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Mevlânâ’ya göre eğitim uzun süreli bir olgu olduğu için her safhası 
ayrıntılı olarak hesaplanmalı ve planlanmalıdır. Mevlânâ, eğitim ve 
eğitimci bazında kendine özgü metotlar geliştirmiştir.  Mevlânâ’nın 
eğitimi durmayan daima ileriye açılan ve hiç doymayan bir süreçtir. 
Özellikle Mevlânâ’nın Mesnevi’si, eğitimde kullanılabilecek çok önemli 
materyallerden biridir. Mevlânâ, Mesnevî’de çeşitli konularla ilgili 
görüşlerini aktarırken çeşitli edebî sanatlardan yararlanmış ve 
düşüncelerini daha çok birtakım metaforlarla izah etmeye çalışmıştır. 

Mevlânâ eğitimi, gerçek benliğini kazanma noktasında yeniden yapılanma 
olarak ifade etmiştir. “Hamdım, piştim, yandım” sözleri insanın yaşamda 
nasıl yetişmesi gerektiğinin en güzel ifadesidir. Yeniden yapılanmak ve bu 
doğrultuda yaşamı sürdürebilmek noktasında bireylerin yaşam boyu 
öğrenen olması beklenmektedir. Çünkü Mevlânâ Mesnevî’de bilgili 
olmanın ölçüsünün tecrübe ve öğrenme olduğunu belirterek aklın 
eğitimine  dikkat çekmiştir.

Mesnevî’nin yaşam boyu öğrenme bağlamında ele alınması bu açıdan 
oldukça önemlidir. “Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve arayanlara 
doğru yolu gösterecek, onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir.” 
sözleriyle Mevlânâ, Mesnevî’nin rehberlik ve öğreticilik konusundaki 
önemine dikkatleri çekmiştir. Bu çalışmayla Mesnevi’de yer alan ve zengin 
bir materyal türü olan kıssalarda yaşam boyu öğrenme yaklaşımına ilişkin 
mesajlar tespit edilerek, yaşam boyu öğrenme yeterlikleri, eğitim ve 
eğitimci kapsamında kategorize edilecektir. Bunun sonucunda bu  
çalışmanın, eserin farklı bakış açılarıyla daha bilinçli bir şekilde 
okunmasına ve algılanmasına aracılık edeceği beklenmektedir. Böylece 
yaşam boyu öğrenen ve öğreten olma yolunda eğitim ve eğitimcilere 
Mesnevi’nin etkin bir kaynak olarak kullanılması 
noktasında ışık tutacağı düşünülmektedir.
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ÖNSÖZ

Mevlânâ’ya göre eğitim uzun süreli bir olgu olduğu için her safhası ayrıntılı 
olarak hesaplanmalı ve planlanmalıdır. Mevlânâ, eğitim ve eğitimci bazında 
kendine özgü metotlar geliştirmiştir. Mevlânâ’nın eğitimi durmayan daima 
ileriye açılan ve hiç doymayan bir süreçtir. Özellikle Mevlânâ’nın 
Mesnevi’si, eğitimde kullanılabilecek çok önemli materyallerden biridir. 
Mevlânâ, Mesnevî’de çeşitli konularla ilgili görüşlerini aktarırken çeşitli 
edebî sanatlardan yararlanmış ve düşüncelerini daha çok birtakım 
metaforlarla izah etmeye çalışmıştır.

Mevlânâ eğitimi, gerçek benliğini kazanma noktasında yeniden yapılanma 
olarak ifade etmiştir. “Hamdım, piştim, yandım” sözleri insanın yaşamda 
nasıl yetişmesi gerektiğinin en güzel ifadesidir. Yeniden yapılanmak ve bu 
doğrultuda yaşamı sürdürebilmek noktasında bireylerin yaşam boyu 
öğrenen olması beklenmektedir. Çünkü Mevlânâ Mesnevî’de bilgili olmanın 
ölçüsünün tecrübe ve öğrenme olduğunu belirterek aklın eğitimine dikkat 
çekmiştir.

