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ÖNSÖZ 

 

 “İslam  Sûfîzminde   Hz. İsâ  (a.s..) ’ya  Yaklaşım:Hz. Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı 

Bektâş-ı Velî  Örneği” adı ile  ele  aldığımız  konu, aslında  İslâm  düşüncesinde belli bir  yeri 

olan Hz. İsa(a.s.)’nın, İslâm Tasavvufu kapsamındaki yerini ifade  etmektedir. Hristiyanlığın 

da  temel  unsurlarından  biri  olan  İsâ(a.s.), tasavvuf  eserlerinde  hem  bir  İslam  

peygamberi  hem de  Hristiyanlık dininde  esas  konuma  sahip bir  şahsiyet  olarak  

değerlendirilmiştir. 

 İslâm sûfizmindeki  Hz.İsâ(a.s.)’yı  incelemenin, bizi oldukça  geniş  ve kapsamlı  bir  

konuyla  karşı karşıya  getireceğinin farkında  olarak, incelemeye  aldığımız  eserler  

sınırlandırılmış  ve  belirli bir  kapsam  içerisinde ele   alınmıştır. Bu sahada  şimdiye  dek  

yapılmış  düzenli bir  çalışmanın  olmadığı da  gözlemlenmiş ve  böyle  bir  araştırmaya 

gidilmiştir. Bu araştırma İslam tasavvufunun  Hz. İsâ’ya  bakış  açısını  ortaya çıkarması  

bakımından  önem  taşımaktadır. 

 Birinci Bölüm içinde; önce Mevlânâ ve  eserleri  incelenmiş, ardından  bu eserlerdeki 

Hz.İsâ(a.s.) perspektifine  dikkat  çekilmiştir. İkinci Bölümde ; aynı şekilde  Yunus  Emre  ve  

eserlerinden bahsedildikten sonra  Hz.İsâ(a.s.)’nın bu eserlerde  temsil ettiği  yer  

incelenmiştir. Üçüncü Bölümde de, Hacı Bektâş-ı Velî  ve  kaleme  aldığı  eserleri 

anlatıldıktan  sonra  Hz. İsâ(a.s.)’nın bu eserlerde  nasıl ve  ne  şekilde  ifade  edildiği  

gözlemlenmiştir. Dördüncü Bölümde; ilk üç  bölümde ele  alınan  konulardan  varılan  sonuca  

göre  Hz. İsâ(a.s.)’nın İslam sufizmindeki yeri ile  Hristiyanlıktaki  yeri  mukayese  edilmiş ve  

müşterek  başlıklar  oluşturularak  her iki anlayış içinde,  kanıya  varılan  bulgular  

incelenmiştir. 

Çalışmamızda  mümkün olduğunca  ana kaynaklar  kullanılmaya  özen  gösterilmiş  bu 

yüzden  sıkça  Kutsal  Kitaplara  ve  temel  tasavvuf  eserlerine  müracaat  edilmiştir. 

Hristiyanlık diniyle  ilgili özellikle  kendi  kaynağı olan İncil incelenmiş,kendi inanç ve 

anlayış bütünlüğü içinde  değerlendirilmeye  özen gösterilmiştir.Hz. İsâ(a.s.)’nın, tasavvufî  

eserlerde  konu  alınışının sebepleri incelenmiş ; Kur’an, Hadis, İncil  gibi   dinler  tarihi  

açısından  ana  kaynaklardaki  yeri  gözlemlenmiş  ve  sûfî  kaynaklarıyla karşılaştırılmıştır.  

İslâm sufizminde Hz. İsâ (a.s.)’nın   yerinin daha iyi anlaşılması amacı ile  Giriş 

kısmında  tasavvuf  kavramıyla  ilgili genel bir  bilgi verilmiş,  eserlerini incelediğimiz  

mutasavvıfların bakış açısıyla   değerlendirilmek üzere tasavvufî  çerçevedeki İsâ(a.s.) ‘nın 

temsil ettiği makam sunulmaya  çalışılmıştır. 
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Araştırmamızın başından  sonuna  kadar  her  konuda  yardımlarını  

esirgemeyen,çalışmamızın bu hale  gelmesindeki  büyük emeklerinden  dolayı muhterem  
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GİRİŞ 

            

           İslâm dini, müminlerin dünya hayatına ve maddî zevklere dalmamalarını, âhirete ve 

mânevî değerlere öncelik vermelerini işaret eden  bir  dindir. İslâm  Tasavvufu  ise ; insanı 

ahlâken yüceltme, rûhî saâdete erdirme, özündeki hakîkati kavratma, görünen dünyânın 

üstünde ve ötesinde görünmeyenin şuûruna erdirme çabasıyla  oluşan  bir  ilim dalıdır.   

          Varlıklar, en basitten en mükemmele doğru bir sıralamaya tâbî tutulduğunda zirveyi, 

"insan" teşkîl eder. İnsan da yaratıldığı fıtrat  üzere, istîdâd ve iktidarları çok muhtelif 

seviyeler arz eder. dünya hayatında manevi âhengin sağlanabilmesi için ruhun ön planda  

tutulmasını  öngören  tasavvufi yaklaşıma  göre  Hz. Muhammed  takip edilmesi  gerekli 

numune  bir  şahsiyettir. O(s.a.v.)’nun Hakk'a teslîmiyetini, belâ ve sıkıntılar karşısında sabır 

ve şükür hâlini, nîmetler, derya gibi önünde akarken sergilediği tevâzû ve mahviyeti, 

imkânları nispetinde her mümin  hayata geçirmelidir. İnsanın kurtuluşa ermesi, nefsindeki 

kötü sıfatlardan arınmasına, böylece amellerinin "amel-i sâlih"e, ilminin de şahsiyet 

kazanmasına, yâni "irfan"a dönüşmesine bağlı  olduğunu  savunan tasavvuf ilmi; Allah’ın 

Kurân’da "Rûhumdan (kudretimden bir sır) üfledim"  buyurarak tarif  ettiği insana, kendi 

katından bir cevheri ikram ettiğini ve  ona kıymetlerin en yücesini lütfettiğini  belirtmektedir. 

Dolayısıyla  insanoğlunu  yarattığı günden  bugüne dek  yeryüzünde  onu  kendisine  ve  

yaratılış  amacına  uygun davranışlara  daha çok  yaklaştırması için yol göstericiler  gönderen  

Allah, tasavvuf  inancına  göre  kullarından  gönderdiği olgun ve  örnek insanlara  uyulmasını 

dilemektedir.  

“Andolsun ki, sizin için; Allâh'a ve âhiret gününe kavuşacağını uman ve Allâh'ı çok 

zikreden (mümin)'ler için Rasûlullâh'ta en mükemmel bir örnek (üsve-i hasene) vardır."1
 

buyurduğu Hz. Muhammed(s.a.v.)’i  ve  ahlakını yüceltmekte, insanı böyle bir ideal 

Müslüman tipine  yöneltmektedir.Tasavvufun  yetiştirmeyi  planladığı  ideal  Müslüman  tipi, 

‘insan-ı kâmil’dir.Bu hedefe  ulaşmak  ve  insan-ı kâmil olmak  demek   bir  takım  manevî 

mertebelerin  kat edilmesi  ile  mümkün olabilir ki tasavvuf  bu  mertebelerin  her  birine  

makam  adı  vermektedir. İşte  Araştırmamıza  konu  teşkil  edecek  Hz.İsâ(a.s.)’nın  bu  

noktada  karşımıza  çıkması  gerekir ki , Hz. İsâ(a.s.)  İslâm  sufizminde ,insan-ı kâmilin  

gerekli  mertebeleri  yol  alırken  uğrayacağı  makamlardan  birini  temsil  etmektedir. 

            Hz.İsâ(a.s.) Kurân’da  kendisinden  sıkça  zikredilen, dinini tebliğ  edişi  ve  göstermiş 

olduğu mucizeleriyle  bahsedilen  bir  peygamberdir.Hristiyanlık’ta da  ana unsurlardan  birini  

                                                
1  Kur’an-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, Ahzâb, 21,s: 417 
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teşkil  eden Hz.İsâ(a.s.)’nın yaşadığı hayat, sufilerin dikkatini  çekmiştir.Hristiyanlık 

anlayışında İsâ’nın yaşamı  örnek alınarak  oluşan ruhban sınıfına karşın, sufilerin  izlediği  

yol bir  değildir. Günümüz  Hristiyanlığındaki  ruhban  sınıfı  ile  İslam  sufilerinin  farkını 

burada  izah  etmek  gerekecektir.İslam  mutasavvıflarının, kendilerini tanrının  yoluna tevcîh 

etmeleri, ruhbanlık mâhiyetinde bir faâliyet değildir.İslam tasavvufundaki bu durum, 

yürünecek yollarda yolculara rehberlik etmekten ibârettir.Ancak,  Hristiyanlıkta ruhbanlık 

vardır. Onlara göre ruhban, Allâh ile kul arasında zarûrî bir vasıta durumundadır. İslâm ın  

reddettiği bu  görüş  tasavvufta  bulunmaz..Yâni Allâh ile kul arasında bir üçüncü şahıs 

tasavvur olunamaz. Kul, Rabbine şahsen ve doğrudan her an yönelebilir ve O'na ibâdet 

edebilir.Günümüz  ruhbanlık anlayışında  bir kimsenin rahip mevcûd olmaksızın, kurtuluşa 

ermesinin mümkün olmaması, araştırmamızda  ele  aldığımız  yönüyle  İslam  Sufizminde  

yer  almayan  bir  noktadır. 

                Hz. İsâ (a.s.) diğer  tüm peygamberlerden  farklı olarak  taşıdığı  özellikleri  ile  ayrı 

bir  önem taşımaktadır.Babasız  yaratılışı, ölüleri  diriltmesi, hastalara  şifa  verebilmesi, 

körlerin gözünü açabilmesi gibi  mucizelerin  yanında ,ölümünden sonra  Allah  tarafından  

göğe  yükseltilmesine  mukâbil  kendisinden  Kurân’da  “Ruh”,  diye bahsediliyor  olması, 

tasavvufi metinleri oluşturan  mutasavvıfların  dikkatini  çekmiş  ve  mistik anlayışlarını  

açıklarken  başvurdukları özellikler  haline  gelmiştir.Sufizmin  Hz.İsâ(a.s.)  ile  ilgili  ortaya  

koyduğu sunum, İslâm’ın Hz. İsa(a.s.) ile  ilgili  anlayışını yansıtması açısından  önem  arz 

etmektedir. 

 Sufilerin Hz. İsâ(a.s.)’ya  yaklaşımı , tasavvufun  üzerine  kurulduğu temelleri arasında 

da  zikredilmektedir. Tasavvuf un  sekiz  temel  üzerine  kurulduğu bildirilen görüşe göre bu 

temellerden  birinde de  Hz. İsâ(a.s.) ‘ya  yer  verilmektedir. 

 Birincisi cömertliktir , bu  İbrahim (as)’in  sıfatıdır. İkincisi  ; rızadır  k bu, 

İshak(as)’ın  sıfatıdır.  Üçüncüsü ;  sabırdır  ve  Eyyup (as)’un  sıfatıdır. Dördüncüsü ; 

işarettir ki (Allah’ın her hadisedeki  rolünü bilmek ), Zekeriyya (as)’nın   sıfatıdır. Beşincisi ; 

kurbettir ki (yakınlık), Yahya (as)’ın   sıfatıdır. Altıncısı ;  tasavvuftur ki (mana  yolculuğu ), 

Musa (as)’ın    sıfatıdır.  Yedincisi ; aşk’tır ki , Hz. İsâ (a.s.)’nın   sıfatıdır. Sekizincisi ; 

fakirliktir (kulluğu bilmektir )  ki, bu da  Efendimiz  Hz. Muhammed  (s.a.v.) ‘in  sıfatıdır. 2 

 Sûfiliği ezoterik  bir  bilim  içerisinde  değerlendirecek  olursak  başka  disiplinlerde “ 

nirvana, yeniden  doğuş, aydınlanma, kalp gözünün  açılması, arınma , kavuşma ”  gibi   

şekillerde  karşımıza  çıktığını gözlemleyebiliriz. Tanrı ile aradaki perdeyi kaldırarak  öznel  

                                                
2   Fütuhul Gayb, Abdülkâdir  Geylâni, Bahar  Yayınları, İstanbul,trhz, s: 197   
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bilinçten,nesnel  bilince  dönmek  olarak  ifade edebileceğimiz  sûfizm, “ ölmeden  önce  

ölmek “ yani  “yeniden  doğmak”  ya da   “yaşarken  uyanmak “  gibi felsefeleri kapsar.  Bu 

bağlamda  Hristiyanlık  inancındaki Hz. İsâ (a.s.) ‘nın yeniden, ikinci kez  dünyaya  gelecek 

olması,İslam tasavvufunda  bireysel  düzlemde  ele  alınmaktadır. Hz. İsâ (a.s.) ‘nın tasavvuf  

kaynaklarında  yer  verilmiş   söz  ve  ifadelerine  göre  kişinin   kendini  bulması  yahut  - 

yeniden  doğması -  herkese  açık  olan  ‘İsâ’lık’  makamının  bilinci  çerçevesinde  Hz. İsâ 

(a.s.)’nın adeta  bir  ikinci  kez  gelişinin  gerçek  anlamıdır.3 

 Sûfî  perspektifine  göre , dinler historiozofinde her  peygamberin  temsil ettiği bir  yer  

ya da  makam  vardır. Sufilere  göre, Hz. İsâ (a.s.) ‘nın dinler historiozofindeki  yeri, 

kanunilik  ya da  şeriat  dinini  temsil  eden  Hz. Musa(a.s.)’dan  sonra  gelmekle,dinin diğer  

kanadını teşkil  eden   sevgi, aşk  ve  ruh  boyutunu  temsil etmektedir. Museviliğin  ve  

İseviliğin  her  ikisinin  birleştiği  nokta  ise , Hz. Muhammed(sav)’in  getirdiği ve  

Muhammedilik  olarak  bilinen İslam’dır. Bu yönüyle  mutasavvıflar  ya da  İslam  mistikleri 

için, İslam’ın “ İsevi  boyutunu”  dile  getirenler  ya da  temsil  edenler  denebilir. Sufilerdeki 

Hz. İsâ (a.s.)’ya  ilişkin  bu  yaklaşım, İslam’ın  ruh, mânevîyat  ve  ahlaki  boyutunu  dile  

getirecek konularını işlerken  sık  sık   Hz. İsâ (a.s.)  figürünü  kullanmaya  itmiştir.4 

 Çalışmamız esnasında  incelediğimiz  tasavvufi  eserlerde  Hz. İsa ,çoğunlukla  annesi  

Meryem  ile  zikredilmiş,  mucize  ve  üstünlüğünün  gerisinde  Hz. Meryem’in de  olduğu 

fikri gözlemlenmiştir. Hristiyanlık  ve  İslam  dinlerinde  ayrı ayrı  önemli  yerlere  sahip  olan 

Hz. İsa  ve annesi  Hz. Meryem, mutasavvıflarca  kaleme  alınan  eserlerde  genellikle  İslami 

açıdan  değerlendirilmektedir.Ancak, tasavvuf  kaynaklarında  yer  alan  kıssa  ve  anlatımlar  

incelendiğinde  bazı anlatımların  İncilde de  yer  aldığı  fark edilmiş,sufilerin  Eski ve Yeni 

Ahit’teki birçok figürü tasavvuf  yolunun  üstatları olarak görmekte  olduğu anlaşılmıştır.Hz. 

İbrahim, Hz. Süleyman, Hz. İsa gibi kişiler, sufilere göre Allah’ın özelliklerini ve 

üstünlüklerini yansıtan kusursuz insanlardır.Hepsinin öğretisi de zamanının özel bir 

platformuna dayanmaktadır.5.Anne Marie  Schimmel’e  göre de, Hz. İsâ (a.s.)  ve  Hz. 

Meryem (a.s.)   her  iki  dinin  karşılıklı  anlayış  geliştirmelerine  katkı sağlayacak  iki 

                                                
3   Hulusi, Ahmet, Bilincin Arınışı, Kit-San Yayınları, İstanbul,2005,s:232 
4
   Taşpınar, İsmail, İslam Mistik Kaynaklarında Hz. İsâ (a.s.)ile  ilgili  Anlatımlar, Uluslar Arası İslam – 

Hristiyan  Diyalog  Sempozyumu, 24-25 . 09. 2005, Yeşilköy,s: 238 
5  Mojdeh Bayat & Mohammed Ali Jamnia,Çev: Saliha Deniz, Sufi Diyarından Hikayeler,İnsan Yay., 
2.baskı 2001,S: 15-18 
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fenomendir. Şu ana kadar bu anlayış Hristiyan-İslam  diyaloğu için  çok az  dikkate  

alınmıştır.6 

           1945 yılında Mısır'da bulunan, Kıptîce yazılmış apokrif bir İncîl, Hz. İsâ’nın  sufilerin  

kendisine  verdiği yeri anlatması  bakımından  önemlidir. Derin bir merak ve ilgiyle 

karşılanan  bu İncil, içinde Hz. İsa'nın havarilerinden Didimus Yahuda Toma tarafından 

kaydedilen 114 söz içermektedir.Kilisenin kabul ettiği dört kanonik İncîl'den çok farklı olan 

bu  incilde,Hz.İsa şer'î değil irfanî bir öğretiden bahsetmekte, zahiri âlemin ötesinde, adına 

melekût denilen bir âlemin var olduğunu ve bu âlemin esrarını dile getirmektedir. Hz. İsâ’ya 

göre Melekût âlemini tanımanın önündeki başlıca engeller şunlardır:  

1. Nefse arif olmamak, 2. Nefse bağımlı olmak, 3. Dünyaya karşı oruçlu olmamak, 4. 

Zıtları tevhid etmekten aciz olmak, 5. Kadere tam anlamıyla teslim olmamak, 6. Kendisinin 

şeriatinden uzaklaşmak.  Hz. İsâ(a.s.)’dan  adeta  bir  sufi  gibi  bahseden bu kitapta  İsâ’nın 

sözlerine yer  verilmiş , mutasavvıfların  betimlediği  İsâ  ile  aynı  çizgide  yer  aldığı 

gözlemlenmiştir:İsa dedi ki: Eğer dünyaya karşı oruçlu değilseniz, Melekut’u 

bulamayacaksınız." ,  "İsa dedi ki: Arayan, buluncaya kadar, aramaktan vazgeçmesin. Ve o 

bulduğu zaman şaşıracak, şaşırdığı zaman hayrete düşecek ve her şeye hakim olacaktır." 7 

 İslâm’ın tasavvuf  kaynaklarında  Hz. İsâ  konusu  çok  geniş bir  alan taramasını  

gerektireceğinden, dinler arası kaynak  araştırmasını  beraberinde  taşıyan  uzun vadeli  bir  

çalışma  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.Bu çalışmanın,  söz konusu  problemlerden dolayı, 

kapsadığı  çerçeve  daraltılmıştır.Bunun  için araştırmamızı Hz. Mevlânâ, Yunus Emre,Hacı 

Bektâş-ı Velî’nin eserleriyle sınırlandırmış bulunuyoruz. Burada  sunulacak olan  örnekler, 

tasavvuf  literatüründe Hz. İsa  ile  ilgili ana  fikirlerin  neler  olduğuna  dair  önemli ipuçları   

verecektir. Belli  başlı  üç  mutasavvıfın  ve  onların  temel  eserlerinin  örnekleriyle  

çalışmamız  sınırlandırılmıştır. 

 Tasavvuf  eserlerindeki Hz. İsa’ya  yaklaşım konusu, diğer  İslami ilimlere  nispetle 

daha  sakin bir  anlatımla  karşımıza  çıkmakta, Hz. İsâ’nın manevi  ve  ahlaki  özellikleri 

yüceltilerek  uzunca  anlatılan  kıssalardan  oluşmaktadır. Her  ne kadar  diğer  

peygamberlerden  ve  özelliklerinden  tasavvuf  eserlerinde  bahsedilmişse de  Hz. İsa’nın  

yerinin ayrı bir  önem taşıması, Hz. İsa’nın Müslüman  bir  mistik için göğe  yükselerek  

tanrısıyla  bir  olmasının  altında  yatan  amaçtan  kaynaklanmaktadır.İlk  insan  Hz. Adem  

Allah  tarafından  yaratılarak dünyaya  gönderilmiş  bir  varlıktır. İnsanın tanrıdan  ayrılışını,  

                                                
6  Prof. Dr . Anne  Marie Schimmel’le Röportaj, konuşan : Renate  Beyer, çev: Dr. Ömer Yılmaz, 
Hristiyanlık ve İslam : Allah’a Giden farklı Yollar, Tasavvuf Dergisi, Sayı : 17, 2006, s:  352-360 
7 Özemre, Ahmet Yüksel, Toma'ya Göre İncil Ya Da Hz. İsa'nın 114 Hadisi,Kaknün Yay., İst. ; 2002, s: 251 
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neyin kamışlıktan  ayrılışına  benzeterek  ünlü eserine  başlayan Mevlânâ, tüm eserlerinde 

aslında insanın Allah’tan  ayrı  düşüşün  serüvenini anlatmaktadır. Mevlânâ  gibi  diğer  

mutasavvıflar  da, insanın  yeryüzüne  gelişinin asıl  gayesinin  Tanrı’ya  yeniden  kavuşana  

dek  dünyada maddiyattan mümkün  olduğu kadar  uzak durmak olduğunu  belirtmişlerdir. Bu 

yüzden  mutasavvıflar  ve  tüm  sûfiler için  Hz. İsâ’nın göğe  yükselerek  Tanrısına  

kavuşması, ruhun  dünyadan  yükselişine  tekabül etmektedir.Yunus  Emre ;  “İsa  gibi dünya  

koyup, gökleri seyran  eylerim”  derken   Hz. İsâ’nın   bu dünyanın  geçici zevk  ve  

arzularından  sıyrılıp  ruhunu  dünya  kafesinden  kurtardığını  ifade  etmektedir.  

 Çalışmamızda  Hz. İsâ’nın; Mevlânâ, Yunus Emre ve Hacı Bektâş Velî’nin eserlerinde  

nasıl  ve  ne  şekilde  ele  alındığını,üç  farklı  mutasavvıfın  belli  başlı  eserlerinden  en  

önemlileri  esas  alınarak incelenecektir.Bu  seçilen  eserlerdeki  Hz. İsa ile  ilgili  metinler, 

aynı zamanda  tasavvuf  literatüründe kullanılan  eserlerdeki Hz. İsa  anlatımlarını da  ortaya  

koyacak  ve  karşılaştırma  yapılmış olacaktır. 

İlk olarak Mevlânâ ve  önemli  üç eseri olan  Mesnevî, Divan-ı Kebir  ve Mektûbât’ın  

incelemesine  yer  verilmiş, bu eserlerde  Hz. İsa’ya  dair  pasaj ve  anlatımlar   konu 

edilmiştir.Hz. İsa’nın dikkat  çekilen  belirli  özelliklerinin her  üç eserde  nasıl  geçtiği 

karşılaştırılarak  ortak anlatımlar  sıralanmıştır. Daha  sonra  Yunus  Emre  ve  Divanının  

incelendiği  bölümde, Yunus’un dünya  görüşü  içerisinde  Hz. İsa’nın hangi  noktada olduğu 

araştırılmıştır.Hacı Bektâş-ı Velî’nin Makâlât  ve  Vilâyetnâme’sinin incelenip  Hz. İsa  ile  

ilgili  bulguların yer  verildiği bölüm olan  üçüncü  bölümden  sonra da  tüm bu  eserlerdeki 

Hz. İsa  motifinin  Hristiyanlıktaki  yeri  araştırılmış ve  mukayese  edilmiştir.Hz. İsa, 

dünyaya  gelişinden  başlayarak  sahip  olduğu kendine  has   beşeri  sıfatları ve  

peygamberliğinin  değişik vasıflarıyla  incelenmiş biridir.Edebî  metinlerde İsî, İsâ, Mesih, 

Mesîh-i Meryem, Mesîh İbn Meryem,İbn Meryem,Yetîm-i Dühter-i İmrân, Rûhullah, Rûh-ı 

Mücerred, Kelimetullah  gibi  adlarla  anılan  İsâ(a.s.),hakkında  müstakil eserler yazıldığı 

gibi başta  peygamberler tarihi olmak üzere  birçok eserde de  ele  alınmıştır.8 

 

 

 

 

 

 

                                                
8   Uzun,  Mustafa, ‘İsâ’,  T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, c: 22, s: 473-475 
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1. BÖLÜM 

 

HZ. MEVLÂNÂ’NIN  ESERLERİNDE HZ. İSÂ (A.S.)’YA  YAKLAŞIM 

 

 

1. HZ. MEVLÂNÂ’NIN  HAYATI  

Asıl adı, Muhammed Celaleddîn olan Mevlânâ'nın,mahlası Rûmî'dir. Daha çok, lakabı 

olan Mevlânâ ile anılır. Mevlânâ 30 Eylül 1207 yılında,bugün Afganistan sınırları içerisinde 

yer alan Horasan Ülkesi'nin Belh  şehrinde   doğmuştur.Babası,Belh Şehrinin ileri 

gelenlerinden olup, sağlığında "Bilginlerin Sultânı" unvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu 

Bahâeddin Veled'dir. Annesi ise,Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. 

1222 yılında Karaman'a gelen Sultânü'l-Ulemâ(Bilginlerin Sultânı) ve ailesi burada 

yedi yıl kalmışlardır.Bu yıllarda Anadolu’nun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti'nin 

egemenliği altında olduğundan  Konya'da bu devletin baş şehridir. Konya, sanat eserleri ile 

donatılan, ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşan bir memleket  haline  gelmiştir.Selçuklu 

Devleti’nin en parlak devrini yaşadığı bu yıllarda devletin hükümdarı  Alâeddin Keykubâd, 

Sultânü‘I-Ulemâ Bahaeddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet etmiş ve Konya'ya 

yerleşmesini sağlamıştır.. 

Mevlânâ, 15 Kasım 1244 yılında eserlerinde  sıkça  yer verdiği ve  hocası olarak 

nitelendirdiği  Şems-i Tebrizî ile karşılaşmıştır. Mevlânâ, Şems’te "mutlak kemâlin varlığını" 

cemalinde de "Tanrı nurlarını" gördüğünü dile  getirmektedir..Ancak beraberlikleri uzun 

sürmemiş, Mevlânâ Şems’i erken  kaybetmiş, bu yüzden de eserlerinde  çoğu  kez  Şems  

mahlasıyla  hocasını anmıştır. 

Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Mevlânâ 17 Aralık 1273 

Pazar günü Hakk' ın rahmetine kavuşmuştur. 9 

 

      2. HZ.MEVLÂNÂ’NIN  ESERLERİ  

 

      a. Mesnevî 10 

Yedi yüzyıldan   beri  bütün  dünyada  ölmez  eserler  arasında  yer  alan  ve  çeşitli  

dillere   tercüme  edilen  Mesnevî-i Şerîf’te  zengin bir  dille  insanların  sabrından ,  ilim  

                                                
9     Yaşar, Sâlahaddîn ; Mevlânâ, Hayatı, Şahsiyeti,Tefekkürü, Nesil Yayınları, İstanbul, 2006, s: 21 
10    Can, Şefik, Konularına Göre  Açıklamalı  Mesnevî  Terc., Ötüken  yayınları, İst., 2003,5. Baskı 
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aşkından,  manevî  gücünden  bahsetmekte  olan  Hz. Mevlânâ’nın, yazdığı bu eser  için  

önsözde  belirtilmiş  olan  şu  cümleleri  yer  alır  :  

   “Mesnevî,hakikate  ulaşmak  ve  Allah’ın sırlarına  âgâh  olmak  isteyenler  için  bir  

yoldur.Mesnevî  temizlenmiş  kişiler  için gönüllere  şifadır.Hüzünleri  giderir. Kuran’ı açıkça  

anlamaya  yardım  eder . huyları  güzelleştirir.” 11 

      Mesnevî, baştan  sona  dikkatle  okunması gereken  bir  eserdir.Hakkı, hakîkati 

sevmekle  işe  başlamak  ve  Mevlânâ’yı anlamaya  gayret  göstermek  gerekir. Nitekim 

Mevlânâ’yı çok  seven  ve  altı  cilt  Mesnevîyi dikkatle okuyarak  seçtiği  beyitleri  manzum  

olarak  İngilizce’ye  çeviren , kitabına  “Mesnevî- i Mânevî  of  Mevlânâ  Celaleddîn  

Muhammed  Rûmî ”   adını  veren  İngiliz  bilim adamı Whinfield, eserinin  önsözünde ; 

    “Mesnevî’yi  baştan  sona  tercüme  etmek  tahayyül edilemez derecede  sıkıcı  

olabilir. Çünkü  Mevlânâ   hikayeleri anlatırken  daima  mevzu dışına  çıkıyor ve  esas  

hikayeyi  bitirinceye  kadar  araya  başka  hikayeler katarak  onlardan ahlâkî  neticeler  

çıkarıyor.” Demekte ve Mesnevî’ye duyduğu hayranlığı dile  getirmektedir.Mesnevî’yi 

baştan  sona  tercüme  etmekten  çekindiğini, Mevlânâ’nın engin bilgisine  ulaşamayacağını  

ifade  ederken,Mesnevî  ile  ilgili  görüşlerini  aktaran  bilim  adamı bize  kendi şahsında  bir  

çok  diğer  din  mensubu ve  inancı  taşıyan  kişinin  Mevlânâ’nın  hoşgörüsüne  sığındığını  

açıkça   yansıtmaktadır : 

    “Bu  kitap, gönül ehli  olanlara , Allah yolunda  yürüyenlere, mânevi ve  ruhânî  

hayatı  yaşayanlara , susup  her şeye dikkat eden nûr ehline, bedende yaşadıkları halde , 

rûhen     nâ-mevcûd  olanlara, yırtık  pırtık  elbiseler  içinde  padişahların tâ  kendisi  

olanlara , fazîlet ve hidâyet  nûrları  ile  dolu olanlara , ve  halk  arasında  adsız , sansız  

dolaşan  gerçek  asilzâdeler  için  Allah’ın  bir  lütfudur. Bu  kitap  dünya  nimetlerini terk  

edip,  Allah’ı  bilmeye , onunla  yaşamaya , onunla  mânen  birlik  olmaya  çalışan ,  nefsânî  

arzularını  öldürerek, mânevî  murâkabe  hayatına  kendini  veren kişilere   hitâb  eder .” 12 

 

 b. Divân-ı  Kebîr 13 

Hz. Mevlânâ’nın  “Aşıklar  Dîvânım”  diye  adlandırdığı  bu  mübarek  kitabı  bazı  

araştırmacılar  “Şems  Dîvânı”  diye  anarlar. “ Büyük Dîvân”   anlamına  gelen  “Dîvân-ı  

Kebir”  Hz. Mevlânâ’nın  heyecanla,  gönül  coşkunluğuyla  söylediği  ilahi  aşk şiirlerini 

toplayan kitabının adıdır.  

                                                
11     a.g.e., c: 1, Önsöz Bölümü, s:2  
12   Mesnevî , Önsöz Bölümü , s:2 
13  Gölpınarlı,Abdülbâkî, Divân-ı Kebîr, Kültür  Bakanlığı  Yay.  Anadolu  Üniv. Basımevi, Eskişehir 
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 Mesnevî’den  sonra  Mevlânâ’nın en  fazla  ilgi gören  eseri olan  Dîvân-ı Kebir  

Mevlânâ’nın  çeşitli zamanlarda,özellikle Şems’in  kayboluşundan   sonra  söylediği şiirlerin  

bir  araya  toplanmasıyla  meydana  getirilmiş olup,O’nun  iç  dünyasını  ve  ruhsal  durumunu 

bize yansıtmaktadır. 

 Dîvân  kelimesinin  sözcük anlamı ; toplanılan yer demektir. Edebiyatta  ise ; bir  

şâirin  söylediği,yazdığı şiirlerin  tamamının  belli bir  düzen  içerisinde bir  kitapta 

toplanmasına denir. İslâmî  Edebiyatlarda  edebî tür  olarak oluşturulan  Dîvânlar  genellikle  

şairlerin ölümünden  sonra onları sevenler ya da takipçileri tarafından  toplanılarak, nadiren 

de sağlığında şâirlerin eliyle  meydana  getirilmiştir. 

 Divân-ı Kebîr, Divân-ı Şems, Külliyat-ı  Divân-ı Şems  adlarıyla anılan Mevlânâ’nın 

Dîvânı da onun ölümünden sonra muhtemelen  oğlu  Sultan Veled , Hüsamettin  Çelebi  ve  

diğer  müritleri  tarafından bir araya getirilmiştir. Diğer  şairlerde olduğu gibi Mevlânâ’nın  

şiirleri de çeşitli  mecmuâ  ve  şahıslardan  toplanırken  başka şairlerin  şiirleri de  Dîvâna  

karışmış  ve de  kırk – elli bin  hacimli Mevlânâ  Divânı  ortaya  çıkmıştır. Divânın beyit  

sayısı, altı ciltlik Mesnevî  beyitlerinin  toplamının iki mislidir. 

 Dîvân-ı Kebîr’in  günümüze kadar  tam  tercümesini  yayınlayan  tek kişi, 

Mevlânâ’nın tüm  eserlerini de  dilimize  çevirmiş olan  “Abdülbâkî Gölpınarlı” dır. 

Araştırmamızda inceleyeceğimiz eserlerden biri de özellikle Kültür Bakanlığınca yayınlanan  

bu  eserdir. 

 Mevlânâ’nın incelediğimiz bu eserinde daha çok ön plana çıkmış olan  isim, Şems’tir. 

Az sayıda Salahaddîn-i Zerkûb 14 ve  Hüsamettin  Çelebi için  şiir  söylemiştir. Bazı 

gazellerinde  mahlas  olarak göze  çarpan  isimse  “ Hâmûş ” tur. Bu “suskun” anlamında 

kullanılan  mahlas  muhtemelen Şems  ile  karşılaşmadan önce yazdığı şiirler  için  geçerlidir. 

 Allah’a  duyulan  aşkı  döneminin özelliklerine uyarak şiir  halinde  yansıtmış olup, 

Şems  ön planda olmak  üzere, bağ- bahçe, gül- bülbül, âşık-mâşuk,deniz-damla,mey-sâkî 

…gibi  semboller içinde hep ilahî  aşkı anlatmıştır. Allah’a  kavuşmadan ruhunun huzura 

ermeyeceğini, ilahi aşkı  yazarken kaleminin kırılıp âciz  kaldığını, bu dünyanın yalnızca bir 

balçıktan  ibâret olduğunu, çok yemenin menzile ulaşmada engel  teşkîl ettiğini, aşkın akla 

olan üstünlük ve yüceliğini, nefsin kötülüğünü, miskin miskin oturan insanların bu 

tembellikleri ile hakiki maksada yani Allah aşkına ulaşamayacaklarını, özellikle  gecelerin 

uyumakla değil de Rabbe ibadet ve tâat ile geçirilmesi gerektiğini dizelerinde son derece 

önemli bir şekilde vurguladığını  gördüğümüz bu eserde Mevlânâ, hem lafız hem mânâ  

                                                
14   Mevlânâ’nın Şems’ten  sonra  halife  seçtiği  kişi (ö: 1258) 
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ustalığı gösterirken okuyucularını eğitmeye  dikkat etmektedir. Bu bakımdan da Mesnevî’de 

de olduğu üzere Dîvân’ında da Mevlânâ didaktik  üsluba  hakimdir  denilebilir.15 

 Mevlânâ,  Divân’ın önsözünde şiirlerini  ilahi   denizaltı ışıltıları, gayb denizinin  iri 

incileri olarak  nitelendirir ve şöyle der :  

 “ …Bu sözler (şiirler)  ruhun sırları, Nuh’un  gemisidir ; kutlu nefeslerdir, 

kusurlardan münezzeh tertemiz Allah’ın esintileridir…Huzur  ehlinin anahtarı, gayb 

âlemindeki hür kişilerin  makamlarıdır…” 

 Mevlânâ Divân’ındaki  bir çok gazellerde  Mesnevî  hikayelerini hülâsâ etmiştir. 

İncelediğimiz  üzere  Mesnevî’sindeki  bahislerin birçoğu Dîvân’da da geçmektedir. Dîvân’la 

Mesnevî  bu bakımdan  ifade ve konu açısından aynıdır denilebilir.  Yalnız bu iki eserde tarz 

ve vezin farkı  bulunmaktadır. 

 Mevlânâ’nın gazellerinin sonunda kendi adını değil de Şems-i Tebrizî mahlasını  

kullanması   yunan filozoflarından Eflatun’un   durumuna benzetilmiştir. Sokrates’in  hiç eseri  

olmadığı halde , talebesi  Eflatun  bütün eserlerinde  hep  Sokrates’i  konuşturmuştur. Kendini 

Sokrates  ismi altında gizlemiştir. Mevlânâ da  gönüldaşı  Şems’i  öne  sürmüş , kendini  

O’nun adı altında   gizlemiştir. Şems’in sadece  “Makâlât”  adlı  bir eseri bulunmaktadır. 16 

 Hz. Mevlânâ  büyük bir  Hakk aşığı olduğu için şiirlerinde  kendisinden evvel gelen  

hâl aşıkları  gibi bu konulara  çoğu zaman  deyinmiştir. Nitekim büyük Hakk  aşıklarından  

Esad Erbili de  Dîvân’ının önsözünde  bu konuya  temas  etmiştir. 17 

 

c. Mektûbât 18 

Kelime anlamı “mektuplar”  olan  bu  eserin içeriği Mevlânâ’nın emir , vezir ,  dost  ve 

akrabalarına  yazdığı  147  mektuptur. Dîvân-ı  Kebir  gibi  O’nun ölümünden  sonra 

derlenmiştir. 

İslami Edebiyatta  edebi  bir  tür  olarak  kabul  edilen  mektup  yazma  geleneği,   İ.Ö.  

İran  ve  Arap  Edebiyatlarında da  kullanılmakta  idi.  O  dönemlerde,  siyasi  ve  ticari  bir  

araç  olarak kullanılan  mektup  türü , İslamiyet’le  birlikte  hem  bu sahalarda  görevini  

yerine  getirmiş,  hem  de Gazâlî(ö: 1111)  ve  Şeyh  Mahmûd-i Şebusterî(ö: 1307) gibi  

                                                
15  Yard. Doç. Dr. Nuri Şimşekler,Konya’dan  Dünya’ya  Mevlânâ  ve  Mevlevîlik, Karatay  Belediyesi 
Yay., 2002, s: 47-70 
16

   Önder,Mehmet,  II:  Milletler  Arası  Mevlânâ  Kongresi, 3-5- Mayıs  1990, Mevlânâ  Eserlerinin  En  
Eski Yazma   Nüshaları, Selçuk Üniv., 1990, s: 11 
17    Dîvân-ı  Esad, Erkam  Yayınları,İstanbul, trhsz, S: 7  
18   Gölpınarlı , Abdülbâkî, Mevlânâ,Mektubât (Mektuplar), İnkılap  Kitapevi, İstanbul, 1963 



 10 
 
 

düşünür  ve  mutasavvıflara  sorulan  sorulara  cevap niteliğinde de  yazılıp  eğitim ve  irşat  

aracı olarak kullanılmıştır. 19 

Mevlânâ’nın mektuplarının sayısı yüz kırk yedidir.. Bunlardan  dördü  Arapça, 

diğerleri  ise  Farsça  yazılmıştır. Eser , Abdülbâkî  Gölpınarlı  tarafından  altı yazma  nüshası  

değerlendirilerek  tercüme edilmiştir.   

Mevlânâ’nın bütün  eserleri tümdür. Hiçbir  eserinde  bir  başka  eserindeki  fikrini 

nakletmez. Bu da eserlerini oluş  devresinde  değil ,  olgunluk  devresini   idrâk ettikten    

sonra  verdiğini  göstermektedir. 20 Araştırmamızda  eserlerini  teker  teker  incelediğimizde  

Hz. İsâ (a.s.) ile  ilgili  ortaya  çıkan  anlatımlar  genel  olarak  aynı kaynaklı  olmasına  

karşın, her  bir  eserde  farklı  bir  anlatım  ve  bakış açısı  ile  karşılaşılmıştır. 

Mektuplarda  Mevlânâ’nın büyüklere  karşı gösterdiği  gerçek  büyüklük , üstün  izzet-

i  nefsi , aynı zamanda  sıkılgan  huyu,  gönül alıcılığı, insanlara  yoksullara   karşı  duyduğu 

derin  sevgi,  bağlılık, kusurlara  karşı gösterdiği  insanca  müsamaha , tüm cephesiyle  

Mevlânâ’nın  Mevlânâlığı   görülmektedir. 21 

Mevlânâ’nın  Mektubat’taki  üslubu ile  Fih-i Mâ  Fîh’teki  üslubu  aynıdır.  

Başlardaki hitaplar  müstesna  dil,  tam  bir  konuşma  dilidir. 

Mevlânâ  sohbetlerinde  olduğu gibi   mektuplarında da  bir  iş ele  almakta  ona  dair  

örnekler  vermekte, ona  uyan  ayetleri,  hadisleri , uluların  sözlerini   sıralamaktadır .  

Hikayelere  temas etmekte, eski erenleri anmaktadır. Sohbetlerinde olduğu gibi  

mektuplarında da  samimilik , inandırıcı bir  ifade  ,sarsılmaz imanla  eş  olan   kudretli bir  

mantık bulunmaktadır.22 

Araştırmamızda  ele  alacağımız  mektup  özellikle  XXVII  (27). Mektuptur. Bu  

mektupta  Mevlânâ  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın öfkeyi yenmekle  ilgili  sözlerini  ele  almaktadır. 

   

3. HZ. MEVLÂNÂ’NIN  ESERLERİNDE HZ. İSÂ (A.S.)’YA  YAKLAŞIM 

 

 Mesnevî adlı  eserinde insan  ile  kamışı  birlikte  zikreden  Mevlânâ’ya  göre  her 

insan, bilinçaltında  ayrılıktan  şikayet ederken aslında  geldiği  yere  karşı duyduğu özlemi  

yaşamaktadır. Eserine insanın  bu dünyadaki  durumunu  anlatan “ayrılıktan şikayet  eden 

ney”in  halini  arz ederek başlamış olan Mevlânâ,  kamışlıktan  ayrılmış olan  neyin 

                                                
19

  Yard. Doç. Dr. Nuri Şimşekler,Konya’dan  Dünya’ya  Mevlânâ  ve  Mevlevîlik, Karatay  Belediyesi 
Yay., 2002, s: 47-70 
20   Mektûbât, s: IV: Sunuş  bölümü  
21   Mektûbât,  s:  8  
22   a.g.e.  s:8  
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durumunu insanın  bu  dünyadaki  durumuna benzetmektedir. Bunu anlatırken  Hz. İsâ 

(a.s.)ve Hz. Meryem (a.s.) ‘den  örneklem  oluşturmuş, insan  bedenini Meryem ’e , doğurma 

sancısını da İsâ ’ya  benzetmiştir. İnsan  bedeni ona  göre  içindeki İsâ’yı  doğurma sancısı 

içindedir :  

 “Vücut da  Meryem (a.s.) gibidir; her birimizin İsâ ’sı vardır . biz de eğer o dert peyda 

olursa  İsâ ’mız  doğar ; eğer  dert olmazsa, İsâ  da geldiği gizli yoldan tekrar kendi aslına 

döner. Biz de böylece ondan faydalanmaktan mahrum kalırız.”23 

 Hz. İsâ (a.s.) ve  Hz. Meryem (a.s.)’in  aralarında  geçen  hadiselerin çoğu  tasavvuf  

büyüklerince   kaleme  alınmış  ve  kendi  görüşlerince  uyarlanarak  sunulmuştur.Hz. İsâ 

(a.s.) ‘nın beşikte  konuşmasını Allah  aşkı ile  yanan  dertli kula  benzeten Mevlânâ, Hz. 

Meryem (a.s.)’in  çocuğunu doğurmak için hurma ağacına yaslanmasını da insan-ı kamil olma  

arzusu içinde  bir  mürşide  başvuran  kişiyle   bağlantılı olarak  arz  etmektedir. 

 Aşağıdaki  bölümlerde Mevlânâ’nın Mesnevî, Divân-ı Kebîr ve  Mektûbât  adlı  

eserlerinde yer  verdiği Hz. İsâ (a.s.)’dan  nasıl  ve  ne  şekilde  bahsettiği  teker  teker  ele  

alınmıştır. Buna  göre  her  bir  başlık  altında  Mevlânâ’nın biçimlendirip bize  sunduğu Hz. 

İsâ (a.s.)açıklanacaktır. 

 

  3.1.Hz. İsâ (a.s.)’nın  Şifa   Vermesi  :  

     Hz. İsâ (a.s.)’nın , eserlerde  şifa  verip iyileştirici olması özelliğinden  bahsedilirken  

hastayı iyi etmesi  şeklinde kullanılan  tabir , sûfizm  diliyle de  mâneviyatın 

zenginleştirilmesi  olarak  adlandırılmıştır. Kişinin  aşk  şarabından  içmesi  ruhunun  zengin  

olabilmesi ve  olası  mânevî  hastalıklardan  kurtulabilmesiyle  sonuçlanmaktadır.  

    Bedene  can  veren ,  cana da  sarhoşluk  veren  şarap  tasavvufta  ilahî aşk’tır.  

Gönlün  beden  sofrasından  nasibini alması, kıyamete kadar  kendinden geçirecek , sarhoş  

edecek aşka tutulmasına , aşkı kadehinden içmesine  bağlıdır.  

 “Ney’in ayrılıktan  şikayeti”  başlığını koyduğu parça  ile  Mesnevî adlı ilk eserine  

başlamış  olan  Mevlânâ, “Padişâh  ve  hasta  câriye”  adlı parçasında  Hz. İsâ (a.s.)’yı  

“hastalığın  ilacı, her  türlü dertlerin  devası”  olarak  nitelendirirken, Hz. İsâ(a.s.)’nın şifa  

verici özelliğine  dikkat  çekmiş ve  her bir  Müslümanın  görevinin  bu zamanda tedavi edici 

olmak  olduğunu dile getirmiştir. 

    “ Her  birimiz  hasta  tedavisinde ,  zamanın  ‘İsâ ’sıyız’.  Elimizde  her  derdin 

devası,  her  hastalığın  ilacı  vardır”.24 

                                                
23   Mevlânâ , Fih-i Mâ Fih, çev: Meliha Ülker  Anbarcıoğlu, İstanbul, 1990, s: 34 
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    Mesih’e   verilen, eline  sunulan  ilahi  ikramı Mevlânâ aşkla  yoğurmakta , Hz. İsâ 

(a.s.)’yı  nasibini almış olarak takdim  etmektedir. Her  ölüye  kutluluk, her hastaya  sağlık 

verdiğini, ten – tenen  seslerinden  oyuna koyulmuş  bedenin değil de  yokluk  âlemine dalmış 

canın  Hz. İsâ (a.s.)’da  mevcutlaştığını  söylemektedir. 25 Hz. İsâ (a.s.)’ya gelen  özelliğin, 

hekimlere  miras  kaldığını, ecel  zehiri bile  yiyenin  panzehirini  Hz. İsâ (a.s.)’da  

bulabileceğini  ifade etmektedir. Zira,Hz. İsâ (a.s.)’nın şifa  verirken  yüreğinde adeta   hap 

gizlendiğini  ve haptan  bir  miktar  bile  alınsa  kişiyi  gök kubbeye, Hz. İsâ (a.s.)’nın yurduna  

çıkaracağını da eklemektedir. 

