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Kimilerine göre Âdem ve Havanın yeryüzüne sürülüĢünden bu yana kimine göre de Habil ile Kabil'in 
kavgasından bu yana aĢk, insanoğlunun hayatında her zaman var olmuĢ bir gerçektir. Bu anlamda aĢkın 
tanımı o kadar çok yapılmıĢtır ki, her yorumlayana göre bir baĢka anlam kazanmıĢtır. "AĢk nedir?" 
sorusunu doğru yanıtlayabilmek veya tek doğrudan ibaret saymak mümkün değildir. AĢk üzerinde kafa 
yoran filozoflar ve mutasavvıflar ise aĢkı ait oldukları kültür ve medeniyet ekseninde yorumlamıĢlardır. 
Filozof ve mutasavvıfların yorumlarına baktığımızda, her birinin kendi içinde doğruları olduğunu, ait 
oldukları kültür ve medeniyetten izler taĢıdığını görürüz. Bu anlamda ister Doğu, ister Batı olsun ait 
oldukları medeniyet tasavvuruyla aĢka yaklaĢtıklarını görürüz.  

 

AĢk Nedir ve AĢkın Anlamı 

GeçmiĢten günümüze kadar aĢkın birçok tanımı ve tarifi yapılmıĢtır. Bu tanımlara baktığımızda din, 
dil, ilim ve düĢünce ekseninde kendi gerçekçiliğini taĢıdığını, ama en önemlisi medeniyet anlamında 
belirgin bir farklılık gösterdiğini görürüz. AĢk, ―aĢırı sevgi bağlılık duygusu olarak ifade edildiği gibi1, 
insanın varlık sebebi2 olarak da tanımlanmıĢtır. ―KiĢiyi diğer insanlardan ayıran, duvarları yıkan, onu diğerleriyle 
birleĢtiren, insanın içindeki en etkin bir güçtür‖3 ve “Ġnsanın ne ise o Ģekliyle dıĢ boyuttan yüz çevirip bu dıĢ boyutu, yani 
zahir âlemi doğrudan meydana getiren nesnelere nispetle kendini bağımsız kılmasını içermekle kalmaz, fakat aynı 
zamanda bu dıĢ boyutun içinde-fakat bu kez Batın boyutun bir aynası olarak- insanın kimi Ģeyleri sevmesini ve kimi 
Ģeyleri sevmemesini, ama batın boyutunu meydana getiren Ģeyleri kesinlikle sevmesi‖4 olarak birbirinden farklı 
yapılmıĢtır.  

AĢkın anlamı üzerinde en geniĢ ve zengin anlatım hiç kuĢkusuz Arap dilidir. AĢk kelimesinin da 
Arapça olması ve ―AĢk doğuya mahsustur‖ düĢüncesinin doğruluğunu göstermesi açısından, aĢkın ne 
anlama geldiğini, onun hangi kavramlarla ifade edildiği üzerinde durmak gerekir. Özellikle Arap dilinin 
zenginliği ve bu dilin aĢka yüklediği anlama bakarsak, aĢka büyük ve zengin anlamlar yüklendiğini 
görürüz. Ġbnu‘l Kayyim El Cevziyye‘nin yazdığına göre Arapça‘da ellinin üzerinde aĢkı karĢılayan kelime 
vardır.5 El Cevziyye, kitabında bu kelimelerin (aĢk) anlamları ve kullanıldıkları yerler hakkında geniĢ 
bilgiler verir ve aĢkı dil ve din açısından oldukça güzel yorumlar.  

AĢkın ne anlama geldiğinin anlatıldığı bu kitapta, Arap dilinin zenginliği yanında, aĢkın ne denli büyük 
ve derin tanımı olduğunu görmek mümkündür. El Cevziyye, aĢkın karĢılığı olarak kullanılan bu 
kelimelerden Ģiddetli yağmurdan sonra suyun yüzeyine çıkan Ģeylere ve sevgiliye kavuĢma esnasında 
kalbin galeyana gelmesine muhabbet, çalkalanması, kalbin sevgiliye tutulmasına alaka, bir Ģeye 
meyletmesine heva, yaĢça küçük kadına tutulmaya sabve, Ģevk, incelik ve hararete sebabe, sevginin 
kalbe iĢlemesine Ģağaf, kalbin hastalanması Ģe‘af, onu sevdiye mika, hüzünle karıĢık aĢka vecd, külfet, 
meĢekkat, siyah ve kırmızı arası renge kelef, sevgiliye kul köle olmaya teteyyüm, gizlemek ve örtmeye 
aĢk, kederden Ģiddetli hastalığa tutulmaya ceva, sürekli ve ağır hastalığa denef, gam ve keder yüklüye 

                                                   
* AraĢtırmacı-Yazar 

1 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, AĢk Maddesi. 
2 Erich Formm, Sevme Sanatı. Sh.27, Say Yay. 1985 
3 Erich Formm, Age. Sh.29 
4 Frithjof Schuon, Ġslamın Metafizik Boyutları, Çev. Mahmut Kanık, Sh.169, Ġz Yay.1996, 
5 Bakınız,Ġbnu‘l Kayyim el Cevziyye, ÂĢıklar Kitabı, ġule Yay. 2004 
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Ģecv, kalbin sevgiliye doğru yolculuğuna Ģevk, kandıran aldatan kadın için hilabe, vesvese sıkıntıya 
belabil, eza ve sıkıntı görmeye tebarih, piĢmanlık ve acının bulaĢtığı sevgiye sedem, kalbi örten gaflete 
ğamarat, korku ve ürküntü duymaya vehel, her zaman ihtiyaç duyulana Ģecen, cildi yakan acıtan 
darbeye laic, maraza veseb, kalbin sorunlu hallerine hüzn, gizlenen üzüntüye kemed, ateĢin dokunup 
yanmasına lez, kiĢinin değiĢik hislerden cinsine göre aldığı tada hurek, uykusuzluk çekmeye suhud veya 
arak, hasret çekmeye lehf, devenin yavrusunu çağırmadaki haline hanin, iskamet halinden sapmaya 
istikane, yok etme fani kılmaya tabale, Ģevkten gönlü yanmaya lev‟a, fitne ona isabet etti, dünya onu 
aldatıya futun, gecenin onu örtmesine cunun, delirmeye lemem, cin çarpma veya zihinszel bozukluğa 
habl, sabit Ģeye resis, aĢkın köleleĢtirdiğine dau muhamir, aĢkın en katıĢıksız, latif ince haline vüdd, 
aĢkı birlemeye hulle, dostluğa hilm, aĢkla bütünleĢmiĢ insana garam, develeri ĢaĢkınlaĢtırıp otlatmaktan 
alıkoyan hastalığa huyam, hayrete ve dehĢete düĢmeye tedlih, aĢırı üzüntüden doğan akıl yitmesine 
veleh, boyun eğmenin zirvesine taabbüd, denir.  

