girdiği bu ilâhî aşk çemberi, 

insanı iradesi dışında kendisine öylesine çeker ki, bu cazibeden 

kurtulmak mümkün değildir. Artık insanın o potada erimesinden 

başka bir seçeneği kalmamaktadır. 

Tasavvufçuların ehemmiyetle üzerinde durdukları konulardan biri de 

nefis terbiyesidir. İnsan, kendi nefsiyle sürekli mücadele vermeil ve 

onu kontrol altında tutmalıdır. Nefsin arzu ve isteklerine değil, 

devamlı hakka ve hakikate uymalıdır. Böylece kontrol altına alınan 

nefis, o şahsa galebe çalmayacaktır. Ve böylesi bir şahıs, artık ilâhî ve 

Hakk yolunda emin admlarla ilerleyecektir. 

O hayalleri yıkan güven durumu ve kesinlik nerededir diyerek Hakk 

Teâlâ’ya yalvarırlar. Cenâb-ı Hakk da bu söylemlerine cevap vermek 

üzere şöyle buyurmaktadır: “Bizim bundan maksadımız sizlerde 

bulunan o hayvânî nefistir; o da hem bizim hem de sizin 

düşmanınızdır.”  

Nitekim Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulmaktadır: 

كُْم اَْوِليَاَء  ى َوَعدُوَّ تُْلقُوَن اِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ َوقَدْ َكفَُروا بَِما َجاَءكُْم  يَا اَيَُّها الَّٖذيَن ٰاَمنُوا ََل تَتَِّخذُوا َعدُو ٖ

ِ َرب ِكُْم اِْن كُْنتُْم َخَرْجتُْم ِجَهادًا ٖفى سَ  سُوَل َواِيَّاكُْم اَْن تُْؤِمنُوا بِاّلِله ِ يُْخِرُجوَن الرَّ ٖبيٖلى ِمَن اْلَحق 

وَن اِلَْيِهْم بِاْلَموَ  دَّةِ َواَنَا اَْعلَُم بَِما اَْخفَْيتُْم َوَما اَْعلَْنتُْم َوَمْن يَْفعَْلهُ ِمْنكُْم فَقَدْ  َواْبتِغَاَء َمْرَضاٖتى تُِسرُّ

 َضلَّ َسَواَء السَّٖبيلِ 

               

“Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan 

kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkâr ettikleri, 

Rabbiniz Allah’a inandığınızdan dolayı Elçiyi ve sizi (yurdunuzdan) 
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çıkardıkları halde siz onlara sevgi iletiyorsunuz. Benim yolumda 

cihâd etmek ve benim rızâmı kazanmak için (yurdunuzdan) çıktığınız 

halde içinizde onlara sevgi (mi) gizliyorsunuz? Oysa ben sizin 

gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim. Sizden kim bunu 

yaparsa doğru yoldan sapmış olur.”373  

Size ve dininize karşı düşmanlık edenleri her daim mücahade 

zindanlarında tutmanız gerekir. Çünkü onlar bu tür zindanlarda azap 

ve sıkıntı halinde kaldıkça sizin ihlas ve samimiyetiniz ortaya çıkar, 

yüz gösterir ve kuvvetli hale gelir. Diş ağrısı veya baş ağrısı 

çektiğinizde, herhangi bir şeylerden korktuğunuzda Cenâb-ı Hakk’a 

karşı içinizde bir riyasızlık, ihlasın oluşmaya başladığını bin kere 

müşahede ettiğin halde, neden vücudunun rahatına böylesine bağlanıp 

durdun? Her daim o vücuda bakmakla, onun besinini temin etmekle 

çabalayıp durdun. Bedenin tüm isteklerini yerine getirmekle ipin 

ucunu sakın elinizden kaçırmayın. Çünkü her daim nefsânî arzuların 

peşinden koşmaz ve onları yerine getirmezseniz, ebedî olarak 

muradınıza ermiş olur ve bu karanlık zindanlardan da kurtulmuş 

olursunuz. Bu sebeple Kur’an-ı Kerîm’de: 

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َرب ِٖه َونََهى النَّْفَس َعِن  فَِانَّ اْلَجنَّةَ ِهَى اْلَماْٰوى اْلَهٰوىَواَمَّ   