Mesnevî’nin yaşam boyu öğrenme bağlamında ele alınması bu açıdan 
oldukça önemlidir. “Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve arayanlara 
doğru yolu gösterecek, onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir.” 
sözleriyle Mevlânâ, Mesnevî’nin rehberlik ve öğreticilik konusundaki 
önemine dikkatleri çekmiştir. Bu çalışmayla Mesnevi’de yer alan ve zengin 
bir materyal türü olan kıssalarda yaşam boyu öğrenme yaklaşımına ilişkin 
mesajlar tespit edilerek, yaşam boyu öğrenme yeterlikleri, eğitim ve eğitimci 
kapsamında kategorize edilecektir. Bunun sonucunda bu çalışmanın, eserin 
farklı bakış açılarıyla daha bilinçli bir şekilde okunmasına ve algılanmasına 
aracılık edeceği beklenmektedir. Böylece yaşam boyu öğrenen ve öğreten 
olma yolunda eğitim ve eğitimcilere Mesnevi’nin      etkin      bir      kaynak       
olarak       kullanılması noktasında ışık tutacağı düşünülmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi BAP biriminin 2018-169 numaralı projesi 
olup yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanmıştır. Doç. Dr. Gülenaz Selçuk’un 
yürütücülüğünü yaptığı projede Doç. Dr. Bilal ELBİR, Dr. Öğr. Üyesi 
Fatma Şükran ELGEREN ve Doç. Dr. Kadir ADAMAZ yardımcı 
araştırmacı olarak katkı sağlamışlardır. “Yaşam Boyu Öğrenmenin 
Penceresinden Mevlânâ’nın Mesnevisinde Eğitim ve Eğitimci” başlığıyla 
kitaplaştırılan proje yayınının alana katkı sağlamasını temenni ederiz.





I 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ ................................................................................................. I 

İÇİNDEKİLER ................................................................................... I 

ŞEKİL DİZİNİ ................................................................................. III 

GİRİŞ .................................................................................................... 1 

BİRİNCİ BÖLÜM ............................................................................ 11 

YÖNTEM .......................................................................................... 11 

Araştırmanın Modeli ............................................................... 11 

Evren ve Örneklem ................................................................ 12 

Verilerin Toplanması ve Analizi ........................................... 12 

İKİNCİ BÖLÜM .............................................................................. 15 

BULGULAR ...................................................................................... 15 

Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri ...................................... 15 

Anadilde İletişim ........................................................... 16 

Yabancı Dilde İletişim Yeterliği ................................. 21 

Matematiksel, Bilimsel ve Teknolojik Yeterlikler .... 24 

Dijital Yeterlikler .......................................................... 27 

Öğrenmeyi Öğrenme Yeterliği ................................... 28 

Sosyal ve Vatandaşlık Yeterlikleri .............................. 42 

İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Yeterliği .................... 52 

Kültürel Farkındalık ve İfade Etme Yeterliği ........... 58 

Eğitim ....................................................................................... 66 



II 

Eğitimci .................................................................................... 83 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ........................................................................ 107 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER..................................... 107 

KAYNAKLAR ................................................................................ 115 



III 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 1. Eğitimcide Bulunması Gerekli Beceri ve Yetenekler. ....... 6 

Şekil 2. “Yaşam Boyu Öğrenmenin Penceresinden Mevlânâ’nın 

Mesnevi’sinde Eğitim ve Eğitimci” Çalışmasının Kategorileri ....13 

Şekil 3. Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri ....................................14 



1 

GİRİŞ 

İnsanlığı ilgilendiren çok çeşitli mevzulara değinen, her iki 

âlemle ilgili sorulara cevaplar veren Mevlânâ’nın çağları aşan 

mesajları, 21. yüzyılın modern dünya insanına ışık tutmaktadır. 

Hayatı eğitim ve eğiticilikle geçen Mevlânâ, eserlerini de insanları 

eğitmek amacıyla kaleme almıştır. Türk-İslam medeniyetinin 

yetiştirdiği en kuvvetli şahsiyetlerden biri olan Mevlânâ’nın en 

tanınmış eseri Mesnevî, insana dair hemen her hususa yer vermesi 

sebebiyle çok farklı ilim dallarında, sayısız çalışmaya konu olmuş 

ve hâlâ da olmaya devam etmektedir.   

Mesnevi, Mevlânâ’nın İslâm dünyasında mukaddes kitap 

saygısıyla tanınmış ve çok sevilmiş bir eseridir (Banarlı, 1983:313). 

Öyle ki Mesnevi, İslâm kültürünün en yaygın ve en önemli 

eserlerinden biri olarak ifade edilmektedir (Öngören, 2004). 

“Kur’ân’ın Tefsiri”, “Ruhların Cilası” ve “Allah Âşıklarının 

Kitabı” olarak Mevlânâ tarafından nitelendirilen Mesnevî; dinî, 

tasavvûfî ve sosyal hayatla ilgili akla gelebilecek hemen her konuda 

bilgiler içerirken aynı zamanda 13. yüzyıl Anadolu’sunun sosyal 

ve kültürel özelliklerini de yansıtmaktadır (Erkek, 2008:1).

Mevlânâ, Mesnevi’sinde peygamber ve evliyalara ait 

menkıbelerden yararlanarak hikmetler de sunmaktadır. 

Astronomiden tıbba; din, felsefe ve sosyal bilgilerden psikolojiye 

kadar maddi ve manevi nice ilimlerin ışığı altında söylenmiş hikmet 

dolu hikâyeler Mesnevi’yi asırlardan beri her zekâyı tatmin edecek 

bir bilgi, ilham ve tefekkür kaynağı olmuştur (Banarlı, 1983:314). 

