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Özet 

Eserleri ve fikirleri ile çagini asarak evrensel bir ilgiye mazhar olan Mevlana 
Celaleddin Rûmi, Türk dinî önderleri tipolojisi içerisinde de özgün bir konuma sahip 
bulunmaktadir. Yasadigi dönemde Anadolu, dinler ve kültürler açisindan homojen bir 
yapidan çok, degisik inanç ve kültürlerin bir iliski ve mücadele alani olarak öne çikar. 
Mevlana, bu inançlar ve kültürler karsilasmasinda diger din mensuplari ve önderleri 
ile bir arada yasamaya ve diyaloga açik, dinin sekilci ve formel yönünden çok iç 
tecrübeye agirlik veren, hosgörü temelinde gelisen bir din anlayisinin temsilcisi 
olmustur. Öteki din mensuplari ve önderleri ile kurdugu olumlu iliskileri, yüksek fikir 
düzeyindeki eserleri ile, Anadolu'da entelektüel sûfiligin ilk tipolojik örnegini 
olusturur. Mevlana'nin fikirleri ve kendisini temel alan din anlayisinin, Türklerin dinî 
hayatini olusturan öteki kültürel bilesenlerin yaninda farkli bir boyut olarak yerini 
aldigi söylenebilir. 

 

1. Giris 

XIII. yüzyilda yasamis olan Mevlana Celaleddin Rûmi, düsünceleri ve 
eserleriyle Anadolu Türklerinin dinî yasantisi üzerinde önemli etkileri olmus, 
çagini asan düsünce ve yaklasimlarindaki özgünlügü ile de evrensel deger 
haline gelmis bir Türk-Islam düsünürüdür. Düsünce sistemi, çesitli anlayislarin 
kendine özgü sentezini gerçeklestirme dinamizmini gösterdigi için, yasadigi 
sosyo-kültürel ve tarihsel baglamin ötesine geçebilme orijinalligine sahiptir. 
Nitekim düsünceleri, eserleri ve mutasavvif kisiligi ile hem Dogu-Islam 
dünyasinda hem de Batida farkli din ve kültürlerden gördügü ilgi, onun seçkin 
konumunu pekistirmektedir. Bu çalismada Mevlana’nin temsil ettigi düsünce 
ve dîn anlayisinin evrensel yansimalari ile birlikte, özellikle Anadolu'da 
Türklerin dinî tarihindeki yerine, önemine ve farkli din anlayislarina yaptigi 
etkilere isaret edilecektir. 
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2. Sosyo-Kültürel Çevresi Içinde Mevlana 

Mevlana Celaleddin Rûmi, ailesiyle birlikte Anadolu'ya yerlesmeden 
önce, Islam dünyasinda tasavvufi düsünce ve anlayisin ilk yayilma alanlarindan 
olan Belh’te yasiyordu. Babasi Bahaaddin Veled araciligiyla Anadolu'ya gelen 
ve kökleri Ibrahim Ethem ile Sakik-i Belhi'ye ulasan tasavvuf anlayisi da 
Belh’in bu özelligi ile baglantilidir.1 Nitekim ilk tasavvufi egitimini aldigi 
Bahaaddin Veled, sade bir tasavvuf anlayisina karsilik zühde agirlik veren 
Kübreviligin Anadolu'daki önemli temsilcilerinden sayiliyordu. Kübreviligin 
Sünni esaslara dayali ve kismen asketik karakteristigi, ayni zamanda 
Mevlana’nin tasavvuf anlayisini olusturan üç akimdan birini teskil eder. 
Tasavvufi senkretizminde düsüncelerini olusturan diger iki boyutu ise; biri 
kaynagini Horasan Melamiliginden alan, ilahi ask ve cezbeye dayanan ama 
zühd yönü zayif Kalenderi tasavvuf, digeri de gelismis ifadesini Muhyiddin- i 
Arabi'de bulan vahdet-i vücud anlayisi olusturmustur.2 Bu düsünce sisteminde 
Islam dünyasinin çesitli yörelerine özgü asketik, ahlakçi anlayislarin yani sira, 
Islam öncesi kültürün Islami unsurlarla karistigi coskusal cezbeye önem veren 
tarzi ile Yeni Eflatuncu mistik anlayislarin bagdastirildigini görmek 
mümkündür.  

Vahdet- i Vücud anlayisi Mevlana'nin genel düsünce örgüsünde 
izlenebilen ve kendi yorumlariyla özgün bir boyut kazandirdigi temel bir 
sistem görünümündedir.3 Mevlana, Kalenderi sufiligin de etkisiyle bu karmasik 
sistemi, eserlerinde çok sade ve anlasilir bir sekilde yansitir. O, düsünce 
sistemindeki vahdet- i vücudçu boyuta Muhyiddin- i Arabi'nin ahlakçi 
karakteristiginden farkli olarak estetik bir mahiyet kazandirmistir.4 Öte yandan 
Sems-i Tebrizi ile yön bulan Kalenderane sufiligi ve coskun mizaci ise XIII. 
yüzyil Islam dünyasi için orjinal sayilan bir sentezin diger boyutu olmustur. 
Ocak'a göre, Mevlana'nin farkli egilim ve tezahürlere sahip mistik tavirlari 
bagdastiran sentezci düsünce dinamigi, ancak onun bilimsel formasyon almis 
ve müderrislige kadar yükselmis kimliginden hareketle anlasilabilir.5  

