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Özet 

AĢk kavramı tasavvufî düĢüncede olduğu gibi Mevlâna düĢüncesinin de temel dinamiklerinden 
birisidir. Mevlânâ‘ya göre, insanın Yaratıcısı ile temasa geçebilmesi ancak aĢkla mümkündür. Dolayısıyla 
her yaratıkta doğuĢtan aĢk vardır. AĢk, kiĢiyle Rabbi arasında bir vasıta ve sevgiliden baĢka her Ģeyi yakan 
bir ateĢtir. AĢk olmasaydı, varlık âlemi de olmazdı. O halde Kâinatı anlamak için tek baĢına akıl ve mantık 
yeterli değildir. AĢk olmadan hayatın mahiyeti kavranamaz.  

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Mevlânâ, Mesnevî, AĢk, Muhabbet, Divan-ı Kebir 

 

Dini, dili, inancı ve ırkı ne olursa olsun insanlıkla yaĢıt olan ve her bireyi ve toplumu derinden 
etkileyen aĢk duygusu varlık silsilesinde sadece insana mahsus bir hususiyettir. Bir fıtrat dini olan Ġslâm ve 
bu dinin manevî atmosferinde oluĢmuĢ olan Ġslâm toplumu bu ilahî ve insanî duyguyu özellikle tasavvuf 
vasıtasıyla insanın yaratılıĢ gayesine uygun bir Ģekilde iĢlemiĢ ve Ġslâm medeniyetinin müteharrik gücü 
haline getirmiĢtir. Kuran ve sünnette mefhum olarak var olan aĢk kavramı Ġslâm mutasavvıfları 
tarafından tafsilatlı bir Ģekilde ele alınmıĢ ve bu duygu birçok kavramla ifade edilmiĢtir. Ġslâm düĢüncesine 
göre mahlûkatın yaratılıĢındaki amil unsur Allah Teâlâ‘nın bilinmek ve tanınmak isteği ve yaratıklarına 
karĢı muhabbetidir. Dolaysıyla mahlûkatın varlık düzeyine çıkıĢı, yaratıcıyla yaratılan arasındaki muhabbet 
vesilesiyle olmuĢtur. Yani mahlûkat varlığını aĢk duygusuna borçludur. Dolayısıyla aĢk sadece insana 
mahsus bir duygu olduğu için insan Allah‘ın halifesi konumuna yükselmiĢtir. AĢk kavramı tasavvuf 
düĢüncesinde özellikle Hz. Mevlânâ (v.672/1273) felsefesinde önemli bir yer tutmuĢtur.  

Arapça ―IĢk‖ kökünden gelen aĢk lügatte, sevda, aĢırı ve Ģiddetli sevgi; bir kimsenin kendisini 
bütünüyle sevdiğine vermesi, sevgilisinden baĢka güzel görmeyecek kadar ona bağlanması, yakınlık 
duyması ve düĢkünlük göstermesi manalarına gelir. Yine aynı kökten olup, ―sarmaĢık‖ anlamına gelen 
―aĢeka‖ da aĢk kelimesi ile ilgilidir. Nasıl ki, sarmaĢık kuĢattığı ağacın suyunu emer, yaprağını soldurur 
bazen de kurutursa, sevgi de sevenin sevgilisinden baĢka Ģeylerden ilgisini, alakasını kestirir ve onu 
soldurur.1 Bu kelimenin eĢanlamlısı olarak lisanımızda sevgi, muhabbet, sevdâ ve gönül vermek gibi 
kavramlar kullanılır.2 

Kur‘ân-ı Kerîm‗de ―aĢk‖ kavramı mevcut değilse de mefhum olarak vardır.3 Kur‘ân-ı Kerîm 

                                                   
 Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı 
1 Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-Arab, I-XV, Dâru Sâdır, Beyrut, ts., X, 251-252; Ġbnü‘l-Arabî, Ġlâhî AĢk, çev. Mahmut Kanık, Ġnsan 

Yayınları, Ġstanbul 1998, s.71; Muhammed A‘la b. Ali et-Tehânevî, Kitabu KeĢĢâfi Istılâhâti‟l-Fünûn, I-II, Tashîh, Muhammed 
Vecîh-Abdulhak-Gulam Kadir, Kalküta 1862, II, 1012; Mütercim Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, I-III, Matbaa-i Osmaniyye, 
Ġstanbul 1304-1305/1886-1887, III, 952-953; Tahirü‘l-Mevlevî, ġerh-i Mesnevî, I-XIV, 2.bs., ġamil Yay., Ġstanbul, ts., I, 63; ġeyh 
Fahreddîn Ġbrahim b. ġehriyâr, ―Istılâhât-ı Ehl-i Tasavvuf,‖ çev. Nurettin Bayburtlugil, Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Sayı: 3, Ġstanbul 1985, s.347, ss.345-361; Mustafa Nihat Özön, Büyük Osmanlıca Türkçe Sözlük, 3.bs., Ġnkılap Kitabevi, 
Ġstanbul 1959, s.49; M. Kemâl Atik, ―Ârif‖, Ġslâmî Kavramlar, Sema Yazar Gençlik Vakfı Yayınları, Ankara 1997, s.68; Orhan 

Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar ve Akımlar, Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1977, VI, 71; Mithat Enç, Rûhbilim Terimleri 
Sözlüğü, Karatepe Yayınları, Ankara 1990, s.132. 

2 Osman Pazarlı, Din Psikolojisi, Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1972, s.164; Bu kelimenin Ġngilizce karĢılığı ise ―Love‖ sözcüğüdür. 
(Resimli Ansiklopedik Büyük Sözlük, Ansiklopedik Yay., Ġstanbul, 1982, I, s.171.) 