Tasavvuf konusunda verdiği bilgiler ve içerisinde yer alan 

hikayeler, atasözleri, deyimlerle Mesnevi bir kültür hazinesi 

konumundadır (Mengi, 2010). Günümüzdeki felsefik, sosyolojik 

ve psikolojik konulara dair çözümlemeleri içinde taşıyan Mesnevi, 
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tasavvufun tüm inceliklerini içinde toplamaktadır (Erkek, 

2008:18). 

Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî’nin vefatından sonraki olgunluk 

döneminde Mesnevî’yi yazmıştır. Eserin ilk 18 beytini kendisi 

yazan Mevlânâ, geri kalan büyük kısmını da Hüsameddîn 

Çelebî’ye, söylemek suretiyle yazdırmıştır (Banarlı, 1983:314). 

 Mesnevî’nin yazımına takriben 657/1258 tarihinde 

başlanmış ve birinci cilt 660/1261 tarihinde tamamlanmıştır. 

Birinci cildin yazılmasından sonra yazma işine iki yıl kadar ara 

verilmiştir. 662/1263 tarihinde tekrar yazıma başlanarak 6. cildin 

tamamlandığı 672/1273 yılına kadar devam edilmiştir (Fürüzanfer, 

1986 Akt: Çelik, 2005: 671). 

Başta İslam dünyasında olmak üzere oldukça büyük bir 

şöhret kazanmış Mesnevî, kaleme alındıktan kısa süre sonra çeşitli 

dünya dillerine çevrilmiş ve bu eseri anlayabilmek için şerhler 

yazılmıştır (Topal, 2007: 40). Farsça manzum olarak yazılmış, 6 cilt 

ve 25618 beyitten meydana gelen Mesnevî; Türkçe, İngilizce, 

Arapça, Urduca ve Fransızca gibi pek çok dilde tam metin olarak 

tercüme edilmiş ve yayınlanmıştır. Günümüzde çeşitli eserlerin 

yazılmasına vesile olan bu eserin birçok Türkçe çevirileri de 

bulunmaktadır (Ergün, 2016: 13). 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Şark-İslam Klasikleri 

serisinin ilk kitabı olarak Abdulbaki Gölpınarlı tarafından Türkiye 

Türkçesine uyarlanan Mesnevi, 1941-1946 yıllarında basılmıştır 

(Çağlar, 2018). Mesnevî kütüphâne katalogları ve matbu 

nüshalarda çoğunlukla Mesnevî-î Manevî ismiyle anılırken, bunun 

yanında Mesnevî-î Mevlevî ve Mesnevî-î Şerîf şeklinde anıldığı da 

görülmektedir (Güleç, 2008). 

Mesnevi'de her beytin aynı vezinde fakat ayrı ayrı kafiyeli 

olması nedeniyle büyük bir yazma kolaylığı vardır. Eğer uzun 

sürecek konular veya hikâyeler şiir yoluyla söylenilecekse, kafiye 

kolaylığından dolayı mesnevi tarzı seçilmektedir. Mesnevi'nin 
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vezni: Fâ’ilâtün- Fâ’ilâtün- Fâ’ilün'dür (Görmek, 2019). Kitabın 

nazım şekli sebebiyle Mevlânâ eserine, ikili-ikişer anlamına gelen 

Mesnevî adını vermiştir. Mesnevî hem zâhir hem de bâtın ilmini 

bünyesinde barındırmaktadır. Sâliklere zâhir olan şeriat ve tarikat 

yolunu, bunun yanında bâtın olan hakîkat yolunu da anlatan bir 

kitaptır (Karapınar, 2015:121). Mevlânâ’nın eserini yazarken 

kullandığı sembolik dil oldukça önemlidir. Mevlânâ Mesnevî’de 

ana söylemini, etkisinde kaldığı Feridüddîn-i Attar ve İbn-i Arabî 

gibi şahsiyetlerin eserlerinde kullanmış oldukları sembolik dil 

anlayışı üzerine kurmuştur (Demirel, 2012: 916). 

Mesnevî, Anadolu’da yüzyıllar boyunca okunup dinlenen 

ahlaki ve edebi eserler içerisinde farklı ve önemli bir yer 

tutmaktadır. Mevlânâ, Mesnevîsinde öğretici ve bilgilendirici bir 

yol izlemiştir. Yaşadığı yıllara kadar hayata geçen anlayışı, dini ve 

tasavvufi bilgileri konu edinmiştir. Mesnevîde Tasavvufi anlayış 

çerçevesinde aşk, sabır, gayret, tevekkül, ilim …vb gibi pek çok 

kelime ve kavram ele alınmıştır (Kaska, 2016). Çevresindekilere yol 

gösteren ve tavsiyelerde bulunan Mevlânâ'nın, Mesnevî‟yi 

hikâyeler dizisi şeklinde sunan bir üslubu tercih etmesinin önemli 

gerekçeleri bulunmaktadır. (Karaismailoğlu, 2005: 130). 