Eski Yunan felsefesine yabanci olmayan Mevlana'nin, idealist diyalektigi 
bilmesi, Aristo mantigina belli düzeyde asina oldugunu göstermektedir.6 Ancak 
kendi zamaninda yaygin Aristo mantigina karsit olarak, daha çok diyalektik 
düsünceyi izleyerek gerçekligin karsit güçlerin bir sonucu oldugunu 
vurgulamistir. Özellikle "zitlarin çatismasi" üzerine söyledikleri7 ve sezgileri 
O’nun kendi içinde "hosgörü" ile ilgili anlayisina temel saglayicidir. Ancak 
düsüncelerinde, gerçekligin tek belirleyicisi olarak mantiki akil ve zamanla 
sinirli diger kategorilere fazla itibar etmemesi ile mantik ötesi gerçekliklere 
yönelik vurgulari, 8 bu anlamda Kant'in öncülü sayilabilecek yaklasimlardir. 
Kant'in "akil" (intellect) olarak adlandirdigi seye Mevlana "cüz- i akil" 
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(particular reason) demekte ve bu sinirli akli, bütün gerçekligin sezgisi olarak 
kabul ettigi evrensel akildan ayirmaktadir.9 O’nun bu sezgici yaklasimini yine 
kendisinden çok etkilenen düsünür M. Ikbal, Ibn- i Sina ile karsilastirdigi farkli 
bir anlayisla dile getirmektedir. Ikbal, aklin tipik bir temsilcisi olarak Ibn- i 
Sina’nin, “gizli örtüler içinde güzellikler ve hakikati tasiyan bir deveyi takip 
ederken” devenin kaldirdigi toz bulutu içinde kalarak kayboldugunu, ancak 
Mevlana’nin ise takip ettigi yöntem ile pervasizca ve cesaretle öne atilarak 
örtüler içindeki güzellige eristigini ve açtigini” ifade etmektedir.10 Kuskusuz bu 
mukayesedeki metafor, Ikbal’in hakikat arayisinda akil ile sezgi arasinda kendi 
tercihini yansitan kanaatlerinden güç bulmaktadir. Mantikla ilgili bu tür bir 
anlayisa sahip olmakla birlikte, Mevlânâ sürekli olarak dinî tecrübeyi de öne 
çikarmistir. O’nun, düsüncelerinde duygusal ve sezgisel agirlik, derin bir dinî 
tecrübeyi benimsemesi ile baglantilidir. Cüz- i aklin sinirlarina isaret eder, 
kisisel tecrübelerin mantiki tartismalardan ve bes duyudan daha ikna edici 
oldugunu savunur.11  

Kur'an yorumlarinda resmi-sünni ögretilere bagliligi12 ve Batini 
yorumlardan kaçinmasi, onun hem bu konudaki devrinin felsefi düsünce 
geleneklerine, hem de ilmi kariyerine paralel bir tutum olarak görülebilir.13 
Mevlana, Hadis, Fikih, Edebiyat ve Felsefe gibi ilimlerdeki köklü bilgisi ile 
devrinin önemli alimlerinden sayiliyordu. 14 Bununla birlikte Mevlana, Sünni 
akideyi temsil edenler tarafindan çesitli düsüncelerinin süpheyle 
karsilanmasina ve hatta sorgulanmasina neden olacak kadar da sinirlari 
zorlayan aykiri tutumlari ile farklilasiyordu. 15 Özellikle orta ve asagi tabakanin 
zihinlerinde uygun görülmeyen coskunluklar ve askla ilgili deruni mistik 
tecrübesi nedeniyle, tarikat seyhleri ve fakihlerle arasinda bir takim 
anlasmazliklar ortaya çikmis, dogmatik kisi ve gruplar, onu çesitli vesilelerle 
yipratmaya çalismislardir.16 Mevlana, kendisine yapilan bu elestirilere 
siirlerinde hiciv dolu ihtarlarla birlikte, kendine özgü yanitlar vermekten 
sakinmaz. 17 Onun bu yaklasimi, Sünnî ögretinin belirledigi kitabi din 
anlayisina sadik kalmakla birlikte, tasavvufi pratigin aykiri ama yerel 
motifleriyle iliskideki israrini gösterir.  

Mevlana, düsüncelerini ifade etmede genellikle gündelik hayatin içinde 
somutlasan sembolleri kullanmis, çesitli insani davranis örneklerini, o 
davranislarla karakterize ettigi degisik hayvanlarla simgelestirmistir.18 
Eserlerindeki XIII.yüzyilin gündelik hayatini çesitli yönleriyle izlemeye imkan 
veren dil ve anlatimi, O’nu halktan ve gündelik iliskiler ile mesguliyetlerden 
ayri kalmayi öne çikaran tasavvufi algi ve anlayislardan uzak bir yere 
oturtmaktadir. Içinde yasadigi toplumun sosyal hayatina aktif bir sekilde 
katilmasi ile toplumsal tabakalasmada alt katmanlari olusturan kesimlere olan 
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ilgisi,19 onu bu konuda farkli kilan özelliklerinden biridir. Çesitli devlet 
adamlarina gönderdigi mektuplar ve kimi zaman elestiri konusu yapilan devlet 
yöneticileri ile iliskileri de20 bu anlamda toplumsal sorunlara olan açik 
duyarliligini ifade etmektedir. Dogal olarak bu egilimi, dönemindeki tasavvuf 
akimlarinin yaymaya çalistigi uhrevi asketizmden farkli, dünyevi olana 
ilgisizligi dislayan bir görüntü ortaya koymaktadir. 

 