Tasavvuf  anlayışında  kalp  gözü ile  görebilmenin  idrâkine  varamamış   insanlardan  

kör,  sağır  diye  bahsedilmekte olduğundan  dolayı Mevlânâ  yine  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın 

özelliklerinden  bazısına  bu anlayışla vurgu yapmış ve teşbihlerinde Hz.İsâ(a.s.)’nın 

meziyetlerine yer  vermiştir.  Hz. Meryem (a.s.) oğlu Mesih’in kör  ve  sağırlara “oynayın”  

dediği  ve  sonrasında  şifaya  kavuşturduğu  olay,Şems-i Tebrizi’nin güzellik  baharında da  

dal  ve  ağaçların oynamasına  eklenmektedir.26Çünkü Hz.İsâ (a.s.)’yla  şifaya  kavuşan ve 

gözleri açılan hastaların Mevlânâ penceresinden  o günkü  yansıması Şems’in  şifasıyla  gönül 

gözleri açılan  hastaları  örneklemektedir 

  Hikmet sahibi Mevlânâ,illetlileri dertlerinden  kurtardığını ifade ederken  kendisi ile 

Hz. İsâ (a.s.) arasındaki  bağı  vurgulayarak Hz. İsâ (a.s.)  gibi  gönüllere  şifa  verdiğini  

söylemektedir.  

“Güzel, üsluplu söz  söyleyenlerdeniz,Mesihin  talebesiyiz  biz, nice ölülere  tuttuk da  

can  üfürdük biz .” 27 

    Hz. İsâ (a.s.),  Mesnevîde “ Taassup  yüzünden  Hristiyanları  öldüren Yahudi  

padişahı hikayesi” adlı  bölümde  Yahudiler  arasından  birinin Hz. İsâ (a.s.) ‘nın düşmanı  

olarak  Hristiyanlık dinine  mensup  olanların içine  fitne  sokmak  amacıyla  zalim hükümdar  

tarafından 28 görevlendirilmiş  “sapık  ve  hileci  vezire”29 anlatmaktadır. 

Hz. İsâ (a.s.) ‘nın gözleri açması ,âmâyı iyi etmesini de  gönül  gözünün  açılmasına  

bağlamış olan Mevlânâ  ; 

“ Sen  Hz. İsâ (a.s.)  ol da  evin olmasın,olmaya gör de   

  Sen göz  ol da  sana bir  örtü kalmayacakmış , kalmasın de.”  demiştir. 

                                                                                                                                                   
24

   Mesnevî , c: 1,  s:  47  
25

   Dîvân-ı Kebîr, C: 2, S: 283 
26   a.g.e.,C:1, S: 231  
27   a.g.e. ,C:  3 , S:  47 
28   Mesnevî , C:3., s : 324 
29   a.g.e., s : 338 
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  Mevlânâ  Dîvânında  Hz. İsâ (a.s.)’nın İncil’de yer  alan bir  sözünden  yola  çıkarak  

“evinin olmamasını” dile getirmiştir. Hz. İsâ (a.s.)’nın İncil’deki  konuyla  ilgili sözleri şu 

şekildedir  : 

 “ Ve  ulemâdan  biri  yaklaşıp O’na  ; 

-Ya muallim ! Her nereye  gidersen  ben ardınca  gelirim,demesi üzerine Hz. İsâ (a.s.)  

ona ; 

-Tilkilerin  inleri ve hava kuşlarının yuvaları vardır, Lâkin  ibn-al insanın  kendi 

başını koyacak yeri yoktur,dedi. ” 

 Gözlerin açılmasının  ise, hamlıktan  pişkin olmaya  doğru  bir  adım  olduğunu 

belirtmekte, aşkla  can  sürmenin bulunması gerektiğini  ifade  etmektedir. 

 “Dertli  bir  gözdüm, Hz. İsâ (a.s.)’ya  el attım ;  kendimi ham gördüm,  bir  pişmiş  

olgun kişiye sarıldım. 

 Aşk  mahallesinin toprağını can sürmesi buldu, sürmeyi  çektim  de  Letâfetle  şiir  

kesildim.” 30                     

 

     3.2.Hz. İsâ (a.s.)’nın Ölüleri  Diriltmesi : 

          Rûh, Kur’an-ı Kerim’de  nasıl  Cebrâil(as) için   kullanılıyor  ise31 ,  Mevlânâ’nın  

eserlerinde de  Hz. İsâ (a.s.)  için kullanılmaktadır. “ Hz. İsâ (a.s.)  gibi ruh kesilmek”  32 

tabirine  sıkça  rastladığımız  Dîvân’da    Hz. İsâ (a.s.)’nın mânevî  bir  akışa  göre  ruhtan  

yaratılmış olmasına  dikkat  çekilebilir  olduğu  gözlemlenmiştir.  

Hz. İsâ (a.s.) ile  ilgili olarak  Allah’ın kudretinin  karşısında   alemin hiçten ibaret 

olduğu 33, içinde bulunduğumuz cihanın sınırlı olduğu ve bununla birlikte “Calinus’un yüz 

binlerce  ilacı ve  doktorluk hüneri,Hz. İsâ (a.s.)’nın ve onun  hayat  bağışlayan nefesi 

karşısında faydasız kaldı.” 34  denilerek,  Mevlânâ’nın Hz. İsâ (a.s.) ‘nın ölüleri diriltmesine 

işaret ettiği görülmektedir. 

Hz. İsâ (a.s.) ‘nın dertlilere  deva  olan  nefesi,  soluğu  hastalıklara  çare olmada, 

ölüleri diriltmededir. Yeniden dirilmeye  atıfta bulunulan bu dirilme hadisesi , tasavvuf  

dilinde  ayrı bir  manada  ele alınır. Kişinin dünyayı keşfi sonucu mana  aleminde yol alması, 

ötesi olmayan  zevkleri bırakıp  ilahi  zevkleri  ele  almaya başlaması, tasavvufa  yönelmesi 

                                                
30   Dîvân-ı Kebîr,C: 4,  S: 16 
31

   Piriş, Şâbân, Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı, Okyanus Yay., 2004,6. Baskı, s: 142- 273,Meâric,4 ; 
Meryem, 64  
32    a.g.e.  C: 1 , S:  229 
33    Mesnevî , c: 1, , s:  427 
34    Dîvân-ı Kebir, s : 431  
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demektir. Tasavvufta ise  “ikinci doğuş”  olarak  adlandırılan bu olay  aslında  tasavvuf  

yoluna intisâp etmenin adıdır. 35 

            Mevlânâ’nın  Mesnevî’sinde    yine  bir  Yahudi  Padişahın Hz. İsâ (a.s.)’nın dinini 

yok etmeye  çalışmasının  anlatıldığı  tasvirli hikayede  ise  bir  ateşten bahsedilmekte, “bu 

ateşin içinde öyle bir alem gördüm ki her zerresinde Hz. İsâ (a.s.)  nefesi  var,  her zerresi  bir  

ölüyü diriltebilir.”  36  denilerek  yine   Hz. İsâ (a.s.) ‘nın ölüleri diriltme  mucizesine  işaret  

edilmektedir. 

          Mesnevî’ de  Hz. İsâ (a.s.)’nın nefesinden  ve bu nefesin dirilticiliğinden  çoğu kez 

bahsedilmiştir. Genel olarak  Hz. Musa(a.s.)’nın asası  ile  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın nefesi  birlikte 

zikredilmiş ve  Mevlânâ bir beytinde de  insanı  bu ikisine  benzetmiştir :   

         “  Müminin kalbi  insaf  ve  adaletle  bulunmak   ve  dünyayı  süslemek, güzelleştirmek  

için  Hakkın avucunda  iki parmağı arasındadır. Yani  Allah’ın  celal  ve   cemal  sıfatları  

arasındadır.”  37 diyerek Allah’ın  Celâl  ve  Cemâl  sıfatları  gereğince  dilediği kulun  

kalbine  salâha ,dilediğinin kalbini de  fesada meylettiği vurgulanmaktadır. 

           Hz. Muhammed’in sözlerinden biri de  konu  ile  örtüşmesi açısından  yerinde  

kullanılacaktır :  

          “Adem oğullarının kalplerinin  hepsi de Rahman’ın kudret  parmaklarından  iki 

parmağının arasındadır.Bir  kalp  gibi   dilediği  tarzda  evirip  çevirir,.Ey  kalpleri  dilediği  

gibi  evirip  çeviren Allah’ım  kalplerimizi taâtine  çevir. 38 

          İnsanı  ve kalbini  işte  yukarıdaki özelliklerden  dolayı Hz.Musa’nın asasına  ve Hz. İsâ 

(a.s.) ‘nın nefesine  benzeten  Celaleddîn Rûmi  insanın  bilmesi  gerekli  bir  başka özellikten 

de  bahsederken ; “Veliler  ve  velinin  sözleri gibidir   Hz. İsâ (a.s.)’nın nefesi ve  Hz. 

Musa(a.s.) ’nın asası.”  39   demektedir. Velilerin bilinenleri, görünenleri vardır,  bir de  gizli 

olanları vardır. Velileri  zahiren halk  tanır. Fakat o  tanıyış  tam  değildir. Burada benzetilen 

ise Hz. İsâ (a.s.)’nın  efsunundan  ölümün  bile  kaçtığı  ancak  efsundaki  önemsiz, değersiz  

sözlere  bakılırsa  onun  tesirinin  görülmeyeceğini  ya da Hz. Musa’nın  asasını  kolayca  

bulduğuna  bakılmamasını,  onunla  denizi  nasıl  yardığının  gözlemlenmesinin gerektiğidir. 

Önemli  olan   bakış  açısıdır. Yani  velilerin  suretini  maddi şeklini  gören  insanın  bir  adım  

daha  atıp  uzaktan  kara  bir  otağı  görmesindense  o  otağdaki orduyu  görmeyi velilerin  

sıfatlarını ve  mânevî  kudretlerinin görülmesi  tavsiye  edilmektedir. 

                                                
35

    a.g.e. , Açıklama  Bölümü , C:4, S: 408, B: 3942 “İkinci  Doğuş” 
36    a.g.e.,s :  794 
37   a.g.e.,C: 3 , s: 4259  
38   Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, el-Câmi’u’s-Sahîh, I-II, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981. , 8 / s : 51  
39  Mesnevî, c: 3 . s :  4258 
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         “Hz . Musa(a.s.), çölün  tâ  ortasında  belirip  gelince  Tur  dağı onun  gelişi  yüzünden  

oynamaya  başladı .” 40   diye  beyitin son cümlesini  kurarak  uzaktan değil de  ileri gidip  

yakından    bakılmasını böylelikle  velilerin maddi  varlıklarının arkasındaki  manalarının 

görülebileceği betimlenmektedir. 

            Hz. İsâ (a.s.) ile  Hz. Musa(a.s.)’nın  birlikte  zikredildiği  beyitlerden  birinde yine  

Mevlânâ , Hz. İsâ (a.s.) ‘nın ölüleri diriltme  hadisesine işaret  etmiş, Hakkın  lütuf  ve  

keremiyle  gerçekleştiğini  belirtmiş , padişah  tarafından öldürülmüş  bir  kuşun ağzından  şu  

sözleri sarf etmiştir:  

“Bense İsâ ’yı  yaratanın  avucundayım. Allah’ın avucunda  oldukça  ben nasıl olur da  

ölü kalırım ?İsâ ’nın elinde  bile  olsam  buna imkan  yok .  Ben de  zamanın  bir   İsâ’sıyım. 

Benim nefsimden  kim  can  buldu ise  o  ölümsüzdür,ebedî  kalır. 

Ben de Musa’nın elinde  asa  gibiyim. Fakat benim Musa’m  gizlidir,meydanda olan  

benim.”41 

Mevlânâ  Hazretleri  muhtemelen Hz. İsâ (a.s.) ‘nın yeniden  doğuş ile ilgili  İncil’de  

geçen  sözlerini düşünerek  eserinde  Hz. İsâ (a.s.)’nın diriltme  mucizelerine yer vermiş ve 

tasavvufa bağlamıştır. 

“Hz. İsâ (a.s.)  ona  cevaben  ; 

- Hakikaten sana derim ki bir  kimse  yeniden  doğmayınca Allah’ın melekûtunu  

göremez, dedi . Nikadimus  O’na ‘ bir  adam ihtiyarken nasıl doğabilir? Tekrar validesinin 

rahmine girip  doğabilir mi?Hz. İsâ (a.s.)  cevaben ; 

- Hakikaten sana  derim ki ,eğer  bir  kimse  sudan ve  ruhtan  doğmazsa  Allah’ın 

melekûtuna  giremez . Yeniden  doğan tendir. Ve ruhtan  doğan ruhtur, sana yeniden 

doğmanız lazımdır  dediğime  taaccub etme….” 42 

Hz. İsâ (a.s.) ‘nın ölüleri diriltiyor  olabilmesi Mevlânâ’ca  İsrafil meleği ile de  

karşılaştırılmış ve  yeniden  dirilmeye  dikkat  çekilmiştir : 

“Ölüler bile  kefenlerine  bürünmüşler , şıkır  şıkır  oynuyorlar. Sûr mu  üfürüldü, 

yoksa  ikinci  bir  Hz. İsâ (a.s.) mı O ?  ” 43 

            Aklın , karanlıkları  aydınlatacak bir   meşaleye 44 benzetilmekte  olduğu  Mesnevî’de  

Hakk yoluna  düşen  yolcunun kılavuzunun akıl ve  bilgi olduğu, bunun da  nurun  peşine  

düşmek olduğu  vurgulanmıştır. Ruhların  feyiz  alabilmesi için  mutlak  anlamda  bilgi sahibi 

                                                
40

  a.g.e., s:   4267 
41  a.g.e., c: 4, , s:  1065-1070 
42   Ahd-i  Cedîd , İncil,Kutsal Kitap, Kitab-ı Mukaddes  Şirketi, İst. , 2003,  Yuhanna, Bâb : III, 2-8  
43  Dîvân-ı Kebîr, C: 4,  S: 398,B: 3836 
44   Dîvân-ı Kebîr  .,  c: 3, s : 2188 
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olması  gerektiğini, yarım akıllı adamın  yarım adam  ve  mağrur adam olduğunu  aktaran  

Mevlânâ aklı  noksan  kişinin sanki ölü kişi olduğunu da  dile  getirmiştir. 

         “Aklı olmayan kişi diri değildir ki İsâ ’ya hem-dem olsun, ölü de değildir ki, İsâ ‘nın 

ölüleri dirilten  nefesi ile dirilsin! 

          Onun  kör  ruhu, her tarafa adım atar, sıçrar durur ama yine de kurtulamaz.” 45  

demiştir. 

           Hz. İsâ (a.s.) ‘nın nefesinin arka yüzeyinde   ölümsüzlük olduğu  anlatılırken  Yeni 

Ahit’te de  hikayesi  geçen  Azer adında  bir  adamın örneği verilmektedir : 

“ Hz. İsâ (a.s.)’nın şu soluğu , ölümsüz  bir  ömür  vermede ,  bu ölümsüz  ömür   

kurumuş – kakırdamış ömrü gençleştirdi.” 46 

“Canın, yanıp yakılarak , yalvarıp yakararak  birkaç soluk aldı ya,  bunları  Hz. İsâ 

(a.s.)’nın soluğu   gibi  Tanrı kapısında  diri bil, Tanrı’yla  uzlaşmış gör.” 47 

Hz. İsâ (a.s.) ; Ahd-i Cedîd’e  göre  ölmüş ,  gömülmüş ve  dört  gün kabirde  kalmış  

bir  adamı diriltmiştir.  Ahd-i Cedîd(İncil) ‘de  bu adamın  adı  ‘leazer’  olarak  geçmektedir ki 

, Mevlânâ’nın bahsettiği  Âzer   budur. 48 

“Can. İsâ (a.s.)’sı geldi de Âzer’e  üfürdü, Âzer o  afsunla dirildi,mezarından çıktı .”49 

“Şükürler olsun , İsâ (a.s.)  erişti de  Âzerimiz   dirildi .Şükürler  olsun ki aşk  güneşi  

doğudan  doğdu, parladı ; ateşini, coşkunluğunu gönüllere, canlara saldı .”50 

Tasavvuf  ehlinin başucu  kaynağı niteliğinde  olan   Mevlânâ’nın eserlerinde ele 

aldığı ve  incelediği her  konu ,  her  isim aslında birer örnektir. Gerçek  yaşamlardan, 

yaşanmış  somut  olaylardan  yola  çıkarak  maddi alemini  mana  alemine  taşıma amacı 

gütmüş   hatta  olaylara  mana  aleminden  bakmıştır. Yukarıda  Hz. İsâ (a.s.)’nın Âzer’i   

dirilttiğini anlatırken  kullandığı ifadeler  de  bunu göstermektedir. “Can  İsâ (a.s.)’sı”  

diyerek  başlaması nefsinden , uyanıp mucizevi dirilmesi  gereken  nefsinden, söz  ettiğini   ;  

dirilip mezarından  çıkan  Âzer’den  bahsetmesi de  gönlünün dirilip , gönül  gözünün 

açıldığından  duygularının  esiri olmaktan  çıkıp  akıl  uçurumundan  kalbi, gözü,  kulağı 

kurtardığından  söz  ettiğini51 anlamaktayız. 

                                                
45    a.g.e.,  s : 2200 - 2201 
46

    a.g.e. S: 348, B: 3367  
47

    a.g.e. S: 59, B: 488 
48    İncil, Yuhanna, Bâb  XII, 1 – 19  
49    Dîvân-ı Kebîr,  s: 365, B: 3529 
50    a.g.e.,  S: 433, B: 4178 
51    Mesnevî  , c: 1, , s:  54, B:404 



 17 
 
 

  Mevlânâ’nın  Hristiyanlığa  ait taassup anlayışını  hikayelendirdiği bu anlatımının  

başka  bir  benzeri de Bediuzzaman  Firuzenfer’in eserinde   yer  almaktadır. Bu eserde  yer  

alan  hikayeye  göre  bir başka Yahudi  padişahı,Hz. İsâ (a.s.) ‘nın dinini  ve  ona bağlı 

olanları yok etmek istemektedir.Buna  göre bir ateş  yaktırır.Yanı başına da bir put diktirir. 

Secde  edene  bir  zulüm göstermez .Fakat secde etmeyeni ateşe attırır.Bir  kadını  alev  alev  

yanmakta olan  ateşin başına getirirler  ve  çocuğunu ateşin içine atarlar.Kadın 

korkusundan,imanından ve inancından dönecekken  çocuk ateşin içinden bağırmaya 

başlar.”Korkmayın ateş yakmıyor, gelin ateşe girin.Burası  çok hoş.” diye onarlı ateşe 

çağırır.Halk  bu mucizeyi görünce  kendilerini  ateşe  atmış  ve  ateş onları yakmamıştır. 

Padişahın hiddetlenmesi  üzerine ateş dile  gelmiş :  “Ben  bir  emir kuluyum , Allah  

emretmedikçe kimseyi yakmam .”  demiş  ve  alevlerini arttırarak  o  zalim  padişahı da  ona  

uyanları da  yakıp  kül etmiştir.52 

Amaçları  ve   dikkat  çekmek  istedikleri  noktaları  aynı olan  bu  hikayeler  

arasındaki  benzerlik Beyzâvi  tefsirinde  yer  alan   başka  bir  anlatımla da  uyuşmaktadır.Bu 

tefsirde yer  alan  hikayeye  göre  olay şu şekilde gerçekleşmektedir: 

“Bir padişahın büyücüsü, kocayınca büyü öğretmesi için genç birisini ona şakirt olarak 

veriyorlar. Genç, bir rahibe rastlıyor ve Hristiyan oluyor, bir çok kerâmetler gösteriyor. 

Sonunda padişah rahibi de delikanlıyı da öldürtüyor. Fakat kerametleri görenler Hristiyan 

oluyorlar. Bunun üzerine padişah hendekler kazdırıp içinde ateşler yaktırıyor. Dininden 

dönmeyenleri ateşe attırıyor. Derken kucağında çocuğu olan bir kadın geliyor. Çocuk 

annesine ; “dayan anne sen gerçek dindesin” diyor. Ayrıca Nicran Boyunun Hristiyan olması 

üzerine onları,Yusuf b. Zû-nuvâs’ın ateşe atıp yaktırdığı rivayeti de vardır. 53 

 Hikayede 747. beyitte Bürûc suresinin ilk ayetlerine işarette bulunulmuş; 

 “Bu padişahın meydana çıkışından haber almak istersen – andolsun burçları olan 

göğe – suresini oku.”54  denilmiştir.  

 Ayrıca İncil’de Abdanagoh, Mişâk ve Şadrâg adlı üç kişiyi, Buhtunnasar’ın  Babil’de  

Dora Dora  ovasına  diktiği  altın  bir puta  tapmadıkları için,içinde  ateş  yanan  bir  fırına  

attırdığı  fakat  bunların  yanmadığı  hikaye  edilmiştir. 55 

 

                                                
52   Gölpınarlı, Abdülbâkî, Mesnevî ve Şerhi,  Başbakanlık Kültür  Müsteşarlığı Kültür Yay, Milli Eğitim 
Basımevi ; İstanbul, 1974, C: 2,s: 26 
53   Tefsiri’l-Kadi el-Beyzavi (Tefsir-i Celaleyn). [y.y.], 1303II, S : 595 ; Mecmâul  Beyân   C: X, s : 464- 
466 
54   Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsîr,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006,Bürûc Sûresi 
85/1  
55    İncil, Bölüm : Danyal kitabı  s: 13  
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 3.3. Hz. İsâ (a.s.)’nın  Kuşa  Can  Üfüren  Nefesi : 

“ Su  ile  toprak  Hz. İsâ (a.s.)’nın nefesinden  feyz  alınca  kol  kanat  açtı, bir  kuş 

olup  uçtu.”56 

             Mevlânâ bu cümlede  Hz. İsâ (a.s.)’nın kuş şeklinde yaptığı cisme üfleyince canlanıp 

kuş olarak  uçtuğuna işaret etmektedir. Kuran’da  Âl-i İmrân Suresinde  yer  alan  ayetlerin 

birinde de  bu olay  zikredilmektedir.Mevlânâ  bu ayete  ışık açmaktadır.  

    “O, İsrailoğullarına  bir  elçi olacak  (ve  şöyle  diyecek )  : Size  rabbinizden  bir  

mucize  getirdim.Size  çamurdan bir  kuş  sureti yapar, ona  üflerim ve  Allah’ın izniyle o kuş 

oluverir.Yine Allah’ın izniyle  körü ve alacalıyı  iyileştirir, ölüleri diriltirim.Ayrıca  

evlerinizde ne  yeyip ne  biriktirdiğinizi size  haber veririm.Eğer inanan kimseler  iseniz  

bunda sizin için ibretler vardır.”57      Hz. İsâ (a.s.)’nın topraktan  kuş şekli  yapıp  

üflemesi sonucu canlanması yüzünden  edebiyatta  Hz. İsâ (a.s.) çok defa  “ soluk ”la, 

“diriltmek”le  geçmektedir.Hz. Mevlânâ da beyitlerde “İsâ (a.s.)  nefesli, İsâ (a.s.)soluklu”  58  

derken  buna  dikkat  çekmiştir. Hz. Mevlânâ’nın vaktin İsâ (a.s.)’sı olarak adlandırdığı 

zamanın Hızırı  olan kişi de  Can  gözü  kör  olanların  can  gözlerini  açacağını  ve  mânevî  

hastalıklarını  iyileştireceğini ifade eden  beyitler de  Mevlânâ’nın Dîvânında  bulunmaktadır. 

“Sen  hem  Adem ‘sin, hem o dem, hem  İsâ (a.s.)’sın  hem   Meryem (a.s.), Hem  

Sırsın  hem  mahrem.Bir  şey  ver  yoksula.” 59 

Bir başka  beyitte, 

“Diriltmek için kendini bana ver de,sonra o güvenilir  afsunu oku, üfür, ölüye  Hz. İsâ 

(a.s.)  gibi.”  60   denilmiştir. 

 

             3.4.Hz. İsâ (a.s.)Ve  Kutlu  Nefesi: 

Hz. Mevlânâ Hz. İsâ (a.s.)’nın nefesinin  kutlu  nefes olduğundan bahsederken  şöyle  

demektedir: 

“Halil İbrahim’e söylemediğim o sözü,Cebrâil’in bile bilmediği o gamı, o aşk 

ızdırabını sana söyleyeyim. 

Hz. İsâ (a.s.)’nın dem vurmadığı,hatta  Cenabı Hakkın  bile  kıskandığı  bizden 

başkasına   söylemediği sırrı ben sana açayım. 

Lügat  bakımından  biz “mâ” ne demektir? 

                                                
56

    Mesnevî , c: 2, B:870  
57    Kur’an Yolu Meal, Âl-i İmrân ,49 
58    Mesnevî, s:  2110 
59   a.g.e., c: 1, , s:  23, beyit: 172 
60 Mesnevî,  s : 242, beyit : 2180  
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Hem varlığı bildiren hem de yokluğu belirten bir söz; benimse  varlığım yok.Bana ne 

var  diye bir söz söylenebilir, ne de yok denebilir.” 61 

           Yukarıdaki beyitlerde  zikredilen  Hz. İsâ (a.s.),Hz. Mevlânâ’nın,aşıklardan  ve 

velilerden  söz  ederken   varlık ve  yokluk mertebesini ele aldığı bölümde  yer  almaktadır. 

Hakkın  tecellisine  mazhar olmak için bilinmesi gereken  gerekli sırrın  öyle  idrak  

edilemeyecek bir  sır  olduğunu söyleyen Mevlânâ, ulu sırrın Hz. Meryem (a.s.) tarafından  

kavranılmış olduğunu şöyle  izah  etmektedir:  

“Allah’ın  sesi, ister  perde perde  gelsin, ister perdesiz gelsin…Kamil  insanın  

gönlüne,Hz. Meryem (a.s.)’in  yakasından  üflemek  suretiyle  verilmiş feyzi ihsan eder.” 

Hz. Meryem (a.s.)  İslam dinine  göre  kutlu  kadınlardan  sayılmakta  ve  iffetiyle  

örnek  alınması  gereken bir kişi  olarak gösterilmektedir.Bunun  yanın  sıra  Allah’ın  

hikmetiyle  babasız  çocuk  dünyaya  getirmesinden  dolayı da  ayrıca  bir  özelliğe  sahip Hz. 

Meryem (a.s.)’i Mevlânâ, yukarıdaki beytiyle  sırra  ifşa  olmuş  biri  olarak  

nitelendirmektedir. Kendisine Allah  tarafından  gönderilmiş olan  Kutsal  Ruh’un  ona  

üfürmesiyle  hamile  kalan  Hz. Meryem (a.s.)’in bu durumuna da dikkat  çekilmiştir. 

 

3.5. Hz. İsâ (a.s.) ve  Küp  Hadisesi :  

Âşık olan ve  Allah’ı  gönlüne koyan  kişinin  Karûn gibi  definelere  dalan,  alçaklara 

inen,  sahte  bir  aşk  yaşamaması gerektiğini   bilakis  aşkı yaşayanın  Hz. İsâ (a.s.)  Mesih  

gibi göklere  yükseldiğini  belirten  Mevlânâ 62, bu haldeki  insanın da  renkten  renge  

boyanmaktan  kurtulduğunu, tek bir  renkte  kendi  özünü  bulabileceğini  ifade eder.  

 Dîvân-ı  Kebir’de  “Şeyyâdımız şeydâlaşır, deli olur da kuşluk  güneşi  gibi bir  renge  

dalar  artık.”63 beytiyle  canın  hakiki aşkı  bulduğunda  vahdet  sırrına  erip  her  şeyi   gönül  

gözünden   tek bir makamla  göreceğinin altını  çizmek isteyen  Mevlânâ  Hazretleri“ 

renklerden  sıyrılıp  İsâ (a.s.)’nın küpüne  girer.”    tabirini   Mesnevî’sinde de geçtiği  gibi  

kullanmaktadır. Tanrı boyasına boyananın da  artık kötülüklerden kurtulup  konup  

göçmekten  uzaklaşacağının  müjdesini vermektedir. Mevlânâ’ya göre  tüm  renklerden  

sıyrılmak  sevginin mükafatını  alıp Rabbe  şükretmekten  geçmektedir. 

    “O  İsâ (a.s.)’nın tek renkli oluşundan bir koku almamıştı. İsâ (a.s.)  küpünün  huyuyla 

huylanmıştı. 

                                                
61 a.g.e , c: 2, , s:  1732-1735 
62    Dîvân-ı Kebîr, C:  1,S: 25  
63    Mesnevî ,s:  16  
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     O  tertemiz  küpte yüz renkli  elbise,ışık gibi arı  duru bir hale gelir tek renge 

boyanırdı.” 64 

Mevlânâ  Hazretleri  Mesnevî’sinde  Hz. İsâ (a.s.)’nın  bir  küp  ve  renklerle  olan  

alakasından  bahsederken  aslında  kaynaklarda  geçen  bir  tarihi  hadiseye  ışık  tutmaktadır. 

Hz. Meryem (a.s.)  kaynaklarda  yer  aldığı şekliyle  Hz. İsâ (a.s.)’yı  çocukluğunda  bir  

boyacı ustasının  yanına  çırak  olarak  vermiştir. Ustası  bir  gün Hz. İsâ (a.s.)’ya dükkandaki  

elbiselerin her birinde bir nişan olduğunu,o nişana göre  hangi  renge  boyanacaksa  o renge  

boyaması  gerektiğini  dedikten  sonra  dükkandan  ayrılmış , Hz. İsâ (a.s.)’da  elbiselerin  

hepsini bir  küpe  atmıştır. Ustası  gelip de  elbiselerin  hepsini bir  küpte  görünce  şaşırmış 

buna  karşılık  Hz. İsâ (a.s.) telaşlanmanın  anlamsız  olduğunu  şu davranışıyla  belirtmiştir:  

Elbiseleri birer  birer  çıkarırken  görülmüştür ki  her  elbise  hangi  renge  boyanacaksa  o  

renge  boyanmıştır. 65 Görenleri  şaşırtan bu  olay Mevlânâ’nın  sembolize  ettiği şekliyle  

vahdet  küpüne  işaret  etmektedir. 

    Aynı  küpten,  istenilen  çeşitli renklerin çıkması Hz. İsâ (a.s.)’nın bir mucizesi olarak  

görülmekte  ve tasavvuf  anlayışına  göre  kesrette  vahdeti,  çoklukta  tekliği hatırlatmaktadır. 

Sıbgatullah  olarak  tarif  edilen Allah’ın  boyasına işaret  edilen  bu anlatımda Hz. İsâ 

(a.s.)’nın küpünden renk  renk  kumaşlar  çıktığı gibi   vahdet  küpünden de türlü türlü  renk  

ve şekillerde  mahlukların  zuhur  eylemiş olması  ve  eşyada  görülen  bu  kesretin,  

çokluğun, yegane  kaynağının  vahdet  olduğuna  işaret  edilmektedir. 

          “Şu renklerden  sıyrılıp  Hz. İsâ (a.s.)’nın küpüne  girer ‘Allah  boyası’ belirir.Artık, 

Allah  dilediğini yapar.” 66 

           Hz. İsâ (a.s.)’nın bir  boya  küpünden  çeşitli  renklere  boyanmış  türlü türlü kumaşlar  

çıkarma  mucizesi tasavvuf  ehlince  vahdet  küpünden türlü  renk  ve  çeşitlerde  varlık 

oluşmasıyla  yorumlanmakta ,alemin birliğine  dikkat  çekilmektedir.Hz. Muhammed 

Mustafa’nın  nurunun gönüllerde  vahdet  oluşturduğu,  karanlıkları  aydınlığa  boyadığı  

görülmektedir.Mevlânâ  “Yahudi, müşrik,Hristiyan,ateşe tapan herkesin bir renge 

boyandığını” 67  ifade ederken  bunun sırrının  güneşin nurunda yüz binlerce  kısa ve  uzun  

gölgenin birleşmesiyle  açıklanabileceğini, böylelikle de tüm varlıklar  içinde Muhammedî  

nûrun kaybolduğunu dile  getirmektedir.Mahşerde de tek renge boyanacak kişilerin  aslında  

mutlak  vahdete  zuhur  ettiği de  anlaşılan  başka  bir  noktadır.Kıyamet  günü  tüm  gölgeler,  

                                                
64    a.g.e., s : 504- 505  
65    Bursevî, İsmail Hakkı, Mesnevî Şerhi,İnsan Yayınları, İstanbul, 2005, s:  51  
66    Dîvân-ı Kebir, c: 1,  s : 28 
67    Mesnevî , c: 6, , s:  1863 
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dünyadaki hakikati  örten örtüler  ortadan kalkacaktır.Her kişinin  tek renk halinde  küpten 

çıkmasına işaretse kıyamet günündeki birlikten başka bir şey değildir. 

 

3.6.Hz. İsâ (a.s.)’nın Doğumu Esnasında Hz. Meryem(a.s.)’in Çektiği Sıkıntının 

Tasavvuftaki Yeri : 

     Hz. Meryem (a.s.) Hristiyan  dininin  merkezindeki Hz. İsâ (a.s.) ‘nın annesi  

bulunması  ve  mezhepler arası  önemi  olması, Hristiyanlığın  temel amacı  üçlemeden  sonra  

en önemli  şahsiyeti  teşkil etmesi, onların kültür, sanat, edebiyat ve  yaşayışlarına  yansıması 

bakımından  önemli biridir.68 İslam’da  ise  iffet  ve  takvası  ile  örnek   gösterilen  ulu  bir  

şahsiyettir. Camilerin mihrabiyesi onun “mihrabından  bahseder.69 İslami  literatürde  Hz. 

Meryem (a.s.)dünya  kadınlarının  en  üstünü   olarak  yaratılmıştır.70 

Hz. İsâ (a.s.) ‘nın Hz. Meryem (a.s.)’le  de  bir  anılması, Hz. Meryem (a.s.)’e  verilen 

mucizevî ululuğun Hz. İsâ (a.s.)ile  bütünleşmesi anlamındadır. Tasavvufta da Rabbe  

ulaşmak  için  araya  mânevî  bağlantılarla  dolu kişileri koymak  anlayışı  mümkündür . 

Mevlânâ da  Dîvânında yer verdiği sözlerinde  Hz. İsâ (a.s.)’dan  Hz. Meryem (a.s.)’e  

ulaşabilmenin imkanını ararken  şunları  demiştir :  

“Madem ki  İsâ ’sın,. Meryem  ile  aynı  sofraya  oturt  bizi, aynı kâseden yemek  

yiyelim. Gönül  tamburumuzu  zurnayla aynı havadan aynı besteden  feryâd ettir.” 71 

“İsâ   gibi biz de  beşiğe  benzeyen  şu bedene bağlıyız amma, Meryem   gibi   tanrı  

nuruna gebe  kalmışız.” 

“Bizi şu aklının  töresine  uyup da aramaya kalkışma, çünkü biz onun aşk ovasında  

töreden de  dışarı çıkmışız, yasadan da.” 72 

Hz. Meryem (a.s.)’in nurundan  dünyaya  gelen  Hz. İsâ (a.s.)’yı kavrayabilmek  için  

nuru,  Hz. Meryem (a.s.)’i  kavramak gereklidir. İlahi aşkı keşfetmeli ve  dünyanın  

konuşacağı bir  mucizeye  ulaşmanın lezzeti  ve de  çilesi anlaşılmalıdır. Hz. Meryem (a.s.)’in 

Hakk  katındaki mânevî  makamı ile  babasız çocuk doğurması ile  insanlar  arasındaki  maddi 

makamının  farklılıkları  bilinmelidir. Mevlânâ  bu kavrayışlarını  beyitlerine yansıtmış ve  

Hz. Meryem (a.s.)’in nezdinde nefis mücadelesini anlatmıştır.  

“Meryem  gibi hurma  ağacının dibine gidelim, çünkü  sükût  dalında bir  hurma  bile  

yok .”  73 

                                                
68

    Tümer, Günay, Hristiyanlık’ta  ve  İslam’da Hz. Hz. Meryem (a.s.), T.D.V.Yay., Ankara, 1999, s: XI 
69    Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsîr,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ank, 2006, Âl-i  İmrân , 37 
70    Âl-i  İmrân Sûresi, 42. ayet 
71    Dîvân-ı Kebir .,   C:   2 ,  s: 141 
72    a.g.e. C: 4 , S:  9 , B:  51  
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“Gâh baştan başa dil  kesildim Hz. İsâ  gibi,Gâh  susan  bir  gönül  kesildim Hz. 

Meryem  gibi.” 

“Hz. İsâ (a.s.)’nın  Hz. Meryem (a.s.)’in  kaybettikleri  şey  yok mu ? Bana  inanırsan  

bil ki  O  oldum ben.”  74 

“Gözü doymaz  obur  nefse  Hz. Meryem (a.s.) orucu tutturursun, sonra tutar  âşık  

behrâmının  önüne  arık   bir  eşek  çekersin  sen.” 75 

“Önüne  ön  olmayan aşk, Hz. Meryem (a.s.)’i şaşılacak bir  Mesih  doğurdu. 

Böylesine bir  fitne  doğduktan sonra  akıl, yardım  bulamaz  artık.”  76 

“Ne   mutlu  bahçedir ki  Meryem (a.s.)lere 

 Kışın bile  tûfanda  meyveler  verir.” 77 

Mevlânâ,Hz. İsâ(a.s.)’yı  ve   mucizelerini anlamanın Hz. Meryem (a.s.)’i  anlamaktan  

geçtiğini ifade  ederken  acı çekmenin arka  planını,Hakk aşkının meyvelerinin  kolay 

kazanılmayacağını  dile  getirmektedir. 

“Canın bir  solukluk anda  aşkının  perdesi altında  bir  yıkansa Hz. Meryem (a.s.) gibi 

bir  soluktan Hz. İsâ (a.s.)  doğurmayı  görür ,anlarsın .” 

“Hz. Meryem (a.s.) gibi babasız  çocuk doğurdun mu da  şu kıpkızıl yanağın sararır, 

solar, safrana  döner.” 

“Herkesin  kapısında hizmetçi olduğu, kul – köle kesildiği Şemseddîn’in adını anadur  

da  şiirin patlasın, nazmın güzelleşsin.” 78 

Yukarıdaki beyitin  son cümlesinde  Şems’e yer verilmesi ve  O’na hitaben  yazılması 

karşılaştığımız bir hadisedir. Zira  Mevlânâ , Hz. Meryem (a.s.) gibi  çile  çekmenin sonucunu 

aşk perdesi altında yıkanmaya bağlarken  aslında Şems’in  aşk perdesi  altında  yıkandığını  

söylemektedir. 

Mevlânâ  Celaleddin, Mesnevî’de Hz. Meryem (a.s.)’in  hurma  fidanı  dibine  

yaslandığından  bahsederken  Hz. Meryem (a.s.)  Suresinin şu   ayetine dikkat çekmiştir :  

    “Mahzun  olma, Rabbin  ayağının altından  bir ırmak  akıttı. Hurma  ağacını silk, sana  

ter-ü  tâze  hurmalar  dökülecek.” 79  

                                                                                                                                                   
73   a.g.e.  C: 4, S:171, B: 1587 
74   a.g.e.  C: 4, S:223,B: 2198 – 2199  
75   a.g.e.  C: 4,  S: 416, B: 4025  
76

   a.g.e.  C:  4, S: 350, B: 3383 
77

   a.g.e., C: 4    S:166, B:  1530  
78   a.g.e.,C: 4,  S:  132,  B : 1167-1168-1169   
79   Hasan Basri Çantay (1897-1964)Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim Çeviri ve notlar, İst., 11. baskı 1980 
Meryem , 16.- 26.  
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  Kurumuş  hurma  dalının  nasıl olup da meyve verdiğini Hz. Meryem (a.s.)’in  ululuk  

sırrında  eritmiş  olan  Mevlânâ’ya  göre  insanoğlunun  gönlünün  karanlıkta  olmaması , dua  

etmesi  ve  bu  tesirle  gönül kilidini açabileceğini  doğru yola  girenler  için  birer  

örnektir.Hz. Meryem (a.s.)’in de  Rûhul Kudüs’ten  gebe  kalıp  doğum zamanı  gelince ; 

“bana  şimdi   ne    diyecekler  ?  Keşke  ölüp    gitseydim,  unutulsaydım da başıma bu iş  

gelmeseydi ”diyerek  bir  çöle  gitmiş  ve  orada  bulduğu bir kuru  hurma ağacına  dayanması  

ile   kendisine “ ağacı  silk de  kuru hurma  ağacından  yaş ve taze  hurmalar   dökülsün.”  

diye  ses  gelmiş ve  ağacı  silkince  hakikaten  Hz. Meryem (a.s.)’in  elinin  kutluluğu  ile  

misk kokan  taze  meyveler  dökülmüş  ve  ağaç  yeşermiştir. 80  Mevlânâ da buradan  

hareketle  duaların  ancak  Allah’a  yapıldığını , dualara  karşılık  verdiğini  zikretmiş  ve 

Hakkın büyüklüğünü bir  kez  daha  gözler  önüne  sermiştir. 

 

          3.7.Hz. Meryem (a.s.) ‘in  Babasız  Çocuk  Dünyaya  Getirmesi  :  

         Mevlânâ  Mesnevînin  ilerleyen  bölümlerinde  Hz. Meryem (a.s.)’in  babasız  bir  çocuk  

dünyaya  getirdiği  meselesine  ayrıntılı şekilde  yer  vermiştir.Rûhul Kudüs’ün, Hz. Meryem 

(a.s.) ‘in  yıkanmak  için  çıplak  bulunduğu bir  sırada  kendisine  insan  şeklinde  

görünmesinden, Hz. Meryem (a.s.)’in de korkarak  Allah’a   sığınmasından bahsetmektedir 
81.İfade  edildiği  üzere  Mevlânâ,  inancımıza  göre  Cebrâil  olarak  bilinen Rûhul Kudüs’ten         

“cana  canlar  katan   pek  güzel  biri”   diye söz  etmiş, “gönüller  kapan  biri”  diye  

eklemiştir. Fiziki  güzelliğinin  ve  celbediciliğinin  yanında bir de  güvenilir  olmasından  söz  

eden  Mevlânâ,“ Ruhul Emin  Cebrâil”  tabirini kullanıyor. Öyle ki ;      

“ Hz. Meryem (a.s.)’in gördüğü  güzelliği Yusuf  (as) görmüş  olsa  idi, kendisini 

görüp de  şaşkınlıkla  ellerini  kesen kadınlar  gibi o da  hayranlıkla  ellerini  keserdi.” 82  

buyurmuşlardır.  

Korkusundan  Allah’a  sığınan Hz. Meryem (a.s.)’in  titremesine  karşılık  Cebrâil’in 

söylediği sözlerse  dikkat  çekicidir :  

“Ben Hakkın  eminiyim. Benden  korkma. 

Allah’ın yücelttiği  kimselerden  baş  çevirme ,Allah’ın hoş  mahremlerinden  çekinme. 

Sen benim  varlığımdan korkuyor, yokluğa  görünmez  aleme  kaçıyorsun ; senin  

kaçmak istediğin  o yokluk aleminde  ben,  mânevî  bir  padişahım . 

                                                
80   Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,Meryem  22-25  
81  Mesnevî , c: 3, , s:  3701 
82   a.g.e. , s:  3705 
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Zaten benim aslım yokluk alemindedir. Senin  önündeki şeklim  gölge  varlığımdır, 

zatım  değildir. 

Senin gönlüne yerleşmiş  bir  hayal  gibiyim. Nereye gitsen, nereye  kaçsan, ben 

seninle  beraberim. 

Ancak  aslı olmayan  bir hayal değilim. 

Ey  İmran’ın kızı! Aklını  başına  al da  - Lâ  Havle  - diyerek  Allah’a  sığınma. çünkü 

ben  Havl Ve  kudret  sahibi  olan  Allah’ın emriyle  buraya  geldim. 

Sen  ‘Euzü ‘  diyorsun, hakikatte ‘Eûzü’  benim. 

Tanımazlıktan beter bir afet yoktur.Sen dostunun yanında olduğun halde  ona 

muhabbet  etmesini, sevmesini bilmiyorsun. 

Sen dostu yabancı sanıyorsun, sevince de gam  adını takıyorsun..”  83 

Beyitlerde görüldüğü gibi Cebrâil, Hz. Meryem (a.s.)’e korkusunun  yersiz  olduğunu 

söylemekte, kendisine verilen  bu mucizenin Rabbi tarafından geldiğini belirtmektedir.Burada                

Meryem Sûresi’nde  yer  alan  ayetlere  dikkat  çekilmiş ve  aynen  Kurân’da geçtiği üzere 

anlatılmıştır. Cebrâil’in Hz. Meryem(a.s.) ’e nasıl geldiği Meryem sûresindeki  ayetlerde  

açıklanmıştır. ‘Böylece ona ruhumuz (Cibril'i) göndermiştik, o da, düzgün bir beşer kılığında 

görünmüştü.’84  Diye tasvir edilen Cebrâil, Hz. Meryem(a.s.)’e  şu sözleri  söylemiştir;  

‘Demişti ki: "Ben, yalnızca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk 

armağan etmek için (buradayım).’85  Doğumunun   gerçekleşmesi  ve  sıkıntı  içerisinde  

kalması üzerine  kundaktaki çocuğunu kendisini eleştiren  insanlara  gösteren  Hz. 

Meryem(a.s.), bir  bakıma  kendi  yerine  oğlu İsâ’nın  konuşmasını  talep etmiştir  ve  Allah 

da  buna  müsaade  ederek Hz. İsâ’ya  şu  sözleri  sarfettirmiştir : İsâ (a.s.) Dedi ki: "Şüphesiz 

ben Allah'ın kuluyum. (Allah) Bana Kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam 

(olayım,) beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emir) 

etti. Anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı.Selam üzerimedir; doğduğum gün, 

öleceğim gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de."86 

 Ârifler, Hz. Meryem (a.s.)’e  üfürülen   ilahi  ruhtan  mana  çıkarmakta  ve  Mevlânâ 

da  eserinde  bunu açıkça  dile  getirmektedir.Mesnevî’nin  ileriki sayfalarında  “Aşk  

olmasaydı Ruh nasıl olurdu da o nefese feda olurdu da, Hz. Meryem    onun esintisinden   

                                                
83   Mesnevî , c: 3, s:  3768-3711 
84  Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,Meryem ,17 
85  Meryem, 19 
86   Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, Meryem,30 - 33 
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gebe kalırdı?”   87diye sorarken  Hz. Meryem (a.s.)’in  gebe  kalışını  ilahi  aşka  bağladığı  

göz  önündedir.Yine  Fih-i Mâ Fih  adlı eserinde Mevlânâ  ; 

“Vücudumuz  Meryem (a.s.) gibidir.Bizim  her birimizin içinde  bir  İsâ   vardır.eğer  

aşk  ızdırabı, büyük acılar  bizde  zuhur  ederse  o  zaman İsâ ’mız  doğacaktır.” demektedir. 

Dünyada  başımıza  gelen  fark  edemediğimiz  garip olayların  ve  insanı  şaşırtan hadiselerin  

kaynağı  ilahi  aşkın  sırlarıdır. Dolayısıyla  ilahi aşkın  talibi olan  kimse de  can ve gönülden  

Rahmani  nefhaları  ve ilahi esintileri  beklemelidir. Ansızın  bir  gün  perde  açılabilir  ümidi  

olmalıdır. 

