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DİNLE NEYDEN

Baştan başa Kur’ânî gerçekleri anlatan, Hz. Mevlânâ’nın 
Mesnevî-i Şerîf’i deryâsından bir katrecik (harmanından bir 
dânecik, güneşinden bir zerrecik) olarak, belki küstahça ama 
sâlihâne sohbetler yapardık bir zamanlar. Bu sohbetlere katılanla-
rın oluşturduğu notlar, bâzen bir televizyon programında, bâzen 
bazı dergilerde makâle hâlinde başkalarına da ulaştı. Demek 
şimdi sıra, kitap hâline gelmeye geldi… 

        Mâdem Mesnevî (b) ile başlıyor, biz de o sırrın feyzinden 
inşâallah feyizleniriz diye kitaba (b) ile başladık. Baştan başa…

Mesnevî-i Mevlevî-i Mânevî 

Hest Kur’ân der zebân-ı Pehlevî     

“O mânevî -mânâ eri- Mevlevî’nin -Hz. Mevlânâ’nın- Mesnevî’si, 
Pehlevî-Farsça dilinde yazılmış Kur’ân gibidir.”

Asırlardır gönüllere ve dimağlara Kur’ânî nûrlar yağdıran 
Mesnevî-i Şerîf, başlı başına bir “mürşîd” kitaptır. Elbette ki, 
Allâh-ı zülcelâl; yeryüzünde, insana, yeryüzünde kendisine halîfe 
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olarak yarattığı insandan tecellî eder. Hazret-i insanın yerini 
kimse tutamaz ama Mesnevî-i Şerîf başka… Asırlardır irşâd 
faâliyetinde bulunan birçok mürşîd-i kâmil -kendisi Mevlevî 
olmayıp başka tasavvuf ekollerine mensup olsa da- hiçbir zaman 
Mesnevî-i Şerîf’ten vazgeçmemişlerdir. İsmail Hakkî-i Bursavî-i 
Celvetî, Şeyh Murâd-ı Nakşbendî, Mesnevîhan Şeyh Elif Efendi-i 
Sâdî ve daha birçok kıymetli zâtlar… Son dönemlerin önemli 
tasavvuf kişiliklerinden biri olan Hâlvetî-Şabanî Şeyhi, Fatih 
Türbedârı Ahmed Âmiş Efendi Hazretleri: “Her kitap onu yaza-
nın, yazdığı dönemlerdeki mânevî hâlini yansıtır. Fakat bilindiği 
gibi yükseliş yolculuğu (seyr-i sülûk) ömür boyu bitmez. Her eser 
sâhibi velî zât, eserini yazdığı dönemden sonra da seyre devâm 
eder ve kendi menziline ulaşır. Bunun tek istisnâsı Hz. Mevlânâ’nın 
Mesnevî-i Şerîf’idir. O yüce zât, menziline ulaşıp döndükten 
sonra Mesnevî-i Şerîf’i yazmıştır. İşte onun için Mesnevî herkese 
-kendi miktarınca- bir şeyler söyler.” der.  

 Dünyada kendisi hakkında özel okul kurulmuş tek kitap 
da Mesnevî-i Şerîf’tir. Dârü’l Mesnevî, yalnızca Mesnevî tahsilinin 
yapılması için oluşturulmuş bir okuldur. Gerçi bütün Mevlevî 
dergâhlarında Mesnevî okunur ama Dârü’l Mesnevî özel Mesnevî 
okuludur. Fütûhat-ı Mekkîye, Füsûsü’l Hikem, Günyetü’t Tâlibîn, 
Mektûbât-ı İmam Rabbanî gibi tasavvuf terbiyesinde mutlaka 
okunması gereken kitaplar için de, özel okul kurulmamıştır ama; 
Dârü’l Mesnevî var. 

Ayrıca, Mesnevî öğretisinde yetkili olan -kendisi Mevlevî 
olsun olmasın- Mesnevîhanlık da, kendine özgü bir icâzet siste-
miyle asırlarca devâm edegelmiştir. Mevlevîlik geleneğinde 
Mesnevîhanların önemine işâret etmek üzere Mesnevîhanlara 
tıpkı Mevlevî şeyhleri gibi destâr-ı şerîf ve icâzetnâme verilir. 
(Mesnevîhan destârı genellikle beyaz renkte sikke-i şerîf’in üzeri-
ne sarılır.) 