3. Mevlana’nin Insan, Toplum ve Dîn Anlayisi 

Mevlana’nin düsünce evreninde insanin ve insan sevgisinin merkezi 
konumu, Onun din anlayisinda da kendi çagi için baskalariyla mukayese 
imkani vermeyecek ölçüde bir hosgörü temeli olusturmasini saglamistir. 
Insanin yaratiklar arasindaki seçkin ve ayricalikli konumundan hareket eden 
Mevlana, bu anlamda insanlar arasindaki düsünce ve dîn anlayislarindaki 
farkliliklari önemsemez. Ona göre insanlar arasindaki farkli görüsler ve 
anlayislar, bütünü algilama imkanimizdaki eksikligimizden kaynaklan-
maktadir.21 “Ayriliklar, gidis tarzindadir. Yolun hakikatinda degil.”22 “Her 
peygamberin bir yolu, her velinin bir meslegi var. Fakat degil mi ki hepsi de 
halki Hakka ulastiriyor, birdir.”23 Bu nedenle Onun dîn anlayisinda belli bir 
topluluga ait inançlar ve dogmalarin sinirlarina sikismayan bir evrenselligin 
izlerini görmek mümkündür. Öyle ki Haçli seferleri ve Mogol baskisi altinda 
büyük sikintilarin yasandigi bir zamanda, nefret ve siddeti artiran bir 
“ötekilestirme” söyleminin aksine dîn, dil, irk farki gözetmeksizin bütün 
insanlari esit sayiyor, bu anlamda diger inanç ve topluluklara karsi hosgörüyü 
ögütlüyordu. 24 Toplumun farkli unsurlari tarafindan kabul görmüs birlestirici 
kimligi, kendisine yönelmis degisik din mensuplari ve önderlerinin ziyaret ve 
ilgilerinden anlasilmaktadir. Bu yönüyle Mevlana’nin çizdigi farkli olanla bir 
arada yasama pratigi, R.A.Nicholson’un da belirttigi gibi, çok daha sonralari 
bile ulasilmakta güçlük çekilen bir düzeyi ifade etmektedir.25 Yaklasim 
tarzindaki bu özgünlük, düsüncelerini tarihsel ve toplumsal farkliliklar ile 
gerçeklikleri gözardi etmeyen bir söylem içinde sunmasinin da nedenidir.26 Öte 
yandan sosyal isbölümünü “Tanri’nin herkese yapabilecegi görevi vermesi” 
seklinde ilahi iradenin bir sonucu olarak yorumlamasi ise, çevrenin cemaatin 
gücünü ve belirleyiciligini teslim etmesi anlamina gelir27, ancak bu ayni 
zamanda klasik Islam düsünürlerinin de bir ortak paydasidir. Tipki birey-
toplum iliskisinde cemaati yani toplumu yüceltme egiliminde oldugu gibi. 
Kuskusuz bunda “toplulugu rahmet, ayriligi azap” olarak gören baglayici 
hükümlerin etkisi de söz konusudur. 

Mevlana Celaleddin Rûmi, eserlerinde insan ve toplum konusundaki 
görüslerini genel yaklasim ve anlayisina uygun olarak “ilahi” ile baglantili bir 
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sekilde yorumlar. Insan fiziki anlamda diger canlilarla esdegerde olmasina 
ragmen, düsünce ve ruh bakimindan meleklerle ayni kategoride kabul edilir.28 
Tanri insani kendi yaratilis özelliklerine uygun, kendi suretinde yaratmis 
oldugu için, bizim kimi özelliklerimiz O’nun özelliklerinin bir yansimasidir.29 
Mevlana alemin bir kopyasi olarak gördügü insanin, duyularla algilanan 
dünyadan kaynaklanmadigina, bu hayata çesitli asamalardan geçerek simdi ki 
hayata geldigine ve burada da sinirsiz potansiyellere sahip olduguna inanir. 
Bilinçaltinda insan her türlü varliga sahiptir.30 Baslangiçta zayif yaratilan 
insan, öz yapisina uygun bir egitim ve terbiye aldiginda muazzam bir güce ve 
üstünlüge erisebilir. Esasen O, insanin içinde her seyin yazili büyük bir varlik 
olarak yaratildigini, ancak bu imkan ve potansiyeli kesfetmesinde, arzu ve 
türlü mesguliyetler gibi kisisel perdelerin engelleyici olduguna 31 inanmaktadir. 

Düsünmeyi (meditation/zikir/tefekkür) ve buna bagli olarak askin bir ruh 
halini insan davranisinin kaynagi olarak görür. Bu varlik düzeyini, Konya’da 
rehberligini üstlendigi bir grupla gerçeklestirmeye çalisir. Böylece davranis 
temizligi tecrübesini kazanmanin yolu olarak toplumsal etkilesimi ve 
samimiyet modelini öne çikarir. Davranisin kendisinden ziyade, insani o 
davranista bulunmaya iten güdüler üzerinde durur. Arzu edilmeyen düsünceleri 
bilinçten silmeyi ve nefsten kaynaklanan arzulari kontrol etmeyi vurgular.32 

Mevlana klasik Sünni anlayisin olumsuz yaklasimina ragmen musiki, siir 
ve sema’yi birlestirdigi gibi resme de karsi olmamis, bizzat kendisinin 
resimleri Rum sanatkarlar tarafindan yapilip dostlarina hediye edilmistir.33 
Mevlana’nin ayinlere musiki ve sema’yi34 katmasi, Anadolu’da mevcut olan 
köklü bir müzik geleneginin eski Türk kültürünün mirasi ile kaynasmis bir 
görüntüsünü yansitir. Mevlana’nin kuru ve sekilci ibadet anlayisina karsi çikan 
bu tavri,35 onun dîn anlayisinda ruhsuz ibadet anlayisini elestiren entelektüel 
bir yönelime isarettir. Ancak onun bu tavri, halka hitap etmesini ya da halkin 
çesitli toplumsal katmanlariyla olan iliskisini etkilememis, bilginler, devlet 
adamlari ve yönetic ilerin yani sira esnaf, zanaatkar ve kirsal kesimler de onun 
muhatap çevresini olusturmustur.36 Bununla birlikte Mevlana’nin sembolik 
dilinde “vefasizlik” gibi bazi olumsuzluklar, kirsal kesim insan tipi ile 
özdeslestirilmistir. Bir yerlesim birimi olarak “Köy, aklin mezaridir. Köyde 
durmak akillilar için kabirde oturmaktir.”37 Mevlana, burada yerlesim tarzi ile 
düsüncenin gelisimi arasinda bazi paralellikler kurarak, kirsal-köy yasamina 
iliskin olumsuz yaklasimlar sergilemektedir. Daha sonralari Mevleviligin kentli 
seçkin çevrelerde gördügü itibar, onun bu yaklasim ve düsünceleri arasindaki 
baglantiya isaret eder. 

