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Mevlana'da aşk ahlakı 

ismail Yakıt 1 Türkiye 

Mevlana'da aşk-ahlak ilişkisi 

MEvıJ;NA'NlN aşk felsefesinin temel konulanndan birisi aşk ahlakı

dır. Aşk ahlakı, merhum hocam H.Z. Ülken'e göre; maddeye esir olmamanın, Al

lah'a yani sonsuz birliğe nlaşmanın, fertte cemiyeti, insanda insanlığı sevınenin, 

şekle değil tecelliye bakmanın, her yerde ve her şeyde O'nu görmenin adıdır (Ül

ken, Aşk Ahlfikı, s. 37). Mevlana, bu hedefe aşk ve ahiakın bir ve bütünlüğü saye

sinde vanlabileceğini savunur. Öyleyse aşkın·ahlakta oynadığı rolü daha iyi anla

yabilmemiz için, onun aşk ve ahlak anlayışına bu zaviyeden bakmamız gerekecek

tir. Şurası muhakkaktır ki, Mevlana'nın bütün eserleri, aşk kavramının odak teşkil 

ettiği bir zeminde ele alınmıştır. Bir metaforla ifade etmemiz gerekirse, pergelin sa

bit ayağı aşkın üstünde hareketli ayağı da diğer bütün konuları çevirmektedir. 

Bilindiği üzere, sevgi, muhabbet kelimesinin kökünü teşkil eden ve kaynayan su

yıın çıkardığı kabarcıkların adı olan "hub" sözcüğünün Türkçe karşılığıdır. "Habbe" 

sözcüğü de buradan gelir ve yeşermeye namzet olan tohumun adı olmaktadır. Aşk ke

limesi de, her ne kadar Kur'an'da geçmese de, ayetlerdeki "vedd" kelimesinin karşılığı 

olup, sevginin şiddetli haline denmektedir. Kök itibariyle aşk sözcüğü "aşaka" adlı ay

m zamanda yapışkan bir sarmaşık türünün adından gelmektedir. Sevgi ve aşk kavram

ları insan doğasının gereğidir. Bununla birlikte muhabbeti başlangıç, aşkı da sonuç ola

rak görenler de vardır Buna göre muhabbet çalışınakla elde edilirken, Aşk ise Allah ver

gisidir (İ.Hakkı, Jns. Kam .. , s.42 vd.). Mevlana, muhabbet ve aşk kelimelerini birbirine 

müteradif olarak kullanmıştır. Bu özelliği dikkate alarak konuyu işlemeye çalışacağız. 

Şurasım özellikle belirtmek gerekir ki, insanoğlu fıtıi olan sevgiden dolayı 

hayatında her şeyi sevgi objesi yapabilir. İlahi aşka ulaşmadan önce beşeri aşk 



950 tecrübe edilmelidir. Sevrneyi bilmeyen, sevrne tecrübesi olmayan, ilam aşka hiç 

ulaşamaz. Onun için dinde sevgi, insan olmanın bir gereği olduğu gibi, onun hem 

sebebi hem de neticesi kabul edilmiştir. Çünkü Hz. Peygamber, " ... birbirinizi sev

medikçe iman etmiş olmazsınız" (Müslim, Sahilı İman,93) diyor. Burada anlatıl

mak istenen, insaniann birbirini sevmesi, oradan imana ermesi ve ilam sevgiye 

ulaşmasıdır. Sevgi, imanın olmazsa olmaz şartıdır. Dolayısıyla beşeri sevgi, ilam 

sevgiden hem öncedir hem de onun gereğidir. Nitekim Mevlana da İlam aşkı ar

zulayan, evvela beşeri aşkı tatmalıdır kanaatindedir. Zira sevrne duygusuna ve 

tecrübesine aşina olmayan, Tanrı'yı sevrnede ~adımını atamaz. Onun için yarat-
. -. 

tığı her şeyi çift çifteyleyen Tanrı, aralannda sevgiyi var kıldı. Mevlana diyor ki: 

"Tanrı hikıneti eze1de bizi birbiriniize §şık etti. O'nun ezeli hükınüne göre karna

tın bütün zerreleri çift çifttir ve her cüz'ü de kendi çiftine §.şıktır" (Mesnevf, m, 4400). 

