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ÖZET 

 

Mevlânâ’nın Tanrı-insan ilişkisindeki önemli yollardan biri “aşk” konusudur. İnsan, aşk 

aracılığıyla Tanrı’ya ulaşabilme ve ilâhî bir nitelik elde edebilir. İslâmi anlayış ve literature göre 

insan, yaratıldığı zaman Tanrı ruhuyla ziynetlenmiş ve Tanrı’nın ruhu ona üflenmiştir. 

Dolayısıyla, insanda olan büyük güç, işte onun ruhudur. İnsan bu faktörle en alttaki noktadan en 

yüce mertebelere ulaşabilir ve ilâhî ruha erişim şansını da elde edebilir. Mevlânâ, Tanrı-insan 

arasındaki ilişkinin adını aşk olarak koymuş ve bu yolla Tanrı’ya ulaşılabilineceğini belirtmiştir.  

 

Mevlânâ’nın, Tanrı tasavvurunu ortaya koyarken akıldan çok keşif ve ilhama önem verdiği 

görülmüştür. İnsana büyük bir önem veren ve her fırsatta onun yüce bir varlık olduğunu belirten 

Mevlânâ, bu konuda İslâmî geleneğe uymuştur. Gerektiğinde Kur’ân’dan, gerektiğinde de felsefe 

ve devrinin diğer ilimlerinden yararlanan mütefekkir, mezkûr düşüncelerini insanın bütünlüğünü 

bozmadan, onu zedelemeden kendine özgü bakış açısıyla ortaya koymuştur. O, insanı akıl, nefs, 

ruh, gönül gibi unsurlarla ele almaktadır. 

 

Tanrı-insan ilişkisine gelindiğinde ise Mevlânâ’nın Tanrı’nın her şeyi yaratan olduğunu, 

âlem ve âlemdeki bütün varlıkların O’nun varlığıyla varlık kazandığını vurgulamaktadır ve bu 

görüşünü benimsediğini görmekteyiz. Yüce bir varlık olarak yaratılan insan, Tanrı’ya ne kadar 

yönelirse ve O’nu anlamaya çalışırsa O’na o kadar yakınlaşmış ve O’nun bilgisine sahip olmuş 

duruma gelecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, İlâhi Aşk, İnsan, Akıl, Nefs, Ruh, Gönül 

 

ABSTRACT 

One of Jalal ad-Din Muhammad Rumi’s important ways in relation to God-Man is "love". Man can 

reach God through love and achieve divine qualities. According to Islamic understanding and 

literature, man has been valued by God's spirit when created, and the soul of God has been given 

to him. Therefore, the great power that is inhabited is its spirit. With this factor, man can reach to 

the highest order by moving from the lowest point and raising herself, and also get the chance of 

accessing the divine spirit. Mevlana has put the name of the relationship between God-Man as love 

and stated that God can be reached in this way. 

 

It was seen that Rumi gave a lot of thought and inscription to reason when revealing God's 

imagination. Rumi, who gives a great importance to humanity and stating that he is a supreme 
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being at every opportunity, has adapted to the Islamic tradition in this respect. When necessary, the 

thinker who benefited from the Qur'an and, if necessary, from philosophy and other sciences of the 

devolution revealed his particular ideas with his own point of view without harming the integrity 

of man and without injuring him. He deals with people with elements like mind, soul, spirit, heart. 

 

When it comes to the relationship of God and man, Rumi emphasizes that God created everything 

and that all beings in the universe and the world gain with existence of Him and we see that he 

adopts this view. The person who is created as a supreme being will go to God as much as he or 

she tries to understand him, so that he will come closer to him and have the knowledge of him. 

 

Keywords: Jalal ad-din Muhammad Rumi, Godly love, Man, mind, spirit, soul, heart 

 

ÖNSÖZ 

Tanrı’nın varlığı hakkında konuşup tartışmak ne kadar basit ve pratiksel olsa da, bir o kadar 

da zordur ve açıklamak gerekir. Tanrı kavramına nasıl bir anlam yüklenildiği önemlidir. Çünkü 

insanların “Tanrı var mıdır?” sorusuna verecekleri cevap Tanrı kavramının içini nasıl 

doldurduklarına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenledir ki, Tanrı problemi her zaman insanın 

varoluşsal bir problemi olma niteliğinde kalmış ve aynı durum devam etmektedir. Düşünce 

tarihindeki “Tanrı varlığı” konusu geçmişten günümüze dek devam edip, hâlâ tartışma konusudur. 

Tanrı’nın insan ve âlemle ilişkisini anlamlandırmak ve tanımlamak için farklı anlayışlar, teoriler 

ortaya atılmıştır. Çünkü, Tanrı’yı anlamak ve anlamlandırmak insana özgüdür ve insanca bir 

eylemdir. 

 

Ayrıca, Tanrı ile insan arasında bağ bir çok yönden analiz edilmeye uygundur. Çünkü insan 

adlı varlık sadece fiziksel boyutu değil, metafizik boyutu da önemli sayılmaktadır. Bu nedenle 

insan ile Tanrı arasındaki ilişki ve bağın niteliği ile niceliği tarih boyu bir çok düşünür tarafından 

incelenmiş ve yorumlara zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda çeşitli felsefi görüşlere bakılınca, insan 

ile Tanrı arasındaki bağdaşma, uzalşma ve yakınlaşma ise duygusal faktörlere dayalı olarak duyum 

ve duygu ile “aşk” kavramını ortaya koymuştur. Kimisi bunu kutsal ve ilâhi aşk olarak tanımlar; 

kimisi ise akıl yoluyla algılanmış, fakat iç dünya ve gönül yoluyla gerçekleşmiş bir bağ üslubu 

olarak dikkate almıştır.  

 

Akıl, irade ve bilinç sahibi bir varlık olarak insan, kendini ve çevresinde olup bitenleri 

anlamak ve anlamlandırmak için arayışlara girişmiştir. Bu arayışların sonucu olarak insan, 

maddeye şekil verip tasarımlar yapabilmiş, elleri ile üretebilmiş ve tüm bunların sonucunda 

kendini bir bütün olarak ifade edebilecek sanat, kültür, felsefe, din… vb. değerler oluşturmuştur. 

İşte bu bağlamda yaşamı anlamıştır. Kendini duyumsayabilmeyi öğrenebilmiştir. İnsan kendini bir 

varlık olarak algılama becerisini gösterebilen tek varlıktır. Nitekim bu algılama sonucunda 

kendine dönük soruların başında “İnsan nedir?” sorusu gelmektedir. Bu sorunun yanıtı da yine 

insanların oluşturdukları değerlere bağlı olarak değişmiştir. İnsan, söz konusu değerler içinde 
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şekillenen bir varlık olarak mezkûr soruya yanıt aramaya ve kendi konumunu belirlemeye 

çalışmıştır. Bu nedenle insanın hayatta yer alışının bir karşılığı olarak, onun Tanrı’yla olan ilişkisi 

gündeme gelmiştir. 

 

GİRİŞ 

 

Felsefe insanın, varlıkları ve var olanları anlama ve yorumlama çabası olarak ortaya 

çıkmıştır. Daha sonraları özellikle büyük ve yaygın dinlerin de etkisiyle inanılan Mutlak Varlık’ın 

nasıl kavranılabileceği sorusu oluşmuştur. Buna bağlı olarak, insan aklı ile iman arasındaki 

çelişkileri giderme ve Tanrı’nın varlığını kanıtlama yolundaki denemelerin, filozoflar ve teologlar 

tarafından çeşitli biçimlerde ele alınmasının yolu açılmıştır.1 

 

Tanrı’nın varlığı kadar Tanrı ve insan arasındaki ilişkiyi değerlenmek de en önemli 

konulardan birisidir. Tanrı var mıdır? sorusu insan düşüncesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmış ve 

insana ve hayatına anlam kazandırmıştır. Zira bu fikir Baykan’ın ifadesiyle “insanın zihnî 

arayışlarının bir ürünü olarak ortaya çıkan felsefenin de ezelî bir problemi olmaya devam 

etmektedir.”2 

 

Felsefenin, Tanrı varlığı problemine uzak olmadığı gerçeğini filozofların öğretilerine 

bakıldığında açıkça anlaşılmaktadır. Bu konuya işaret eden Taylan şu hususu vurgulamaktadır: 

“Tanrı’nın bilinebilirliği felsefe için ne kadar önemli ise dinler için de aynı öneme sahip bir 

konudur. Tanrı inancı ya da düşüncesinin dinlerde ve felsefe tarihindeki önemi kadar, 

Tanrı’nın varlığının çok çeşitli biçimlerde ispatlanması da ilâhiyat sistemlerinin ve felsefe 

tarihinin en önemli meselelerinden biridir. Bu sebeple Tanrı’nın varlığı, O’nun insan ile ilişkisi 

problemi düşünce tarihinin en eski ve en temel meselesi olarak kendini gösterir.” 3 Hemen 

hemen bütün coğrafyalardaki düşünürler ya kendi coğrafyalarındaki hâkim din veya felsefî 

düşüncelere ya da farklı din ve düşünce sistemlerine göre bir Tanrı fikri ortaya koymuşlardır ve 

bu düşünceler genellikle sistemli bir şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. 