Temelde eğitim kitabı olan Mesnevi, bir bilinçlendirme 

öğretisidir. Aynı zamanda Anadolu ruhunu ortaya koyan Mesnevi, 

neyin eşlik ettiği fon müziği miraç lirizmiyle dolu bir aranış 

yolculuğunu da ifade etmektedir (Karakoç, 2012). Mesnevî, genel 

olarak insanın eğitimi üzerine kurulmuştur. İnsanın kendinin 

farkında olması ve daha sonra bu farkındalık doğrultusunda 

merkezden en uç noktaya kadar bütün gerçekleri kavraması 

eğitimin ana amacıdır (Demirel, 2007). Mevlânâ, eğitimin 

tanımında insanı merkeze almış, her şeyi ona adamış ve tabiattan 

örnekler vererek onun bir sanat olduğuna vurgu yapmıştır. Hatta 

insanı bir gelişme, değişme, olgunlaşma ve zenginleşme sanatı 
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olarak ifade etmiştir. İnsanın iç alemine nüfus edebilmeyi insana 

şekil vermek için önemli bir sanat olarak görmüştür. Bu 

doğrultuda Mevlânâ eğitim faaliyetini; can verme, tazelendirme ve 

biçime sokma olarak tanımlamıştır (Usta, 1995: 30).  

Ayrıca Mevlânâ, eğitimin gücünü ifade ederken eğitimin 

sınırına da dikkat çekmektedir. Mevlânâ’ya göre eğitim var olanı 

geliştirir, olmayanı var edemez. “İsa, bakırını altın eder, altının varsa 

mücevher yapar, mücevherin varsa onu daha da güzelleştirir, aydan da, 

güneşten de daha güzel bir hale sokar”? (Özdemir, 2011). 

Öte yandan Mevlânâ, Mesnevi’de eğitsel uygulamaların 

kişiye göre değişmesi üzerinde durmakta ve eğitimin 

bireyselleştirilmesinin önemine işaret etmektedir. Bunun yanında 

Mevlânâ konulara hem renk katmak hem de anlaşılmasını 

kolaylaştırmak ve sıkıcılığı gidermek amacıyla, Mesnevî’deki bütün 

fablları, temsilleri, örnekleri, kıssaları, atasözlerini ve deyimleri 

eğitsel amaçlarla kullanmıştır (Doğan, 2017). Özellikle 

anlatımlarında sürekli olarak somut örnek ve temsillere yer 

vermesi seviyeye göre anlatım tarzını bir yöntem olarak 

benimsediğini göstermektedir (Özdemir, 2011).  

Mevlânâ, Mesnevî’de kıssaları bir anlatım aracı olarak 

kullanmıştır. Mesnevî’deki öğretisini kıssa ile anlatım tekniği 

üzerine inşa etmiştir. Bir kıssada bazen bir konu işlendiği gibi 

bazen de birkaç konu birlikte ele alınmaktadır. Ayrıca Mesnevî, 

içeriğindeki kıssalarla yetişkinler için de eğitici bir rol görevini 

üstlenmektedir (Işıkdoğan, 2007).  

Eğitimin temeline Mevlânâ, ihtiyaç kavramını koymuştur. 

Ona göre insan ham kabiliyetlerle dünyaya gelmiş ve bu 

kabiliyetlerin gelişebilmesi için bir eğiticiye ihtiyaç duymaktadır 

(Bayraklı, 1991). Mevlânâ’ya göre öğrenci, eğitim ve öğretim 

faaliyetleri gerçekleştirilirken hocasının elinde kıvranan bir balık 

gibi öteye beriye dönerek şekil almalıdır (Özdemir, 2011). 
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Mevlânâ eğitimciler için “şeyh”, “pir”, “mürşid”, “gönül 

sahibi”, “arif” ve “kâmil insan” kavramlarını kullanmıştır. 

Kullanılan kavramlar fazla olsa da burada ifade edilen asıl amaç, 

(bugünün eğitimci kavramı) formasyonunu tamamlamış, eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren ve gerçek benliğini kazanmış 

bilge kişilerdir (Bayram, 2001). 

Mevlânâ bir eğitimcide bulunması gerekli beceri ve 

yetenekleri aşağıda şekil 1’de ifade etmektedir: 



6 

 
Şekil 1. Eğitimcide Bulunması Gerekli Beceri ve Yetenekler 

(Özdemir, 2011). 