 

3.8. Hz. Meryem (a.s.)’in  Çektiği Sıkıntı  ve  Alah’ın  Rahmeti: 

 İncelediğimiz    ve  sonuca varmak  için  çaba  sarf ettiğimiz  bu  araştırmada  özellikle  

İslam  sûfizminden  yola  çıkarak  bugün de  bir  çok  zikir  ve  ayinleri  ile  mistisizm  kokan  

Hristiyanlık  dininin  ana  unsurlarından  Hz. İsâ (a.s.)’yı ele  almaktayız. Araştırmanın  ana  

merkezinde Hz. İsâ (a.s.)  olması ile  birlikte  kendisini   sûfizm  çerçevesinde  ele  almak  da  

sufî  gözüyle  Hz. İsâ (a.s.) anlayışını  ön  planda  tutmakla  mümkün  olacaktır. Mevlânâ’nın 

Mesnevîsinde de   aynı  şekilde  mistik  pencereden  bakılmış Hz. İsâ (a.s.) ‘nın sûfizm  

anlayışına  odaklanan  ve  birebir  örtüşen  özelliğinden  yola  çıkılarak  hikayelerde  kendini  

göstermiştir. Yine  bunlardan  biri  olan Hz. İsâ (a.s.)’nın beşikte  iken  annesinin iffetini  

savunmak  adına  konuşması  ve  böylelikle  annesine  yardım  etmesi olayını  sufi gözüyle   

bizlere  aktaran  Mevlânâ “ Darda  kalanlara   dua  ettikleri  zaman, cevap  verilmesi ve  

candan yalvarmanın  ne  kadar   önemli olabildiği” sonucunu şu  beyitleri ile  ortaya  

koymaktadır :  

“ Meryem ’in  cüz’ü, parça buçuğu  olan İsâ, Meryem’in  dili  ile  değil, kendi diliyle  

fakat  onun  için söz  söyledi .Ey  insan ,senin   cüz’ünün  cüz’ü  gizlice söz  söyler.” 88 

 Hz. Mevlânâ’nın Mesnevîsinde  yer  alan  hikayelerin içinde  bulunan  bir  çok beyitin  

kapsamının  Kur’an  ayetleriyle  örtüşmesi,araştırmamızın  başından   beri  rastgeldiğimiz  bir  

durumdur.Yukarıdaki beyit  de  aynı  şekilde Yasin  suresinin şu ayetine  işaret  olunmaktadır:  

“ O   gün  onların  ağızlarını  mühürleriz ;  yaptıklarını bize  elleri anlatır.Ayakları  

da  şahitlik eder.”  89 

 “Allah’ın  gökte  ve  yerde  ayândan  ve  âraz’dan90  her  ne  yaratmışsa  ve  vermişse  

hepsini  de  ihtiyaca karşılık  vermiştir.Cenâb-ı  Hakkın  vermesine  sebeptir ki  “Allah  

                                                
87   Mesnevî,  c: 5, , s:  3856 
88   Mesnevî, c: 5, C :  3 ,  s: 3205  
89   Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,Yasin , 65 
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bunalan  kişinin duasını  kabul eder .”91 anlayışı neticesinde Hz. Meryem (a.s.)’ in  duasının  

Hz. İsâ (a.s.) ‘nın konuşması ile  kabul  edilmiş  olduğunu söyleyen  Mevlânâ  burada  da  şu  

ayetlere  işaret  etmektedir :  

“ Yoksa   darda  kalana , dua  ettiği  zaman icabet  eden  ve  kötülüğünü  gideren  ve  

sizi  yeryüzüne  sahip  kılan  mı  hayırlı? Allah’la  beraber  bir  başka  mâbud  var  mı,  Ne de   

az  düşünmedesiniz.!”92 

 

3.9. Hz. İsâ (a.s.) ile  Eşek Arasındaki Bağlantının Akıl ile Ruh Dengesine 

Benzetilmesi : 

Tasavvuf  terim anlamı olarak  ;  kalben  temiz  olmak ,  devamlı Allah’la  bağlantı  

halinde  olabilmek  için   ibadet   etmek  demektir. Bunun  için de  kâmil  insan  olma  şartı   

aranır . Kâmil  insan olmak , nefsini  itminâna  erdirmiş insan  olmaktan  geçer. 

Zamanının büyük mutasavvıflarından  Mevlânâ da  eserlerinde  sıkça  nefse  önem  

verilmemesine, ruhun ön planda  tutulmasına  dikkat  çekmiş   ve  çoğu  örnekte  de  bu 

konuyu  Hz. İsâ (a.s.)’nın eşeğe  binmesi ile  izaha  getirmiştir. 

Hz. İsâ (a.s.)’nın eşeğe  binmesinin arkasındaki anlam  kişinin bedeni   ve  ruhu 

arasındaki  gelgitlerde  ruhun  yüzeye  çıkarılması amacıdır.  

 Mevlânâ  ruh  ve  bedeni, aynılığını  ve  insanların  gafilce  bedenlerinin  dilediğini  

yapmasındansa  asıl olan  ruhun  beslenmesini  vurgularken  Hz. İsâ (a.s.) ve  eşek  

benzetmesinden  yola  çıkmış, “ İsâ ’yı bırakıp da onun  bindiği  eşeği  besleme.” uyarısında  

bulunarak  ruhu , Hz. İsâ (a.s.)’ya  ;  bedeni de , eşeğe  benzetmiştir.93.Hz. İsâ (a.s.) ‘nın bir  

eşeğe  binerek  Orişilim’e  gitmesinden  dolayı 94 Mevlânâ  beyitlerinde  çok  defa  Hz. İsâ 

(a.s.)’yı  eşeğe  binmiş  olarak  tasvir  etmektedir. Eşeğe kul  olmamak  gerektiğini ,  aksi  

takdirde  aklın  eşeğin  huyunu  huy  edineceğini , bunun  yerine  Hz. İsâ (a.s.)’ya  hizmeti 

sayesinde Hz. İsâ (a.s.)’nın  eşeğinin , gönül  huyunu  aldığını  ve  akıllılar  makamını menzil  

edildiğini  aktaran  95 Mevlânâ,   aklın  eşeğe  üstün  gelmesini   nasihat  ederek  

vurgulamıştır. .”Akıllar  makamı”  derken  kast olunan , hayvanların içinden  on  tanesinin  

kıyamet  günü  toprak  olmayıp  yaşayacakları, ve de  cennete  girecekleri bildirilen   

kaynakların  birinde  geçen  bir  hadistir. Bu hayvanlar; 1- Hz.Muhammed(s.a.v.)’in devesi,2-

                                                                                                                                                   
90

   Allah’ın yarattıklarından  gözle  görünenler  ve  görünmeyenler  
91

   Mesnevî , c: 3. s: 3204 
92   Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,Neml , 59 – 62.  
93    Mesnevî,s : 1184 
94    İncil,  Matta 21, Markos,11,Yuhanna 12, Luka, 19  
95    Mesnevî , c: 3, c: 2, s: 1856- 1860  
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Hz. Salih(a.s.)’in  devesi,3- Hz. İsmail(a.s.)’in koçu,4- Hz.Yunus(a.s.)’un  balığı,5- Hz. 

Musa(a.s.)’nın  ineği,6- Belkıs’ın hüdhüdü,7- Hz. Süleyman(as)’ın karıncası, 8- Hz. İsâ 

(a.s.)’nın eşeği,  9 – Hz. Üzeyir(as)‘in  eşeği ve  10- Ashabı  Kehf’in  köpeği ‘dir. 96 

      Hz. İsâ (a.s.)’nın “ruh”  eşeğin de “beden”e  benzetildiği Mesnevîdeki  beyitlerde  

kişinin  dünya  halleriyle  olan  gamlarını, bedenine  yüklemesinin gönlüne  yüklemesinden  

daha  akıllıca  olduğu da vurgulanmaktadır. 

”Dünyanın meşakkatleriyle  bedenini uğraştır, gönlünü  ve  ruhunu  onlarla  meşgul  

etme. 

Sen  yük  dengini , İsâ ’nın  başına  koymuşsun , yükü   İsâ gibi  olan  ruhuna  

taşıtıyorsun, eşek  gibi  olan  nefsini  ise  çayıra  salmışsın “ 97 derken de  yine  ruh  ile  beden  

arasındaki  ayrıcalıklı  bakış  açısını  kullandığını  dile  getirmektedir. 98 

Mevlânâ Ruhun Hakk  yoluna  sevk edilmesi için bir  araç  olduğunu ve   bu  durumda  

Hz. İsâ (a.s.)’dan vazgeçmenin, kişinin  kendi aklının  verdiği  tavsiye  ve  nasihatlerden  

uzaklaşmak  olacağını  belirtmiş99, Hz. İsâ (a.s.)’nın da dünyada cahil halktan  dolayı Yahudi 

zulmü  ile  karşılaşmış olduğunu dile  getirmiştir. Süleyman  Nazif “Hz. İsâ (a.s.)’ya  Açık 

Mektup” makalesinde  Hz. İsâ (a.s.)’ya  hitaben  ‘ Ey Allah’ın Resulü!Sana  tabi olan  şu 

Hristiyanların  yaptıkları hırsızlıklardan,  zulümden  mahcup olmuyor  musun? ’ diyerek  bu  

zulümden  çıkardığı sitemi dile  getirmiştir. 100 

 “Şu  ahir  zamanda  eşek  arıyorsan  var  ama ;  Mesih  aranmaz  bu yanda  zaten  . 

  İsâ  gönül  nuruyla  o eşekten  ayrışmıştır, gönül  işkembe  gibi  kat  kat  pisliklerle  

dolu  değildir.” 101 

  Eşeğin yükünden  kurtulmak gerektiğini, bedenin  zevklerinden  kurtulmaya  çeken  

Mevlânâ  aşağıdaki beyitlerinde  bunu  anlatmaktadır. 

“Eşekle meydana gelme, eşeğe binen saldırıp koşturamaz. Eşekle top  çevgen 

oynanamaz.”102 

“Eşek  nerde,  İsâ  aşkından  bahsetmek nerde? Kapıları  açan Tanrı  o’na bu kapıyı 

açmamıştır ki. ” 103  

                                                
96    a.g. e.  Dipnot  bölümü, c:2, s : 492 
97    Mesnevî ,  c: 5  s : 1093  
98

    a.g.e., c: 2, , s:  921 
99

    a.g.e., s: 1861  
100   a.g.e. Dipnot  bölümü, c. 2, s: 495  
101   Dîvân-ı Kebîr ,C: 2,  S: 306 
102   a.g.e. s:307  
103  a.g.e. C:  3 , S:  91  
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“Adam . İsâ  olursa   koşa  koşa   Meryem ’in yanına  gelir,eşek olursa  bırak  varsın,  

eşek sidiğini koklasın dursun .” 104 

“ İsâ’ya bakacaksan  dertli  gözle  bak da  şifa bul,başcağızını bağlama, gözünü 

yumma,İsâ’nın  gözünden  eşeğine  bakma  onu bırakıp .” 105 

“Ben Mesih  gibi  yücelere  ağdım, eşeğim yeryüzünde kalakaldı, ne eşeğin 

derdindeyim,  ne de eşek  gibi kulaklarım var.” 106 

Mevlânâ’nın  Dîvânında  çoğu  sözünü  Tebrîzli Şemseddin’e  ithafen  kullandığı 

belirtilmişti. Bunlardan  bazılarında  ise  Şems’e  hitaben  “ Zamanın  Hz. İsâ (a.s.)’sı” 107 

denilmiş,   onu nitelerken  Hz. İsâ (a.s.)’nın nefesinin  etkisine  vurgu yaparak  Şems  ile  

bütünleştirilmiştir. 

Hz. İsâ (a.s.)’nın eşeğe  binme  hadisesi  Dîvân-ı Kebîr’de de Mesnevî’de de  ayrı  ayrı  

ele  alınmıştır. Hz. İsâ (a.s.)’nın ruh,eşeğin beden olarak tasvir  edildiği  sözlerde Mevlânâ,Hz. 

İsâ (a.s.)’yı yüceltiyor, ruhun bedene  olan üstünlüğünü  ortaya  koymak  için  örnek  olarak  

Hz. İsâ (a.s.)’yı  veriyor. Hz. İsâ (a.s.)’nın  gönül  alçaklığı  göstermek için  108eşeğe  bindiğini  

ifade  ederken  “seher  yeli hiç  eşeğe biner mi ?”  cümlesini  sarf etmektedir. 

 “Ey  ruh, araştırmada  ırmak  gibi  başını ayak yap 

Ey  akıl , bu ebedîlik için ebedî  ol  diye  nârâ  urman yerindedir, değer .”  109  

Mevlânâ  dünyaya  hitaben “eşeklerin yayıldığı yayla”110  tasvirini   kullanmış ,Hz. İsâ 

(a.s.)’nın  bu dünyada durmadığını “ A  balçıktan  yapılmış  aşağılık  dünya, Sen İsâ (a.s.)’nın  

konak  yeri değilsin”  demekle  ifade  etmektedir. 111 Hz. İsâ (a.s.)’nın  eşekle   göğe  

akamadığından   eşeğini  fanî  alemde     bırakarak  tanrının  huzuruna  ruhuyla  çıktığını  dile  

getirmiştir. Hz. İsâ (a.s.)’nın göğe  çıkışında  eşeği  yerde  bırakırken   Hz. Muhammed(s.a.v.)   

göğe  Burak  adlı binekle  yükselmiştir.  Mevlânâ   Burak  ile  Eşek   arasındaki  bağı   şu 

şekilde  özetler  ; 

“Aşk  Burak’ı  gökten  gelince  Can  İsâ ’sı  şu  eşekten  kurtulur.” 112 

Bedeni temsilen burada zikredilen eşek,tasavvufta da dünya  ile yorumlanmaktadır. 

Hz.İsâ(a.s.)‘nın eşeğe binme  hadisesinden  dolayı da  Hz. İsâ (a.s.) temsilen   burada  ruh ;  

                                                
104  a.g.e. C: 3 ,s:  130  
105   a.g.e. C: 3,  S: 205 
106  a.g.e. , C: 3, S: 246  
107

  a.g.e.,C: 4, S: 11 
108

  Dîvân-ı Kebîr ,  S: 151 
109   a.g.e. s:  152 
110   a.g.e. s: 24  
111   a.g.e., S: 110  
112   a.g.e. C: 4, S: 284, B: 2740 
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akıldır. Yalnız  Mevlânâ  akla  dikkat  çekerken  tamamen  bedenin   yok  sayılmamasını , 

onun da  ihtiyaçlarının karşılanmasının  doğru olacağını  şu sözleriyle  ifade  etmiştir :   

“ İsâ ’ya  âşık  değilsin , fakat  arpasız ,  eşeksiz  nasıl yaşarsın ? Ölmüş   bedene  bile  

mezar  lazım,kefen  gerek .” 113 

 

3.10. Hz.  Yahya(a.s.)’nın Hz. İsâ (a.s.)’ya Duyduğu  Saygı : 

Mesnevî’nin  ikinci cildinin  sonlarında  yer  verilmiş  olan  Yahya  Peygamberin  

annesinin  karnında  iken  Hz. İsâ (a.s.)’ya  secde  etmesi  hikayesinde  Hz. Yahya(a.s.)’nın  

Hz. İsâ (a.s.)’ya  ilk  inanan  ve  O’nu  ilk olarak  gerçekleyen  kişi  olması  anlatılmak  

istenmektedir.Mevlânâ buradaki  secde  etmek  kavramıyla insanın  insana yaptığı bir  

secdeden  bahsetmemekte, Hz. İsâ (a.s.) ve  Hz.Yahya (a.s.) arasındaki  saygı bağını 

nitelemek  istemektedir.Annesi  Hz. Yahya’ya  gebe  iken  Hz. Meryem (a.s.)’e  rastlamış,  

Hz. Meryem (a.s.)’e  sen de  gebe misin,diye  sormuştur.Hz.Meryem (a.s.),neden  soruyorsun  

deyince  Hz. Yahya(a.s.)’nın  annesi,  karnımdaki  çocuk  senin  karnındakine  secde  ediyor  

demiştir. 114 

 Mevlânâ  ise  bu  secde  hikayesinin olmadığını  söyleyenlere “ahmaklar”115  diye  

hitap etmiş, buradaki  sırrı  anlamamış olmayı  bir  nevi ahmaklık olarak kabul 

etmiştir..Secdenin  gerçekleşmediğini  savunan  görüşe  göre; Hz. Meryem (a.s.)  hamileliği  

süresince  bulunduğu  yerden  uzak  kalmış, akrabadan  ya da  yabancı  birilerinden  her  

hangi birine  rastlamamıştır.Dolayısı ile Hz. Yahya(a.s.)’nın  annesinin  Hz. Meryem (a.s.)’i  

görmüş  veya  konuşmuş  olması  muhtemel  değildir  denildiğinden  secde  hadisesi de  

gerçekleşmemiştir  denilir.Ancak  Mevlânâ  bu  görüşü “ ufukların  ötelerinde bütün  

yeryüzünde  olup  biten  işleri  ancak Hakk’tan  ilham  alanların  bilebileceğini  Yahya’nın 

annesinin  görünüşte  uzakta olsa  bile  Hz. Meryem (a.s.)’in  yanına  gelebileceğini bedenin 

yalnızca  kafes  olduğunu  ve  her  taraftan  bir  pencere  açılırsa  gözlerin  kapalı  bile  olsa  

kişinin   dostunu görebileceğini” 116 ifade ederek  çürütmek  istemiştir. 

Mevlânâ’nın   Dîvân- ı Kebîr  adlı eserinde de Hz. Yahya  (a.s.)  ile  Hz. İsâ (a.s.)’yı  

bir  arada  zikrettiğini  görmekteyiz. Yalnız  burada  konuyu  farklı  şekilde  incelemiş  olan  

Mevlânâ  iki  peygamber  arasındaki  bağı  bir  başka  açıdan  ele  almış  ve  önümüze  farklı  

bir  bağlantı  ile  sürmüştür . 

                                                
113  a.g.e., C: 4,  S: 325, B: 3140 
114  Gölpınarlı, Mesnevî Şerhi, c:5 s: 231 
115   Mesnevî , c: 4  s : 3607  
116   a.g.e. s: 3611 – 3615  
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Hz. Muhammed(s.a.v.)  sözlerinden birinde  kişinin  Allah ‘a  yaklaşmaya  çalıştıkça  

Allah’ın da  ona  yaklaşacağı  ,  Rable  bağını   koparmayanın  başıboş  kalmayacağı şu  

şekilde  özetlenmektedir : 

 “Allah  Teâlâ  Hazretleri  diyor ki :  Kulum  hakkımda  nasıl  bir  zan yürütürse  ben  

öyleyimdir. O,  beni  anınca  ben  onunla  beraberim  . O,  beni içinden  geçirirse ,  ben de  

onu içimden geçiririm. O , beni bir  cemaat içinde anarsa, ben de onu onunkinden daha 

hayırlı bir cemaatle anarım . O, bana bir  karış  yaklaşırsa, ben ona bir  arşın yaklaşırım . O 

bana bir arşın  yaklaşırsa,  ben  ona  bir  kulaç  yaklaşırım . O bana  yürüyerek  gelirse, ben 

ona  koşarak giderim .” 117 

Yukarıdaki   ifade  kişideki  tanrı anlayışının yine  kişiye  olan etkisinin farkında  

olabilmektir.Aynı  sebeple,  ruhtaki mutluluğun  bedene  etkisidir. Yüzdeki  tebessümün  

çehreye  etkisidir. Mevlânâ da  gülmek  ve  surat  asmak  arasındaki  çizgiyi Hz. İsâ (a.s.) ve 

Hz Yahya(a.s.)’dan yola çıkarak  aktarmak istemiştir :  

 “ İsâ (a.s.)  boyuna  gülerdi, Yahya’nın da  suratı hep asıktı ; bu, tanrıya  güvencinden  

gülüyordu,  O, korkusundan  suratını asıyordu . 

-  Ya Rabbi,  dediler  .  Sence  bu ikisinden  hangisi daha  iyi ; bu kurulu düzen yolda  

ikisinden hangisi daha üstün ?    Tanrı : 

- Benim hakkımda  iyi bir  zan besleyen   daha  üstündür,  suçlunun  iyi bir  zan 

beslemesi  onu  pis    bir  halde  bırakmaz, dedi.” 118 

   Hayatta  güzel  ve  iyi düşünmenin  etkisini Bediüzzaman da  şu sözleriyle  

vurgulamıştır: 

  “Güzel  gören , güzel düşünür ;  güzel düşünen , hayatından lezzet  alır .”  119 

Gül gibi, gülerek  ölmenin , 120derdin madenine  dalıp  oturmaktan,  fare deliğinden  

dünyaya  bakmaktan daha  hayırlı olduğunu belirten Mevlânâ  ;maddi  zenginliğe  rağmen  

Kârun’un  gülemeyip  kova  gibi  kuyunun  dibine  gitmesine  karşın ,  gök  damına  kement  

bulup  atan  ve  göğe  çıkan         Hz. İsâ (a.s.)’nın  güldüğünü  ifade  etmektedir.121 Ümidin  

gayb  aleminden  çıkıp geleceğini ve          Hz. İsâ (a.s.)’yı  göğe  çeken  nurun da böyle  

eriştiğini  eklemektedir.  122 

                                                
117  Prof,Dr, Canan, İbrahim, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi,Akçağ Yay.,Ank,Buharî, Tevhîd  50, VIII / 
212 ;  Müslim, Zikr 2 (2675) , III  /  2061 
118

   Dîvân-ı Kebîr,C: 1,  S:  272 
119   Nursî,Bediuzzaman Said, Sözler, Şahdamar Yayınları,İstanbul,1993,  31. Söz 
120   Dîvân-ı Kebir,  S: 336  
121   a.g.e. S: 337  
122   a.g.e.  C:  2 , S:  43 
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3.11. Hz. İsâ (a.s.)’nın  Duası ;  İsm-i Âzâm  : 

Hz. İsâ (a.s.)’nın her  sabah  hastalarca  ibadet  yerinin  önünde  şifa  ve  dua 

dilemeleri  Mevlânâ’ya  göre ‘ gönül ehlinin sofrası’  olarak  zikredilmiştir. 123 Hz. İsâ'nın da  

her  sabah  evrâd  olarak  okuduğu  dua  kitabının  bulunduğunu  ve  buradan  şifa  dağıttığını  

dile  getirmiştir. Mevlânâ  tarikatlerde  pîrin  tertiplediği  Kur’an  ve  ayetlerle  hadislerden,  

hadislerdeki dualardan,Tanrı dualarından  meydana  gelen  virdlerin  Hz. İsâ (a.s.)  tarafından  

kabul  edilmesi  için  dertlilere  okunmuş  olduğunu  yazmaktadır. 

 Mesnevî’de  geçen bir  hikayeye  göre  bir kişi  Hz. İsâ (a.s.)’ya  gelmiş  ve  onun 

izniyle   yol arkadaşı  olmuş  yalnız  sorduğu  bir  soruyla  Hz. İsâ (a.s.)’yı  kızdırmıştır. 

Mevlânâ’nın  Hz. İsâ (a.s.) ile  ilgili  bu bölümdeki  yer  verdiği bu  hikaye  Yeni Ahitteki 

“Dağdaki  Vaaz”  bölümünü  anımsatmaktadır. Hz. İsâ (a.s.)’nın ahmaklardan  dağa  kaçışını  

hikayeleştirmiş Mevlânâ, mucizeleri  ile  dikkat  çeken  Peygamberin gücünün  etkisinden  

bahsetmekte  ancak  bu etkinin  yol arkadaşı  olan ve tek amacının kendisinin de  Hz. İsâ 

(a.s.)gibi  insanları  diriltme  arzusu  olan “ahmak  insan” a  etki etmediğini  belirtir. 

Tasavvufta  seyr-ü  sülük  halinde  olan  insanın   herkes  ile   bir  olmasını ancak  ahmak 

insanlardan  olabildiğince  uzak  durmasını   özetleyen   hikaye, mürşitten  istifade  edilmesi 

gerektiğini  ve  yalnızca   kendisine   lazım olan bilgiyi  öğrenmesini  tavsiye  etmektedir.  

“ Ahmağın  biri Hz. İsâ (a.s.)’ya  yol arkadaşı oldu.  O yolda yürürken  derin bir  

çukur  içinde  kemikleri görünce  ;   

-  Ey   yol  arkadaşım !  dedi . Ölüleri  diriltmek için  okuduğun  o mübarek   o yüce  

adı …. 

Bana da  öğret de  ben de yararlı  bir  insan  olayım, ben de  ölüleri dirilteyim. 

Hz. İsâ (a.s.); 

- Sus , dedi . O senin  yapacağın iş  değildir, o  ad  senin nefeslerine  senin  sözüne  

layık bir  ad  değildir. 

İsm-i Azâm’ı  okuyup  ölüleri  diriltmek için  yağmurlardan daha temiz bir nefes  

sahibi, kullukta  meleklerden daha anlayışlı  bir  kişi olmak gerek. 

İnsanın  nefesinin   pak  ve  göklerin  emini  olması için ömürler  yani  uzun  uzun  

zamanlar  çalışmaları  gerek. 

Sen de  sağ eline  bir  âsâ  aldın  amma, senin  elin  nerede  Hz. Musa’nın eli  nerede? 

Hz. İsâ (a.s.)’nın yol  arkadaşı  ; 

- Benim o  sırları okumak  yol  harcım değilse , o mübarek  adı  sen  oku,  dedi. 

                                                
123   a.g.e. c:  3  s: 298  
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Hz. İsâ (a.s.), 

- Ya  Rabbi, dedi. Bu  sırlar  nedir?Bu ahmağın  bu husustaki  ısrarı nedendir.? ” 124 

     Beyitlerde  anlatılan  bahiste  geçtiği  üzere    Hz. İsâ (a.s.) ile  karşılaşmış  birinin ,  

hayat  bağışlayan  bir  suyun sahibi  olan  Rûhullah  hazretlerinin 125 kendisinden  bir  medet  

umarak  İsm-i  Âzâm’ın eserini görmek  için  kemikleri  diriltmesini  istediğini,  devamında  

ise  kemik  yığınları  arasında  bir  arslanın  çıkıp ahmak  diye  nitelendirdiği  o  adamı  

öldürdüğünü  dile  getirmektedir.Mevlânâ bu beyitlerde Hz. İsâ (a.s.) ‘nın sözlerine yer 

verirken  anlatım şekli değişmiştir. Bir peygamberin halkından herhangi bir kişiyle 

konuşurken kırıcı ve susturucu olması olanaklı değildir.Burada Mevlânâ,Hz. İsâ (a.s.)’nın sert  

tavırlarına  yer  verirken  tahayyül etmiş ve olayı daha da somutlaştırabilmek adına bu ifadeyi 

kullanmış olabilir. 

 Buradan  “  İsm-i  Âzam”  kelimesini  çekip  incelediğimizde  Mevlânâ’nın Hz. İsâ 

(a.s.) ‘nın hayat  bağışlamak  için  kullandığı bu zikri aslında  bilerek  hikayede  kullandığı 

görebiliriz. Nitekim, İsm-i Âzâm , İsm-i  Zât ve  Hû  adları  Allah’ın  büyük adları  olarak  

sayılmakta  bu yüzden de Mevlevilerin  bütün  gülbenglerinin  sonunu   Hû  diye  bitirdikleri  

bilinmelidir. 126 

           Daha  sonraki  beyitlerde  de  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın okuyarak  körleri  iyi ettiği,  hastalara  

şifa  verdiği,- İsm-i  Âzâm-  karşımıza  çıkmakta  ve  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın ahmak  olarak  

adlandırılan  gafil  kişilerden  dağa  kaçması  şeklinde  başka  bir  versiyonuyla  

geçmektedir.127   Mevlânâ  beytinde            Hz. İsâ (a.s.)’ya  nefesi  ile  iyileştiren, gizli  

sırlara sahip biri olmasına karşın ,  her  ne  isterse  yapabilen  kendisinin  kimden  korkup  

kaçtığını  soran  bir  kişiye  cevap  olarak ; 

“ İsm-i  Âzam’ı  sağıra, köre okudum , iyileşti. Kayalık dağa  okudum ,dağ 

çatladı.Ölmüş  adamın  cesedine  okudum,  ceset  dirildi. Hiçbir  şeyi  olmayana  okudum,  

meydana  geldi,  bir şey oldu. 

Fakat  ahmağın  gönlüne  okudum, hem de sevgi  ve  şefkat  ile  yüz binlerce  okudum  

bir  faydası olmadı. Çünkü  ahmaklık Allah’ın bir kahrıdır.Hastalık, körlük  kahır değildir.Bir  

iptilâ    yani  bir  belaya  uğrayıştır. Bela’ya  uğrayan  kişiye  acırlar  ama  ahmaklık  öyle  

                                                
124   Mesnevî, C:1, s: 140 - 150 
125   a.g.e. , C:1,s : 170  
126   Gölpınarlı, Mesnevî Şerhi, c:5 s: 211 
127   Mesnevî,, c: 3, , s:  2570 
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bir  hastalıktır  ki başkalarını  yaralar ,  incitir.”   128   buyurmuş  dolayısıyla da Hz. İsâ 

(a.s.)’nın  bu sözlerinden  çıkardığı  yorumunda   ; 

“ İsâ ‘nın kaçtığı  gibi  sen de  ahmaktan kaç ;  hava ,  suyu  nasıl  yavaş  yavaş  çeker  

buharlaştırırsa, ahmak da  senden  bire  şeyler  çalar, Ruhen  sizi  yoksul  bırakır.”129    

sözlerini  görmekteyiz. 

 

  3.12. Hz. İsâ (a.s.)  ve  Hazinesiyle Ünlü Karun’un Birlikte  Zikredilmesi  : 

  Bir başka  beyitte  yine  Hz. İsâ (a.s.) Karun  ile birlikte  zikredilmiş,Hz. İsâ (a.s.)’nın 

gökyüzüne çıkarken,Karun’un  yerin  dibine  geçtiği  vurgulanmıştır.130 Mevlânâ  

Rubailerinden  birinde  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın parasız  olduğu  için  fakir  ve  yoksul  halde  

bulunmasından  dolayı, manen  yükselip  göklere  çıktığını  ;Karun’un  ise  dünyanın  en  

zengin  adamı  olduğu halde  akılsızlığından  dolayı yerin dibine  geçtiğini söylerken, “ eğer 

altın  ve  gümüşle  her şey  elde  edilebilse  idi Hz. İsâ (a.s.)yere  geçerdi,Karun ‘da  

gökyüzüne  çıkardı”  cümlesini  önemle  arz etmiştir. 131 Mevlânâ’ca  anlaşılması istenen  

şudur  ki :  Amaç  mânevî  yükselmeyi  sağlayabilmektir.Karun  ve  Hz. İsâ (a.s.)’nın özellikle  

dile  getirilmesi  zenginliği ile  ünlü iki  kişinin  birbirleri  ile  karşılaştırılmasını  bize  

göstermektedir.Bir  taraftan  maddiyatla  ölçülen  diğer  taraftan da  mânevî  anlamda  ölçülen  

kazanç  karşılaştırılmıştır. 

 

       3.13. Zamanın  İsâ (a.s.)’sı: 

Mevlânâ’nın  Mesnevî’deki  beyitlerinden birinde   yine  Hz. İsâ (a.s.)’nın beşikte  

konuşmuş olmasına  vurgu  yapılmış, bir  kadının  kucağında  iki  aylık  çocuğu ile Hz. 

Muhammed  Mustafa(s.a.v.) ‘ya  geldiğinde  çocuğun dile  gelip, Sen  Allah’ın resulüsün,  

demesi  üzerine  Hz. Muhammed(s.a.v.)’in ,doğru söyledin Allah seni  kutlu  etsin,  diyerek  

cevap vermiş olduğunu   görülmektedir.132 

 Dikkat  çekici nokta  burada  dile  gelen  çocuğun  zamanının  İsâ (a.s.)’sı  gibi  

anlatılmış  olduğudur.Hz. İsâ (a.s.)’nın o  zamanki  putperest  ve  müşrik  topluma  ibret  

olarak verilmiş  bu  mucizesi, Allah’ın  varlığının  ve  birliğinin delillerine  kadem  

basmaktadır. 

                                                
128

   Gölpınarlı, Mesnevî Şerhi, c:2, s : 2585-2594 
129    a.g.e. s :  2595 
130   Mesnevî,.C: 2,  s :  345  
131   a.g.e.,  c: 3, s: 47 
132   Mesnevî ve Şerhi,  s: 3222 
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 Hikayede  tasavvur  edilen  çocuk ile  Hz. Muhammed(s.a.v.)  arasında  geçen  

diyaloga  göre de   Hz.  Peygamber’in  çocuğun adını  sorması  üzerine  ; 

 “Hakk  yanında  adım , Abdülazîz.Ama  şu bir  avuç kişi  beni  Abduluzzâ  diye  

çağırıyorlar.Sana  bu  peygamberliği veren  Allah  hakkı  için ben  Uzza’dan arınmışım,  

bezmişim ondan  pek uzağım.” 133demiş  olması  Hz. İsâ (a.s.) ile  bir  ortak  nokta  bulunması, 

beşikte  dile  gelmesi,  açısından  anlatılmış olmasıyla  önemlidir.Nitekim kendisini  

Abduluzza’nın kulu  olarak  çağıran bir avuç  kişiye  gönderme yapılarak  asıl adının   Aziz’in  

kulu  anlamına  gelen  ‘Abdülaziz ’olduğunu söyleyen  çocuk, burada  Uzza  yani  “ Kureyş  

ve  Kinane  boylarının  putu”134’ na  işaret  etmiş  ve putperest  bir  topluma  karşı  mucize  

göstermiştir. 

 

3.14. Mesih   İsâ (a.s.) :  

         Hz. İsâ (a.s.)’ya  Hristiyan  kutsal  kitabında   verilen en  önemli   lakâp “ Mesih”tir. 

“Messiah” ın  Yunanca  karşılığı “Christ”  olduğu  gibi , İbranice’de   yağlanmış  anlamına  

gelir. 135 Bu  lakâp  daha  sonra adından ayrılmayan  bir  durum  kazanmıştır. Eski Ahitte bu  

kelime genellikle krallar  ve  çocukları  için kullanılmıştır. 136 Yahudi  halkının eskatolojisi ile  

birleşmiş  bir  kelime  olan Mesih, Tanrı’nın  yeryüzündeki   galebesini  temsil etmekteydi. O  

devirde Yahudiler,Mesih için “Tanrı’nın  oğlu”  ve “insanoğlu” deyimlerini kullanıyorlardı.137 

            Mesnevî’de  yer  yer Hz. İsâ ’dan Mesih  diye bahsedilmesi,Hz. İsâ' nın‘Mesih  ’ 

olarak  adlandırılması  Kur'ân-ı Kerim’den  birçok  ayete  işaret  etmektedir. 138 

 Mesih  sözünün  Süryanice   kökenli  olabileceğini  belirtenler  olduğu  gibi  arapçada 

‘mesh ’  kelimesinden ,bir  yere  bir   şeye  el  sürmek,  türediğini belirtenler de 

bulunmaktadır. Aynı  zamanda  Mesih  sözcüğünün  İbraniceden  gelmiş  olduğuna  işaret  

edenler ,  yer yüzünde  fazla  dolaştığından, yağla meshedilmiş olarak doğduğundan ve Yahya  

Peygamber tarafından  vaftiz  edildiğinden  dolayı  bu görüşü  benimserler.139 Annesi Hz. 

Meryem (a.s.)’den  kutlu,  suçlarından  arınmış olarak  doğmuş  ve  bereketle  meshedilmiş, 

zeytinyağı  ile  insanları  meshettiği,  kör  ve  hastalara  eliyle  şifa  verdiği  ve  körlerin  

                                                
133   Mesnevî ve Şerhi.,  s : 3233 
134

  Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, Maide : 27  
135

  İslâm Ansiklopedisi, T.D.V. Yayınları, Ankara, 2004, C.29, s:306, Mesih Maddesi 
136  Mesnevî , C:1,  s: 187 
137  İslâm Ansiklopedisi, s:307, Mesih Maddesi 
138  Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,.Ali İmran,45, Nisa, 157 – 171 . Maide,  17 – 72, Tevbe, 31  
139  Ragıb el-Isfahani, Mu'cemu Müfredati Elfazi'l-Kur'an, Darü'l-Fikr, Beyrut, s : 467 – 468  
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gözlerini  açtığı,  hastaları  iyileştirdiği için de  Hz. İsâ (a.s.)’ya  Mesih  dendiğini  bildirenler 

de  bulunmaktadır. 140 

“Meryem (a.s.)  nasıl  Mesihe  yani  İsâ (a.s.)’ya  gebe  kaldı  ise ,  cüz’i  can  da   

koynuna  koyduğu  o  inciden gebe  kaldı. Fakat  o  Mesih  yer  üstünde  ve  su  üstünde  

yürüyen  Mesih  değildir. O mesihin  yüceliği, şanı  gezip  tozmaktan  çok  yücedir.” 141 

             Mevlânâ  burada  kullandığı  Mesih  ifadesi  ile  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın maddi  alemde  var  

olan  kişiliğini değil ,  ondaki  ilahi  ruhu  vurgulamak  istemiştir.Kuran’da  da  yer   aldığı  

üzere  Hz. İsâ (a.s.), Rûhullah  ve  Kelimetullah’tır. 142 

   Hz. İsâ (a.s.) ‘nın ölüleri dirilttiğine  işaret  etmiş  olan  Mevlânâ  Hz. İsâ (a.s.)’ ile  

ilgili  Mesnevî’nin  genelinde “Can İsâ (a.s.)”  tabirini  kullanmış, Hakk’ın nurunu 

göremeyen  gözlerin  körleri iyileştirme  mucizesine  sahip  Hz. İsâ (a.s.)  tarafından  

açılabileceğini   vurgulamıştır. 143 Yalnız et ve kemikten ibaret olan bedenin isteklerini, 

nefsani arzularla kirletmemek gerektiğini“Can İsâ(a.s.)’nın  gönlünü  incitme.”  olarak  arz 

etmektedir. 

  İnsanın  Allah’la  olan  ihtiyacını  keşfetmesini  ve  hakikat  gözüyle  cihanın  

fâniliğini anlamasını  Allah’ın  kudreti,  lütfu  ve  kainatı  kaplayan  sonsuz  nurunun  

merdivenini  bulmak 144 olarak  adlandıran  Mevlânâ  Hz. İsâ (a.s.)’nın da ilahi  nurun  

merdiveniyle  dördüncü  kat  göğün  üstüne  çabucak  çıktığını  dile  getirmektedir. 

 

3.15.Hz. İsâ (a.s.)  ve  Sabır  : 

Alemin  yaratılması ve  idare  - sevk  edilmesi  ile  ilgili Mevlânâ  Hazretleri  bir  işte  

acele  edilmemesi gerektiğini  anlatırken yeryüzü  ve  gökyüzünün bile  145Allah   tarafından 

yavaş  yavaş  tam  altı  günde  yaratıldığını  söylemiştir.Allah’ın  her hangi bir  şeye  ‘kün’  

(ol) demekle  o  şeyin  derhal var  olduğunu , insanı  yavaş  yavaş  tam kırk  senede  kemâl  

sahibi  ettiği  ile  birlikte  zikreden  Mevlânâ  bu  teşbihinde  de  Hz. İsâ (a.s.)’ya  atıfta 

bulunmuş; 

 “  İsâ ‘nın bir  dua  ile  ölüyü  hemen diriltmeye  gücü yeter  de , İsâ ’yı yaratanın  

yığın  yığın  insan  yaratmaya  gücü yetmez  olur  mu ? ” demiştir.  146 

                                                
140    Gölpınarlı, Mesnevî Şerhi, c:2, s : 442- 443  
141

    Mesnevî , c: 3,  s:  1184 
142

    Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,Nisa  171; Âl-i İmran 39-45 
143

    Mesnevî ve Şerhi ,C:1, s : 449 
144    Mesnevî, c: 2, , s:  920 
145    a.g.e. ,   C:  3  s: 3500  
146    a.g.e.,   C: 3, s: 3504 – 3505  
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 Hakkın  yavaş  yavaş  yaratıyor  olmasının bizlere  aslında  bir şeyi devamlı  ve  

sağlam bir  şekilde  yapmayı vurgulamak  için  bir örnek olduğunu özümseyip  dile  getiren   

Mevlânâ ; 

 “Daima  akan bir  derecik ne  pislenir,  ne  de  suyu  kokar. Bu yavaş  ve  ihtiyatlı  

hareket  insanı  saadete  ve  devlete  eriştirir.” 147 demekle   sabretmenin  sonunda  yararlı  

işlerin  bizi  bulacağını  arz etmektedir. 

 

3.16. Hz. İsâ (a.s.)’nın Öfkeyi  Yenmekle  İlgili Sözleri  : 

   Hz. İsâ (a.s.) halkından  birinin kendisine ; “ Dünyada  bütün  güç  işlerin en gücü  

nedir? ” diye  sorması  Mesnevî’de  varlık  aleminin   en zor  işinin, arayışının   cevabının  

bulunmak  istendiği  beyitlerde  bulunmaktadır. Hz. İsâ (a.s.) bu soruya ; 

 “ Her  şeyden  güç , Allah’ın  gazabıdır. Çünkü o  azaptan cehennem  bile  su  gibi  titrer  

durur ” 148  diyerek  cevaplamış, bu gazaptan  da  emân  bulmanın  yolunu   “ Kızdığın  

zaman kızgınlığını yenmekle”  149sağlanabileceğini  söylemiştir. 

 Tasavvuf  terimlerinden  sıkça  kullanılan  ve  günlük  hayatta  da  karşımıza  çıkan 

riyazet’ten  bahsederken  Mevlânâ ,  riyazetin insanları melekleştirdiğine  dikkat  

çekmektedir. Hz. İsâ (a.s.)  ve  Hz. İdris(a.s.)’in  kendilerini   riyazete  verdiklerini  belirten  

beyitlerinde  bu  iki  peygamberin  bir  olan  özelliklerini  de  şu  şekilde  ortaya  koymaktadır:   

 “Hz. İsâ (a.s.) ile  Hz. İdris (as) kendilerini  çok   riyazete  vermişler ,  melekler   gibi  

yemez  içmez  bir  hale  geldiklerinden  sanki onlarla  aynı cinsten  olmuşlar  gibi  göklere  

yükselmişlerdi.” 150 

 Mevlânâ  Mektûbât  adlı eserinde  Hz. İsâ (a.s.)’nın öfkeyi yenmekle  ilgili  sözlerini  

bir  mektubunda  toplamış  ve  XXVII  (27).   Mektubunda ele  almıştır.  

“ Beylerle  perdecilerin padişahı , mülkün  düzeni ,  iki kutluluk  ıssı , Hakk  ve  Dinin  

Muîn’inin  ihsanı, yoksulu okşayan  lütfu,  güzel  ,  hoş  sözleri ,  latif  vaatleri, güzelim  

cevabı ,  padişahça  bağışlayıp   acıyışı, bu  özü doğru duacıya  erişti.” 151 

27.  Mektubun  başlangıç  cümlesi  olan  yukarıdaki  cümlede  Mevlânâ  padişaha 

hitâb etmekte, duacısı olduğunu dile  getirmektedir.II. İzzettin  Keykavus’a yazdığı mektupta, 

kendisi bir babadır ,  padişahsa  bir  oğul ; hem de  övgüde  teselliye ,  esirgenmeye  muhtaç  

bir  oğul . Padişaha  karşı beslediği sevgiyi, onda  üstün bir  makam  ıssı  olarak,  onu babaca  

                                                
147

    a.g.e. s: 3507 
148    Mesnevî,. C: 4, s:  113  
149    a.g.e. s: 115  
150    a.g.e.,C: 3,  s:  2672  
151    Mektûbât ,  s: 44 . Mektup : XXVII. 
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esirgeyerek,  ona  öğütler vererek  bildirir. Çünkü  Mevlânâ’ya  göre “ padişahlık  gönül  

sultanlığıdır .” 152 

Mevlânâ, mektubun devamında  padişaha  nasihat  bâbında  son  derece titiz  bir  

nezaketle  tavsiyede  bulunurken  “yumuşaklıktaki, ihsan  etmedeki  olgunluğa”  dikkat  

çekmiştir. 

“Duacınız da   yumuşaklıktaki  , ihsan  etmekteki  olgunluğunuza ,  arıklara  

yardımdaki lütfunuza  güvenerek , onları  bağışlayacağınıza inanarak tekrar  başvuruyorum  

tapınıza.” 

  Padişahın  bağışlayıcı özelliğine  vurgu  yaparken  padişah  olmanın aslındaki  özün,  

lütuf  ve  ihsanda  bulunmak  olduğunu   özellikle de  düşmana  karşı yardım  etmenin 

ululuğunu  belirtmektedir. 

 “Bu husustaki her bağışlama ,  her  göz  yumma  ve  acıma ,  ahiret  azığı olur,  

yardıma  şükür  vesilesi kesilir .” 

 Devamında  ayetlerle  konuyu  açarak  bağışlamanın – öfkeyi yenmenin- Allah’ın  

sevgisini  kazanmak  olduğunu  açıkça  ifade  ediyor. 

 “Düşmanlarınıza  karşı  size  yardım ettim .” 153  Şimdi şükredersiniz.  ‘ Bağışlamak,  

acımak  suretiyle’  elbette  daha  da  artırırım  size .”154 

 “Öfkesini yenenleri insanların suçlarını  bağışlayanları, ihsanda  bulunanları  Allah 

sever.” 155 

 Ayetlerle  konuya  açıklık  getiren  Hz. Mevlânâ ,mektubun  devamında  Hz. İsâ 

(a.s.)’ya havârîlerce  sorulan  soruya  yer  vermiş  ve  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın öfkeyi yenebilmekle  

ilgili  sözlerinden  bahsetmiştir. 

 “Havâriyyûn  esenlik ona,  Hz. İsâ (a.s.)’ya , Ya  Ruhullah, dediler :  Hangi şeydir  en  

çetin, en  sarp olan ?  O ,  Allah’ın  gazabı ,dedi . Peki, dediler .Allah’ın  gazabından  

kurtaran nedir?  Öfkeni yenmen ,  gücün varken bağışlamandır  dedi. Ululandıkça  ululansın,  

yüceldikçe  yücelsin ; Tanrı , emirlerle  perdeciler  padişahını  bu  çeşit  kullardan etsin .” 156 

 Mevlânâ’nın   perdeciler  padişahı  olarak  tasvir  ettiği padişaha   Hz. İsâ (a.s.) ‘nın 

sözünden    yola  çıkarak  “öfkeyi yenmeyi” tavsiye  buyurması, mazlumların yanında  

olduğunu göstermesindendir. Zira  buradan  çıkaracağımız  sonuç da  Mevlânâ’nın  önceki 

beyitlerinde de  yer  verdiği  üzere ; sıkıntıya  düşmenin ,  rahata  kavuşmanın  ön  basamağı   

                                                
152

   Mektûbât  ,Sunuş bölümü, s: 8  
153    a.g.e.,  Mektup : XXVII.,s: 3 ‘123 ; 9, 25 
154    a.g.e. : s:  14 ; 7  
155   a.g.e.  s :  3, 134  
156   a..g.e.,  s: 45 , M :  27  
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olduğu  ve  Allah’ın  sıkıntıya  düşen  mazlum kuluna  rahmet  kapısını  açacağı, Hz. Meryem 

(a.s.)’in de  rahmet  kapısından  Ruh’ül Kudüs’ün  girdiği ve  sıkıntıdan  alıkoyduğu ,bunun 

için de  öfkeyi  yenip  gönlü  Rabbe  teslim  etmek  gerektiğidir. 