 

İslâm düşüncesinin önemli mihenk taşlarından biri olan Mevlânâ’nın (1207–1273) konu 

hakkındaki düşüncelerine geçmeden önce bu bölümde, felsefe tarihinde ortaya atılan kimi önemli 

düşüncelere kısaca değinmek istiyoruz. 

 

Tanrı’nın varlığı ve buna bağlı olarak O’nun sıfatlarının, âlem ve insanla ilişkisinin ne 

olduğu hususu geçmişten günümüze düşünce tarihinin en önemli konularından biri olmuştur. Tanrı 

konusu ne kadar dini konuların içeriğini oluştursa da bir o kadar da felsefenin ontoloji bölümünde 

de ele alınmıştır. İster klasik, isterse günümüzdeki modern felsefeler olsun, Tanrı ve onun varlığını 

konu edinmeyen bir felsefî sistem ve düşünce yok gibidir. Tanrı’nın varlığının ispat edilmesinin 

gerekçeleri de birbirinden farklıdır. Nitekim felsefe tarihinde birçok filozof sırf Tanrı’nın varlığını 

                                                      
1 Taylan, Necip, “Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu”, Ayışığı Kitapları Yay., İstanbul, 1998, s. 9 
2 Baykan, Erdal, “Düşünceye Gelmeyen Tanrı Sorunu ve Mevlânâ”, Bilge Adam Yay., Van, 2005, s.   15 
3 Taylan, Necip, a.g.e., s. 9 
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ispat etmek için değil, felsefî yaklaşımlarının bir gereği olarak O’nu ispat etmeye çalışmışlardır.  

 

İnsanın kendini ve doğayı tanıma ihtiyacı, insan düşüncesinin ilk muharrik kuvveti ve ilk 

sebebidir. İnsan, kendini ve doğayı tanıma ihtiyacı duyunca, ilk neden, ilk sebep’i aramaya başlar. 

Bu arayış sürecinde Antik çağ Yunan düşüncesi büyük önem taşır.1  

 

Tanrı düşüncesinin insanla birlikte ortaya çıktığı tartışılmaz bir gerçek olmasına rağmen bu 

düşüncelerin  sistemli bir şekilde felsefede ele alınması Yunan düşüncesinin mimarları olan Platon 

(M.Ö. 427–347) ve öğrencisi Aristoteles’e (M.Ö. 384–322) aittir. İnsanların yaşantısı üzerinde 

belirleyici bir rol oynayan Tanrı tasavvuru aynı inancı paylaşsalar bile kişiden kişiye değişiklik 

gösterebilmektedir. Bir kişinin Tanrı anlayışı hakkında bilgi sahibi olmak, o kişinin dünya görüşü 

ve düşünce yapısı hakkında bilgi verecektir.2  

 

Diğer düşünce sistemlerinde olduğu gibi İslâm düşünce tarihinde de, birçok düşünürün Tanrı 

konusunda sahip oldukları özel görüşler, prensip olarak aynı kökten geldiği halde, her birinin 

ulaştığı sonuçlar farklı olmuştur. 

 

Nitekim bu farklılıklar, tasavvufî, selefî, kelâmî, felsefî okullar ve her bir okulun kendi 

içerisindeki farklı ifade biçimleri Tanrı’yı çeşitli yönlerden düşünebilmemizi, tasavvur 

edebilmemizi mümkün kılmaktadır.3 Düşünürlerin sistemlerine bakıldığında hepsinin kendi 

tasavvuruna göre bir sistem çizdiği görülecektir.  

 

Tanrı- insan arasındaki ilişki 

Düşünce tarihinde Tanrı’nın var olup olmadığına dair çeşitli fikirler öne sürülmüştür. 

Düşünürler de bu fikirlere bağlı olarak kendi Tanrı tasavvurlarını oluşturmuşlardır. Genel 

itibariyle bu görüşler, oluşturulan üç sistem üzerinde şekillenmiştir. Bunlardan ilki, Tanrı’nın 

varlığını kabul eden “teizm”, “deizm” ve “panteizm”dir. İkincisi ise Tanrı’nın var olduğunu kabul 

etmeyen “ateizm”dir. Son olarak da bu iki grup arasında olan ve Tanrı’nın var olup olmadığının 

bilinemeyeceğini öne süren “agnostisizm”dir.4  

 

Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşlerin birincisi ve en eskisi teizmdir. Teizm, Yunanca 

Tanrı anlamına gelen “theos” sözcüğünden türemiş, Türkçeye “tanrıcılık” olarak çevirilmiş bir 

kavramdır. Bu düşünceye göre, Tanrı her şeyi her an görüp biliyor, her yerde bulunyor ve 

evrendeki her şeyi kendi isteği gibi yönetip şekillendiriyor. Teizm, Tanrı’ya inanma anlamına 

geldiğinden tek Tanrı’yı yani “monoteizmi” de içermektedir. 

Teist düşünürler, Tanrı’yı birçok açıdan kanıtlamaya çalışırlar. Bu kanıtlardan ilki 

“ontolojik” kanıttır. Mezkûr kanıt, ilk defa İslâm filozofları Fârâbî (870-950) ve İbn Sina’nın 

                                                      
1 İnan, Yusuf Ziya, “Antikçağ Düşüncesinde Tanrı ve Varlık Sorunu”, Okat Yay., İstanbul, 1984 s. 1-2 

2 Keklik, Nihat, “Sadreddin Konevî’nin Felsefesinde Allah, Kâinat, İnsan”, İÜEF Yay., İstanbul, 1967, s.1 
3 Baykan, Erdal, a.g.e., s. 27 

4 Cevizci, Ahmet, Felsefeye Giriş, Nobel Yay., Ankara, 2010, s. 228-229. 
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(980-1037) kullanımlarıyla ortaya konulmuştur. Bu kanıt daha sonraları Ortaçağ filozofu Aziz 

Anselmus (1033-1109) tarafından sistemleştirilmiş bir kanıttır. Bu kanıta göre, Tanrı’nın varlığı, 

Tanrı kavramının kendisinden çıkarılmıştır. Ontolojik kanıt gözleme dayanmaz.1 Elbette buna 

karşı bir diğer kanıt ise “kozmolojik” kanıttır. Kozmolojik kanıtta Tanrı’nın varlığı, evrenin var 

olduğu olgusundan ve nedensellik ilkesinden hareketle ispatlanmaya çalışılır. Bu görüşe göre, 

evrendeki her şeyde nasıl bir nedensellik varsa, aynı şekilde bir bütün olarak evrenin kendisinde 

de bir neden ilke bulunmaktadır. 

 

Bunun yanı sıra, Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşlerden bir diğeri de “deism”dir. Deizm 

(yaradancılık), aydınlanma döneminde ortaya çıkmış bir din ve Tanrı anlayışına karşılık gelir. 