Öte yandan Mevlana, Semsi Tebrizi de gördügü, melamet felsefesinden 
kaynaklanan dünyaya deger vermeyen kalenderane tavra hayran olmakla 
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birlikte, bu tavrin bozulmus, kaba bir biçim almis seklini yansitan popüler 
kalenderiligi de tasvip etmez. 38 Bu yüzden Babai hareketine mensup Türkmen 
seyhlerine, kendisinin iyi münasebetler içinde oldugu merkezi yönetime karsi 
muhalif konumlarinin yani sira, daha çok hayat tarzlari ve tasavvuf anlayislari 
nedeniyle de olumsuz yaklastigi söylenebilir. Yalnizca Türkmen seyhlerine 
degil, o dönemde Anadolu’ya Mogol istilasi önünden kaçarak gelen Rifai 
dervislerine de soguk bakiyordu. Kitabi din anlayisini almis ve yönetic i 
çevrelerle yakin iliskiler içindeki bir ailede yetisen Mevlana’nin, dogal olarak 
tasavvuf anlayisinda, halkin içinde bir gösteri niteliginde vücutlarina sisler 
sokan, akrep ve yilanlarla oynayan bu dervislerin tarzina yakin durmasi 
zordu.39 O en azindan kendi pratiginde, dönemi içerisinde yaygin olarak bazi 
sufilerin yaptigi gibi, bir tür yabancilasma olan “toplumsal hayati terk etme ve 
kendini toplumdan koparma” gibi bir anlayis ve tutumun karsisinda yer 
aliyordu. Onun siir, musiki ve sema ile özgün bir karakter kazandirdigi dîn 
anlayisi, dogal olarak daha çok sehirlilerin ilgisini çekmekteydi. 40 Coskulu ve 
heyecanli hallerine ragmen Mevlana, sanatla sekillenmis bir yasam tarzina çok 
daha fazla önem veriyordu. Böylece O, Anadolu’da özellikle kirsal kesimlerde 
yayginlasmis ölçüsüz popüler sûfî pasifizmine karsit olarak, sehirli çevreleri 
etkileyen bir din yorumunun temsilcisi haline gelmisti. Nitekim bu anlayisin 
daha sonraki kurumsal somutlasmasini ifade eden Mevlevi dergahlari, zaman 
içerisinde, müzisyenler, sairler ve hattatlar gibi halkin seçkin kesimlerinin 
estetik boyuttaki egilimlerini karsilama potansiyelleri ile dikkat çekmislerdir.41  

Tasavvuf tarihinin en büyüklerinden biri olmasina ragmen, siddetli nefis 
tezkiyesi içerisinde kendisine eziyet veren, hayata karsi pasif ve olumsuz bir 
tavir sergileyen sûfî anlayislardan farkli, dinamik ve olumlu bakisa sahip 
oldugu için, etkileri hem yasadigi döneme hem de çok daha sonraki asirlara 
uzanmistir. Bu anlamda, insana atalet ve uyusukluk verme, kaderci bir tutum 
içerisine düsürme gibi olumsuz yönelimlere tesvik eden tasavvuf anlayisinin 
disinda kalmis, bunu tesvik eden geleneksel ilahiyat anlayisini reddetme 
egiliminde olmustur. Tevhitçi Tanri kavraminin, insani Tanri’ya teslim olarak 
kendini böylece gelistirmekten alikoymasi için degil, davranislarinin yönünü 
belirlemek için bir birlik ölçüsü oldugunu savunur. Bu baglamda insani 
merkeze koyarak, dinî ve ruhi tecrübeyi dinî otoritelerin sekilciliginin üzerinde 
tutar. Mevlana böylelikle Aresteh’in de belirttigi gibi sadece bagliligin bir araci 
ve gelismenin engelleyicisi olarak dinî ritüellerin yapilmasini protesto etmekle 
kalmamis, daha da ileri giderek bu uygulama biçimlerini ve geleneksel hayat 
sekillerini, insanin gerçek potansiyelinin önünde kaldirilmasi gereken engeller 
olarak yorumlamistir.42 Mevlana’nin tasavvufu, insani sosyal bir varlik 
yapmaktan ziyade, evrensel insan yapma yolu olarak anlamasinin bu 
egilimlerinde büyük payi vardi. Onun tasavvuf anlayisi, insani içgüdüsel 
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davranislardan kurtarmayi, pratik amaçlar için aklin kullanilmasini ve askin 
insan için kendisinin gerçek benligini izlemesinin faydasini43 vurgulamaktadir. 

 

4. Eserleri ve Mevlevilik Baglaminda Etkileri 

Mecazi bir dilin kullanildigi Mesnevi’de, tasavvufun felsefi ve ahlaki 
esaslari temsili birer hikaye halinde aktarilir. Bu hikayelerin içerisinde 
mütefekkirler için yazilmis çok ince ve derin anlami ifade edenlerden, halk ve 
çocuklar için yazilmis çok basit ve kolay anlasilanlarina kadar muhtelif 
çesitleri vardir. Kullanilan materyal itibariyle Mesnevi, Feridüddin Attar, Senai 
ve Beydeba’dan alinmis öykü ve masallardan kurulmustur. Ayrica Kur’an ve 
Hadis yorumlarinda yine bundan baska Mahmud Gaznevi ve Ayaz 
kissalarindan, Leyla ve Mecnun’dan, Kisas- i Enbiya ve Menakib- i Evliya’dan 
parçalar alinmistir.  

Sûfî düsünce ve anlayisinin popüler ve etkin ifadesi olan siirle 
düsüncelerini ifade etmistir. Rûmi'nin siir kabiliyeti, coskulu vecd hali ve 
bilgisi daha önceden etrafinda bir grup hayran ve mürid toplamisti. Mesnevi, 
kullandigi yöntem itibariyle genel manevi ve ahlaki gözlemlerin serpistirilmis 
oldugu sonsuz bir hikayeler zinciridir.44 Anlatimda akla gelen manevi ve ahlaki 
derslerin ötesindeki metafizik gerçege isaret etmek amaciyla, birkaç hikaye 
birbiriyle içiçe geçmis vaziyette verilir. Hemen hemen her asil hikaye, diger 
hikayelerce kesilmektedir. Kullandigi bu yöntemde, adeta yasayan bir bireye 
hitap etmekte ve bütün hayati boyunca zaman zaman tekrar onunla karsilasmak 
amacindadir. Rûmi, kendi dönemindeki estetik zevklerden uzak her tür 
asiriliklari kirmaya yönelik üslubuyla dine özgü sagduyuyu aydinlatmaya 
niyetliydi. Her ne kadar mistik insanin özel vecd haline deger vermisse de, 
manevi suurun sinirlari içine girdigi müddetçe, hayatin bütün yönlerinin 
yorumu siirinde mevcuttu. Mesnevi’nin mesaji kisaca özetlenecek olursa, 
bilinen gündelik aliskanliklarin ötesine bir çagri olarak yorumlanabilir.45 