Kur'an'da "Allalı onlan sever, onlar da Allalı 'ı severler"(Maide, V, 54) aye

tine göre, Allah'ı sevenler Allah'ın sevdiği kimselerdir. Ayette dikkatimizi çeken 

bir husus vardır: Allah'ın sevmesi, insanınkinden önce gelmektedir. Yani önce 

Allah kulunu sever, sonra kendini ona sevdirir. Bu demektir ki, sevgide ilk adım 

Allah'tan gelmektedir. Mevlana'yı dinliyoruz: 

"Bu gönülden sevgi şimşeği çaktı mı bil ki, o gönülde sevgi vardır. 

Gönlünde Tann sevgisi arttı mı şüphe yok ki, Tann seni seviyor" 

(Mesnevf, ill, 4395-4396) 

"Kimi aşık görürsen, bil ki maşuktur. Çünkü o, aşık olmakla beraber ma

şuk tarafından.sevildiği cihetle maşuktur da. 

Susuzlar alemde su ararlar, fakat su da cihanda susuzlan arar" 

(Mesnevf, I, ı 740- ı 7 4 ı) 

Mevlana, Hz. Peygamber' e "Allah 'ın sevgilisi" anlamında "lıabfbullalı" den

diği için İslam dininin bir aşk dini olduğunu savunan M. İbnü'l-Arabi'den fark

lı düşünmemekte ve aşkı sembolik anlatımlar ve metaforik tanımlarla izah et

mektedir: Ona göre aşk, hekimdir, ilaçtır, Eflatun ve Calinus'tur. Diyor ki: 

"Ey bizim sevdası güzel aşkımız; şadol; ey bizim hastalıklanmızın lıekimi; 

Ey bizim kibir ve azametimizin ilacı, ey bizim Ejlatun'umuz! Ey bizim Ca

linus 'um uz!" 

(Mesnevf, I, 24). 
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Mevlana'ya göre aşk, dinin bir temeli, tasavvufi heyecanın ana unsuru, 

dertlerin dermanı, keşif ehlinin manevi cezbesi, irfani bilgiyle ahlaki olgunluğun 

yegane temelidir. 

Ahlak kavramına gelince; Batı dillerinde ethique ve morale gibi sözcüklerle ifa

de edilen ahlak kelimesi, dilimize Arapça'dan geçmiş çoğul bir kelime olup, "bir şeyi 

takdir etme, ölçme, bir şeyin yumuşak ve pürüzsüz olması" gibi anlamlara gelir. Teki

li olan "hulk", "huy" demek olup, hatta, tabiat ve karakter karşılığında da kullanılınak

tadrr. "Halk" sözcüğüyle aynı kökten gelmektedir. Halk, zahiren algılanabilen şekil ve 

süretlere denir ki, topluluk veya yaratılmış anlamında kullanılır. Hulk ise, hasiret ve

ya kalp gözüyle algılanabilen seeiye ve melekelere denir. Huy ve karakter anlamında 

kulJ anılmıştır. Şu halde ahlak huylar ve karakterlerin ilmidir. (Yakıt, Batı Düş. ve Mevl. 
s. 113) Ahlak, insanı insan yapan değerlerin başında gelir. Hatta insanın insan olarak 

var oluşunun en büyük funili. bu kavramla açıklanınıştır. Gerçi insan diğer varlıklar

dan akılla ayrılınıştır ama, aklıyla şu iyidir veya kötüdür diye temyiz edip, ona göre 

davranması da onun ahlakıdır. Şu halde ahlak insan tabiatının en bariz vasfinı oluş