Latince “deus” teriminden türetilmiş bir kavram olan deizme göre, evrenin yaratıcısı Tanrı, evreni 

yarattıktan sonra bir daha evrenin işleyişine karışmamaktadır. Deizmde Tanrı inancı vardır fakat 

deist düşünürler, belli bir dinin veya inancın dogmalarını kabul etmezler. Bu yönüyle teizmden 

farklıdır. Deizm, genel olarak iki ilkeye dayanır. Birincisi, evreni akıl yoluyla bilinebilen bir Tanrı 

yaratmıştır. İkincisi ise Tanrı, evreni yaratırken onun işleyişini önceden planlamış ve bir daha 

müdahale etmemektedir. En önemli temsilcileri; Locke (1632-1704), Herbart (1776-1841), 

Newton (1642-1727), Rousseau (1712-1778) ve Voltaire (1694-1778)’dir. İslâm dünyasında ise 

Razî (1149-1209)’dir.2 

 

Diğer görüş açsı olarak Panteizm(Tümtanrıcılık) öne çıkmaktadır. Yunanca “pan” (tüm) ve 

“theos” (tanrıcılık) kelimelerinden türetilmiştir. Tanrı’nın varlığını kabul eden fakat O’nun 

varlığını evrenin dışında değil de evrenin içinde veya evrenle aynı gören görüştür. Panteizm, 

deizmin dünyaya yabancı ve insana uzak olan Tanrı anlayışına karşı çıkmaktadır. Panteist 

düşünürler, Tanrı’yı doğaüstü bir varlık olarak değil, kendisini bu dünyada gösteren bir varlık 

olarak görürler. Panteizm düşüncesine göre, Tanrı evrendeki en yüksek güçtür fakat bu güç evreni 

aşan değil, evrenin her tarafına yayılmış bir güçtür. Kısaca özetleyecek olursak bu görüşe göre, 

evren ve Tanrı bir ve aynıdır. Her şey Tanrı’dır ve Tanrı her şeydir. En önemli temsilcisi ise 

Spinoza (1632-1677)’dir.3 Pan-enteizm, panteizmin “her şey Tanrı’dır” ifadesine karşı olarak “her 

şey Tanrı’dandır” görüşünü savunan öğretidir. 

 

Tanrı’nın varlığını kabul eden ve reddeden görüşlerin yanında bir de bu iki duruma karşılık 

olarak, onların tam ortasında bulunan ve Tanrı’nın bilinemeyeceğini savunan görüştür. 

“Agnostisizm” vardır. Bu görüşe inanmış olan düşünürler, Tanrı’nın varlığı veya yokluğuyla 

ilgilenmezler. Onlar, Tanrı’nın varlığı veya yokluğu hakkındaki bilgisizliğimize işaret ederek 

görüşlerini temellendirirler. İlk agnostik filozof İlkçağ sofistlerinden Protagoras (M.Ö. 481-

420)’tır. Ona göre insan, Tanrı ve Tanrı’nın varlığı hakkındaki bilgiyi elde etmede yetersiz ve 

çaresizdir. Bu bağlamda Tanrı’nın var olup olmadığını ve ne şekilde olduğunu bilemeyiz. Çünkü 

insan bilgisi bunu anlamada yetersizdir.4 

                                                      
1 Küçük, Hasan, “Antikçağdan Günümüze Sistematik Felsefe Tarihi”, Dersaâdet Yay., İstanbul, 1985 
2 Küçük, Hasan, a.g.e., s. 401; Cevizci, Ahmet, a.g.e., s. 230 

3 Küçük, Hasan, a.g.e., s. 402; Cevizci, Ahmet, a.g.e., s. 230 
4 Cevizci, Ahmet, a.g.e., s. 234 
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Bütün bu görüşlerin karşısında önemli sorular dikkete alınmaktadır. Kim Tanrı’yı Kabul 

eder, niçin Kabul eder ve inancının sebebi nedir? Bu sorların yanıtı ise tek bir muhatabı 

bulunmaktadır. İşte insan! Zira insan her daim nereden geldiğini, niçin geldiğini, nerede 

bulunduğunu, nereye varacağını kendi kendinden sormaktadır. Bu soruların karşısında mutlaka bir 

mücit ve yaratıcının olmasını bekler ve bu anlayış insan yapısı (metafiksel ve fiziksel olarak) için 

kaçınılmaz bir gerçektedir. Mevlânâ zaten bu konu ile ilgili kendi mesnevisinde açıklıyor: 

 

 ل از احوال دل خویشتنمکه چرا غاف همه شب سخنمروزها فکر من این است و

 به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم  از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود

 

Günlerce hep düşünüyorum ve geceleri kendi kendime söyluyorum. Neden gönül halimden 

gafilim diye soruyorum. Nereden gelmişim, gelişimin sebebi nedir? Sonunda nereye gideceğim ve 

son yurdumu göstermiyorsun? 

 

Bilindiği gibi insan varlığına, insanın ne olduğuna ilişkin sorular tam olarak bilinçli olmasa 

bile, felsefenin başlangıcından beri söz konusudur. Her filozof “İnsan nedir?” sorusunun yanıtını 

arama çabası içinde olmuştur. Böyle bir soru, insana ilişkin en genel  soru olması bakımından 

kendi içinde birçok soruyu da saklamaktadır. İnsan niteliğine yönelik soru ile aslında şunlar da 

sorulmuş olur: “İnsan doğası nedir?” “İnsanın bir doğası var mıdır?” “İnsanı insan yapan şey 

nedir?” “İnsanın ayırt edici özellikleri, nitelikleri nelerdir?” “Bunlar tözsel ve değişmez bir 

yapıya mı sahiptirler?” “İnsanın canlılar dünyasındaki özel yeri neye dayanır?” 

 

Düşünce tarihi içerisinde yapılan insan tanımlarını değerlendirmeden önce insanın sözlük 

anlamına baktığımızda, “Homo sapiens türünün bir üyesi yani akıl sahibi bir varlık” 1şeklinde 

bir tanımla karşılaşmaktayız. Yunanlıların ulaştığı bu düşünce, insanın bir “akıl sahibi varlık” 

olduğudur. Bu düşünce ilk olarak Anaxagoras (M.Ö. 500–428) tarafından dile getirilmiş, Platon 

ve Aristoteles tarafından da felsefî biçimde açıklanmaya çalışılmıştır. Fakat bu insan tanımı, 

sadece belli bir döneme ve bu dönemin düşünce yapısına göre yapılan bir tanımdır. 

 

Nitekim Sokrates (M.Ö. 469-399), insan problemine ahlâki açıdan yaklaşmış ve insanın 

ferdi yapısından ziyade insanlığın ortak yapısını ele almıştır. Bununla birlikte Plato ise insanı, ruh 

ile beden olarak dikkate almıştır ve bu konudaki düşüncelerini insan ile devlet arasında kurduğu 

paralellikten hareketle kanıtlamaya çalışmıştır. Onun düşüncesine göre insan, makrokozmosun 

minyatürü konumundadır. 

 

Başka bir Yunan düşünürü olan Aristoteles ise insanı ruh ve bedenden oluşmuş bir varlık 

olarak Kabul eder ve ruh, insanın özünü oluşurur diye açıklama yapar. Ona göre, insan bir doğal 

varlıktır ve yapma- yaratma gücüne sahip olan bir varlık sayılıyor. Ortaçağ Batı düşüncesinin 

                                                      

1 Cevizci, Ahmet, “Paradigma Felsefe Sözlüğü”, Paradigma Yay., İstanbul, 2005, s. 925 
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önemli simalarından biri olan Descartes ise insanı, özü düşünmek olan ruh ve özü yer kaplama 

olan bedenden oluşmuş bir varlık olarak kabul eder. Filozof, insanı tanımlamanın ilk başta, insanın 

tanımını veren kavramların analiz edilmesine bağlı olduğunu ve sadece akıllı ya da hayvan 

demenin insanı tanımlayamayacağını belirtmektedir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra daha 

kapsamlı ve tutarlı bir tanımın elde edilmesi gerektiğini belirtmektedir.1 

 

Ancak İslâm düşüncesi çerçevesinde insanı yorumlamış olan müslüman düşünürler, insanı 

sadece tek yönüyle ele almazlar. Onlar insan varlığını hem metafizik boyutuyla hem de fiziki 

boyutuyla ele alırlar. Örneğin: İslâm filozofu Fârâbî’nin sisteminde insan, dört unsurdan 

başlayarak sırasıyla madenler, bitkiler ve nihayet düşünmeyen hayvanlara kadar yükselen ay- altı 

oluş dünyasının en son düzeyinde yer alan en karmaşık ama en mükemmel tabiat varlığıdır.2 Hatta 

bu konuyla ilgili “El-Medinetü’l Fâzıla” (İdeal/ utopia Devlet) adlı eserinde ruhun tanımından 

çok, onun özelliklerini sıralamayı tercih eder. 