 “ Bir  tohuma  benzer  ;  yedi başak  bitirir.  Her  başakta  yüz  buğday  var ;  Allah  

dilediğine  kat  kat  da  artırır. 157 

 Böyle  olsun  Ey  alemlerin  Rabbi,  ebedi  olarak  mazlumların  feryatlarına  erişsin   

ve  Ruh’ül Kudüs’le  kuvvetlensin.” 158 

 Mektupların  içinde  LIII (53.)  mektupta da   genel  olarak   öfkeyi yenmek ile  ilgili  

sözleri bulunan Mevlânâ“ Kim  öfkesini  yenerse ,Allah  onun kalbine  emniyet ve iman  

doldurur.” 159 demiştir. 

“ Düşmanlarının    en  çetini  olan düşman  ,  içindeki nefsindir.” 160 

Yapılan  işlere , kulluklara, oruçlara,namazlara , sadakalara, kendisinin  bağışlamasını 

da  ekleyince  Mevlânâ , Allah’ın tüm  kullukları    en  güzel   şekilde  kabul edeceğini ifade  

etmiş  ve  ardından  yine  Hz. İsâ (a.s.)’ya  sorulan  soruya  binaen  “Allah’ın  gazabından  

öfkeyi yenmekle  kurtulunabileceğini” 161dile getirmiştir. Ardından bir  ayetle  yine  beytini 

süslemiş, “İhsanın karşılığı   ihsandan  başka  nedir  ki?” 162 diyerek Hz. İsâ (a.s.) ‘nın 

cevabına  dikkat  çekmiştir.  

 

3.17. Hz. İsâ (a.s.) ‘nın Çarmıha  Gerilmesi  -  Göğe  Çekilmesi  :  

 İslam inancına  göre  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın asılmadığı ,  diri olarak Allah (cc) tarafından  

göğe kaldırıldığı  bilinmektedir. Hz. İdris (a.s.) ile  ilgili  de  Adem  Peygamber’in 

torunlarından  olduğu, terziliği ile  ünlü  olduğu bilinmektedir.  Bu iki  peygamberin de  göğe  

diri  olarak kaldırıldığını  belirten ayetler   de 163 mevcuttur.  

           Hz. İsâ (a.s.)  Peygamber , İncile göre  çarmıha  gerilmiş, Çarşamba  günü vefat  etmiş, 

annesi  ve  yakınları tarafından  kefenlenip  bir  mağaraya  konulmuş, Pazar  günü  ziyaret  

için  gidenler, mağarayı  boş bulmuşlar, bu sırada  kendisinin  sesini  duymuşlar, dirildiğini 

görmüşlerdir. İnananlarına  birer  birer  görünmüş , hatta  şüphe  eden  birisine  el  ve  

                                                
157    a.g.e.,  s: 2,44 
158

    a. g.e.,  S:  45 , M :  27  
159

    Mektûbât,  s:  80, M: 53  
160    a.g.e.,   S: 80  
161    a.g.e., Mektup : XXVII..  s: 80   
162    a.g.e.  s:  55 / 60  
163    Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, Meryem, 56- 57 ;  Enbiya, 85  ;  Bakara, 57 
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ayaklarında  çarmıha  gerilirken  delinmiş  olan mıh  yerlerini  göstermiştir. Kendisi  daha  

sonra  diri  olarak  göğe   çıkarılmıştır.164 

 Kur’an  ise  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın öldürülemediğini,Hristiyanların  onu asamadıklarını, 

Hz. İsâ (a.s.)  yerine  kendisine  ihanet  eden  kişinin  asıldığını, Allah’ın  O’nu  göğe  

yücelttiğini  ifade  etmektedir.165 

Hz. İsâ (a.s.) ‘nın göğe  yükseltilmesi  mutasavvıf  Mevlânâ’ca  zikir  esnasında   

kozmik  alemi  ve  varlığı  anlayan  semazenin  durumundan  ayrı  olmadığı  için  telaffuz  

edilmektedir. Sema  zikrinde    daire  şeklindeki semahanenin  ortasından  geçen  çizgi  

daireyi iki  eşit  parçaya  ayırır. Sağ  kısımda  kalan   bölüm  geçici  alemi, Tanrı’dan  

insanlara  ve  dünyaya  doğru inişini  ve  dünya  alemini  temsil  etmekte ; semahanenin sol 

kısmı da bilinmez  alemi ve  dünyadan Tanrı  katına  doğru gerçekleşen  yükselişi  ifade  

etmektedir. Buna  göre  Hz. İsâ (a.s.) peygamberler  tarihi  içerisinde  son  halkadan  bir  

öncesini ve yükselişi   sembolize eder  denebilir.  

Mevlânâ  “ Can  İsâ (a.s.)”  olarak  hitap  ettiği  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın Allah  ile  buluşup  

göğe  çekilmesini   sıkça  telaffuz  etmekte,  yer  ile  gök , indirilme  ve  çıkarılma  gibi  

kavramların  oluşmasında  akıl  ve  bedeni  ön  plana  çıkararak  ana  fikri  nefisle  

mücadeleye  bağlamaktadır. 

 “Can  . İsâ (a.s.)’sını  yeryüzünden  Ülker  yıldızına çekmekdesin.” 166 

“Niceye bir  Zuhâl yıldızı ,  başının  üstünde  dönüp  duracak ?  Seni  Hz. İsâ (a.s.)  

gibi   Zühal yıldızının da  üstüne  çıkmış  görüyorum  ben.” 167 

Dîvân’da  geçen bu    beyitlere  bakıldığında  Hz. İsâ (a.s.)’nın göğe  çekilmiş olması  

ve  devamına  binaen de  canların  özünün Allah  olduğunu  ; özü,  öze  çektiğini 

anlatmaktadır 

 “Biz  ‘ Lâ – yok’  gibi baş aşağı gelmişiz, sen bizi  lâ’dan   dışarıya  çıkarıyorsun da  

yoku  çeke  çeke  tâ “illâ  -ancak o var”  yurdunun baş köşesine, illâya  çekiyorsun.” 168 

 Nefsi  puthaneye  benzeten  Mevlânâ, illâ’ya  çıkarılan nefsin  adetâ  Mescid-i Aksâ  

olacağını  ifade  ederken miraç  hadisesinin  özel  mekanına  vurgu  yapmaktadır. Zira, 

Efendimiz  (s.a.v.)’in  Rabbin  huzuruna  çıkmasının  yolu ,Mescid-i Aksâ’dan  geçmek 

olmuştur.  Bu da  nefsi  yenmek  ve  Allah’a  bağlanmakla  mümkün  olacağından atıfta  

bulunulmuştur.  

                                                
164

    İncil, Matta, son Bâb  ; Markos, XV-XVI, Luka  XXIII – XXIV, Yuhanna XIX, XXI  
165    Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim i Nisa, 157 -158 
166    Dîvân-ı Kebîr,C: 1 ,  s: 194  
167    a.g.e.  C:  4 , s: 95, B: 820 
168    Dîvân-ı Kebîr,C: 1,  s: 194  
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“ Gökyüzünü  istiyorsan  Hz. İsâ (a.s.)  ile  görüş -  konuş,  yoksa  yeşil  kubbeye  

çıkmaya  çalışma. 

Ham  bir  meyvesin sen,  dalında otur, anlamları elde etmeden adlara  boş verme.”169 

Nefsi yenmenin ve  onu uzlaştırmanın yollarını arayan ve deneyen tasavvuf  ehlinin en 

çok meşgul olduğu ibadetlerden biri de oruçtur. Mevlânâ’nın  dediği gibi ,  yiyip  içmenin   

hünerini  gören  nefis,orucun  hünerini  seyretmelidir. Orucun  illiyyîn alemine  çıkmada 

önemli olduğunu belirtirken,170  oruç  ateşi ile  yanan nefsin ayar  bulduğunu dile  

getirmektedir. Nitekim  orucun  Hz. Meryem (a.s.)  oğlu Hz. İsâ (a.s.)’ya da  zemzem  

olduğunu ifade  etmekte  ve  bu sayede  dördüncü  kat  göğe  ulaştığını  eklemektedir. 171 

 “Atmosferden bile  geçip  giden  Hz. İsâ (a.s.)’nın  ne işi var  soğukla , sıcakla.” 172 

 Mevlânâ’nın göğe yükselen Hz. İsâ (a.s.)’yı anlatımında  yerleştirdiği nokta  tasavvuf  

açısından gidilmesi  gereken  hedef  nokta  gibi  algılanmalıdır. Hz. İsâ (a.s.) ‘nın Allah  

tarafından  göğe  çekilmesinin anlamı  peygamberlik  döneminde  mâruz  kaldığı sıkıntıların  

adeta  bir  hediyesi  gibidir. Nitekim   Hz.  Muhammed(s.a.v.)’in de  miraca  yükseltilmesi,  

devrinin  en  sıkıntılı  günlerini  yaşaması  ve  sabır  gösterip  başarıyla  atlatması  sonucunda  

olmamış mıdır ?Mevlânâ  da  aklın ruha  ayak bağı olmamasını,  elbet  sıkıntıların  yaşanması  

gerektiğini, bunun sonucunda  kapıların açılabileceğini, zahmetsiz  rahmet  olamayacağını  

ifade  etmektedir : 

 “ Delilikten  daha  iyi bir  çare  nerde  ?  Delilikten  yüzlerce  demir  kırılır  gider .  

  Kendi aklıyla  niceler  kâfir  oldu  fakât  delilikten  kâfir  olanı gördün mü hiç . 

Rahmet  çoğaldı mı yürü, deli  Dîvâne  ol ;  zahmet, delilikten  arıklaşır ,erir. 

Delilerin gittikleri  meyhâneye git de tez bir delilik  kadehi çek . 

Delilik ordusunun  atlıları ne de neş’elidir, ne de  muzaffer, ne de devletli .  

Delilikten  bir  kanat  elde edersen Mesih  gibi   göklere  ağarsın. 

A  Tebrizli  Şems , senin  aşkın  için  delilikten, Dîvânelikten yüzlerce  kapı açtım  

ben.”  173 

 Mevlânâ’ya  göre  Hz. İsâ (a.s.) gökyüzüne  çıkmakta  acele   davranmış  “ ışığı  

götüren merdiveni görür görmez”  yücelere  yükseldiğini  haber  vermiştir. Buna göre  

tasavvuf  anlayışında  insan-ı kamil  yolunda  ilerleyen  kişi de  yolculuğuna erken  

çıkabilmek  ve  mânâ alemine  karışabilmek  için Hz. İsâ (a.s.) gibi  çaba   göstermelidir. 

                                                
169

    a.g.e., C:  4,  s: 44, B: 2333 
170    a.g.e., C:  2, S: 183 
171    a.g.e. ,  S: 89 
172    a.g.e.  C: 4, S: 196, B:  1840  
173    a.g.e., C.  4,  S: 280  
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 Tasavvufi  anlayışa  göre insanın  yeryüzüne  gelişi, onun Tanrı’dan  ayrı düşüşünün  

serüvenini  oluşturur.Bu nedenle  insan  Tanrı’ya  yeniden ulaşmak için bu dünyadan 

mümkün olduğu kadar  uzak durmalıdır.174  İşte tasavvuf  yolunu benimsemiş biri için Hz. İsâ 

(a.s.)’nın göğe  yükselişi, aslında  ruhun bu dünyadan  yükselişine  tekabül eder. Hz. İsâ (a.s.) 

‘nın yükselişi, sûfinin  yegane  gayesi olan aslına yeniden dönmenin  ve ruhu, bu  geçici ve 

aldatıcı dünyanın kafesinden  kurtararak Tanrı’ya döndürmek gerektiğinin açık delilidir.175   

Bu anlayış, Yunus Emre’ye  ait  bir  tasavvûfi  bir şiirde  ; 

 “Hz. İsâ (a.s.)  gibi dünya  koyup, gökleri seyran eylerim”    şeklinde   dile 

getirilmiştir. 

 

3.18. Hz. İsâ (a.s.)’nın  Su  Üstünde  Yürümesi : 

 Hz. Muhammed(s.a.v.)  ve  Hz. İsâ (a.s.)‘nın Mesnevî’de  bir  arada zikredilip 

karşılaştırıldığı  beyitlerden biri de  Gazâlî’nin  “İhya'u Ulum'id-din,” adlı eserinde  geçen bir  

hadisle  oluşmuştur :  

“ Peygamber  efendimiz  Hz. İsâ (a.s.) ’nın  su üstünde yürüdüğünü  duyunca,  Hz. İsâ 

(a.s.)’nın yakîni  daha  fazla  olsaydı hava  üstünde  yürürdü.” 176 

 Mevlânâ  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın denizde  yürümesi  ile  Hz. Muhammed(s.a.v.)’in  havada  

yürümesini  yani  miracını karşılaştırmaktadır. Buradan da Mevlânâ’nın eserlerinde kullandığı 

İslâmi kaynaklar dikkat çekmektedir.Hz. İsâ (a.s.) ‘nın denizde  yürüdüğü Kitab-ı 

Mukaddeste’de  belirtilmektedir. 177     

             Yakîn  kelimesinden  maksat , bir  şeyi  kati olarak  bilmek  demektir.178 Tasavvuf  

manası delil  aramadan  bir  şeyi  iman yoluyla  bilmek,  şüpheye  düşmemek,  hakikati  teslim  

etmek  demektir. Havaya  binmekten maksat  ise  burağa  binmek  veyahut  ilahi  sevgi  ile  

yükselmek,  mîraç  gecesinde  Hakk  ile  manen buluşmaktır. 

 Yakîn anlamda Hz. Muhammed’in  üstünlüğünün  ortaya  koyulduğu yukarıdaki 

beyitler  Mevlânâ’nın mahiyet  ve  keyfiyetten  kurtulma , ebedi  hayat  yoluna ulaşma  adına 

Hakk’a  teslim  olmayı öğütlediği  beyitlerin  giriş  cümlesini  oluşturmaktadır. Olaylarda 

                                                
174   Buradaki  anlatım, Mevlânâ’nın  Mesnevî adlı  eserinin  ilk  mısralarında şu şekilde  dile  
getirilmektedir: “Dinle  bu ney  nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl  anlatıyor, Beni kamışlıktan kestiklerinden 
beri, feryadımdan erkek kadın herkes  ağlayıp  inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş, kalb isterim ki, iştiyak 
derdini  açayım .Aslından  uzak düşen kişi, yine vuslat zamanını  arar.’ Bkz. Mevlânâ, Mesnevî, çev, Veled 
İzbudak, İstanbul 1991, c.1, s.1 
175

  Taşpınar, İsmail, İslam Mistik Kaynaklarında Hz. İsâ (a.s.)ile  ilgili  Anlatımlar, Uluslar arası İslam – 
Hristiyan  Diyalog  Sempozyumu, 24-25 . 09. 2005, Yeşilköy,Giriş Bölümü, s: 3 
176   İmam Gazâlî, İhya'u Ulum'id-din, Huzur Yayınevi, İst., 1998, 3. Cilt, s.355 
177   İncil,  Matta  9. Bâb,25- 33,Markos  6,Yuhanna 19- 21,Luka,48 -  49  
178   Prof. Dr.Uludağ, Süleyman,Tasavvuf  Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İst.,2002, Yakîn maddesi  
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neden  ve  niçinlerin aranmamasını uygun  bulup  savunan  Mevlânâ, böylelikle  mânevî  

kirlilikten de  arınılacağını mânevî  cenabetten  temizlenileceğini, tüm  mânevî  birliklerin de  

en  kötüsünün  benlik olduğunu  kavratmak  istemektedir. 

 Hz. İsâ (a.s.) ‘nın denizde (su  üstünde) yürümesinin  ötesinde  göğe  diri  

kaldırılmasının  da  beyitlerde  mucizevi  yönden  anlatılması bedenin ruhtan ayrılıp, kendi 

Hz. İsâ (a.s.)’sını  bulması,  yani mânevî  tecrübeler  neticesinde  kişinin   Hakk  gözetimine  

girmesini  örneklemektedir.Hz. İsâ(a.s.)‘nın gökte  tertemiz  meleklere  karışmasını ten kafesi  

ile  içindeki  kuş yavrusuna benzeten  Mevlânâ  görünenin  kafes  olduğunu lakin görünmeyen  

kuş  yavrusunu da  bir  götüren olmadıkça  kafesin kendiliğinden  gidemeyecek  olmasıyla  

açıklamaktadır. 179 

 Ariflere  göre  karaların  ve  denizlerin  zıtlığı  bilgi  bakımından  maddî  ve  manevî  

bilginin  karşıtıdır.Lâkin  manevî  sükûtu ,  “tahtadan  yapılmış  ata”  180  benzeten Mevlânâ, 

bu  atın  hikmet  denizine  dalmış  olan kişiye  dilsiz  dudaksız da  olsa  mutlak  bir şeyler  

söylediğini  ve  telkinlerde  bulunduğunu  öne  sürmektedir. Tasavvuf  ehlince  ilhamı  ve  

hakikati  denizlerde  bulan  kişi tevhidin sırrını bulmuş  kişiye  benzetilir.181 Hz. İsâ(a.s.)’nın 

da  denizler  üstünde  yürümüş  olması mânâ  alemini  sembolize  eden  denizleri, sûret  

âlemini temsil  eden  karalardan  ayırıcı  bir  özellik  olarak   ortaya  çıkmaktadır.Kişi kemale  

doğru  giderken  merâtib-i mahsûsâtı 182arkada  bırakır, hakikat  denizinin sonsuz  sahillerinde  

de  merâtib-i   insâniyyeye183 ulaşır. Tahta at,geminin  sembolüdür.Gemi, tasavvuf  yönünden  

Hakk  yolcusunu mürşide  götüren  bir  vâsıtadır. Sükût 184,  ruhlar  arasında  bir  konuşma , 

bir  anlaşma  ifade  eder. Erbâb- ı  kaal185  lüzumsuz  laflar  ederler.Erbâb- ı  hâl186kelimesiz,  

ağızsız,  dilsiz  konuşurlar.Nitekim  Hz. İsâ (a.s.)’nın denizde  yürümesi  ve Hz. Meryem 

(a.s.)’in de  konuşmama  orucu  tutması  arasındaki  bağ ;  Mesnevîdeki  tespitlere  göre  

kurulabilir. Nitekim  Mevlânâ’ya  göre Hz. İsâ (a.s.) da , Hz. Meryem (a.s.)  de  gönül  ehli  

kişiler,  Allah’a  dayanmış   müminlerdir. 

 

                                                
179   Mesnevî , C:  6  s: 2965 
180    a.g.e.  s: 4624 
181

  Gölpınarlı, Mesnevî ve Şerhi , C:  6, s : 726 
182

  hisler, duygular  mertebeleri   
183  insanlık mertebeleri 
184  sessizlik 
185  boş  söz  söyleyen  kişiler 
186  hal  sahibi gönül  erleri 
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3.19. Hz. İsâ (a.s.)’nın Deccal’i  Öldürme  Hadisesi :  

Hz. İsâ (a.s.)’nın babasız  doğmasının bizim gibi   bir  beşer  olmadığının da  

göstergesi olduğunu  her durumda belirten  Mevlânâ ona tanınan  ayrıcalıklardan birinin de  

Deccal’i öldürmesi  olduğunu  Dîvânında  şu  şekilde  ifade etmektedir :   

 “ Nerde o nefesi kutlu Hz. İsâ (a.s.) ki  Hz. Meryem (a.s.)’in  vasıtası olmaksızın coşup  

taşsın da onun  yüzünden  Hristiyanların  gönülleri, zünnârları  koparıp atsın . 

 Nerde  Deccal’e  hançer  çekecek  Hz. İsâ (a.s.).” 187 

 Tasavvuf  inancına göre her bir insanın  cennet  yaşamı  hayâl  ettiklerinin  istediği  an  

ve şekilde  gerçekleşecek olmasıdır. Bedenin kafesliğinden  kurtulunacak, mana  alemine 

zuhur  edilmiş  olunacaktır. İşte  bu durum  Hz. İsâ (a.s.) için  doğuştandır. Eğer  kim  beşerî  

yan, birim  nefis ve  madde  alemine ait  bedenin  tabiatının  baskın özellikleri  zayıflatır  ve  

melekî  yanını kuvvetlendirirse  o kişinin de  tıpkı Hz. İsâ (a.s.)‘nın  varlığında ağır basan 

melekî  özellikleri  ağır  basar. Bilincinin  kuvvetleri  ile  “Ölmeden önce ölünüz”  gereğince 

yaşar. Tasavvufta  bu duruma  kişiye  özel “ Hz.İsâ (a.s.)’nın inişiyle  kopan  kıyamet”  

denilmektedir. Başka bir deyişle bir kişinin nefsi birimsellikten kurtulup  o kişide beden 

tabiatının  getirdiği baskın özellikler kontrol altına alındığında tasavvufî terimle o kişinin  “ 

İsâ (a.s.)’sı inmiş”tir. Eğer varlık  vehmi de tamamen kalkarsa “kıyameti kopmuş”tur. Burada  

Hz. İsâ (a.s.)’nın bir  süre yeryüzünde,bedende  yaşamasından sonra kıyametin kopacak 

olması ilişkilendirilmektedir. Sonunda kıyametin kopuşu ile  varlık olduğuna  dair  vehim 

dahi  kalkar,  ve  tamamen  mutlak  ben’e  ait  bilincin kuvvetleri ile  yaşamaya başlar. 

Tasavvufî olarak  “kişinin Deccal’inin  çıkması” da şudur :  Kişi  hakikat  ilmini aldığında  

varlığının ilahi  kaynağını  öğrenir  ve kendindeki  kuvvetlerin  varlığının  farkına varır. 

Yalnız  müşahedesi eksik kişinin  âlemi seyretmesi de sakıncalıdır. Zirâ  zamanla  kendini 

efendi gibi hissetmeye  başlar  ve  kural  tanımaz  olur. Bu da kişinin tam  zıddı , beşerî  

yanının  daha  güçlü  hale  gelmesi demektir. Bu  halde  iken  Allah’ın  lütuf  ve  keremiyle  

âfâkî  müşâhedesini  tamamlayabilme  fırsatını yakalayan kişi  ise  tasavvuf  anlayışına  göre  

“İsâ’sı inince  Deccal’i  ölen”dir.  

 Yukarıda  zikredilen Deccal ,  tasavvufî  açıdan  nefis  deccalidir. Hz. İsâ (a.s.)’ya  

atfedilen  Deccal’i  öldürme  konusu  mutasavvıfların  yaklaşım  tarzıyla  nefs  deccalini 

öldürme de  olabilir.  Mevlânâ’nın dediği  gibi  Hz. İsâ (a.s.)’nın nefesine  ihtiyacımız  her  

zaman  vardır ;   

 “Ey  zamanenin   İsâ ’sı,  gel de bize  güzelliğinin   afsununu  oku, dirilelim!” 188 

                                                
187  Dîvân-ı Kebîr,C:  1 , s:  43  
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          Mesnevî’de geçen başka  bir  metinde ise  Mevlânâ, Hristiyanlık dinine ihtilaf  sokmaya  

çalışan veziri Deccal’e  benzetmektedir ;  

“Halbuki  o  vezir,hakikatte  tek  gözlü mel’un  Deccal idi.” 189 

Decl, arapçada  devenin  her  yanını  katranlamak anlamına  gelir.Tedcîl, bir şeyi  

tümden  bürümek  demektir.190Deccal’in son  zamanda  kıyamete  yakın,tanrılık  davasıyla  

çıkacağı , tek  gözlü  olacağı  bilinmektedir. 

    Deccal  hakkındaki  hadisler  şunlardır :  

“Ebû Said el-Hudrî (ra)'in anlattığına göre, Rasûlüllah (s.a.v.)'e Deccal'den sormuş,ve 

şu cevabı almıştır: "O (Deccal) çıktığı gün (aynen bir insan gibidir) yemek yer. Ben size, onun 

hakkında, benden önceki peygamberlerden hiçbirinin kendi ümmetine anlatmadığı hususları 

anlatacağım: Onun sağ gözü meshedilmiştir (görmez). Sol gözü de inciden bir yıldız gibidir. 

Onun beraberinde sanki cennet ve ateşin birer misli vardır. Ancak hakikatte ateşi cennet, 

suyu da ateştir. Haberiniz olsun! Onun yanında iki kişi vardır; köy halkını inzar ederler. Bu 

ikisi köyden çıkınca, Deccal'in ashabından ilki oraya girer.”191 

İbn-i Ömer(ra) anlatıyor: "Rasûlüllah (s.a.v.) veda haccı sırasında (bir ara): "-Halk 

susup dinlesin!" buyurdular.Sonra Allah'a hamd ve senâda bulunup, arkadan Mesih ve 

Deccal'den uzun uzun söz ettiler ve buyurdular ki: 

"-Allah'ın gönderdiği her peygamber, ümmetini onunla inzâr etti. Nuh Aleyhisselâm 

ümmetini onunla inzâr etti, ondan sonra gelen peygamberler de...O, sizin aranızda çıkacak. 

Onun hali sizden gizli kalmayacak. Rabbinizin tek gözlü olmadığı size kapalı değildir. O ise 

sağ gözü kör birisidir. Onun gözü, sanki (salkımdan) dışa fırlamış bir üzüm danesi gibidir. 

(İki gözünün arasında ke-fe-re yâni kâfir yazılmış olacaktır. Bunu her Müslüman 

okuyacaktır)."192 

“Deccal’in  gözü  pusludur,  bir  gözü  yoktur  ve  göz  yeri de  yoktur ;  alnında  kafir  

sözü  yazılıdır,her inanan  o  yazıyı okur.” 

“Deccal’in  saçları  darmadağındır.Yanında  cenneti, cehennemi  vardır.Cenneti 

cehennemdir,cehennemi de  cennet.” 193 

 “Deccal  Medine’yle Mekke’ye  giremez” 194 

                                                                                                                                                   
188   Dîvân-ı Kebîr,  C:  1, S: 87 
189   Gölpınarlı,  Mesnevî ve Şerhi,  s : 374 
190

  Doğan,Ahmet,Osmanlıca –Türkçe Sözlük, Akçağ Yay., Ankara,1999,2.Baskı, Decl Maddesi 
191

   Prof,Dr, Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi,Akçağ Yay.,Ankara,Buhari, Fiten 27, 
Fedailu'l-Medine 9; Müslim, Fiten 112, (2938). 
192   Buhari, Fiten 27; Müslim, Fiten 100-103, (169)-(2933). 
193   Buhari, I'tHz. İsâ (a.s.) (a.s.)m 23; Müslim, Fiten 94, (4929), Ebû Dâvud, Melahim 16, (4331). 
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     Mevlânâ , Deccal’le ilgili  benzetmesinde  hem  bu hadislere  işaret  etmekte  hem de 

kendini  iyi gösteren ve iyiden iyiye  kötülüğe  çalışan  münafıkların Deccal’in  yardımcıları  

olduklarını  arz etmektedir.Deccâl ile ilgili yararlandığımız  hadisler  bilimsel bir çalışma 

arzetmesi açısından zayıf hadisler olarak değerlendirilebilir.Zira tasavvuf ilmini izah ederken 

kullanılan hadislerin bazen zayıf rivayetlerinin olduğu  bilinmektedir. Anlatmaya çalıştığımız 

nokta  ise, Büyük İslâm Mutasavvıfı Mevlânâ’nın  eserlerine yön  verirken tasavvufu 

örnekleyen bu zayıf hadisleri  ortaya  koymuş olmasıdır. 

 

 3.20. Hz. İsâ (a.s.) ‘nın İğnesi  

  Bir  halk  rivayetine  göre ise Hz. İsâ (a.s.), göğe  çıkarılırken  yakasında  dünyaya ait 

olan, dünya  malı  bulunan bir  iğne  olduğundan  dolayı  dördüncü  kat  gökte kalmış  bu 

yüzden de   daha  yükseğe  çıkamamıştır.195  Tasavvufta  Hz. İsâ (a.s.)ile  iğnesinin  bir  arada  

zikredilmesinin  daha  ayrıntılı izahı  sonraki  bölümlerde  ele  alınacaktır. Ancak Hz. İsâ 

(a.s.) ‘nın dördüncü  kat  gökte  olmasını  Peygamber  Efendimizin miracı  sırasında  

yükselirken  anlattığı  sözlerinde  bulabiliriz. Göğe yükselirken  teker  teker  her  kat  gökte  

peygamberlerle  karşılaştığını  ifade  eden Hz. Muhammed, dördüncü  kat  göğe  geldiğinde  

Hz. İsâ (a.s.) ve  Hz. İdris(a.s.)  ile  karşılaştığını  dile  getirmektedir. Hz. İdris(a.s.)’in  bir  

terzi  olması  ve  ilk  iğne  kullanan  insan  olması  ve  iğnesinden  dolayı  yükselemeyen Hz. 

İsâ (a.s.) ile  aynı kat  gökte  bulunmuş  olması da  hadisten   çıkarabileceğimiz  bir  başka  

noktadır.  

 

 3.21. Hristiyanların  Peygamberlerine  Yaklaşımı  ve  İslam’daki Anlayış : 

 Beşer  Tarihi boyunca  süren antropomorfist  gelenekten  kurtulamayarak Hristiyanlar, 

Tanrı’yı Hz. İsâ (a.s.) ‘nın şahsında  beşer  heyetine  indirmekle (inkarnasyon) kalmamışlar, 

bir  kısım Hristiyanlar  daha da ileri giderek Hz. İsâ (a.s.)’yı  “kilise”  ile , kiliseler  ve  

evlerdeki  resim  ve  heykeller  ile  temsil ettirmiş, böylelikle  hem Hz. İsâ (a.s.)  ile  yakın 

alâka  kurmak hem de ibadetlerini görünür  objelere  yöneltmek  istemişlerdir.196 

Mesnevî dünya  ve  ahiret  zevklerini  karşılaştırması ve  kişiyi  malayânî  alemden 

ruhanî  aleme taşıması amacı  güden ilahî   yönü  açık bir  kitaptır. Ondandır  ki  her  konunun 

arka  planında  her  beytin  perde  arkasında  olayların  gidişatından çıkarılan  ders  ve  

                                                                                                                                                   
194

   Buhàrî, Fezailu'l-Medine 9; Müslim, Fiten 123, (2943) 
195   Gölpınarlı, Mesnevî ve Şerhi, s : 202 
196   Tümer, Günay, Hristiyanlık’ta  ve  İslam’da  Hz. Hz. Meryem (a.s.), T.D.V. Yayınları, Ankara, 1997, 
s: 2 
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varmak  istenilen  hedef,  Hakk  rızasını  kazanabilmek  adına  verilen nasihatlerdir. Mevlânâ  

bu  anlamda  peygamberlerle  ilgili  bir  çok beyitle  bu  alemin güzelliklerini  görmeleri  ve  

yansıtmalarının yanında  ruhlarının  öteki alemin ebedi  olan  güzelliklerini  görmüş  

olmalarına  dikkat  çekmektedir. Bu dünya  zevklerinin  peygamberlere  boş  ve  oyuncak  

gibi  göründüğünden  gerçek  sevgilinin  yanında  bu  dünyanın güzelliklerinin  ancak  birer  

ölü olduğunu vurgulamaktadır.Bu yüzdendir ki  Mevlânâ  Hristiyanların  peygamber  anlayışı  

ile  bizim  peygamber  anlayışımız  arasında  bir  bağ  kurarak  karşılaştırmaya  girmiş,  

peygamberlerinin  kiliselerde  bulunan  resimleri  ile  kanaat  eden  Hristiyanları  Hakk  

sevgisinden  mahrum olarak197 nitelemiştir ;  

 “ Bizim onların  resimlerine  ihtiyacımız  yoktur.Bize  göre  peygamberlerin  birer   

sureti  şu  dünyada  oturmuş, elçilik  etmiş , tavaf  ve  ibadetle  meşgul olmuştur.”  198diyerek  

peygamberlerin  görünen  yüzüyle  mana  alemindeki  yüzünün ayrımını  vurgulamış,  

buradan da  yine ruh  ve  beden varlığımızın  iki ayrıcalıklı yönü  olduğuna  dikkat  çekmek  

istemiştir. 

 Hristiyan  alimlerinin   dinlerinin  gereği  olarak,  bildikleri ve  uyguladıkları  ruhani 

hayat  İslam  dinine  göre  emredilmiş   bir  hayat  tarzı değildir.Nitekim  elini  eteğini  

dünyadan  çekmek olarak adlandırılan  sofu  hayat biçimi   ya da  riyazet  yaşamı İslam 

dininde  genelde  tasavvuf  penceresinden  bakan müminler  için  akla  getirilmektedir.Fakat  

müminlere  İslam  dininin   bu  çeşit  bir  dayatması olmamakla  birlikte  bizim  dinimiz  

ruhbanlığı da yasaklamıştır. İşte  bir  mutasavvıf  olan Hz. Mevlânâ‘da  bu  konudaki  

görüşlerini  şöyle  ortaya  koymaktadır :   

 “ Yapayalnız oturma,Ahmed’in dininde  rahiplik  iyi  değildir.Peygamber rahipliği  

ümmetine  yasak  etti  bu  bidate  kapılma . 

 Bizim  dinimize  uyan ileri atılıştır.Savaştır.Hz. İsâ (a.s.)  dinine  uygun  ise  dağa 

mağaraya çekilmedir.”199 

 

3.22. Hristiyanlık Dinindeki  Bozulmaların Tarihselliğinin  Bir  Hikayeye 

Uyarlanması  :  

Mevlânâ ,Mesnevî adlı eserinde  Hz. İsâ (a.s.)’dan  pek  çok kez  bahsetmiş  onu  türlü 

şekillerde  ele  almış, nitekim  Hristiyanlık  çerçevesi içinde de  ona  yer  vermiştir. 

Hristiyanlığın  sonradan  tahrif  olduğunu  savunan  Mevlânâ,  bu görüşünü  somut  delillerle  

                                                
197   Mesnevî, C: 3, s: 3600  
198   a.g.e. s: 3595- 3596  
199   Mesnevî, C: 6, s: 478-495  
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açıklamak  yerine  eserinde  genel  tarzında  kullandığı   teşbih  yoluna  giderek  

Hristiyanlığın  tarihsel  sürecini  kaleme  almıştır.  Mesnevî’de 325. beyitten  itibaren   

anlatılan  hikaye günümüzde  bir çok eserde de  rastladığımız  hikayelerle  benzerlik  

göstermektedir. Bu hikayenin benzerleri Bediüzzaman  Firuzenfer’in “Maâhiz-i  Kasas-u 

Temsîlât-ı  Mesnevî” de  ve  “Şerh-i Mesnevî-i  Şerîf”te  anlattığına  göre  “Tefsîr-i  Keşf’ul  

Esrâr”  da  ve  “Kasas’ul-Enbiyâ”  adlı  kitaplarda  vardır.”Tabarî” de “ Fîruz’un  Hayatı”yla  

savaşındaki elini, kulağını kesmekle  bu hikayeye  katılmıştır. 200 

 Hikayede anlatılmak  istenen  Hristiyanlık  anlayışı, Mevlânâ’nın  teşbihinde  yer  alan  

padişah  ve  vezirin kendi aralarındaki  sözlerinden  alınmıştır.Buna  göre  parçada  

Hristiyanlığın yayılmasını  engellemek  isteyen  padişah  ve  vezirin ortaya  koydukları  plân, 

şu  şekilde   işlemektedir:  

    “Vezirin  planına  göre  padişah  vezirine  kızmış  gibi  görünecek   sonra da  vezirinin  

elini  kestirecek , burnunu   dudağını  yardıracak ve  tam öldürmek  isteyip darağacına  

göndertecekken  biri  tarafından  kurtarılacaktır.Sonra  vezir, yine  plana  göre padişah  

tarafından  Hristiyanların  çok olduğu uzak  bir  şehre bilerek  sürülecek  ve  oradaki  

Hristiyanlara  ‘padişahın  kendisinin  Hristiyan  olduğunu anladığını  ve  padişahın kendisini 

Yahudilik  taassubu yüzünden  öldürtmek  istediğini’ söyleyecektir. Karşılaştığı insanlara 

padişahın amansız  zulmünden  ancak Hz. İsâ (a.s.)’nın ruhaniyeti ile  kurtulabildiğini 

söyleyecek   olan  vezir,  plana  göre  Hristiyanları  kendi yönüne  çekecektir.Ve  sonra da  

etrafına  toplanan  Hristiyanlara  bağlı oldukları  dinlerine ait   aykırı sözler  söyleyip,  

bilinçlerindeki Hristiyanlık anlayışını  tahrif  edecek, böylelikle  vezirle  işbirliği  yapan  

padişahın planı  başarılı olup  dindar  kişiler  dinlerini  bozulmaya karşı 

koruyamayacaklardır.” 

      Mesnevîde  uzun  ve  kapsamlı  şekilde  yer  alan  bu  hikayede  asıl  anlaşılması 

gereken  düşünce  padişahın  Hristiyanlıkla  ilgili  yanlış bilgisi ve bu konudaki  direnişidir.Bu 

gerçeği eserinde  Mevlânâ  şu beytiyle  aktarmaktadır: 

“ Padişah  Tanrı  yolunda  şaşı olmuştu. O iki  ilahi  solukdaşı -Hz. İsâ (a.s.) ve                         

Hz.  Musa(a.s.) -  birbirinden  ayrı görüyordu.201 

    Mesnevî’de  padişah  ve  vezirin planıyla  süregelen  Hristiyanlık dinindeki 

bozulmaların  teşbih  edildiği hikaye  yalnızca  bundan  ibaret  değildir.Mevlânâ  Hazretleri  

en  büyük  eseri  Mesnevîde Hristiyanlığın  günümüze  kadar doğru şekilde,  bozulmadan  

ulaşamamasını  örnekleyen  hikayelere  sıkça  yer  vermiş ve  böylelikle  görüşünü 

                                                
200  Gölpınarlı, Mesnevî Şerhi, C: 3 ; s : 6-7  
201   Mesnevî , s: 326 
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yinelemiştir. 455.  beyitle  başlayan Padişah  ve  vezir  arasındaki  haberleşmeyi  bir  başka  

hikayede de   Mevlânâ , vezirin hileli planlarından  şu şekilde  bahsetmektedir :  

“O devirde  Hz. İsâ (a.s.)  dininden  olanları yöneten  on  iki  emir  vardı,her fırka bu 

on iki emirden birine uymuş  faydalanmak için ona kul- köle kesilmişti.” 202   

  Söz  edilen  hadise  on iki emire uyan  dindar  kişilerin bir  süre  sonra vezirin  

tuzağına  düştükleridir .Vezir  baştaki  her  emirin adına bir tomar hazırlayıp  tomarlardaki 

bilgilerin birbirini tutmamasına gayret etmiş, böylelikle  karışıklığa  sebep olmuştur.Vezir  

tomarın  birinde  riyâzât  ve  açlık  yolunu, tövbenin ve  Allah’a  dönüş yolunun   esası 

saymış,diğer  tomarda  hak  yolunda  riyazetin  yararının olmadığını,ancak  cömert  olunarak 

Hakkın  bulunacağını  ifade  etmiştir. Diğer  bir  tomarda  aç  kalmak  ve  cömert  olmakla 

Allah’a  şirk koşulduğunu,başka bir  tomarda da kulun  yapması  gerekli şeyin hizmet  ve  

ibadet  olduğunu  vurgulamıştır. Tomarın birinde ise “aczini görme,kendine gel,aczini 

görmek,Allah’ın nimetlerini görmemektir.” denilerek  dine  ait  esas   başka  bir  yöne  

çekilmiş , bir başka  tomarda ise ”kendini her bakımdan aciz  görmenin ve kendinde Hakk’ın  

kudretini  bulmanın  saçma  olduğunu,vazgeçilmesi gerektiğini,tevhid yolunda göze görünen 

her şeyin  bir put olduğunu” anlatmak  istemiştir. 203 

    Bu hikaye ile tomarların içerik  ve  anlam  yönünden farklı olmasının bozgunculuk 

çıkarmak adına bir fırsat olduğunu ifade  eden  Mevlânâ, hikayenin  asıl  kahramanı olan  

vezirin  Hristiyanlık dinini  bu  çeşit  sözlerle  ayırdığını  belirtmiştir. 

 Hz. Mevlânâ’nın  hikayeleştirerek  anlattığı  bu  konuda  yer  alan  vezir herhangi biri, 

sıradan  bir  hikaye  kahramanı  değil, tarihte  bizzat   yaşamış  bir  kişiliktir. Mevlânâ,bu 

hikayelerde  Pavlus’u anlatmak  istemiştir. Pavlus ile  ilgili elimizde onu anlatan  bir  çok  

kaynak  mevcuttur.Nitekim  Pavlus, Hristiyanlık dini için  gerçekten  önemli bir  kişiliktir.  

Pavlus, Hristiyanlık'ta, İsâ Mesih çağının Ferisi Yahudilerindendir ve Roma vatandaşıdır. 

Tarsus doğumludur. İsrailoğullarındandır ve  asıl adı  Saul’dür.Daha önceki  yaşantısında  Hz. 

İsâ (a.s.)’nın ve  dininin  en  büyük  düşmanı  iken   sonradan  Hristiyan  olmuş  

Anadolu,Kıbrıs  ve Yunanistan’da bu dini yaymış, 62  veya  64  yıllarında  Roma’ya  gitmiş, 

66 yılında idam  edilmiştir.Havari Petrus  ile anlaşmazlığa  düşen  Pavlus, adım adım  

Anadolu’yu  dolaşarak İsâ  Mesih  inancını  yaymak  istemiştir.204İncillerde  kristolojik   

noktalarda  Pavlus’un  rolü  önemli  olmuştur.Pavlus’un  Mektupları da  günümüzde  önemli  

                                                
202

   Gölpınarlı, Mesnevî ve Şerhi, s : 459 
203   Mesnevî , c: 1, s: 455- 500 
204   D.Wıtherup, Ronald, Çev: Turan, Süleyman, Pavlus Hakkında On Soru On Cevap, Dinbilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi,IV,(2004), Sayı :4 
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yer  tutar. Hayat hikâyesi, büyük bölümünü İncil yazarı Luka 'nın kaleme aldığı  Elçilerin İşleri  

kitabında bulunur. Pavlus, Hz. İsâ (a.s.)’nın  Rab   olduğunu  ilk   inanç  formülü  olarak  

belirlemiş 205,Oğul’un  önceden  var  olduğunu   koymuş 206, Hz. İsâ (a.s.)’yı “Tanrı’nın 

sûreti”207 ve de  “Yeni Adem”208  diye  nitelemiştir.  Pavlus’a göre Hz. İsâ (a.s.)  insanoğlu  

imajını  kaybedip  tarihi  bir  kişilikten  ölen, dirilen, göklere  yükselen Rab,“Kyrios” 209 

(Hem muallim, hem ilahi Rab, hem de kral anlamında) haline  gelmiştir.210 Böylece  Pavlus  

tarafından  ortaya  konulmuş  öğretinin  sonucu  günümüze  kadar  gelen  “İsâ (a.s.)’ya  ilahi 

Rab  olarak  dua (onun  adında Allah’a dua) usulü” başlamıştır.211 Ahd-i  Cedîd  olarak da  

bilinen İncil’de  “Amâl’i  Rusül”( Resullerin  İşleri) adlı bölümde  Pavlus’tan  

bahsedilmekte,Hristiyanlara  zulmü anlatılmakta   ve  sonradan  Hristiyan  oluşu  

aktarılmaktadır.212 

     Edward  G. Browne’nin “A  Paralel  tothe  Story  in the  Mathnawi  of  Jalalu’d-dîn  

Rûmî, of  the  Jewish  king  Wh  Persecuted  the  Christians”    adlı  makalesinde yer  verdiği 

şu cümleler  konunun  açıklığa  kavuşması  açısından  önemlidir  : 

          Yüce  Tanrı   “Aralarında  bölükler  ayrıldı da ,birbirlerine  aykırı oldular .”213  

buyurdu.Rivayet   edenler  der  ki :Yüce  Tanrı , İsâ (a.s.)’yı  göğe  yükselttikten   sonra 

Hristiyanlar,Pavlus  onları  yoldan  çıkarıncaya  dek  iyi bir  yol  tutmuşlardı. Pavlus 

Yahudi’ydi. İsâ (a.s.)’yı, İsâ (a.s.)  dinine uyanları  kötü görür,boyuna  onların  kötülüklerini  

söyler,  onlara  düşmanlık ederdi.Kocalınca  şerrimin, kötülüğümün  onlardan  eksilmesini  

istemem  dedi,  bir  gözünü  kör  olmuş  gösterdi.Hristiyanlara dedi ki : beni tanıyor musunuz? 

Evet  dediler.Tanrı  yarattıklarının  en  kötüsüsün  sen.Dedi ki : Dün  gece  İsâ (a.s.)’yı   

rüyamda  gördüm,gözüme  bir  yumruk  indirdi, kör  etti beni.Ne  zamana  kadar  benim  

yoluma  girenleri  inciteceksin  dedi.Ben  titreye  titreye  sıçrayıp  uyandım,baktım  ki  bir  

gözüm  görmüyor.Şimdi İsâ (a.s.)’nın  benden  razı olması  için dininize  girmek  istiyorum, 

bunun  için  geldim  size  çünkü onun  gazabına  dayanamam  ben, dedi  Hristiyanlar onu 

aldılar  bir  eve  götürdüler.O da  rahiplerin yolunu,yordamını tuttu.Bütün  gün oruç  tutardı, 

Bütün  gece  namaz  kılardı.Sonunda  halk ona  inandı.Derken  bir  topluluğu  yanına  

                                                
205   İncil ,Romalılara Mektup, 10:9:1,   Korintos’lulara Mektup, 12:3 ; Koloseliler'e Mektup, 2:6 
206  Galatyalılara  Mektup, 4:4, Romalılara Mektup , 8:3 
207  Koloseliler’e  Mektup, 1:14 
208

  Romalılara  Mektup, 5:14 
209

  Yunanca  bir  kelime  olup  “Efendimiz”  anlamındadır. 
210  Hristiyanlık’ta  ve İslam’da Hz.  Hz. Meryem (a.s.),  s: 18  
211  Schimmel, Annemarie, Dinler Tarihine  Giriş, Ankara, 1955, s: 127 
212   Kutsal Kitap, Bölüm 5, S: 1370, Bâb : VII ve  Devamı 
213  Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, Meryem  37 , Zuhruf  65 
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çağırdı.dedi ki görmüyor musunuz, ordu  padişahın  önünden  gider.Evet  dediler.Öyleyse, 

dedi  namazda  doğuya  dönmemiz  daha  doğru.O topluluk Kudüs’ten  yüz  çevirdi, doğuya  

yöneldi.Bir  zaman  sonra  başka  bir  topluluğu  çağırdı, dedi ki : Yüce  Tanrı  her şeyi  

insanın   faydası  için  yarattı.Evet , dediler , doğru.Peki, dedi,  neden  öküz  eti  helal  olsun  

da domuz  eti haram olsun ?Ben  öyle  görüyorum.Domuz  eti de  helal.O topluluk  domuz 

etini  kendilerine  helal  saydı.bir  zaman  sonra  bir  başka  topluluğu  çağırdı  ve  dedi ki :  

“Diriltmek,  yaratmak,  yüce  Tanrı’dan  başkasına  kolay  değil” “ Evet”  dediler. “peki  bu  

halde İsâ (a.s.)’nın  Tanrı  olması  gerek, çünkü O  kuş  yarattı,  ölüyü diriltti  dedi.Bir  zaman  

sonra da  halkı  topladı, dün gece  rüyamda  İsâ (a.s.)’yı gördüm .Bana  senden  razı  oldum  

dedi, elini  yüzüme  sürdü.Tanrı  onun  elinin  kutluluğu  yüzünden  gözümü   aydınlattı.Bana  

size  söylemem  için  birkaç  söz  ısmarladı. Bilginlerinizden, büyüklerinizden  bir  topluluğu  

seçin,  bana  gönderin  de  onlara  söyleyeyim . Onlar  bilginlerinin  ululularından  üç  kişiyi 

seçip  gönderdiler.Teker  Teker  benim  yanıma  gelin, dedi.Önce  birini  çağırdı ;ona  İsâ 

(a.s.)  bana  dedi ki “neden  onlar  bana  kul diyorlar, siz de  biliyorsunuz  ki  ben  ölüyü  

dirilttim,  kuş  yarattım, anadan  doğma  körün  gözünü  açtım;bunları  Tanrıdan  başkası  

yapamaz.Ben  tanrıyım.bana  tanrı  demeniz  gerek.” O adam   bundan  böyle   İsâ (a.s.)’ya  

Tanrı  demeyi  kabul  etti  ve  yanından  çıktı.Sonra  öbürünü  çağırdı  ona  dedi ki : İsâ (a.s.)  

bana  ümmetime  söyle,dedi,ben  öyle  şeyler  yaptım ki  onları  Tanrı’dan  başkası  

yapamaz.Neden  bana  tanrının  kulu  diyorsunuz?Tanrı’nın  ortağıyım ben, benim hakkımda  

bu  inancı  beslemelisiniz.O  adam da  bu sözü  kabul etti, dışarıya  çıktı.Sonra  üçüncüsünü  

çağırdı,dedi ki : İsâ (a.s.),  ben ,dedi.Tanrı’nın  oğluyum .Siz de  gördünüz,işittiniz, ben  nasıl  

yarattım ,nasıl ölüyü  dirilttim,incili  böyle  okumanız  gerek.O da  bu sözü  kabul  etti, 

yanından  çıktı.Sonra  Pavlus   o  gece  kendini öldürdü.Bazıları da , İsâ (a.s.)’nın  sözlerini  

haber  verdim,  ona  gideceğim , dedi,  halkın  gözleri  önünde  kendini  öldürdü, 

derler.Hristiyanlar  bu  hali  gördüler ,ertesi  günü o  üç  kişinin  yanlarına  gittiler.Dediler ki : 

İsâ (a.s.), Pavlus’a  ne  demiş,  o  size  neler  söyledi.Üçü de  duyduğunu  söyledi.Sözleri 

birbirini  tutmadı.Aralarında  ayrılık  çıktı.Onların  birinin  adı Nastur’du. Birinin 

Melkâ,öbürünün de Mâr  Ya’kub’du.Bunlara  ait  söz  uzundur,  anlatılmasında da  pek  o  

kadar  fayda  yok.Onun için  etraflıca  anlatmaya  girişmedik.” 214 

            Hikayede  adı  geçen isimler, Hristiyanlığın  belirli  üç  mezhebinin  adına  ithafen  yer  

almış olmalıdır. Mevlânâ’nın hikayesinde yer verdiği isimler  bu  mezheplerin kurucularının 

adıdır..Bu mezhepler Melekâiyye, Nesturiyye ve Yakubiyye  mezhepleridir. İslâm’ın 

                                                
214  Abidin Paşa (çev.), Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, İstanbul, 1326 (1910),İkdam Matbaası, s: 201  
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yayılmaya başladığı sıralarda Arabistan’da çeşitli Hristiyan mezheplerinin mensupları vardı.  