Günümüz eğitim anlayışında da bu tür özellikler 

eğitimcilerde bulunması istenilen beceri ve yetenekler olarak ön 

plana çıkmaktadır. Mevlânâ eğitimcinin birçok üstün özelliğe sahip 

“Eğitimci Affedici Olmalıdır” 

“Eğitimci Sabırlı Olmalıdır.”

“Eğitimci Yüceltici Olmalıdır.”

“Eğitimci Rehber Olmalıdır.”

“Eğitimci Mesleki Bilgiye Sahip Olmalıdır.”

“Eğitimci Meslek Sevgisine Sahip Olmalıdır.”

“Eğitimci Aydınlatıcı Olmalıdır.”

“Eğitimci Yumuşak Kalpli Olmalıdır.”

“Eğitimci Olgunlaştırıcı Olmalıdır.”

“Eğitimci Gönül Ehli Olmalıdır.”

“Eğitimci İlahi Aşka Sahip Olmalıdır.”



7 

olmasını beklemektedir. Bu durum Mevlânâ’nın eğitime dair 

görüşlerinin evrensel bir değer taşıdığının en önemli göstergesidir 

(Özdemir, 2011). 

Mevlânâ’ya göre eğitim uzun süreli bir olgu olduğu için her 

safhası ayrıntılı olarak hesaplanmalı ve planlanmalıdır. Mevlânâ, 

eğitim ve eğitimci bazında kendine özgü metotlar geliştirmiştir. 

Mevlânâ’nın eğitimi durmayan daima ileriye açılan ve hiç 

doymayan bir süreçtir. Özellikle Mevlânâ’nın Mesnevi’si, eğitimde 

kullanılabilecek çok önemli materyallerden biridir. Mevlânâ, 

Mesnevî’de çeşitli konularla ilgili görüşlerini aktarırken çeşitli edebî 

sanatlardan yararlanmış ve düşüncelerini daha çok birtakım 

metaforlarla izah etmeye çalışmıştır.  

Mevlânâ, Mesnevî’nin daha başlangıcında insanın eğitime 

duyduğu ihtiyacı belirtmiş ve eserini bunun üzerine 

temellendirmiştir. İnsan “ham”dır ve noksanlıkları vardır. İnsan 

dünyaya bu hamlıkla ve noksanlıklarla gelir. Mevlânâ’nın amacı da 

bu eksikliklerin giderilmesi ve insanın hak ettiği değeri 

kazanmasıdır (Çiçek, 1996: 78).  

Mevlânâ insanın akıl ve nefsten yaratıldığını, doğruya ve 

güzele ulaşma sürecinde eğitimin önemli bir aracı olduğunu bu 

nedenle öncelikle insanın tanınması gerektiğini ifade etmiştir. 

Eğitim yoluyla Mevlânâ, aklını en doğru şekilde kullanan ve nefsini 

yenmiş bir insan tipini oluşturmayı hedeflemiştir. Çünkü nefs ve 

akıl terbiyesi kişilerarası ilişkilerin daha sağlıklı hale gelmesinde 

oldukça önemli bir role sahiptir. Mevlânâ eserlerinde, insanın 

hamlığından kaynaklı arayış içerisinde olduğunu ve bu hamlığını 

giderecek olanın ise eğitim olduğunu vurgulamaktadır (Doğan, 

2017).  

Mevlânâ eğitimi, gerçek benliğini kazanma noktasında 

yeniden yapılanma olarak ifade etmiştir. “Hamdım, piştim, 

yandım” sözleri insanın yaşamda nasıl yetişmesi gerektiğinin en 

güzel ifadesidir. Yeniden yapılanmak ve bu doğrultuda yaşamı 
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sürdürebilmek noktasında bireylerin yaşam boyu öğrenen olması 

beklenmektedir. Çünkü Mevlânâ Mesnevî’de bilgili olmanın 

ölçüsünün tecrübe ve öğrenme olduğunu belirterek aklın eğitimine 

dikkat çekmiştir. 

İnsanoğlu, yaratıldığı günden bu yana eğitim ve öğrenme ile 

iç içe olmuştur. Öğrendikleriyle hem yaşamını zenginleştirmek 

hem de kolaylaştırmak amacını taşımıştır. Mevlânâ, “Ben onun 

yolunun toprağıyım” (Gölpınarlı, 2010:152) sözleriyle bağlılığını dile 

getirdiği Hz. Peygamber’in, “Beşikten mezara kadar ilim 

öğreniniz” düsturu uyarınca, Mesnevî’sinde bütün insanlığı daimî 

bir öğrenme sürecine teşvik etmektedir. Mesnevi’nin sözü edilen 

bu özelliği, onu yaşam boyu öğrenme kavramı ile yakından ilgili 

hâle getirmektedir.  

Yaşam boyu öğrenme; beşikten mezara kadar olan süreçte 

bireylerin tüm bilgi, beceri ve niteliklerini kazanması ve bunları 

sürekli olarak güncellemesidir (Selçuk ve Uzunboylu, 2016). 