Başta; Hz. Mevlânâ’nın “Men hâk-i reh-i Muhammed 
Muhtâr’em…” mısraında “O seçkin Muhammed Hazretlerinin yolu-
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nun tozuyum…” diyerek övünç ve kıvancını belirttiği Hz. Fahr-i 
Kâinat Efendimiz’in rûhâniyet ve şefâatine sığınarak, bütün Hak 
velîlerinin ve Hz. Mevlânâ ile O’nun yolundan gelenlerin mânevî 
himmetlerini dileyerek ve dilenerek, Rabbü’l Âlemin’in tevfîk ve 
hidâyetinden medet niyâz ederiz. Rabbimiz O’nun rızâsını kazan-
mak kasdıyla söylediğimiz ve yazdıklarımıza tesir ihsân buyursun. 

Türâb-ı akdâm-ı evliyâ
Bende-i bendegân-ı Hz. Mevlânâ 

(Velîlerin ayaklarının toprağı
Hz. Mevlânâ’ya bende olanların bendesi)

Ö. Tuğrul İNANÇER



Bîşnev În Ney…

Bîşnev în ney çün şikâyet mîküned 

Ez cüdâyı hâ hikâyet mîküned  

“Dinle! Şu neyin nasıl şikâyet ettiğini, ayrılıklardan nice hikâyet 

ettiğini…”

  Bîşnev în ney…  Dinle! Şu neyi…

            Bîşnev…         Dinle!... 
                                 B ( )… 

                   . 

Mesnevî-i Şerîf’in dibâcesinde, yâni önsözünde veya takdim 

yazısında, bizzât Hz. Mevlânâ tarafından, “Bu Mesnevî kitabı, 

Allah’ın sırlarının ve O’na yakınlık kazanma yollarının öğretilme-

si hakkında sırların açıklayıcısının açıklayıcısı ve dinin aslının 

aslının aslından bahseden Allah’ın fıkh-ı ekberi, şer-i ezhârı, yâni 

Allah’a ulaşma yollarının apaçık ve parlak delîlidir.” diye nitelen-

dirilen Mesnevî-i Şerîf hakkında yapılacak diğer nitelendirmeler 

mutlaka yetersiz kalacaktır.  
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Hz. Mevlânâ’nın, ayrıca, “Bu Kitab’ın nûru, içinde kandil yanan 
bir mekân gibidir. Parlaklığı sabah aydınlığından daha nûrlu, daha 
nûrlandırıcıdır ve Mısır’daki Nil Nehri gibidir. Hz. Mûsâ ve kavmi 
gibi sabır sâhiplerine geçit olur, Firavun gibileri ise boğar. Kur’ân 
gibi bazılarını hidâyete, bazılarını dalâlete sevk eder.1 Rızıkların 
genişlemesini, ahlâkın iyileşmesini sağlar.” diye dibâcesinde yer 
verdiği Mesnevî-i Şerîf’i, “Bîşnev, dinle” kelimesi ile başlar. Bîşnev 
ise, “B” harfi ile başlar. Dolayısıyla Mesnevî’nin başlangıcı “B” 
harfi iledir. Her işimizde dilimizden düşürmememiz gereken 
Besmele-i Şerîf de “B” ile başlar.  

B harfi, altında noktası olan yatay bir yay şeklindedir ( ). 
Denir ki, kâinat Kur'ân’da, Kur'ân Fâtiha’da, Fâtiha Besmele’de, 
Besmele “b”de, “b” ise noktada gizlidir. B’nin noktası, anlayabi-
lenler için bilimin tâ kendisidir. İşte onun içindir ki, bizzât Hz. 
Peygamber tarafından, ilim şehrinin kapısı olarak vasıflandırılan 
Hz. Ali (r.a.), “İlim bir nokta idi, onu câhiller çoğalttı.” buyuruyor. 
O noktaya da “tevhîd-vahdet (birlik) noktası” denir. Bütün ilim-
ler o tevhîd noktasını öğrenmek içindir. 