Bütün bu kelimelerin tümü aĢk anlamında kullanılır ve çok geniĢ anlamları kapsar. Araplar aĢkı 
tanımlarken tabiattan oldukça fazla faydalanmıĢlardır. Öyle ki, devenin yavrusunu aramasına verdikleri 
ismi, yağmurun toprağa düĢmesini, dini olgulardaki insan-tanrı iliĢkisini aĢkla tanımlarken sosyal hayatta 
kullanmaktan da çekinmemiĢlerdir. Bu aynı zamanda Ģu anlama gelmektedir. Genelde doğu, özelde 
Araplar, aĢka öylesine önem vermiĢlerdir ki, en ince ayrıntısına kadar onu irdelemekten geri 
kalmamıĢlardır.  

AĢka tekabül eden kelimelerden sonra, gerçek aĢkın anlamı üzerinde duran Cevziyye Ģöyle der: ―Tıp 
otoritelerinin hemen tamamı, aĢk ı(karasevdayı) melankoli benzeri kuruntulu bir hastalık olarak tanımlar. Bu hastalığı, 
bazı yüz biçimleri hoĢ bularak sürekli onları düĢünmeye baĢlayan kiĢinin kendisi davet eder. KiĢiliksel sebebi hoĢ bulma ve 
düĢüncedir. Bedensel sebebi ise sıkıĢmıĢ erlik suyundan dimağa (beyine) kaplayıcı bir buharın yükselmesidir. Bu hastalığa 
çoğunlukla bekârların kapılmasının nedeni budur. Çokça cima (cinsel iliĢki) bu hastalığı süratle yok eder. Bazı 
filozofların tanımı Ģöyledir: aĢk, kalpte doğan, hareket eden ve geliĢen bir arzudur. Bu arzu ilerledikçe ona hırs türünden 
Ģeyler eklenir. Bu hal güç kazandıkça, kiĢinin heyecanı, dalgalanması, talep etmedeki arzusu ve hırsı uzar. Taki onu gam 
ve ızdıraba sürükler. Bu halde kan tutuĢup siyaha dönüĢürken, ödsuyuda yanarak kararır. Böylece siyahlığın galebe 
çalmasıyla fikir bozukluğu baĢ gösterir. Fikir bozukluğu aklın yokluğuna, olmayacak Ģeyi istemeye ve bir sonuca 
varmayacak Ģeyleri temenniye götürerek deliliğin oluĢmasına neden olur. ĠĢte bu noktada âĢık, kimileyin kendini öldürür 
veya gam ve kederden ölür yahut sevgilisine bakarken sevinçten can verir. Kimileyin de ruhu boğuluyorcasına yüksek sesli 
hırıltılar çıkarır ve yirmi dört saat boyunca o halde kalmaya devam eder. Öldü zannedilerek diri diri toprağa gömülür…‖1 

Cevziyye, aĢkın anlamı üzerine söylenmiĢ veciz sözleri ve Araplar arasında geçen anekdotları 
sunduktan sonra, aĢkın bilinçli bir eylem mi, yoksa bilinç dıĢı bir zorunluluk mu olduğu üzerinde durur 
ve aĢkı bu iki yönden ele alır. Cevziyye‘nin aĢk üzerine fikirlerini okuduğunuzda, aĢkın gerçekten 
doğunun malı olduğunu görürüz. Ayrıca doğunun aĢkı bizzat tecrübe ederek, yaĢayarak kaleme aldığının 
en büyük kanıtı, yine el Cevziyye‘nin bu kitabıdır. Batı‘nın bütün ĢaĢaasına rağmen aĢkın felsefesi ve 
sanatını yaptığını, Doğu‘nun ise onu bizzat yaĢayarak tecrübe ettiğini ve klasiklerine yansıttığını görürüz. 
Bu anlamda Doğu ve Batı düĢüncesinde aĢkı tanımlayabilmek için filozofların ve Mutasavvıfların gözüyle 
aĢka bakmak gerekir. Yine Doğu ve Batı arasındaki bu farklılığı, ortadan kaldıran Mevlana‘nın 
cihanĢümul düĢüncesi üzerinde durmak gerekir.  

 AĢka evrensel ve aĢkın bir boyut kazandıran Mevlana, Doğu ve Batı‘yı birbirine yaklaĢtıran, 
düĢüncesinin merkezinde aĢkı yerleĢtirerek, bugün Batılı filozofların maddeci bir bakıĢ açısıyla “insan 
insanın kurdudur‖ diyerek henüz tanımlayamadığı insanın varoluĢunu/aĢkın boyutunu yüzyıllar 
öncesindetanımlamıĢtır. Eflatun‘un ―düĢünen hayvan”, Marks‘ın “ekonomik hayvan‖ Nietzsche‘nin ―nihilist‖, 
Sartre‘ın ―abes” Camus‘un ―Beyhude‖ gördüğü ve gerçekte tanımlamaktan daha çok, probleme 
dönüĢtürdüğü insan; Batı‘nın ürettiği ―trajik insan‖ dır. Buna karĢılık Mevlana yüzyıllar öncesinden: 
―Senin bulunduğun yerde hep gam, savaĢ, cefa vardır. Fakat sen kendinden geçer, Hak‟ta yok olursan, hep lütuf vardır, 
ihsan vardır, vefa vardır”2 diyerek Batının takılı kaldığı akıl zincirini, yüz yıllar önce aĢk ve hikmetle 
aĢmıĢtır.  

