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SEN ( MURABBA )

Şîvekârım nûr-u aynım  gönlümün sultânısın 
Leblerin meydir a cânım derd-i aşkın hânısın 
Hasretinden pârelenmiş sînemin peykânısın 

Sen lütufsun mihr ü mâhsın çeşm-i yârın tânısın 

Kalmamış şevkî bahârın bak sararmış lâlezâr
Ol füsûnkâr hoş nigâhın bekliyorken bergüzâr 
Bî-nevâyım berhevâyım şimdi sermest dil-i zâr 

Sen hezârsın aşka meftûn gülşenin elhânısın 

Gonca femden bûse aldım mey süzülsün kûzeden 
Gül-i ruhsârın gülerken gül dökülsün gamzeden 
Merhabâ sun bal lebinden cezbelensin gâmzeden 

Sen hayâtsın tende cânsın Taşkın’ın destânısın

Necibe Taşkın Çetinkaya

fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün
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ÜMİT KAPISI

Gönül koydum Mevlana’nın yoluna, 
İlim varsa irfan varsa fen varsa. 
Hiç bırakmam asılırım koluna, 

İman varsa ihlâs varsa din varsa.

Sekiz asır çürümedi fikirler, 
Dilden dile söyleniyor zikirler, 
Zengin olur ufku geniş fakirler, 
Akıl varsa fikir varsa tin varsa.

Hak yolunda yüreğini aç da gel, 
Dosta doğru kucak açıp kaç da gel, 
Sevgiyi bul, kötülükten geç de gel, 
Haset varsa fesat varsa kin varsa.

Kim olursa olsun kapı açılır, 
Çaresizlik değil umut saçılır, 
O deryadan kana kana içilir, 

İstek varsa yürek varsa can varsa.

Bu uğurda Mahir olmak amacım, 
Kapı açık, kim derse ki ben açım, 

Mesnevidir ilelebet baş tacım, 
Bugün varsa yarın varsa dün varsa.

Mahir Başpınar (4+4+3) 01.05.2008
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Yaşamın Özü

Aşk gönül yakamozu 
benliğimizin közüdür 

Yaşamanın özü 
erdemin özverinin 

sevgiyle bakan gözüdür 
Dost bahçesinde açan 
karanfiller ve güller 

güzelin gülen yüzüdür

Erhan Tığlı
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CAN KUŞUM

Benimkisi bir başka hâl
Bir başka zevâl

Uykular düzensiz
Duygularda aksilik

- Can evimde olmaz olmaz-
Bu yüzden benimkisi can kuşum

Bir başka tiryâkilik

Sen  varsın da Bolvadin güzel
Ve sen varsın diye ecel...
Senle aydınlanır sabah
Senle noktalanır akşam
Gecem sensizse silik
Dedim ya can kuşum

Benimkisi bir başka delilik

Sen olmayınca
Çiçek çiçek hüzün kokusunu yutkunurum

Bahar dalında.
Bir kanun mandalında

Segâhı  duyarım.
Bağlamamın perdesinde sızı

Udumun mızrabında inleyişim
Sen olmayınca

Sen olmayınca can kuşum
Bir kemanın yayında ince lif
Neyimin nefesinde dört elif

Çekerim muttasıl
Hüzün eker

Kasvet biçerim
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“Gaserim gırık, göğsüm gaçık!”
Gel!

Sen olunca yolum açık.
Sarı benzin beyazlara boyansın
Tutsak ruhum ötelere uyansın

Gel!...
Yoluma çık!

  
Mustafa Karaer

Hâne-yi Saâdet  - Bolvadin
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AŞKIN GÜNCESİ

Yapayalnız düşlerin müdavimi olunca
Kimsesizliğimizi bağrıma basıyorum.

Kan çanağı  gözlerim yalnızlığa  dalınca
Hükümsüz varlığımı hiçliğe asıyorum.

Yar ileyiz her halde kim demiş ayrılık var
Kurtaracak daradan net edecek özü har 
Olamayız yabancı bizi yârimizden  sor

Sinlendiğim nefsimdir sanmayın  pusuyorum.

Güne döndüm yüzümü unuttursun geceyi,
Kavlasa da suretim pişirecek acıyı,

Özümde beslediğim lezzet, bulsun göceyi.
Nur içindeki nuru günceme yosuyorum.

Kalbimin dili yok ki sesi soluğu çıkmaz.
Dilimin kalbi olsa aşkla çarpmaktan bıkmaz.
İkisi tek “Bir” için aşkın sözünden çıkmaz.

Gönül derin sohbette sesimi kısıyorum.

Dinmez fırtınalarım yağmuru getirecek.
Ruhumdaki ayazı nihayet bitirecek.

Güz güllerim solmasın ömre aşk yetirecek.
Baharı çalan yaza güneyden esiyorum.

Dalgalanır durulur denizlerim an be an
Çağrısına ses verir aşkı kalbinde duyan

Eksilmesin yakamoz yan gönlüm sen aşkla yan
Fani dunya ben sana bil, neden küsüyorum?

Maksud & Maksude
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FERMAN

Bilmez misin sevdiğim kendi halinde can’ım

Sessiz sakin yaşayan sıradan bir insanım

Her gün bir öncekinden daha farklı değilim

Küçük şeylerle mutlu, hayal yurdunda han’ım.

Üzüldüğüm de olur fakat umut hep vardır

Güvenip bol keseden, sonra acı duyanım

Benim derdim bitmiş de yavrular kaygım olmuş

Sadece onlaradır dualarım, şükranım. 