Köprülü’ye göre; Mevlana bilinmeden Anadolu’da yazilan ilk Türk 
eserlerinin içerigini kavramak zordur.46 Nitekim Divan- i Kebir’de XII.yüzyil 
Anadolu’sunda ki gündelik hayati ve toplumsal mozayigi gösteren dinsel 
örgüyü yansitan siirler bulunmaktadir.47 Mesnevi, bu anlamda bütün yönlere ve 
farkliliklara açik diliyle hayatin çesitliliklerinin harmanlandigi, ama ayni 
zamanda döneminin Anadolu’sunda sosyo-kültürel hayatin ayrintilarini da 
okuma imkani sunan bir eser olmustur. 

Sadece bir manevi egitim ve bir nefsi tezkiye yolu olarak görünmeyen 
Mevlevilik ise Mevlana’nin ölümünden sonra olusturulmustur. Esasen simdiki 
ayin ve ritüelleri ile Mevlevilik, Mevlana’nin bizzat kurdugu bir tarikat 
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degildi. 48 Mevlana’nin eserleri isiginda süren karizmatik yönü, Mevlevilikle 
rutinizasyon sürecine yani kurumsallasmaya yönelmistir. Mevlevi dergahlari, 
diger sûfî tekkelerinin aksine, orada devamli kalan dervislerin bulundugu 
yerlerdi. Dergahta kaldigi müddetçe bekar yasamaya mecbur olan bu insanlar, 
bos vakitlerinde kitap yazmak, cilt, tezhip, minyatürcülük gibi güzel sanatlarin 
degisik dallarinda uzmanlik derecelerine yükselirlerdi. 49 Selçuklularin son 
devirlerinden süzülerek Osmanli Türkleri arasinda gelisen Mevlevilik, bu 
intikal sirasinda Selçuklu medeniyet ve kültüründen bir çok öze llikler tasimisti. 
Mevlana’daki dinlerarasi müsterek gerçeklige yönelimi isaret eden vurgular, 
Anadolu’daki dinî hosgörü ve dinlerarasi saygi ve yakinlasmada önemli rol 
oynayan bir referans olmasini saglamistir. Mevleviligin toplumsal etkileri, 
fikirlerinin teorik yönü unutulduktan çok sonralari bile sadece Türkiye Iran, 
Misir’da degil Hindistan’daki belli gruplara kadar etkide bulunmaya devam 
etmistir.50 

Büyük ölçüde sehirli seçkin ve okumus çevrelerde tutunan Mevlevilik, 
sanatkar egilimlerin gelismesine bir zemin olusturmasi nedeniyle Türk sanat ve 
edebiyat tarihinde gözardi edilemeyecek önemli bir boyutu olusturur.51 
Mevlana’nin yeni bir iç doku, üslûp ve yorum ile baslattigi Mevlevi musikisi, 
özellikle Mevlevi ayinleri, Türk musiki tarihinde özel bir yere sahiptir. Sanat 
için uygun bir ortami, kurucusunun heyecanli ruh havasindan alan, o heyecan 
içinde iç huzur arayan Mevlevi sanatkarlar, bir taraftan bu genis ruh dinginligi 
ve özgürlükle uygun motifleri seçmisler, diger taraftan da gördükleri siki 
disiplinin verdigi endiseyi daima hissetmislerdir. Bu özgürlük ile tarikat 
disiplini arasindaki salinim, Mevlevî sanatkarlarin basarilari ile ortaya 
koyduklari yüksek sanat ürünlerinin esasli nedenlerinden birisi olmustur. O 
dönemde askere ve avama dayanan Bektasiligin ve Babailigin aksine kentli 
yüksek çevrelerin ilgisini çeken Mevlevilik, tarikat prensiplerini Sünnilik ile 
uzlastirma yolu tutarak, bir taraftan medresenin elestirilerini dindirmis, diger 
taraftan da siyasi otoritelerin destegini kazanmisti.52  

 

5. Yasadigi Dönemin Özellikleri ve Etkileri 

Mevlana bilindigi üzere, Belh sehri gibi daha IX. yüzyildan itibaren ünlü 
mutasavviflarin yetistigi ve özellikle Melameti tasavvufun belli basli 
merkezlerinden birini teskil eden büyük bir kültür ve bilim merkezinde dogup 
bes yasina kadar orada kalmis, ancak esas olarak tasavvufi sahsiyet ve 
fikirlerini Anadolu’da gelistirmistir. Her ne kadar Mevlana çocukluk çagini 
orada geçirmisse de babasi araciligiyla aldigi egitim; VI. ve VIII. yüzyillarda 
Türk, Iranli, Arap kültür akimlarinin potasinda olusmus bir sentezin etkisi ile 
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güçlü bir kültürel ortamin yeserdigi Belh’in hakim kültüründen uzakta 
düsünülemez. 53 Öte yandan kendi ilmi gelisimi açisindan bakildiginda, 
yasadigi dönemde Anadolu’daki mevcut tasavvuf akimlarinin etkisi ise daha 
büyük olmalidir. Anadolu’da ise o dönemde basta Endülüs ve Kuzey Afrika 
kaynakli Muhyiddin- i Arabi, Afifeddin- i Tilmisani, Misir, Suriye ve Irak 
kaynakli Sühreverdilik, Vefailik, Cavlakilik (Kalenderilik) ve Orta Asya ve 
Iran özellikle de Horasan kaynakli Kübrevilik, Yesevilik ve Haydarilik gibi 
tarikat seklinde teskilatlanmis tasavvuf akimlari yaygin bir etkiye sahip 
durumdaydilar.54 Içinde bulundugu çevre, onun Islam, Hiristiyanlik, Yahudilik, 
Zerdüstlük ve tasavvuf gibi dinî mekanizmalari tanimasina yardim etti. Sehirli 
ve entelektüel gruplar arasinda uyusmazliklari çözen fikih gibi itaat ve güç 
mekanizmalarindan etkilendi. Mogo l akinlarinin ve Haçlilarin meydana 
getirdigi korku ve güvensizlik ortamindaki insanlarin psikolojik yilginligini ve 
bunun yanisira, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasindaki gelismeleri, kisilik 
yapilarindaki çözülmeleri gözlemledi. 