                                                   
1 Ġbnu‘l Kayyim el Cevziyye, Age. Sh.145,146, ġule Yay. 2004 
2 Mevlana Celaleddin, Seçme Rubailer, Haz. ġefik Can, Sh.46, Konya Ġl Kültür Müdürlüğü Yay. 2006 
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Konunun daha iyi anlaĢılması için Doğu‘nun aĢka yaklaĢımını Mutasavvıflar, Batı‘nın aĢka yaklaĢımını 
ise filozoflar üzerin tanımlamak gerekir.  

 

 a)- Filozoflara Göre AĢk 

Ünlü düĢünür Eflatun „bizde olmayanı arzulamak‟ olarak tanımladığı aĢkın tek taraflı olması gerektiğini 
söyler. Yaptığı bu yorum dolaysıyla kendi adıyla tanımlanan "Platonik aĢk", gerçekte insanın Kur‘an-ı 
Kerim‘in ―Kadın ve erkeği birbirlerini tamtamlasın diye yarattım‖ ayetindeki gerçeğe götürür. Bu ise Eflatun‘un 
tanımladığı aĢkı beĢeri olmakla sınırlar.  

ġölen adlı meĢhur kitabında tamamen sevgi ve dostluk üzerine duran Eflatun, öğrencileriyle baĢtan 
sona sevgiyi tartıĢır, tanımlamaya çalıĢır ve güzellik ile aĢkı birlikte verir. Öyle ki, güzelin olduğu yerde 
ancak sevgi olabileceğini söyler. "Güzel yaĢamak isteyenleri ömürleri boyunca nedir güzel yaĢatan? Akrabaları mı? 
Hayır. ġanları Ģerefleri mi? Hayır. Zenginlik mi? Hayır. Ne Ģu ne bu, hiçbir Ģey insanı sevgi kadar güzel yaĢatmaz."1 
Ardından "Homeros der ya, yiğitlere tanrı yürek üflermiĢ, iĢte budur sevginin sevenlere verdiği güç. BaĢkası için ölmek, 
bunu yalnız sevenler yapabilir, erkekler değil yalnız, kadınlar bile."2 diyerek, sevginin büyüklüğünü ve güçlü 
kalplerden iĢi olduğunun üzerinde durur. Sevginin özünde Tanrısallık olduğunu, sevginin bir tek 
olmadığını çeĢitlere ayrıldığını anlatır. Ayrıca seks ve güzellik tanrıçası Afrodit'i örnek göstererek tensel 
sevgiye iĢaret eder: "Orta malı Aphrodite'ye bağlanan insanın kendisi de orta malıdır, her iĢini rasgele yapar; bu sevgi 
aĢağılık kiĢilerin sevgisidir. Bu türlüleri kadınları da delikanlılar kadar severler, sonra da sevdiklerinin bedenlerini 
canlarından (ruh güzelliği) çok severler, üstelik de sevdiklerini çoğu zaman aptallar arasından seçerler, çünkü istedikleri 
arzularını sonuna kadar götürmektir; bu iĢin güzelliğine, çirkinliğine bakmazlar."3 "En iyi en soylu ve en değerli insanlar, 
baĢkalarını çirkin de olsa severler"4 diyerek sevginin yüksek bir değer olduğunu savunur.  

Eflatun‘a göre iki ayrı parçanın bitiĢmesidir aĢk. Yunan efsanelerine dayanarak anlattığı hikâyede 
geçmiĢte tek parça olan insanoğlu, diĢilik ve erkekliği tek bünyede bulunduruyormuĢ. Daha sonra üçe 
bölünerek kadın, erkek ve hem kadın hem erkek bir varlık olarak üçe ayrılmıĢ. Parçanın erkek ve diĢisinin 
birbirinin arayıĢının adı aĢk olmuĢ. En geniĢ anlamıyla : "Sevgi, her iyi olanı ve bizi mesut edeni arzulamaktır” 
diye belirtir. 

Yine Alman düĢünür Schopenhauer'un "AĢkın Metafiziği" adlı kitabı aĢk konusunda yazılmıĢ önemli 
eserlerin baĢında gelir. Schopenhauer, aĢkı Ģöyle tanımlar: "Genel olarak güçlü ama yine de dizginlenebilir bir 
eğilim olarak görünen bir duygu belli koĢullarda bütün duygulardan daha Ģiddetli bir tutku haline girebilir ve böylece hiçbir 
kayıt tanımadan, önüne çıkan her engeli inanılmaz bir güç ve inatla ortadan kaldırır. Öyle ki, kimi zaman bu tutkunun 
doyurulması için ölüm bile göze alınır, hatta tutkusuna cevap verilmediği zaman, âĢık, doygunluğa eriĢebilmek için hayatını 
bir ödül olarak ortaya koyabilir"5 Schopenhauer, aĢkı böyle tanımlamasına rağmen, bu duygunun; gerçekte 
insanın soyunu devam ettirmek için bir amaç olduğunu söyler. Hatta AĢk'ın kadın ve erkeğin çiftleĢtiği 
zaman bitmesinin yegâne sebebinin bu olduğunu yani çocuk yapmak olduğunu belirtir. Böylece 
Schopenhauer'a göre aĢkın kısaca tanımı cinselliktir diyebiliriz. "Çılgınca âĢık olan ve sevgilerine karĢılık 
görmeyen kimselerin, sevdiklerine sahip olmakla, yani fiziki zevk duymakla yetindiklerini ve hiçbir eksiklik 
duymadıklarını görüyoruz. Zoraki evlenmelerle; istek duyulmayan bir kadının armağanlarla veya baĢka fedakârlıklarla 
sık sık satın alınması olaylarıyla ve hatta ırza geçmelerle doğruluğu açıkça ortaya konmuĢ bir düĢüncedir bu. Kadın da 
erkek de bilmese, bütün aĢk hikâyesinin amacı iĢte budur"6 diyerek bu görüĢüne delil getirir. Schopenhauer, 
aĢkın cinsilik olduğunu kanıtlamaya çalıĢırken insan sevgisinin yönelimleri üzerinde durur. 