Yıllardır bütün işim, varlığım tüm hayatım...

Evime köleyimdir özüme de sultanım.

Dere gibi çağlarken nehir olup akarken

Şiirle yüreğini ısıtan bir külhanım.
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O engin denizlerden, o sonsuz semalardan
Maviyi çaldım ama hızlı döner devranım

Kendi halinde öyle yaşayıp gidiyordum

Şimdi kaynayan, yanan, fokurdayan volkanım 

Bir Nisan yağmuruyla damladın yüreğime

Seni inci yapmaya durmadan akar kanım. 

Nasıl bir aşk imiş bu ateşten ırmak olup

Dökülürken içime kanar bütün çavlanım.

Aşkımı söndürmeye yetmeyecek nehirler 

Varsın o da sönmesin buymuş ki imtihanım.

Sıradan hayatımda, çıkmasaydın karşıma

Ne istedin ki benden ey katlime  ferman’ım...

Seferi Nurcan Ören
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 AŞK’A MEKTUP

   Sana “Aşksın” dedim “Ayn’ımsın” dedim. Bunu derken gerçekten 
inanarak söyledim. Şimdiye kadar hayalimde bile söylemediğim söz-
lerdi. 
   Bir şair yönüm var mı bilmiyorum ama hayata şiir gibi bakan bir 
yönüm var. Bir şeyler yazıyorum diye “şair/ şaire/ üstade” gibi hitap-
lar da duyuyorum. Ama ben şair olma olgunluğundan uzağım, kendi-
mi tarif etsem daha çok “hevesli” derdim herhalde. 
   Aşkı sende gördüm Ayn’ım. Kalbimin kilidini sen açtın. Arka oda-
da  birikmiş, yığılmış duran küçük-büyük bütün duygularım ortaya 
çıktı. Derin bir ağrı, mavi bir sızı hissettim. Bu büyük ağrılar-sızılar 
hoşuma da gitti. Sanki her an bu duyguyu aramışım da bulamamışım 
gibiydi.
   Söylediğin küçük bir söz, bir seslenme, bir “canım” demen yıllar-
ca yer tutmuş, yaz-kış erimeyen karlarımı da eritti, top top çığ olup 
dökülmeye başladı. Korkum bu çığlarla birlikte dağlarımı da kaybet-
mek... büyük yıkımlar, heyelanlara maruz kalmak...
   Madem aramızda başkasının bilmediği bir aşk var. Madem ki be-
nim gönlümün, kalbimin sakinisin, bu çarpıntılar senin aşkınla olsun.
Ama Aşk olsun... ateşin başına oturup masalına ortak olduğum küçük 
kıvırcığın aşkı... en masumu... “Öpülmeyi sever misin?” dedin ya... 
hiç düşünmemişim bu zamana kadar. Cevap veremedim. Belki de 
sevmiyorum. Belki de öpücüğün içindeki masumiyeti veya sevgiyi 
çözebiliyorum. Sahtesine katlanamadığımdan “ben öpülmeyi sev-
mem” de diyebilirim. Komşumun yanlış bir yağ ile yaptığı baklavayı 
bana zorla ikram etmesine karşı “Ben baklava sevmem ki “demek 
zorunda kaldığım gibi... Ben öpmeyi severim. Hem de koklaya kok-
laya... çünkü sevdiğimden emin olduğum insanı öperim. Annemin 
yanaklarının tadı hâlâ dudağımdadır. Kokusu hâlâ genzimde. Babamı 
tutup ayağa kaldırdığımda, düşmesin diye tam bir sarılmayla kucakla-
mıştım.  
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Onun kemoterapi ilaçlarıyla karışık ter kokusu da hâlâ genzimdedir. 
Çocuklarımın bebek kokusu, toza çamura bulaşmış oyun kokusu, hat-
ta seve seve temizlediğim çiş kokusu, kusmuk kokusu bile genzimde-
dir. Bundan anladığım da Aşk’ın, çirkinliklerin üstünü  nasıl kapattığı 
değil,  nasıl güzelleştirdiğidir.   Ben seviyorum, belki bu dünyada 
yaptığım en güzel şey... Belki sevmekten başka bir şey yapamadığım-
dan seviyorum. Bu, başarısızlığımdır da belki... Ama sevgimden emi-
nim. Terk edip giden için de “canı sağolsun, belki daha mutlu olacak” 
düşüncesindeyim. Gideceğini tahmin ettiği için, sessizce kalkıp karı-
sının ayakkabısının içine para koyan Âşık Veysel, anlardı beni. Baş-
kasının anlamasına da gerek yok ki zaten.
   Başımı omzuna dayamış güneşin batışını seyrediyorsam sevdiğim-
le... o da güneşin batışını izlemeli. Beni güneşiyle kendisi arasına 
sokmamalı... ben de onu güneşimle kendi arama sokmamalıyım. İki-
miz de aynı aşkla aynı şeye âşık’la bir arada olmalıyız. Aynı “Bir”e 
âşık olup bir olmak gibi.
   Ten... aşkın devam sürecinde olmazsa olmaz gibi görünür. Ama 
bildiğim bir şey varsa o da; işe ten karışınca mutlaka aşkın susma 
sürecine gireceğidir. Hatta büyük bir yangın veya nükleer patlamadan 
sonraki sessizlik gibi... çok acı ve tamiri mümkün olmayan...
   Biz yaralarımızı bölüşürüz, biz aşkı ve aynılığı bölüşürüz, masal-
larımızı, hayallerimizi bölüşürüz. Hatta en sevdiklerimizi bölüşürüz. 
Aynı ateşi, ıztırabı da bölüşürüz. 
   Vuslatımız ateşe uçan kelebekler gibi yanarak veya o uğurda ölerek 
olur. 