 XIII. Yüzyil Anadolu’sunda Selçuklu Devletinin saglamaya çalistigi 
otorite, bir anlamda çesitli tasavvuf akimlarinin buraya yönelme 
gerekçelerinden birini olusturmustur. Esasen Anadolu’da medreseler gelisip de 
kendi ihtiyaçlarini karsilayincaya kadar, uzun süre dîn bilgini, kadi ve ulema 
ihtiyaci basta Iran ve Horasan olmak üzere diger Islam ülkelerinden 
karsilanmisti. Büyük ölçüde tasavvuf ve tarikatlar alaninda da seyhler de 
oradan geldiler. Bu durumun Anadolu’da sekillenen Müslüman Türk hayati 
üzerinde derin etkiler ve sonuçla r dogurdugunu söylemek mümkündür. Bu 
dönemde Kalenderi, Haydari ve Vefailerin konar-göçer Türkmen asiretleri 
arasindaki faaliyetleri, Islamiyet öncesi inanç motifleriyle zenginlestirilmis bir 
çesit halk tasavvufunun temellerini atarken, özellikle sehir merkezlerinde 
köklesmis mistik sembolizme felsefi bir boyut getiren Vahdet-i Vücud 
düsüncesi de gündelik hayata hizla nüfuz ediyordu. Ibni Arabi, aralarinda 
Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum ve Malatya’nin da bulundugu bu kültür 
cografyasina daha XIII.yüzyilin basinda Vahdet-i Vücud’un 
sistematiklestirilmis sembolizmini tanitmisti. Kendisinden sonra halifesi 
Sadreddin Konevi, aklin sinirlari içinde kalarak bu felsefi kurguyu ontolojik bir 
temele oturtur. Seyh Sadreddin’in metafizik sembolizmi, Mevlana 
Celaleddin’in ask ve vecde dayali metaforik dünyasiyla paralel bir gelisim 
sürecine girer. Bu süreç, Anadolu tasavvuf kültürüne söz, yazi ve ritüellerden 
meydana gelen son derece zengin bir sembolizm birakmistir.55 Tasavvufla 
sekil ve çehre kazanan Anadolu’daki Türk Müslümanligi içerisinde ayrica, 
iddia ve ihtiraslarinin sertligi bakimindan yönetici siniflardan asagi kalmayan 
ruhani aristokrasilerin de yer almaya basladigi56 söylenebilir. 
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Ilk planda yüzeysel bir sekilde Islamlasan ve geleneksel inanç ve 
adetlerine siki bir biçimde bagli olup, hosgörünün temel bir karakteristigini 
olusturdugu Anadolu’daki Türk dîn hayati, giderek önce Fars yorumundaki bir 
Müslümanligin özellikle sehirlerde agir basmaya basladigi ve sufiligin hakim 
bir çizgi halinde gelisme gösterdigi bir forma yönelmis; kelam, fikih ve Sünni 
tasavvufun agirlikli oldugu medrese çizgisi bir üçüncü formun zaman 
içerisinde sekillenmesine imkan vermistir.57 Burada belirtmek gerekir ki, 
Anadolu-Selçuklu gelenegi içerisinde bir dinî taassup ve fanatizmin aksine, 
genis bir hosgörünün etkin oldugu noktasinda genellesmis bir kabul 
bulunmaktadir. Heterojen bir ortam içerisinde olusan ilk Türk sehir 
topluluklari, bir anlamda genis dinî müsamaha sayesinde diger unsurlarla uyum 
içerisinde bir arada yasiyorlardi. 58 Anadolu sehirlerindeki ikili kültür yapisi 
nedeniyle, iki kesim arasinda rahiplerle fakihler arasinda Islam ve 
Hiristiyanlikla ilgili teolojik tartismalar ve toplantilar yapildigi bilinmektedir.59 
Mevlana, Anadolu’daki bu sosyo-kültürel yapi içerisinde, bir yandan 
kuvvetlendikçe dinin sekilci formel yönüne agirlik veren Medrese egilimi ile, 
diger yandan toleransin uygun bir zemin buldugu Selçuklu geleneginin etkin 
oldugu bir ortam60 içinde düsüncelerine yön veriyordu. 