 Ona göre erkeğin güzeli, kadının güçlüyü tercih etmesi; insan soyunun mükemmel olması içindir : 
"Her erkek önce, en güzel ötekilere kesin olarak tercih edecek ve tutkuyla arzulayacaktır. Yani, önce türün 
karakterlerinin en güzel biçimde kendisinde dile geldiği insanları tercih edecektir. Ama bundan sonra, kendisinde 
bulunmayan yetkinlikleri öteki insanın güzelliği olarak görecek, hatta kendi kusurlarının karĢıtı olan kusurları bile güzel 

                                                   
1 Eflatun, ġölen, Sh. 24, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yay. Temmuz 2000 
2 Eflatun, Age. Sh. 25 
3 Eflatun, Age. Sh. 27, 28 
4 Eflatun, Age. Sh. 29 
5 Schopenhauer, AĢkın Metafiziği, Sh.10, Çev. S. Hilav, Sosyal Yay. Ġst. 1997 
6 Schopenhauer, Age. Sh. 15 
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bulacaktır. Ufak tefek erkeklerin iri kadınları; esmerlerin sarıĢınları sevmesi iĢte bundan ötürüdür. Güzelliğinden 
hoĢlandığı bir kadını gördüğü ve bu güzellikten ötürü onunla birleĢmeyi en büyük mutluluk saydığı zaman, erkeğin 
gönlünü dolduran aldatıcı coĢkunluk, 'tür duyuĢu'ndan baĢka bir Ģey değildir. Tür duyuĢu, türün karakterini en iyi dile 
getiren özellikleri görmüĢ ve bu özellikleri taĢıyan kimseyle, bu karakteri devam ettirmek istemiĢtir. Türün tipinin 
korunması ve devam ettirilmesi, güzelliğe karĢı duyulan bu eğilime dayanır. Güzelliğin, üzerimizde bunca etki yapması da 
bundan ötürüdür."1 AĢkın "metafizik" inin aslında aĢkın "fizik" inden geçtiğini söyleyen Schopenhauer, 
erkeklerin on sekiz-yirmi yaĢ kadınları tercih etmesinin sebebini ve kadınların güzel erkeklerden daha çok 
güçlü erkekleri tercih etmesinin nedenini yine güzel ve güçlü türün meydana gelmesinin sonucu olarak 
görür. Zira yaĢlı kadın adetten kesilmiĢ kadının erkeğe tiksinti verdiğini, genç ve güzelliğin erkekleri cezp 
etmesinin sebebinin kadındaki doğurganlıktan kaynaklandığını ifade eder. Aynı Ģekilde kadınların otuz-
otuz beĢ yaĢ arası erkekleri tercih etmesinin nedeni olarak da erkeğin bu dönemde kadına haz 
vermesinden daha çok doğurtucu gücünün doruğunda olmasındandır… Mutlu evliliklerin çok az 
olduğunun altını çizen Schophauer, bunun nedenini : "Evliliğin temel amacının Ģimdiki kuĢağın mutluluğu değil, 
gelecek kuĢağın mutlu olmasında aramak gerekir" diye yazar. 

Eflatun'un aĢkı bedensel ve ruhsal olarak ikiye ayırmasına karĢılık, Schopenhauer, tek bir aĢtan 
bahseder ki, o da; cinsel aĢktır. Ve tek bir amacı vardır: türün devam etmesi. Aslında Schopenhauer‘un 
bu düĢüncesinin temel kaynağı ise Spinoza'dır. Spinoza Ģöyle der: "AĢk, dıĢ bir nedenin eĢliğinde ortaya çıkan 
bir iç ürpertisidir." AĢka filozoflar açısından nasıl bakılırsa bakılsın iĢin içinde cinsellik göz ardı edilmez bir 
gerçek olarak ortaya çıkıyor. Schopenhauer: "Trajik sonuçlar doğuran Ģeyin sadece doyurulmamıĢ aĢk tutkusu 
olduğunu sanmak yanlıĢtır; doyurulmuĢ aĢk tutkusu da, çoğunlukla mutluluğa değil mutsuzluğa götürür insanı" 2 
diyerek Eflatun‘un kendinde olmayanı arzulamak felsefesiyle aynı sonuca varırken, diğer yandan da 
insanın eksik yanını tamamlaması onu mutsuzluğa götürür diyerek aĢkın bir çeliĢkili bir durum olduğunu 
anlatır. Aynı Ģekilde Nietzsche, insanın bir yandan gerçek öze kavuĢması için yok olmaya zorlandığını, 
diğer yandan varoluĢ mücadelesi verdiğini bu durumun ise insanı trajik bir duruma soktuğunu belirtir.3 
Ġnsan rüya ile sarhoĢluk arasındadır. Batı filozofların aĢk ya cinsellik olgusuna takılıp kalır ya da 
Nietzsche, Schopenhauer gibi aklın sınırlarına gelip dayanarak bir çıkmaza sürüklenir. Batının en büyük 
aĢk hikâyesi sayılan Romaeo ve Juliette‘te bile Shakespeare, aĢkı aklın sınırları içersinde anlatmıĢ, 
Fuzuli‘nin Leyla ile Mecnun‘unda yakaladığı aĢkınlığa ulaĢamamıĢtır.4 

 

b)- Mutasavvıflara Göre AĢk 

Felsefecilerin aĢk yorumlarından farklı olarak mutasavvıflar aĢka metafizik bir anlam yükleyerek, onu 
bir ―varoloĢ‖ sebebi olarak görürler. Felsefecilerin kısımlara ayırdığı cinsel aĢkı olduğu gibi kabul etmekle 
birlikte; onu, ilahi aĢka armada bir merhale olarak görürler. BaĢta Ġbn Arabî olmak üzere, "Allah güzeldir 
güzeli sever" ayetinden hareketle insanın güzeli arayıĢını ve bu arayıĢ sırasında geçirdikleri merhaleleri 
anlatırlar. Bu manada Mutasavvıflara göre kadına duyulan aĢk da ilahi aĢka giden yolda bir merhale sayılır. 