3 ―Ġnsanlardan bazıları Allah'tan baĢkasını Allah'a denk tanrılar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler.‖ (Bakara, 2/165); 
―(Resulüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağıĢlasın.‖ (Âl-i Ġmrân, 3/31); 
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muhabbeti imanla birlikte değerlendirmiĢ, Allah‘ı sevmeyi, onun muhabbeti ile iyi iĢler yapmayı mümin 
olmanın ayırıcı niteliklerinden saymıĢtır.1 

AĢk-ı ilâhî, aĢk-ı lâhutî, aĢk-ı hakikî, aĢk-ı manevî ve muhabbetullâh gibi deyimlerle ifade edilen 
Ģekilleriyle, maksadı rûhânî ve rahmanî olan aĢk-ı hakikî anlatılır. Bunlar Allah aĢkını ifade eden 
deyimlerdir.2 Bir baĢka deyiĢle aĢk-ı rûhânî, ilim, hayır, vazife gibi yüksek ve manevî konulara karĢı 
duyulan muhabbettir.3 AĢk, bir Ģuur halidir;4 sevginin son mertebesi, sevginin insanı tam olarak hükmü 
altına almasıdır. Sûfîler sevgiyi çeĢitli kısımlara ayırırlar, umumiyetle de en son mertebeye aĢkı koyarlar. 
AĢkı sevginin en mükemmel Ģekli sayarlar.5 Tasavvufta olgun insan olma yollarından biri de aĢk yoludur 
ve bu yolların en kısa olanıdır.6 Ġslâmî literatürde aĢk, ilâhî ve beĢerî olmak üzere baĢlıca iki anlamda 
kullanılmıĢ; ilâhî aĢka genellikle hakikî aĢk, beĢerî aĢka da mecâzî aĢk denilmiĢtir.7  

Allah aĢkı, ilâhî irade için bütün değerleri feda etmek demektir. Bu aĢk, Allah uğruna rahat, huzur, 
servet, Ģöhret, itibar ve nihâyet hayatî değerlerin terk edilmesiyle gerçekleĢir.8 AĢk, âĢığa her Ģeyi yaptırma, 
en kutsî ve ulvî inançları terk ettirme, doğuĢtan olan huylarını ve doğal eğilimlerini bile değiĢtirme gücüne 
sahiptir. AĢk, âĢığın hem din ve imanına, hem de akıl ve mantığına meydan okur. Bunların hepsine galip 
gelir. ÂĢık her Ģeyini seve seve aĢkı uğruna feda eder. AĢk her Ģey olduğundan ondan baĢkası hiçtir. ÂĢık, 
aĢka esir düĢmüĢ, onun kulu ve kölesi olmuĢ, iradesini aĢka teslim etmiĢtir. Bu yönüyle beĢerî aĢkla ilâhî 
aĢk arasında fazlaca bir fark yoktur.9  

“Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeye muhabbet ettiğim için mahlûkatı yarattım.‖10 Hadîs-i kutsîsindeki, ilâhî 
sevgi, taayyünât içinde yalnız sevenlerde, âĢık olanlarda meydana gelir. ÂĢıkın sevgilisine âĢık olması da 
iĢte bu sevgi sebebiyledir.11 Allah Teâlâ, sevilmek, ibadet edilmek için yaratır ve yaratıklarını da sever. 
Dolayısıyla aĢk, kendisini her yerde ifade eder. Fakat aĢkın insanda gördüğümüz en üstün tezahürü, onu 
diğer maddî ve organik gerçeklerden ayırır. Tasavvufî düĢüncede aĢk, Allah Teâlâ‘ya ve insana atfedilir, 
aynı zamanda onların arasında irtibat ve birliktelik yolunu açar. Allah Teâlâ, kendi hazinelerini açıklamak 
için insanı yaratmıĢ ve bu gaye, ilahî yüceliklerin aynası olan insanda gerçekleĢmiĢtir. O bundan dolayı 
yeryüzünde Allah Teâlâ‘nın halifesidir.12 

 

AĢk 

DüĢünce siteminin temeli aĢka dayanan13 Hz. Mevlânâ Ģöyle seslenir: ―AĢk bir dâvâya benzer, cefâ 
çekmek da tanıktır. Tanığı olmayan dâvâ kaybedilir.‖14 ―AĢkın üstünlüğü, faziletli insanı daha da yücelere 

                                                                                                                                                     
―Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, yakında öyle bir toplum getirecek ki O, onları sever, onlar da 
O'nu severler.‖ (Mâide, 5/54). 

1 Abdurrahman Kasapoğlu, Kur‟ân‟da Ġman Psikolojisi, Yalnızkurt Yayınları, Ġstanbul 1997, s.73. 
2 Ali Seydî, Resimli Kâmûs-i Osmânî, I-II, Matbaa ve Kütüphane-i Cihan, Ġstanbul 1330/1912, I, s. 684; Kuyumcu, Fehmi 

Kuyumcu, ―Tasavvufun BaĢlıca Deyim ve Terimleri Üzerine Bir Deneme‖, Mavera Tasavvuf Özel Sayısı, Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 92-95, 

(Temmuz-Ekim 1984), s.41; AĢk‘ın nevileri için bakınız: Ebu‘l-Alâ Afifi, Muhyiddin Ġbnü‟l-Arabî‟de Tasavvuf Felsefesi, çev. Mehmet 

Dağ, Kırkambar Yay., Ġstanbul 1998, s.165-166. 
3 Pazarlı, a.g.e., s.165. 
4 Nurettin Topçu, ―AĢkın Halleri‖, Hareket, c.7, Sayı: 77, (Mayıs 1972), s.16, ss.16-19. 
5 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, Ġstanbul 1996, s.59vd. 
6 Mehmet Demirci, Yûnus Emre‟de Ġlâhî AĢk ve Ġnsan Sevgisi, Selçuk Yayınları, Ankara 1991, s.16. 
7 Uludağ, a.g.e., 60.  
8 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1993, s.167-168. 
9 SüleymanUludağ, Sûfî Gözüyle Kadın, 2.bs., Ġnsan Yay., Ġst., 1998, s.115. 
10 Hadîsin sıhhati hakkında bakınız: Ġsmail b. Muhammed el-Aclûnî, KeĢfü‟l-Hafâ ve Müzîlü‟l-Ġlbâs ammâ ‟Ģteherâ mine‟l-Ehâdîsi alâ 