Hira ve Güney Arabistan’da Nesturîler, Gassan ve Şam taraflarında Ya’kubî’ler ve öteki 

bölgelerde Melkitler cemaatlerini kurmuşlardı. Bunlar içinde  Kuzey ve Güney Arabistan 

arasında  yaygın mezhep sahipleri Nesturîler’di.215 Hikayede geçtiği adıyla Ya’kub  ve  

Nastur ,  Pavlus’la  çağdaş,aynı  çağda  yaşamış  değillerdir.Yakub  miladi  6.  yy’da ,Nastur  

5.yy’da  yaşamıştır. Mevlânâ,Hristiyanlık’ta  birbirlerinden  ayrı   görüşleri  savunduklarından  

dolayı  oluşan   mezheplerin  varlığı  ve  sürecini de   yine  Pavlus’a, bir bakıma  dine  itilaf  

sokmak  isteyen Yahudi’ye   gönderme  yaparak anlatmak  istemiştir..  

     İncil’de “Resullerin  İşleri”  bölümünde  Pavlus’un  Hristiyanlara  pek  çok  

zulümlerde  bulunduğu,  erkek  kadın  bir  çok  Hristiyan’ı  bağlı  olarak  Orişilim’e  

götürürken   Şam  yakınlarında  gökten  bir  Nurun  parladığı, bu yüzden  gözlerinin   görmez   

olduğu , İsâ ’nın  kendisine  ne  vakte  kadar  bana  zulmedeceksin dediği  anlatılmakta  olup,  

bunlar  kendisi  tarafından  hikaye  tarzında  ifade  edilmektedir. 216 

             Mesnevî ‘de  geçen  hikayede  Pavlus’un, Hristiyanlığa  fitne  karıştırdığı, Hz. İsâ 

(a.s.)’nın  tanrılığı  iddiası,  domuz  etinin  helalliği iddiası, kıblenin Kudüs’ten  yön  

çevirmesi  iddiası, mezheplerin  oluşmasındaki  fikir  ayrılıkları  iddiasının  Pavlus tarafından  

bu  dine  aktarılmış  olduğu  belirtilmektedir.Sünnet olmanın  lüzumsuzluğu 217,her  yenecek 

şeyin,  hatta  putlara  kesilen  hayvanların bile helal  olduğu 218açıkça  ifade  

edilmektedir.Buradan da Mevlânâ’nın Ahd-i Cedîd’i  inceleyip  hikayesini  buna  göre  

uyarlamış olduğunu  ve  muhayyilesinde  işlediği  konuyu  işlediği  konuyu  bu  beyitlerle  

izah  etmiş  olduğunu  gözlemlemekteyiz. 

 

    3.23. Hz. İsâ (a.s.) ve Hz. Meryem (a.s.)’in  Mucizeleri : 

Mucizeler ,  kerametler  başlığı  altında  türlü  olağanüstü  bilinmezliklerden  söz  açan  

Mevlânâ  Hazretleri  her  şeyin  görünmediğini,  rüzgarın da  aslında  gizli  olduğunu, onun  

tozların  yükselişinde  ve  yaprakların savruluşunda  görülebildiğini  ifade  etmektedir. İnsan- 

ı kâmil’in  canından  kopup  gelen  mucizelerin müridin  gönlüne  hayat gibi  tesir  ettiği  de  

yine  beyitlerden  çıkarılmaktadır. 

                                                
215

  Prof.Dr. Aydın, Mehmet,Müslümanların Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma 
Konuları,T.D.V.Yay, Ank.1998, s. 20. 
216

  İncil,Bölüm 5, S: 1370, Bâb : IX, XXI – XXVI  
217  K.M., Resullerin İşleri, Bâb, 15,5/29; Romalılar’a  Mektup, 2,25/29; 13,14 ;  Korintoslular’a  Mektup, 
7, 18/24;Galatyalılar’a  Mektup 2, 5; Filipliler’e  Mektup ;Koloseliler’e  Mektup, 2  
218   İncil,Korintoslular’a  Mektup 8, 10; Timatavus’a  Mektup, 4 
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 Hz. İsâ (a.s.) ‘nın Mevlânâ’nın eserlerinde  adeta  tasavvuf  modeli olarak  sunulduğu 

görülmekte, tasavvufun anlamına  göre  hakikate ulaşmış kimsenin vasıflarıyla  Hz. İsâ (a.s.) 

dile  getirilmektedir. 

 “İsâ (a.s.) ,  bakırı altın eder,  altının varsa  mücevher yapar ,  mücevherin var  onu da  

güzelleştirir. Aydan da  güneşten de  daha  güzel bir   hale  sokar .” 219 

Hz. Meryem (a.s.)’in kuru dalı  yaş  hurma  ağacına  dönüştürme  hadisesi 220, Hz. İsâ 

(a.s.)’nın kendisine  istemeden  beşikte  ululuk verilmesi ile 221  birlikte  anlatılırken  bu  

vasıfların Allah  tarafından  bahşedilmesini Mevlânâ  “Allah’ın satın aldığı nefisler”  olarak  

tabir etmekte ve  ululuk sırrına  böylelikle  erişildiğini dile  getirmektedir.  

Mucizeler  arasına  Hz. İsâ (a.s.) ve  Hz. Meryem (a.s.)’in  ilahi  sofraları  da  

zikredilmektedir ;  

 “ Bağı  olmayan  meyve”  olarak  nitelendirilmiş   Hz. İsâ (a.s.)’nın sofrası   bir de  

“eksilmeyen  sofra”  olarak  geçmektedir.  222   Eksilmeyen  sofra  tasavvuf  anlayışı  

çerçevesinde  kalbe  gelen  ruhani  gıda  ve  de  mânevî  sofra  olarak  değerlendirilmelidir. 

İlim,  irfan ,  iman,  aşk  bahsedilen  bu mânevî  sofranın  yemekleri  olarak  düşünülmelidir. 

Hz. Meryem (a.s.)’in de  gebe  kalmadan  önce  Cenabı  Hakk  tarafından  kendisine  ihsan  

edilen  yiyecekler,  Kuran’da da  geçtiği  gibi ,  ruhani   meyveler  ve  mânevî  rızklar  olarak  

bilinmelidir. 223 

Şems’e  yazdığı şiirlerinden birinde  Mevlânâ  “ Padişahlarımın  padişahı”  hitabıyla  

seslenirken ‘ Dervişin   nişânesi  nedir?  ’  diye  sorduğu soruya  kendi cevap vermekte  ve   

 - İnciler   saçan bir can, bir dil . Yüz  parçadan dikilmiş yamalı hırka değil ; bir şey 

ver yoksula. 

 - Sen hem  Adem’sin , hem o dem . Hem  İsâ (a.s.)’sın  hem   Meryem (a.s.) . Hem  

sırsın,  hem  sırra  mahrem ;  bir şey ver yoksula. 224 demektedir. 

 Hz. İsâ (a.s.) ‘nın Hz. Adem(a.s.) ile  birlikte  zikredilmesi    yaratılışlarının diğer  

insanlardan  farklı oluşuyla  irtibatlandırılabilir. Nitekim  Kur’an- ı  Kerîm’de de  

bahsedilmekte  olan  yaratılış  şekillerinden  Hz. Adem  ve  Hz. İsâ (a.s.)  örneği verilebilir. 

Hz. Adem  ilk  yaratılan   insan  olma itibarı ile  Allah’ın balçıktan  yaratıp  Ruh’undan  Ruh  

üflediği ilk insandır.Hz. İsâ (a.s.) da   diğer  insanlardan   farklı  olarak  babasız  dünyaya  

                                                
219

   Dîvân-ı Kebîr, C:1, S: 192  
220

    Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,  Meryem, 25  
221    Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,Al-i İmran  46 ;  Enam, 110 
222    Mesnevî,  C:  6  s: 1307 
223    Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, Ali  İmran Suresi, 37.  ayet 
224    M.Erbili, Esad, Dîvân-ı  Esad, Erkam  Yayınları, İst., 1989,s:  23  
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gelmiş  ve  Cebrâil aracılığı ile Allah, annesi Hz. Meryem(a.s.)’e  Ruh’undan  Ruh  üflemiştir.  

Kur’an-ı Kerîm ‘de Hz. Meryem (a.s.)’in Hz. İsâ (a.s.)‘ya  hamile  kalması  anlatılırken  “ Biz  

ona  Ruhumuzdan nefh ettik.(üfledik.)”  225  buyurulduğu   için  Hz. İsâ (a.s.),  ‘ Ruhullah ’ 

olarak  anılır.Adem  (as)’in  yaratılmasından  bahsederken  de   Allah,  meleklerine  ; 

 “Onu tesviye edip , düzeltip de  ruhumdan  ona  üfledim mi  derhal  ona  secde 

edin.”şeklinde  buyurulmaktadır. 226 

 Cenabı Hakkın  Hz. Meryem (a.s.)’e  vasıtasız  (babası olmadan)  nefh etmesi 

(üflemesi, yani bilinç  boyutundan,  meleki  boyuttan geleni madde  aleminde  açığa çıkarması 

) Mevlânâ’nın  sır olarak  ifade ettiği  manada  gizlidir. Hz. İsâ (a.s.)‘ nın   yaratılışında  vasıta  

beşer  bir baba  değil  , bir  melekî  kuvvettir.  Melekler,  Allah’a  ait  kuvvetlerin  saf  bir  

biçimde  bulunduğu, sadece  Allah  emri ile  hiçbir  irade koymaksızın  güçlerini kullanmak  

üzere  yaratılmışlardır.  Mutasavvıflara  göre  Cebrâil ismi ile  anılan  meleğin  hayatiyet  

kaynağı  “Ruh’ül  Kudüs” tür.   

 Hz. İsâ (a.s.) ‘nın beşikte konuşmuş  olması,  çamurdan  kuş  yapıp üflemesi 

sonucunda hayat  bulması,  âmâyı  ve  abraşı  şifaya  kavuşturması , ölüyü  diriltmesi,  babasız  

doğuşunun  yani  Rûh (Cebrâil) vasıtasıyla  melekût  âleminde  oluşup  melekî  yönünün ağır 

basmasından  kaynaklanmaktadır. Hz.  Mevlânâ’ya  göre Hz. İsâ (a.s.)’nın  hep  bu özellikleri  

ile  anılması  tasavvuf  ehlinin  ulaşmak istediği  mânâ aleminin   Hz. İsâ (a.s.)’da  mevcut  

olmasındandır. Zira  Hz. İsâ (a.s.)’nın mana  aleminde  düşündüğünü  madde alemine  

taşıması , müridlerin en  büyük  dileklerinden  biridir. 

 Meryem  suresi 16.-21. ayetlerde Hz. Meryem (a.s.)’e  Ruhun gönderildiğini, ona azası 

düzgün bir insan şeklinde göründüğü,Hz. Meryem (a.s.)’in  ondan  Rabbine  sığındığı,Ruhun  

Tanrı  elçisi olduğunu,Hz. Meryem (a.s.)’e bir erkek çocuk vermek üzere geldiğini,            Hz. 

Meryem (a.s.)’in benim nasıl oğlum olabilir ki  henüz bana hiç kimse  dokunmadı, kötü bir 

kadın da değilim dediği, Ruhun,bu işin bir Tanrı delili olarak takdir edildiğini söylediği 

anlatılır.Bu ayetlerdeki Ruh Cebrâil’dir.Ayetlerin  devamında  ise  Hz. Meryem (a.s.)’in  Hz. 

İsâ (a.s.)’yı  doğurunca  kendisini kınayanlara  karşı, ilahi  ilhamla , oruçluyum, kimseyle 

konuşamam diye  işaret edip Hz. İsâ (a.s.)’yı gösterdiği, onların beşikteki çocuk nasıl olur da  

konuşabilir  demelerine  karşılık Hz. İsâ (a.s.)’nın; 

“Ben  Allah’ın kuluyum , bana  kitap verdi  ve  beni  peygamber  yaptı. Nerede  

olursam  olayım  beni kutsadı . Hayatta  oldukça  namaz  kılmamı, zekat  vermemi, anneme  

karşı  itaatkar  olmamı  tavsiyede  bulundu ; beni zorba ve kötü  bir  kişi olarak 

                                                
225    Mesnevî, S: 66 ;  Beyit: 12  
226    a.g.e.,  S. 38 ; B: 72  
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yaratmadı.Doğduğum gün, öldüğüm gün ve  diri olarak  ba’sedileceğim  gün  esenlik 

bana.”dediği bildirilir.Allah’ın  hiçbir  kimseyi  oğul edinmeyeceği, bundan  münezzeh  

olduğu  fakat  bir  işin olmasını  irade  edince  o işin olacağı anlatılır. 227 

 Kur'ân-ı Kerim’in Meryem Suresinde ,Bakire  Meryem (a.s.)’e  bir  meleğin  

dokunması  sonucu  

 Hz. Meryem (a.s.)’in bir çocuk  dünyaya getirdiği belirtilir. Bunu tasavvufi söylemle ifade 

edecek olursak mana değişir. Bu durum tasavvufta Hz. Meryem (a.s.)’le adlandırılan  

“iffetilik” makamıdır. Olaya tıbbi  gözle bakıldığında doğum tabii  görülmemektedir. İslam’ın 

tasavvuf  geleneği içinde Hz.Meryem (a.s.), Allah’ın rahmetinin bir  gereği olarak  insan  

ruhunu temsil etmektedir. Kur'ân-ı Kerim’de  isim  olarak  zikredilen  tek kadın, Hz. Meryem 

(a.s.)’dir.228 

     Hz. İsâ (a.s.) ‘nın Allah’ın  rahmet  ve  merhametiyle  doğar  doğmaz  konuşmuş 

olmasını, Mevlânâ  müjdeleme  açısından  değerlendirmektedir.Hz. Meryem (a.s.)’in babasız  

bir  çocuk dünyaya getirmesinden  dolayı iffetine  farklı  gözle  bakanlara  karşı ,beşikteki 

çocuğun dile  gelip  konuşmasının  bir  müjde  olduğunu savunmuştur.Babasız  doğuşun 

zinadan olmadığını, kendisinin tertemiz olduğunu, soyunda bir bozukluk olmadığını anlatmak 

için Hz. İsâ (a.s.)’yı   töhmeti  gidermek  adına  Allah’ın  konuşturmuş olduğunu  ifade  

etmektedir. 

 İncil’de ise  Meryem, Ruhul Kudüs’ten  yüklü kalmıştır.(hamile  olmuştur.)229 

Hristiyanlara  göre Ruhul Kudüs, Allah’ın kudretidir ve  Cebrâil’den başkadır.Çünkü Cebrâil 

Meryem’e  Ruhul Kudüs’ten  hamile  olacağını müjdelemiştir. 230 İslam  dininde  ise  Ruhul 

Kudüs, Cebrâil’dir. 

      Yukarıda  anlatmak  istediğimiz  Hz. Meryem (a.s.)’in Hz. İsâ (a.s.)’ya  nasıl  hamile   

kalmış olabileceği  İncil  ve  Kur’an  karşılaştırmalarıyla  ifade  edilmiştir.Ancak  Mevlânâ  

bu beytinde şu ayete işaret  etmektedir: 

    “Allah,  bir  insanla  karşılıklı konuşmaz.Ancak  vahiy  ile  kulunun  gönlüne  dilediği 

düşünceyi doğurarak yahut  perde  arasından konuşur yahut  bir  elçi gönderip  izniyle  

dilediğini   vahyeder.” 231 

                                                
227  Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,  Meryem , 22- 35 
228

  Prof. Dr . Anne  Marie  Schimmel’le Röportaj, Konuşan : Renate  Beyer, çev: Dr. Ömer Yılmaz, 
Hıristiyanlık ve İslam : Allah’a Giden farklı Yollar, Tasavvuf Dergisi, Sayı : 17, 2006, s:  352-360 
229   İncil ,  Matta, I,  S: 18 – 25, Yuhanna I, S: 1 - 14 
230   İncil,  Luka I, s : 26 - 38  
231   Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, Şûrâ  , 51 
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             Hz. Meryem (a.s.)’e  görünen  Cebrâil’in  diğer  bir  adıyla  Ruhul Kudüs’ün  elçi  

olarak  gönderildiğini  ve  dileğini bu  vasıta  ile  ulaştırdığını görmemizi sağlayan Mevlânâ, 

beytinde  açıkça  bunu  ifade  etmektedir. 

 Hz. İsâ (a.s.)’nın Allah’ın  rahmet  ve  merhametiyle   doğar  doğmaz  konuşmuş 

olmasını  Hz. Mevlânâ, müjdeleme  açısından  değerlendirmiştir Mevlânâ’ya  göre, Hz. İsâ 

(a.s.)'nın beşikte  konuşması  “Hz. Meryem (a.s.)’in yalvarışı ve içindeki  Allah  aşkı derdini 

taşıması”  sebebiyledir. 

“Meryem (a.s.)’in  yalvarışıydı, derde  düşüşüydü ki o küçük  çocuğu  dile getirdi ; 

konuşmaya başladı.”232 

Hz. Meryem (a.s.)’in  babasız  bir  çocuk  dünyaya  getirmesinden dolayı iffetine  

farklı  gözle  bakanlara  karşı  beşikteki  çocuğun  konuşmasının bir  müjde  olduğunu  

savunmuştur.  Babasız doğuşun, zinadan olmadığını,Hz. Meryem (a.s.)’in  tertemiz  

olduğunu,  soyunda  bir  bozukluk  olmadığını  anlatmak  adına  Hz. İsâ (a.s.)’yı Allah’ın  

konuşturduğunu  ifade  etmektedir. 233 

 Mevlânâ’nın Şems’e  duyduğu derin bağlılık  Dîvân-ı Kebir’de  daha  çok açığa  

çıkmakta , beyitlerde  sıkça  Şems  mahlası yer  almaktadır. Şems’in aşkıyla  gece gündüz  

parlayan gönül, kıvılcım gibi gökyüzünde  şeytanları yakıp öldürmekte 234olduğu halde  

Mevlânâ bu aşk ile  Ahmed’in müjdesini veren Hz. İsâ (a.s.)’ya  nispet etmekte, Mesih’in 

beşikte  çocukken  konuşmasını vereceği  müjdenin aşkına bağlamaktadır ; 

 “Aşk  güneşi (ışığı)  Hz. Meryem (a.s.)’in  çarşafına vurdu da  beşikteki çocuk dile 

geldi, konuştu.”  235 

 

 3.24. Hz. İsâ (a.s.)’nın Diğer  Peygamberlerle (Dinlerle) Olan  İlişkisi :  

 Mevlânâ  Celâleddîn  Rûmî, dinlerin    “tevhid”    esası üzerine  kurulduğunu  

eserlerinde  bizzat  belirtmiş, Hz. İsâ (a.s.)’nın da  diğer  peygamberler  gibi  Allah’ın  

görevlendirdiği bir  peygamber olduğunu, getirdiği dinin  tevhid  ekseninde  yer  aldığını,   

ancak  daha  sonraları zaman  aşımına  ve  bozulmalara  maruz  kaldığından  özünden  

uzaklaştığını  ifade  etmiştir. Nitekim  Âl-i İmrân  suresinde, 

”De ki : Ey  kitap  ehli,  gelin aramızda  eşit  olan  tek  söze ; ancak  Allah’a  kulluk  

edelim, Ona  hiçbir  şeyi  eş  ve  ortak  koşmayalım,Allah’ı  bırakıp da  bazılarınız  bazılarını  

                                                
232   İslam Mistik Kaynaklarında Hz. İsâ (a.s.)ile  ilgili  Anlatımlar, s:  248 
233   Mesnevî , 5. Baskı, c: 4, , s:  3043 
234   a.g.e. C: 2,   S: 381 
235   Dîvân-ı Kebîr, C: 1, s:  381 
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tanrı  tanımasın. Gene de  yüz  döndürürlerse  deyin ki , tanık  olun,  özümüzü  tanrıya  teslim  

edenleriz  biz.”236diyen  sese  kulak  veren  Mevlânâ,  Hristiyanları bu  ölçüde 

değerlendirmiştir.  

            Bakara  suresinde  yer  alan  şu ayetler de  konuyla paralellik arz etmektedir :  

“Peygamber  Rabbi  tarafından  kendisine  indirilene  inandı, mü’minler de  iman  

etti.Her  biri  Allah’a, meleklerine,  kitaplarına,  peygamberlerine  iman  ettiler.’Allah’ın  

peygamberlerinden  hiçbiri  arasında  ayrım  yapmayız. İşittik, itaat  ettik .Ey  Rabbimiz  

affına  sığındık!Dönüş  sanadır’  dediler.”237 

“O peygamberlerin  bir  kısmını  bir  kısmından  üstün  kıldık .Allah  onlardan  bir  

kısmı  ile  konuşmuş,  bazılarını da  derece  olarak  yükseltmiştir. Meryem (a.s.)  oğlu   İsâ 

(a.s.)’ya  açık  mucizeler  verdik.Ve  onu Ruh’ul  Kudüs  ile  güçlendirdik.Allah  dileseydi  o  

peygamberlerden  sonra  gelen  milletler  kendilerine  açık  deliller  geldikten  sonra  

birbirleri  ile  savaşmazlardı.Fakat  onlar  itilafa  düştüler  de  içlerinden  kimi  iman  etti,  

kimi  de  inkar  etti.Allah  dileseydi onlar  savaşamazlardı.Lakin  Allah  dilediğini  yapar”238 

  Her  peygamber  Allah’ın  bir  ve  eşsiz  olduğunu,  ortaksız ,  her şeyden  münezzeh  

olduğunu  bildirmekte ,  dünyevî  hükümlerin   ise  zamanın  ihtiyacına  göre  Allah  

tarafından   konulmuş  olduğu  anlaşılmalıdır.Fakat zaman  geçtikçe  her  din  mensubu  daha  

sonra  gelen dini,daha  tamamlanmış  olduğundan  dolayı  gelen  kurallara  uyma  zorunluluğu  

hissetmemiş sonraki  din  ehline  düşman kesilmiş ;tarihte de  bu yüzden  savaşlar  

gerçekleşmiş,fikir  çatışmaları  yaşanmıştır.Kuran’ın  bir  çok  ayetinde  olduğu gibi,  örneğin  

Bakara  suresinde   Hz. Musa(a.s.)’nın  dinine  uyduklarını sananlarla,  kendilerinin   Hz. İsâ 

(a.s.) ‘nın dininden  olduklarına  inananlar  arasındaki  ayrımlar  anlatılmakta;  

peygamberlere,kendi  dininde gelen büyüklere tanrılık  isnat  edildiği  bildirilmektedir.239 

 Mevlânâ’nın  tevhidi  anlayamamış  Hristiyan  kişilere  şaşı  benzetmesi  yapmış  

olması, Hz. Adem’le  başlayan  nübüvvetin Hz. Muhammed’le  sona  ermiş  olmakla  birlikte  

‘tevhid’  anlayışının  aslında  “Hz. Muhammed’in  tüm  peygamberlerin sonuncusu  olduğuna,  

en  üstünü  bulunduğuna, dininin  bütün  dinleri  neshettiğine ,kitabının  son  ilahi kitap  

olduğuna  inanmakla  beraber  Hz. Muhammed(s.a.v.)’den  önceki  peygamberlerin  hiçbirini  

inkar  etmemek”  olduğunu  anlatmak  istemesinden  kaynaklanmaktadır. 

                                                
236  Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,Âl-i İmrân,64 
237  Bakara,285 
238  Bakara,253 
239  Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,Bakara,111-118 
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“Halbuki  peygamberlik zamanı  ve  nöbeti  İsâ (a.s.)’ya gelmişti, Musa  devrini  

geçmişti.Öyle  olmakla  beraber o  Musa(a.s.)’nın , Musa(a.s.) da  onun  ruhu  gibi idi .”240  

Mesnevîde  yer  verdiği yukarıdaki cümlesiyle  Hz.  Mevlânâ ,ayette  buyrulan,  

   “ Allah’ın  peygamberlerinden  hiçbirini  diğerinden  ayırt  etmeyiz.” 241 fikrine  

odaklanarak  Hz. İsâ (a.s.)’nın, nöbeti  Hz. Musa(a.s.)’dan  almış  olduğunu ileri 

sürmektedir.Ayrıca  bir  sonraki  cümlesinde  Mevlânâ,  peygamberlerin birbirlerinden ayrı  

şeyler  söylemediklerini ve  dönemleri  itibariyle  peygamberleri birbirlerinden  farklı  anlama  

ve  değerlendirmenin  yanlışlığına  dikkat  çekmiş ; 

 “O şaşkın  padişah , Allah  yolunda , Hz. İsâ (a.s.)  yolunda  yürüyen, Hakk  dostları  

olan  Musa(a.s)  ile  İsâ (a.s.)’yı  birbirinden  ayrı  saydı.”242diyerek  Hz. İsâ (a.s.)  ile  Hz. 

Musa(a.s.)’nın  getirdiği  dinlerin  ve  anlattıkları  tebliğ  merkezli  anlayışların  aynılığını ileri 

sürmüştür. 

    “ Din yüzlerce  kılıf  içinde  gizlenmiş  bir  sırdır.Dışı seninle   uyum  halindedir.Sana  

benzer. Ama  içi  seninle  çekişmede, sana  uymamaktadır.” 243 

 Mevlânâ,  Mesnevî’de Hz. İsâ (a.s.)’nın diğer  dinlerle  olan  ilişkisini  anlatırken 

aslında  tevhid  inancını yükseltmiş ve  her kim  tevhid ile tanrısına  yaklaşıyor  ve  bu  

çizgiden  ayrılmıyorsa  rahmeti kucaklayacağını  belirtmek istemiştir.Bunu ifade  eden  bir  

hikayesinde de  üç farklı dine mensup  üç kişinin  arasında geçen  bir  hadiseyi  şu şekilde  

nakletmiştir:  

Mevlânâ,  karşılaştırmalı  metodu  kullandığı  hikayelerinden  birinde;biri Yahudi, biri 

Hristiyan  ve  bir diğeri de  Müslüman olan  üç  kişinin   bir  yolculuk  esnasında  buldukları  

rızk  paylaşımını  aktarıyor. Tevhid inancını  yer  yer  bu  karşılaştırmalar  esnasında  ortaya  

döken  Mevlânâ ,  aktarımı  sonunda  dinlerin  birliğine  varmak  istiyor. Yalnız , müminin  

farkını da  yerleştirmekte  eksik  kalmıyor. Üç  farklı  inanışa  sahip  üç  yolcunun önlerine   

çıkan  bir  helvayı  aralarında  pay  etme  hadisesinde  anlatılmak  istenen  asıl  kazanç,  

müminin  niteliğindeki  farklılıktır. Gördükleri  rüya  üzerine  rızklarını  paylaşacak  olan  üç  

yolcunun Mesnevî’de  yer  alan   rüyaları   ise  ilgi  çekicidir. Yahudi’nin  rüyası  Hz. 

Musa(a.s.)  ile  Tûr Dağı’na gittiği ve orada Hz. Musa(a.s.)’nın mucizelerine tanık olduğudur. 

Hristiyan’ın rüyası   Hz. İsâ (a.s.)’yı  göğün dördüncü katında olarak  görmesi  ve  yanına  

çıkmasıdır. Müslüman’ınki   ise  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kendisine  gelip  ona “ onlardan 

                                                
240  Mesnevî , c: 1, s :325 
241  Bakara,285 
242  Mesnevî, c: 1, s : 337 
243   a.g.e., s : 341 
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biri (yolculardan)   Musa(a.s.) ile  arkadaş  oldu, Tûr  Dağı’na  çıktı,  öbürü uğurlu İsâ (a.s.) 

ile dördüncü katın üstüne çıktı .Kalk Ey  hepsinden  geride  kalmış, hiç olmazsa  sen de  

helvayı  ye!” şeklindedir. Gerisinde  helvanın  Müslüman  yolcu  tarafından yendiği bunu da 

peygamberi emrettiği için yaptığını  anlatan  Mevlânâ, bunun üzerine  diğer  yolcuların  

rüyaların  en  iyisi olarak  mümininkini  seçtiği olarak ifade etmektedir.244 Anlatılmak istenen  

rüyadan öteye  geçmek  ve   ameli  gerçekleştirmek  olduğudur. Mevlânâ  burada da  İslam  

dininin  ve  mensuplarının  diğerlerinden  üstünlüğünü  dile  getirirken  neticeye  önem  

vermeyi   ve  bir  işi  yapabilmek  için yalnızca  iman   gücünü  değil  başarı için yapılabilecek  

her  şeyi yapmayı  önemle  izah  etmektedir.             

Mevlânâ, beyitlerinde  kişi  ve  kişiliklerden  ortaya koydukları  azımsanamaz  

özelliklerini  genelde kendileri ile   beraber söylemiş , ifade ettiği  kişiliklerin bu özellikleriyle  

ilgili  bağını  kurarak  vurgulamak istemiştir. Nuh(a.s.)’un gemisindeki 

“kurtuluş”,Musa(a.s.)’nın asasından “denizlerden geçiş”, Süleyman(a.s.)’ın  saltanatından 

“hikmetli  bakış”, Meryem (a.s.)’in İsa (a.s.) ‘ya  gebeliğinden “kutlu  doğuş” , Yusuf(a.s.)’un 

güzelliğinden  “güzellik aynası”  diye bahsedilirken ;  İsâ (a.s.)’dan         ya da Mesih’ten  

“gönül alçaklığından  eşeğe binmesi”, “göklere ağması, göğe  çıkartılması”, “duasıyla gökten 

yemek indirmesi”, “ can hekimi olup şifa vermesi”245, ”sürmesiyle körleri iyi etmesi”246,  

kutlu  nefesi ile ölüleri diriltmesi”  247, “ küpünden renkler oluşturması”, “Deccal’e  hançer 

çekmesi”, “yüzünün gülümsemesi”, 248“ bakırı altın etmesi”,“beşikte  ululuk gösterip  

konuşması” özellikleri ile  bahsedilmiştir. Araştırmamızda  konu  aldığımız  Hz. İsâ (a.s.)’nın 

bu  özellikleri birçok beyitte  diğer   peygamberler ve  özellikleri ile  beraber  vurgulanmıştır. 

“Nuh(a.s.), denize  gitmeyi  kurdu mu ona  gemi  olursun, 

İsâ (a.s.)  göğe  akarken  ona  merdiven  kesilirsin, 

Gâh  İmran oğlu Mûsa(a.s.)   gibi gider  çobanlık edersin .”  249 

 

3.25. Hristiyanlık Dinindeki Zünnâr  ile  Tasavvufun İlişkisi : 

          Kuşak,kemer anlamına  gelen,Hristiyan rahiplerinin bellerine  doladıkları  zünnârdan  

söz eden Mevlânâ,  zünnârı  tasavvuftaki  nefis  mertebeleri  ile  bağlantılı olması açısından 

ele  almıştır. 

                                                
244

   Mesnevî.,C:  6,  s:  2377- 2480  
245

    a.g.e., C:  2 , S: 349  
246   a.g.e. C: 3,  S :  455  
247   a.g.e.C: 2, S: 374 
248   a.g.e., C: 2 , s:381 
249   Dîvân-ı Kebîr, C: 3,  S:  332 
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          “Belimize  zünnâr  kuşanalı, Yahudi’den de  kurtulduk, Yahudilikten de.”250 

       Mesnevî’de yer  alan  bir başka   Mevlânâ  hikayesinde Pavlus’un  Hristiyanlara  

nasihatleri  arasında  zünnâr  kuşanmak bulunmaktadır. Zünnâr,Hristiyan  rahiplerin  bellerine  

kuşandıkları,  ucuna  haç  taktıkları, yün  veya  kayış -  kuşak  demektir. Bu bir  dine  bir  

inanca  bağlanmaya,  kendini  o  inanca  adamaya  bir  işaret  kabul  

edilmektedir.Özellikle,evlenmeyen  rahiplerde,nefislerine  hakim olduklarına  dair  bir  

işarettir.  251 

           Mevlevilerde  ise ”elif”  harfine  benzetilerek ”elif-i  nemed” başka  bir  deyişle de 

“elif-i lâmed” denen  yünden  yapılmış,  dört  parmak  eninde  ve  bele  bir kere  dolandıktan 

sonra  ucundaki yün iple üstten sarılıp  bağlanan  kuşak  bulunmaktadır.Çileye soyunanlar, 

kendilerine  ait  çile  bitinceye  dek,  giydikleri  etekleri dar,  üstü bedene  yapışık, kolsuz  ve  

yakasız  “Tenûre-tennûre” denen  elbisenin  üstüne, çilekeş  olmayan  müritlerse  ya da  

çilesini bitirmiş dedeler  sema  edileceği  ya da  mukabele  yapılacağı zaman ,  dönerken  

etekleri açılacak kadar  sema’  tennûresinin  üstüne  bellerine bağlarlar.252 

     Bektâşîlerde ,  tarikata  girecek  kişinin kestiği  kurbanın  yününden  örülen,  orta 

yerinde  iki  yahut  evlenmeye  söz  vermiş ve  bu erkana  alınmışsa, üç  düğüm  bulunan,  

boyuna  takılıp  mürşide  götürülen ve  mürşit  tarafından beline  bağlanan ,üç kere  bele  

dolanacak kadar uzun,  kılıç bağı anlamına “tığy-bend” denen ince  kuşak  ve Mevlevilerin 

yukarıda  bahsedilen  kuşağı  fütüvvet  erbabındaki “şedd”  denen  kuşaktan  gelmektedir.Bu 

da  Zerdüştilikten  geçmektedir.253 Burada  Mevlânâ’nın  kuşaklara  atıfta  bulunup  zünnârla, 

tasavvuftaki  bentleri  karşılaştırması  dikkat  çekicidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
250   Mesnevî, C:2, s: 352 
251   Doğan,Ahmet,Osmanlıca –Türkçe Sözlük, Akçağ Yay., Ankara,1999,2.Baskı,Zünnâr Maddesi 
252   Gölpınarlı, Abdülbâkî, Mevlevî  Adap  ve  Erkânı, İnkılap  ve  Aka  yayınları, İstanbul , 1963, s : 43-
44 
253

   Gölpınarlı, Abdülbâkî, İslam  ve  Türk  illerinde  Fütüvvet  Teşkilâtı  ve  Kaynakları, İst. Üniv. İktisat  
Fak. Mecmuası, II. C. İst. 1949-1950, s : 353 – 354 , s : 83-85  ;  İslam  Ansiklopedisi, Cüz 114, İst. 1968, Şedd  
Maddesi  s : 378 – 381  
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2. BÖLÜM 

 

YUNUS  EMRE’NİN ESERLERİNDE HZ. İSÂ(A.S.)’YA YAKLAŞIM 

 

1.YUNUS EMRE'NİN HAYATI 

          Tarihî belgelerin yetersiz oluşundan dolayı, şairin doğum tarihi ve yeri, tarîkatı, 

yaşadığı çevre, şiirleri ve vefat tarihi ve mezarı konusunda muhtelif fikirler ortaya atılmıştır 

Tarihî hayat ve şahsiyeti hakkında pek az şey bildiğimiz Yunus Emre, Anadolu Selçuklu 

Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri'nin 

kurulmaya başlandığı XIII. yüzyıl ortalarından, Osmanlı Beyliği'nin filizlenmeye başladığı 

XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir Türkmen kocası, 

şâir bir erendir. 

          Yunus'un yaşadığı yıllar, Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga 

ve çekişmelerle, siyâsî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu 

yıllardır. XIII. Yüzyılın ikinci yarısı, sadece siyasî çekişmelerin değil, çeşitli gayr-ı sünnî 

mezhep ve inançların, bâtınî ve mu'tezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başlandığı 

bir zamandır. İşte böyle bir ortamda, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî 

Evrân-ı Velî, Ahmed Fakih gibi ilim ve irfan kutuplarıyla birlikte Yunus Emre, Allah 

sevgisini, aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, her türlü bâtıl inanca karşı gerçek İslâm 

tasavvufunu işleyerek Türk-İslâm birliğinin oluşmasında önemli vazifeler ifâ etmiştir 254 

  Yunus Emre'nin nerede doğduğu, tahsil görüp görmediği, nereleri dolaştığı, geçimini 

neyle temin ettiği hususlarında elde kesin hiç bir bilgi yoktur. Bunların yanında, bağlı olduğu 

tarikatı, mürşidi ve mürşidinin kimliği yeterli olarak bilinmediği gibi, aile hayatı, çoluk 

çocuğunun var olup olmadığı konuları da bilinmemektedir   

  Yunus Emre  medreseye gitmeyip daha  sonraları Tanrı mektebinde (tarîkatte) ders 

gördüğünü. Dile getirmektedir.Gölpınarlı, Yunus Emre'nin Konya'da tahsil görmüş 

olabileceğini tahmin eder.
255 

Buna göre ümmi olan  Yunus  için farklı bir mana  söz 

konusudur.Sûfî gözünde  ümmîlik kavramı apayrı bir mânâ ve mahiyet taşımaktadır. "Tomar-ı 

Turuk-ı ‘Aliyye" yazarı Sâdık Vicdanî, Yunus'un, ümmî olmadığı halde Hz. Peygamber'in 

vasfıyla vasıflanmak için "ümmî" bilindiğini anlatırken şunları söyler: 

                                                
254     Tatçı, Mustafa, Yunus  Emre  Dîvânı, Tenkitli Metin, İstanbul, 1997, c: 1  
255  Gölpınarlı, Abdülbâkî: Yunus Emre Risalata'l-Nushiyya ve Dîvân, İstanbul 1965, s. XIX. 
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  "Peygamber Efendimiz(s.a.v.)gerçekte ümmî bir nebî fakat, ilk ve son bütün ilimleri 

bilen, kâinâtın efendisi, varlığın tek iftihâr kaynağıdır. Kâinâtın Fahri Efendimize has bir 

özellik olduğundan ayrı bir üstünlük olan ümmî unvânını -gerçekte ümmî olmadıkları halde- 

sûfî ve şeyhler arasında mahlâs olarak kullananlar olmuştur. Meşhûr Şeyh Yunus Emre 

bunlardandır."
256

 

Yunus Emre, H. 648/M. 1240 tarihinde doğmuş, 82 yıllık bir ömürden sonra H. 720/M. 

1320 tarihinde vefat etmiştir. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde bulunan mutasavvıfımıza ait 

mezarlardan üç tanesinin hakikî mezar olduğu iddia edilmektedir.Bunlar, Sivrihisar (Sarıköy), 

Karaman, ve Ortaköy'deki mezar veya makâmlardır.257 

Yunus Emre'nin "Emre” lakabı da çok tartışılmış, bu kelimenin "emir"den veya 

"imrenmek"ten geldiğini söyleyenler olmuştur.258 Bu kelimeye, "âşık, şâir, birader, kardeş, 

atabek, lâlâ, ahî" gibi çeşitli manâlar verilmiştir.259 

  Bir rivayete göre, Yunus, otuz sene hizmetten sonra sülûkumu tamamlayamadım 

zannıyla tekkeden ayrılmış ve fakat, yolda rastladığı yedi er ve onlarla yaşadığı olağanüstü 

hâllerle gafletten uyanmıştır 260 :  

 "Yunus Tapduk'a otuz yıl hizmet etti. Fakat, kendisine bâtın âleminden bir şey 

açılmamıştı. O da kaçıp dağlara, kırlara düştü. Bir gün bir mağarada yedi ere rastladı, onlarla 

arkadaş oldu. Her gece onlardan biri dua eder, duası bereketiyle bir sofra yemek gelirdi. 

Nöbet  Yunus'a geldi, O da, duâ etti: "Yâ Rabbi, benim yüzümü kara çıkarma. Onlar kimin 

hürmetine duâ ediyorlarsa, Onun hürmetine beni utandırma,” dedi. O gece iki sofra yemek 

geldi. "Kimin yüzü suyu hürmetine duâ ettin”, diye sordular. "Önce siz söyleyin” dedi. Onlar, 

"biz Tapduk Emre'nin kapısında otuz sene hizmet eden erin hürmetine dua ederiz” dediler. 

Yunus bunu duyunca hemen geri döndü ve doğru gelip Ana Bacı'ya sığındı. "Aman beni 

bağışlat” dedi. Ana Bacı dedi ki: "Tapduk, sabah namazına abdest almak için çıkar. Kapı 

eşiğine yat. Üstüne basınca bu kim diye sorar. Ben, "Yunus” derim. "Hangi Yunus?” derse bil 

ki, gönlünden çıkmışsın! "Bizim Yunus mu” derse ayaklarına kapan, kendini bağışlat. "Yunus 

                                                
256 Sadık Vicdanî, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye, (Tarîkatler ve Silsileleri), (Haz. İrfan Gündüz), İstanbul 1995, s. 

155; M. Nihad Çetin, “Ümmî Mad.”, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1986, XIII, s. 104; Eroğlu Nuri, 
Dîvânçe-i İlâhiyat, (Haz. Mustafa Tatcı), Ankara 2002, s. 12. Mehmet Soysaldı-Songül Şimşek, 
"Kur’an’da Ummî Kavramının Semantik Analizi Ve Bu Bağlamda Hz. Peygamber'in Ümmîliği Meselesi", 
(bkz. Ekev-Akademi Dergisi, Sayı 16, Erzurum 2003, s. 87)  

257 Güngör,İ. Hulusî, Yunus Emre'nin Mezarı Hakkında Yeni bir Yorum, Karaman 25. Türk Dili Bayramı ve 
Yunus Emre'yi Anma Törenleri, 6-7 Temmuz 1985, s. 11-36; Halim B. Kunter, Yunus Emre, Eskişehir 
1966. 

258     Noyan,Bedri,  Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevîlik, Ankara 1998, s. 196  
259     Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976,, s. 257-258  
260    İsmail Hakkı Bursevî, Rûhü’l-Beyân, C. I, İst. 1306, s. 171 
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Ana Bacı'nın dediği gibi eşiğe yattı. Tapduk Emre'nin gözleri görmezmiş. Ana Bacı koluna 

girer, abdest almağa götürürmüş, o sabah gene götürürken ayağı Yunus'a değdi. Bu kim diye 

sordu. Ana Bacı, “Yunus” dedi. Tapduk, “Bizim Yunus mu?”deyince, Yunus Tapduk’un 

ayaklarına kapanıp suçunu bağışlattı."261 

 

            2.YUNUS EMRE'NİN ESERLERİ 

Yunus Emre'nin Risaletü'n-Nushiyye ve Divân-ı İlâhiyât olmak üzere, bilinen iki eseri 

vardır. 

a) Risaletü'n-Nushiyye 262 

      Bu eser, H. 707/M. 1307 yılında, mesnevî şeklinde yazılmış tasavvufî bir nasihat-

nâmedir. Baştaki on üç beyitlik kısımda Yunus, insanın Allah tarafından nasıl yaratıldığını 

anlatır: İnsan, anâsır-ı erbaa ve cândan ibarettir. Anâsır-ı erbaa, insan ölünce, tekrar asıllarına 

dönerler. Huy; Cân (Ruh) ölmez, ebedîdir. İnsan bu dünyaya yaratılış sırrını öğrenmek için 

gelmiştir. İnsanın terkibindeki toprak ile sabır, iyi huy, Tanrı'ya dayanmak, halka iyilik etmek, 

izzet ve şerefini korumak; su ile arılık, cömertlik, lütufta bulunmak ve Tanrı'yla buluşmak 

sıfatları gelmiştir. Bu sekiz sıfata karşılık, insana, yel ile yalanın, riyânın, tizliğin ve nefsin; 

od ile de kibrin, şehvetin tama'ın ve hasedin geldiği bildirilir. Diğer taraftan insana cân ile de, 

izzet, vahdet, utanma ve hâl edepleri verilmiştir. 

 

b) Dîvân-ı İlâhiyât 263 

    Yunus'un ikinci ve önemli eseri Dîvânı'dır.Yunus'un asıl düşünce dünyasını ve estetik 

temayüllerini öğrendiğimiz eseri Divân'ıdır: 

 Günümüzde  elimizde olan, Yunus'un yaşadığı zamanda yazılmış bir yazma mevcut 

değildir. Bilinen yazmaların en eskileri şunlardır:
264

 

 

• Fatih Nüshası: 203 şiirin bulunduğu bu Dîvân tahminen XV. asra aittir. 

• Raif Yelkenci Nüshası: 182 şiir mevcuttur. XIV. veya XV. asırda istinsah 

edilmiştir. 