Ġbn Arabî,"Ġlahi AĢk" kitabında sevginin temellerinden baĢlayıp onu üçe ayırır. Arabî‘ye göre sevgi; 
ilahi, ruhani ve tabii olmak üzere üçe ayrılır. Sevginin temellerini anlattığı bölümde Ģu mısralara yer verir:  

"Sevgi bir zevktir bilinmez hakikati 

Allah'ın varlığı bile sevgiyle bilinir… 

Ben sevgilinin sevgilisiyim, ah bir bilseniz 

Sevgi de bizim sevgilimiz, ah bir anlasanız… 

Ve varlığımdaki sevgilimi görmediler… 

Varlık bir harftir sen onu anlamazsın 

Hayatta bir emelim yok ondan baĢka… 

                                                   
1 Schopenhauer, Age. Sh. 20 
2 Schopenhauer, Age. Sh. 43 
3 BeĢir Ayavzoğlu, AĢk Estetiği, Sh.25, Ötüken Yay. 2000 
4 Mehmet Kurtoğlu, daha geniĢ bilgi için bakınız, Leyla ile Mecnun, Romeo ile Juliette, Ardıç Dergisi, 2006 
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Hiçbir göz bakmadı senin gibi bu varlığa 

Ġmkân açısından hiç kimse yoktur sen'den daha mükemmel… 

Seni müĢahede etmekten baĢka bir emelim olamazdı 

Senden söz etmeyen hiçbir kitabı okumazdım… 

Ben birim dediysem onun varlığı da birdir 

Eğer varlığımı ispat etselerdi ikilik çıkardı ondan 

Bak aynaya, orada beni görürsün ancak beni…”1  

Arabî‘nin bu uzunca Ģiirinden seçtiğimiz mısralarda görüldüğü gibi, aĢka o denli çok anlam ve 
semboller yüklemiĢtir ki, aĢk; adeta insanın ―varoloĢ‖unun gayesi olur. Arabî‘ye göre âĢıklar, aĢk 
sayesinde büyük zevkleri yaĢamakta, adeta kendilerinden geçmektedirler. Yaratılanın yaratanla 
bütünleĢmesi ancak aĢk sayesinde mümkün olduğunu savunan Arabî, "Sevgide bulunan müthiĢ etkiyi bizzat 
yaĢadım ben. Bu etki aĢırı ve Ģiddetli bir aĢktır, etkileyici bir Ģevktir. Gönül vermektir, yok olmaktır. Ġnsanın uykusunun 
kaçmasıdır, yemeden içmeden kesilmesidir. Sevgi kimdedir. Kimden gelir bilinmez. Sevgilin (mahbub) kimdir bilemezsin. 
ĠĢte ben bu sevgide zevki böyle buldum"2 diyerek, tıpkı yukarıdaki mısrasında belirttiği gibi "Eğer varlığımı ispat 
etselerdi ikilik çıkardı" gerçeğine ulaĢmıĢtır. Ġlahi sevgiyi açıklarken: "Allah bizi, hem bizim için hem kendisi için 
sever. Tanrının kendi için bize duyduğu sevgi Ģu kutsi hadiste ifade edilmektedir: Ben bir hazineydim; bilinmek istedim ve 
mahlûkatı yarattım. Sonra onlara kendimi tanıttım; onlar da beni tanıdılar. Demek ki, Allah bizi, O'nu tanıyalım diye, 
kendisi için yaratmıĢtır."3 diye yazmaktadır. Ruhani sevgiyi ise; "Sevgilisini hem onun için hem kendi nefsi için sevme 
durumunu, sevende seven de bir araya getiren aĢktır. Oysa tabii sevgide, âĢık, sevgilisini sadece kendi nefsi için sever. Bil ki, 
ruhani sevgide âĢık akıl ve ilmi birleĢtirdiği zaman, aklı sayesinde bilge (hekim) kiĢi olur; bilgeliği sayesinde de âlim biri 
olur. O zaman bütün iĢleri bilgelik (hikmet) düzenine göre düzenler ve iĢlerin yerini değiĢtirmeye kalkmaz. Dolaysıyla, 
sevdiği zaman, sevginin ne demek olduğunu, sevenin ne anlama geldiğini, sevgilinin hakikatinin ne olduğunu ve sevgiliden ne 
istediğini, ne beklediğini bilir." 4 diye tanımlar. Birçok seven kiĢi olduğunu fakat bunların gerçek sevgiyi 
bilmediklerini, zira "Sevgilerinin kime olduğunu bilmediklerini" söyler. Yani gerçekte Allah için duyulması 
gereken bir sevgiyi beĢeri olanla yer değiĢtirmiĢlerdir de farkında değildirler.  

Ġbn Arabî, sevgiyi tanımlarken de, bu sevginin, tabii ve unsuri diye ikiye ayrıldığı üzerinde durur. 
Ruhani sevginin tabi sevgi ile sıkı bir iliĢkisi olduğunu söyler. "Ruhani sevginin gayesi 'ittihat'tır, birleĢmedir; yani 
sevgilinin zatıyla sevenin zatının aynı olmasıdır. Sevenin zatıyla da sevgilinin zatının aynı olmasıdır."5 Öyle ki, ""Seven 
benim sevgilim de ben" diye açıklar bunu…"Tabii sevgi geneldir. Bu aĢka tutulanlar kendi hakikatlerine uygun tabii 
suretleri alırlar. Sevgideki durumlarına göre, tabi suretler olarak nitelendirilen bazı özelliklerle tasvir edilirler. Örneğin: 
vecd hali, Ģevk hali, iĢtiyak hali, sevgiliye kavuĢma sevince sevgiliyi görme ve onunla kavuĢma gibi"6 

Ġbn Arabî, Kur'an-Kerim ve hadislerden ilham alarak uzun uzadıya anlattığı aĢk, tasavvufi aĢkın bütün 
boyutlarıyla ortaya koyar.  

 Ahmet Gazzali‘nin aĢkı bir hal olarak ele aldığı kitabında: ―Ruh yokluktan varoldu; varoluĢun son sınırında 
aĢk, ruh binitini beklemekteydi. VaroluĢun baĢlangıcında nasıl bir buluĢma olduğunu bilmiyorum; eğer öz ruh ise, özün 
niteliği de aĢktır; evi boĢ buldu ve yerleĢti‖7 diye tanımlar. Büyük Ģair ve düĢünür Muhammed Ġkbal ise, aĢkı 
benlik olarak ele alır. Ona göre aĢk sevgiliyi görmek, onunla bütünleĢmektir. O ―Allah‟ı bilen kendini bilir” 
gerçeğinde olduğu gibi “Allah‟ı daha açık görmek istersen, ego‟yu daha açık görmeyi öğren” diyerek aĢka yaklaĢır. Bir 
baĢka yerde ise “Biz seni arıyoruz, Sen gözden uzaksın-hayır, yanlıĢ: Biz körüz ve Sen hazır bulunuyorsun‖8 Ġkbal, 
ayakta zincir olarak gördüğü aklın, ancak ruh ile aĢılabileceğini9 ve gerçek sevgiliye (Allah) de ancak böyle 
ulaĢılabileceğinin altını çizer.  