Formel eğitimin yanında her türlü informel eğitimi de kapsayan 

yaşam boyu öğrenme, bireylerin bilgi ve yeterliklerinin gelişimine 

katkı sağlayarak bilgi toplumuna uyumunu kolaylaştırmaktadır 

(Candy, 2003). Uzunboylu ve Hürsen (2011)’e göre yaşam boyu 

öğrenme, bireylerin sahip oldukları mesleki alanlarda yeterli 

düzeyde verim elde edebilmeleri ve hızla değişmekte olan toplum 

yapısına uyum sağlayabilmeleri noktasında etkili bir yaklaşımdır.  

Yaşam boyu öğrenme, yeterliklerin güncellenmesi yoluyla 

kişilere alternatif fırsatlar sunmak anlamına da gelmektedir. Yaşam 

boyu öğrenme; toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmek, bireylere öğrenme 

fırsatları sunarak kişisel gelişimlerine yön vermek ve ülkelerin ekonomik 

büyümelerini sağlamak şeklinde üç amaç etrafında toplanmaktadır. 

Yaşam boyu öğrenmenin hedefi, bireyin bu dönemlere uyumunu 

kolaylaştırarak kaliteli bir yaşam sürmesini ve gerekli bilgisel 

donanıma sahip olmasını sağlamaktır (Selçuk ve Uzunboylu, 

2016). 
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Avrupa birliği 1996 yılını yaşam boyu öğrenme yılı ilan etmiş 

üye ve aday ülkelerle müzakereler yaparak ileriye dönük hedefleri 

içeren yaşam boyu öğrenme projeleri geliştirmiştir (Akbaş ve 

Özdemir, 2002). 2000 yılında Lizbon’da gerçekleşen konsey 

toplantısında, “Avrupa’yı dünyadaki en dinamik ve rekabetçi bilgi temelli 

toplum yapmak” stratejisi benimsenerek, “Yaşam Boyu Öğrenme 

Bildirisi (Memorandum on Lifelong Learning)” sunulmuştur (Beycioğlu 

ve Konan, 2008). Ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından; “anadilde 

iletişim”, “yabancı dilde iletişim”, “matematiksel yeterlik, fen ve teknolojide 

yeterlik”, “dijital yeterlik”, “öğrenmeyi öğrenme”, “sosyal ve vatandaşlık 

yeterlikleri”, “inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği” ve “kültürel 

farkındalık ve ifade etme yeterliği” şeklinde yaşam boyu öğrenmede 

sekiz anahtar yeterlikler belirlenmiştir (Figel, 2007: 4). 

Literatür incelendiğinde, birçok araştırmacı (Borat, 2010; 

Diker Coşkun ve Demirel, 2012; Holmes, 2002; Jarvis, 2004; 

Kulich, 1982; White, 1982; Erdamar, 2015; Soran, Akkoyunlu ve 

Kavak, 2006; Şişman, 2012; Uzunboylu ve Hürsen, 2011) 

tarafından yaşam boyu öğrenmenin farklı yönleriyle tanımlandığı 

görülmektedir. 

Mesnevi’nin yaşam boyu öğrenme açısından incelenmesinde 

ise, Mevlânâ’nın Mesnevi’de ortaya koyduğu fikirlerin daha iyi 

anlaşılması amacıyla onun hayatı hakkında kapsamlı bilgiler ihtiva 

eden eserler (Alıcı, 1986; Bayram, 2001; Can, 1995,1997; Çiçek, 

1996; Çiftçi, 2005; Eflâki, 1989; Erdinç, 2003; Sipehsalar, 2011; 

Gölpınarlı, 1953,1963, 1974,1999, 2010; Yücel, 2007; Moradı, 

2015; Nesterova, 2011; Önder, 1986; Schimmel, 1963; Sultan 

Veled, 2014; Türkmen, 2007; Uludağ, 2016; Usta, 1990; Yıldırım, 

2013) kaynak olarak incelenmiştir. Çalışmada, Mesnevi 

tercümelerinden Şefik Can (2002)’a ait olan eserin 1. ve 2. ciltleri 

temel alınmıştır. Bu eserin seçilme nedeni, yazarın titiz çalışması 

ve eserde kullanılan dilin günümüz Türkçesine yakın, sade ve 

anlaşılır olmasıdır.   
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Bu kadar kapsamlı ve derin bir eğitimsel içeriğe sahip olan 

Mesnevî’nin yaşam boyu öğrenme bağlamında ele alınması bu 

açıdan oldukça önemlidir. “Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve 

arayanlara doğru yolu gösterecek, onları yönetecek ve onlara önderlik 

edecektir.” (Yeniterzi, 1997:32) sözleriyle Mevlânâ, Mesnevî’nin 

rehberlik ve öğreticilik konusundaki önemine dikkatleri çekmiştir. 