• Yahya Efendi Nüshası: 302 şiir vardır. XVI. asırda istinsah edilmiştir. 
                                                
261    Gölpınarlı,Abdülbâkî, Yunus Emre ve Tasavvuf, İst., 1961,s.54-55 
262    Gölpınarlı, Abdülbâkî: Yunus Emre Risalâtu’n-Nushiyye  ve Dîvân, İstanbul 1965 
263     Tatcı, Mustafa, Yunus Emre Divânı, C. I, II, III, IV., İstanbul 1997. 
264 Tatcı, Mustafa, "Yunus Emre'ye Ait Dîvânlar, Dîvân Neşirleri ve Metin Tamiri Meselesi", Milli Eğitim 

Dergisi, s. 83, Ankara 1989, s. 60-71. 
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• Ritter Nüshası: Şu anda Marburg (Staatsbibliothek) Ms. Or. Oct. 2575'te bulunan 

bu Dîvân'da 97 şiir mevcuttur. XIV. asırda istinsah edilmiştir. 

• Nuruosmaniye Nüshası: 219 şiir mevcuttur. H. 940/M. 1540 tarihinde istinsah 

edilmiştir. Câmiü'l-Maânî adlı mecmûa içindedir. 

• Bursa Nüshası: Bu eser, Yunus mahlâslı 115 şiir mevcuttur. XV. asrın ikinci 

yarısında istinsah edilmiştir. Mecmûa içinde Yunus'tan başka Âşık Yunus, 

Şeyyâd Hamza ve Şemsî mahlâslı şiirler de bulunmaktadır. 

• Hacı Bektaş Nüshası: Barak Baba Risalesi'nin içinde Yunus mahlâslı 40'a yakın 

şiir bulunmaktadır. Bu eser H.890 / M. 1485 yılında istinsah edilmiştir. 

• Karaman Nüshası: İçinde Yunus'a ait 211 tane şiir vardır. Gölpınarlı, bu 

yazmanın XVIII. asırda yazıldığını tahmin eder.265
  

• Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Nüshası: XVI. asırda istinsah edildiğini 

sandığımız Dîvânda 194 tane şiir vardır. 

• D.T.C.F. Kütüphanesi Nüshası: İçinde 227 ilâhî bulunan Dîvân H. 988/M. 1588 

tarihinde istinsah edilmiştir. 

          "Yunus Emre Dîvânı", günümüz harfleriyle ilk defa Burhan Toprak tarafından 

yayımlanmıştır.
266

 

 

   3. YUNUS  EMRE’NİN ESERLERİNDE HZ. İSÂ (A.S.)’YA YAKLAŞIM 

   Şiirlerinde  ömrün  bir  gün  tükeneceği, hayatın  geçiciliği  üzerinde  duran  Yunus , 

geçici dünyadan  kendini  saklayan  Hz. İsâ (a.s.)’yı  metinlerinde  örnek  olarak  sunmuştur. 

Yalnız,Yunus  Emre’nin  şiirlerinde  Hz. İsâ (a.s.)  formu, Mevlânâ’nın  eserlerine  nispetle   

fazla  yer  almamaktadır. 

  Yunus  Emre   Dîvânında  bir çok  peygamber  ve  onların özelliğinden  söz  etmektedir. 

Peygamberlerden genel  olarak "enbiyâ, nebî, cânlar, hâslar," şeklinde bahsedilir. Gelmiş-

geçmiş bütün peygamberlerin sayıları "yüz yirmi dört bin" dir (233/3; 48/12).267 

 Yüz yirmi dört bin hâsı dört yüz kırk dört tabakası 

 Devlet makâmında ol gün ulu hanedândaydum.  (172/3) 

 Yunus Emre  sanatında   bir  mutasavvıf  olarak  düşüncelerini  belirtmiş  vücut  birliği  

denilen - vahdet-i  vücud -   felsefesini  ortaya  koymuştur. O, ilâhî benliğin tam tecellîsi 

                                                
265

 Yunus Emre Risalatu'l-Nushiyye  ve Dîvân, s. LII. 
266 Toprak, Burhan Ümit, Yunus Emre Dîvânı, İstanbul 1933, 572 s. 
267     Parantez içindeki bölüm,Yunus  Emre'nin Divânı'nda hangi beyitin olduğunu göstermektedir.2. 
Bölümde genelde Divân'dan  alınan  bölümler parantezle  belirtilecektir. 
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olarak "insân-ı kâmil"i görmektedir. Âdem'den anlaşılması gereken de "insân-ı kâmil"dir
268

. 

Kamil insan,olgun insandır,  tasarruf  sahibidir.Dolayısıyla  Allah’ın isim  ve  sıfatları  onda  

toplanmıştır.  

   Yunus'a göre kâmil insan, Allah'ın sırrıdır. Allah'ı yerde gökte, şurada burada aramak 

gereksizdir. O, kâmil insanın gönlünde gizlidir : 

 Çok cehd idüp istedüm yir ü göği aradum 

 Hiç mekânda bulmadum buldum insân içinde.  (339/3)  

    Allah, kendi nûrunu kâmil insanın alnına yerleştirmiştir
269

. Bu konu tarikatlerde  

genellikle  rabıtayla alakalıdır.Bu insana verilen tasarruf yetkisi o kadar yücedir ki, kendi 

hususiyetlerini anlatan bir kâmilin, Allah'ın diliyle konuştuğu görülür.Bu hâl, vahdet-i 

vücûdun idrâk edildiği en yüksek noktadır. Yunus Emre, özellikle "benem" redifiyle biten 

şiirlerinde abd ile ma'bûdun birlik halini anlatır. Bu  tasavvuf  ehline  göre  en  yüksek  

makama  ulaşmak,  fenâfillah’a  varmaktır. Allah’ta  kaybolup    onda  varlığını  sürdürmek  

demektir.  

         Dîvânda  Yunusun “benem”  diyerek  kullandığı  ifadelerden  birkaçı   şunlardır: 

  Hem bâtınam hem zâhirem hem evvelem hem âhirem 

 Bu cümlesini yaradup hem tertîbi kılan benem(211/8) 

   

 Ol Kadîr-i Kün feyekûn lutfedici Sübhân benem 

 Kesmedin rızkını viren cümlelere sultân benem(211/1) 

   

 Gâh hâlis ü gâh muhlis olam uş Furkân'ıla 

 Gâh Rahmâni'r-rahîm ya Hayy u yâ Mennân olam(201/43) 

   

 Kar yağduran buz tonduran hayvânlarun rızkın viren 

 Şöyle bilün ol mahlûka ol Rahîm ü Rahmân benem(193/7  

 Benem Hakk'un kudret eli benem belî ışk bülbüli 

 Söyleyüp her türlü dili halka haber viren benem(193/11) 

  

                                                
268 17. yüzyıl sûfilerinden Niyâzî-i Mısrî bir beytinde Âdem-İnsân-ı kâmil ilişkisinden bahsederken; 
  “Âdemliğin her kim bulduysa Odur Âdem 
   Yoksa görünen sûret bir gölge imiş ancak” 
          diyor. Bkz. Mısrî,Niyâzî,Dîvânı Şerhi, İstanbul 1982, s. 115. 
269 Öztürk,Yaşar Nuri, Kuşadalı İbrahim Halvetî, İstanbul 1982, s. 112 
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Yunus  Emre’nin  bir  peygamberden  ,  bir  Allah dostundan ,  bir  vecd  halinden  

bahsederken  kendini  onun  yerine  koyması da  insan- ı kamil  bakış açısıyla  konuyu  ele  

almasından  kaynaklanmaktadır. Dîvânda  incelediğimiz  Hz. İsâ (a.s.) ‘dan da  söz  ederken 

çoğu  kez  “ İsâ (a.s.)  benem ”  ifadesini  kullanmıştır.   

  ‘Îsâ oldum kudretden bahâne bir avretden 

  İnâyet oldı Hak'dan ölü dirgürüp geldüm (191\12 ) 

     

3.1.Hz. İsâ (a.s.)’nın Ölüleri  Diriltmesi 

  Dîvân'da, Hz. İsâ (a.s.) Peygamber için " İsâ bin Meryem, Meryem oğlu  İsâ " terkipleri 

kullanılmaktadır. Onun, -Allah'ın kudretiyle- babasız yaratıldığı söz konusu edildiği gibi, 

ölüyü diriltip mucize gösterdiğine de işaret edilir: 

  Îsâ oldum kudretden bahâne bir 'avretden 

  İnâyet oldı Hak'dan ölü dirgürüp geldüm (191/12) 

  Tasavvufta  seyrü  sülük kavramıyla da  adlandırılan  Allah  ile  bir  bütün olabilme  

arzusu  dünyada  iken  dünyadan vazgeçmekle  başlar.Bu da “Ölmeden   önce  ölünüz” hadisi 

gereğince hayatta  iken  ikinci bir  hayatın başlangıcı olan ilahi  hayata  adım atmaktan   

geçmektedir.Dervîş, erenlerin duâsıyla "ölü iken dirilir." Bu hayat,  ilâhî bir hayattır: 

Nûr bana İsâ (a.s.) oldı erenler duâ kıldı 

Niçe kezin toprakdan ben öri turup geldüm (217/5) 

 Yunus'a göre, ölümsüzlüğün temelinde manevî bir doğum vardır. Bu doğumun 

gerçekleşmesi, erenlere ikrâr etmekle mümkündür: 

Yunus sen pişmân olmadın irişgil ere ölmedin 

Bu dünye sana gülmedin gel ikrâr it erenlere (314/9) 

Yunus derdiyilen tüter gönlinde Hak ışkı biter 

Erenler eteğin tutar ölürse yuman gerekmez  (108/5) 

 İkinci doğum diyebileceğimiz bu fikir, Hz. İsâ (a.s.)'nın bir sözüyle açıklık 

kazanmaktadır. Hz. İsâ (a.s.), "İki defa doğmayan arzın ve göklerin melekûtuna giremez"
270

 

diyerek, konunun mahiyetini ortaya koymuştur. Bu sözden anlaşılması gereken şudur: 

    İki kere doğmayan eşyânın cevherini anlayamaz, nefsini ve hakikî yaratanı tanıyamaz. 

Birinci doğum vücûda gelmek, ikinci doğum ise vücûdun aslını bilmek(rûhî doğum)tir. 

Yunus, bu konuyu anlatırken, "dost burcunda doğmak" veya "mâşûk burcunda bitmek"  

deyimlerini kullanır. Dost burcunda doğanlar, yani ölümsüzler, âlemi güneş gibi kuşatırlar: 

                                                
270 Niyâzî-i Mısrî: "Eşrâtü's-Sa'at", (Neşr. Mustafa Tatcı) Dolunay Dergisi,  S. 32-33,   Kahramanmaraş 1988, 
Nu: 620 
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     Yunus ölürse ne gam ışk içinde kardaşlar 

     'Işk yolına uyagan ma'şûk burcında biter (26/10) 

     Yunus Emre, nefsî doğumu -rûhun bedende tecellîsini- anlatırken bir yerde; 

     Bilmezem aslum nedür ata hod bahânedür 

     Ezel ana karnında kan yiyüp dirilmişem 

     Kan değül benüm aşum hırs u hevâ yoldaşum 

   Hazrete uçar kuşum meğer tene girmişem  (277/3-4) demektedir. Burada, mahiyeti 

bilinmeyen asıl, rûhtur. Ana, dört unsur; kan ise, ana rahminde yediğimiz gıdadır. İnsan 

nefsinin ham maddesi bu kandır. Dünyaya gelen varlık/insan buradaki nimetlerden zevk 

almaya başlayınca kendisini besleyen ana rahmindeki kandan tiksinecektir. İnsan, dünya 

hayatında hırs ve dünyalık arzuları yoldaş edinirse, ten de muzdarip olacak, rûh kuşu, asıl 

âlemine uçamayacaktır.  

  Esasen, dört unsur içinde hapis olup kan yiyerek vakit geçirmek (mâsivâ ile 

oyalanmak), âşıkların işi değildir. Âşıklar, ölmeden önce ölüp, rûhlarını Allah’a uçurmak 

isterler. Ölmemek için doğanlar, ıstıraplara tahammül ederek o makâma ulaşmışlardır. 

 

3.2.Hz. İsâ(a.s.)’nın ve Hz. Meryem (a.s.)’in   Makamları (Ruh- Nefs  İlişkisiyle 

Bağlantısı ): 

  Yunus Emre, tasavvuf karşılığında "ilm-i ledün" veya "lenünnî" tâbirlerini kullanır .271 

Kurân’da tasavvuf ilmine "ledün ilmi" denmektedir. Hızır Peygamber'in  Mürşid-i kâmil için 

bir sembol olarak kullanıldığı âyette, "Biz Hızır'a kendi ilmimizden öğrettik."272  

      Yunus, pek çok mutasavvıf gibi, bu âyette zikredilen "ledün" kelimesini "tasavvuf" 

anlamında benimsemiştir: "İlm-i ledündür üstâdum ol esrârı duyan benem" (187/13) mısrası 

veya; 

     Levh ü kalemde yazılan tertîb-i tevhîd okuram 

   İlm-i ledün seyr ü sülûk güftâr iden gelsün berü (287/3) beyti  buna  örnek  olarak 

verilebilir. Ledün yolu aşk yoludur. Âlemdeki bütün ilimleri okuyan, dört mezhebin 

inceliklerini bilen kişi, ledün ilminde aciz kalmıştır (110/3).  

   Yunus Emre,  İsâ (a.s.) Peygamber bahsinde  "ledünnî" düşünmektedir. Ona göre Hz. 

İsâ (a.s.), "sâf nûr"dan ibarettir. Hz. İsâ (a.s.)'nın makâmı, nefsin rûha dönüştüğü, sûfilerin 

cem' dediği makâmdır.Yunus Emre, anlaşıldığı üzere Hz.İsa’nın sûfizmde makamını 

anlatmaya çalışırken O’nu çoğu kez insani özelliklerinden ayrı olarak ele almıştır.Tasavvuf 

                                                
271      Tatçı, Mustafa, Yunus  Emre  Dîvânı, c: 1 
272      Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,Kehf,  65  
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ehline göre normal bir anlatım tarzı gibi görülen bu yaklaşım bilimsel açıdan aşırılık olarak 

değerlendirilebilir.Yunus Emre’ye göre Sâlik, nûra ulaşmak istiyorsa nefsî benliğini terk edip 

ilâhî benliğe dönmelidir. Yunus Emre, bu hali kastederek  

   "Ben,  İsâ (a.s.)'nın Meryem (a.s.)'e vardığı gibi Hakk'a varayım."  demektedir.: 

     İsâ (a.s.) ki  Meryem (a.s.)'e varur şöyle varam ben ol Hakk'a 

    Fazlı yolunda ol Hak'un 'âlemi handân eyleyem  (173/4)   

  Bu beyitte Hz. İsâ (a.s.),tamamen"rûh-nûr";Hz. Meryem(a.s.) de nefis mânâsında 

kullanılmaktadır. İbn Arabî Füsusü'l-Hikem'de konuyla ilgili şunları yazar: 

 "Rûh ya . Meryem (a.s.)'in suyundan veya Cibril'in nefesinden balçıkla mevcut olan 

beşer suretinde siccîn denilen tabiattan arınmış olan tertemiz bakirede yerleşti.. Allah'tan 

gelen, rûhtur. Ondan başkasından değil. Bundan dolayı (İsâ (a.s.)/Rûh), ölüleri diriltti ve 

çamurdan kuş yaptı. "
273

 

  Cebrâil olarak değerlendirilen "Rûhü'l-Emîn" Hz. Meryem (a.s.)'e, insan sûretinde 

görünmüştür. Bu mücerret sûret, Hz. Meryem (a.s.)'e bir nefes şeklinde üflendi. Üflenen 

nefes, saf nûrun kendisiydi. Başka bir ifadeyle Hz. Meryem (a.s.)'den tecellî eden Hz. İsâ 

(a.s.),nûr idi.Sûfî'nin, makâm-ı Hz.İsâ (a.s.)'da da tecellîsi nûr olacaktır. İşte bu makâmda 

Yunus Emre; "Nûr bana İsâ (a.s.) oldı" demektedir. Bu makâmı yaşayan bir sûfi, Yunus gibi, 

nûr veya Rûhullah olduğunu söyleyebilir: 

 Nûr bana 'Hz. İsâ (a.s.) oldı erenler duâ kıldı 

  Niçe kezin toprakdan ben öri turup geldüm (217/5)  

 Eserde, ruh ve nefis arasındaki çatışma ele alınırken, akılla ilgili düşünceler de 

verilmektedir. Yunus’un bu eserine göre akıl rûh sultanının -casus’a benzetilen- bir 

yardımcısıdır. Demek ki, akıl Allah’a vuslat için gaye değil bir vasıtadır. Akıl, düşman, 

(nefis) ordularından aldığı bilgiyi ruh sultanına iletir. Ruh sultanı bu bilgileri sürekli 

değerlendirir. Burada tasavvufî bir ifadeyle söylemek gerekirse, Yunus, ilme’l-yakînden, 

ayne’l-yakîne geçişi ifade etmektedir.Dinler  Tarihi  açısından bir  peygamberin  direk  olarak  

“saf nur”dan  ibaret  oluşu  anlayışı  abartılı  bir  ifade  olarak  görünebilir.Yalnız  tasavvuf  

ilminde  kullanılan  kelimeler  hislerin yoğunluğuyla  beraber  ancak  bir  sembol ifade  

etmektedir.Bu  bakımdan  Yunus Emre’nin  İsa(as) hakkındaki  düşünceleri  bilimsel  bir  

mantıkla  ele  alındığında  elbette eleştiri  olunacak  izlenimler  oluşacaktır. 
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 3.3.Hz. İsâ (a.s.)’ nın Göğe  Yükselirken   Üzerinden  Dikiş İğnesinin Çıkması :  

  Beyitlerde işlenen bir diğer nokta  ise,Hz. İsâ(a.s.)'nın Hakk'a sülûku esnasında 

(Allah’ın huzuruna  çıkma,  göğe  yükselme ), üzerinde unuttuğu "yarım iğnenin" seyr ü 

sülûkuna engel olup dördüncü katta kalmasıdır.
274

Bu motif, esasen, sülûk ehlinin nefsî tecridi 

gerçekleştiremeyince, Hakk'a kavuşamayacağını dile getirir. 

 İşitdün Meryem oğlı dostına varur iken 

 Gör âhir yarım iğne Îsâ'yı yoldan kodı (369/8)  

 Hz. İsâ (a.s.), üzerinde yarım iğne bulunduğu için  Allah'a yol bulamamıştır (221/5). 

Burada  dünyevî şeylerin, maddi işlerin  insanı yolundan mahrum ettiği anlatılmak istenmiştir. 

Hakk katında, ruhunu  itminana  erdirmiş  "has"lardan olmak isteyen kişi, İbrahim Edhem gibi 

"terk" yolunu seçip, (335/17) miskînliği tercih etmelidir. Yunus'ta miskin kelimesi, fenâfillah 

anlamında kullanılır. Allah, miskinleri bizzat kendi âlemine çeker. Kendi varlığında yok eder: 

Bu noktada , Yunus Emre bir mesaj vermek istemekte ve bu mesajı bir kıssadan yola 

çıkarak anlatmak istemektedir.Bir peygambere ithafen kullanılan bir iğnenin unutulmuş olma 

kıssası bize anlatmak istediği mesajı içermektedir. 

 Yunus imdi miskîn olgıl hem miskînlere kul olgıl 

 Zirâ miskîn olanları arzûlayan Çalap durur (47/7)  

 

3.4.Hz. İsâ (a.s.)’nın  Rûhullah  Olarak  Zikredilmesi 

    Hz. İsâ (a.s.) 'nın tasavvuf  ehlince  işlenen  hali, Yunus  Emre’ye  göre "fevka'l-ulâ"ya 

(yüce makâmlara) liyâkat kazanan dervîşin manevî halidir (282/4):  

 Tiz çıkarurlar fevka'l-'ulâya 

 Bil Îsâ gibi dünyâ koyanı(353/4) 

     Hz. İsâ (a.s.)'nın ölü'yü diriltme kudretine şahit olanlar, onu, rûhî bir varlık olarak 

Allah'a nispet ederler. Bu yüzden Hz. İsâ (a.s.)'ya "Rûhullah" denmiştir. Hz. İsâ (a.s.), 

bâtınında gizli olan ilâhî nefesle ölü(gönül)leri diriltti : 

    Ölü görse dirilür kalıbına cân gelür 

    Toprak'dan âvâz gelür 'Hz. İsâ (a.s.) bin Hz. Meryem (a.s.) misin (257/5)   

   Hz. İsâ (a.s.) Peygamber'in ölüyü diriltme mucizesi Yunus Emre  ve  incelediğimiz  

diğer  tasavvuf  kaynaklarında da, insân-ı kâmilin "ölü gönülleri" diriltmesi/uyarması  

anlamındadır. (191/12).  
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      Hakk'ı seven kişiler, ölüp toprağa konduklarında tenleri çürümez. Bilindiği gibi, bu 

özellik, "şehidlik"e has bir durumdur. Yunus'a göre Hak âşıkları gerçek şehittirler. Zira 

nefislerini katledip Hakk'ı müşâhede etmişlerdir: 

 Ölüp sine girürisem etüm tenüm çürimeye 

 Anun içün kim dünyâdan ben giderem sevmeğile (317/4) 

  Hz.İsâ(a.s.), -yukarıda işaret edilen- ölüleri diriltme mucizesiyle, mürşid-i kâmil için bir 

müşebbehünbih (kendisine benzetilen) oldu (257/4). Zira uyuyan gönülleri uyandıran, canlı 

cenazelere hayat veren iksîr, onun nefesinde mevcuttur. 

 

        3.5.Hz. İsâ (a.s.)’ nın Diğer  Peygamberlerle Birlikte Anılması  ve  Sûfîlerin  Örneği 

Olması  

  Yunus Emre'ye göre, diğer peygamberler gibi, 'Hz. İsâ(a.s.)Peygamber de, seyr ü 

sülûkta yaşanacak olan bir makâmın örnek  karakteridir. (185/5). Yunus'un: 

  Yüz bin ' İsâ 'yilen Mûsâ ışkıla sergerdân gezer 

         Aceblemen beni dahı ışk nihengi yutduğını (401/3) dediği beyitte kastedilen "yüz bin İsâ 

(a.s.)”, Hz. İsâ (a.s.)'nın haliyle hallenen sûfîlerdir. Bütün bunların yanında Hz. İsâ (a.s.), 

gönül ve aşk için      bir benzetme unsuru olarak da zikredilmektedir.Burada gönül ve aşk gibi 

iki mücerret unsur,Hz.İsâ (a.s.)gibi mücerrede ulaşmış bir peygamber vasfıyla 

işaretlenmektedir: 

 Dirildür ölüyi ' İsâ (a.s.) deminde 

 Geh olur Mûsî-i Ümrân-ı ışkdur (90/7) 

   

 Bir dem gelür 'İsâ (a.s.) gibi ölmişleri diri kılur 

 Bir dem gelür gümrâhlayın yolunda sergerdân olur (49/12)  

  

3.6.Hz. İsâ (a.s.)’nın  Nûru: 

 Dîvânda  Allah’ı  arayıp bulan   gönüllerin  nurla  kaplandığını  anlatan  Yunus  Emre  

“nur”  ile  ilgili  bir çok   tasvirlerde   bulunmuştur. Dîvân'daki nûrla ilgili kanaatler şöyle 

sıralanabilir: 

Hayatta iken yoldaşı imân olanın ölünce kabri nûr ile dolar (35/7). Âşıkların âhı yedi 

Cehennem'i kül, sekiz Cennet'i nûr eder (1/9). Dünyaya dalmayan âşık, Muhammed nûruna 

batar (99/1). Gönüller tahtının sultanı (Tanrı), âşıkın "gözünün nûru"dur. Âşık, bu nûr ile 

görür (282/5). Yunus, bir beytinde "Nûr bana İsâ (a.s.) oldu" demektedir ki, Hz. İsâ (a.s.) 

Peygamberin, Rûhullah olması sebebiyle  âşıkın vücûttan geçip nûra dönmesi (kesretten 
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vahdete ulaşması) kastedilmektedir. Beyitlerde, "Nûr denizine dalmak" şeklinde işlenen 

deyim, vahdet makâmına işaret etmektedir. Zirâ deniz, daima tekliğin, vahdet fikrinin remzi 

olmuştur. Nûr ise, zâtî tecellîdir (319/7). Cennet'teki meleklerin, bilhassa Hûrilerin elbiseleri 

"nûr"dandır. Bu vasıflarıyla Hûriler, mücerret birer varlıktırlar (10/7).275 

 

 

3.7.Yunus Emre’nin   Dört  Kitabı  Birlikte Zikretmesi  

  Dîvân'da dört semavî kitaptan da söz edilmektedir.Mutasavvıfımıza göre İlâhî kitapların 

her biri, manevî birer makâma delâlet etmektedir. Bu anlayış çerçevesinde, semavî kitaplar, 

insân-ı kâmil vücûdundan taşra değildir. Bunlar, yaşanan birer mertebeden ibarettir: 

 Tevrât'ıla İncîl'i Zebûr'ıla Furkân'ı 

 Bunlardagı beyânı cümle vücûdda bulduk (1334/6)  

  Tevrat ve Zebûr, ele aldığımız bu beyitten başka bir yerde doğrudan 

zikredilmemektedir. Fakat, İncil'den iki ayrı beyitte daha bahis vardır. İncil, Ruhbânlar 

tarafından okunur. Gönül, seyr esnasında rûhban olup İncil okur. Rûhban'ın gönül için 

benzetme unsuru olması tamamen mücerrettir. Zira, gönül manen terakkî veya tenezzül 

edebilir. Burada rûhban denilirken, gönlün tevhîd makâmlarını yaşarken konaklayacağı bir 

menzil olarak düşünülmektedir: 

 Bir dem varur mescidlere yüzin sürer anda yire 

 Bir dem varur deyre girer İncîl okur ruhbân olur (49/10) 

 Fenâfillah makâmını yaşayan sâlik, sırrını sülûku sırasında İncil'de ve Kurân’da görünce 

kendisinin İncil ve Kur'ân olduğunu söyleyebilir: 

 Gördüm göğin meleklerin her biri bir cünbişdedür 

 Hak Çalab'un zikrin ider İncîl ü hem Kur'ân benem (177/5) 

 Yunus Emre'de, kalıplaşmış ve derin mânâlar yüklenmiş bir "dört kitap" terkibi 

mevcuttur. Dört kitapla, muhakkak Hz. Dâvud(a.s.)'a indirilen Zebûr, Hz. Mûsâ(a.s.)'ya 

indirilen Tevrât, Hz. İsâ (a.s.)'ya indirilen İncil ve Hz. Muhammed(s.a.v.)'e indirilen Kur'ân 

(Furkân) söz konusudur. Fakat bu kitaplardan gaye, ledünnî ve manevîdir. Dört kitabın da 

kendi vücûdunda olduğunu söyleyen Yunus (133/6) bir makâma gelir, bütün kitapları yazanın 

ve Kurân’da yazılanın kendisi olduğunu söyler. Anlaşılacağı gibi, mutasavvıfımıza göre 

Kur'ân insanın; insan Kurân’ın hakîkatidir: 

 Halk içinde dirlik düzen dört kitâbı toğru yazan 
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 Ag üstine kara dizen ol yazılan Kur'ân benem (198/8) 

 Dört kitap, tefsîr okuyup, şerh etmekle anlaşılmaz. Hatta onları şerh etmek isteyenler, âsî 

de olabilirler (38/5). Aşktan mahrum olanlar dört kitabı anlayamazlar . Bu kitaplar  aşk ile 

anlaşılabilir (371/2). Aşk hanendeleri dört kitabı okumadan aşkı tatmışlar, ezelden derslerini 

öğrenmişlerdir (169/7). Hakîkatte bu kitapları anlamak zor değildir; varlıklara bir göz ile 

bakmak (tevhîd-i zâtî) düşmanda dostu, zehirde panzehiri görmek, hülasa çokluktaki tek nûru 

idrâk etmek, dört kitabı bilmek demektir: 

 Sen seni ne sanursan ayruğa da anı san 

 Dört kitâbun ma'nîsi budur eğer varısa (299/6)   

 Dervîşleri sevmeyen gökten inen kitabı bin kez okuyup, hatmetse, Allah'ın cemâlini 

göremez (374/8). Erenlere münkir olanlar da, aynı durumdadırlar (10/4). 

 Dört kitabın mânâsı bir elifte toplanmıştır. Bu husus, "aşka gelince" idrâk olunur 

(124/9). Elif'ten murat, zât-ı mutlak, yahut Kur'ân'dır. Yunus bu harf için sembolik olarak "ulu 

hece" terkibini de kullanmaktadır. Esasen uzun okunan (medli) elif, dört sülûk makâmını 

gösterir. "Ulu hece" terkibindeki nükte budur: 

 Dört kitâbun ma'nîsin okıdum tahsil kıldum 

  Işka gelicek gördüm bir ulu heceyimiş (124/9)  

 Tevhîd sırrı dört kitapta toplanmıştır. Zâtî tevhîd ise, elifle anlatılmaktadır. Yunus 

Emre’ye göre zâhiren elif-be okumakla, elifin sırrına vakıf olmak mümkün değildir: 

 Dört kitâbun ma'nîsi bellüdür bir elifde 

 Sen elif dirsün hoca ma'nîsi ne dimekdür (91/4) 

 Yunus’a  göre aşık, dört kitabın mânâsının "bir elif"te toplandığına inanmıştır. Bundan 

dolayı "elif" der, başka bir şey -bâ-demez. Elif, tekliğin; vahdetin remzidir. "Bâ"dan ve sair 

harflerden kastedilen ise, çokluktur
276

. 

 Dört kitâbun ma'nîsi tamâmdur bir elifde 

  Bâ didürmen siz bana bâ diyicek azaram (171/3)   

 Yunus Emre'ye göre, Kur'ân-ı Kerim, gökten inen Allah buyruğu bir kitaptır (248/3; 

57/3). Âşıkların mürşididir (333/3). 

 Kâf tağı zerrem değül ay u güneş bana kul 

    Aslum Hak'dur şek değül mürşiddür Kur'ân bana (12/2)  

                                                
276 Niyâzî-i Mısrî bir beytinde "Niyâzî taht-ı bâ'da oldu nokta/Âli'nin sırrına olalı mahrem" diyerek, Hz. 

Ali'den mervî nokta şerhine telmihan "bâ" hecesinden bahseder. Bâ'nın noktası vahdeti, teknesi ise kesreti 
(halkı) gösterir. Yunus Emre de, "Bâ didürmen siz bana / bâ diyicek azaram" derken vahdetten kesrete 
düşmekle yaşanacak olan acı hali dile getiriyor. (bkz. Mısrî Niyâzî Dîvânı Şerhi, İstanbul 1982, s. 156). 
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   Yunus  Emre’ye  göre Hakk'ın varlığı Kurân’da gizlidir (65/5). Gerçek bir Müslüman, 

Kur'ân yolundan sapmaz. Kurân’dan ayrılıp, bid'atlar peşinden gitmez: 

 Gönül tolu zulmetdür işledüği bid'âtdür 

  Bu niçesi ümmetdür Kur'ân yolına girmez (115/4) 

 Yunus, daha yüksek bir ifade ile, "İncîl ve Kur'ân'ın kendisi olduğunu da söyler (177/5). 

Dîvân'da iki ayrı beyitte, sadece "kitap" ismiyle "aşk," işaret edilmektedir. Aşk kitabının 

sûreleri, aşkın halleridir. Sûreler (haller) gönülde yazılıdır. Gönül kitabından okuyanlar, ilâhî 

aşkı anlamışlardır (37/4). 

 Âlimler kitâb düzer karayı aka yazar 

 Gönüllerde yazılur bu kitâbun sûresi (378/7) 

  Yunus Emre'nin kendisine has mecâzlarından birisi de "ulu hece" tâbiridir. İlâhî zat için 

kullanılan bu tâbir: 

 Dört kitâbun ma'nîsin okıdum tahsîl kıldum 

 Işka gelicek gördüm bir ulu hece imiş  (124/9) beytinde görüleceği üzere, dört kitapla 

birlikte ele alınır. Dört kitap bahsiyle kastedilen hakîkat, sûfilerin işaret ettikleri tevhîd 

makâmlarıdır. İncil isimler tevhîdine, Zebûr fiiller tevhîdine, Tevrat sıfatlar tevhîdine, Kur'ân 

ise zât tevhîdine delalet eder
277

. Yunus'un, "ulu hece"den maksadı elif harfi olup, bu da, 

Kurân’a, Allah'a, kısacası tevhîde işarettir. Kur'ân, zât âleminden tecellî eden bir kitaptır. 

Yunus Emre, yukarıdaki beytiyle, "tevhîd makâmları"nı tamamladığını söylemek istiyor. 

 

   3.8.Tevhid  Anlayışına Göre Dinlerin Durumu  

  Yunus  Emre din ve milleti  sen-ben pazarına benzetmektedir.Âşık, bu pazarı 

yağmalayıp iki aradan çıkar (143/5). Âşık Cehennem korkusundan dolayı din tutmaz (21/3). 

O, aşk harâbıdır. Onun dini ve imânı aşktır (90/10). Gönlünü ve canını "dost" almıştır.  

 Tuymayanlar halümi dînin kodı dir bana 

 Neyile dîn beslesin cânsuz gönülsüz kalan (264/2)  

         Fenâ ehlinin gürüşüne göre, din, imân, mezhep ve benzeri kavramlar izafîdir. Kendisini 

yok sayan bunlardan geçer: 

 Dîn ü milletden geçer ışk eserini tuyan 

 Mezheb ü dîn mi seçer kendüyü yoğa sayan (236/1) 

                                                
277   Cilî, Abdülkerim, İnsân-ı Kâmil, Çev. A. Akçiçek, İstanbul 1974, s. 337-393. 
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        Yunus Emre’nin  bu  beyitlerinden  anlaşıldığı üzere dinlerin ortak  noktası  tevhid  

kaynaklı  olmalarından  geçmektedir.Tevhide  dayalı bir  inanış, Hakk’ın  rızasını kazanma  

yolunda  önemli bir  noktadır.  

 

        

  3.9. Hz. İsâ (a.s.)ile   Yunus  Emre’nin  Benzer  Sözleri :  

         Ilımlı ve sakin anlayışla anlatımlarında  kendini tanımlayan   Mevlânâ  Hazretleri,kimi  

zaman da  sert  ve  hakikati  ön  plana  çıkararak  derinlere  yüklenen  sözleriyle  karşımıza  

çıkmaktadır. Zalimleri  affetmenin,  mazlumlara  zulmetmek  olduğunu  belirttiği  sözleri de  

buna  örnek  gösterilebilir. Mevlânâ  inancına  ve  tasavvuf  ahlakına göre  şahsına  yapılan  

zulümlerin affedilmesi, bunun  dışında kalan kötülüklerin ise sert  şekilde eleştirilmesi  

taraftarıdır. Nitekim  Yunus  Emre de ; 

         Dövene elsiz gerek,sövene dilsiz gerek 

         Derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın!   278  sözlerinde Hz. İsâ (a.s.)’nın,”Sana  

bir tokat vurana,  öteki yanağını da sen uzat !  ” 279 anlayışı  görülebilmekte  ve  vurgulanmak  

istenen  bilgi  kendini  belli  etmekte   iki  şahsiyetin  karşılaştırmalı  sözleri  ile  aradaki  bağ 

kurulmaktadır.                Hz. Mevlânâ’nın  şahsî  düşünmediği kötü  kişiden  intikam  almanın  

gereğinden  bahsetmesi   toplumu  ve  insanlığı  düşündüğü   açıktır.  Buradan  dikkate  

alınılması  gerekli  nokta, tasavvufi görüşe uygun  düşen  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın sözleridir. 

Nitekim  kendisine  yapılan  kötülüğün ve de yaptığın  iyiliğin unutulması  felsefesi  her iki 

sözde de (Hz. İsâ (a.s.) ve  Yunus  Emre)   kendini göstermektedir. 

 

3.10.Yunus Emre Dîvân’ında  Yer Alan Bazı Hristiyan  Terimleri : 

 

a) Kilise, Deyr: 

Kâmil insan, sülûk esnasında kesretten vahdete veya vahdetten kesrete yükselip inebilir. 

Bu makâmda, "Bir dem varur deyre girer İncîl okur ruhbân olur" (49/10). Vahdet ehli, baktığı 

her yerde, mutlak zatı görür: 

 Kiliseye dirsen girem nâkûs dahı dirsen çalam 

 Âşıklara yokdur kalem senden yüzüm dördürmezem (219/3)         

                                                
278    Kaplan, Mehmet: "Yunus Emre'nin İnsan ve Ahlak Görüşü", Risaletü'n-Nushiyye'nin Tahlili, Türk Dili ve 
Edebiyatı Dergisi, C. XXI, İstanbul 1973. 

279   İncil, Matta 10 : 34  
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 Yunus  Emre  yukarıdaki  beytiyle tevhid inancına  sahip olan  her  dini  görüşü 

benimsemiş olan  birinin, mutlak  anlamda  diledikçe  Hakkın  rızasına  kavuşabileceğini 

anlatmak istemektedir.Bu anlamda kiliseye  bile  girse, yalnız  içindeki  tevhid  inancını  

göreceğini  ifade  etmektedir. 

 

  b) Tersa: 

 Tersa, Hristiyanlar için kullanılan bir terimdir. Dervîşler manevî kudret, tasarruf ve 

irfanlarıyla, madde ve mânâ âlemlerinden haberdâr, kâmil kişilerdir. Bunları gören "tersalar," 

hayran bir şekilde boyun eğerler : 

 Tersalar tapuya gelür hükm ısları zebûn olur 

 Tağlar taşlar secde kılur göriceğez dervîşleri (374/3) 

Âşıklar, vücût birliğine inandıkları için, hiç kimsenin devletine ta'n edip gülmezler, 

âlimlere münkir olmazlar; tersanın haçına da karışmazlar (114/2). 

 Yunus  Emre , derviş  olup  Hakkın  ilahi rahmetini yakalamış  olan birinin , en yüksek  

seviyede  olduğunu  belirtmiş,tersaların bu  konuda  onları hayranlıkla  izlediğini  ifade  

ederken, tersalara  göre sufîlerin seviyesini belirlemiştir. 
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3. BÖLÜM 

 

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ’NİN  ESERLERİNDE HZ. İSÂ (A.S.)’YA YAKLAŞIM 

 

 

             1.HACI BEKTÂŞ-I VELÎ’NİN  HAYATI 

      Gerçek ismi, Seyyîd Muhammed bin İbrahim Atâ olan  Hacı Bektaş-ı Veli,Büyük 

Selçuklu İmparatorluğu’na başkentlik yapmış,Horasan’ın; Merv, Herat, Belh ile birlikte dört 

önemli kentinden biri olan Nişabur’da doğmuştur .280Hacı Bektâş’ın hayatının kaleme  

alındığı Velayetnâme adlı eserde, Hacı Bektâş-ı Velî’nin doğum tarihini belirtmediği gibi, 

elimizde Hacı Bektâş-ı Velî’nin doğum tarihini kesin olarak bildiren kaynak da 

bulunmamaktadır.281 Doğum ve  ölüm  tarihleri  hakkında  farklı  bilgiler  bulunsa da13.yy ‘da  

doğduğu  kesindir. Kaynaklarda  genellikle  1209- 1210  /  1270 – 1271 tarihleri doğum  ve  

ölüm  tarihleri  olarak  kabul edilmektedir.282Hacı Bektâş-ı  Velî; Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed 

Yesevî’nin talebelerinden Lokman Perende elinde yetişmiş ve daha sonra da kendisinin 

geliştirmiş olduğu inanç sisteminde, öz be öz Türkçe’yi kullanmış, İslâm dîninin aşk ve bilgi 

mahiyetini arz diliyle yorumlayarak pek çok gönül er’i yetiştirmiştir.283 Lokman  Pârende’nin  

yanında  mânevî  terbiye  almış onun  yolunda  Yeseviliğe  girmiştir.Bu nedenle  

denilmektedir ki  Yesevîliği Anadolu’ya  getiren  mânevî  kişiliklerin içinde  Hacı  Bektaş  

Veli’nin  büyük  yeri  vardır.284 

    Hacı Bektâş-ı Veli, Osmanlı İmparatorluğunda XIV. yüzyıldan itibaren, sosyal ve 

siyasi bakımdan büyük etkinliği olan, II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı ile birlikte kapatılan, 

Abdülaziz zamanında tekrar canlanan ve 25 Kasım 1925 tarihinde Tekke ve Zâviyelerin 

kapatılmasına kadar devam eden Bektâşilik tarikatının pîridir.285 Hacı Bektâş-ı Velî'nin 

harcını kardığı Alevî-Bektâşî anlayışı, Anadolu’nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk, 

Yunanistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Gül Baba türbesinin bulunduğu 

                                                
280  Noyan,Bedri, Bektaşîlik  ve  Alevîlik  nedir, ilaveli 2. baskı, Ankara, 1987,s: 6 
281  Rıdvanoğlu, Hacı Bektâş-ı Velî Hayatı - Velayetname - Bektâşîlik ve Makâlat, Erhan Yay., İst., 2005, s: 21 
282

  Yeni Türk Ansiklopedisi,Ötüken Yay.,İst. ; İslam Ansiklopedisi,T.D.V. Yay., Ank,2003 ;, Aylık 
Ansiklopedi, İskit Yayınevi, İst.,1948,Hacı Bektâş-ı Velî Maddesi  
283  Çavdarlı, Rıza,Bektâşî Sırrı Çözüldü: Hacı Bektâş-ı Velî'nin Hayatı-Faaliyeti, İstanbul,Aydınlık 
Basımevi, 1944 ; s: 12 
284   Togan,Zeki  Velidî, “Yeseviliğe  dair  Bazı Yeni  Malumat” 60. Doğum Yılı  Münasebetiyle  Fuat 
Köprülü Armağanı, DTCF neşri, İst.,1953 s: 523-529  ; Öztürk, Mürsel,” Ahmed Yesevi,Hacı Bektâş-ı Velî  ve 
Yunus Emre”, Atatürk  Kültür, Dil, Tarih  Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Neşri,Ankara, 1988, s: 761 -
763  
285   Odyakmaz, Nevzat ; Bektâşîlik,Mevlevilik, Masonluk,Özne Yay.,İst.,  s: 23 
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Macaristan'ın Budapeşte şehrinden Azerbaycan'a kadar birçok yerde kabul görmüş ve 

benimsenmiştir.286 

           Hacı Bektâş-ı Veli,Mevlânâ  Celaleddin Rumi  ve  Yunus  Emre  hemen hemen   aynı  

devirde  yaşayan  İslam  mutasavvıflarıdır.287 O  dönemlerdeki Türk  -Müslüman  

topluluğunun birlik ve  mânevî  bütünlüğünü  temin eden  üçlü  zirveden  biri de  Hacı  

Bektâş’tır.288 

           Eflâkî (14 yy)‘nin  “Menakibül – Arifîn”, Âşık  Paşa(13 yy) ‘nın  “Garîb-nâme”  ve  

Âşık Paşazâde(13-14 yy ) ‘nin  “Esrâr-ı  Hurufnâme”   gibi  tarihi  kaynaklarda  belirtilen   

muhtasar  ve  çoğu  zaman  indi hükümler  verilen    Hacı Bektâş  Velî  hakkında   en geniş  

bilgi, “Hacı  Bektaş  Menâkıbnamesi” ’inde bulunmaktadır.İki versiyonu  bulunan  bu eserin 

yazarı  olarak Gölpınarlı  tarafından  önceleri Musa b.  Ali  gösterilmişse  de  daha  sonraki  

araştırmalar  bu yazarın Firdevsî  mahlaslı Bursalı İlyas  b.  Hızır  olduğunu  ortaya  

koymuştur.289  Bektaşîlerin  “Vilâyetnâme”  dedikleri bu eserde, Hacı  Bektâş-ı  Veli’nin  

biyografisi,soyu,  kerametleri,Anadolu’ya gelişi, irtibat kurduğu çevre   ve  şahıslar  hakkında  

birçok  bilgi  mevcuttur.290 

 

   2.HACI BEKTÂŞ-I VELÎ’NİN  ESERLERİ 

      Hacı  Bektaş Veli’nin  derli toplu , muhtevâ  bakımından  en  önemli  ve  hacimce  en  

geniş  eseri Makâlât’tır. Bunun dışında  iki   sayfa  tutarında  saf  Türkçe  ile  yazılmış  bir  

“Şathiyye” Rüştü  Şardağ tarafından sadeleştirilen   “Besmele  Tefsiri”,  kendisinin,  bazı  

sufilerin  hatta  Ahmed  Yesevi  ve  Abdullah  Ensârî ‘nin  sözlerini de  kapsayan  ve  Farsça  

yazılmış “Fevâid” ,  aslı Tire’de  iken  kütüphanenin yanması üzerine  bugün  elde  olmayan  

“Fatiha  tefsiri”  ,  Hacı Bektâş-ı Velî’ye  isnat  edildiği sanılan  “Makâlât-ı  Gaybiyye  ve  

Kelimât-ı   Ayniye”  adlı risaleler,onun  eserlerinin  tamamıdır.291 

 

   

                                                
286  Yalçın, Aziz, Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektâşî Alevîlik, Derin Yay., İst, 2007,s: 201 
287  Güzel,Abdurrahman,Ahmed Yesevi, Hacı Bektâş-ı Velî, Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal'da Dört Kapı Kırk 

Makam,Türk Kültürü ve Hacı Bektâş Velî Araştırma Merkezi Dergisi,Bahar,2007,Sayı:41,s:9 
288  Prof. Dr. Coşan, Esad, Hacı  Bektâş-ı Velî ,Makâlât, Kültür  Bakanlığı yayınları, 1990, Ankara, s:7 
289 Gölpınarlı, Abdülbâkî,Vilâyet-Nâme: Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, İst., İnkılap Kit., 1958, s: 15 
290   Aylık Ansiklopedi, “Bektâşîlik  ve  Hacı  Bektâş Maddesi”,c. 4 sayı : 41, s: 1194-1199 
291  Yılmaz, Ali, Akkuş, Mehmet,Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli,Makâlât: Alevi Bektaşi Klasikleri,TDV Yay.,s:24 
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 a) Makâlât 292 

         Hacı  Bektaş Veli’nin  en  önemli eseridir. Eserin  asılı arapçadır.Otantik  nüsha  mevcut  

değildir. Eski bir  nüshasını  Esad  Coşan tercüme  etmiştir.  Eser  on  bir  bölümden  

oluşur.her  bir  bölümde Hacı Bektaş farklı  bir  konuya  değinmekte  ve  incelemektedir. 

        Araştırmamızda yararlanmış olduğumuz  eserin  ilk  bölümünde ;  Hz.Adem(a.s.)’in  

yaratılışından  söz  etmekte   ve  Allah’ın  yarattığı  dört  bölük  insanı  anlatmaktadır.Diğer  

bölümlerinde de  marifetin  aslı,şeriatın  makamları, tarikatın  makamları, marifetin  

makamları, hakikatin  makamları, marifetin  bilinen  cevabı, şeytanın halleri, marifet  

makamının  tevhid  anlayışı,Hz. Adem(a.s.) ‘in  sıfatı  anlatılmaktadır. 

 

   b)Vilâyetnâme 293 

   Hacı Bektâş-ı Velî’nin  Makâlât’ından  başka  bu eser  kadar  bilinmiş  ve  hacim 

bakımından Makâlât kadar  zengin  olmasa da  bu eseri  mevcuttur.Araştırmamızda 

yararlandığımız kaynak 15. yy.ın sonlarında   ilk  kez  yazıya  geçirilen  şiirsel  ve  düzyazı  

biçiminde  günümüze  ulaşan  eser “Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi”dir.Hristiyan  keşişlerle   sıkı 

ilişkilerinden   söz  etmiştir. Bu  ilişki  keramet  boyutlarında  ele  alınmıştır.Keşişlerin  Hacı 

Bektaş’ın  büyüklüğü  kabul  ettiği  vurgulanan   eserde  onun   müridi olarak iki inançlı  

yaşamış  olduklarını yani, Hacı Bektâş’ın  yolunu  benimserken  gizli davrandıklarını  

gözlemlemekteyiz.  