                                                   
1 Ġbn Arabî, Ġlahi AĢk, Sh. 21–25,Ġnsan yay. 1992 
2 Ġbn Arabî, Age. Sh. 31 
3 Ġbn Arabî, Age. Sh.47 
4 Ġbn Arabî, Age. Sh. 67 
5 Ġbn Arabî, Age. Sh. 75 
6 Ġbn Arabî, Age. Sh.76 
7 Muhammed Gazali, AĢkın Halleri, Sh. 7, Gelenek Yay. 2006 
8 Muhammed Ġkbal, Cavidname, Sh.12, Çev. Annemarie Schimmel, T.C. Kültür Bak. Yay. 1989 
9 Muhammed Ġkbal, age. Sh.10 
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Mevlana‘nın AĢk AnlayıĢı 

Büyük mutasavvıf ve düĢünür Mevlana'nın hayatı ve eserleri gerçekte aĢk üzerine bina edilmiĢtir. 
Mevlana‘nın hayatına ve fikirlerine baktığımızda aĢk ve sevgi üzerine inĢa edildiğini görürüz. Mevlana‘nın 
bugünkü anlamıyla fikirlerinin evrensel bir kuĢatıcılığa ulaĢmasında ve ilmi lafız olarak aĢıp aĢkınlığa 
varmasında hiç kuĢkusuz ġems‘in büyük rolü olmuĢtur. Mevlana‘nın hayatını ġems‘ten önce ve ġems‘ten 
sonra olmak üzere ikiye ayırdığımızda, ġems‘ten sonraki hayatının tamamen bir aĢkınlık içersinde 
geçtiğini görürüz. Rivayete göre “ġems, Konya‟ya geldiğinde, Mevlana bir havuzun kıyısında oturmuĢ ve yanına 
birkaç kitap koymuĢ. ġems bunlar ne diye sormuĢ. Mevlana, bunlar bazı sözler. Sana ne bunlardan demiĢ. ġems 
kitapların hepsini suya atmıĢ. Mevlana, sen ne yaptın? Bu el yazmalarının bazısında babamın çok önemli yazıları vardı. 
Onları baĢka hiçbir yerde bulmak mümkün değil. Diye haykırmıĢ. Derken ġems elini suya sokmuĢ kitapları tek tek 
çıkarmıĢ. Hiç birine de su değmemiĢ. Mevlana bu sırda ne diye sormuĢ. ġems, buna zevk (Allah arzusu) ve hal(manevi 
durum) denir. Sana ne bunlardan? Cevabını vermiĢ. Ve birlikte kalkıp gitmiĢler” 1 

Mevlana‘nın ġems ile karĢılaĢmasını anlatan birçok değiĢik rivayetler vardır fakat bu rivayetlerin ortak 
noktası sembolik olarak Mevlana‘nın ġems ile buluĢmasından sonra bilginin ötesindeki aĢkınlığa 
ulaĢmasıdır. Bu hikâyede anlatılmak istendiği gibi önemli olan bilgi değil, bilginin de ötesinde olan 
aĢkınlık yani Batıniliktir. Daha açık ifadeyle Mevlana kitapların yani bilgisinin ötesindeki kâinat kitabını 
okumasıdır. Kâinat kitabını okumak ise ancak aĢkınlık ile mümkündür. Bu aĢkınlığı ġems, zevk ve hal 
olarak tanımlar. Mevlana‘nın hayatında iĢte bu noktadan sonra değiĢiklik olmuĢtur. DüĢünce ve duygu 
olarak büyük bir değiĢim yaĢamıĢ ve bu değiĢimi eserlerine yansıtmıĢtır. Daha açık ifadeyle ġems‘in 

 “Bilgi eğer kurtarmıyorsa seni senden 

Yeğdir cahillik böylesi bir bilgiden”2  

Diye belirttiği noktaya gelmiĢtir. Onun gerek ġems ile olan iliĢkisinde gerekse dini algılayıĢında 
bundan sonra hep aĢk ön plana çıkmıĢtır. Bu anlamda Mevlana, birçok filozof ve yazarın tanımlamakta 
güçlük çektiği baĢta aĢk olmak üzere birçok konuyu kıssadan hisse olarak hal olarak anlatmıĢ, havada 
kalan birçok soruya cevap vermiĢtir. Ona göre her Ģeyin temelinde aĢk vardır. Ġnsanın dünyaya gönderiliĢ 
nedeni aĢktır. Cennetten yeryüzüne gönderilen insan, yeryüzünde hep bir arayıĢ içinde olmuĢtur. Çünkü 
sevdiğini geride bırakmıĢ, yeryüzü gurbetinde kaybettiği gerçek sevgiliyi aramaya koyulmuĢtur. Ġslam 
tasavvufunda beĢeri aĢktan ilahi aĢka doğru bir merhale söz konusudur. Büyük düĢünür ve Mutasavvıf 
Mevlana‘nın hayatı ve eserlerinde aynı merhaleyi görmek mümkündür. Mevlana‘nın özellikle ġems ile 
tanıĢtıktan sonra gerek emeli gerekse ilmi yönden büyük bir aĢkınlık gösterdiğini ve kâinatı aĢk ve hikmet 
gözlüğüyle okuduğunu görürüz.  

Öyle ki bütün dünyayı aĢk gözlüğüyle tanımlar ve anlamlandırmaya çalıĢır. Hatta ona göre yalnızca 
insan değil, bütün evren aĢk üzerine hareket eder, bütün mevsimler aĢk ile dönüp durur. Ġnsan - evren, 
insan - tanrı ve tabiat - tanrı iliĢkisi hep aĢk üzerine Ģekillenir. Ġnsanla Allah arasında ki iliĢki bile aĢka 
dayalıdır. Büyük eseri Mesnevisinde Ģöyle der: 

"Toprak beden, aĢktan göklere çıktı; dağ oynamağa baĢladı, çevikleĢti 

Ey âĢık! AĢk; Tur'un canı oldu Tur sarhoĢ, Musa'da düĢüp bayılmıĢ 

Her Ģey maĢuktur, âĢık bir perdedir. YaĢıyan maĢuktur, âĢık bir ölüdür 

Kimin aĢka meyli yoksa o kanatsız bir kuĢ gibidir, vah ona! 