turur. Bir başka i.Iadeyle söylersek; ahlak, toplum içerisillde insanın her türlü davra

nışlarını ve diğer canlılarla veya insanlarla olan ilişkilerilli düzenlemek amacıyla or

taya konmuş kuralların tamamıdır. Yukarıda beyan ettiğimiz gibi, konusu iyi ile kö

tüdür. Değerler felsefesirıirı bir koludur. İyiden maksat, iyi dürüst yaşamak ve mutlu 

bir hayat sürmek olduğundan, bu hususta neler yapılması gerektiğini illceler. Aşkla 

ahlak arasında bir ilişki vardır. Zira her ikisi de, yukanda beyan edildiği veçhiyle, ill

sanı diğer canlılardan ayıncı vasıflardrr. Ayrıca bu iki vasıf arasında da kopmaz bir 

ilişki mevcuttur. Öyle ki, ahlaksız aşk olamayacağı gibi, aşksız ahlak da söz konusu 

değildir. Çünkü her ikisi de insani gerçeğill açıklanması ve ortaya çıkmasında önem

li etkendir. İyi bir ahlaka sahip olmanın yegane anahtarı aşktır. Aşk, ahlaki ongunlaş

mayı daha çabuk gerçekleştirir. İnsanı adeta bir mum gibi eritip yeni bir kalıba sokar. 

Ahlaki kötülüklerin reçetesi, kin, nefret, garaz, kıskançlık, hırs, şehvet vs. gibi kalbi ka

rartan nefsani hastalıkların tek çaresi aşktır. Aşkla, sevgiyle bu marazlar yok olur, ye

rirıe güzel sıfatlar gelir. Kişirıirı kötü yönleri düzelir ve insan olgunluğa erişir. 

Mevlana'da aşk ahli'ikmm nitelikleri 

Mevlana, tasavvufi gelenekte olduğu gibi, kendi aşk felsefesillde ahlaka çok özel 

bir yer verir. Zira illsanın gerçek ilam aşka ulaşahilmesi içill ahlakının son derece 



952 düzgün olması gerektiğini savunur. Onurı için eserlerinde iHüıi aşk peşinde olan 

kimseye sürekli öğütler verir, uyarılarda bulurıur, yol gösterir. Onun aşk ahlakının 

en önemli niteliklerini, aşığın seyr ü süh1kurıda takip edeceği ahlaki değerler ve ka

zanacağı güzel vasıflar dahilinde ele almak gerekir. Burılar ana hatlarıyla: helaJ 

lokma, mihnete sabır, bütün yaratıklara hüsnü muamele, nefsi kin, garaz, nefret, 

öfke, şehvet vs. gibi olumsuz sıfatıardan tezkiye, nefsi güzel sıfatlarla bezeme, kar

şılıksız aşkı yaşama, edepten ayrılmama, Aşık-Maşılk'urı tevhidi ve aıeme T~uın na

zarıyla bakma, bir diğer ifadeyle sonsuz Bir'liğe kavıışmadır. Şimdi Mevlana'nın 

aşk ahlaki çerçevesinde değerlendirilebilecek açıktamalarını, önerilerini görelim. 
' '• 

Mevlana, nefsin kötü huylarından arınması ve ona güzel alışkanlıklar kazan

dırılması hususurıda aşkın rolünü yeri geldikçe vurgular. Nefsini tertemiz kılacak 

olan ve ilahi aşkı hedefleyen kişinin, evvela helaJ lokmayla beslenmesi gerektiğini 

söyler. Çünkü haram lokmayla ilim hikmet sadır olmaz. Mevlana'yı dinliyoruz: 

"İlim ve hikmet helaJ lokmadan doğar, aşk ve rikkat helaJ lokmadan mey

dana gelir" 

Bir lokmadan hasede uğrar, tuzağa düşersen; bir lokmadan bilgisizlik ve 

gaflet meydana gelirse, sen o lokmayı haram bil! 