Elsineti‟n-Nâs, 4. bs., el-Müessesetü‘r-Risâle, Beyrut, 1405, II, 132. 
11 Seyyid Muhammed Nûr, Vâridat ġerhi, haz. M. Sadettin Bilginer-Mustafa Varlı, Esma Yayınları, Ġstanbul 1994, s.39. 
12 Jamile Khatoon, Ġkbal‟in Felsefe Sisteminde Tanrı Ġnsan ve Kainat, çev. Celal Türer, Üniversite Kitabevi, Ġstanbul 2003, s.83, 179; 

Luce-Cladue Maitre, Introduction to the Thought of Iqbal, Translated: Mulla Abdul Majeed Dar, Karachi, p.15. 
13 Nezih Uzel, Mevlânâ ve Ġnsan, Göl Yayınları, Ġstanbul 1975, s.85; Irene Melikoff, ―Batı Hümanizmasının KarĢısında Mevlânâ‘nın 

Hümanizması‖, Mevlânâ: Yirmialtı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine KonuĢması, haz., Feyzi Halıcı, Ülkü Basımevi, Konya 1983, s.65. 
14 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî (Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi), trc., ġefik Can, Ötüken Yayınları, Ġstanbul 2001, 

III, 323, 4009. 
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çıkarır.‖1 ―AĢk dini, bütün dinlerden ayrıdır. ÂĢıkların Ģerîati de, mezhebi de Allah‘tır.‖2 ―AĢk, âĢıkların 
vücudunu inceltir, zayıflatır; sevgililerin vücutlarını güzelleĢtirir.‖3 ―AĢk, büyükler için bal, çocuklar için 
süttür. AĢk her gemiyi batıran istiap fazlası son yüktür.‖4 ―AĢk olmasaydı, varlık neden olurdu, ekmek 
nasıl olur da gelir, senin vücuduna katılırdı?‖5  

Rûmî‘ye göre varoluĢ heyecanının özünde aĢk vardır. Varlık aĢk annenin çocuğudur: ―AĢk ondan 
gebedir, bu cihansa aĢktan gebe. Bu dünya dört unsurdan doğdu. Dört unsur da aĢktan doğdu.‖6 ―AĢk 
olmasaydı, varlık da olmazdı‖7 ―AĢka düĢen kiĢide, zerre kadar korku yoktur; aĢk mezhebinde her Ģey 
aĢka kurbandır! AĢk, Hakk Teâlâ‘nın vasfıdır. Korku ise, midesine ve Ģehvetine esir olmuĢ kulun 
sıfatıdır!‖8 

Hz. Mevlânâ‘ya göre, ―Avlamaya değer Ģey, ancak aĢktır.‖9 ―AĢk, aĢktan baĢka ne varsa yer yutar! Ġki 
dünya da, aĢk kuĢunun gagası önünde bir yem tanesinden ibarettir!‖10 ―AĢk, Hz. Muhammed‘e dost oldu. 
Allâh, bu aĢk yüzünden Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‗e; ―Sen olmasaydın bu kâinatı yaratmazdım!‖11 diye 
buyurdu. Hz. Ahmed‘in hakîkati ayın yüzüne tesir etti, ay ikiye bölündü; hatta güneĢin bile yolunu 
kesti!‖12 ―AĢk ayrılık vaktinde insanı hayale kaptırır, Ģekil ve sûretlere sokar.‖13 ―AĢkın büyüsü, yüzlerce 
Yûsuf meydana getirir. AĢk Hârut ve Mârut‘tan daha üstün büyü yapar.‖14  

Hz. Mevlânâ aĢkı Ģu cümleleriyle ifade etmeye devam eder: ―AĢk bir denizdir. Gökler bu denizde 
ancak bir köpük gibidir. AĢk, insanı, Yûsuf‘un güzelliğine hayran olan, onun havasına kapılan Züleyha 
gibi ĢaĢırtır. Göklerin dönüĢünü aĢk dalgasından bil. AĢk olmasaydı, dünya donar kalırdı. Büyüyüp yetiĢen 
nebatlar, kendilerini gıda olarak canlılara feda eder miydi? AĢk olmasaydı, her Ģey yerinde buz gibi donar 
kalırdı. Her varlık, çekirge gibi uçar, sıçrar, aranır mı idi?‖15 ―AĢk hem devasız bir dert ve bela, hem de, 
rûhumuzun gıdası ve hayatımızın canıdır, bizi aĢk yaĢatıyor.‖16  

―AĢk kahredicidir‖17 diyen Hz. Mevlânâ, cihan ülkesinin sultanı olarak da nitelendirdiği aĢkı Ģöyle tarif 
etmektedir: ―ġu hem gizli, hem apaçık meydanda olan aĢk, kan dökücüdür, zâlimdir, külhânîdir. Onun 
eliyle öldürüldün mü, gerçek hayata kavuĢursun; aĢk yüzünden ölendir gerçek yaĢayan.‖18  

Mevlânâ‘ya göre sevgi ve aĢk insanlık vasıflarındandır. Hayvanın bu kavramlardan haberi olmadığı 
gibi, bu duyguları yaĢaması da imkânsızdır. O bu konudaki düĢüncelerini Ģöyle ifade etmiĢtir: ―Sen âĢık 
olmadıysan, sevgi nedir, bilmiyorsan; Yürü git, ot otla; eĢeksin sen.‖19 ―Peygamberimizin yolu aĢktır; AĢk 
oğullarıyız biz, anamız aĢktır.‖20 ―AĢksız yaĢama ki, ölü olmayasın; AĢkla öl ki diri olasın.‖21  

Hz. Mevlânâ aĢkın gayesini Ģöyle dile getirir: ―AĢkın maksadı, ancak sevgilinin kendisini cezb edip 
çekmesi, kendisini kendisinden almasıdır.‖22 ―Nur ve kemal, helal lokmadan doğar. Ġlim ve hikmet, aĢk 

                                                   
1 Mesnevî, III, 367, 4072. 
2 Mesnevî, II, 398, 1768. 
3 Mesnevî, III/4394. 
4 Mesnevî, VI, 4032. 
5 Mesnevî, V, 2012 
6 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Dîvân-ı Kebîr, haz., Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, III, 426; YaĢar 