Bu çalışmayla Mesnevi’de yer alan ve zengin bir materyal türü olan 

kıssalarda yaşam boyu öğrenme yaklaşımına ilişkin mesajlar tespit 

edilerek, yaşam boyu öğrenme yeterlikleri, eğitim ve eğitimci 

kapsamında kategorize edilecektir. Bunun sonucunda bu 

çalışmanın, eserin farklı bakış açılarıyla daha bilinçli bir şekilde 

okunmasına ve algılanmasına aracılık edeceği beklenmektedir. 

Böylece yaşam boyu öğrenen ve öğreten olma yolunda eğitim ve 

eğitimcilere Mesnevi’nin etkin bir kaynak olarak kullanılması 

noktasında ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Mesnevi’de yer alan ve zengin bir materyal türü olan 

kıssalarda yaşam boyu öğrenme yaklaşımına ilişkin mesajların 

tespit edilerek, yaşam boyu öğrenme yeterlikleri, eğitim ve eğitimci 

kapsamında kategorize edildiği bu araştırmada nitel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 

yönelik nitel bir sürecin izlendiği; gözlem, görüşme ve doküman 

analizi gibi nitel veri toplama araçlarının kullanıldığı araştırmalardır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi kullanılmıştır. Araştırılması hedeflenen olgu veya 

olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi olarak 

tanımlanan doküman incelemesi, tek başına veri toplama yöntemi 

olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte 

kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışmada, Mesnevi 

tercümelerinden Şefik Can (2002)’a ait olan eserin 1. ve 2. ciltleri 

temel alınmıştır.  

Ayrıca, araştırmada verilerin analizi yapılırken betimsel 

analiz yaklaşımından yararlanılmıştır. Betimsel analizde elde edilen 

veriler, daha önceden araştırmacı/araştırmacılar tarafından 

belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır.  “Betimsel analiz 

yaklaşımında amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir 

biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik 

ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler açıklanır 

ve yorumlanır, neden- sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır” 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013).  
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Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evreni Mesnevî’nin kendisi olup örneklemi ise 

“Mesnevi” adlı eserin 1. ve 2. ciltleri oluşturmaktadır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Yaşam boyu öğrenmenin penceresinden Mevlânâ’nın 

Mesnevi’sinde eğitim ve eğitimciyi merkeze alan bu çalışmada, 

nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden biri olan 

doküman incelemesi yöntemi ve betimsel analiz yaklaşımından 

yararlanılmıştır. Betimsel analiz; betimsel analiz için bir çerçeve 

oluşturulması, tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, 

bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması olmak üzere 

dört aşamadan oluşmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Öncelikle 

temel kaynak olarak seçilen Mesnevi tercümelerinden Şefik Can’a 

ait olan eserin 1. ve 2. ciltlerinde yer alan ve zengin bir materyal 

türü olan kıssalarda yaşam boyu öğrenme, eğitim ve eğitimciye 

ilişkin mesajlar tespit edilmiştir. Daha sonra yaşam boyu öğrenme 

yaklaşımına ilişkin mesajlar ortak özellikleri bakımından yaşam 

boyu öğrenme anahtar yeterliklerine göre kategorize (Şekil 2) 

edilerek araştırmacılar tarafından oluşturulan “Mesnevi İnceleme 

Formu” na işlenmiştir.  Son olarak eser; yaşam boyu öğrenme 

yeterlikleri, eğitim ve eğitimci kapsamında araştırmacılar 

tarafından bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır.  
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Şekil 2. “Yaşam Boyu Öğrenmenin Penceresinden 

Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Eğitim ve Eğitimci” Çalışmasının 

Kategorileri 

 

Şekil 2’de görüldüğü üzere “Yaşam Boyu Öğrenmenin 

Penceresinden Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Eğitim ve Eğitimci” 

adlı çalışmada betimsel analiz için bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu 

bağlamda eser; “Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri” (Şekil 3), 

“Eğitim” ve “Eğitimci” şeklinde 3 kategoride ele alınmıştır. 

“Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlikler-Avrupa 

Çerçevesi”, Avrupa Parlamentosu tarafından yayımlanan önerilere 

yapılan bir eklemedir. Bu raporda anahtar yeterlikler; “anadilde 

iletişim”, “yabancı dilde iletişim”, “matematiksel yeterlik, fen ve 

teknolojide yeterlik”, “dijital yeterlik”, “öğrenmeyi öğrenme”, 

“sosyal ve vatandaşlık yeterlikleri”, “inisiyatif alma ve girişimcilik 
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yeterliği” ve “kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliği” olmak 

üzere sekiz ana başlıkta ele alınmaktadır (Figel, 2007). 