“Ama kim Rabbinin divânında dur(up hesap ver)mekten korkmuş ve 

nefsi(ni) kötü heves(ler)den men etmişse, onun barınağı da 

cennettir”374 diye buyurulmuştur.375  

 
373 Mümtehine, 60/1. 
374 Naziat, 79/40-41. 
375 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ondördüncü Fasıl, s. 58.  
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Bazı kimseler Kur’an’ın şu ayetini okudular: 

ٰرٖهيَم َواِْسٰمٖعيَل َواِذْ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً ِللنَّاِس َواَْمنًا َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَاِم اِْبٰرٖهيَم ُمَصلًّى َوَعِهدْنَا اِٰلى اِبْ 

كَّعِ السُُّجودِ  َرا بَْيتَِى ِللطَّائِٖفيَن َواْلعَاِكٖفيَن َوالرُّ   اَْن َطه ِ

“Biz Beyt’i (Ka’be’yi) insanlara sevâp kazanılacak bir toplantı ve 

güven yeri yaptık. Siz de İbrâhim’in makamından bir namaz yeri 

edinin (orada namaz kılın). İbrâhim ve İsmâ’il’e: Tavaf edenler, 

ibâdete kapananlar, rükû ve secde edenler için Ev’imi temizleyin! diye 

emretmiştik.”376  

Zahir ehli dediler ki, bu ayetteki: Beyît’den (evden) maksat Kabe’dir... 

Muhakkikler dediler ki, “Beyt (ev) insanın içidir.” Yani, ey Yüce 

Rabbim, iç dünyamı nefsani meşgalelerden ve her türlü vesveselerden 

halas eyle. Yanlış, bozulmuş ve hatalı fikirlerden, düşüncelerden, 

nefsani arzulardan temizle ki, içimde korku namına bir şey kalmasın. 

Güven ve huzur tesis edilsin ve iç dünyam tamamıyla senin vahyinle 

aydınlanıp nur dolsun. Oraya hiç bir suretle şeytana ve vesveselere yol 

görünmesin.377  

Mevlânâ Celâleddîn, ayette geçen beyt kelimesinin zahir ehli ve 

muhakkiklerce yorumunu ele almıştır. Tabi ki muhakkiklerin 

(tasavvuf ehli) yorumlarına iştirak etmiştir. Hakikaten tasavvuf ehlinin 

ayette geçen beyt kelimesini insanın iç dünyası olarak yorumlamaları 

takdire şayandır. 

 
376 Bakara, 2/125. 
377 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Kırküçüncü Fasıl, s.  149-

150. 
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Topluluktan biri, “Niçin anneni öldürdün?” diye bir soru sorar 

karşısındaki şahsa. O da şöyle bir cevap verir: “Ona yakışmayan bir 

şey gördüm de ondan yaptım.” Aynı şahıs ikinci bir soru sorarak: 

“Peki ama (o) yabancıyı öldürseydin ya” deyince; “Her gün birini mi 

öldürseydim?” diye cevap verdi. Şahısların bu atışmalardan anlaşılıyor 

ki, insanın başına her ne gelirse kendi nefsinden mütevellit olur. Şayet 

kişi kendi nefsini düzeltirse, terbiye ederse, başkalarıyla uğraşıp kavga 

etmesine de gerek kalmayacaktır.  

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ٖه ِمْن ِعْنِد اَْيَن َما تَكُونُوا يُدِْرْككُُم اْلَمْوُت َولَْو كُْنتُْم ٖفى بُُروج  ُمَشيَّدَة  َواِْن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا ٰهذِ 

ِ َواِْن تُِصْبُهْم َسي ِئَ  ِ فََماِل ٰهُؤََلِء اْلقَْوِم ََل يََكادُوَن  ةٌ يَقُولُوا ٰهِذٖه ِمْن ِعْنِدَك قُْل كُلٌّ ِمْن  ّٰللاه ِعنِْد ّٰللاه

 يَْفقَُهوَن َحٖديثًا 

“Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde 

bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, bu, 

Allah’tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse, bu, senin yüzündendir 

derler. (Ey Muhammed!) De ki: Hepsi Allah’tandır. Bu topluma ne 

oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!”378  

Eğer insanlar bu ayeti okuyarak “Hepsi de Allah tarafındandır” 

diyorlarsa, buna karşılık olarak diyebiliriz ki, kişinin kendi nefsini 

azarlaması, âlemi onun şerrinden kurtarması da Yüce Allah 

tarafındandır.379  

 
378 Nisa, 4/78. 
379 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Otuzdokuzuncu Fasıl, s. 

137. 
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İşte, şayet insan nefsini terbiye ederse, hem bu dünyada ve hem de 

ahirette mutlu ve huzurlu olur. 