Nuri Öztürk, Mevlânâ ve Ġnsan, Yeni Boyut Yayınları, Ġstanbul 1993, s.125. 
7 Mesnevî, V, 171, 2012. 
8 Mesnevî, V, 181-182, 2184-2185. 
9 Mesnevî, V, 16-17, 409. 
10 Mesnevî, V, 227, 2726. 
11 Hadîs-i ġerîfin sıhhati için bakınız: Aclûnî, a.g.e., II, 164. 
12 Mesnevî, V, 227-229, 2737, 2776. 
13 Mesnevî, V, 264, 3277.  
14 Mesnevî, V, 264, 1260. 
15 Mesnevî, V, 310-311, 3853-3857. 
16 Mesnevî, III, 370, 4758. 
17 Mesnevî, VI, 406, 902. 
18 Dîvân-ı Kebîr, I, 291, 3453-3454.  
19 Mevlânâ Celâleddin Mektuplar, haz., Abdülbaki Gölpınarlı, Ġnkılap ve Aka Kitabevleri, Ġstanbul 1963, s.95. 
20 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Rubailer, haz., Abdülbaki Gölpınarlı, Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1964, 18. 
21 Mektuplar, 36. 
22 Mesnevî, VI, 337, 5. 
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ve merhamet helal lokma ile olur.‖1 ―Ben aĢkın sırlarını kısaca anlattım geçtim; tam açıklamadım. 
AçıklamıĢ olsaydım anlayıĢ, akıl, dil ve dudak yanardı.‖2 ―AĢk yüzünden söze hayret gelir, ĢaĢırır kalır. 
Macerayı anlatmaya cesaret edemez, korkar. Yani hayretin verdiği zevk, âĢıkı kendi içine kapanmaya 
zorlar. Layık olmayanlara, hakikati söylemekten çekinir.‖3 Çünkü: ―Kime aĢk sırlarını öğrettilerse, ağzını 
diktiler, söz söyletmediler.‖4 

 Ġnsanın Ģehvetten kaçınarak aĢkı bulmaya çalıĢması gerekir. Çünkü aĢktan yoksun insan kanatsız kuĢ 
gibi acizdir: ―En büyük düĢman olan Ģehvetten kaç da gerçek aĢkı bulmaya çalıĢ.‖5 ―Sevgi ancak âriflere 
mahsustur ve irfân sonucudur.‖6 ―Kimde aĢk endiĢesi yoksa o kanatsız kalmıĢ bir kuĢ gibidir, vah ona!‖7 
Ġnsanın kalbi kuĢa, aĢk ve Ģevki ise kanada benzetilmektedir. Kanatsız kuĢun uçamaması gibi aĢksız bir 
kimse de makam-ı tabiatta kalır, makam-ı ilahîye yükselemez.8 ―Ġnsan himmet ve muhabbet kanatları ile 
uçar‖ denildiği üzere, âĢık mertebe-i asla muhabbetle uçar. Muhabbet insana yardımcı olmazsa kurtuluĢ 
kapısı açılmaz.9  

―AĢk susuzdur, susuzu arar.‖10 ―AĢk; mekânsızlık âleminde yanardağ gibi ateĢ madenidir!‖11 ―AĢk; 
büyüklere, kemale ermiĢ kiĢilere zevk ve neĢedir!‖12 ―AĢk, dertleri, eskileri yenileyen bir kimyadır!‖13 

 

Ġlahî AĢk 

Hz. Mevlânâ Ģöyle der: ―Allâh‘ın aĢkı zorlukları yakıp yandıran bir ateĢtir.‖14 ―Her Ģey, her varlık, ilahî 
aĢkla hareket halinde ve yaradanın aĢkı ile kararsızdır‖15 ―Bütün varlıklar, ilahî aĢk Ģarabıyla mest oldu.‖16 
―Vesveseleri yokeden ancak ilâhî aĢktır. Sen vesveseyi içinden atmak istiyorsan, ilâhî aĢka sarıl ve bir 
kâmil mürĢit ara!‖17 ―On sekiz bin âlemde herkes bir Ģeyi sever, bir Ģeye âĢıktır. Her aĢığın yüceliği, 
sevgilisinin yüceliği miktarıncadır. Kimin sevgilisi, daha latif, daha zarif ise, âĢığı da daha azizdir. Bölük 
bölük insanlar, çeĢit çeĢit âĢıklardır. En yüceleri, sevgilisi en yüce ve ulu olandır.‖18 Burada Allah Teâlâ‘ya 
muhabbetleri âlî olan müstesna insanların derecelerine dikkat çekilmektedir. 

Hz. Mevlânâ ilahî aĢkın beĢerî aĢkla mukayese edilemeyeceğini Ģu Ģekilde ifade eder: ―Sen Ģehvetine 
aĢk adını takmıĢsın, Fakat Ģehvetten aĢka dek uzun bir yol var.‖19 ―Ölüye karĢı beslenen aĢk ebedî 
olamaz. Sen canına canlar katan, hiç ölmeyecek olan diriye âĢık ol.‖20 ―Hakk‘a karĢı duyulan aĢkta, onu 
seven de, onun tarafından sevilen de ölümsüz ve ebedîdir. Böyle bir sevgiye nail olanlar iki âlemde de 
dileklerine ermiĢ, iyi bir ad ve san bırakmıĢlardır.‖21 ―Mecazî aĢkın ötesine geç! ―Allâh aĢkı, Rabbe ait olan 
aĢk, yücelik ve kemal güneĢidir.‖22 ―Tevbe küçük bir kurtcağızdır. AĢk ise ejderha gibidir. Tevbe halkın 
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7 Mesnevî, I/31. 
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sıfatı, aĢk ise Allâh‘ın sıfatıdır. AĢk, kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Allâh‘ın sıfatlarındandır. Ondan 
baĢkasına âĢık olmak geçici bir hevestir. Mecazî aĢk, dıĢtan süslüdür. Güzel görünür, dıĢı nur saçar, içi 
dumanla doludur. Nur gitti de duman meydana çıktı mı, mecazî aĢk solar, donuverir.‖1 ―Allah‘ın 
aĢkından baĢka ne varsa, Ģeker gibi tatlı ve zevk verici de olsa, onların hepsi hakikatte can çekiĢmekten 
baĢka bir Ģey değildir. Can çekiĢmek, ölüme doğru gitmek, âb-ı hayatı elde edememek, ilahî aĢkı 
bulamamaktır.‖2 