Sevgilimin nuru önde, artta olmadıkça ben nasıl önü, sonu idrak edebilirim? 

AĢk, bu sözün dıĢarı çıkıp yazılmasını ister; ayna gammaz olmaz da ne olur?"3  

 Bu Ģiirde de görüleceği gibi Mevlana, hayatını ve eserlerini aĢk ve sevgi üzerine oturtmuĢtur. Bu 
kendisinde o denli ete kemiğe bürünmüĢtür ki, dinler ve ırklar üstü bir hal içine girmiĢtir. Öyle ki, 
doğusuyla batısıyla herkesi derinden etkileyen o meĢhur "Ne olursan ol yine gel yine" sözünü bile bu aĢktan 

                                                   
1 Eva de Vitray-Meyerovich, GüneĢin Ģarkısı, Sh.36–37, ġule Yay.2001 
2 Eva de Vitray-Meyerovich, age. Sh. 37 
3 Mevlana, Mesnevi, Sh. 2,3. Çev. Veled Ġzbudak. MEB Yay Ġst 1998 
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ilham alarak söylemiĢtir. Çünkü ona göre aĢk, insanı bütün her Ģeyden arındırır. Gerçekte aĢk, bir haldir, 
bu hal anlatılmaz ancak yaĢanır. Ve o aĢkı Ģöyle tanımlar: 

"AĢklık gönül iniltisinden belli olur, hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. 

AĢığın hastalığı bütün hastalıklardan ayrıdır. AĢk Tanrı sırlarının usturlabıdır 

AĢkı Ģerh etmek ve anlatmak için ne söylersem söyleyeyim… 

Asıl aĢka gelince o sözlerden mahcup olurum. 

Dilin tesiri gerçi pek aydınlatıcıdır, fakat dile düĢmeyen aĢk daha aydındır 

AĢkın Ģerhinde akıl, çamura saplanmıĢ eĢek gibi yattı kaldı.  

AĢkı, âĢıklığı yine aĢk Ģerh etti.”1 

Yukarıda ki Ģiirlerde görüleceği gibi Mevlana, aĢkı tanımlamaktan kaçınmıĢ hatta onu tanımlamayı 
"mahcupluk” olarak addetmiĢtir. Çünkü yaĢanılan bir halin kelimelerle ifadesi mümkün değildir. Hatta 
daha ileri giderek onu tanımlamayı "çamura saplanmıĢ eĢek" in haline benzetmiĢtir. Peki, böyle olmasına 
karıĢın Mevlana'nın koca külliyatı Mesnevi ve Divan-ı Kebir'inde anlattığı Ģey nedir? Elbette aĢktır! Ama 
Mevlana bu aĢkı anlatırken bu konuda söylenebilecek en büyük lafları kendisi söylemiĢ ama yine de aĢkı 
tanımlayamadığını ifade etmiĢtir. Onun bu konuda söylediklerini "delilik" olarak yorumlamak yerinde 
olacaktır. Çünkü o daha sonraki satırlarında Ģöyle bir ifade kullanır: "Ayık olmayan kiĢinin her söylediği söz- 
dilerse tekellüfe düĢsün, dilerse haddinden fazla zarafet satmaya kalkıĢsın - yaraĢır söz değildir.‖ Aslında Mevlana, 
burada büyük bir alçak gönüllülük sergileyerek aĢk hakkında söylediklerini "uyanık olmadığı" bir anda 
söylenmiĢ sözler olarak gösterir. Aslında burada bu sözüyle bile aĢkı anlatmıĢ olur. Yani Ģunu demek 
ister: Benim burada söylediğim sözler, aklım baĢımda değil iken sarf ettiğim sözlerdir. ÂĢık kiĢiler; aklı 
baĢında olmayan, sarhoĢça dolaĢan kiĢiler olduğundan, onların söyledikleri yaĢadıkları halin bir 
yansımasıdır. Dolaysıyla bende böyle bir halin içinde iken bu sözleri söyledim" demektedir. Hallac-ı 
Mansur'un zikir edip dönerken kendinden geçtiği bir anda "Enel Hak" demesi gibi, Mevlana da, aĢkı 
yaĢayarak anlattığını söyler ve ancak onun yaĢanarak bilinebileceğini iĢaret eder.  

Mevlana‘ya göre aĢk bir arayıĢtır. Ruhun, yüce yaratıcıyı aramasının adıdır aĢk. Ġnsanoğlu bu yüzden 
dünyada hep bir gariplik, bir eksiklik, bir yalnızlık çeker. Çünkü sevgilisini (yaratıcıyı) kaybetmiĢtir. Onu 
bulmayana kadar ona rahat yoktur. Bu yüzden doğuĢtan âĢıklık istidadı gösterir. Mevlana bunu bir 
rubaisinde “Bizim, sarhoĢ olmamız için Ģaraba ihtiyacımız yoktur‖2 diyerek dile getirir. Zira sarhoĢluk, gerçek 
anlamıyla âĢıklık doğuĢtan insanoğlunda var olan bir özelliktir.  

Roman ve Ģiirlerde aĢk daha çok marazi bir duygu olarak ele alınır. AĢk derttir, acıdır, ızdıraptır. 
Mevla‘da ise aĢk, zevktir coĢkudur dahası hayatın kendisidir. AĢkı bir yaĢam biçimi olarak gören ve 
tanımlayan Mevlana, Ģairlerin tanımının tersine onu Ģöyle açıklar: 

―ÂĢık, bütün yıl sarhoĢ olsun rüsva olsun olur mu? Diye düĢünmez olmalıdır. ÂĢık, coĢkun olmalı, deli divane 
olmalıdır. Ayıkken her Ģeyin tasasını çekeriz, gamını yeriz. Fakat sarhoĢ olunca:‟ne olursa olsun‟ der iĢin içinden 
çıkarız”3 

“Ömür tükendi ise Allah baĢka bir ömür verdi. Geçici ömür kalmadıysa, iĢte Ģuracıkta tükenmiyen ölümsüz ömür… 
AĢk, hayat suyudur, bu suya dal. Bu denizin her damlasından baĢka bir hayat, baĢka bir ömür var”4 

“Ey dost! Dostlukta sana çok yakınız. O kadar ki nereye ayağını bassan o yerin toprağı oluruz. ÂĢıklık mezhebinde 
revamıdır ki, âlemi seninle görelim de seni görmeyelim?”5 

Mevla‘na aĢkı aynı zamanda kâinatı okuma kitabı olarak da görür. Daha açık ifadeyle sevgilinin 
gözüyle(yaratıcı) kâinata bakar, onu yorumlar. Bütün eĢya ve nesnelerin arkasında saklanmıĢ olan sevgiliyi 
görmemek mümkün mü diye de soramadan edemez.  