8. Dünya ve Ahiret Anlayışı 

Bu dünya hayatında mevcut olan tüm varlıklar, öteki dünyanın birer 

örneği gibidir. Yani bu dünyada ne görülüyor ise ahirette de aynı 

şeyler görülecektir. 

Mesela, bu dünyada zahmet çekmeden bir iş nasıl ki müyesser 

olmuyorsa ahiret için de aynı durum söz konusudur. Bu sebeple 

“dünya ahiretin tarlasıdır” ifadesi kullanılmıştır. Yani insan, bu 

dünyada her ne ekecek olursa, ahirette onun karşılığını alacaktır. 

Dünya hayatında peşinde koşulan şeyler, arzu edilen huzur ve 

mutluluklar birer şimşek edasıyla çabucak ve hızlı bir şekilde gelip 

geçer.380 Dünyaki zevkler misk kokusuna benzer ki, o koku da geçici 

bir unsur olduğundan kalıcılığı olmaz. O geçici olan kokuyla 

yetinmeyerek miskin kendisine talip olan kimse, doğru bir işe girişmiş 

olur.381 Nitekim dünya, altın kaplamalı kalp şeklindeki para gibi olup 

son derece değersizdir. Öyle ki dünyanın değersizliği bir köpük 

parçası şeklindeki kalp gibidir. Öteki âlem denize benzerken, bu 

dünya da köpük gibidir.382 Ve bu dünya, ahiretteki mutlak visale göre 

bir yük, zahmet ve azaptır. Bu dünyadaki sükûnet ve huzurun 

dayanağı ancak gaflet ve delalet olabilir. 

 
380 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Yirmiyedinci Fasıl, s. 106. 
381 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 56. 
382 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, İkinci Fasıl, s. 12-13; 

Yirmiikinci Fasıl, s. 87.   
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Mevlânâ Celâleddîn burada, dini manadaki bir ahiret inanışıyla 

beraber, insanın gündelik hayatın peşinden koşarak geçici olan maddi 

zevklerinin tatmin bulduğu bu dünya hayatının dışında, kendi 

çalışmasıyla, gayret ve çabasıyla kavuşabildiği, sükûnet ve huzur 

bulabildiği manevi bir iç aleme işaret ettiği anlaşılmaktadır. 

İnsanların birbirleriyle olan münasebetleri dostça veya düşmanca 

olabilmektedir. Gösterdikleri münasebetler neticesinde, insanda 

meydana gelen bu farklı davranışlar iyi veya kötü his ve duygulardan 

oluşmaktadır. Bu vesile ile, dostluklar aziz ve pek de kıymetlidir; 

ahiret hayatı ve hakkaniyet de bu dostluklarda gizlidir.383 

Yüce Allah hem masiyetten taat yaratır, hem de taattan masiyet 

yaratır. Hakk Teâlâ’nın rahmetinden ancak kâfir olanlar ümidini keser, 

olanların haricindeki kimseler bu rahmetten ümitlerini asla 

kesemezler.  

Dünya hayatı gerçekçi bir hayat değildir. Her yönüyle yaldızlı, 

gösterişin bol olduğu, şatafatlı ve yapmacık bir hayat olarak 

gösterilmiştir. Fakat her şeyin aslı ve gerçeği ahiret hayatı ve 

yurdundadır. Geçici olan bu dünya hayatı, o mutlak visal âlemine 

kıyaslandığında sadece bir yükten, azap ve zahmetten, sıkıntı ve 

çileden başka bir şey değildir. Çünkü bu dünya hayatında, sükunetin 

ve huzurun dayanağı olsa olsa gaflet olur.  