Ġlahî aĢk aĢığı her türlü manevî hastalıktan arındırır aĢığın varlığı dahi ortadan kalkarak Allah‘ta fani 
olur ve ebedî saadete erer: ―Ġlâhî aĢk yüzünden, nefsaniyyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse, 
hırs, ayıp ve kötülüklerden tamamıyla temizlenir.‖3 AĢk-ı rabbânî, manevî hastalıkların tabibi ve istidadın 
zuhûru için bulunmaz bir iksirdir. Bir insan Allah Teâlâ‘ya âĢık olunca kendi benliğini manen yok eder ve 
Cenâb-ı Hak‘tan maada her Ģey o âĢıkın nazarında yok olur. ÂĢıkın sûrî varlığı ve nâmı bile vahdaniyet ve 
hakikate karĢı perdedir. Hayy-ı ebedî, hakikî mâĢuk olan Allah Teâlâ olup, âĢık ise, mânada meyyit gibidir. 
Zira âĢık, fenâfillah olduktan sonra Cenâb-ı Hakk‘ın her emrine tabi olup, nefsin arzu ve gazabını 
tamamen yok etmiĢ ve saadet-i hakikîye nail olmuĢtur. Bu sebeple aĢk-ı rabbânînin neĢesi daimî ve ondan 
hasıl olan saadet ise, ebedîdir.4 

 AĢk Ģarabından ancak âĢıklar içebilir: ―Ey âĢıklar, ilâhî aĢk Ģarabının içilmesi size mahsustur. Siz Hakk 
ile bâkîsiniz. Yâni ölümden kurtuldunuz, ölümsüzlük sizindir. Ey gönüllerinde aĢk derdi olmayanlar, 
kalkın âĢık olun. ĠĢte Hz. Yûsuf‘un kokusu gelmekte, hemen koklayın, o kokuyu alın.‖5  

 

ÂĢık 

ÂĢık her duygudan azade olarak daima manevî bir mevsimde yaĢar ve gıdasını ilahî nurdan alır: 
―ÂĢıklık, neĢe ve keder hallerinden üstündür. AĢk bahçesinin ne ilkbaharı vardır, ne de sonbaharı. O 
bahçenin gülleri solmaz; dâima yeĢildir.‖6 Hz. Mevlânâ Mesnevî‘nin ikinci cildinin önsözünde Ģöyle der: 
―Birisi, âĢıklık nedir? diye sordu. Ona dedim ki: Benim gibi olursan bilirsin. AĢk, ölçüye sığmaz. AĢk, 
hakîkatte Hakk sıfatıdır. Kula nisbet edilmesi mecazîdir. “Allah, onları sever”, sözü kâfi. “Onlar da Allah‟ı 
severler” sözü nerede kaldı?7 ―Hakk aĢkıyla gönlü mest olmuĢ kiĢi baĢkadır. Onlara hazîneler versen 
hürriyetlerini satmazlar. Daha dünyada iken Hakk‘ın cemalini müĢahede eden, mânen ona kavuĢmak 
mutluluğuna eren kiĢinin gözüne, bu dünya leĢ gibi görünür.‖8 ―AĢk hastalığı insanı, nefsanî 
hastalıklardan, Ģehvet, hiddet ve cimrilikten kurtarır!‖9  

―Ġnsanın asıl gıdası Allah‘ın nûrudur, ilahî aĢk ve ilahî akıldır.‖10 ―GüneĢ, ay ve yıldızlar gökyüzünde 
ilahî aĢk ile dönmektedir.‖11 ―Din kazancı Allah aĢkıdır; gönül cezbesidir.‖1 AĢkta öyle bir güç vardır ki, 
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ona karĢı akıllar hayran olur. Hz. Mevlâna bir Mesnevî beytinde Ģöyle buyurur: ―ÂĢıklık mecâz da olsa, 
hakîkî de olsa sonunda bize Allah‘a yönelmek için kılavuzluk eder.‖2 ġefik Can ise Ģöyle der: ―Mecâzî 
aĢka hakîkat köprüsü derler. Hakîkat tarafına ancak o köprüden geçilir. Hakk yoluna giren bir kiĢiye ayak 
bağı olacak bir iliĢki bulunmaması gerekir.‖3 Hz. Mevlânâ Ģöyle der: ―Kendini Hallâc-ı Mansur gibi 
gösteriyorsun, hâlbuki Hallâc, aĢk ateĢini, nefsinin pamuğuna düĢürüp onu yakarken, sen Ģerîati yakan 
imansızlık ateĢini, dostların inanç pamuğuna düĢürüyor, onları felâkete sürüklüyorsun.‖4 ―ÂĢıkların 
varlıkla iĢleri yoktur. ÂĢıklar sermayesiz kâr elde ederler.‖5 ―ÂĢıkın nabzı, edebe ve terbiyeye uymaz. 
Çünkü baĢında aĢk dâvâsı vardır.‖6 ―Gerçek âĢık, hâllerin emîridir; hâllere hâkimdir.‖7 