Hiç buğday ektin de arpa verdiğini gördün mü? Hiç attan eşek sıpası doğ

duğunu gördün mü? 

Lokma tohumdur, mahsulü fikirlerdir; lokma denizdir, incileri fikirlerdir. 

Hizmete meyletmek ve o elliana gitmek azmi, ağıza alınan lokmanın helaı olma

sından doğar." (Mesnevf, I, 1644-1649) 

"Mideyi bırak, gönül tarafına salın, 

Salın da Ta:nn'd.an sana perdesiz bir selam gelsin. 

Kendine çeki düzen verecek bir iki adun at da, aşk kulağını tutup seni çek

sin" (Mesnevf, V, 2514). 

Görüldüğü gibi, Mevlana'ya göre, helaı lokma ilahi aşk yolunurı vazgeçil

mez unsurudur. 

Bilindiği gibi, Mesnevf'nin ilk on sekiz beyti ayrılık hikayesiyle ilgilidir. 

Kendi öz yurdurıdan ayrılmış olan insanı, kamışlıktan koparılan ney'e benzetir 

ve ney'in iniltisini insanoğlunun aynlık travmasının terennümü olarak açıklar. 

Aşık aşk yolurıda bir takım belMara uğrar. Ona gelen bu belaJ.ar, sıkıntılar, 

zahmetler ve çileler vs. aşığın kendi zatına değildir. Nefsinin hoş olmayan ahla

ki pisliklerinedir. Aslında bu sıkıntılar çileler aşık için kötü değildir. Onun nefsi

ni arındıncı temizleyici niteliktedir. Bu hususta şurıları söyler: 

ismail Yakıt Mevlana 'da aşk alıliikı 



"Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahit. 

Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki! ... 

Zaten o cefa sana değildir ki, ey oğuLsendeki kötü Jıuyadır. 

Sopayla kilime vuran, kilimi dövmez, tozlannı silker" 

Kızıp atı döven, hakikatta atı dövmez, ak.sak yürüyüşünü döver. 

(Mesnevf, III, 4009-4013) 

" ... Senin içinde de varlıktan, benlikten tozlar vardır; o toz birdenbire git

mez ki. Her derde düşmede, her zahmete katlanmada, gfıh uyurken, gfıh uyanık

ken azar azar uçar gider o toz( ... ) 

Tahtayı yontmak, onu mahvetmek için değildir; doğramacımn, marango

zun gönlündeki isteğe uydurmak içindir. .. " (Divan-ı Kebfr, III, ı 7 56- ı 7 62) 

Dosta dostun zahmeti ağır gelir mi? Zahmet, içtir, ruhtur. Dostluksa derisi

ne benzer. 

Dostluk nişanesi beladan, afetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir? 

Dost altın gibidir. Bela da ateşe benzer. Halis altın, ateş içinde saf bir hale 

gelir" (Mesnevf, II, 1459-1461) 

"Gönül aynası saf olmalı ki, orada çirkin sureti güzel suretten ayırt edebil

sin" (Mesnevf, II, 2063) 

Aşk ve zahmet adeta birbirinden ayrılmaz iki kardeş gibidir. Zahmetsiz aşk 

görülmemiştir. Özünde ilahi aşkı arayan aşık, kavuşacağı ebedi mutluluğu hak 

etmeden önce "çile" adı verilen bir süreçten geçer. Bu süre zarfında aşık, beşeri 

aşkın havasından sıyrılıp, ilahi aşkın atmosferine dahil olur. Bu dönemde aşık ol

gunlaşır, sabırlı bir kişi olur. 