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

 
383 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellibirinci Fasıl, s. 176.  
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ةِ  َواْلَخْيِل  ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن الن َِساِء َواْلبَٖنيَن َواْلقَنَاٖطيِر اْلُمقَْنَطَرةِ ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

َمِة َواَْلَْنعَامِ  ُ  اْلُمَسوَّ ِعْندَهُ ُحْسُن اْلَمٰاِب َواْلَحْرِث ٰذِلَك َمتَاعُ اْلَحٰيوةِ الدُّْنيَا َوّٰللاه  

“Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın 

biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve 

ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya 

hayatının geçici menfaatleridir. Hâlbuki varılacak güzel yer, Allah’ın 

katındadır.”384  

Mademki, ayet-i kerîmede “züyyine” bezendi, süslendirildi ifadesiyle 

buyuruldu ya, o halde, onun özünde gerçek manada bir güzellik ve 

iyilik mevcut değildir; olsa olsa bu güzellik onda geçici halde bulunur 

ve başka bir yerden gelmiştir manasına gelmektedir. Dünya, altın 

suyuna batırılmış, yaldızlanmış, süslerle kaplanmış bir kalp paraya 

benzer. Yani kıymetsiz bir köprücükten ibaret olan bu dünya kalptır; 

önemi, kadri ve değeri yoktur. Ne var ki biz onu altınla kaplamışız. 

İşte bunun içindir ki ayet-i kerimede, insanoğlunun kadınlara, 

oğullara, yük yük altınlara ve gümüşlere, güzel cins atlara, davarlara, 

ekinlere ve daha nice süslü şeylere, fazlasıyla ilgi duydukları ifade 

edilmiştir.385  

Mevlânâ buyurdular ki: Bu evrende her neyi görüyorsan, öbür âlemde 

de aynsını görürsün. Bu dünya hayatında bulunan varlıklar belki de 

öteki dünyada bulunanların birer nümunesidir. Dünyada mevcut olan 

varlıklar belki diğer dünyadakilerin birer örneği olup ve buradakileri 

 
384 Ali İmran, 3/14. 
385 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, İkinci Fasıl, s. 12–13. 
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öte taraftan getirmişlerdir. Bu nedenledir ki Kur’an’da şöyle 

buyurulmuştur: 

لُهُ اَِلَّ بِقَدَر  َمْعلُوم    َواِْن ِمْن َشْیء  اَِلَّ ِعْندَنَا َخَزائِنُهُ َوَما نُنَز ِ

            

 “Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri, bizim yanımızda olmasın, ama 

biz onu, bilinen bir miktar ile indiririz.”386  

 

Yine Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

               اِذَا السََّماُء اْنَشقَّتْ 

“Gök yarıldığı zaman”387 ayetiyle; 

 اِذَا ُزْلِزلَِت اَْلَْرُض ِزْلَزالََها

“Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı zaman”388 ayet-i kerimeleri senin 

için birer işarettir.  

Yani sen, toplanıp vuslata ermenin tadını aldın. Şimdi de öylesine bir 

gün gelir ki, bu parçaların, buçukların ayrılışındaki tadı da duyarsın. 

Öteki âlemin genişliğini de müşahade eyler ve bu aynı zamanda o 

daracık yerden de kurtulman demektir. Mesela, bir kişiyi çarmıha 

germiş olsalar, o esnada kişi rahat olduğunu zanneder ve kurtulup 

azad olma zevkini unutur. Oysa çarmıhtan kurtulması halinde ne kadar 

da büyük bir azap içinde olduğunu anlamış olur. Yine bunun gibi, 

çocukların elleri bağlı oldukları halde beşikte iken kendilerini rahat 

 
386 Hicr, 15/21. 
387 İnşikak, 84/1. 
388 Zilzal, 99/1.   
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hissederler, büyümeleri ve gelişmeleri orada gerçekleşir. Ancak 

yetişkin birini aynı halde ve o beşiğe koysalar, orası onun için bir 

zindan ve işkence yeri olur.389  

Gerçekten de huzur ve gerçek ebedi saadet yurdu ahirettir. İnsan bu 

dünya meşakkatinden göçüp gerçek yurt olan ahirete irtihal ettiğinde, 

dünyadaki zorlukların ve ahiretteki ebedi rahatlığın hakiki manada 

artık farkına varır. Yani her iki dünya arasındaki fark, tüm 

çıplaklığıyla ancak orada anlaşılır. Ne mutlu o kimseye ki, bu iki 

hayat arasındaki farkı az da olsa bu dünyada iken farkına varmış olan 

basiret sahiplerine. 

9. Sözün Hayırlısı ve Önemi 

Değer, fayda ve menfaatte olup çoklukta değildir. Sözün en hayırlısı, 

delalet ve manaları çok olanıdır. En güzel söz de, lafız ve ifadeleri çok 

olanı değil, mana cihetiyle insanlara faydası en fazla olanıdır.  