Nurcan ÖREN
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Şiirin Hikayesi
Bu şiiri DMD  (kas hastası) olan genç bir kardeşimizin ve onun 
gibi aynı veyahut değişik rahatsızlıklar dan dolayı belki de ha-
yatlarının tamamını kimisi tekerlekli sandalye de kimisi elinde 
sopa veya daha farklı araç-gereçle geçirmek zorunda kalan (en-
gelli) kardeşlerimizin duygularına tercüman olabilmek vede tüm 
sevdiklerimizi de onları da senenin sadece bir günün de değil de 
her zaman hatırlamak ve aynı zamanda onlara karşı sorumluluk 
larımızı hatırlamak ve  hatırlatmak maksadıyla kaleme almaya 
çalıştım.

Lütfen ama lütfen onlara acımtırak gözlerle bakmayalım onla-
rın istediği bu olmadığı gibi aksine bundan çok fazla rahatsızlık 
duyuyorlardır.
Sadece ama sadece onlara karşı saygılı olalım ve de onlara sev-
giyle bakalım. İnanın tek istedikleri bu. 
                                 
Bir Dünya Düşlüyorum

Bir dünya düşlüyorum
Gökyüzü gözlerim kadar mavi
Hatta babamın gözleri gibi
Masmavi olsun.
Kuşlar özgürce kanat çırpsın
Uçurtmalar birbiriyle yarışsın.

Bir dünya düşlüyorum
Dağları olmalı 
Geniş ve yüksek
Tıpkı tıpkı babamın omuzları gibi...
Yüklenmeli dünyanın her bir yükünü
Tek tek, bıkmadan usanmadan
Tıpkı babamın beni yüklendiği gibi
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Suyunun her bir damlası
Ciğerlerimi yakıp yüreğimi dağlasa
Ve beni en son kirpiklerinde bıraksa
N’ olur, n’ olur anne yalvarırım ağlama.

Aman Allah’ım!
Bu da ne?
Gözümün alabildiğince 
Elvan elvan, çeşit çeşit renkler
Kuşlar şakıyor cıvıl cıvıl
Kelebeklerin kanatlarında
Binbir umut
Bir uçtan bir uca
Gök kuşağı misali
Ah... Ah annem cennet kokuyorsun.

Ve ben
Koşuyorum hayalerimin ardından
Hiç bir şeyden korkmadan
Özgürlüğe, umutlarıma
Kim bilir, kim bilir belki de
Hüznü olmayan
Yarınlarıma...

Nefesi (Orhan ÖZER)

Bir dünya ki
Yaylaları olmalı
Serin ama üşütmeyen
Engebeli ama yormayan
Yamaçların kuzeyinde kar olmalı
Bembeyaz
Güneyinde ise kekikler kokmalı
Buram buram
İşte burası...
Burası babamın yüreği.

Kapılsam bir çağlayana
Götürse beni bilinmeyenlere
Taşlara, kayalara vurmadan
Kuş tüyü varmış gibi üzerinde
Annemin, annemin beşiğimi salladığı gibi
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SEVGİYE ADANMIŞ TOPRAKLARDA 

Bir mutluluk şarkısı dinliyorum şimdi

Zamanın eşsiz dudaklarından

Durumu seziyor hemen

Göz kırpan yıldızlar

Ve gece bir şiir misali

Coşuyor en güzel duygulardan

 
Gökyüzü sahnesinde dans ediyor 

Geleceği süsleyen hayaller

Aşk sözcükleri yağıyor gönlüme

Sonsuzluk renginde

Ve sevgiye adanmış topraklarda 

Yerleşik hayata geçiyor huzur

 

Yalvaç - 7 Haziran 2019
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SEVGİ VE HOŞGÖRÜ

Gel, gel, her ne olursan ol, gel!
İnançsız da, putperest de olsan, gel!
Burası umutsuzluk dergâhı değil,
Yüz kere bozsan da tövbeni, yine gel!”

Mevlana’nın aşkını, sevgisini,hoşgörüsünü anlatan Mesnevi ‘sinin  bir özeti-
dir aslında bu dizeler. 
Evrenin yaratılış gâyesi aşktır. Yüce yaratıcı  kâinatı, peygamber efendimize 
duyduğu sevgi üzerine yaratmıştır. Bir hadiste “Sen olmasaydın âlemleri ya-
ratmazdım “diyen Rabbin, varlık âlemini yaratmadaki tek gayesinin aşk ol-
duğunu anlıyoruz. Sevginin ve aşkın en doruk noktası ise, beşeri aşktan yola 
çıkarak ilahi aşka ulaşmaktır.  İşte Mevlana bu felsefenin, insanlar arasındaki 
aşkı yarattığını söyler. Bu öğretiyi düstur edinen insanlar ilahi aşkını,  ma-
şuğunu bulduğu anda, sevgilinin sevgisine de mazhar olur. Yani kâmil insan 
sıfatına erişmiş olur.  
Kâmil insan, güzel ahlaklı, güzel düşünen, yaptığı işleri hâk için yapan ,bak-
tığı herşeyde O’nu görendir. En mükemmel insanı kâmil ise peygamberimiz 
Muhammad Mustafa (sav)dir.
İnsanın yaratılış gâyesi kulluktur. Mevlâna’ya göre kulluk sadece düşünce ve  
mânâdan ibaret değildir.Kulluk imân ile ibadetin aşk ile harmanlanmasıdır. 
Bunun içindir ki sevgi=kulluktur. Özünde sevgi olan gerçek kullar ,hoşgörülü-
dür, tevazû sahibidir, bencil değildir, hekesin dinine saygılıdır, insanlar arasın-
da ayrım yapmaz, fedakardır. Bütün bu hasletleri kendisinde barındıran insan 
kimseye kötülük yapamaz.