"Her kimin yakası bir aşktan dolayı yırtılmışsa, o hırstan ve ayıptan tama

mıyla temizlenmiştir." (Mesnevf, I, 22) 

Kalbi karartan hırs, kin, nefret, gıybe,t tamah, lıiddet ve şehvet vs. gibi nefsin 

olumsuz sıfatlarından kurtulması gerekir. Bu nevi sıfatları şeytani ve hayvani vasıf

lar olarak niteleyen Mevlana, Mesnevf'sinin bir çok yerinde bunlan konu edinir. . 

Sevgi ve acımayı insanlık vasfı, lıiddet ve şehv~ti de hayvanlık vasfı gören 

Mevlana, sevginin insana acıma ve hoşgörü duygusu aşıladığım, lıiddet ve şeh

vetin de kötü ahlaki sıfatlar olup, böyle birisinin de acıma ve sevme duygusun

dan mahrum olduğunu beyan eder. 

Mevlana'ya göre aşk, Maşılk'tan başka her şeyi yakmaktadır. Yakılacak şeyle

rin başında nefsin olumsuz kabul edilen sıfatları, arzu ve ihtirasları, bilhassa hayva

ni vasıfları gelir. Bunlar asla dirilmemek üzere, yani insam bir daha etkisi altına ala-



954 mayacağı şekilde öldürülmelidir. Bu kötü vasıflann ölümü demek, güzel ahiili sıfat

ıann insanda dirilmesi demektir. Güzel vasıflar kazanarak hem ferdi hem de sosyal 

ahlak salıibi olan aşık, Maşuk'una kurbiyetinin hazzıyla Tann'dan sıfatlar kazanır. 

"Bu cisim, hayvani ruhun debdebesine sebeptir .. Sen daha önceden git de 

insani ruhu gör! 

İnsandan da, dedikodudan da geç de, Cebrail'in ruhunun dayanıp kaldığı 

deniz kıyısına var!" (Mesnevi, IV, 1887-1888) 

"Aşk Tanrı sıfatıdır. Fakat korku, şelıvete kapılmış kulun sıfatıdır" (Mesne

vi, V, 2184) 
' '• 

Mevlana, Kur'an'daki Hz. İbrahim'e lıitaben Tanrı'nın : "Kuşlardan dördü

nü al, onlan kendine alıştır". (Bakara, II, 260) ayetini tefsir ederken; "yol kesici 

manevi dört kuş" diyerek, bunun insan nefsinin Hakk'a ulaşmasına engel olabi

lecek menfi dört huyuna karşılık olduğunu sembolik bir aniatınıla ortaya koyar. 

Mevlana'yı dinliyoruz: 

"Bu kuşlar, kaz, tavus, kuzgun ve horozdur. Bunların içlerdeki benzerleri de 

dört huydur. 

Kaz lıırstır, horoz şehvet. Makam tavusa benzer, kuzgun arzuya." (Mesnevi, 

V, 43-44) 

Mevlana, bu dört kuşu insan psikolojisine tatbik ettikten sonra, bu manevi 

kuşların kesilmesiyle insanda kanaat, sabır, alçak gönüllülük ve güvencinin di

rileceğini bildirmektedir. (Yakıt, Batı Düş. ve Mevl., s. 134-135). 

Mevlana, insanın iyi ve kötüye kendi hür iradesiyle yönelme tabiatına sa

hip olduğunu, insanın fiilierinin meleklerinkinden daha değerli olduğunu ima 

eder. Zira aşk bir mücadeledir; kibir, azamet, cehaiet ve ahiili duyarsızlıklarla 

savaşır. Bu savaşı, hırs ve hevaları olmayan melekler yapamaz. (Köse, Mevl. Aşk 

Kavr. s. 81). Bu savaşı kazanan insan, meleklerden üstün olur. 

Mevlana, insanın öncelikle kendi egosundan, yani nefsi dürtillerden sıyrı

larak ve onları kontrol altına alarak ilahi aşka doğru gitmesi gerektiğini söyler. 