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

 

ُ اََحد َمدُ  قُْل هَُو ّٰللاه ُ الصَّ َولَْم يَكُْن لَهُ كُفًُوا اََحدٌ  يَِلدْ َولَْم يُولَدْ لَْم  ّٰللَاه  

“De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na 

muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O’ndan çocuk olmamıştır 

(Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu 

değildir). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”390   

 
389 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Ellibirinci Fasıl, s. 177. 
390 İhlas, 112/1-4. 
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Yukarıdaki ayetler, görüntü itibariyle, sayı yönüyle ve kelimelerin 

azlığı itibariyle düşük de olsa, kendisinden kat be kat uzun olduğu 

halde Bakara Sûresine ifade ve beyan yönleriyle tercih 

olunmaktadır.391  

             Mevlânâ, “Hayırlı söz, delaleti çok olandır” demiştir. Buna 

örnek olarak da Kur’an’dan iki sûreyi (İhlas ve Bakara) kıyaslayarak, 

önemli olanın çokluk değil, mana ve delalet olduğunu ifade etmiştir.  

Mevlânâ, söz-amel ilişkisini açıklarken de bunların birbirleriyle 

doğrudan alakalı olduğunu söyler. Bunlar birbirleriyle düz orantılıdır. 

Sözü doğuran ameldir. Ne amelsiz söz, ne de sözsüz amel sarih 

olmaz.392 

Söz ve ifade, amel ağacının meyvesi gibidir. Çünkü söz, amelden 

doğmuştur. Cenâb-ı Hakk kâinatı bir tek söz ile yaratmıştır.  

Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

 

  اِنََّما اَْمُرهُ اِذَا اََرادَ َشْيپًا اَْن يَقُوَل لَهُ كُْن فَيَكُونُ 

“Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı ol demekten ibarettir. 

Hemen oluverir.”393 

İmanın yeri kalptir. Fakat o imanı sözle dile getirmezsen bir faydası 

olmaz. Namaz da fiili bir ameldir. Eğer namazda Kur’an’ı okumaz 

isen, o namazın sahih ve geçerli olmaz.394  

 
391 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Altmışikinci Fasıl, s. 203. 
392 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onyedinci Fasıl, s. 71. 
393 Yasin, 36/82. 
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Son olarak Mevlânâ kendi sözlerini şöyle değerlendiriyor: 

Benim aklıma ne geldiyse onu söylüyorum. Cenâb-ı Hakk dilerse bu 

kısacık ifadeleri bile faydalı kılararak göğüslerinizde karar kılmasını 

sağlar. Bu küçük çalışmadan bile pek ala büyük derecede faydalar 

hâsıl edebilir. Hakk Teâlâ şayet böyle bir şeyi murad etmez ise, 

yüzbinlerce söz de söylenmiş ve ifade edilmiş olsa, o sözlerden bir 

tanesi dahi kalbinizde yer edinemez, uçar gider ve tamamen 

unutulmaya mahkûm kalır.  

Konumuza açıklık getirmesi bakımından bir misal verecek olursak, 

ateşin bir kıvılcımı tutuştuğunda o ateş büyür ve yayılır. Ancak Yüce 

Allah istemediyse yüzlerce kıvılcım dahi düşse o ateş söner ve etkisiz 

hale gelir.  

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

ِ ُجنُودُ السَّٰموَ هَُو  اِت الَّٖذى اَْنَزَل السَّٖكينَةَ ٖفى قُلُوِب اْلُمْؤِمٖنيَن ِليَْزدَادُوا ٖايَمانًا َمَع ٖايَمانِِهْم َوّلِِله

ُ َعٖليًما َحٖكيًما   َواَْلَْرِض َوَكاَن ّٰللاه

“O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve 

güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, 

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”395  

Bu söylenen sözler ve kullanılan ifadeler Cenâb-ı Hakk’ın birer 

orduları gibidir. Hakk Teâlâ’nın komut vermesiyle muhkem kaleleri 

bile feth edebilirler. Yüce Allah şayet binlerce askere: “Gidin, falan 

kaleye görünün, fakat almayın” emrini verecek olsa, onlar da aynı 

 
394 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onyedinci Fasıl, s. 71. 
395 Fetih, 48/4. 
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şekilde davranmış olurlar. Yine tek bir süvariye de, “O kaleyi zapt et” 

demiş olsa, bu süvari tek başına kale kapısını açarak o kaleyi fetheder. 