Anadolu’da sevgi ve hoşgörüyü yayan sadece Mevlâna hazretleri değildir. 
Onun felsefesine paralel bir yaşam süren, şiirlerinde Allah aşkını ve sevgisini 
dile getiren bir Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş Veli’miz, Pir Sultan Abdal’ımız 
ve Anadolu’muzu aydınlatan nice değerlerimiz vardır.Onların öğretileri sön-
meyen bir meşale gibi hâlâ aydınlatmaya devam ediyor. 
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“Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için
Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim”

Diyen bir Yunus Emre, 

Sabır kıla kıla canıma yetti
Hasmını ararsan bundadır aşık
Kamil oldum deyü dava edersin
Hamakat nişanı kimdedir aşık

Diyen Pir Sultan Abdal

Hararet nârda’dır sac’da değildir
Kerâmet sendedir tâc’da değildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudüs’te Mekke’de Hâc’da değildir

Diyen Hacı Bektaş Veli ve daha niceleri, Hâk ve haikatten dem vur-
muşlardır.

Şu yaşadığımız devirde gerçek kul olabilen kâmil insan bulabilmek 
ne yazık ki imkansız gibi. İki yüzlülük, yalan, talan, riya , şiddet, 
savaşlar ve terörün her türlüsünün kol gezdiği bir dünyada sevgiyi,-
barışı,hoşgörüyü,ve kardeşliği dillendiren hakiki kullara öyle çok 
ihtiyacımız var ki. Umudumuz Bâkî. 

NECİBE ÇETİNKAYA
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HOŞ DEĞİLİM

Şol gönlümden gözlerime ırmak gibi çağlayanım,
Dökülürüm ummanlara damla damla yaş değilim.

Ömrümü serdim yoluna merhamet eyle kuluna,
Meyletmem dünya malına ayak oldum baş değilim.

Nasıl anlatayım, Kani aşkından çırpınan canı,
Sen hep baki her şey fani ben beşer ’im taş değilim.

Aşkın sığmaz şu gönlüme dokundun gönül telime,
İlhamlar gelir dilime yazıyorum boş değilim.

Yar seninle bir dem sürsem, Zerre Didarını görsem,
Senin için canım versem bil ki sensiz hoş değilim.

Senden başka yok minnetim sanadır bütün gayretim,
Halisane şu niyetim uçuyorum kuş değilim.

Yar bilirsin kendi özüm yaşla dolar iki gözüm,
Senindir hep oğlum kızım bil ki unutmuş değilim.

Şerife’yim kendine gel ilmin ile eyle amel,
İşte böyle garip bir kul ben nefsime tuş değilim.

Şerife Gündoğdu
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YA’RAB  ( MUSAMMAD GAZEL)

Ya Rabb yandım aşk od-una Gül’ümü 
getir yâdıma,
Bu kulunun muradı ne, kimse duymaz 
feryâdımı.

Gün güne artar figânım , çırpınır durur 
sol yanım,
Virân oldu tatlı canım, görüyorsun bün-
yâd’ımı.

Aşkın şu gönlümde pinhan, bu sevdaya 
canım kurban,
Didâr’ını etsem seyrân ,göreceksin yâr 
şâd-ımı.

İlm-ü ledün kaleminden dostun Yunus 
kelâmından,
Yâr aşkının eleminden.unutur oldum 
adımı.

Gönlümü hoş eder bu dert, bende kal-
sın ilelebet,
Ol aşkım sensin nihayet, arzularım mu-
radımı.

Bil ki sabrım boyum aşar, yürek çağlar 
dolup taşar,
Şerifeyim aklım şaşar, bekliyorum say-
yâd’ımı.

Şerife Gündoğdu
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İKİ DENİZ BİRCESİ

Marmara’dan bir demet dalga topladım sana!
Lale büklümlerinde menekşe kokusu var;
Ondan esrimelerle meydan oku zamana,

Aşka çağrı bu direnç belki de yasak savar!..

Dişlediğin elmada yakala güneşimi,
Gönül semaverinde bıçkın ruhunu demle!
Kâğıttan gemilerle vardığımız limanda,

Bana bir iyilik yap, dalganı geç benimle!..

İkinci buket için çalkalansın Akdeniz,
Zambak bakışlarından karanfil derleyeyim;
Yan yana çelenk olsun eş kenarlı senden iz,
Antalya kumsalında sevdanla terleyeyim!..

Ey ömrümün sevinci ruhumun erinci Yâr,
İki deniz bircesi şiir topladım sana,

Erguvan dizelerde portakal kokusu var!..

Yusuf Bilge
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İKİ DENİZ BİRCESİ

Marmara’dan bir demet dalga topladım sana!
Lale büklümlerinde menekşe kokusu var;
Ondan esrimelerle meydan oku zamana,

Aşka çağrı bu direnç belki de yasak savar!..