Nefsini kötü sıfatıardan arıtan ve güzel sıfatlarla donatan bir kişi, Tann'nın iste

diği haie gelmiş demektir. Bu haie insan aşkla gelmektedir. Aşk onu, egosundan 

alıp Maşukun sıfatına büründürmüştür. Bu konuda Mevlana, "Aşk, maşukun sı

fatlannın aşığın sıfatlanyla yer değiştirmesidir" (Nicholson, İsl. Suf., s. 96) diyen 

ünlü mutasavvıf Cüneyd Bağdadi ile aynı görüşü paylaşmaktadır. 

Maşukun sıfatını kazanan aşık, gönlünden onun dışındaki her şeyi söküp 

atacak, onun uğruna her şeyini feda edecektir. Maşukun sıfatını kazanmanın so-

ismail Yakıt Mevltiııa 'da aşk alıltikı 



nucu, hiç şüphesiz aşığın bütün yaratıklara sevgi gözü ile bakma mutluluğuna 

erişmesidir. Madem ki evrende her bir şey Hakk'ın tecellisictir öyleyse Hakk'a aşık 

olan ve Maşukun sıfatını kazanan aşık, O'nun tecellilerini de sevecektir. 

Burada elbette asıl olan, aşıkla maşukun değerleridir. Zira seveniri değeri 

sevgilinirı değeriyle doğru orantılıdır. Kişi mahbubunun veya maşukunun değe

rince azizdir. Onun için Mevlana'ya göre, sevgisini sevgilisine adayanların, ge

rek bu hayatta ve gerekse ahirette kazandıklan dereceler, sevgili nispetirıde fark

lıdır, değerlidir. Sevgilisi Tann olanın değeri de Tanrı kadardır. Zaten o bu ko

nuda: "Kişinin değeri nedir? Aradığı şeydir" demiyor mu? 

Aşkı sonsuz bir sevgi olarak niteleyen ve onu seçkirı velilerin sıfatı olarak 

gören ve aslında aşk'ı bir Allah vergisi telakki eden Mevlana, Tanrı'nın bu sıfatı

nın bütün varlıklara aksettiğini düşün ür. O, bir Tanrı nurudur ve bütün varlıklar

da görülür. Kişi ilahi sevgiyi tattığı sürece bu nuru, bu güzelliği bütün yaratıklar

da görür, seyreder, hayran olur. Hayranlığı artar. Hayranlık arttıkça sevgi ateşi de 

gittikçe büyür hatta aleme yayılır. Böylece irısan, Tanrı'nın bütün yaratıklarına 

karşı iyi davranmaya başlar. Zira bu hüsnü muamelesirıirı altında derin bir Tanrı 

sevgisi yatınaktadır. Böylece aşk, onu davranışlannda güzel ahlak sahibi yapar. 

Tanrı'nın yarattığı her varlığın, Tann aşkıyla sevilmesi ve onlara iyi muamele

de billunulması konusunda diğer bütün sufiler gibi Mevlana da öğütlerde bıılunınak

tadır. Zira gönlünü ilahi tecellilere hazırlayan aşığın, Tann'nın evrende her varlığa 

yayılmış sıfatıarını müşahede ederek onlan Tann'nın tecellilerinin mahzan olarak 

görüp muamelede bulunınası, hilkatirı sımnın kavranması anlamına da gelmektedir. 

Mevlaml'da aşk ahlakının en önemli özelliklerinden birisi, aşkın karşılıksız 

olması ilkesidir. Özellikle Tann'ya olan muhabbet ve aşk O'ndan gelecek nimet

ler için olmamalı, bilakis, her hangi bir menfaat beklemeksizirı O sevilmelidir. 

Gerçek sevgiyi burada gören Mevlana, Tann'ya erişen kişinin gönlünde, yaratık

lara ait bir arzu kalmayacağı kanaatindedir. Tanrı'dan bir şeyler umarak O'nu 

sevmek veya O'ndan korkmak taklitçiliktir. Mevlana'yı dinliyoruz: 

" ... Tanrı'dan bir şey umarak, Tanrı'dan korkarak sevenler, taklit defterinden 

ders okumaktadırlar. 