Cenâb-ı Hakk, küçücük sineği Nemrud’a musallat etmek suretiyle 

helakini getirdi.396  

Yüce Allah ifade buyurunca, yakıcı olan ateş Hz. İbrahim’e karşı 

soğumuş, esenlik olmuş, yeşermiş ve güllük-gülistanlık olmuştur. 

Çünkü Cenâb-ı Hakk ateşe şöyle emir buyurmuştur: 

 قُْلنَا يَا نَاُر كُوٖنى بَْردًا َوَسَْلًما َعٰلى اِْبٰرٖهيمَ 

“Biz de: "Ey ateş, İbrâhim'e serin ve esenlik ol!" dedik.” (Enbiya, 

21/69) 

Hâsılı kelâm, her şeyin Hakk Teâlâ katından olduğunu bilenler için 

durum aynen böyledir. Yüce Allah’a umudunuzu bağlamış iseniz, bu 

sözleri içtenlikle duyar ve can kulağıyla kabul edersiniz. Fayda veren 

de bu teslimiyet ve bağlılıktır.397  

 

 

 

 

 

 

 
396 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 53. 
397 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh tercümesi, Onüçüncü Fasıl, s. 54. 
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SONUÇ 

Fîhi Mâ Fîh, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin meclislerindeki 

anlatımlarının, oğlu Sultan Veled ya da müritleri tarafından yazılarak 

ve daha sonraları bu notların bir araya getirilip derlenmesiyle 

meydana getirilmiş güzide bir eserdir. 

Fîhi Mâ Fîh yetmiş üç fasıldan müteşekkil bir eserdir. Bu fasıllar, ya 

doğrudan ele alınan bir mesele ile, ya da mecliste bulunan herhangi bir 

müridin sorduğu soruya Mevlânâ Celâleddîn’in verdiği cevap ile 

başlar. Bu sebepledir ki, her fasılda ele alınan konular, izah edilen 

meseleler birbirinden farklıdır. Ancak fasılların her biri, muhteva 

bakımından ayrı olmakla beraber tüm fasıllar, Hazreti Mevlânâ’nın 

umumi olarak düşünce ve fikirlerini, görüşlerini, tabiatını ve nihayet 

geniş olan muhiti üzerindeki derin ve büyük tesirini ifade etmesi 

bakımından tam bir bütünlük arz etmektedir. 

Fîhi Mâ Fîh eserine hakim unsurun tasavvuf olduğu söylenebilir. Bu 

eserde varlık biriliği inancı, mutlak varlık ve zuhuru, akl-ı küll ve 

nefs-i küll, kâinat, devir, dünya ve ahiret, insan, velî, nebî, insan-ı 

kâmil, sülük ve dereceleri, aşk ve cezbe gibi muhtelif konulardan 

detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. Eser, Mevlânâ’nın bu konulardaki 

düşüncelerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Mevlânâ, bir mevzuyu anlatırken ayet ve hadislerden, Kur’an’daki 

kıssalardan, aşk hikayelerinden; efsanelerden, mesellerden, Arapça ve 

Farsça manzum parçalardan, meşhur tasavvufçuların ve büyüklerin 

sözlerinden, arifane nükte ve hikayelerden faydalanmıştır. Hemen 

hemen bütün konularda ayetlerden (bazı tekrarlarla birlikte 174 ayet) 
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örnekler getirerek onları anlattığı mevzuya delil olarak sunmuştur. 

Ancak ayetleri, klasik manada bizim bildiğimiz tefsirlerden farklı 

olarak kendine has üslubuyla, farklı yaklaşım ve yorumlarla, tasavvufi 

yönünün egemen olduğu tarzda işlemiş olduğu söylenebilir. Ayetlere 

akli ve nakli yorumlar getirmiştir. Zahir uleması ve muhakkiklerin, 

ayetlerle ilgili yapmış oldukları yorumları vermiştir. Ancak 

muhakkiklerin yani, tasavvuf ehlinin görüşlerine ağırlık verdiği 

söylenebilir.  

Mevlânâ Celâleddîn, bu eserde ele aldığı konularda, yerine göre bazan 

ayetin tamamını bazan da ayetin bir kısmını ele alarak işlemiştir. 

Ayetlerin nüzul sebeplerini de vermeyi zaman zaman ihmal 

etmemiştir. Bazan da vasılların Cenâb-ı Hakk ile olan o manevi 

atmosferdeki diyaloglarını canlı bir şekilde nakleder gibi aktarmıştır. 