Ebû Abdirrahman es-Sülemî Ģöyle demektedir: ―ÂĢıkların nefisleri dünyada, kalpleri ukbâda ve 
ruhları ise Mevlâ‘dadır.‖8 Hz. Mevlânâ‘ya göre, âĢığı cehennem dahi yakamaz: ―Hakk âĢıkının ateĢi 
cehennemi söndürür!9 Ġnsan halka aldırmadan aĢkullah için çalıĢmalıdır: ―Allâh aĢkı için çalıĢ ve hizmette 
bulun; halkın kabul etmesi ve reddetmesi ile senin ne iĢin var?‖10 AĢkullah insanı diriltir: ―Allâh, seni can 
ile değil, kendi aĢkı ile diriltir, canlandırır! Sen, O‘ndan aĢk iste, aĢk hayatı iste; can isteme! Sen O‘ndan, 
ruhanî gıda iste, ekmek isteme!‖11 Bütün hastaların aksine âĢık derdinden memnundur: ―Bütün hastalar 
iyileĢmeyi ümit eder ve o ümitle yaĢarlar! AĢk hastası ise; ―Benim hastalığımı artırın; beni daha çok hasta 
edin!‖ diye feryad eder!12 ―Evini, barkını, malını ve mülkünü Hakk uğruna, Hakk aĢkına harcayan can ne 
mutludur!‖13 ―Hakk âĢıkları, muhabbet deryâsının balıklarıdır. Onlar vuslat suyuna kanmazlar, bu sebeple 
balıktan baĢka herkes suya kandı.‖14 ―Ey dost, âĢıkların hayatı ölmektedir. Gönül vermeyince, sen gönül 
bulamazsın.‖15 ―ÂĢıkların cömertliği can bağıĢlamaktır. Sen, Allah uğruna can verirsen, sana can 
verirler.‖16 ―Ey Hakk âĢıkı, sakın kendine güvenme.‖17 

 Dünya kuyusundan ancak sabır ipiyle çıkılır: ―Ey Hakk âĢıkı! Bu dünya bir kuyu gibidir. Allah‘ın 
takdirine Ģikâyet etmeden boyun eğmek, sabretmek ise seni kuyudan çıkaracak iptir.‖18 ―Hakk âĢıkının 
gönlü, içinde aĢk ateĢi yanan bir ocak gibidir.‖19 ―Hakk yolunun âĢıkları, gönüllerinden maddî ilimleri 
çıkarmıĢlar. Çünkü maddî ilimler Hakk yolunda bir iĢe yaramaz!‖20 Allah Teâlâ, ―Hakk âĢıklarına; ―Nereye 
dönerseniz dönün, orada O‟nun yüzü, O‟nun sıfatı vardır!‖ (Bakara Suresi, 2/115) diye buyurdu. Susar da bir 
bardak su içerseniz, suyun içinde de Hakk‘ı görürsünüz! Fakat Hakk âĢıkı olmayan kiĢi, suyun içinde 
kendisini, kendi sûretini görür!‖21 

 AĢığın ibadetlerinin karĢılığı cemalullahtır. ÂĢığın her duygusu Haktır, kâinatta var olan her Ģey ilahî 
tecellilerden ibarettir. ÂĢık maĢuğu karĢısında ölü hükmündedir: ―Hakk âĢıkının ibadeti, ameli ve 
iyiliklerinin sevabı Hakk tarafından verilir. Bu da Hakk‘ın kendisidir. ÂĢıkların sevinç ve kederleri 
Hakk‘tır. Hizmetleri de, hizmetlerine karĢılık aldıkları da Hakk‘tır. Bir âĢık, sevgilisinden baĢkasına 
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bakacak olursa, o gerçek âĢık değildir. Onun aĢkı boĢ bir sevdadır.‖1 ―Hakk yolcusu, Allâh‘a karĢı 
duyduğu aĢk derdi ile bütün dünyevî ve cismanî dertlerinden kurtulur.‖2 ―Kâinatta var olan her Ģey, 
sevgilinin tecellîsinden ibarettir. Aslında, âĢık bir perdedir. Var olan, diri olan ancak sevgilidir. ÂĢık ise bir 
ölüdür. Var gibi görünen bir yoktur. Bu hakîkati sezemeyen ve ilâhî aĢka meyli olmayan kimse, kanatsız 
bir kuĢ gibidir.‖3 

Hz. Mevlânâ, ―aĢk ve âĢıklık‖ baĢlığı altında Ģunları söyler: ÂĢıklık derdi, gönül iniltisinden belli olur. 
AĢk, Allah‘ın sırlarını belli eden bir usturlab, bir vasıtadır. ÂĢıklık ister nefsânî, ister rûhânî olsun, 
sonunda bizi ötelere götürecek bir kılavuzdur. AĢkı anlatmak, açıklamak için ne söylersem söyleyeyim, 
kendim aĢka gelince, aĢkı hissedince söylediklerimden utanırım. Sadece dıĢ güzelliğe dayanan mecâzî 
aĢklar, gerçek aĢk değildir. Hevesten ibarettir. Böyle aĢkların sonu utanç verici olur. Bâkî olan Allah aĢkını 
seç ki, o canına can katan mânâ Ģarabını sana lutfetsin, seni yaĢatsın. Sen öyle büyük bir varlığın aĢkını seç 
ki, bütün peygamberler, Onun aĢkıyla kudret ve kuvvet buldular, Ģeref ve saadete erdiler.‖4 ―Ġki âlem de 
aĢka yabancıdır. AĢkta yetmiĢ iki nûrlu delilik ve divanelik vardır. AĢk pek gizlidir. Ama verdiği ĢaĢkınlık 
meydandadır. AĢkı gizlemek, ateĢi yün ve pamuk içinde gizlemektir. Sen ne kadar gizlesen, o yine 
meydana çıkar.‖5 ―AĢk vefakâr olduğu için vefakâr olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile.‖6  

Rûmî diyor ki: ―ÂĢık olmak demek, nur gelen tarafa pencere açmaktır!‖7 ―ÂĢıklık, kendi varlığından, 
benliğinden söz etmemektir.‖8 ―Kendimizin düĢmanıyız biz, öldürenin dostuyuz. ÂĢıkların her biri bir 
Mansur‘dur, kendini öldürtür. Öldür beni, öldürdün mü aĢkla dirilirim ben.‖9 ―Nerede olursan ol, ne 
halde bulunursan bulun; sevmeye, âĢık olmaya çalıĢ. Sevgi mülkün oldu mu, boyuna âĢık olursun; 
mezarda, mahĢerde ve cennette de âĢık olursun; sonu gelmez; her zaman âĢık olursun.‖10  