Nerde Hakk'ı ancak Hak içirı seven, garezlerden, maksatlardan aynlmış 

aşık?" (Mesnevf, III, 4595-4596) 

Mevlana'ya göre, Tann'yı karşılıksız seven aşık, Tann nuroyla aydınlanır, 

O'nun konağını dolu görür. Böylece dış dünyanın şekillerini arzulamaz, onların 

fenomenh;rine takılıp kalmaz, maddi alemirı huzursuzluğundan kurtıılur, Tann il-



956 haroma mahzar olup her şeyin manasım bu ilhamla anlamaya başlar. Hatta ona 

kapılar kapanmaz, geldi mi bütün kapılar açılır. (Mesnevf, VI, 865) Artık o kişi, 

nefsi - dünyevi bütün heveslerinden arınmış ve nefsine güzel sıfatlar kazandırınış 

bir halde özünü Tann'ya yöneltmiş ve Tann'ya olan bu kurbiyetinin atmosferi 

içinde ilfılıi neşvesini elde etmiştir. Artık o, tam hale gelmiştir. Nitekim Mevlana: 

"Tanrı aşkının havasında raks edenler ayın on dördü gibi noksansız ve tam 

hale gelirler" demektedir. (Mesnevf, I, 1347) 

Mevlana'mn aşk ahlakının odak noktası edep ilkesidir. O, edebe çok önem 

verir. Fakat aşığın bazı halleri edep dışı gibi gör;ün~bilir, bu onun edepten uzak 

bir yaşantısı olduğu anlamına gelmez. Bilakis o, kendisini mutlak sevgiliye ada

dığı için herkesten daha edeplidir. Mevlana'yı dinliyoruz: 

"A.şıkın nabzı, edepten dışan atar . ..fakat hakikatte ondan daha terbiyeli, 

ondan edepli kimse de yoktur. 

Ey aslı, nesli belli kişi, bu edeplilikle edepsizliği birbirine uygun bil. Zabirine ba

karsan edepsiz gibi görünür. Çünkü başında aşk davası vardır" (Mesnevi, 3678-3681) 

Mevlana edebe o kadar önem verir ki, bu kavrama ihtiyaç duymayanlan, 

yulara, bağa ihtiyacı olmayan merkeplere benzetir, hatta ona göre: 

"Edebi olmayan kimse Tann lütfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız ken

dine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur." (Mesnevf, I, 79-80) 

Mevlana'mn ahlaki fiiller hakkındaki düşüncelerini "edep" prensibinde te-
-

merküz ettirdiğini söylemiştik. Çünkü ona göre bu kavram, tasavvufi bir ahlak 

anlayışı içinde mutlu olmanın tek ve ana ilkesidir. Ayrıca, mikro kozmik aıem 

olarak telakkı edilen "insan-ı kamil" olmanın, ölümsüzlüğe erişmenin ve ebedi 

mutluluğu tatmarün yolu edepten geçmektedir. (Yakıt, Batı Düş. ve Mevl., s. ı 52). 

Hatta vahyedilmiş hakikatin tamamı edeptir. Mevlana bir gazelinde diyor ki: 

"Tasavvuf tamaniıyla edeptir. Her vaktin, her haıin, her makamın edebi vardır. 

Efendi; bilmiş ol ki edep, insanın bedenindeki ruhtur. 

Efendi; edep, Allah adamlarının gözü ve gönlünün nurudur. 

insan; süfli illernden değil, ulvi alemdendir. 

Yani bunu anla. Şu dönen feleğin dönüşündeki güzellik de edeptendir. 

Eğer şeytanın başını ezmek dilerse.'l, gözünü aç ve gör ki, şeytanın katili edeptir. 