Velî kulların, Hakk Teâlâ’dan yaptıkları bazı istekler ve bu taleplerine 

karşılık, Yüce Allah’ın verdiğini düşündüğü cevapları olduğu gibi 

aktarmıştır. Bazan da aklıma şu ayeti tefsir etmek geldi diye söze 

başlar, sonra da o ayetler hakkında yaptığı yorumları sunmuştur. 

Mevlânâ’nın bazı ayetleri yorumlaması, manayı fazlasıyla zorlama 

gibi görülebilir. Fakat o yorumlar tasavvuf anlayışı çerçevesinde 

değerlendirilmesi halinde, sanırım kolayca anlaşılır.  

Zahir ehli dediler ki, bu ayetteki Beyt’den maksat Kâbe’dir. 

Muhakikler dediler ki, Beyt (ev), insanın kendi içidir. Yani ey Yüce 

Rabbim, iç dünyamı nefsin meşgaleleri ve her türlü vesveselerden 

halas eyle. Hatalı, kötü ve bozuk olan tüm heves ve düşüncelerden 

tertemiz kıl ki, artık onda hiç suni korkular kalmasın, emniyette olsun 
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ve nefsim tamamıyla senin vahyine açık hale gelsin. Orada şeytana ve 

vesveselere yol görünmesin. Mevlânâ’nın ayette geçen beyt kelimesini 

insanın içi olarak yorumlaması dikkate değerdir. 

Mevlânâ, insanların devamlı bir şekilde iyi düşünmeleri gerektiğini ve 

ibadetlerde olduğu gibi normal yaşamda da o manevi havayı 

solumalarının elzem olduğunu vurgulamıştır: “Onlar, namazlarına 

devam ederler” ayetiyle ifade edilen namazın, aslında ruhun namazı 

olduğunu, sureten ve şeklen kılınan namazların ise, geçici ve kısa 

süreli namazlar olduğunu ifade etmiştir.  

Mevlânâ Celâleddîn, mümini zeki, basiret, feraset ve akıl sahibi olarak 

nitelendirmiştir: “...İçimi bozulmayan su” dünyanın her türlü kirlerini 

temizlediği halde, kendisi bozulmadan her zamanki gibi tertemiz, tatlı 

ve berrak kalabilen sudur. Bu su, her yerde tertemiz olup bozulması, 

kokması, tadının değişmesi söz konusu değildir. Çünkü o hayat 

suyudur... Mevlânâ ayetteki “İçimi bozulmayan su” tabirini mümin 

için bir vasıf olarak kullanmıştır. 

 Hz. Meryem’de doğum sancısı ve ağrısı baş göstermedikçe, o baht 

ağacına gitmezdi.  

Vücut da Meyrem gibidir ve her birimizin İsa’mız vardır. Bizlerde de 

şayet o dert peydah olursa İsa’mız doğar, ancak o dert olmazsa 

İsa’mız da o geldiği gizli yoldan tekrar kendi aslına döner. Böylece 

bizler, ondan faydalanmaktan mahrum kalmış oluruz. Yani içimizde 

potansiyel olarak iyilik ruhu (temiz fıtrat) vardır. Şayet ilâhî aşk ile bu 

temiz fıtratı yakalayabilirsek, bu mevzuyu kendimize dert edinirsek, 

muhakkak ki başarılı oluruz. Dert olmadan maksat hasıl olmaz.  
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İşte Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh adlı eserinde, ayetleri bu şekilde ele alarak 

onları farklı bir üslup ve kendine has tarzıyla değişik şekilde 

yorumlamıştır. Kur’an ayetlerine genel manada müfessirlerin 

yaptıkları yorumlara ilave olarak bu tür farklı yaklaşımların, düşünce 

ufkumuzu da genişlettiği, bir tür zenginlik olarak görülebileceği 

kanaatindeyiz. 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi tasavvuf ehli şahsiyetlerin ve 

âlimlerin eserlerini okudukça fikirlerini sağlıklı bir şekilde 

anlayabileceğimizi, bunları derinlemesine okumadan, sadece yüzeysel 

ve kuru bilgilerle onların şahsiyetleri ve eserleri hakkında kesin bir 

kanaate varamayacağımızı açık bir şekilde ifade edebiliriz. 
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