Yasadigi dönem içerisinde Mevlana, Mogol saldirilari ve baskisi altinda 
büyük sikintilar çeken Anadolu halkina, aslinda medresenin veremedigi 
dinginligi, aci ve sikinti içindeki gönüllere hitap eden söylemiyle, Anadolu’nun 
acilarla dolu tecrübesini dile getirdi. Bir anlamda bu olaganüstü dönemde, 
manevi birlik ihtiyacina cevap verdi. 61 XIII. yüzyil Anadolu’su bu yüzden 
büyük seyhlerin, pek çok dervis ve babalarin yogun olarak ortaya çiktiklari bir 
dönemdi ve elbette böylesi bir gelismenin dinî oldugu kadar, dönemin tarihsel, 
siyasal ve ekonomik kosullari ile de baglantisi oldugu asikardir. Mogol 
baskisinin toplumun sosyal psikolojisinde yarattigi derin kötümserlik, karmasa, 
siyasal ve ekonomik çöküntü ortami karsisinda tasavvufun ve tarikatlarin 
avutucu telkinleri, Anadolu’nun dinî hayatinda ve tarihinde Mevlana ve 
düsüncelerine kazandirdigi islevler açisindan ayri bir anlam vermektedir. 
Özellikle büyük sehirlerde tasavvuf ve tarikatlar, medreselerin aksine bir tür 
tampon mekanizma gibi, belli egitim düzeyinden yoksun kisilere bir kisilik, 
hosgörü ve fazilete dayali idealler asiladilar.62 Türklerin Anadolu’yu yurt 
edinmelerinde zaviye, hankah, ribat ve diger kurumlar belli ölçüde bir sosyal 
geçis imkani saglamislardi. Toplumsal yapinin istikrarini sarsabilecek issiz-
güçsüz kesimlerin, bu tür kurumlar araciligiyla bir sürece dahil olmalari 
sözkonusu olup,63 Mevlana’da düsünceleri ile sosyal yapinin istikrarina olumlu 
anlamda katkilar sagliyordu. 
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Öte yandan Türk dinî tarihinde tarikatlarin çesitli halk gruplari ya da 
toplumsal katmanlarla iliskilerine bakildiginda, daha ortodoks egilimli olan 
Kadiri, Halveti ve Naksibendi tarikatlarina karsilik Bektasilik ve özellikle 
Mevlevilik, halkin derin kültürel köklerinden gelen eski Türk inançlari ile 
birlikte Hiristiyan pagan inançlara ve uygulamalara daha esnek kaldigi, daha 
hosgörülü oldugu kabul edilen tarikatlardi. Her ikisinin de Osmanli 
saltanatinda büyük bir rol oynayacak kadar etkinligi vardi. Mevleviler özellikle 
Anadolu sehirlerinde gelisen, fakat Rumeli’de özellikle Selanik’te önemli 
kollari olan, daha sehirli bir tarikatti. 64 Özellikle halk kategorileri, Sünni 
Islam’in kendilerine hitap etmeyen ve bu anlamda ortaya çikan yardim ve 
rehberligi, tarikatlarda ve onlarin dervis liderlerinde aramislardir.65 

Mevlana’nin düsünceleri, Islam dünyasinin degisik bölgelerine ait 
tasavvufi egilimlerin etkilerine açik ve onlarin bir tür sentezi anlamina 
geliyorsa da, onda Anadolu Türk unsurlarina özgü hakim motifleri 
görmezlikten gelmek mümkün degildir. Eserlerinde Türk adet ve geleneklerine 
siklikla atiflarda bulunmaktadir.66 Orta Asya ve Iran edebiyati etkileri altinda 
Mevlana, esasen bütün anlayis ve yaklasimini bu temel zemin üzerinde 
olusturmustur. O bir yönden Necmüddin Kübra veya babasi Bahaeddin 
Veled’in tasavvuf anlayisina, diger taraftan da Ferridüddin Attar ve Hakim 
Senai’nin mistik edebiyatina dayanmaktadir. Islam dünyasinin çesitli 
bölgelerinde süren yirmi yillik sürekli seyahatleri esnasinda, onun aldigi bu 
genis kültür, ancak Anadolu’da tezahür etmis ve böylece bir taraftan Arap ve 
Fars edebiyatlari ayricaligiyla Islam dinine, diger taraftan da Rumca 
araciligiyla Yunan medeniyetine baglanan Mevlana, iki medeniyet ve iki 
hikmet arasinda köprü vazifesi görmüstür.67  

Mevlana’nin düsüncelerini, XIII. Yüzyil Anadolu’sundaki siyasi, 
ekonomik ve sosyal çalkantilari, Selçuklu yönetimi ile Mogollarin çekismeleri 
ve Mogollarin uyguladiklari yönetimin dogurdugu, insanlarin iç dünyalarina 
yansiyan tepki ve sikintilar, tutarsizlik ve bunalimlar hesaba katilmadan 
anlamak elbette mümkün olmayacaktir. Mevlana, olgunluk dönemini, Selçuklu 
devletinin Mogol boyunduruguna girdigi 1240’li yillardan 1273 yilinda vefat 
edinceye kadar, dönemin bütün sikintilarini bizzat yasamis; gerek yönetim 
çevrelerinde, gerekse günlük hayattaki bütün etkilerini bizzat gözlemistir. 
Elbette ki bütün bunlar onun iç dünyasini derinden etkilemis, gündelik hayatta 
iliskide oldugu insanlarin sevinç ve acilarini yakindan tanimis ve hissetmistir.68  

Mevlana’nin yasadigi degisik dîn ve milletlerin bir arada oldugu 
heterojen ortam, yani sosyolojik anlamda “ötekilerle” birarada süren hayat ile 
onun hosgörü temelinde sekillendirdigi dîn anlayisi arasinda anlamli bir 
etkilesim vardir. Mevlana’nin dîn anlayisindaki sehirli estetik yönelimlere açik 
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boyut, sehirlesmekte olan göçmen Türk kitleleri arasinda yeni ve farkli 
anlayislarin yerlesmesine imkan vermistir. Zira her ne kadar Türkler 
Anadolu’ya gelmeden yaklasik bir yüzyil önce Islam’i kabul etmislerse de, bu 
Islam anlayislarinin büyük ölçüde eski dîni inanis ve uygulamalarinin etkisi 
altinda yeni form ve biçimlerle sürdügü bilinmektedir. Baba Ishak, Barak 
Baba, Sari Saltuk ve öteki Türkmen babalari bir müslüman seyhi olmaktan çok 
eski Türk samanlarinin devami mahiyetinde algilanabilecek nitelemelerle öne 
çikiyorlardi.69 Bütün bunlarla birlikte Mevlana’yi salt yasadigi dönemin 
toplumsal kosullariyla açiklamaya çalismak, hem onun dönemini asan etkisini 
hafife almak hem de bilimsel yaklasimin çok yönlü bakis açisina uygun 
düsmeyecek bir tutum olur. 