 

İbn Sinâ felsefesinin ağırlık noktasını psikoloji, psikolojisinin ağırlık noktasını ise insan 

nefsi yapar ve insan tabiatı hakkında düalist bir anlayış sergiler. Ona göre beden ile nefs arasında 

esaslı bir bağlantı yoktur. Ruh ise bedenden ayrı bir cevherdir. Çünkü beden, yetkinliğini yitirince 

ruh, varlığını devam ettirir. İbn Sinâ, insanı hayvan sınıfında görürerek insan varlığını şöyle 

açıklar. “İnsanın, akıl (nefs-i nâtıka) denilen, kendine has insanî bir ruhu (nefs- i insanî) vardır. 

Zira bu ruha has, en bariz ve ilk göze çarpan özellik konuşma ve düşünmedir. ‘Akıl (nefs-i 

nâtıka)’ sözü ile onun sadece mantığın ilkesi olduğu kastedilmez, bilakis bu söz onun, bizzat 

özüne has bir ad olarak kabul edilmiştir.” 3 

Diğer bir İslâm filozofu Gazzâlî (1058-1111) ise insanı mikrokozmik bir varlık olma 

çerçevesinde ele alır. İnsanın “emr âlemi” (akıl âlemi) ile “halk âlemi”(nesneler dünyası)’ne ait 

yönlerini belirtir. Gazzâlî insan faaliyetlerinin merkezi konusunda kalbe daha fazla ağırlık verir. 

O, nefs terbiyesi ve ruh temizliği ile insanın kalbî tecellilere erişeceğini ve hakikatin bilgisine 

ulaşacağını söyler.4  

Ancak Mevlânâ açısından insanı tanımak ve insan ile Tanrı arasındaki aşkı anlamlaştırmak 

ancak tasavvuf litreratürü üzerinden anlamak ve kavramak mümkündür. Tasavvufun “insan 

nedir?” sorusuna vereceği cevabı ancak tasavvuf alanında çalışan  düşünürlerin açıklamalarıyla 

elde edebiliriz. Tasavvuf düşüncesinin insan anlayışına göre: “İnsan, evreni anlamaya çalışmaktan, 

yaratılıştaki sırrını kavramaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Bu ise, Tanrı’nın kendini 

bilmeyi arzu edişi demek olan ilâhî ve ebedî aşk’dan pay  almak ve yine bu arzu edişteki mutlak 

iradeye kendini teslim etmektir. Çünkü bu bilişin gerçekleşmesi anlamında, Tanrı’nın muradı ve 

dolayısıyla asıl muhatabı insandan başkası değildir. Bütün yaratılmışlar içinde sadece insan 

                                                      
1 R. Descartes, Metot Üzerine Konuşmalar, (Çev. Mehmet Karasan), M.E.B Yay., Ankara, 1997, s.  38; Yakıt, 

İsmail, a.g.e., s. 24; Weber, Alfred, a.g.e., s. 221. 
2 Aydınlı, Yaşar, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yay., İstanbul, 2000, s. 77 
3 İbn Sina, Risaleler, (Notlar ve Çev. Alparslan Açıkgenç- M. Hayri Kırbaşoğlu), Avrasya Yay., Ankara, 2004, s. 

116 
4 A. J. Wensinck, La Pense de Ghazzâlî, Paris, 1940, s. 63 
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varlığın özünü, Tanrı’nın mutlak güzellik ve iyiliğini sezebilir. Tanrı ona “kendi ruhundan 

üflemiştir”1; bir başka deyişle, onu kendi kudretini bilecek seviyede yüceltmiştir. Fakat bu, insana, 

o nispette büyük bir sorumluluk yüklemek Kur’ân’ın ifadesiyle “emaneti” ona vermektir. Nasıl 

evrenin görevi, Tanrı’nın kudret ve güzelliğini bildirmek ise, insanın görevi de bu kudret ve 

güzelliği en saf şekliyle idrak etmektir. Böylelikle insan yaratılışın asıl amacı olarak ortaya 

çıkmakta, evren ve Tanrı arasında bir biliş köprüsü oluşturmakta, potansiyel (bilkuvve) anlamda 

Birlik Prensibinin kendisiyle ve kendisi açısından fark edilmek durumunda olunduğu bir ayna 

vazifesi görmektedir.”2   

 

Mevlânâ gözüyle insan çeşitli kategorilerde tanımlanmaktadır. Mesnevide karşımıza çıkan 

tanımlamalarda 3 şekilde insan tanımlaması bulumaktadır. A) Sıradan bir varlık olan insan, B) 

yaratıcı ve üstün insan, C) Tür veya kavram olarak tanımlanan insan. Mevlânâ bu tanımlamalarda 

değerli ve üstün insanı “İnsan-î Kâmil” diye adlandırır. Böyle bir özelliğe sahip olan insan ise 

kendisi ile Tanrı arasında olan ilişkiyi çok yerinde ve yeterli olarak kavrar, görevlerini anlar ve 

fiziki insan olarak ruhunu da anlamış olur. Böylece hem kendisine karşı hem de topluma karşı 

neler yapacağını ve nasıl yaşayacağını da kavramış olur. İşte bu bğlamda bütünleşmiş ve 

olgunlaşmış insan gerek fiziksel gerekse metafizik boyutlarda sadece ilâhi aşkı gözetler ve bütün 

davranış, düşünce ve söyleyişlerini de Tanrı rızası için yapar. Dolayısıyla, insan terimi sadece bir 

tür ve kavram niteliğinde kalmayıp sıradanlıktan da kurtulmuş olur. Sonuç olarak insanlığı ve 

insanca davranmayı her daim hayatın tüm alanlarında sergilemiş olur. 

 

Mevlânâ’ya göre insan adını taşımış olan birey mutlaka “kendini bilen, hisseden, isteyen ve 

kendi seçtiği hedeflere yönelik birtakım iradi faaliyetlerde bulunan ve bu özelliklere sahip olan 

varlıktır. Böyle bir insan, “insanî Kâmil” adını taşımaktadır. Kamil insan ise şu özellikleri 

taşımalıdır: 

1. Bütün zıtları bir potaya koyup eritir. 

2. Ne küfürle mukayettir ne imanla. 

3. Ne dine bağlanmıştır ne mezhebe. 

4. Fakat uzlaştırıcı bir tabiatla zahiri de korur. 

5. İşlerini incelediği gibi sözlerini de inceler. 

6. Zıtları birleştirmede Tanrılığı gösterir, kullukla efendiliğini izhar eder. 

7. Her yaptığı iş ve gösterdiği davranış yerindedir.  

8. Renksizlik alemini yurt edinmiş, şekilsizlik şeklini benimsemiştir. 

9. Aktığı yerin rengini alır, geçtiği arkın şeklini gösterir. 

10. Yatağını da kendi kazar, geçidini de kendi yapar. 

 

Aşk ile Tanrı- insan iletişimi 

Bütün bu özelliklerin gölgesinde aşk kavramı anlam kazanır. İnsanın yaratıcısıyla olan 

ilişkisini şekillendiren bu kavramlardan biri, hatta en önemlisi “aşk”tır.  Aşık kul ile Tanrı arasında 

sonu birliğe ulaşan bir bağ kurar.  

                                                      
1 Kur’an, Hicr Suresi, 29. Ayet: Ve nefahtu fîhi min rûhî   وِحي  َونَفَْخُت فِیِه ِمن رُّ
2 TÜSİAD, Felsefe, Yayına Hazırlayan, Tülin Bumin, İstanbul, 2002, s. 301 
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“Bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur. Biz aşkın çocuğuyuz, aşk da bizim annemiz.” 1 

diyen Mevlana"nın tasavvuf anlayışının temel taşı aşktır. Tasavvufun ana konularından felsefenin 

temel problemlerine birçok önemli konuda yorumlar ve çözümler bulabileceğimiz Mesnevi"nin 

de çıkış noktası yine aşktır. 

 

 کاو به نسبت هست هم این و هم آن  هر که عاشق دیدیش معشوق دان  

 زنده معشوق است و عاشق مرده ای  جمله معشوقست و عاشق پرده ای

 در میانشان فارق و مغروق نیست  در دل عاشق بجز معشوق نیست

 

Kimi aşık görürsen onu maşuk bil. Orantılı olarak her iki niteliği de bulunmaktadır. Herkes 

zaten maşuktur ve aşıklık sadece bir perdedir. Diri olan maşuktur, aşık olmuştur zaten. Çünkü 

aşğın gönlünde maşuktan başka bir sevgi yoktur. Nitekim aralarında ayrılık ve ben- sen kavramı 

yoktur. 