"Ademoğlunun eğer edepten nasibi yoksa, Adem değildir. 

Ademoğluyla hayvan arasındaki fark edeptir. 

Gözünü aç da bak cümle Kelamullah'a: 

Kur'an'ın bütün ayetlerinin manası edepten ibarettir" 

(Tahiru'l-Mevlevi Şerhi, C.I, s.114-1 15 
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Mevlana'ya göre, bütün benliğini ilahi aşka veren kişi, Tann'dan başka hiç

bir şeyle huzur duymaz. O kalbinde "ruh sükilnetini" yakalamış kişidir. Bu seld

ne hali aşığa ebedi bir mutluluk verir. Çünkü gönlünde, heveslerinden annmış, 

Maşukun sıfatına bürünmüştür. llalıi aşk dışında gönlü hiçbir şeyle meşgul de

ğildir. Bu hal, onun mutluluk ahlakının bir ifadesi olduğu gibi, Tann'ya ibadetin 

de kendisidir. Diyor ki: 

"Kimin canı heveslerden annmışsa, derhal tertemiz Tann tapusunu Tann 

dergalıını görür" (Mesnevı, I, 1396; III, 4742) 

"O yüceliğe aşık olanlar, zerre zerre, fidan gibi yüceliğe koşmadalar. 

Onlann bu koşmalan "Tann'yı tespilıtir. Can için bedeni temizlemedeler" 

(Mesnevı, V, 3858) 

Mevlana'ya göre aşk ahlakının kazandırdığı mutluluk, kişiyi "tevhid "in sır

nna da götürür. Çünkü kişinin, Tann'nın dışındaki her sılretten yüz çevinnesi, 

ancak aşkla mümkün olmaktadır. Keza, Tann'nın birliği ve yüceliğinin tasdiki de 

aşkladır. I ann'dan başka hiçbir varlık yoktur diyen aşık, kendi benliğini I ann'da 

yok etmenin mutluluğunu da tadar. Mesnevtden: 

"Aşık sevgiliden başkasını seyre dalarsa bu, aşk değildir, aslı yok bir sevdadır. 

Aşk, o yalım kılıçtır ki parladı mı sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar. 

"La" kılıcı Tann'dan başka ne varsa hepsini keser, silip süpürür. Bir bak he-

le, "la"dan sonra ne kalır? "lllallalı" kalır, hepsi gider." (Mesnevı, V, 587-589) 

Mevlana'nın Allah ile insan-ı kamil arasındaki bağı karşılıklı aşkla ifade et

tiğini ve böylece iki kutuplu bir aşk anlayı.şı kabul ettiğini daha önce söylemiş

tik. Ona göre karşılıklı olarak Allalı ve insan, hem aşık hem de maşuktu. Bu dü

şüncesiyle o, "Ben Allah'a aşığım O da bana aşıktır" (Serrac, el-Luma' s. 396) di

yen Ebu'I-Hüseyin Nuri (öl: 908) gibi düşünmektedir. Mevlana bu düşünceyi sis

tenıleştirmiş ve aşkta birliğe gitıniştir. 

Sonuç 

Sonuç olarak, Mevlana'ya göre, aşkla ahlak birbirinden aynlmaz iki kavramdır. 

İyi bir ahlaka sahip olmanın yolu aşktan geçmektedir. Nefsi anndırmanın ve onu 

güzel sıfatlarla donatmanın ve Allalı'a vuslatın yolu, ahlaki ilkelerveedep dahi

linde aşkla gerçekleşmektedir. Beşeri aşk bile, ilahi aşktan nasibini aldığı sürece 

ahlakiliğini sürdürebilmektedir. Ona göre aşk, hem temizdir hem de temizleyeci

dir. Temizdir, çünkü ahlaka ve edebe dayanmaktadır. Temizleyicidir çünkü, aşı

ğı nefsani ve hayvanı sıfatıardan temizlemektedir. 
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