Hz. Mevlânâ Mesnevî’sini bir beyitinde şöyle nitelendiriyor: 

Mesnevî-i mâ dükkân-ı vahdetest

Gayr-ı vâhid ân çî bînî an büt-est

“Bizim Mesnevî’miz vahdet dükkânı, birlik pazarıdır. Birlikten 
başka ne görürsen, o puttur.”

Hep o birlik noktasını anlatmak için, asırlardır ilmî çalışmalar 
yapılmış ve bütün kitaplar da o noktayı anlatmak için yazılmıştır. 

1 2/Bakara Sûresi 26. âyet: İnnellâhe lâ yestahyi en yadribe meselen mâ 
beûdaten fe mâ fevkahâ, fe emmellezîne âmenû fe ya’lemûne ennehül 
hakku min rabbihim, ve emmellezîne keferû fe yekûlûne mâzâ 
erâdellâhü bihâzâ meselâ, yudillü bihî kesîran ve yehdî bihî kesîrâ, ve 
mâ yudillü bihî illel fâsikîn. 
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O nokta, “tevhîd noktası”dır. Ama o noktaya gelebilmek için, 
evvelâ Mesnevî-i Şerîf’in emir veya tavsiyesinde olduğu gibi din-
lemeyi bilmek lâzımdır. Çünkü “olma”nın yolu, “bilme”den 
geçer; “bilme” ise dinleme ile başlar. “Dinleme” yerine “okumak” 
olsa idi; o elleri öpülesi, başımıza tâç edilesi öğretmenlerimizin 
aslî fonksiyonları kalmazdı. Herkes kitap okur, öğretmenlerinden 
bir şey öğrenmesine hâcet kalmaz, okuduğu kitaplardan yeterince 
ilim öğrenirdi. Ama okuma ile değil, dinleme ile öğrenilir. Ancak 
“öğrenmek”, “bilmek” yetmez. “Olmak” lâzımdır. Nedir olmak? 
Bilişin, oluş hâline gelmesidir. Dolayısıyla bilmek yetmez. O bil-
giyi davranış biçimi hâlinde dışa vurmak gerekir. Nice bilenler, 
bildiklerine uygun davranmayarak hatâ işlemekteler. Zâten, Hz. 
Peygamberimiz Efendimiz: “Ey mü’minler! İnsanlar sizin söyledik-
lerinize değil, yaptıklarınıza bakarlar.” (Yâni, sözlerinizle değil, 
davranışlarınızla değerlendirirler) buyurmuyor mu? Kur’ân-ı 
Kerîm’de Rabbimiz Zilzâl Sûresi’nde zerre kadar da olsa gerek 
hayır, gerek şer davranışlarımızdan yâni amellerimizden sorguya 
çekileceğimiz gerçeğini bir tek kelimeyle belirtivermiştir. “Ya’mel” 
kelimesi…2 Ameller, davranışlar… 

Pekiyi, bilgi noksanlığından dolayı yanlış davranışlarımız olur-
sa? Bu sorunun da cevâbı, her türlü müşkili çözmede yol gösteri-
cimiz olan Fahr-i Kâinat Efendimiz’de: “Siz bildiğiniz ile amel edin, 
Allah bilmediğinizi öğretir.” Bir bilgi, yanlış ve eksik de olsa; Allah 
rızâsı gözetilerek iyi niyetle uygulamaya konulursa, Efendimiz’in 
buyurdukları gibi (ki O her şeyi doğru söyler) Allah o uygulama-
nın doğrusunu öğretir. Bir kişinin öğretmeni Allah olursa, o kişi 
câhil kalabilir mi? Bakara Sûresi’nde Rabbimiz bu gerçeği iki keli-
meyle özetlemiş: “İttekullah ve yuallimü kümullah” Allah’tan 
ittikâ edene (yâni O’nun rızâsını kaybetmekten korkana) Allah, 
her şeyi öğretir. Evet, bilme, olma ile biter. Ama, dinlemeyle baş-
lar. Ve her hayırlı başlangıç Besmele’yledir. “B” ile… 

2 99/Zilzâl Sûresi 7. ve 8. âyetlerde: “Fe men ya’mel miskâle zerratin 
hayran yerah. Ve men ya’mel miskâle zerratin şerran yerah.” 