 ÂĢık her türlü vesveseden azadedir: ―Ġnsanlar, kuĢku içindedir. Ondan kuĢkuyu gidermeye imkân 
yoktur. ÂĢık oldu mu, onda kuĢku kalmaz. Bir Ģeyi sevdin mi ona karĢı kör eder, sağır eder o sevgi 
seni.‖11 Hz. Mevlânâ‘ya göre, Yüce Allah‘a en sevgili olan Ģey, Yüce Allah için birisini sevmektir.12 Yine 
Ona göre, çıkara dayalı bir sevginin değeri yoktur, onun için insan, birisini çıkar beklemeden sevmelidir. 
Âlemin yaratılıĢından maksat da, dostlarla buluĢmaktır; Allah için ve Allah uğruna dost olanlarla.‖13  

ÂĢıklar kulluktan derin bir zevk duyar. Mevlânâ‘ya göre âĢık olmayan insan değildir: ―Kulluk et, belki 
sen de âĢık olursun! Kulluk, ibadetle, iyi iĢlerle elde edilen bir kazançtır. Kul, köle; canla baĢla azad 
olmayı, kulluktan kurtulmayı diler! ÂĢık ise, ebedî olarak kullukta kalmayı ister; azad olmayı hiç 
istemez!‖14 ―ġeytan bile âĢık olsa topu çeler; bir Cebrâil kesilir, Ģeytanlığı ölür.‖15 Hz. Mevlânâ, ―Ben aĢkı 
olmayan kiĢinin insanlığını inkâr ederim‖16 demektedir. Ona göre, ―ÂĢık olmayanın gündüzü yoktur.‖17 
―ÂĢık oldun mu, aĢkın insanı nasıl yakıp yandırdığını anlarsın.‖18 ―Bu fanî dünya pazarında, sermaye 
altındır. Öteki dünyanın sermayesi de aĢktır. Ağlayan iki gözdür.‖19 

Mevlânâ‘ya göre Hakk‘a âĢık olmak bütün tutsaklıklardan insanı kurtarır: ―Bir âĢık var mıdır ki iki 
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sevgilisi olsun? Öyle birisine âĢık ol ki, o aĢkla bütün tutsaklıktan kurtulasın.‖1 ―Can vermek âĢıklar için 
kolay bir iĢtir.‖2 ÂĢık kaza ve kaderin her cilvesine razı olur onlar arĢ gibi yüce bir gönüle sahip olarak 
Hakk‘a doğru coĢkun bir akıĢla akmaktadırlar: ―ÂĢıklar, Allâh‘ın kazâ ve kaderi ne türlü zuhûr ederse 
etsin, Ģeker gibi ondan lezzet duyarlar.‖3 ―ÂĢıkın gönlü arĢtan da üstündür. AĢk kuĢunun uçtuğu alan 
varlık âleminin dıĢındadır.‖4 ―Sevilenlerin âĢıklarına gönül vermeleri gizlidir, görünmez; fakat âĢıkın gönül 
veriĢi yüzlerce davul ve zurna iledir. Dostu görmek, âĢık için âb-ı hayat içmek gibidir.‖5 ―ÂĢıklar adı, 
Ģöhreti, arı ve hayâyı unuturlar.6 ―Güzel ses dinlemek, âĢıkların gıdasıdır.‖7 ―Ey Hakk âĢıkı: Eğrilik ve 
kötü huy, senin keçiboynuzundur.‖8 

―ÂĢıkların kararsızlığı, gönüller alan sevgilinin ĢaĢmaz kararından ileri gelir. Sevgili nazlıdır, kararında 
dağ gibi sebat eder, yerinde durur. ÂĢıklar ise yapraklar gibi titrerler.‖9 ÂĢıklar gönül âleminde devamlı bir 
ibadet halindedirler: ―Namaz, beĢ vakitte kılınır. ÂĢıklar ise daima namazdadır! O gönüllerindeki aĢk, 
baĢlarındaki ilahî sevgi ne beĢ vakitle yatıĢır, ne de beĢ yüz bin vakitle geçer gider!‖10 ―ÂĢık çocuğa 
benzer; memeden süt emer durur. O, iki dünyada da sütten baĢka bir Ģey bilmez.11  

 

Akıl ve AĢk 

Tasavvufî düĢüncede Ģüphesiz en çok tartıĢılan konulardan biri de akıl ve aĢk iliĢkisidir: Akıl menfaat 
peĢinde koĢarken aĢk kendini feda eder. Ayrıca salt akıl aĢığın hallerini idrak edemez: Hz. Mevlânâ ―Akıl 
ve AĢk‖ baĢlığı altında Ģunları ifade eder: ―Akıl, hiç ümitsizlik yolunu tutar mı? O tarafa koĢmak için aĢk 
lazımdır ki, baĢını ayak etsin de koĢup gitsin. Hiç bir Ģeye aldırmayan akıl değil, aĢktır. Akıl, fayda elde 
edeceği Ģeyi arar. AĢk yılmaz, yanar, yakılır ve canını sakınmaz. Değirmen taĢının altındaki buğday gibi, o 
da ezilir, belalara katlanır, sabreder.‖12 ―Zaten cüz‘î olan akıl, gizli Ģeyleri bilir görünmekle beraber, aĢkı 
inkâr eder.‖13 Mevlânâ‘ya göre, akıl, aĢkın hallerini Ģerhe cesâret edince, balçığa batmıĢ bir eĢek gibi âciz 
kalır. AĢk, rûhânî ve mânevî bir hâl olduğundan onun hakîkat ve mâhiyeti yalnız ona nail olanlara malum 
olur. Yoksa aklî deliller, o hakîkatin binde birini bile tarif edemez.14 Cüz‘î akıl her ne kadar zekî olsa da, 
ilâhî aĢkı anlayamaz. Zira cüz‘î aklın sahası maddiyât, ilâhî aĢkın sahası ise nihâyetsiz rûhaniyet âlemidir.15  

Mevlânâ‘ya göre akıl ecelden korkarken aĢk ölümü bir vuslat vasıtası olarak görür: ―Akıl ecelden 
titremede, aĢk ise sevinç ve neĢe içinde eceli beklemektedir. TaĢ ve kerpiç hiç yağmurdan korkar mı?‖16 
―AĢk derdine bir dost yoktur. ÂĢıkın bu maddî dünyada bir tek mahremi bile bulunamaz. ÂĢıktan daha 
deli ve dîvâne kimse yoktur. Akıl onun sevdasına karĢı kördür, sağırdır. Çünkü âĢıkın deliliği, herkesin 
bildiği delilik değildir. Tıp bilgisinde aĢk derdine deva yoktur.‖17 