 

Mevlânâ kendi mesnevisinde başka yerlerde aşk tanımlamasıyla pek çok derin anlamları 

ortaya koyuyor.  “Aşk bir denizdir; gözkyüzü bu denizde bir köpük.”2 , Aşk ve inanış, pek kudretli 

bir sihirbazdır.”3, “...din kazancı aşktır, gönül cezbesidir. Hak nuruna kabiliyettir.”4, “Tövbe bir 

kurtcağızdır, aşk ise ejderhaya benzer. Tövbe halkın sıfatıdır, aşk ise Tanrı sıfatı.”5, “Aşk 

aydınlıklar içindeki aydınlıklar aydınlığıdır. O ateşli mumların aksine bir şeydir. Ateş gibi görünür 

ama baştan başa nurdur, güzelliktir, hoşluktur, ibadettir.”6, “Aşkın sıfatını söylemeye koyulursam 

yüz kıyamet kopar da yine noksan kalır. Çünkü kıyametin kopacağı bir zaman, dünyanın bir sonu 

vardır. Fakat Tanrı sıfatına son nerede?”7, “Aşk denizi bir çölek gibi kaynatır. Aşk denizi kum gibi 

ezer, eritir. Aşk gökyüzünü çatlatır, yüzlerce yarık açar. Aşk sebepsiz yer yüzünü titretir.”8  Ve en 

önemli ve içerikli sözü bu beytte yatıyor: “Topraktan aşağı mısın ki toprak bile sevgiliyi bulunca 

bir bahar yüzünden yüz binlerce çiçeğe kavuşur?”9 ve ya: “Dilberler aşıkları canla başla ararlar. 

Bütün maşuklar aşıklara avlanmışlardır.”10 

 

Mevlânâ insanı, onu çepçevre kuşatan varlık alemini ve nihayet Tanrı’yı varoluşsal, 

epistemolojik, estetik ve etik yönden anlamlı bir bütünlük içinde terennüm etmeye çalışır. Aşk 

felsefesi Mevlânâ’nın nirengi noktasıdır. Bu, insan- insan, insan-Tanrı arasındaki aşık, varlığın ve 

kainatın yaratılış hakkati ve biricik sırrıdır.11 

 

Mevlânâ insan ile Tanrı arasındaki bağı tasavvufî görüş üzerinden hareket ederek ancak 

                                                      
1 Mevlânâ, “Rubailer”, Çev. M.Nuri Gençosman, M.E.B. Yay. İstanbul, 1997, s. 49 
2 Mevlânâ, “Mesnevi”, Çev. Veled İzbudak, M.E.B. Yay., İstanbul, 1991, C.5 B. 3853 
3 Mevlânâ, “Mesnevi”, Çev. Veled İzbudak, M.E.B. Yay., İstanbul, 1991, C.2 B. 2602 
4 Mevlânâ, “Mesnevi”, Çev. Veled İzbudak, M.E.B. Yay., İstanbul, 1991, C.6 B. 970 
5 Mevlânâ, “Mesnevi”, Çev. Veled İzbudak, M.E.B. Yay., İstanbul, 1991, C.5 B. 2188 
6 Mevlânâ, “Mesnevi”, Çev. Veled İzbudak, M.E.B. Yay., İstanbul, 1991, C.5 B. 2186 
7 Mevlânâ, “Mesnevi”, Çev. Veled İzbudak, M.E.B. Yay., İstanbul, 1991, C.5 B. 3735 
8 Mevlânâ, “Mesnevi”, Çev. Veled İzbudak, M.E.B. Yay., İstanbul, 1991, C.2 B. 73 
9 Mevlânâ, “Mesnevi”, Çev. Veled İzbudak, M.E.B. Yay., İstanbul, 1991, C.1 B. 1739 
10 Mevlânâ, “Mesnevi”, Çev. Veled İzbudak, M.E.B. Yay., İstanbul, 1991, C.1 B. 3845 
11 Köse, Zeynep, “Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Aşk”, Academia.edu., 12 Feb 2008, refer: Mart, 20, 2018 
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marifet yoluyla elde edilebileceğini açıklar. Mevlânâ ve tassavuf düşünürleri insan- insan ve insan- 

Tanrı arasındaki bağın kutsal aşka dönüşmesinin tekçe yolunu “ehli Kâl” olmakta değil, “ehli Hâl” 

olmakla açıklar. Bu görüşe dayanarak insan, Tanrı’yı bilemez, ancak Tanrı kendini insanlara 

bildirir. Tanrı, hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şey de Tanrı olamaz. Tanrı istemediği taktirde hiçbir 

gerçeğin de idrak edilmesi kolay değildir. Dolayısıyla, Tanrı tarafından ödünç verilmiş olan ruh, 

aşıklık derecesiyle olgunlaşıp yoğurlanarak marifete erişirse, o zaman maşuk yolunda erimek, yok 

olmak ve asıl noktaya gelemek anlamını taşır. İşte insan,bu durumda hem fiil hem de kavil olarak 

nereden hareket edeceğini anlayıp nereye varacağı gerçeğini de kavramış olur. 

 در این عشق چو مردید، همه روح پذیرید  د، بمیرید در این عشق بمیریدبمیری  

 کز این خاک برآیید، سماوات بگیرید  بمیرید، بمیرید وزین مرگ مترسید  

 

Ölünüz, ölünüz, işte bu aşkta ölünüz. Eğer böyle bir aşkla ölürseniz; hepiniz ruh bulursunuz. 

Ölünüz, ölünüz ve ölümden korkmayınız; bu topraktan kalktığınızda, semâvi olursunuz. 

 

Mevlânâ bu görüşle “ney” sesini de Hz. Davut peygamberin mezmurlarındaki sızıları gibi 

gönül sızı olarak anlatır ve ney bahane olarak içindeki vuslat özlemini “neyden duy” şiirinde 

anlatıyor. 

 

 وز جداییها شکایت می کند  بشنو از نی چون حکایت می کند

 در نفیرم مرد و زن نالیده اند   کز نیستان تا مرا ببریده اند

 نا بگویم شرح درد اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 باز جوید روزگار وصل خویش  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش  

 

 Dinle neyden, duy neler söyler sana; derdi vardır ayrılıklardan yana. Kestiler sazlık 

içinden, der beni; dinler ağlar hem kadın hem er beni. Hasret anlatmak için bulmam gerek; ayrılılık 

parçalanmış bir yürek. Aslı kaybetmişse bir insan arar; asla dönmek için hep uygun an arar. 

 

 Anlatıldığı ve bilindiği gibi Mevlânâ, hem bu dünya ve hem öteki dünyayı anlamlaştırmak 

için tek bir rotanın izlenilmesini öngörür. Mevlânâ’ya göre, akıl ve duyuların ötesinde olan 

gerçekler ancak aşk ile bulunur ve aşkı elde etmiş olan insan, kâmil bir insan olarak bütün fiziki 

boyutlarını da kutsallaşmış hale getirir. Tasavvuf görüşü zaten buradan hareket ederek akıl, zihin 

yetileri ve duyuları “Mutlak Gerçek”in kavramasında ve ifade edilmesinde yetersiz buluyor. 

Gerçek bilgiye ulaşmak için yok olmak gerekir. “objektif bilginin sübjektif olarak idrak 

edilebileceği bir durumu ifade etmekte ve gündelik bilinç düzeyini aşarak yeni bir bilinç 

formuna ulaşmayı gerekli kılmaktadır. Bu da teorik ve istidlalî bilgiyi aşarak teslim olmayı 

gerektirir. Dolayısıyla Mevlânâ’ya göre bütün bunlar için yol gösterici yani kılavuz sadece aşk 

olacaktır.” 1 

  

 ندیدم همچو تو پیدا نهانی  مثال عشق، پیدایی و پنهانی   

 

                                                      
1 Baykan, Erdal, Düşünceye Gelmeyen Tanrı Sorunu ve Mevlânâ, Bilge Adam Yay., Van, 2005, s.  83 
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 Aşk gibi gizli ve görünürsün; senin gibi görünen görünmezin gibisini görmedim. 