 

   3. HACI BEKTÂŞ-I VELÎ’NİN  ESERLERİNDE HZ. İSÂ (A.S.)’YA YAKLAŞIM 

       Makâlât, Hacı  Bektâş-ı Veli’nin   bölüm  bölüm  farklı  konuları ele  aldığı bir  

eserdir.Bu bölümlerin  içinde  tasavvuf  anlayışının farklı kademe  ve  özellikleri  

anlatılmaktadır.Araştırma  konumuz  olan Hz. İsâ (a.s.)’dan  ise  Bektâş-ı Velî yalnızca  iki 

bölümde  bahsetmiştir.Bir de  dokuzuncu bölümde  marifet  makamlarındaki  tevhid  

anlayışını  ele  alırken  tevhid  inancını vurgulamak adına  Hristiyanlık ve  Yahudilikten  de  

bahsetmektedir.Bunun  dışında  Makâlât  adlı  eserde  araştırmamıza  dahil  olunacak  bir  

bilgiye  rastlanılmamıştır. 

           

3.1.Hz. İsâ (a.s.)’ nın Zâhid Olarak Zikredilmesi : 

           Birinci bölümde  Hacı  Bektâş,Hz.  Adem(a.s.)’in dört  türlü nesneden  yaratıldığını  ve  

de  kendisinden sonraki yaratılmışların dört  bölüğe  ayrıldığını ifade etmektedir.Dört  

                                                
292   Prof. Dr. Coşan., Esad, Makâlât,Hacı Bektâş-ı Velî,Bursa : Seha Neşriyat, 1988. 
293Gölpınarlı,Abdülbâkî,Vilayet-Name: Menâkıb-ı Hacı Bektaş-i Veli, 1403/1982., İst,İnkılap Kitabevi, 1958. 
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bölüğün de  dört  türlü ibadetleri , dört  türlü  arzuları  ve  dört  türlü  hallerinin    var  

olduğunu söyleyen  Hacı Bektâş, eserinde bu dört grubu teker teker  incelemiştir.294 

          İnsanın asıl mayası,Hacı Bektâş'ın "çâr,ânasır" dediği ve "karanlık" diye tavsif ettiği 

dört unsurdan müteşekkildir, bundan maksat ise vücuttur. Buna göre, "toprak, hava, su ve 

ateşten" yaratılan insan vücudu,cehalet ve nefis karanlığı içerisindedir. Mutasavvıflar bunun 

sebebini, Şeytan'ın "sen beni ateşten halk idüp,anı topraktan yarattın, öyle olsa benüm 

terkibüm ulvidür ve toprak süflidür" diyerek kibirlenip Adem(a.s.)'e secde etmediği için 

lanetlendiği, topraktan yaratılma gerçeğinde görmektedirler.295 Bütün bu karanlık alemden 

insan ; akıl, ilim ve marifet nuruyla aydınlığa kavuşur.296  Marifeti bulan insan ise, gerçek 

mutluluğa ulaşmış olur. Hatta,ölüp kabire varsa bile marifetin faydasını göreceği 

bilinmektedir.297 İnsanoğlunun  dört  türlü  nesneden  yaratıldığını,bu 

nesnelerin;toprak,su,ateş, yel olduğunu açıklayan  Bektâş-ı Velî,  dört  bölük  insan  tipini de  

şu  şekilde  ele  almıştır: “Birinci bölük  âbidlerdir .,bunlar  şeriat  kavmidir  ve  asılları 

yeldendir. Yel (hava),hem  şifa  verici hem de  kuvvettir.Bu sebeple  bunlar  da  gece  gündüz  

Hakkın  ibadetinden   ayrılmazlar.Yel  esmeyince  ekinler  samanından  ayrılmaz, bütün  alem  

kokudan  helâk  olurdu. 

          İkinci bölük  zâhidlerdir. Bunların  aslı  ateştendir  ve  bunlar  tarikat  taifesidir.bu 

sebeple  gece  gündüz  yanmaları,  kendilerini  yakmaları lazımdır.Her kim bu  dünyada  

kendisini  yakarsa, yarın âhirette  türlü  azâplardan kurtulacaktır.”298 

          Hacı Bektâş-ı Veli  bölük  bölük  insan  tiplerini  ve  ibadetlerini buna  göre de  

ihtiyaçlarını anlatırken  ikinci bölük  olarak  nitelendirdiği   zâhidlerin  bölüğü  içinde Hz. İsâ 

(a.s.)’yla ilgili  bir  hikayeye  yer  vermektedir.Zâhidlerin hakîkî mânevî bilgiye ve sırra 

ulaşmak için  kendilerini  yakmaları lazım  geldiğini, bir kez   yananın  bir  daha  

yanmayacağını  bu durumda da cehennem  ateşinden  kurtulunacağını ifade etmektedir. 

Kurân’ın  ayetlerinden  biriyle düşüncesini  geliştirirken  örnek verdiği ayetle  ilgili de  bir  

hikaye  eklemektedir.  

         Hikayedeki âyet : “ (Kurân’da  nazire  yazmayı)  eğer  yapamazsanız  -ki asla 

yapamayacaksınız- o  ateşten  sakının  ki  onun  odunu  insan  ve  taşlardır” 299 

                                                
294

  Makâlât ,Birinci Bölüm s: 3   
295

  a.g.e., s: 90 
296  a.g.e., s: 102 
297  Makâlât, s: 103 
298  a.g.e.,  Birinci Bölüm,s :4 
299  Piriş, Şâbân,Kurân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı,s: 12, Bakara,  24   
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          Mutasavvıf Bektâş-ı Velî ,  yakıtı  insan  ve  taşlar  olan  cehennem  ateşinden  

bahsederken,   Hz. İsâ (a.s.) Peygamber’in   bir  gün,  yolda rast geldiği  bir  dağ dibinde  su 

içtiğini, ancak  içtiği  suyun acı olduğunu bir de buna mukâbil suyun kaynağının geldiği  

dağın sürekli  sallanmakta  olduğunu  fark ettiğini, bunun  üzerine  dağa  hal  diliyle  bunların 

sebebini  sorması ile birlikte  aralarında  geçen  diyaloğu  anlatmaktadır. 

           “ Hz. İsâ (a.s.) (as)  hal diliyle  dağa  sordu: 

           - Bu su, niçin  acıdır  ve  sen  neden  sallanırsın? 

 Dağ ; 

     -Ya  Ruhullah, şöyle  bil  ki , Musa Peygamber (as) zamanında  bir  yiğit  gezerken  

birden  

buraya  geldi  ve  bu  âyeti okudu :“ Kendinizi   ve  çoluk çocuğunuzu o  ateşten  koruyunuz ki  

onun  odunu insan  ve  taşlar olacaktır.” 

    -Tevrat, İncil, Zebur  ve  Kuran’da  bu âyet  var mıdır? 

Hz. İsâ (a.s.); 

    -Vardır. 

Dağ; 

         -Ya Hz. İsâ (a.s.), İncil  senin, Kur’an Muhammed  Mustafa’nındır. Şimdi Ya  Ruhullah  

! Senin  duan  kabul  görür, dua  et de  Calap  Ta’âlâ  beni bu titremekten kurtarsın.”300 

    Hikayeye  göre  Hz. İsâ (a.s.)  o  vakit  dua  etmiş  ve  dağ da titremekten 

kurtulmuştur.Dağ, suyunun  acı  olmasının sebebini de  şu şekilde  anlatmaktadır : 

          -Ya  Ruhullah !  Benim içimde  bir  pir  vardır. Tâ, Benî  İsrâil zamanından  kalmıştır. 

O  Muhammed(s.a.v.)’i veya ümmetini görmeyi arzular. Fakat o  yiğit  ; “ Yakıtı  insanlar  ve  

taşlar  olan  ve  kafirler  için hazırlanan  ateşten  kendinizi  koruyun .”  âyetini  okuyunca,  o 

zamandan   beri gece   gündüz  ağlamaktaydı.Bu acı  su  onun  gözyaşıydı. Bu  pîrin  gözyaşı  

başka  birçok  suya  karışıp,  hepsini  acı kılmıştı . Şimdi  Allah’a  şükür  senin  duanın 

berekiyle  ağlaması  son buldu  ve  acı sular da  tatlı oldu.301 

         Dağ,  içinde  barındırdığı  suyun pîrin gözyaşları  olduğunu, bundan dolayı  suyun  acı  

olduğunu   ifade  ederken burada  Hacı  Bektâş, gözyaşının  niçin  acı  olduğunu  da   eserinin 

başka  bir  bölümünde şu şekilde  zikretmektedir. :  

         “Gözyaşı,  acı ; gözbebeği suyu,  tatlıdır.  Bunların ikisi de  bir  aradadır.,  fakat  

birbirine  karışmazlar. Çünkü  gözün aslı  yağdır ; tuz(tatlı) ‘a  muhtaçtır.Gözbebeği suyu  

                                                
300  Makâlât,, s : 4 
301  a.g.e :  s :  5  
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tatlıdır. Eğer  gözyaşı acı olmasaydı,  göz  kokar ;  gözbebeği  suyu tatlı  olmasaydı, göz  

görmez  olurdu.”302 

          Hacı Bektâş, Hz. İsâ (a.s.)’nın dağın suyu  zannederek farkında olmadan   bir  pîrin  

gözyaşlarını  içtiğini, ancak  duasıyla  bu gözyaşlarını dindirdiğini belirtirken  Hz. İsâ 

(a.s.)’nın  dağla  olan  diyaloğu  sonucu çok şaşkın  duruma  geldiğini ve  bu olaydan ibret  

aldığını da belirtmektedir.Nitekim , hikayede  bir  dağın içinde  yaşattığı  pîrinin ve  onun 

gözyaşlarının  zamanla  tüm  sulara  karıştığını dile  getirmesi, Allah’ın  gazabından ve de  

ateşinden  korkulmasının örneğini sunmaktadır. 

          Dünyadaki insanları  bölüklere  ayırmış olan  Hacı Bektâş, bölüklerden  ikinci grupta  

zâhidlere yer vermesi  ve anlatımının  devamında da Hz. İsâ (a.s.) ile ilgili bu  hikayeyi  

örneklemesi dikkat  çekicidir.Zirâ,  hikayede  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın bir peygamber  vasfıyla  

ibrete  düşmesi ve  hayretler  içinde kalmasının  sonucunda  adeta  zâhid  hayatı yaşamaya  

başlamasına  vurgu  yapılmaktadır.Hikayesine devamla,Hz. İsâ(a.s.) ‘nın  şaşkınlığını teşbih 

eden  Hacı Bektâş : 

          “ Hz. İsâ (a.s.) bu  heybeti görünce  ibrete  kaldı. Dünyada,bir  çanağı, bir  âsâsı  ve  

bir  iğnesi  vardı ; onları da  ele  bıraktı.”303  demektedir. 

            Hikayede  yalnızca  mânevî  imtihandan  başarıyla  geçebilmek için devamlı dua  eden  

pîrden bahsetmeyen Hacı Bektâş,başka mesajlar da vermektedir.Velî, dünya sevgisini bütün 

günahların başı saymakta ve dünya terkini en önemli gaye addetmektedir.304Dünyaya  ait  

nefsin zamanla  köreleceğinden, bu yüzden  dünyalık  mal ve  yük biriktirmiş  olanların,türlü 

türlü  azaplara  gireceğinden söz etmiş ; bu azaplardan  nasıl kurtulunacağı  sorusu da  yine  

dağ  temsiliyle  anlatmıştır. Dağ’dan  aldığı cevapla daha da şaşkına dönen Hz. İsâ(a.s.)’nın o 

andaki  davranışlarını da arz etmiştir.Dağın  cevabıyla  elindeki  dünyalık eşyaları  bırakan  

Hz. İsâ (a.s.)’ nın  zâhid  olma  yolunda  başından geçen bu hikaye  Hacı Bektaş’a  göre  ibret  

dersidir. Elbette ki Hz. İsâ (a.s.) burada tamamen  temsil edilmiş bir  karakterdir. Muhakkak 

ki Allah , peygamberlerinden her birini  dünyada devamlı surette  imtihanlardan geçirerek 

olgunlaştırmakta, böylelikle  etrafındaki ümmetinin de kendilerinden örnek almasını 

sağlamaktadır..Hacı Bektâş da Hz. İsâ (a.s.) karakteriyle zâhid olmak isteyen birinin hangi 

aşamalardan  geçmesi gerektiğini  bu hikayede belirtmiştir.Duasıyla bir pîrin gözyaşlarını 

dindiren ancak   gözyaşlarının  arka  planındaki manasını  sonradan  kavrayıp  bulunduğu 

                                                
302  a.g.e. . s: 41  
303  a.g.e., s : 6 
304Prof. Dr. Toshihiko Izutsu,Kur'an'da Allah ve İnsan, .çev: Prof. Dr. Süleyman Ateş, Ankara, tarihsiz, s. 78. 
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mertebeyi fark ederek  yücelere  yükselen Hz. İsâ(a.s.)  örneği ,Sûfî  gözüyle  hedefe  varan 

yollardan yalnızca biridir. 

 

             3.2.Hz. İsâ (a.s.)’nın İğnesi 

 Tasavvufî  eserlerde  Hz. İsâ (a.s.)’dan  söz  edilirken  yüce  makamlara  çıkması  için  

engel  teşkil eden “iğne”si burada da  zikredilmiştir.Yunus  Emre, “iğne”  olarak  sembolize  

ettiği  dünyaya  ait  bir  eşyadan Hz. İsâ (a.s.) nispetinde  bahsetmiştir. 305 Hz. İsâ (a.s.)’nın  

çanağı, asası ve  iğnesinden  söz  etmek  bir  nevi  maddeden  öteye  gidememiş nefislere  

vurgu  yapmaktır.  Aleme  nefsin  istediği  gözle  bakmamak   anlatılmak  istenmiştir. 306 

 

   3.3.Hz. İsâ (a.s.)’nın Sûfîliği 

  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın tasavvûfî  anlamda  değerli  sözleri  mevcuttur. Makâlât’ta da zâhid  

grubunda  kendisinden  bahsedilmiş  olması, Hz. İsâ (a.s.) ‘nın tasavvuf ehlince önemli bir  

şahsiyet  olduğunu  açıkça  göstermektedir. Hacı  Bektâş’ın  müritlerince  genelde  takip 

edilen  Vilayetnâme  adlı  eserinde  Hz. İsâ (a.s.)’nın  şu  sözlerine  yer verilmiştir  :  

              “  ……….Ve  dört  şeydir  ki insanı  Hakka  eriştirir.  Büyüklerle  oturmak , akıllı  

kişilere  danışmak ,  kısmetsiz  kişilerden  sakınmak,  münzevîlerden  yardım istemek.”307 

               Bizzat  Hz. İsâ (a.s.)’dan  söz  edilen  bölüm  yukarıda  zikredilen bölümdür. Diğer  

bir  bölümde  Yahudi  ve  Hristiyan  dinlerine  mensup  kişilerin  haça  tapmak  ve  günaha  

giriyor  olmakla  ilgili ısrarlarından  söz  edilmektedir. Tevhidin  üstünlüğü  esası  anlatılan  

bu bölümlerde  şu şekilde  örnek  verilmiştir :  

             “ Dünyada  Yahudi  ve  Hristiyan  ile   haça  tapmak (onu   peşinden  gitmek ,  halîf  

olmak) isteyenler  var.Günahına  bağlı  olmak  (günahta  inat  etmek) Yahudi’ye  ;  şeriata  

uymamak  Hristiyana ;  Hak’tan  dönmek  haça  tapmaya ;……….benzer.”308 

             Tevhid  inancının  savunulduğu  ,  diğer  tüm  inançlardan üstün tutulduğu  

anlatılırken  günümüzdeki  Hristiyan  ve Yahudilerin   tevhide  dayalı bir  din olmalarına  

karşın  asloldukları  inançlarını  yitirdikleri  Makâlâtta  yine  şu  şekliyle  geçmektedir :  

              “Şimdi,  tevhid,  hac ; ibadet  gerdanlık ; Müslümanlık  hilaf, ferman  iman ;  taht 

mârifet, memleket  ihsan,raiyyet( bağlı olan halk ) İslam’dır” : 309  Allah  katında  din , 

şüphesiz  İslam’dır. 310 

                                                
305 Prof., Dr. Timurtaş,Faruk Kadri, Yunus  Emre  Dîvânı,KTB yay., Ankara, 1999, c: 1,s: 202,beyit : 284 / 4 
306   Makâlât, s : 5 
307  a.g.e  , s : 51  
308  a.g.e. , Bölüm :9, s : 41 
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    Makâlât  adlı eserine, Hz  Adem’in  yaratılış  bahsi  ile  başlamış  olan Hacı Bektâş,  

aklın  değeri  ile insandaki dört  unsurun, kişinin marifeti   bulması  açısından   bilinmesi 

gerektiğini  eserin  devamında  dile  getirmiştir.Mutasavvıfların  zübde-i kâinât  olarak  tasvir 

ettiği   insan  vücudu  büyük  bir  âlemdir. bu sebeple dünyevî unsurların bir açıdan kâmil 

insanın bir uzvuna benzetildiği görülmektedir. 311  Zira Hacı Bektâş-ı  Velî, arşa benzetilen 

insan-ı kamil'in vücuduyla, dünya arasında çeşitli yönlerden münasebet kurmaktadır. İslam 

mutasavvıflarınca "vücûd-nâme" denilen eserlerde işlenegelen, insan vücudûyla dünya 

arasındaki benzerlikler Makâlât'ta da işlenmektedir. Buna göre, âlemde en altta "Dünya",arada 

"18 bin alem" ve bu alemlerin bağlı olduğu en üst âlem olan "arş" mevcuttur.Arşdan kasıt 

zübde-i kainat olan insanın başıdır.İnsan  ya  da  nefs   aleme  dünyayı  keşfetmek arzusuyla  

gelmeli dolayısıyla  hakikate  ulaşmalıdır.312Bu noktadan  hareketle Makâlât’ta  insan-ı kâmil 

olma  yönünde  mesajlar veren Hacı Bektâş ,eserini   şu cümlelerle  noktalamıştır :  

               “Şimdi, insanın  vücudunu,şeriat,tarikat  i hakikat  ve  marifetin hallerini  özetle  

beyan  ettim  ve  kudretim  yettiği  kadar   açıkladım.Fazlasını  isteyen ,  mufassal (tafsilatlı)  

kaynaklara   baksın.Kalan  mübârek haberler  Kurân’ın  tefsirinde ,  Peygambere  dair  hadis  

kitaplarında  ve  evliyâ  tezkirelerinde  mevcuttur.Vallâhü  a’lemü bissevâb  (Doğrusunu en  

iyi  Allah  bilir)  Ve  ileyhi’l- merci’u  ve’l  metâb. (Ve  dönüş  ve  sığınak  O’nadır.) 313 

 

               3.4. Bir Râhip ve Bir Müslümanın  Hikayesi  

     Vilâyetnâme adlı eserde , Frengistan’a  sürgün edilmiş  genç  bir  çoban  ile   inançlı 

bir keşişin aralarında geçen  tarihsel  olaylar , adeta ibret alınılması gerekli bir dille 

anlatılmaktadır.314 Hikayelendirilmiş  bu olaylar, iki farklı inanışa  sahip iki  kişinin 

karşılaştığı andan itibaren başlarından geçen hadiseden ibarettir.yalnız  burada  hikayeye  yer  

vermeden  önce  belirtilmesi  gerekli önemli  bir  nokta  bulunmaktadır.İzlemeye çalıştığımız  

eserler  tasavvufî açıdan  önem  arz eden   kaynaklardır.Yalnız  konuların  işlenişi  ve  

aktarımı esnasında  yer verilen birtakım  düşünce  ve  fikirler  bazen  kabullenilmesi  zor  

anlatımları beraberinde  getirmektedir.Hikayeye yer verdikten   sonra  bu noktaya  temas  

edilecektir. 

                                                                                                                                                   
309  a.g.e., Bölüm 9, s:  43 
310  Piriş, Şâbân,Kurân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı,Âl-i İmrân   19,s : 32 
311

  Yard. Dç, Dr. , Duran, Hamiye,Makâlât’ta İnsan-Dünya İlişkisi,Gazi Üniv. Türk Kültürü ve Hacı 
Bektâş-ı Velî Araştırma Merkezi Dergisi, Ağustos, 1995, Sayı : 2  
312Prof. Dr. Güzel,Abdurrahman,  Vücûd-nâme Kaygusuz Abdal'ın Mensur Eserleri, Ankara, 1983, s: 131-135 
313  Makâlât, 11. Bâb, s :  63 
314  Korkmaz, Esat, Vilâyetnâme  Menâkıb- ı Hacı Bektaş  Veli, Ant Yayınları, İst.,1995, s : 107, 108 



 83 
 
 

              Kıtlık sonucu sıkıntıya  düşen  keşişlerden birine,Müslüman  bir   hükümdar  

tarafından  dervişlerden  biri aracılığı  ile  buğday  gönderilecektir.Görevi yerine getirmek için 

yola koyulan Müslüman derviş, elindeki buğday yüklü çuvalı sahibine ulaştırmak için uzun 

mesafe kat eder.Ancak yolculuğu sırasında çok acıkan  ve  yiyecek bulamayınca da hileye 

başvurup elindeki buğdayın bir  kısmını satan derviş, daha sonra sattığı buğday yerine  toz  ve  

saman doldurarak hırsızlığını ört-bas etmek ister.Varacağı yere  ulaşınca  kendisini son derece 

insancıl ve  samimi bir  şekilde  karşılayan Hristiyan keşişe hayretle bakan derviş, Hristiyan 

olmasından dolayı değer vermediği keşişin  bir an önce Müslüman olabilmesi için dua etmeye 

başlar. Çünkü onu yanlış tanımış ve davranışları hoşuna gitmiştir.Karşısındaki keşiş, kalp 

gözü açık biridir ve  onun düşüncelerini fark eder  ve  der ki :  

          “Derviş , ben de  Müslüman olurdum, ama  senin gibi  bir  Müslüman olup , erenlerin 

gönderdiği buğdayın  bir  kısmını satıp , yerine  toz  ve  saman  doldururum diye  

korkuyorum.” 

            Bu  sözler  üzerine yaptığı davranıştan  çok utanmış  olan  derviş,  keşişle   kilisesinin  

mahzenine  inmiş, orada  bir  oda , odada  mihrap ve  üzerinde  taç  dokunmuş bir  bohça  

görmüştür. Keşişin  giysilerini  çıkararak  bohça  içindeki  derviş  hırkasını giymesi  ve  tâcı 

da  başına  koyarak mihrâba  geçmesine şâhit olan  derviş,keşişle birlikte  ibadet  etmeye 

başlamıştır.. Tapınma  ve dualardan  sonra eski kilise  giysilerini  giyen keşiş;“Biz de, 

hünkârın dervişiyiz” demiş, ardından dervişe  armağanlar  verip yola  salmıştır.315 

         Hikayeden anlaşıldığı üzere  Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı  herkese,  hangi din  ve  

inanca  sahip  olursa  olsun her  insana  açıktır.Önemli olanın  kalpten bağlılık olduğunu 

vurgulayan  Bektâş-ı Velî, hiç kimseyi kimseden ayırt etmemek gerektiğini, kimse hakkında  

daha  önceden  önyargıda  bulunulmaması  gerektiğini izah etmek istemiştir.Günümüzde de 

ziyaretine  her  yıl  düzenli  olarak gelen  Hristiyan  müritler olduğu  gibi, Hacı  Bektâş-ı 

Velî’yi  Kapadokyalı  Aziz  Kharalambos’a benzetenler de vardır. Görüldüğü  üzere, 

mutasavvıfın   insanlara  yaklaşımının  insancıl  olması,kişileri  anlatırken   eşitlik ilkesinde  

değerlendirmesi, tasavvufta  asıl önemli noktanın  her  zaman sevgi  olmasını vurgulaması 

dikkate  değerdir.  

Hikayenin  başında  dikkat  edilmesi gerekli bir takım  noktalar  olduğunu  

belirtmiştik.Bu önemli nokta  Hacı Bektaş’ın  insanları eşitlik ilkesine  göre  değerlendirirken  

göz  önüne  koyduğu tablodur.Sufî inancında  önemli olanın  kalpten  teslimiyet  olduğunu  

vurgularken  Müslüman  olan  derviş ile  Hristiyan olan  keşişin birbirine sarf ettiği sözler 

                                                
315  Gölpınarlı,Vilayetnâme ,s : 55 
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sadece  kişilerle  alakalıdır.Ya da öyle  olmalıdır.Yoksa hiç kimse  “Hak din” olan İslâm’ı  

diğer dinlerden  daha aşağı seviyede  tutmak  niyetinde  olamaz.Kişilerin  kurtuluş ümidi ve 

arzusu  elbette  bağlı oldukları din ile  yakından  ilgilidir.Bir Hristiyana direk  olarak 

inançsızlığından dolayı kafir damgası  vurulmaması  gerektiği savunulurken; Müslüman 

olmasına rağmen iman zayıflığından  dolayı  eksiklikleri olan ve inancıyla bağdaşmayan 

hareketler sarf eden kişiyi uyarmak gerektiği anlatılmak istenendir.Ancak burada İslam 

dininin zayıflığı tahayyül bile edilemez. Zira  her kişi yaptıklarından  sorumludur ve inancı 

ona  doğru olmayı gerektirmelidir. 

 “Herkes kendi yaptıklarından sorumludur, yaptığınız yanlışların sorumlusu Allah 

değil, sizsiniz.”316  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
316            Fussilet 41/46 
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4.  BÖLÜM 

 

İSLÂM SÛFİZMİNDEKİ  HZ. İSÂ (A.S.)’YA YAKLAŞIMIN  HRİSTİYANLIK    

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Hz. İsâ (a.s.),kendisine kitap gönderilen dört büyük peygamberden biridir.Kurân’da 

“Hz.İsâ (a.s.),”Meryem oğlu  İsâ,Meryem oğlu Mesih  İsâ ”317 gibi isim ve  unvanlarla  

zikredilmiştir. Hristiyan  inancına  göre,  “Tanrının  oğlu (Oğul)” ve de  “Tanrı”, Yahudilere  

göre,  “sahte  peygamber”   olarak  adlandırılan Hz. İsâ(a.s.) ;İslâm  inancına  göre ise, Hz. 

Âdem (a.s) gibi  yaratılışı   farklı  bir şekilde mucizevî olarak babasız  dünyaya  gelen, 

Allah’ın kulu  ve elçisidir. Tarih  süzgecinden  geçirildiğinde,   Hz. İsâ (a.s.)ile ilgili görünen  

olaylar  genelde  karmaşık bir  yapıda  karşımıza  çıkmaktadır. Özellikle babasız olarak 

yaratılmış olması,bundan  dolayı annesi Hz. Meryem (a.s.)’in  çeşitli  eziyet ve sıkıntılara 

mârûz kalması,hem İslâm hem de Hristiyanlık dininde tartışma ve gündem konusu 

olmuştur.Hz. İsâ’ya Rab tarafından verilen  sırlar bununla da sınırlı kalmamış ;annesinin  

iffetini  onaylamak  adına  “beşikte  iken  konuşması”, o yıllarda maddeci felsefenin  daha  

çok oluşumu  ve  yapısallaşmasına  dayanılarak  inkârcı  toplumun âcizliğini  belirtmek  

amacıyla  kendisine  “ölüleri diriltme,  körlerin gözünü  açabilme, kuş  sûretinde bir  çamura 

üfleyerek can verme”  gibi mûcizelerin  verilmiş  olması hakkındaki  karmaşık  soru ve 

fikirlerin sebeplerindendir. 

Araştırmamızın  bu bölümünde, konunun  kapsamı çerçevesinden çıkılmadan, 

mukayese  metodunu kullanılarak  İslâm sufizmindeki Hz. İsâ(a.s.) ile Hristiyanlık 

anlayışındaki İsâ karşılaştırılacaktır.Elde edilen bulgular, temel başlıklar halinde sıralanacak 

ve her bir başlıkta her iki anlayışın temel noktalarına yer verilecektir.Hristiyanlığın temel 

unsurlarından İsâ’nın, İslâm sufizmi anlayışında hangi noktalarda ne şekilde değerlendirildiği  

ve bu değerlendirmelerin  Hristiyanlık anlayışı kapsamı içinde hangi noktalarda  olduğu tespit 

edilecektir. 

 

1.Hz. İsâ(a.s) ’nın Peygamberliği  

Hz. İsâ (a.s.)  tasavvuf  anlayışında da  önemli bir  yer teşkîl etmekte, kaynaklarda 

peygamber  oluşu, kutlu oluşuna dayandırılmakta ve bir peygamber olarak göstermiş olduğu 

mucizelere yer verilmektedir. 

                                                
317   Piriş, Şâbân,Kurân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı , s: 259, Hadîd  Suresi, 27  
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 “Halbuki  peygamberlik zamanı  ve  nöbeti  İsâ (a.s.)’ya gelmişti, Musa(a.s.)  devrini  

geçmişti.Öyle  olmakla  beraber o  Musa(a.s.)’nın , Musa(a.s.) da  onun  ruhu  gibi idi .”318  

diyerek Mevlânâ bu konudaki sözlerini dile  getirmektedir. 

Hz. İsâ (a.s.), İslâm inancına  göre Kurân’da  adı geçen peygamberlerden  biri 

olmasına  rağmen, Hristiyan inancında  aynı sabit kararlılıkla  peygamber olarak ilân  edilen  

biri değildir.Zîrâ, Hristiyanlığın ana unsurlarından biri olan Teslis(Üçleme) doktrini İsâ’nın 

peygamberliği inanışına  engel teşkil etmektedir. 

 Hristiyan  ilahiyatında İsâ’nın yeri  Teslis  doktrininde yer alan “Oğul”dur.Teslis 

doktrinine göre bir olan Allah,aynı zamanda İsâ’nın Babası’dır.Tanrının babalık  yaptığı Oğul 

da, Tanrılık isnâdı verildiğinden Tanrıdır.Şöyle ki: Allah, bir Baba  olduğundan bu Baba 

Tanrılıktır.Allah,gönderdiği Ruh ile İsâ’nın annesi Meryem’i hamile  bırakmıştır.Bu Ruh da 

Tanrısal Ruh’tur.Ruh’ul-Kudüs denilen bu ruh da Tanrıdır.Meryem’in doğurduğu İsâ 

da,Tanrısal özden olan Oğul’dur.Bundan dolayı o da Tanrıdır.319 Hristiyan  kutsal  

metinlerinde  Hz. İsâ (a.s.), “İsâ  Çocuk”dan ,320 “Tanrı’nın oğlu İsâ”321’, “Baba’nın 

kucağında biricik oğul”322’a kadar çeşitli biçimlerde zikredilmektedir.Buna göre Teslis 

inancından  kaynaklanan  tartışma konularına geçmeden  önce ; Hristiyanlığın Teslis 

Doktrininin Kitab-ı Mukaddes’te hangi sözlere dayandırıldığını belirtmekte yarar vardır :  

“Kelâm başlangıçta var idi ve Kelâm Allah nezdinde idi.Ve Kelâm Allah’dı.Her şey 

onunla oldu.Ve olmuş olanlardan hiçbir şey  onsuz  olmadı.”323 

“Ve Kelâm beden olup inâyet ve hakîkatle  dolu olarak  aramızda sâkin oldu.Ve biz 

onun izzetini, Baba’nın biricik Oğlu’nun izzeti olarak gördük.”324 

“İmdi.siz gidip bütün milletleri şâkird edin,onları Baba ve Oğul ve Ruh’ül-Kudüs ismi 

ile Vaftiz eyleyin.”325 

 Teslis gibi birçok inanış,Mevlânâ’nın eserlerindeki hikayelerde,özellikle Mesnevî’de, 

bizzat  geçtiği gibi, tasavvuf eserlerinin her birinde  Hristiyanlık dinine sonradan  eklenmiş 

esaslardandır.İslâm dinindeki Hz. İsâ(a.s.)’nın peygamberliği sabit anlayışı nasıl Hristiyan 

İlâhiyatıyla hemfikir değilse, İslam Tasavvufundaki Hz. İsâ (a.s.) ile Hristiyanlıktaki Rab İsâ 

görüşleri bir değildir..Nitekim  Hristiyanlık, Yahudilik içinde doğan Mesîhî bir hareketten  

                                                
318   Mesnevî , c: 1, s :325 
319   Dinler Tarihi Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları, İst.,1975,c:2,s:272 
320

   İncil, Luka2:27 
321

  K.M., Matta 14:33, Markos 3: 11,Luka 1: 32,Yuhanna 1: 32 
322  K.M.,Yuhanna,1/18,3/16 
323  K.M.,Yuhanna: 1/3 
324 K.M. Yuhanna:1/14 
325  K.M,Matta:28/19, II. Korintoslulara : 13/1 
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evrensel bir din haline  gelmiş olduğundan bu geçiş sürecinde kademeli bir biçimde  inanç  

esaslarını belirlemiş ve  hayata  geçirmiştir326.Ancak oluşturulan bu inanç esasları genellikle 

kilise içerisinde büyük gerilim ve kopmalara neden olmuştur. Hristiyanlar,Tanrı’nın 

yaratılmamış ezelî kelâmının bedenleştiğine ve İsâ olarak dünyaya  geldiğine 

inanmaktadırlar.Bu düşüncelerle onlar,İznik Konsili’nde İsâ’nın Tanrılığını beyân etmiş,Efes  

Konsili’nde ise onun,ilâhî ve beşerî iki ayrı tabiata sahip bir insan ve “Baba” ile aynı 

cevherden olduğunu savunmuşlardır.İsâ’nın doğuştan  tanrı olmasının mümkün olmadığını 

iddia eden gruplara karşı Kadıköy’deki konsilde Bakire Meryem’in, babası tarafından ilahî, 

anası  bakımından da beşerî olan İsâ’yı doğurduğu açıklanmıştır. Bu açıklama monofizit (tek 

tabiatçı) grupların  Kiliseden kopmasına neden olmuştur.327 

M.325 tarihinde İznik Konsili’nde  temelleri atılmış  Teslis inancının  daha  sonraları 

tartışma konularına dönüştüğü  görülmektedir.Teslisi oluşturan unsurların mâhiyeti üzerinde  

anlaşmaya varılamaması Hristiyan inancında  farklı  fırkaların doğmasına  yol açmıştır. Teslis 

anlayışından kaynaklanan  önemli kristolojik noktalardan biri de İsâ’nın  Rab’liği  

konusudur.Özellikle milâdî v. Asırda ilk cereyanlarını  vermiş olan Teslisin ikinci unsuruyla 

ilgili farklı anlayışlar, İsâ’nın tabiatıyla ilgili ortak bir  karara  varamamışlardır.Neticede  

felsefî bir sorun haline  gelen  bu tartışma,bugün de savlarını  devam  ettiren bir fırka  olan 

Nesturîlerin,Monofizitlerin,Melkitlerin,Yakûbîlerin ortaya çıkmasında  rol oynamıştır.Hz. 

İsâ’nın Hristiyan ilahiyatında, bir  peygamber mi (insan mı),Tanrı’nın Oğlu mu yoksa Tanrı 

İsâ mı olduğu bugün bile hâlâ tam bir karara  varılamadan  tartışma konusu olarak  devam 

etmektedir. 

 Hz. İsâ (a.s.),  Hristiyan inancına  göre ;  Tanrının  oğlu  ve  bizzat  Tanrı’nın 

kendisindir.Baba  ile  insanlar  arasında  bir  aracı, Beklenen  Mesih,  dolayısıyla da  

kurtarıcıdır. “Rab”  olarak  nitelendirilen,  Tanrı  ile  aynı  “öz” den  olan  bir tanrıdır.  Aynı  

zamanda  bir  insan ,  bir  peygamber  ve  de  bir  kraldır.Teslis  inancı   sistemindeki “Oğul”a  

karşılıktır. Matta  ve  Luka  İncillerinde  Hz. İsâ (a.s.)’nın soy  kütüğü  verilmektedir. Matta  

incilindeki kayıtlara  göre  Hz. İsâ (a.s.), Hz.  Davud (a.s.) ve  Hz. İbrahim(a.s.)’e  kadar  

uzanan bir neslin  devamıdır. Luka  inciline  göre, Cebrâil  tarafından  verilen  müjdeli 

haberler ; O’na  Yüce Allah’ın  oğlu denilecek, Rabb Allah  O’na  babası  Davud’un tahtını  

                                                
326  Dç.Dr. Adam, Bâki, Dç. Dr .Katar,Mehmet,Dinler Tarihi,Anadolu Üniv. Açıköğretim Fak.Yay., 
Eskişehir,2003, s: 91  
327   a.g.e., s: 90  
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verecek.Ya’kub’un  evi  üzerinde  ebediyen   saltanat sürecek  ve  O’nun  melekûtuna  hiç son  

olmayacaktır. 328 

 İncilde sadece Tanrı olarak geçmeyen  İsâ’nın, kendi kendisini  açıkça  nitelendirdiği  

bir  başka niteliği de  “peygamber” olmasıdır. Bu niteliğin  başkaları  tarafından  onun  için 

kullanıldığı da  görülmektedir.329 Bazen  onun  görevi bir  “peygamberden  ziyade”si 330  

olduğu gibi aynı  zamanda O, “Muallim”331, “Rab”332,”Üstat”333,Rabbinin İsmiyle  Gelen 

Kral”334 dır.  

İslam inancına  göre  ;  Hz. İsâ (a.s.) tüm  bunların  aksine  Allah’ın    kulu  ve  

elçisidir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsâ (a.s.)  “…O, Allah’ın  bir  -  Ol  !  -  emriyle…  yarattığı” 
335,  “…Muhakkak ki , Meryem oğlu Mesih  İsâ, Allah’ın  peygamberidir. Ve  O’nun  bir  - ol -  

emriyle  var  edilip, Allah  tarafından  Cebrâil  vasıtasıyla   Meryem’ e  ulaştırılmış  bir  

Ruhtur…” 336,“ Namusunu  koruyan Meryem (a.s.)’i  hatırla ki , emrimizle  vücuda  gelen  bir  

ruhtan  O’na  üfledik ;  O’nu  ve  oğlunu  alemler için  bir  mucize  kıldık.” 337 “İmran kızı  

Hz. Meryem (a.s.)’i  de  Allah  müminlere  Hz. İsâ (a.s.)l  olarak   verdi  ki,  o,  namusunu  

korumuş, Biz de  ona  emrimiz  olan  ruhtan  üflemiştik.O, Rabbinin  bütün  sözlerine  ve   

kitaplarına  iman  etti  ve  Allah’a  itaatte sebat  eden  kullardan oldu.”338  ayetleriyle  

ifadesini bulmuştur.Hz. İsâ (a.s.), İslam  inancına  göre  Yahudilerin  inandıkları  gibi sıradan  

bir  insan da olmayıp, İsrailoğullarına  gönderilmiş   ve   beraberinde birçok  mucize  verilmiş  

büyük  bir  peygamberdir.  

            Hz. İsâ(a.s.), ruhunu  nefsinden  daha  ön plânda  tutarak İslâm  sûfizmi anlayışında  

“Fenâfillah”  derecesine  yükselmiş bir temsildir.Tanrıda  yok olmak  anlamında  kullanılan  

bu kavram ; doğanın  güzelliğini, hakîkatini, gösterişliliğini  Tanrı’nın manevî boyutu  içinde 

değerlendirmek  demektir.Doğayı  ve  her şeyi Tanrı’da yok eden ‘Fenâfillah’ Allah’ta  yok 

olmaktır.İslam inancı da her şeyi Allah^ta  yok eder.Ancak Hristiyanlık, Allah’ı insanda,ruhta  

yani, ‘İsâ’da yok etmektedir.Hristiyanlık inancı İsâ’yı Rab olarak kabul ederken  aslında, 

                                                
328   Harman, Ömer  Faruk, “Hz. İsâ (A.S.) ”, TDVİA, C.:22, İstanbul, 2000, s: 466  
329  K.M.,Matta, 10:40, Markos, 6: 4, Luka, 4: 24, Yuhanna, 4: 19 
330  K.M.,Matta . 11:9 ; Luka, 7: 26 
331  K.M.,Matta 22:16, Markos 4: 38, Luka 3:12, Yuhanna 6: 68 
332  K.M.,Matta, 7:27,Markos,28, Luka, Yuhanna 1:13 
333

  K.M.,Luka 8 : 24 
334

  K.M.,Luka  19:38 
335 Prof.,Dr., Yıldırım, Suat, Kur’an-ı Hakim  ve  Açıklamalı Meali, Feza Yay.,İst, 1998, Ali  İmran 39 s: 52 
336  Nisa  171 
337  Enbiya   91,s: 323 
338  Tahrim  12,s: 560 
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Allah’ı İsâ mertebesine indirmektedir. İslâm sûfizmi anlayışı ise, insan-ı kâmili ve onun  

ruhunu Allah’ta  yok  etmektedir. Allah’ı küçültmez, aksine  yüceleştirir. 

Bu bölümde  İslâm sûfizmi anlayışı ile  Hristiyanlık  örtüşmemektedir.Çünkü  İslâm 

sûfizminde peygamber  vasıflı olan Hz. İsâ(a.s.), Hristiyanlıkta  peygamber  olarak  

zikredilmemektedir. 

 

2.Hz. İsâ (a.s.)’nın  Mesihliği 

Hristiyan kaynaklarında çoğu kez  Mesih  lâkâbıyla  söz edilen Hz. İsâ(a.s.), İslâm 

Tasavvufu kaynaklarında da  birkaç yerde bu lakâpla  zikredilmiştir.  

“Meryem (a.s.)  nasıl  Mesihe  yani  İsâ (a.s.)’ya  gebe  kaldı  ise ,  cüz’i  can  da   

koynuna  koyduğu  o  inciden gebe  kaldı. Fakat  o  Mesih  yer  üstünde  ve  su  üstünde  

yürüyen  Mesih  değildir. O mesihin  yüceliği, şanı  gezip  tozmaktan  çok  yücedir.” 339 

Mevlânâ’nın  dile  getirdiği  yukarıdaki sözlerinden Mesih kelimesinin  Hz. İsâ (a.s.) 

için  adeta  bir  zamir  gibi kullanılmakta  olduğu  görülmektedir. Yalnız  tasavvûfî 

kaynaklarda  “kurtarıcı”  anlamında  yer eden bu lakâp ; Hristiyan kaynaklarında  

“yağlanmış,meshedilmiş” şeklinde  kullanılmaktadır. 

 “Hz. İsâ (a.s.)’nın Mesih  olduğuna inanan  herkes, Tanrı’dan doğmuştur. Baba’yı 

seven O’ndan doğmuş  olanı da sever.”  340 

 Burada Hristiyanlık  kaynakları ile  sûfizm  anlayışı  birbiriyle  alâkalı ve örtüşen  

durumdadır. Her  iki inançta da  Mesih  lâkâbı  aynen  kullanılmıştır. 

 

3.Hz. İsâ(a.s.)’nın Ölüleri Diriltmesi 

Hz. İsâ (a.s.) ‘nın nefesi,  hastalıklara  çare olup, ölüleri diriltmededir. Tasavvuf  

anlayışında kişinin yeniden  doğmasına ve  günahlarından  arınmasına benzetilen  bu  

anlayış,aynı zamanda yeniden dirilmeye de atıfta bulunulmaktadır.Dirilme hadisesi , tasavvuf  

dilinde  ayrı bir  manada  ele alınır. Kişinin dünyayı keşfi sonucu mana  aleminde yol alması, 

ötesi olmayan  zevkleri bırakıp  ilahi  zevkleri  ele  almaya başlaması, tasavvufa  yönelmesi 

demektir. Tasavvufta ise  “ikinci doğuş”  olarak  adlandırılan bu olay  aslında  tasavvuf  

yoluna intisâp etmenin adıdır. 341 Hz. İsâ (a.s.) ‘nın ölüleri diriltme  hadisesinin, Hakkın  lütuf  

ve  keremiyle  gerçekleştiği bildirilmekte ;  

                                                
339  Mesnevî,  c: 3,  s:  1184 
340  K.M., Yuhanna, 5:1  
341   Mesnevî , C:4, S: 408, B: 3942 “İkinci  Doğuş” 
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“Bense İsâ’yı  yaratanın  avucundayım.Allah’ın avucunda  oldukça  ben nasıl olur da  

ölü kalırım ?İsâ ’nın elinde  bile  olsam  buna imkan  yok .  Ben de  zamanın  bir   

İsâ’sıyım.Benim nefsimden  kim  can  buldu ise  o  ölümsüzdür,ebedî  kalır.Ben de Musa’nın 

elinde  asa  gibiyim.Fakat benim Musa’m  gizlidir,meydanda olan  benim.”342 denilmektedir. 

   Îsâ oldum kudretden bahâne bir 'avretden,İnâyet oldı Hak'dan ölü dirgürüp geldüm 343 

diyen Yunus  Emre de  ölüleri diriltmenin  bir ölümsüzlük gibi  algılandığını,ölümsüzlüğün 

temelinde de manevî bir doğum olduğunu  ifade  eder.O’na göre bu doğumun gerçekleşmesi, 

erenlere ikrâr etmekle mümkündür. 

  Hristiyan ilâhiyatıyla bu konuda  benzer  inanışa  sahip olan  İslâm sûfizminde,dünyaya  

gelen  her insanın  bedenlerindeki  hapisliği kavrayıp, ölmeden  önce  ölme  anlayışına  sahip 

olmaları gerektiğini  anlayışı hakimdir. İncilde  ise  İsâ’nın  ölülere can  verme hadisesi bir 

kimsenin yeniden  doğumunu  Allah’ın  melekûtuna  girmesiyle  açıklamaktadır :  

“ İsâ   ona  cevaben  ; 

- Hakikaten sana derim ki bir  kimse  yeniden  doğmayınca Allah’ın melekûtunu  

göremez, dedi . Nikadimus  O’na ‘ bir  adam ihtiyarken nasıl doğabilir? Tekrar validesinin 

rahmine girip  doğabilir mi?İsâ  cevaben ; 

- Hakikaten sana  derim ki ,eğer  bir  kimse  sudan ve  ruhtan  doğmazsa  Allah’ın 

melekûtuna  giremez . Yeniden  doğan tendir. Ve ruhtan  doğan ruhtur, sana yeniden 

doğmanız lazımdır  dediğime  taaccub etme….” 344 

   Mevlânâ’nın, Mesnevî’de  yer  alan İsâ (a.s.) ‘nın  ölüleri diriltme  hadisesini anlatırken 

,İncili okuyup bazı hadiseleri oradan hareketle  anlatmış  olabileceğini daha  önce  

belirtmiştik. Nitekim İncilde de   anlatılan   Âzer  adlı ölmüş birinin  İsâ (a.s.) tarafından 

diriltilmiş olmasını Mevlânâ da  eserlerinde  zikretmiştir .Hz. İsâ (a.s.), İncil’e  göre  ölmüş ,  

gömülmüş ve  dört  gün kabirde  kalmış  bir  adamı diriltmiştir.İncil ‘de  bu adamın  adı  

‘leazer’  olarak  geçmektedir ki , Mevlânâ bu kişiden Âzer   diye  bahsetmektedir. 345 

“Can. İsâ (a.s.)’sı geldi de Âzer’e  üfürdü, Âzer  o  afsunla dirildi, mezarından 

çıktı.”346 

“Şükürler olsun ,Hz. İsâ (a.s.)  erişti de  Âzerimiz   dirildi .Şükürler  olsun ki aşk  

güneşi  doğudan  doğdu, parladı ; ateşini, coşkunluğunu gönüllere, canlara saldı .”347 

                                                
342  a.g.e., c: 4, , s:  1065-1070 
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  Tatçı, Mustafa, Yunus  Emre  Dîvânı, c: 1,beyit:191/12 
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   İncil, Yuhanna, Bâb : III, 2-8  
345   K.M., Yuhanna, Bâb  XII, 1 – 19  
346   Dîvân-ı Kebir  .,s: 365, B: 3529 
347   a.g.e.,  S: 433, B: 4178 
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Hz. İsâ’nın mucizesiyle   dirilip mezarından  çıkan  Âzer’i  Mevlânâ, gönlün dirilip , 

gönül  gözünün açılması olarak  örneklemiştir.Buradan da  anlaşılacağı üzere  İslam  sûfizmi  

ile  Hristiyanlık  bu noktada bir  ve  ortak anlayışa  sahiptir.Çünkü  her  iki  inanışa  göre de  

Hz. İsâ(a.s.) ölüleri  diriltebilmektedir. 