Dişlediğin elmada yakala güneşimi,
Gönül semaverinde bıçkın ruhunu demle!
Kâğıttan gemilerle vardığımız limanda,

Bana bir iyilik yap, dalganı geç benimle!..

İkinci buket için çalkalansın Akdeniz,
Zambak bakışlarından karanfil derleyeyim;
Yan yana çelenk olsun eş kenarlı senden iz,
Antalya kumsalında sevdanla terleyeyim!..

Ey ömrümün sevinci ruhumun erinci Yâr,
İki deniz bircesi şiir topladım sana,

Erguvan dizelerde portakal kokusu var!..

Yusuf Bilge
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“Sevgi acıları tatlıya çeker, tatlılaştırır. Çünkü sevgilerin aslı, doğru yola götürme-
dir.”
                                     ( Salih Peygamberin Devesi)                           
        
   
                             Muhammed Celaleddin-i Rumi
                                       MESNEVİ-Î ŞERİF

Araf Yayınları, 48.Baskı, İstanbul , 2013
911 Sayfa
Her okuyan, kendi aklı miktarınca anlar. Söz bilmeyene bir şey öğretmek için, onun 
dilince konuşmak gerek. 
Mevlana’nın bu özlü sözü, onun hayatını ve eserlerindeki gayesini her bakımdan 
özetler gibidir. ( Arka kapaktan )
      
      11 Temmuz 2015’te başladı Mesnevi’yi okuma yolculuğum. 20 Temmuz 
2019’da okuma yolculuğu bitti. Çok uzun bir süre bir kitabı bitirmek için. Zaman 
zaman uzak kaldım. Zaman zaman okumaya öyle bir daldım ki sayfalarca okudum. 
Ama nedense bitirip rafa kaldırmak için acele etmedim. Farklı bir okuma sürecim 
oldu. Belki de manen hiç bitmedi ve bitmeyecek. Altını çizdiğim o derin anlamlar 
taşıyan satırları kimi zaman yeniden okuyacağım. Kısacası Mesnevi’yi okuma sü-
recim şeklen bitti ama manen sona ermedi. Bu okuma sürecini farklı kılan, Mes-
nevi’nin ruhunuza işleyen ve iz bırakan derinliği. Kaleme alacağım bu yazıda bu 
derinliği tabii ki hakkıyla yansıtamayacağımı biliyorum. Belki bu değerli eserin 
manevi dünyamıza katacaklarına dair bir nebze katkı sağlamaya vesile olmaya çalı-
şacağım. Olabilirsem ne mutlu!
       Mesnevi’nin ilk on sekiz beytinden şu meşhur dizelerle devam edeyim:
     “Dinle, bu ney nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan 
kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın… herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan 
parça parça olmuş, kalp isterim ki iştiyak derdini açayım. Aslından uzak düşen kişi, 
yine vuslat zamanını arar. Ben her cemiyette ağladım, inledim…” ( 12.s.) 
   Mesnevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin tasavvuf anlayışını içeren İslam kültürü-
nün en önemli eserlerinden biridir. Mevlana’nın altı cilt (defter) ve yaklaşık 25.700 
beyitten meydana gelen Farsça eserine Mesnevi adını vermesi, onun öncelikle kita-
bın nazım şekline dayanarak bir isimlendirmede bulunduğunu göstermektedir…
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Mesnevi’nin ne zaman yazılmaya başlandığı konusunda kesin bilgi bulunma-
maktadır. Mevlana sadece II. cildin yazımına 662 Recebinin 15.gününde (13 
Mayıs 1264) itibaren devam ettiğini ve I.cildin bitmesinden sonra yazılması-
nın bir süre durakladığını bildirir.( Mesnevi, II, beyit 6-7). ( 1)
     İçerdiği hikâyelerin bir açıdan muhtevasını yansıtan yaklaşık 950 başlığın 
elli küsurunu ayetlerin, elli üçünü hadislerin oluşturması bu hikâyelerin nas-
larla temellendirildiğinin kanıtıdır. (1)
      “Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Al-
lah’ın lütfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş 
olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur…”( Gerçek Aşk, 14.s.)
Her hikâyede mutlaka ruhunuza işleyen bir söz, bir ifade buluyorsunuz. Za-
man zaman anlamlandırmakta zorlandığınız ve akıcı olmayan anlatımlar 
oluyor. Naçizane bir tavsiyem olacak: Hikâyelerin her satırını tam anlamıyla 
kavramaya çalışmayın. Çünkü bazıları idrakımızın üstünde. Ayrıca anlatılan 
her olayda çeşitli mecazlara ve sembollere başvurulmuş. Sembolik anlatıma 
başvurulduğu için zihniniz karışabilir. Bu nedenle, siz her hikâyenin özünü 
almaya çalışın.  Aslında her birinde bir hakikat ve hikmet saklı.  Kur’an-ı Ke-
rim’den, hadislerden ilham alınarak inşa edilen bir eserin hakikatına, sırrına 
erişmek çok kolay olmasa gerek. Mesnevi, bir solukta okunacak bir macera 
veya mecazi aşk romanı değil. Hakikat yolculuğunda yolunuzu aydınlatan, 
manevi hayata dair farkındalığınızı arttıran ve hakiki aşkı keşfetmenize reh-
berlik eden tasavvufi bir eser.
      “Çünkü ölülerin aşkı ebedi değildir, çünkü ölü tekrar bize gelmez. Diri 
aşk ruhta ve gözdedir. Her anda goncadan daha taze olur durur… O’nun aşkı-
nı seç ki bütün peygamberler, onun aşkı ile kuvvet ve kudret buldular, iş güç 
sahibi oldular…”( Gerçek Aşk, 19.s.)
        Böyle uzun soluklu ve hakikat, hikmet yüklü bir eseri bir yazıya sığdır-
mak çok zor. Mümkün değil demiyorum. Bu değerli esere dair iyi niyetle, te-
miz duygularla ve özenli bir anlatımla kaleme alınan her yazı, bu eserden bir 
güzellik yayacak gönüllere. Bir damla olup akacak gönüllere. Eserdeki inci 
gibi değerli sözlerden vücut bulan, güzellik taşıyan bir esercik olacak. Ancak 
esere dair her düşünce ve izlenim eserden beslenmedikçe kaybolup gidecek. 
Aslında kaleme alınan her tanıtım ve eleştiri yazısında eserden izlere yer ve-
rilmediği takdirde kaleme alınan yazı zayıf kalır. Onu güçlü ve kalıcı kılan, 
esere dair yazdıklarımızı destekleyen doğru alıntı ve örneklerdir. 
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Mesnevi’ye dair kaleme aldığım bu yazımda ayrı bir sorumluluk duyuyorum. 
Amacım eseri tanıtmak olamaz. Çünkü Mesnevi evrensel bir eser ve Mevlana 
o kadar içimizde ve dilimizde ki! Engin hoşgörüsüyle, her inanca saygısıyla, 
özlü sözleriyle her coğrafyada gönüllere taht kurmuş. Ama eserini hakkıyla ve 
layıkıyla okuyan az. İnternetten edinilen dağınık bilgilerle, sadece özlü sözle-
riyle onu tanıyamayız. Bu yüzden böyle dağınık okumalarla Mevlana’ya hak-
sızlık yapıldığını düşünüyorum. 
     Onu eserinden tanımalı ve hayatını doğru kaynaklardan okumalıyız. Sadece 
birkaç özlü sözünü okuyarak ve günlük hayatımızda o sözleri kullanarak onun 
işaret ettiği hakikatleri keşfedemeyiz. 
    “…Bu âlem sizin canlarınızın hapishanesidir;  uyanın, o tarafa gidin! Zira 
o taraf sizin sahranız, mesire yerinizdir. Bu âlemin hududu vardır, o âlem ise 
esasen hadsizdir… Akıl ve zekada kemale ermekle Allah’a varılmaz…”( Hıristi-
yanların Vezirin Hilesine İnanmaları, 30.s.)
         