 

6. Sonuç 

Islam düsünce tarihinin özgün simalarindan biri olan Mevlana, sadece 
edebi ve tasavvufi alanda degil dinî ve sosyal nitelikli düsünceleriyle de 
etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Düsünceleri ve yaklasimlarindaki 
çesitli yönleri öne çikaran çalismalar da, bu anlamda onun çok farkli alanlarin 
ilgi odagi oldugunu göstermektedir. Ancak onun eserlerinde kullandigi dil, 
kendine has terminolojisi ve anlatiminda uyguladigi yöntem anlasilmaksizin, 
hakkinda yapilacak çalismalarin sinirli ve yüzeysel bir yaklasimdan öteye 
geçemeyecegi açiktir. Diger taraftan, O’nun Islami kültür ve birikime 
vukufiyeti kadar, ondan önceki tarihsel ve sosyo-kültürel fenomenlerin de 
bilgisine sahip olmasi, kendisini günümüze kadar ulasan olaganüstü bir ilginin 
öznesi haline getirmektedir. Mevlana hakkinda yapilan arastirmalarda, 
genellikle anakronik bir zorlamanin sonucu olarak yeni kavram ve 
argümanlarin isigi altinda tanimlama ve degerlendirme egilimi dikkati 
çekmektedir. Kuskusuz bütün diger tarihsel olgu ve kisiliklerde oldugu gibi 
onun düzeyinde bir düsünürün de kendi yasadigi tarihsel ve toplumsal 
baglamlarda ele alinmasi ve anlasilmasi, düsüncelerinin gerçekçi bir zeminde 
degerlendirilmesi açisindan vazgeçilemeyecek bir yaklasim tarzidir. 
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mürted ve kafir olduklarini söylerler. Rumi, ulemanin bu iddiasina vermis oldugu cevap da 

 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayi : 12  Yil : 2002  (21-38 s.) 

 36 

 
çok rahatsiz edici idi. “Hakkinda verilen bu hükmü de kabul ettigini” söyledi. Abdülhakim, 
s. 44. 

16  Bkz. Mesnevi ile ilgili karalamalara ve kötülemelere isaret için, Mesnevi, C. III, s. 346, 
b.4232.  

17  Annemarie Schimmel, Ben Rüzgarim Sen Ates, Çev. Senail Özkan, Ötüken Yayinlari, 
Istanbul 1999, s. 28. 

18  Schimmel, Ben Rüzgarim Sen Ates, s. 62-63. 
19  Schimmel, s. 31. Annemarie Schimmel, “Mevlana C.Rumi’ye Göre Konya’da Gündelik 

Hayat”, Mevlana’nin 700. Ölüm Yildönümü Dolayisiyla Uluslararasi Mevlana Semineri, 
TIB Yayinlari, Ankara 1973, s. 138-142. 

20  Ülken, “Mevlana ve Yetistigi Ortam”, s. 250-251. Faruk Sümer, “Mevlana ve Ogullarinin 
Türkmen Beyleri Ile Münasebetleri”, Mevlana’nin 700. Ölüm Yildönümü Dolayisiyla 
Uluslararasi Mevlana Semineri, TIB Yayinlari, Ankara 1973, s. 42. 

21 Mesnevi, C.III., s.102’de anlatilan “Fil ve Körler Hikayesi” bu düsünceyi 
somutlastirmaktadir. 

22  Mesnevi, C.I, s. 40, b.500 vd.,  
23  Mesnevi, C.I, s. 248, b.3086. 
24  Konu ile ilgili gerek Mevlana’nin eserlerinde gerekse Menakib’ul-Arifin’de bir çok örnek 

göstermek mümkündür. Iflas etmis bir tüccara, bunun nedenini bir hiristiyan azizini 
incitmesinde aramasi gerektigini söyleyen ifadeleri, Eflaki, eserinde aktarmaktadir. Bkz. 
Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkibeleri, Çev.Tahsin Yazici, MEB Yayinlari, Istanbul 1989, C. 
I, s. 101-105. Yine Mesnevi’de C. II, s. 283’de birbirlerinin dedigini anlamayan dört kisinin 
üzüm için kavgaya tutusmalari hikayesi, bir anlamda ayriliklarin gerçek bir temeli olmadigi 
konusunu vurgulayarak, farkliliklarin bir ayrilik nedeni olamayacagini savunmaktadir. 
Ayrica bkz. Mevlana Celaleddin Rumi, Fihi Mafih, Çev. Meliha Ülker Anbarcioglu, MEB 
Yayinlari, Istanbul 1990, s. 137’de “Isa’nin yolu yalniz kalmak ve sehveti körlestirmek için 
çalismakti. Muhammed’inki ise, insanlarin ve kadinlarin zahmetine katlanmak, tasalarini 
çekmekti. Mademki Muhammed’in yolunda gidemiyorsun, hiç olmazsa Isa’nin yolunu tut 
ki büsbütün mahrum kalmayasin.” 

25  Reynold A. Nicholson, Islam Sufileri, Çev. Mehmet Dag vd., Kültür Bakanligi Yayinlari, 
Ankara 1978, s. 85., 

26  “Siz dinî nasil bir yapacaksiniz? Bu ancak kiyamette bir olur, burasi dünya olduguna göre, 
bu imkansizdir. Çünkü burada her birinin çesitli istek ve dilegi vardir. Burada bir olamaz ve 
bu ancak kiyamette mümkün olabilir”, Fihi Mafih, s. 43. 

27  Bkz. Nilgün Çelebi, “Fîhî Mâ-Fîh’i Okumak”, Sosyoloji ve Metodoloji Yazilari, Ani 
Yayinlari, Ankara 2001, s. 49. 

28  Mesnevi, C.II, s. 290, b.3776. 
29  Mesnevi, C.IV., s. 98, b.1194 
30  A.Reza Aresteh, Askta ve Yaratilista Yeniden Dogus- Mevlana Celaleddin Rumi’nin Kisilik 

Çözümlemesi-, Kitabiyat Yayinlari, Ankara 2000, s. 74. 
31  Fihi Mafih, s. 79. 
32  Aresteh, Askta ve Yaratilista Yeniden Dogus, s. 97. 
33  “Rebab çalmak ve sema etmek” konularinda siddetli tartismalarin sürdügü Konya sehir 

ortaminda belli bir hosgörü söz konusudur. Bütün bu tartismalarda Seyh Sadreddin Konevi 
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