 

4.Hz. İsâ’nın Eşeğe Binme  Hadisesi 

Tasavvuf  anlayışında  insanın  nefse  önem  vermeden  dünyada  bir  misafir  gibi  

yaşaması , kişinin  ruhunu ön planda  tutarak  manevi alemler içinde  keşfe  dalması  

hedeflenmektedir. Akıl ve  ruh yani  madde ile mananın  bir  arada  dengeli  bir  halde  kişide  

yer  alması, tasavvuf  kaynaklarında Hz. İsâ(a.s.)’nın  başından geçen bir  hadise ile  

örneklenmiştir. İncilde de  yer  alan  bu hadise ,Hz. İsâ (a.s.) ‘ın  bir  eşeğe  binerek Orişilim 

denilen  yere  gitmesidir. Hz. İsâ (a.s.)’nın  eşeğe  binme hadisesi  özellikle Matta  İncilinde 

yer almaktadır. Kudüs’e giriş yaparken Zeytin dağının yamacında bulunan Beytfacı köyüne 

geldiklerinde İsa, öğrencilerinden ikisini şu sözlerle köye gönderdi: «Karşınızdaki köye gidin. 

Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. 

Size bir şey diyen olursa, `Rab'bin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek' dersiniz.» Bu 

olay, peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Siyon kızına deyin 

ki,`Bak, alçakgönüllü Kralın, bir eşeğe,evet bir sıpaya,bir eşek yavrusuna binmiş  sana 

geliyor.'»  Öğrenciler gittiler, İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip 

üzerlerine giysilerini yaydılar, İsa da sıpanın üzerine bindi.348 Markos İncilinde de  aynı 

hadise  benzer ifadelerle  anlatılır.  

“Kudüs'e yaklaşıp Zeytin dağının yamacında bulunan Beytfacı ile Beytanya'ya 

geldiklerinde İsa öğrencilerinden ikisini şu sözlerle köye gönderdi: «Karşınızdaki köye gidin. 

Köye girer girmez, üzerine daha hiç kimsenin binmediği, bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. 

Onu çözüp bana getirin. Biri size, `Bunu niye yapıyorsunuz?' derse, `Rab'bin ona ihtiyacı var, 

hemen geri gönderecek' dersiniz.»Gittiler ve yol üzerinde, bir evin sokak kapısının yanında 

bağlı buldukları sıpayı çözdüler. Orada duranlardan bazıları, «Sıpayı ne diye çözüyorsunuz?» 

dediler.Öğrenciler İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca, adamlar onları rahat 

bıraktı. Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa da sıpaya bindi.”349 

 Luka İncilinde ise şu şekilde bir anlatım  vardır: 

                                                
348   Matta 21. Bölüm, 1-7 
349           Markos 11. Bölüm, 1-8 
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 “…..Sıpayı İsa'ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yı üstüne bindirdiler. 

İsa ilerlerken halk, giysilerini yola seriyordu. İsa Zeytin dağından aşağı inen yola yaklaştığı 

sırada, öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü, görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü, 

sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmeye başladılar.”350  Yuhanna  İncilinde de  şu sözler 

yer alır : 

 “Ertesi gün, bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Kudüs'e gelmekte 

olduğunu duydu. Hurma dalları alarak O'nu karşılamaya çıktılar. "Hozana*! Rab'bin adıyla 

gelene, İsrail'in Kralına övgüler olsun!" diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. 

Yazılmış olduğu gibi, "Korkma, Siyon* kızı! Bak, Kralın, bir sıpaya binmiş geliyor." 

Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin O'nun 

hakkında yazıldığını, halkın bunları O'nun için yapmış olduğunu hatırladılar. Lazar'ı 

mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa'yla birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti.  

Bunun üzerine halk İsa'yı karşılamaya çıktı. Çünkü O'nun bu mucizeyi* yaptığını 

duymuşlardı.  Ferisiler* ise birbirlerine, "Görüyorsunuz ya, elinizden hiçbir şey gelmiyor. 

İşte, tüm dünya O'nun peşine takılmış" dediler.”351 

Hz. İsâ (a.s.)’nın “ruh”  eşeğin de “beden”e  benzetildiği Mesnevîdeki  beyitlerde  

kişinin  dünya  halleriyle  olan  gamlarını, bedenine  yüklemesinin gönlüne  yüklemesinden  

daha  akıllıca  olduğu da vurgulanmaktadır. 

”Dünyanın meşakkatleriyle  bedenini uğraştır, gönlünü  ve  ruhunu  onlarla  meşgul  

etme. 

Sen  yük  dengini ,  Hz. İsâ (a.s.)’nın  başına  koymuşsun , yükü   İsâ (a.s.) gibi  olan  

ruhuna  taşıtıyorsun, eşek  gibi  olan  nefsini  ise  çayıra  salmışsın “ 352 derken de  yine  ruh  

ile  beden  arasındaki  ayrıcalıklı  bakış  açısını  kullandığını  dile  getirmektedir. 353 

Mevlânâ’da  gördüğümüz   bir    nokta,  Hz. İsâ (a.s.)’ya    eserlerinde  kıssalarından  

bir  çoğuna  yer verdiği   şekli  ve  anlatımıdır. Nitekim bu kıssalarda geçen  bazı ifadeler, 

İslam  literatüründe  daha  önce  karşılaşılmamış ifadelerdir. Bu da  Mevlânâ’nın  Yeni  

Ahit’ten  faydalandığını  ve  takip  ettiğini  gösterir.Bazı  anlatımlar  da  Yeni Ahit’te  

bulunmadığı  halde Hristiyanlığın  arasında  yaygın  olan  ifadelerdir.354 Hz. İsâ (a.s.) ile  

eşeğe  binme  hadisesi İslam  kaynaklarından  değil, İncildeki  metinlerden  alıntıdır. 
                                                
350             Luka 19. Bölüm, 35-37 
351         Yuhanna 12. Bölüm, 12-19 
352   Mesnevî ,  c: 5  s : 1093  
353   a.g.e., c: 2, , s:  921 
354   İslam Mistik Kaynaklarında Hz. İsâ (a.s.)ile  ilgili  Anlatımlar, Giriş Bölümü s:  238  
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Mevlânâ, Yunus  Emre  ve  Hacı  Bektaş Veli  her  üçü de  Hz. İsâ (a.s.) ile  eşeği  ele  almış  

bu noktadan   ruh  ve  beden  noktasına  gitmeyi  başarmışlardır.  

Önceki bölümlerde  daha  ayrıntılı olarak  yer  verilen  bu hadisenin  tasavvuf  

eserlerinde  sıkça  yer  alması dikkat  çekicidir. Hz. İsâ(a.s.)’nın eşeğe  binme  hadisesi 

yalnızca  Hristiyan  kutsal  kitabında  zikredilen  bir  husus olduğundan  İslam  

mutasavvıflarının, Hristiyan  İlâhiyatını  incelemekte  olduğunu  ve  eserlerinde  de  bir  takım  

Hristiyan motifli anlayışlara  yer  verdiklerini  göstermektedir.Bundan  dolayı  bu  noktada  

Hristiyanlık  ve  İslam sûfizmi  ortak  noktada  birleşmekte, aynı  görüşü savunmaktadır. 

 

5.Hz.İsâ(a.s.) ve Çarmıh Hadisesi   

İslâm  inancına  göre  çarmıha  gerilmeyen  ancak  yerine  başkasının  çarmıha  

gerildiği  Hz. İsâ(a.s.)  ile  ilgili  Hristiyanlar  zıt  görüşe  sahiptirler. 

Hz. İsâ (a.s.), İncile göre  çarmıha  gerilmiş, çarmıhtan alınan  ölü bedeni annesi  ve  

yakınları tarafından  kefenlenip  bir  mağaraya  konulmuştur. Mağarada  daha  sonra  

dirildiğinin anlatıldığı  kutsal  kitaba göre,daha  sonra  diri  olarak  göğe   çıkarılmıştır.355 Hz. 

İsâ (a.s.) ‘nın öldürülemediğini,Hristiyanların  onu asamadıklarını, Hz. İsâ (a.s.)  yerine  

kendisine  ihanet  eden  kişinin  asıldığını beyân  eden Kurân-ı Kerîm, Allah’ın  O’nu  göğe  

yücelttiğini  ifade  etmektedir.356 

Çarmıh  hadisesi ile  ihtilafa  düşmüş  iki farklı  din inanışının bu konuda  ortak  bir  

görüşü hâkim değildir. Ancak  İslam inancında Allah tarafından  göğe  yükseltilen  Hz. İsâ 

(a.s.), Hristiyan inancında da  çarmıhta  öldürülüp  yeniden  dirilmiş ve  bir  müddet  

yaşadıktan sonra  yeniden  inananlarının gözü  önünde  Râb  tarafından  göğe  yükseltilmiştir. 

Göğe yükselip  Rabbine  kavuşan  İsâ motifi  her  iki anlayışta da  birdir.Hristiyan  anlayışı bu  

olayı  İsâ’nın  ulu  olması  ve  gökte  Babası ile  birlikte  beraber  olması olarak  açıklarken ; 

İslam  tasavvufunda  göğe  yükselen  İsâ  bir  temsildir. Göğe  yükselen  Hz. İsâ(a.s.) ‘nın 

durumu tasavvuf  açısından gidilmesi  gereken  hedef  nokta  gibi  algılanmaktadır. 

Hz. İsâ (a.s.)’nın  çarmıha  gerilmiş  olduğuna  inanan  Hristiyanları  yermiş olan  

Mevlânâ, bunu bir  bilgisizlik  olarak  niteler. 

“Meryem  oğlu  İsâ, o  ışığın   merdivenini buldu da  tez  elden  dördüncü  kat  göğün  

yücesine çıktı. Hristiyanların bilgisizliğine  bak ki asılmış  tanrıdan  medet  umuyorlar.” 357 

                                                
355   İncil, Matta, son Bâb  ; Markos, XV-XVI, Luka  XXIII – XXIV, Yuhanna XIX, XXI  
356   Hasan Basri Çantay,Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim,Nisa, 157 -158 
357Bursevî, İsmail Hakkı, Mesnevî Şerhi,İnsan Yayınları, İst, 2005,C: 3, s: 186- 187, Beyit :  1404 - 1405 
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Dolayısıyla  burada  Hristiyanlık ve  İslâm sûfizminin  birbiriyle  uyuşmadığını hatta  

bu konuda  gayet  açık  bir  zıtlığın  söz konusu olduğu  gözlemlenmektedir. 

 

6.Hz. İsâ(a.s.)’nın  Suda Yürümesi  

Tasavvuf  anlayışında  Hz. İsâ(a.s.)’dan  gönül ehli bir  kişi olarak  bahsedilmesi ve  

O’nun ulaşılması  gereken  bir  mertebenin  örnek insanı olarak  algılanması söz  

konusudur.Mânâ  ilmine  sahip kişilerin  dünyada iken  olağan üstü haller  göstermesi şaşırtıcı 

değildir. Bu kişilerden  biri olan İsâ (a.s.) da  su üstünde  yürümüş , nefsinin  arzularından  

sıyrılıp dünyada  ukbâyı (âhireti) yaşamak isteyen  sûfîlerin temsil kaynağı olmuştur. Hz. İsâ 

(a.s.) ‘nın denizde  yürüdüğü Kitab-ı Mukaddeste’de  belirtilmektedir. 358    Bu bakımdan  bu  

konu  İslâmî endişe  taşımamakta , zîrâ tasavvuf  anlayışıyla  bir  noktada  anlaşılmaktadır. 

 

 7.Pavlus  Hakkındaki  Görüşler 

Mesnevî’de   yer  verdiği hikâyelerden birinde Mevlânâ  Hristiyanlığın  tarihsel  

sürecinden  ve   bu dine  sonradan  eklenen batıl inanışlardan  bahsederken, vezir  olarak 

tanıttığı  karakterin aslında  Pavlus  olduğu anlaşılmaktadır.Hikayesinde tahrif  olan  

Hristiyanlık dininin  bozulma  sürecini anlatırken  vezirin  planlarını ve  davranışlarını  

anlatan Mevlânâ , bu konuda  İslâmî  görüşü benimsemektedir. Ahd-i  Cedîd  olarak da  

bilinen İncil’de  de “Amâl’i  Rusül”( Resullerin  İşleri) adlı bölümde  Pavlus’tan  

bahsedilmekte,Hristiyanlara  zulmü anlatılmakta   ve  sonradan  Hristiyan  oluşu  

aktarılmaktadır.359 Pavlus’un erkek  kadın  bir  çok  Hristiyan’ı işkence yaparak Orişilim’e  

götürürken   Şam  yakınlarında  gökten  bir  Nurun  parladığı, bu yüzden  gözlerinin   görmez   

olduğu , İsâ ’nın  kendisine  ne  vakte  kadar  bana  zulmedeceksin dediği  anlatılmaktadır. 360 

 Tasavvûfî  inanışta  Pavlus, Hristiyanlığa  fitne  karıştıran ;Hz. İsâ (a.s.)’nın  tanrılığı  

iddiası,  domuz  etinin  helalliği iddiası, kıblenin Kudüs’ten  yön  çevirmesi  iddiası, 

mezheplerin  oluşmasındaki  fikir  ayrılıkları  iddiasının  arka planında bizzat yer alan biri 

şekliyle belirtilmektedir.Sünnet olmanın  lüzumsuzluğunu361,her  yenecek şeyin,hatta  putlara  

kesilen  hayvanların bile helal  olduğunu  362açıkça  ifade  eden  Pavlus hakkında  Hristiyan  

                                                
358  K.M.,  Matta  9. Bâb,25- 33,Markos  6,Yuhanna 19- 21,Luka,48 -  49  
359

   K.M.,  Bölüm 5, S: 1370, Bâb : VII ve  Devamı 
360

   K.M., Bölüm 5, S: 1370, Bâb : IX, XXI – XXVI  
361   K.M., Resullerin İşleri, Bâb, 15,5/29; Romalılar’a  Mektup, 2,25/29; 13,14 ;  Korintoslular’a  Mektup, 
7, 18/24 ;Galatyalılar’a  Mektup 2, 5; Filipliler’e  Mektup ;Koloseliler’e  Mektup, 2  
362  K.M., Korintoslular’a  Mektup 8, 10; Timatavus’a  Mektup, 4 
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ve  tasavvuf  kaynakları aynı  çizgide  yer  almakta   ancak Hristiyan inancında  Pavlus  daha  

sonraları değer  kazanmaktadır. 

 Pavlus,  Anadolu içinden   bir  hat  çizerek  Yunanistan’a  ve  oradan da  Roma’ya  

gitmiş  ve  Roma’da  öldürülmüş  rahiptir ki öldürülme  şekli ve  Hristiyanlığa  kattığı  farklı  

bir  bakış  açısı ile  dikkat   çekmektedir. Ölüm  şekli mistik mânâya  misal  olacak  şekilde  

günümüz  sûfî  anlayışına  yakın  görünmektedir.Kendisini  ayağından   asmalarını  istemiş ve  

başı aşağıda  can  vermiş başka bir adı da  Sen Pol olan Pavlus’un  bu  haline  Batı  Dünyası 

“salip cinneti” adını  koymuştur. 363 İslam  tasavvufunun  gerçek  velilerince  makbul tutulan   

bu  hal, burada  muvazeneli  ve   kıvamlı, zapt edilmiş ve  murakabe  altına alınmış ve  her 

şeyden evvel  hak kutbuna  bağlı  olmaktan  ötedir. Ve  bugün Batı, Sen Pol için 

“Hristiyanlığa  mistik buudu getiren insan”   tasvirini  kullanır.Necip Fazıl ‘a  göre  mistik,  

sırrî  demektir  ve  batıdaki  sır  anlayışı  akıl  erdirilemeyen  hadiselerin  bir  takım  his  

mantığı  içinde  yoğrulmasıdır. Hristiyanlar’daki  bugünkü  mistik anlayış ;ruhbanlık, nefsi 

öldürmektir ki  bu,  İslam  Sûfizminde  nefsi ruha  kalb etmek  olarak karşımıza  çıkar. Nefse  

eziyet  etmenin, evlenmeyip, yemeyip, içmeyip züht  hayatı    yaşamaya  çalışan  mistiklerin, 

İmam-ı Rabbânice bir   hali  söz konusudur. O der  ki  ; “nefse bu kadar  şeriat  dışı  ceza  

vermek  nefsi  ters tarafından yine mükâfatlandırmaktır.” .Halbuki  nefsin de  ihtiyaçlarını  

karşılayıp, nefsin eline  düşmeyen  günümüz  İslam  sufileri  Hz. İsâ (a.s.)’yı  melekût  

aleminden  maddi aleme  yerleştirilmiş, babasız,hak  bir  peygamber  olarak  görmektedirler. 

Araştırmamızda da  Hz. İsâ (a.s.)’yı   tasavvuf  kaynaklarında  beşerî yönü  ile  değil  de   

daha  çok melekî yönü  ile   değerlendirilmiş olduğu vurgulanmalıdır. 

 Pavlus ile  ilgili  Hristiyanlık ve  İslâm  sûfizminin  görüşleri  aynıdır  demek mümkün  

değildir.Pavlus’un  tasavvûfî   eserlerde Hristiyanlığa  fitne  karıştıran biri olarak  

gördüğümüz  üzere, Hristiyanlığın  Pavlus’a  ve  fikirlerine  verdiği  değer  büyüktür.Bu 

konuda da  Hristiyanlıkla  İslâm sûfizmi  uyuşmazlık göstermektedir. 

 

  8.Rûh’ül-Kudüs Hakkındaki Görüşler  

Hz. İsâ (a.s.),İhlas  suresinde kendisine  gönderme  yapıldığı üzere 364  bugünkü 

Hristiyanlık inancının içinde  bir  peygamber  penceresinden  bakıldığında  diğer  resullerin de  

karşılaştığı,  zamanının  küfür  timsaline  karşı duruşu görülmektedir.Her Resulün  karşısında  

küfrün bir timsali vardır. Hz. İbrahim’in karşısında  Nemrut, Hz. Musa’nın  karşısında  

                                                
363   Kısakürek, Necip Fazıl, Batı Tefekkürü  ve  İslam  Tasavvufu , Büyük  Doğu Yayınları, 14. Basım, 
Ocak 2006, İstanbul, S: 38 
364    Allah , doğurmadı  ve   doğrulmadı. 
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Firavun, Hz. İsâ (a.s.)’nın karşısında da  Roma’dır.365 Batılı  yıkmaya ve  Hakk’ı  diriltmeye  

gelmiş  bir  peygamber  olarak  kendisine  dar  ve  ufak bir  zümre  iltihak etmiştir.orada Hz.  

Musa’ya  ihanetle  başlayan Yahudilerin  Hz. İsâ (a.s.) mevzuunda da  pusu  kurduğunu  ve  

bir  toplantıda     “ Yarın horoz ötmeden içinizden biri   beni  ihbar edecek.”  dediğini 

bildiğimiz Hz. İsâ (a.s.), çarmıha gerilmemiş, ilâhî iradeyle  semâya  çıkarılmıştır.  

Rûh’ül-Kudüs ile  ilgili  Hristiyanlığın  ve  İslâm sûfizminin ele  aldığı  değer ve  

anlayış  bir  değildir  denilebilir. İncil’de yer alan ifadeye göre  Meryem, Ruhul Kudüs’ten  

hamile  olmuştur.366 Hristiyanlara  göre Ruhul Kudüs, Allah’ın kudretidir ve  Cebrâil’den 

başkadır.Çünkü Cebrâil Meryem’e  Ruhul Kudüs’ten  hamile  olacağını müjdelemiştir. 367 

İslam  dininde  ise  Ruhul Kudüs, Cebrâil’dir. 

 

9.Hz.Meryem(a.s.) Hakkındaki Görüşler 

Hz.Meryem(a.s.),tasavvuf anlayışında iffetiyle kendisinden söz ettiren 

Bakire  Meryem olması itibârı  ile  sûfî  makamlarından  bir  makamda, Allah’ın  aşk  

bahşettiği  bir  ruh  olarak  yer  edinmektedir. Aynı  durum Hristiyanlık  literatüründe de  

geçerlidir. Hz. Meryem (a.s.)’e  bütün  kadınların  üzerinde  bir  güç  olarak  “bakirelik”  

meziyetinin  verilmesi ,onun günahsız  olması  ile  ilişkilendirilir. İslam  sûfizminde  Hz. İsâ 

(a.s.) ‘nın yeri aynı zamanda  Hz. Meryem (a.s.)’den  dolayı da   büyüktür.Çünkü Kur'ân-ı 

Kerim’de  Hz. İsâ (a.s.)’dan  bahsedildiğinde  “Meryem   oğlu  İsâ”  denilmesi ,annesinin  

müjdesinden   ve  rahmetinden  feyz  almış  Hz. İsâ (a.s.)’nın  durumunu  ifade  etmektedir. 

 İncelediğimiz  üç  mutasavvıfın  kaleme  aldığı     eserlerinde  Hristiyanlık  inancı  ile   

çelişen  yerler  olduğu  gibi  benzer  nitelikler  taşıyan  yerler de  mevcuttur. Hz. İsâ (a.s.)’nın  

İslam  inancı  ile  çelişen   tüm  noktaları  İslam  sûfizminde de  eleştirilmektedir. Hz. Meryem  

konusunda  ise Hrstiyanlığın  görüşü ile  İslâm sûfizminin fikirleri  uyuşmaktadır. 

 

 10.Hz. İsâ (a.s.) ve  Hz. Yahyâ(a.s.) ‘nın Birlikte  Zikredilmesi 

Hristiyan  inancındaki  Yahya  ve  İsâ  ‘nın  birbirleriyle  olan  bağlantısı,araştırmamız  

esnasında incelemeye aldığımız  tasavvuf  eserlerinde de göze  çarpan  bir  nokta  

olmuştur.Mevlânâ  Mesnevî’de  bu iki  peygamberin  annelerinin  karnında  iken  

Hz.Yahya(as) ‘ın  Hz. İsâ (a.s.)’a  vecd  halinde  secde  etmesinden  bahsetmektedir. Bu  

                                                
365   Batı Tefekkürü  ve  İslam  Tasavvufu, S: 22  
366   K.M.,  Matta, I,  S: 18 – 25, Yuhanna I, S: 1 - 14 
367   K.M.,  Luka I, s : 26 - 38  



 97 
 
 

secde  hadisesine  inanmayan,böyle bir hali kabul etmeyen insanlara da  “ahmaklar”368 diye 

hitap  ettiği daha önceki bölümde  yer  almıştı. Dolayısıyla,Mevlânâ’nın  betimlemesiyle 

kabul edilen  görüş,Hz.Yahya(a.s.)’ın kendinden daha üstün biri ve  peygamberliğini tasdik 

ettiği biri olarak kabul ettiği  Hz. İsâ(a.s.)’ya  saygısının anlatıldığı ifadedir.Alemde  her  işin  

somut  delillerle  çözüme  ulaşamayacağı, bazı hallerin de  mânâ  aleminden  gelen  esintiler  

olduğunu ifade  eden  mutasavvıflara  göre Hz. Yahyâ(a.s.)’nın  Hz.İsâ(a.s.)’ya  secde  etmesi 

de  böyle  anlaşılması zor  ama  mümkün  olan bir  hadisedir.Mevlânâ, bu konuyu  anlatan 

beyitlerinin devamında  tarihten  örnek kişiliklere  yer vermiş  ve  görüşünü  

desteklemiştir.Dilsiz Dimme, Kelile’ye meramını nasıl anlatırdı? Tutalım, bunlar, 

birbirlerinin sözlerini anladılar, söz söylemeden meramlarını ifade eden bu hayvanların ne 

demek istediklerini insan nasıl anlayabilir?369 diyerek gönül ehli açık  olan  kişilerin 

mesafeleri geride  bırakarak  kalpleri ile anlaşabildiklerini sözünü ettiğimiz  iki  peygamberi  

örnek göstererek açıklamıştır.Hristiyan kutsal  kitabında ise  Hz.Yahyâ , “Vaftizci Yahyâ” 

olarak  belirtilmekte  ve  bizzat  İsâ’yı vaftiz  eden biri  olarak  atfedilmektedir. 370  İncil’de  

Zekeriya  Peygamberin oğlu  ve  Yahuda’nın güçlü  ırkına  sahip bir  halk  peygamberi olarak  

nitelenen  Yahya’dan   ulu  kişi  diye  bahsedilmektedir. Kendisine neden  vaftiz  yaptığını 

soranlara    “Aranızda  tanımadığınız biri duruyor.Benden sonra gelen O'dur.Ben O'nun 

çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.” dediği ifade  edilmektedir.371İncillere göre, 

Yahya, İsa'yı daha ilk görüşte tanımış, onun Mesih olduğunu hemen anlamış ve onu, o 

anlamda vaftiz etmiştir. Fakat bu konuda kutsal kitaplardaki anlatımlar çelişkilidir. Zira daha 

sonra, Makeru'da Herodes Antipas'ın elinde esir olan Yahya, İsa'ya şunu sordurmuştur: 

"Gelecek olan sen misin?, yoksa başkasını mı bekleyelim?"372 Bu cümlenin de gösterdiği gibi 

Yahya, İsa'nın Mesih olduğundan emin olsaydı böyle konuşması mümkün olmazdı.Burada da  

Hristiyan   kutsal  kitabı içinde  konuyla  ilgili çelişkiler  olduğu  anlaşılmalıdır. 

 

 11.Tasavvuf  İnanışında Dinlerin Durumu 

    İslam  dini, ilk  insandan  kıyamete  kadar  tüm  insanları  kuşatan  bir  dindir.İlk  insan  

olan Hz. Âdem(a.s.) aynı zamanda ilk peygamberdir.Dolayısıyla Hz. Âdem(a.s.)’den Hz. 

Muhammed(s.a.v.)‘e  kadar  oluşan  bütün  din  ve  inançlar, orijinal  halleri ile “İslam” kabul 

edilir.Çünkü Kurân-ı Kerîm, geçmiş  her millete  uyarıcı,elçi  ve  yol gösteren  gönderildiğini 

                                                
368

   Mesnevî , c: 4  s : 3607  
369   a.g.e., c: 2, s: 1100 
370   K.M ,Yuhanna 6 : 62  
371   K.M.,Yuhanna  6..28 
372  K.M., Matta: 11/3 
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bildirir.373 Allah:”Bugün size  dininizi ikmâl ettim, üzerinize  olan nimetimi  tamamladım ve  

din olarak İslâm’a  razı oldum.”374 Buyurarak,son dinin  İslâm dini olduğunu gösterir ve  

İslâm’dan  başka  dinin kabul edilmeyeceğini belirtir.375 Ayrıca  Kurân’da,Allah’ın, elçi  

göndermedikçe  azap  etmeyeceği de insanlara  bildirilmektedir.Dolayısıyla, tüm toplulukların 

inançlarının  içinde İslâm  vahyi korunabildiği ölçüde  vardır. 

   İslâm  dini, her  döneminde  hoşgörüsüyle yer  eden  ve  özellikle  Ehl-i Kitab’a karşı  

yakın tutumuyla  dikkat  çeken bir  din  olmuştur.Kur’an  değişik zaman  dilimlerinde Ehli 

Kitapla ilişkilerini yakın ya da  uzak  duruşlarını sunmuştur.Kurân  kendisini öne  çıkaran 

söylemine  ve  Ehl-i Kitab’a  yönelttiği bütün eleştirilere  karşın,Müşrikler ile Ehl-i Kitab’ın 

arasında bir tercih  söz  konusu olduğunda ise Kurân açıkça  Ehl-i Kitap  yanında  yer  

almıştır.Kurân’a  göre Kurân’ın  indirilmesine  Ehl-i Kitab  sevinmiştir.376 Ayrıca  Kurân’da  

Hz. İsâ(a.s.) ‘ya atıfta  bulunmasını Müslümanlarla  arada bir  polemik  malzemesi yapan 

müşriklere  karşı da  Meryem  oğlu İsâ  savunulmuştur.377 

“…Meryem  oğlu  misal  verilince  senin milletin  buna  gülüp geçiverdiler.Bizim 

tanrımız mı yoksa  o mu daha  iyidir  dediler……..Meryem  oğlu ,  ancak kendisine  nimet  

verdiğimiz  ve  İsrailoğularına  örnek kıldığımız bir  kuldur….378 

    Tasavvuf  anlayışında  dinlerin durumu  genelde  direk bir  söylemle  belirtilmemiş, 

ancak  kişinin tanrıya  yaklaşımı ve  aralarında  kurdukları  bağ ile  izah  edilmeye  

çalışılmıştır. Mevlânâ’nın  dini  kalbin  dinidir.379 Mevlânâ  tüm  dini  sistemlerin gidiş  

tarzında  ihtilaf  etmelerine  rağmen, hakikatinde  aynı  hedefe  yöneldiklerini  arz  eder.380 

İnsanlığı  Allah’ın  kulu  olarak  seven  Mevlânâ’ya  göre  insan  Allah’ın  cemalinin  bir  

aynası  olduğundan  dolayı  ilahilik  boyutunda  sevilebilmelidir. Sûfîler ;Yahudi, Hristiyan 

olarak ayrı ayrı değil  yalnızca  insan  kabulüyle  kişilere yaklaşmıştır. Yunus  Emre de   aynı  

şekilde  tevhid  esasına   yer  verirken  şu sözlerini  kullanmıştır. 

 
           Sen seni ne sanursan ayruğa da anı san, Dört kitâbun ma'nîsi budur eğer varısa381 

 

                                                
373  Yıldırım, Suat, Kur’an-ı Hakim  ve  Açıklamalı Meali, Fatır, 24 ; Nahl,36; Râd, 7 
374  Maide,3 s: 106 
375  Al-i İmran, 85,s: 50 
376  Râd 36, s: 249 
377  Prof. Dr. Sarıkçıoğlu, Ekrem, İslâm Dışı Dinlere Kurân’ın Temel Yaklaşımı ve  İbrâhîmî Din Ölçüsü, 
Müslümanlar  ve  Diğer  Din Mensupları, Türkiye  Dinler  Tarihi Derneği Yayınları, Ankara,2004, s: 50  
378   Zuhruf 57-59,s:489 
379  Mesnevî , 5. Baskı, c:1, s: 141 
380  a.g.e.,  c: 1, s:  49 
381  Tatçı, Mustafa, Yunus  Emre  Dîvânı , s: 52,B: 299/6 
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 12.Zünnâr  ve Elif-i Named’in  Karşılaştırılması 

 Sufilerin  kuşandıkları  “elif-i named”   ile  tasavvuf  eserlerinde bahsedilen, 

Hristiyanların  kuşandıkları “zünnâr”ın  birbiri  ile  olan  benzerliği dikkat  çekicidir.. 

Mevlânâ  Hristiyanlığa  sonradan  eklenmiş  olmasının  yanında  Pavlus’u   işaret  eden  

beyitlerinde zünnâra dikkat  çeker.Özellikle,  evlenmemiş  rahiplerin, kullandıkları  zünnar,  

Hristiyanlıkta  ne  ise ; çileye  soyunan   ve  nefis  terbiyesine  hazırlanan  sufilerin   

kullandıkları  yünden  yapılmış  “elif-i  nemed” de  odur  denilebilir. 

Sufilerle Hristiyanların  bundan başka  ortak yön ve  giysileri de  mevcuttur. Sûfîlerin 

kendilerine  verilmiş  bu adın  geldiği kaynak incelendiğinde, belirledikleri  yaşam  tarzları  

ile zikredilmiş  olmaları ihtimaldir. Suf’un kelime manası ; yün giymek,  anlamına gelmekle  

birlikte ; dünya  hayatından   elini  eteğini  çeken  ve  gösterişten  uzak  giysiler  giyen  

kişilere sûfî denildiği bilinmektedir 382 Bu  durum aynı, Kuran’da  Hz. İsâ (a.s.) ‘nın ashabının  

giydikleri beyaz  elbiseye  nispetle   -Havârîler -  diye  adlandırılmasına  benzemektedir. 

Tasavvuf  eserlerinde, özellikle de  Mevlânâ’nın eserlerinde  sıkça  kullanılan  bir  terim 

de  Hristiyanlıkta  örneklemi  bulunan  bir  benzerliktir.İlâhî  aşkın  etkisiyle  aşk  sarhoşu  

olmuş kâmil insanlar, ‘aşk şarabı’nı yudumlamışlardır.Mesnevî’nin de aşk ile  yazılmış bir  

kitap olduğunu  belirten  Mevlânâ, İlâhî aşkı öne  çıkaran tasavvuf  ehlinin gerçek sevgiliye  

ulaşabilmesi için aşk  şarabından yudumlaması  gerektiğini  bildirmektedir : 

“ Öyle  bir  şarap  bul ki, onun  sarhoşluğunun  sonu  gelmesin.”383 

Antik mitolojide de şarap  içen  insanın Tanrı  ile  birleşmesi  ve  küllî akla  katılması  

söz  konusudur.Sufizmde  de   şarap  içerek tanrıyla  birleşip  yeniden doğan ve  evrenle  bir  

olan  insan, Mürşid mertebesine ulaşmıştır.İlâhî  aşkın  kudretine vasıf olmak adına  

meyhanelerde yani ‘dost meclislerinde’  bulunulması  gerekir. İlâhî  sarhoşluğun zevkinden 

söz  eden  Mevlânâ, her  sarhoşluğa da adlanılmaması gerektiğini  Hz. İsâ’yı örnekleyerek  

belirtmiştir :  

“Kendine  gel, aklını başına  al da  her  sarhoşluğa  aldanma! 

Çünkü  Hz. İsâ, Tanrı  sarhoşudur, eşekse  arpa  sarhoşu.” 384 

Buradan  anlaşıldığı  üzere,  Hristiyan  kaynaklarındaki  zünnâr  ile  İslâm sûfizmi 

kaynaklarındaki  elif-i named ilişkilendirilmiş ve  ortak bir  noktaya  varılmıştır. Aynı şekilde  

her  iki  farklı inanıştaki    şarap  temsili de bir  düzlemden  incelenmiş ve  ortak  payda  elde  

edilmiştir. Bu konuda  Hristiyanlık  ve  sûfizm görüşleri  uyumluluk  arz etmektedir. 

                                                
382   İslam  Tasavvufu, Ebu Nasr  Serrac Tusî, Altınoluk  Yay ., İstanbul,trhsz,  S : 20  
383  Mesnevî, C: 3, s: 2682 
384  a.g.e.  C : 4, s: 2692 
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 13.Hz.İsâ(a.s.) ve  İğnesi 

 Hz. İsâ (a.s.) ‘nın göğe  yükselmesi esnasında, dördüncü kata  geldiğinde  cebinden  

çıkan  iğneden  dolayı daha   yücelere  gidemediğinin anlatıldığı  bölümler  incelediğimiz  

eserlerde  mevcuttur. Bu  görüş  İslam  sufilerince   dikkate  alınmış, dünyalık  mal ve  

mülkün  kişiyi  yarı  yolda  bırakacağı  anlatılırken  Hz. İsâ (a.s.) örneği   verilmiştir.Hristiyan  

anlayışında  bu konuyla  ilgili  bir  bilgiye  rastlanılmamaktadır.Tasavvuf  kaynakları dışında  

İslâmî  başka  bir eserde de  konuyla  ilgili bilgi  bulunamamıştır.Bu yüzden Hz. İsâ(a.s.)’nın 

başından geçen bu hadisenin  tasavvuf  eserlerinde  yer  almasının  sebebinin  yalnızca  bir  

benzetme  olduğu  düşünülmektedir. 

        Görüldüğü gibi, Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı  Velî’nin görüşleriyle İncillerdeki 

Hz. İsâ  ile ilgili  verilen  bilgiler  bir çok yerde  benzerlik arzetmektedir.Bazı yerlerde de 

uyumsuzluklar  dikkat çekmektedir.Buradan  anladığımız  kadarıyla ; Hz. Mevlânâ, Yunus  

Emre  ve Hacı  Bektâş’ın Hristiyanlık hakkındaki bilgilerinin  doğru  olduğu  ve  Hristiyan 

kaynaklarına  uygun  görülmektedir.  

 Hristiyan  anlayışında  bu konuyla  ilgili  bir  bilgiye  rastlanılmadığından  dolayı, 

İslâm sûfizmi  ile  Hristiyanlığın  bu konuda  herhangi bir  ortak noktası bulunmamaktadır. 
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SONUÇ 

 

 Allah  ilk insan  Hz. Adem (a.s)’den  bu yana ,peygamberleri  vasıtasıyla   değişik  

sosyal  yapı   ve  şartlardaki    insanlara  bildirdiği  mesajlarını  “İslam” ile ifade  etmiştir. 

İslam, Allah’ın  gönderdiği dinin  buyruklarına uyarak  esenliğe  ve  selamete  ulaşmayı ifade  

etmektedir. İslâm  sözcüğü  Bakara  suresinin 132-133. ayetlerinde; Allah  katında  din 

İslam’dır,şeklinde  kullanılarak tüm  peygamberlerin getirmiş  oldukları  ilahi  bilgilerin  

tamamını  kapsayan  din anlamında  ifade edilmiştir. Buna göre  “İslâm”  Kuran’da  son  

şeklini almış olan  din olmakla  birlikte  daha  önceki vahye  dayalı   dini   sistemlerle  bir  

bütün halindedir. Ait  oldukları zamanın  şartlarına  göre  peygamberlerinin  ismine izâfeten  

Musevîlik, Îsevîlik gibi adlarla  anılan  bu  dinler de öz itibariyle  İslam’dır, tevhid  dinidir. 

 Îsevilikte  asırlarca   süren sürece  göre  yaşam  şartlarının değişmesi, sosyal  yapının   

farklılaşması , felsefenin etkisi  ve  sosyal yaşama  dair  uygulamaların  din  adamlarınca  

teşkillendirilmesi sonucu tevhid  anlamından  uzaklaşılmıştır.Aslî mesajını yitiren  bu din 

bugün süzgeçten  geçirilip  ayıklandığında, İslâmiyet  denilen  son tevhid  dininden  ayırt  

edilemeyecek  bir  halde  olduğu  gözlemlenmektedir.Bir peygamber  olarak Hz. İsâ (a.s.)'nın 

en  temel  mesajı, Allah’ın  varlığı, birliği ve tekliğine iman  ve  O’nun  egemenliğine  girmek  

çağrısı olmuştur. Hz. İsâ(a.s.) ‘nın yaşadığı  dönemdeki sosyal  çevrenin  günümüzdeki  “kriz  

içerisindeki bir sosyal  dünya” ya  benzemesi  nedeni ile  mesajlarının  önemi büyüktür. 

 Araştırmamız, Hz. İsâ (a.s.) ‘nın yıllar süren  mesajının,  günümüz  İslam sûfizmindeki  

anlayışının  içinde hangi noktada ve nasıl  olduğu doğrultusunda olduğunu kavrayabilmek 

düşüncesiyle  başlamıştır.Tarihte yaşamış  olan  ve hakkında  en  fazla  spekülasyon  yapılan 

Hz. İsâ (a.s.) ‘nın Hristiyanlarca,  ‘Bedenleşen  Kelâm’ olup, Tanrı  olarak   algılanması söz  

konusudur. Ancak  İslam mutasavvıflarından Mevlânâ, Yunus  Emre, Hacı Bektâş-ı Velî ;  

Hz. İsâ (a.s.) ‘yı bir  peygamber  ve  kendisinden  sonra  geleni müjdeleyici olarak  

nitelendirmiştir. Bu  noktada  İslam’daki  tasavvuf  inancının  izâhına  yer   vermek, 

sonrasında da  sûfizmdeki kalıplaşmış  Hz. İsâ (a.s.)örnekleri  ve  yaşam  tarzını  açıklamak  

yerinde  olacaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’in,  Hz. İsâ (a.s.)’ya  dair  söylediği 

şu  sözler de tasavvuf  anlayışındaki Hz. İsâ (a.s.)’ya  bakış  açısını  yansıtan  temel  

noktalardan  biridir : 

“Kim  Allah’tan başka  ilah  olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi 

olduğuna, Hz. İsâ (a.s.)’nın da Allah’ın kulu ve elçisi, ayrıca ‘ol’  emriyle Hz. Meryem (a.s.)’e 
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ilkâ  ettiği  ilahi bir rahmet olduğuna i cennet ve cehennemin hak  olduğuna inanırsa Allah 

onu amelinin derecesine göre cennete kor.”385 

“Ben  dünya ve ahirette Hz. Meryem (a.s.) Oğlu Hz. İsâ (a.s.)’ya insanların   en 

yakınıyım . Peygamberler, anaları ayrı, babaları bir olan kardeşlerdir. Peygamberlerin 

dinleri birdir. Aynı zamanda  Hz. İsâ (a.s.)  ile aramızda başka bir peygamber de yoktur.386 

 Tasavvufu,  ‘insanın  kendi  içinde  yaptığı yolculuk’ olarak  değerlendiren Mevlânâ, 

Hacı Bektâş ve Yunus  Emre ; dinin  zâhir  yönünden başka bir de  insanoğlunu kemâle  

eriştirmek, sağlam  bir  iç hayat  kazandırmak  için  nefisle mücadele  etmek  olarak  

bakılması  gereken  başka  bir  yönünün  olduğunu  ifade  etmektedirler. Kişinin kendini 

Allah’ın  gözetimi  altında  hissetmesi ve  bu  şuurla  davranıp  yaşaması  tasavvuf  adını  alır. 

 Hz. İsâ (a.s.) üzerinde  inceleme  yaptığımız   tasavvufun  temel  kaynakları  atfedilen  

Mesnevî, Dîvân-ı Kebîr, Makâlât, Yunus Dîvânı  ; birden   fazla  özelliği  ile  karşımıza  

çıkmakta,  yalnız  çoğunlukla  zühd  hayatı yaşaması  ve  devrinin  insanlığına  ahlâkî  açıdan  

nitelemelerde  bulunmasıyla dile getirilmektedir.Hz.İsâ (a.s.)’yı  diğer  peygamberlerden  

ayıran önemli  farklılıklarının  olması da  onun  incelenmesi  ve  örnek  alınması  açısından  

kavranılması gereken  bir  noktadır. O’nun, babasız  dünyaya  gelişi,ölüleri diriltmiş olması  

gibi  mucizelerinin yanında  kendisinden  Kuran’da  “Ruh”,“Kelime”  diye  bahsedilmiş 

olması,bununla beraber “göğe yükseltilmesi” olayı ; sûfizm  teolojisinde dikkat  çekilen  

noktalar olmuş, kendi mistik  hallerini  açıklamada  başvuru  kaynağı haline gelmiştir.Bu  

görüşlerin bir çoğunun Hristiyan kaynaklarıyla uyum içinde olduğu görülmektedir. 

Tasavvufi kaynakların Hz. İsâ (a.s.)’ya  dair naklettiği  bilgiler ve  onu  sunuş tarzı, bu 

konuda  genellikle polemik türü bir yaklaşım serdeden diğer İslami ilimlere  ait  kaynaklara  

nispetle  büyük farklılıklar arz etmektedir. Yapısı gereği polemikten  uzak  bir  yaklaşımı 

benimseyen sûfizmin Hz. İsâ (a.s.) ile ilgili  çizdiği  portre, İslam’ın  Hz. İsâ (a.s.)’ya  dair  

temel anlayışını  yansıtması bakımından önemlidir.  

 Hz. İsâ (a.s.), İslam  sûfizminde  “Fenâfillah” ‘a  ulaşan  muhterem bir  zât  olarak  

kabul  edilmektedir. Ruhunu  Allah’ta  eritip yok  etmesi  ile  Allah  tarafından  kendisine  

verilen  ilâhî  mucizelerin  her birinin   arka  planında  bir  mânâ  bulunmaktadır. Hz. İsâ 

(a.s.), sufilerin  kendilerine  örnek aldığı  gerçek  bir  sûfidir, bu yüzden sufilerin kaleme 

aldıkları eserlerde genelde  kendisinden  söz edilmektedir.Ancak, bu şekildeki  yaklaşımın 

                                                
385Ali Nâsıf el-Hüseyni,Et-Tac, Mütercim: Mehmed Sofuoğlu, İrfan Yayınevi, İst,1972, c . 1 . hadis no,:30 
386 Buhari, Tecrid-i Sarih,hadis no : 1436 ; Müslim, Muhtasar Müslim,  hadis no : 618 ; Sahih-i Buhari 
Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1986, c. 9, s. 182 
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Hristiyanlık’la  uzlaşan ve  uzlaşmayan  yanları olduğunu araştırmamızda  ortaya koymaya 

çalıştık. 

 Hz. İsâ (a.s.), sûfizm  inancında   insan-ı  kâmildir.Niyazî  Mısrî’ye  göre  bazen  sıfat-

ı  ilahî  olarak  oluşan kutsî  ruh, bilhassa  Hz. İsâ (a.s.)’da  görülmektedir. Zira  İslam 

inancında Kutsal Ruh  diye  adlandırılmış Cebrâil  vasıtası  ile  dünyaya  gelmiş  olan Hz. İsâ 

(a.s.), tasavvuf  eserlerinde yalnızca yaradılışı ve   ölümüyle  değil, her bir  anını dopdolu 

yaşayan,  olağanüstü  hallerle  bezenmiş ,  mutasavvıfların  yolunu  takip  ettikleri  bir  

duruşla  gönüllerde  yer  edinmiş   bir  peygamber olarak  incelenmektedir. Sufinin,  insan-ı  

kamil  mertebesine  doğru  yol  alırken  uğrayacağı  makamlardan birinin de  Hz. İsâ (a.s.)'nın 

temsili  olduğu makam  olduğu araştırmamız sonucu ulaştığımız  bir noktadır.Bu  görüşler, 

Hristiyanlık’ta  kabul  edilen  görüşler  değildir.Çünkü, Hristiyanlık’ta Hz. İsâ, Allah’ın oğlu, 

Bedenleşmiş Kelâm olarak  görülmekte  ve  insanlığı günahtan kurtarma  adına  çarmıha  

gerilen Allah’ın oğlu olarak kabul  edilmektedir. 

 Araştırmamız belli başlı  üç meşhur  mutasavvıf  ve  onların ana eserleriyle  sınırlı 

kalmıştır. Bu eserlerde  dikkat  çekilen  nokta  Hz. İsâ (a.s.)’dan diğer  İslami ilimlere  oranla  

daha mânevî bir açıdan  bahsedilmesi  ve kıssalar  içinde  ele  alınmış olmasıdır.İbn Arabi’nin 

eserlerinde “Hatemül Evliya”  yani “Evliyaların  Sonuncusu” diye  söz ettiği Hz.İsâ(a.s.), 

tasavvufta  ayrı bir düzlemde  ele alınan  bir kişiliktir. 
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