    Mesnevi’yi okumaya başlamak uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Her hikâ-
ye sizi başka bir âleme götürüp oradaki ebedi güzelliklerin ve ebedi hayatın 
farkına varmanıza vesile olur. Güzel ahlâkın, hakikatin farkında olmanın ve 
daha birçok değerin birbirinden hikmetli sözlerle önemini idrak etmeye baş-
larsınız. Mesnevi, okuruna olgunluk ve derinlik kazandıran değerli bir eser. 
    “Kim daha ziyade uyanıksa o daha ziyade dertlidir…”( H.V.Hilesine İnan-
maları, 33.s.)
     “Gönlü hoş olanların muhabettinden başka muhabbete gönül verme. Ümit-
sizlik diyarına gitme, ümitler var. Karanlığa varma, güneşler var…” ( 37.s.)  
Mesnevi’deki her hikâyenin sizi uyaran, uyandıran, idrakınızı arttıran, ufku-
nuzu genişleten, nefsinizi terbiye eden, gönül dünyanıza hitap eden bir yanı 
var. Altını çizeceğiniz ve gönül dünyanıza nakşolacak o kadar özlü sözler var 
ki! Mesnevi, okuruna hem bu dünya hem de ahiret hayatı için rehber oluyor. 
Unutmayalım ki kaynağı Kur’an ve hadis olan, gerçek aşkla kaleme alınan bir 
eserin içinize işlememesi mümkün değil. Tabii ki insan eliyle ortaya çıkmış 
her eserin olumsuz yönleri de olacaktır. Kimi zaman bazı hikâyelerde anlatı-
lanlar çok hayali ve mecazi. Kahramanları da çoğu zaman hayvanlar, vezirler, 
padişahlar… Yani bir fabl tarzında aynı zamanda. Hikâyelerin bir kısmı da 
Kur’an’daki çeşitli kıssalara dayanıyor. Kaynağı Kur’an ve hadis olan hikâyeler-
de yer yer Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaların olması okuyucunun sık sık 
sözlüğe başvurmasına ihtiyaç hissettiriyor. 
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Ama bu sizi o hikâyelerdeki hikmeti idrak etmekten uzaklaştırmıyor. Bu vesi-
leyle kelime hazinenizi de zenginleştirmiş oluyorsunuz. Ancak siz öncelikle o 
hikâyeden çıkaracağınız derslere önem verin.  Aslında her bir hikâye, anlatılan-
lardan önemli dersler çıkarmamız için bir araç sadece.   Anlatılanların akışında 
kaybolmadan, anlatılanlara çok takılmadan okuma yolculuğunuza devam edin. 
Çünkü ya hikâyenin ortalarında ya da sonunda çok değerli dersler alıyorsunuz. 
      “ …Çekinmeyi bırak; çekinme, insanı kaderin hükümlerinden kurtaramaz. 
Kaderden çekinmekte perişanlık ve kötülük vardır, yürü, tevekkül et ki tevek-
kül, hepsinden iyidir… Aslan: Evet, tevekkül kılavuzsa da bu sebebe teşebbüs 
de Peygamber sünnetidir… Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur… Şükür 
etmemek uğursuz ve ayıp bir şeydir; o hal, şükretmeyeni, ta ateşin dibine kadar 
çeker götürür…” ( Tevekkül mü? Çalışmak mı? 43 ve 44.s.)
     Mesnevi’nin özünde Allah aşkı vardır. Bu aşkla kaleme alınmıştır her hikâye 
ve verilen nasihatların özünde de Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanma gayesi 
yatmaktadır. Ebedi hayatın öneminin ve dünya hayatının geçiciliğinin altı çizil-
miştir. 
        “Asıl aslan nefsini mağlup edendir… Kimin canı heveslerden arınmışsa 
derhal tertemiz Allah tapusunu, Allah dergâhını görür…” 
“Allah’a şükretmek herkesin boynunun borcudur. Kavga etmek, suratını ekşit-
mek şükür değildir. Şükretmek surat ekşitmeden ibaretse sirke gibi şükreden hiç 
kimse yok!”
“Kur’an’ın hükümlerini tutar, kıssalarından hisse alırsan can kuşuna ten kafesi 
dar gelir… Kafeslerden kurtulan ruhlar, Allah’a layık ve halka rehber olan pey-
gamberlerdir.”
( Hz. Ömer’in Kerameti Küçük Muharebeden Büyük Muharebeye Döndük Sö-
zünün Tefsiri, 60 ve 64.s.)
       Mesnevi, zaman zaman tekrar alıp okuyabileceğiniz, her okuyuşta feyz 
alabileceğiniz zenginlikte bir eser. Aydınlandıkça duygulanıyor ve duygulandık-
ça eserle aranızda sıkı bir bağ oluşuyor. Bu manevi bağı azaltan ve bazı şeyleri 
sorgulamanıza yol açan bazı anlatımlar olsa da bu anlık zihin bulanıklığı sizi 
esere değer vermekten alıkoymuyor. Cinsel içerikli ifadelerin yer aldığı birkaç 
hikâyede aslında insan nefsinin ve ondaki şehvet duygusunun nerelere varabile-
ceğini tüm olumsuz etkileriyle göstermeye çalışıyor Mevlana. Okuyana ağır ve 
kaba gelebilir bazı ifadeler. Belki bu duygu, okuduğunuz eserin bir mutasavvı-
fın kaleminden çıkmış olmasından kaynaklanıyor. Zaman zaman bazı art niyet-
liler bu ifadeler üzerinden ne yazık ki Mevlana’yı itibarsızlaştırmaya çalışırlar. 
Cımbızla seçilen birkaç ifadeyi kullanıp okurların zihnini bulandırmaya çalı-
şırlar. Ama inanıyorum ki hakikati arayan temiz yürekli okurlar eseri okuyarak 
Mevlana’nın felsefesini anlamaya çalışırlar. Anlatılanlardaki hikmeti fark eder-
ler. 
        27