  

Mevlânâ, aşkı Tanrı tanımında kullanmaya çalışmaktadır. İnsanoğlu gerçek aşkı 

bulmadıkça geröeklere varamayacağın da ifade etmektedir. O, insanı daima aşık olmaya teşvik 

ediyor ve hakikat tadının alınmasını da ancak bu yolla aktarıyor. Aşık olmadan maşuka varmayı 

olası bilmemektedir. Ona göre, Tanrı’ya ulaşmanın en sağlıklı yolu aşk’tır. Ancak bu yolla da 

Tanrı’yı bulamayanlar olabileceğini düşündüğü için o, aklî deliller de ileri sürmektedir. Yine de 

bütün bunlara rağmen onun için Tanrı’nın varlığına en önemli kanıt, Tanrı’ya âşık olmaktır. 

Tanrı’ya âşık olanın da başka kanıta ihtiyacı yoktur. Bu bir yaşantı hâli olduğu için bir delil olup 

olmadığı tartışılsa da mutasavvıflarca en değerli delil olarak kabul edilmektedir. Bu delil, inanan 

bir varlık olarak insandan yola çıkarak Tanrı’nın varlığını ispat etmeye yöneliktir. Dinî tecrübe 

delili olarak da isimlendirilen bu delilde, insanın, baştan inanan olması gerektiği ve bir yaşantı hâli 

olduğu için diğer delillerden farklıdır.1 

 

Aşkı, Tanrı’ya ulaşmada önemli bir yol olarak sisteminde işleyen Mevlânâ, onu bütün 

varlıkların var olma sebebi olarak da görür ve insanın, Tanrı’ya ulaşmada aklı mutlaka kullanması 

gerektiğini belirtir. Ona göre, Tanrı’ya ulaşmada hem aklı hem de aşkı bir vasıta olarak görür. 

Fakat o, aşk ile hakikatlere ulaşmayı akıldan üstün kabul eder. Bu durumu Mevlânâ şu şekilde 

ifade eder: 

 در حجاب از نور عرشی می زیند  عقل و دلها بیگمانی عرشی اند

 2 بسته اند اینجا به چاه سهمناک همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک

 

Akıl ve gönüller şüphesiz arşîdirler. Hicapta arşın ışığıyla yaşıyorlar. Harut ve Marut gibi 

temizler; ancak burada korkunç kuyuya bağlamışlar onları. 

 

 مابقی تو استخوان و ریشه ای  ای بردار تو همان اندیشه ای 

 3 گلخنی ی ور بود خاری، تو هیمه  گر گلست اندیشه ی تو گلشنی

 

 Kardeş, sen ancak o düşünceden, o ruhtan ibaretsin. Mütebaki varlığın bakımındansa 

kemik ve deriden başka bir şey değilsin. 

 

  عشق نبود هرزه سودایی بود  غیر معشوق ار تماشایی بود

 4 هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت آن شعله است کو چون برفروخت عشق

 

 Eğer maşuktan başkasına bakılırsa, bu aşk değildir; boşuna sevdadır. Zira aşk yakıcı alev 

olarak yandığında maşuktan başka ne varsa onu yakıp yok eder. 

 

Mevlâna insan ve Tanrı arasında olan bağın gönül yolu ile gerçekleştiğine vurgu yapsa da 

                                                      
1 Yeniterzi, Emine, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, TDV Yay., Ankara, 1995, s. 49 
2 Mevlânâ, Celaleddin Muhammed, “Mesnevi-yi Manevi”, 9. Baskı, Amir Kebir Yay., Tahran, 1987, s. 851 
3 Mevlânâ, Celaleddin Muhammed, “Mesnevi-yi Manevi”, 9. Baskı, Amir Kebir Yay., Tahran, 1987, s. 38 
4 Mevlânâ, Celaleddin Muhammed, “Mesnevi-yi Manevi”, a.g.e., s. 855 
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diğer faktörleri de dikkate almaktadır. 

 

Akıl 

Akıl kelimesi mastar olarak sözlükte; bağlamak, menetmek, sığınmak, alıkoymak gibi 

anlamlara gelir. Felsefe ve mantık terimi olarak ise insana has olan, varlığın hakikatini idrak eden, 

maddî olmayan fakat maddeye tesir eden basit bir cevher; maddeden şekilleri soyutlayarak kavram 

haline getiren ve kavramlar arası ilişki kuran, kıyas yapabilen güç anlamlarına gelir. Yine felsefî 

tanımıyla akıl; “Kendisinin de ilerisinde olan, kendini anlama eylem ve çabasında olan yetidir.” 

Din ve tasavvufa göre ise akıl; hak ile batılı, güzel ile çirkini birbirinden ayırt eden, bilginin esasını 

teşkil eden ilâhî güç ve nur, Tanrı’ya ibadet ve cennete girmeye vasıta olan ışık162 olarak 

tanımlanır. 

Sufîlere göre akıl, maddî âlemi kavrama gücüne sahiptir. Eğer akıl yaratıcıya yönelirse erir 

gider. Çünkü akıl, kendisinin bile ne olduğunu bilmezken Tanrı’yı bilmesi asla mümkün değildir. 

Mezkûr düşünürlere göre aklın, Tanrı’yı bilmek konusunda ulaşabileceği en son nokta da hayret 

ve dehşet içinde kalmaktır. Bu anlamda aklın aciz olduğunu bilmek en yüksek idraktir.1 

Sufî bir düşünür olarak Mevlânâ, akıl kavramına eserlerinde sıkça  değinmekle beraber onu 

Tanrı’nın yarattığı en üstün manevî varlık olarak da tanımlar ve altın taç olarak nitelendirir. Ayrıca 

Mevlânâ, aklın yaratıldığında Tanrı’nın bütün emirlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirtmektedir. 

Bu nedenle Tanrı, aklı yüce bir varlık kılmıştır. Nitekim ona göre, insanlar akıl sayesinde Tanrı’yı 

tanımaya çalışacak ve ona kulluk edeceklerdir. Tanrı akıldan daha yüce bir varlık yaratmamıştır. 

Her iki âlemden önce yaratılan varlık akıldır. İnsanın da akıla sahip tek varlık olması itibariyle 

insan da yüce ve değerli bir varlıktır. 2 

Aklın önemini her fırsatta vurgulayan Mevlânâ, aklın insan hayatında yol gösterici bir 

rolünün olduğunu belirtmektedir. O, aklın bu işlevinin insanları yanlışa düşmekten alıkoyduğunu 

belirtir. Ona göre akıl, insana zarar verecek huylardan, onu kötülük yapmaya iten nefsi arzu ve isteklerden 

geri adım atmasını sağlar. Bu anlayışı şu beyitlerde görebiliriz: 

  3بساید مرگم اگر عشقم، همان            آفریدست عشق مي از حق مرا

Hak beni aşk meyinden yaratmış. Ölümüm bile beni çürütmeye sevk ederse yine aynı aşkım. 

 که ز بیمش نفس در زندان بود  عقل در تن حاکم ایمان بود

 

Akla değer veren Mevlânâ, sözlerinde bazen aklı övdüğünü görüyoruz. Bazı yerlerde ise 

yerdiğini görmekteyiz. Bütün sûfiler gibi, Mevlânâ da yerdiği ve karşı çıktığı aklı hissi ve maddi 

alemle ilgili olan tecrübe akıl değil, bu alemin ötesine ait hükümler veren ve ilâhi hakikatı idrak 

etme iddiasında olan nazan ve metafizik akıl diye dikkate alır. 4 

 

                                                      
1 Uludağ, Süleyman, “Akıl”, DİA, C. II, İstanbul, 1991, s. 246 

2 Mevlânâ, “Fîhi Mâ Fîh”, (Ç. Abdulbâki Gölpınarlı), İnkılâp Yay., İstanbul, 2009, s. 66. 
3 Mevlânâ, Celaleddin Muhammed, “Divan-i Şems”, Teshih: Badiü’l Zaman Furuzanfar, 4. Baskı, Kitab-i Parse 

Yay., Tahran, 1985, s. 268 
4 Riyahi, Pari;  Nasr, Seyyed hasan, “ Mevlânâ’ya göre Akıl”, Hikmet Yay., Tahran, 2002, s. 58 
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Mevlânâ’ya göre insan aklı, ancak fizikî alanı bilebilir ve ona göre hükümler ileri sürebilir. 