―KiĢi bilir ki; zeki olmak, akıllı geçinmek Ġblis‘tendir. AĢk ve kulluk da Hz. Âdem‘dendir. ġeytan gibi 
zeki olanlar, denizde yüzenler gibidir. Koca bir denizde yüzen kimsenin kurtulması nadirdir. Ġlahî aĢk, 
seçkin müminler için bir gemi gibidir. Bu gemiye binenler felâkete uğramazlar; kurtuluĢa ererler.‖18 

Hz. Mevlânâ aklı Miraç gecesinde Sidretü‘l-Müntehâ‘dan öteye geçemeyen Cebrâil (a.s)‘a, aĢkı ise 
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Peygamberimiz (s.a.v) ‘in haline benzetir: ―Akıl, Cebrâil gibi der ki: "Ey Ahmed, bir adım daha atarsam 
yanarım. Ey can pâdiĢahı, artık beni burada bırak; sen yürü, ileri git, benim hududum burasıdır.‖1 

Süleyman Çelebi bu olayı Ģöyle ifade eder: Cebrâil (a.s)‘ın: 

―Ger geçem bir zerre denlü ilerû 

Yanarım baĢtan ayağa ey ulû‖ 

Demesine mukabil, Peygamberimiz (s.a.v) Ģöyle mukabelede bulunmuĢtu: 

―Çün ezelden bana aĢk oldu delil 

Yanar isem ben yanayım ey Halîl.‖2 

Akıl, sürekli maslahatı gözettiğinden, iĢlerin iyisini kötüsünü maslahata göre değerlendirir. Bundan 
sonra vücût ile ilgilenir ve kalp temizliğine çalıĢır. Vehim ve vesveseler karĢısında sürekli yeni deliller 
peĢinde koĢar. Bunun ise sonu yoktur. Bu yüzden sadece akılla manevî yolculukta muvaffak olmak güç 
hatta imkânsızdır. AĢk ise, insanı manevî yolculuğunda taĢıyacak külfetsiz bir buraktır. Hatta aĢk, dinin 
özü ve esasıdır. AĢk, yakıcı bir ateĢtir. Sâlikin kalbine düĢünce çabucak maddî ve manevî rabıtasını 
ortadan kaldırarak, onu gönlünü bağlayan her Ģeyden kurtararak Hakk‘a yöneltir. Öyle ki, sâlik artık bir 
an bile akıbet ve maslahatı düĢünmez. Ezelî sevgilisinin tarafına doğru yol alırken, hiçbir Ģeyin farkında 
olmaz. ġüphe duygusu onu saramaz.3 

Kurân-ı Kerîm ve hadîs-i Ģerîflerden ilahî aĢk bahsinde Ģu aĢamalar çıkarılabilir: 

Anaya-babaya ihsan 

MürĢidlere saygı 

Ehl-i Beyt‘e bağlılık ve hürmet 

Kâinatın Efendisine (s.a.v) duyulan aĢırı muhabbet/aĢk 

Allah Teâlâ‘ya vuslat.4 

Mevlânâ‘ya göre varoluĢ heyecanının temelinde aĢk duygusu vardır. AĢk olmasaydı varlık da olmazdı. 
AĢka düĢen kiĢi her türlü korkudan azadedir. AĢk duygusu kendisi dıĢındaki her Ģeyi bünyesinde eriterek 
içselleĢtirir. ÂĢık maksuda erme noktasında hiçbir vasıtaya ihtiyaç duymaz. O maksuda erme noktasında 
kendi iç vasıtalarına sahiptir. Mevlânâ‘ya göre aĢk maksuda ulaĢmada bir vasıtadır. Yoksa bir hedef 
değildir. ÂĢık aĢk hallerinden bahsetmez. KonuĢsa da meramını anlatacak pek kimse bulamaz. AĢk vuslat 
yolunda her türü engeli ortadan kaldırma gücüne sahiptir. Her insan âĢık olabilir. Fakat aĢığın değeri 
maĢukun letafetine bağlıdır. Ona‘a göre mecazî aĢk ilahî aĢka dönüĢürse bir anlam kazanır. Ömür boyu 
mecazî aĢkta kalan insan maĢukun gerçek yüzüyle karĢılaĢtığında hüsrana uğrar. ÂĢık diğer insanların 
aksine derdinden memnundur. Onun dermanı bu derdin içinde gizlidir. Hak aĢığı ibadetini sevap 
kazanmak için yapmaz. Bizatihi ücretini Hakk‘ın tecellisi olarak almak ister.  

Sonuç olarak Ģunu söyleyebiliriz ki, insanlığın en önemli ortak noktalarından birisi de aĢk duygusuna 
sahip olmaktır. Bu duygu tarih boyunca fertleri ve toplumları derinden etkilemiĢ her toplum kendi 
inancına, kültürüne uygun olarak bir aĢk anlayıĢı ve bir aĢk felsefesi geliĢtirmiĢtir. Bu bağlamda tam bir 
fıtrat dini olan Ġslâm ve bu dinin bir ürünü olan Ġslâm toplumu da bu ulvî duyguya sıkı sıkıya sarılmıĢ, aĢk 
duygusunu Ġslâm medeniyetinin mayası haline getirmiĢtir. Bu görevi de Ġslâm toplumu adına Hz. 
Mevlânâ gibi mutasavvıflar üstlenmiĢ, diğer medeniyetlerden farklı olarak ilahî boyutu da olan üstün bir 
aĢk felsefesi ortaya koymuĢlardır. Bu felsefe ile tarihe damgasını vurmuĢ olan Ġslâm medeniyetini 
kurmuĢlardır. Bu bağlamda Hz. Mevlânâ ön plana çıkmıĢ onun bütün mahlûkatı kuĢatan aĢk felsefesi 
bütün insanlık tarafından kabul görmüĢ ve klasikleĢerek günümüze kadar gelebilmiĢtir.  
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