       “Sevgi ve acıma insanlık vasfıdır; hiddet ve şehvetse hayvanlık vasfıdır…”
                                                                                                                 ( Kadının 
Fendi -1- ,100.s.)
         Mevlana, bakın hikâyelerinden birinde eserinin uzunluğuna dair neler söy-
lemiş:
“ …Ey lutfu, keremi ile umulan, yüce himmetin bu Mesnevi’yi nereye çekmek-
te? Allah bilir. Bu Mesnevi’nin boynunu bağlamış, bildiğin yere doğru çekmek-
tesin. Mesnevi, koşup gitmekte… çeken gizli. Fakat görecek gözü olmayan ga-
filden gizli. Mesnevi’nin yazılmasına önce sen sebep olmuşsun… artar, uzarsa 
arttıran, uzatan yine sensin… Allah’ımız ‘Secde et de yaklaş’ dedi… bedenle-
rimizin secde etmesi, canlarımızın Allah’a yaklaşmasına sebeptir. Mesnevi, zi-
yadeleşiyorsa, uzuyorsa bu yüzden ziyadeleşiyor, bu yüzden uzuyor… Fazla ve 
büyük görünmek için değil!.. Bu kitap, masal diyene masaldır… Fakat bu kitapta 
halini gören, bu kitapla kendini anlayan kişi de erdir! Mesnevi, Nil ırmağının 
suyudur…” ( Aydan Parlak, 469 ve 470.s.) 
         Bir okur olarak ben Mesnevi’yi okuyarak Mevlana’yı anlamaya çalıştım. 
Kulaktan dolma ve dağınık bilgilerle değil, sabırla ve gönül gözüyle bakarak 
onun felsefesini anlama gayreti içinde oldum. İnsanı, hayatı, insanoğlunun zayıf 
ve güçlü taraflarını, birçok evrensel değeri;  inanç, nefis, ahlak, ahiret gibi birçok 
kavramı onun gönül dünyasından dökülen eserinden anlamaya çalıştım. 
“Bir gönülde gönül nuru olmadı mı o gönül, gönül değildir. Bir bedende ruh yok-
sa o beden, topraktan ibarettir…”( Eşek, Tilki ve Aslan, 707.s.)