Yani aklın alanı sadece sınırlı ve sonlu dünyadan başka bir yer değildir. Eserlerinden anlaşılacağı 

üzere Mevlânâ, insan aklını bilme ve ayırt etme yetisi olarak araz, yani cevher ve cisme bağlı 

olarak varlığını gösterebilen ve devamlı olmayan şey olarak kabul eder. Bu anlamda zaman ve 

mekânla sınırlı olan insan aklı, ancak sınırlı ve sonlu olan şeyleri bilebilir, sınırsız ve sonsuz olan 

hakikati ise tam anlamıyla bilemez. Mevlânâ’ya göre insan aklının yapması gereken şey, evreni 

ve onu yaratanı düşünmek ve anlamak, buna göre de O’na itaat etmesi gerektiğini kavramaktır. 

Bundan da anlaşılıyor ki akıl, metafizik evreni ancak doğrudan sezgisel bir kavrayışla ve ilâhî 

yardımla bilir ve tanır. 

Mevlânâ, Mesnevi’sinde insan aklına dair şu beyitleri sıralar: 

 در مراتب از زمین تا آسمان  این تفاوت عقلها را نیک دان

 ست عقلی کمتر از زهره و شهابه  ست عقلی همچو قرص آفتابه

 1 هست عقلی چون ستاره آتشی  عقلی چون چراغی سرخوشیهست 

 Akıl arasında olan farklılıkları iyice anla; Onların arasındaki fark, yerle gök arasında olan 

farklar kadardır. Güneş gibi parlak ve büsbütün olan akıl da var; Mars ve kuyruklu yıldız gibi 

değersiz akıl da. Akıl var ki onun ışığından serhoş olursun; akıl var ki yanar yıldız gibi yakar seni. 

Mevlânâ’ya göre, akıl sınırlıdır. Ancak bazı akıllar üstündür ki, bunlar da veliler ve 

peygamberler aittir. Yalnızca onlar, insanın cüz’î aklını küllî akla, yaratılış sırrına ulaştırabilir. 

Elbette bütün bu verilerden hareketle Mevlânâ’nın aklın rasyonel yanını küçümsediği sonucuna 

varmak bizi yanlışa götürür. Çünkü o, bütün varlıkların iç ve dış yapısının sezgi ve rasyonel akılla 

kavranabileceğini söyler. Akıl, onun sisteminde mutlak hakikatlere ulaşmak için bir basamaktır. 

Mesnevi’si incelendiğinde de görülecektir ki o, süreçleri önce akıl bağlamında ele alır, sonra 

bunları sezgi potasında toplayarak yeniden konumlandırır. 

 Mevlânâ, akıl ile aşk arasında bağlantısını da dikkate alarak ona sezgi adını vermektedir. 

Onun düşüncesinde, akıl, maddi- manevî birtakım bilgiler elde edebilir, fakat bir yere kadar 

ilerleyebilir. Gerçeğin bilgisini kavramada akıl, yetersiz kaldığında başka bir güç devreye girer ki, 

bu güç sezgidir. Sezgisel gücün gerçeği tam kavrayabilmesi ve kuşatması için ise birtakım şartlar 

gereklidir. Bu ise kalbi tutkulardan ve olumsuz duygu ve düşüncelerden arındırmak, kendini ve 

ruhunu iç ve dış etkenlerden kurtarmakla olur. Bunu gereğiyle yerine getiren kişinin bilinci tam 

olarak uyanır ve sezgisel bilgiye açık hale gelir.2  

Mevlânâ’nın akla verdiği değer, aşkla Tanrı’ya ulaşmış akladır. Onun düşüncesinde akıl 

tek başına hakikatleri kavramada yetersizdir, bu yüzden akılla gelinen belli bir aşamadan sonra 

aklın yerini aşka bırakması gerektiğini söyler. 

 

Nefs- akıl 

                                                      
1 Mevlânâ, Celaleddin Muhammed, “Mesnevi-yi Manevi”, 9. Baskı, Amir Kebir Yay., Tahran, 1987, s. 548 

2 Özdemir, Hasan, “Mesnevi’de Rasyonellik ve Sezgisellik Boyutları Bağlamında İnsan”, Uluslararası Düşünce ve 

Sanatta Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale, 2006, s. 271 
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Nefs, İslâm felsefesinde, insan varlığının bedensel ya da daha çok biyolojik ihtiyaçlarının 

bütününe birden verilen addır. Nefs, tasavvufta zaman zaman, insanı dünyadaki geçici varlıklara, 

gösterişe, maddeye, tutkulara yönelten, bundan dolayı her zaman iradenin kontrolü altında 

tutulması gereken bir iç eğilim olarak tanımlanırken, bazen de, insanın Tanrı ile birleştiği yer, 

gönül ve düşünce gücü olarak tanımlanmıştır. Mevlânâ düşüncesinde de nefs, insanın bedenine 

hükmeden olumsuz bir güç/kuvvet ve unsurdur.1  

Mevlânâ insan varlığını ormana benzeterek onda iyi-kötü, olumlu-olumsuz huyların 

olduğunu belirtir ve hayvan benzetmeleriyle bu huyları açıklamaya çalışır. Nefs, her ne kadar kötü 

olursa olsun onu ıslah ve terbiye edip disipline etmek mümkündür. Tasavvufta nefsin terbiyesi 

onunla şiddetli mücadele ve meşakkatli bir eğitim hayatıyla gerçekleşmektedir. Nitekim Mevlânâ 

da nefsle mücadele edilmesi gerektiğini sürekli vurgulayarak onunla nasıl mücadele edileceği 

hakkında yol gösterici metotlardan bahseder. O, nefsle mücadelenin çeşitli yollarının olduğunu ve 

bu mücadelenin uzun olduğuna işaret eder. Bu yolların başında insanı Tanrı’dan alıkoyan beşeri 

arzuların birer birer yok edilmesi ve yalnız ilâhî iradenin egemen kılınması gelir. Mesnevi’den bir 

örnekle bunu kolayca anlamak mümkündür: 

 تا به هفتم آسمان افروخت علم   آدم خاکی ز حق آموخت علم

 2 کوری آن کس که با حق در شکست  نام و ناموس ملک را در شکست

 Toprağa mensup insan, Hak’tan ilim öğrendi ve o bilgi ile yedinci kat göğe kadar bütün 

âlemi aydınlattı. Tanrı’ya şüphe eden kişinin körlüğüne rağmen meleklerin adını, sanını unutturdu. 

Özetlemek gerekirse Mevlânâ görüşünde, nefis, insandaki kötü huyların ve olumsuzlukların 

merkezidir. Ancak her ne kadar nefs, kötülüklerin merkezinde olsa da onu dizginlemek ve terbiye 

etmek yine insanın elindedir. Mütefekkire göre insan, nefsin kötü huy ve emellerinden kurtulmak 

için çabalamalı ve nefsi terbiye etmelidir. 

 

İnsan- Tanrı ilişkisinde ruh 

Mevlânâ, insanı oluşturan unsur ve kuvvetlerden biri olarak ruh kavramını kullanmış. Çoğu 

zaman ise onun yerine bu kavramın anlam kapsamında yer alan can kelimesini kullanmayı tercih 

etmiştir. Ruhun tanımı ve mahiyeti hakkında düşünürler arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 

Dolayısıyla, Mevlânâ’nın da bu konudaki düşünceleri kendinden önceki bazı ruh telâkkilerinden 

kısmen de olsa etkilenmiştir. Bu etkilenmenin hem antik çağ Yunan felsefesi hem de İslâm 

düşüncesi bağlamında olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Mevlânâ’nın, gerek ruhun tanımı 

ve mahiyeti ile ilgili düşüncelerinde ve gerekse de ruh-beden ilişkisine dair yorumlarında birtakım 

etkilerin izleri görülmektedir.3 

İnsanı oluşturan unsur ve kuvvetlerin insanın bütünlüğünü bozmadığını her fırsatta 

                                                      
1 Erginli, Zafer, “Mesnevi Perspektifinden Madde ve Mana Arasında İnsan Gerçeği”, Uluslar arası Düşünce ve 

Sanatta Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale, 2006, s. 251 
2 Mevlânâ, Celaleddin Muhammed, “Mesnevi-yi Manevi”, 9. Baskı, Amir Kebir Yay., Tahran, 1987, s. 50 
3 Sözen, Kemal, “Mevlânâ Düşüncesinde Ruh Tasavvuru”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu, 

Bildiriler, Çanakkale, 2006, s. 83 
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vurgulayan Mevlânâ, birtakım din ve sistemler gibi ruhla bedeni tamamen ayırmamaktadır. O, 

genel manada ruh-beden bütünlüğünü kabul etmektedir. Mevlânâ, hem ruhu hem de bedeni değerli 

bulmakla beraber, insan için ruhun bedenden daha önemli olduğunu vurgular: 

 دل مده اال به مهر دل خوشان نشانمهر پاکان در میان جان 

 تاریکی مرو، خورشیدهاستسوی  کوی نومیدی مرو امیدهاست

 تن تو را در جبس آب و گل کشد  دل ترا در کوی اهل دل کشد

 1رو بجو اقبال را از مقبلی  هین غذای دل بده از همدلی

Temizlerin muhabbetini tâ canının içine dik. Gönlü hoş olanların muhabbetinden başka 

muhabbete gönül verme. Ümitsizlik diyarına gitme, ümitler var. Karanlığa varma, güneşler var. 