“Bağda, bahçede görülen selviler, güller, aslında o sevgilinin, o güzelin boyunun yanaklarının aksidir. DüĢüncem ruh 

                                                   
1 Mevlana, Age. Sh. 9, 10, 11 
2 Mevlana Celaleddin Seçme Rubailer, Sh.35 
3 Mevlana Celaleddin ,Age, Sh.21 
4 Mevlana Celaleddin Age. Sh.21 
5 Mevlana Celaleddin Age. Sh.21 
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âleminde verilen ezeli ikrarla mest olmuĢtur. O ikrarın zevki ile yalnız ben mest değilim. Bütün insanlardan bir tane bile 
ayık varsa, ben dinsizim”1 

Mevlana, yalnız kendisinin değil, gerçekte bütün insanlığın ―evet sen bizim rabbimizsin‖ dediği ve henüz 
yeryüzüne gelmediğimiz ruhlar âleminden bu yana, aĢkla mest olmuĢtur. Ġnsanın o günden bu yana hep o 
aĢk sarhoĢluğuyla gezdiğini anlatır.  

Her satırı aĢk ve vecd ile yazılan, derin düĢünce ve tefekkür ile kaleme alınmıĢ olan Büyük düĢünür ve 
Mutasavvıf Mevlana‘nın yaĢamı ve eserleri aĢk üzerine seyreder. Her satırında aĢkınlık ve hikmetin 
fıĢkırdığı rubailerinde ise aĢk, bir haldir, yaĢanır ancak tanımlanamaz. Onun eserleri ise, yaĢadığı bir halin 
gayri ihtiyari dıĢa yansımasından baĢka bir Ģey değildir.  

"Cihan bir dağdır, bizim yaptıklarımız ses, seslerin aksi yine bizim semtimize gelir" diyen Mevlana, AĢkı göz ve 
ruhta arar ve : "Ölülerin aĢkı ebedi değildir" diyerek aĢkı yaĢamanın ve duyumsamanın ancak uyanık bir 
ruhun yapabileceği iĢi olduğunu söyler. ġems ile tanıĢtıktan sonra lafzı aĢıp mana mertebesine yükselen 
Mevlana, gerçekte aĢk üzerine söylediği her sözü aĢkınlık ile söylemiĢ ve aĢkın bir kiĢi olarak tarihteki 
yerini almıĢtır. Mevlana bu aĢkınlığa ancak bilgiyi özümseyerek daha açık ifadeyle lafzı aĢarak ulaĢmıĢ, 
hakikati aĢkta bulmuĢtur. Mutasavvıflar içinde aĢkı en iyi ve en güzel tanımlayan Mevlana, aĢk üzerine 
oturttuğu felsefesiyle yüzyıllardan bu yana doğudan batıya, insanın iç dünyasını, gönül gözünü 
aydınlatmıĢtır. Onu, ―Cihan bir sestir, bizim yaptıklarımız bir ses, seslerin aksi yine bizim semtimize gelir‖ 
kendi sözüyle tanımlayacak olarsak, o aĢk ile insanların ruhunu kuĢatmıĢtır.  

 

Sonuç 

AĢkın doğu ve batıda algılanıĢı ve Mevlana‘nın aĢka bakıĢını özetleyecek olursak, batının aĢka akılcı ve 
bedeni(zahiri) anlamda yaklaĢtığını, Eflatun‘dan Schopenhauer‘a, ondan Nietzsche‘ye kadar bütün 
filozofların hayatı ve aĢkı çözümlerken çeliĢkiye düĢmüĢ bundan dolayı da hep bir trajedi yaĢamıĢlardır. 
Batılı düĢünürlerin aĢk ve düĢünce boyutunda insanları rahatlatmaktan daha çok kuĢkulandırdıklarını bir 
gerçektir. Doğulu ilim ve düĢünce adamlarının ise, Ġkbal‘in deyiĢiyle akıl ayak bağı zincirini kırmanın 
yolunu aramıĢlardır. Ġbn Arabî‘den Yunus ve Mevlana‘ya kadar bütün mutasavvıflar, insanın ruhi boyutla 
(Batıni) ilgilenmiĢ ve bu anlamda hayatı aĢkla yorumlayarak insanı rahatlatmıĢlardır. 

 Ġlahi aĢkı tanımlamada Mevlana kendisinden öncekilerden de daha ileri giderek dinler ve 
medeniyetler üstü bir noktada insanlığı buluĢturmuĢtur. Bunu da sevgili olarak sembolleĢtirdiği güneĢ 
üzerinden gerçek yaratıcıyı iĢaret ederek ifade etmiĢtir: “Peygamberler birbirlerini tanıyıp bildikleri için, siz 
onlardan birisini kabul etmezseniz, hiç birini kabul etmemiĢ gibi olursunuz. Gerçekten de, çok sayıda pencereden görünen 
ıĢık aynı ve tek ıĢıktır ve o ıĢık bize her peygamberin Ģahsı aracılığıyla ulaĢmaktadır. Bütün o ıĢıklar bir tek güneĢten 
gelmektedir. Bunu ret etmek, ben bu senenin güneĢini kabul etmiyorum, ama geçen senenin güneĢini kabul ediyorum, diyen 
yarasaya benzemek olur”2 Mevlana, filozofların sınırlı düĢüncelerine karĢın, aĢkın düĢünce ve fikirleriyle 
cihanı kuĢatan bir ses olmuĢ ve sesi cihanın her semtinde aĢk ve hikmetle yankılanmıĢtır. 

                                                   
1 Mevlana Celaleddin Age. Sh.53 
2 Eva de Vitray-Meyerovich, Age. Sh.43 
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