  
      Mesnevi’yi gönül gözüyle okuyun ki gönlünüz aydınlansın. Aydınlanın ki ha-
kikati bulma yolculuğunda umudunuz hep taptaze olsun. Hakikate ulaşmak çetin 
bir yol ama hakikate ulaştığınızda huzur bulursunuz. Nefsini terbiye etmenin ve 
güzel bir ahlâkla ahlâklanmanın mükafatı büyüktür. 
       “…Nefis çok öğülmesi yüzünden Firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; 
ululuk taslama! Elinden geldikçe kul ol, sultan olma!..” ( Benliğin Şımartılması, 
79.s.)
     “…Heva hevesle, nefsin isteğiyle az dost ol. Çünkü seni Allah yolundan çıka-
ran, yolunu şaşırtan, heva ve hevestir…” ( Pir Kimdir? Pirin Sıfatları, 119.s.)
      Okuduğunuz hemen her sayfada hikmetli bir söze rastladığınızda bir uyanış, 
bir farkındalık yaşıyorsunuz. Mesnevi, hem hikâye hem nasihatname hem de şiir 
tadında bir eser. Ayrıca kahramanları çeşitli hayvanların olduğu ( aslan, eşek, til-
ki, kuş…) hikâyelerde de fabl türünün özelliklerini görüyorsunuz. ( Eşşek Gitti, 
Fil Yavruları, Tavus Kuşu vb.)
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“  …O iri fil, adama hiç dokunmadı. Uyuyanların hepsinin ağızlarını kokladı, 
hepsinden de koku aldı. Yavrusunu kebap edip yiyenleri hemencecik paraladı öl-
dürdü… Fil yavrusunun kokusunu bilir… İyi koku da göklere çıkar kötü koku 
da… Kibir, hırs, şehvet kokusu, söz söylerken soğan gibi kokar…”( Fil Yavruları, 
295.s.)
         Mevlana, eserine sığmayan bir mutasavvıftı. Mevlana demek sadece “hoş-
görü” demek değil. Onu kalıplara sığdırmak zor.  Eserinden saçılan inciler, onun 
insana ve dünya hayatına dair her şeye nasıl da gönül gözüyle baktığını gösteriyor. 
Ama şunu unutmayalım: Mevlana ne kadar evrensel bir isim ve çok rağbet gören 
mutasavvıf bir şahsiyet olsa da dokunulmaz değildir. Eserindeki bazı meselele-
re bakışını onaylamayabilirsiniz. Öyle olduğu takdirde böyle yüceltici bir bakış, 
Mevlana’nın felsefesiyle, eleştirel bakışla ve her şeyden önemlisi doğru inanışla 
bağdaşmaz. Sanırım sorunumuz şu: Kimimiz bilimsel ve ahlâklı eleştirinin ilkele-
rinden uzaklaşarak eleştiri yapıyoruz.  
      Mesnevi’yi hiç acele etmeden okuyun lütfen! Her görüşünü onaylamak zorun-
da olmadığınızı bilerek ama bazılarının hayata ve insana daha derin baktığını ve 
yaşanılanları gönül gözüyle yorumladığını da kabul ederek. Sözleri, mutasavvıf 
kimliği bu kadar kabul görmüş bir şahsiyete haksızlık etmeden ve nasihatlarına 
gönül kapılarınızı kapatmadan okuyun Mesnevi’yi. Mesnevi’ye dair yazılan bir 
yazıya noktayı koymak zor. Söze nokta koymak gerek. Mesnevi’de beni etkileyen 
sözlerden birkaçını siz değerli okurlarla paylaşarak noktalıyorum yazımı. İyi ve 
güzel okumalar diliyorum!

        “ Kahrına da hakkıyla aşığım, lütfuna da. Ne şaşılacak şey ki ben bu iki zıdda 
da gönül vermişim.” ( Tacirin Hikâyesi, 68.s.)
         
         “Gönül birliği dil birliğinden daha iyidir.” ( Tevekkül mü? Çalışmak mı? 
54.s.)

         “Kimsesizlik, Adam olmayan kişilerin işvesinden iyidir.”( La Havle, 167.s.)
“Herkes önce kendi kusurunu görseydi halini ıslah etmekten gaflet eder miydi?”
                                                                              ( Padişahın İki Köleyi Sınaması, 
189.s.)
 “His nuru adamı yere çeker, Hak nuru Kevser ırmağına götürür… Allah nuru bir 
denizdir, duygu ise bir çiğ tanesi gibi.” ( Viranedeki Doğan, 205.s.)

“İbadetlerin netice vermesi için zevk gerek tohumun ağaç olması için iç gerek! 
İçsiz tohum, fidan olur mu?” ( İbrahim Ethem’in Kerameti, 277.s.)

“Ben endişelere hâkimim, mahkum değil.”( Gemideki Derviş, 283.s.)
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SON SÖZ:

“Ormanlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa yine Mesnevi’nin biteceğini umma. 
Toprak oldukça ve kerpiç dökücü, toprağı karıp dört sopadan meydana gelen ka-
lıba döktükçe bu kitabın şiiri de uzar gider. Hatta toprak kalmasa, yapılan kerpiç 
kurusa yine onun denizi coşar, köpürür…” 
                                                                              ( Hasan-ı Harkaniye Ait Hikaye, 
837.s.)

Kaynak:
(1) İslam Ansiklopedisi

                                                                                                    05.08.2019
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