Gönül, seni gönül ehlinin diyarına götürür. Ten ise seni su ve çamur hapsine çeker. Bir gönüldaştan 

gönül gıdasını almayı bil. Onunla gönlünü gıdalandır. Yürü, ikbali bir ikbal sahibinden öğren. 

Mevlânâ, ruhun gizli olduğunu, niceliğinin ve niteliğinin olmadığını söyler. Bu yüzden ruhu 

örnekler vererek anlatmak imkânsızdır. Mevlânâ, ruhun tanımı ve mahiyetiyle ilgili söz 

söylemenin çok zor olduğunu, insan aklının ruhu anlayacak kadar yetkin olmadığını söyler. 

Mevlânâ’ya göre ruh, kaynağını Tanrı’dan alır. Bu anlamda Tanrı-insan ilişkisinin ruh boyutu ilâhî 

ruhun yansıması olarak ortaya çıkar.  

 له چیزهاشد مطیعش جان، جم  جان چو افزون شد گذشت از انتها 

Bir can, oldu da son mertebyi de aştı mı, artık her şeyin canı, ona müti olur. 

Ayrıca Mevlânâ, ruh ve beden arasında ilişki kurarken çeşitli metaforik anlatımlar sergiler. 

Ona göre ruhun bedenden önce ferdi bir varlığı yoktur. Onun düşüncesinde, ruh mekânsızdır ve 

bedeni geçici bir süre için seçmiş. Dolayısıyla, her hangi bir formu, şekli yoktur; ne yer yüzünde 

ne de gökyüzünde kalmayı ister. Ruh aslı vatanına ulaşmayı tercih eder ve bu arzu ile yanar tutuşur. 

Mevlâna, ruhun aslı vatanına ulaşma çabasında “Ney” metaforunu anlatır. Nitekim ney 

kamışlıktan kesildiği için durmadan şikayet ediyorsa, ruh da asıl vatanına ulaşmak için çabalar 

durur. 

 

 

SONUÇ 

Mevlânâ düşüncesinde insanı oluşturan ögelerden biri olan gönül(kalp) önem arz 

etmektedir. Zira ondan çıkan sözler (Gönül sözleri) ve yakarışlar “Hâl” durumunu anlatandır. 

“Kal” değildir. Nitekim bu olayın tam anlamını “Musa ve Çoban” hikayesinde görmekteyiz. 

Çoban kendi gönül diliyle Tanrı ile iletişimde ve algıladığı gibi aşk beslemektedir. Tanrı’yı bildiği 

gibi gönlünde tutmakta ve ona karşı sevgi beslemektedir. Hz. Musa’nın öğretileri ve ikazlarının 

şiirdeki anlatısı, zaten “Kal” olayından uzaklaşarak “Hâl” olayına çevrilmeyi öngörmektedir. 

Sonuç olarak Mevlânâ’ya göre, insan, ancak aşkla Tanrı’ya ulaşabilir ve varlığını Tanrı’nın 

                                                      
1 Mevlânâ, Celaleddin Muhammed, “Mesnevi-yi Manevi”, 9. Baskı, Amir Kebir Yay., Tahran, 1987, s. 83 
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sıfatlarında yok edebilir. Mevlânâ, her ne kadar Tanrı’nın isim ve sıfatlarını kendi mesnevisinde 

doğrudan adlandırmamışsa da bu konudaki fikirlerinin açık olduğu görülmektedir. Tanrı’nın 

sıfatları konusunda Mevlânâ’nın düşüncelerine bakıldığında, onun genel felsefî perspektiflerden 

uzak durduğu ve onları eleştirdiği görülür. Dolayısıyla o, Tanrı’yı ilk sebep olarak kabul eden 

düşünceleri eleştirmektedir. Çünkü onun düşüncesinde Tanrı ilk sebep değil, varlıkları iradesiyle 

yaratan bir yaratıcıdır. 

Mevlânâ’nın derin insan analizi sistemine bakıldığında insanı oluşturan unsur ve 

kuvvetlerden  de bahsettiğini görmekteyiz. Bu unsur ve kuvvetler; akıl, nefs, ruh ve gönüldür. 

Mevlânâ’da akıl, insanı oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Akla büyük değer veren Mevlânâ, 

onu yaratılmış en yüce değer olarak kabul edip, meleklerin sıfatlarıyla özdeşleştirmiştir. Ruh da 

Mevlânâ düşüncesinde insanı oluşturan önemli bir unsurdur. Ona göre insan bedeni ruhla anlam 

kazanır. Gönül ise mütefekkire göre insanın Tanrı ile irtibatını sağlayan unsurdur. Nefs ise insan 

bedenine hükmeden olumsuz bir kuvvettir. Ona göre insan ancak bu olumsuzluklardan kurtulursa 

hakikatlere ulaşır. 

Mevlânâ, Tanrı-insan ilişkisi konusunda, Tanrı’ya yönelmenin ve O’nu anlamanın her 

şeyden önce insanın gerçek anlamda kendini yok saymasıyla olacağını belirtmektedir. Yani insan 

kendi özüne ulaşmayı sürdürdüğü sürece Tanrı’sının bilgisine ulaşacaktır. Onun görüşünde kâmil 

insan, Tanrı ile yarattıkları arasında bir aracıdır. Çünkü Tanrı bilinmek ve görülmek için kendisine 

temsilci olarak insan-ı kâmil’i yaratmıştır. Ancak insan dediğimiz varlık, hayat süresinde ahlâkî, 

fizikî ve metafizik yönlerden yoldan sapıp, kötülüklere düşmektedir. Kötülük kendiliğinden oluşan 

bir olgu olmayıp, insana yönelten farklı sebeplerle ortaya çıkan bir durumdur. Mevlânâ, ahlâkî 

kötülüğü diğer iki kötülükten daha farklı ve tehlikeli saymaktadır. Çünkü davranış ve fizikî kötülük 

zaten ahlâkî kötlükten kaynaklandığını ve metafizik kötülükse insanın kendi elinde ve kontrolünde 

olmayan sebeplerden dolayı dışa vurulmuş bir davraış tarzı olarak nitelemektedir. Dolayısıyla, 

insan kendini her üç kötülükten kurtarmak için mutlaka kendini ytiştirmelidir. Kendini yetiştirme 

modeline gelince, insan devamlı düşünmelidir. Nedir, kimdir, nereden gelmiştir, nasıl 

yaratılmıştır, ne yapmalıdır, nasıl davranmalıdır, hangi sorumlulukları vardır, nereye varacak, son 

durak neresidir diye öze dönüş ve kâmil insan olma olanağı sağlanacaktır.  

Mevlânâ’ya göre, insan bu konular üzerinde kendini tanıdıkça, yaratanını daha fazla tanımış 

olup, ona karşı içten ve gönülden bağlanacaktır. İşte bu durum aşk olayını ortaya koymaktadır. 

Aşk tek bir yöntem olarak insanı insan yapar ve Tanri- insan ilişkisi bu şekilde gerçekleşir. İnsan 

aşkla kendine anlam kazdırdıkça hayatı ve topluma yönelik kazanımlar da sağlamış olur. 

Dolayısıyla, Mevlânâ rehberliğindeki öz tanım ise günümüz sorunlarının çözülme moldeli olarak 

kabullenmemiz pek uygun ve doğru olacaktır. 
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