 
 

Şekil 3. Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri 

 

Yaşam Boyu Öğrenme 
Yeterlikleri

Anadilde 
İletişim 

Yabancı 
Dilde 

İletişim

Matematiks
el Yeterlik, 

Fen ve 
Teknolojide 

Yeterlik

Dijital 
Yeterlik

Öğrenmeyi 
Öğrenme

Sosyal ve 
Vatandaşlık 
Yeterlikleri

İnisiyatif 
Alma ve 

Girişimcilik 
Yeterliği

Kültürel 
Farkındalık 

ve İfade 
Etme 

Yeterliği
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İKİNCİ BÖLÜM 

BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde eserde yer alan ve zengin bir 

materyal türü olan kıssalarda yaşam boyu öğrenme yeterlikleri, 

eğitim ve eğitimciye ilişkin tespit edilen mesajların kategorilerine 

göre sınıflandırmaları, açıklamalar ve eserden alınan bölümler 

bulunmaktadır. 

 

Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri 

Avrupa Komisyonu gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 

2007 yılında yaşam boyu öğrenmenin sekiz anahtar yeterliğini 

belirlemiştir. Belirlenen yeterlikler, “anadilde iletişim”, “yabancı 

dilde iletişim”, “matematiksel yeterlik, fen ve teknolojide yeterlik”, 

“dijital yeterlik”, “öğrenmeyi öğrenme yeterliği”, “sosyal ve 

vatandaşlık yeterlikleri”, “inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği” ve 

“kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliği” şeklindedir. Yaşam 

Boyu Öğrenme Temel Yeterlik Alanları Avrupa Çerçevesi bilgi 

toplumu içinde kişisel başarı, aktif vatandaşlık, sosyal içerme ve 

istihdam için geliştirilmesi gereken gerekli sekiz kilit yeterlik 

belirlemiştir (Avrupa Komisyonu, 2007).  

Yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile bireyler, yeni bilgiler 

edinmenin yanı sıra, bilgiyi üreten, sürekli işleyen, etkili bir biçimde 

aktaran, öğrenmeyi öğrenen, uyum sağlama ve yeniliklere açık 

olma gibi becerileri becerileri de kazanmaktadır (İleri, 2017). 

Bunun yanında bireylerin yaşam boyu öğrenen olmaları için ön 

koşul olarak bir problemle karşılaşıldığında problemi 

çözebilmeleri konusunda kendilerine inanmaları ve öz yeterlik 
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inançlarının yüksek olması da oldukça önemlidir (Aydın, Selçuk ve 

Çakmak, 2018). 

Anadilde İletişim  

Anadil, bireyin yaşamı süresince yaşadığı topluma göre 

şekillenen, öncelikle beyindeki dil merkezinin olgunlaşmasıyla ve 

ardından sosyokültürel etkileşimlerle gelişen göstergeler dizgesidir. 

Birey; en iyi anadilinde düşünür, algılar, analizler yapabilir. Ayrıca 

dil, konuşulduğu toplumun ruhunu da yansıtmaktadır (Çelebi, 

2006). 

Avrupa Birliği temel yeterlik alanlarından birincisi olan 

anadilde iletişim, düşünce, duygu ve gerçekleri hem sözlü hem de 

yazılı biçimde (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) tüm 

toplumsal ve kültürel ortamlarda (eğitim ve öğretim, işyeri, ev ve 

serbest zaman) dil aracılığıyla uygun bir şekilde ifade edip 

yorumlama yeteneği şeklinde tanımlanmıştır (Avrupa Komisyonu, 

2007). 

Eserde anadilde iletişim yeterliği ile ilgili olarak tespit edilen 

beyitler aşağıdadır:  

 

• “Bize, hak yolunu gösteren gerçek aşkın mahremi, dostu, aklını 

yitirmiş âşıklardan başkası değildir. Konuşan dile, kulaktan gayri 

müşteri, tâlib yoktur.” s.14 

 

Açıklama: Bu beytitlerde Mevlânâ, âriflerin hakîkatten 

bahseden sözlerine, ancak Allah aşkıyla mest olanların talip 

olduğunu söyler. Allah aşkıyla kendinden geçip aklını yitirenler, 

yani gerçek manada Hakk olan sözü söyleyen âşıklar, konuşan dil; 

onların sözlerini dinleyen talipler de işiten kulak gibidir. Bu 

bakımdan konuşan dil gibi olan âşıklara kulaktan yani kalbi uyanık 

olan taliplerden başka müşteri yoktur. Beyitler bu bakımdan 

tasavvufi manada oldukça katmanlı bir anlam yapısına sahiptir. 
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Söz konusu beyitler, duygu, düşünce ve gerçeklerin dil aracılığıyla 

uygun şekilde ifade edilmesi bakımından anadilde iletişim 

yeterliğiyle de ilişkilendirilebilir.  

 

•  “Fakat kendi dilinden anlayanlardan, kendi dilini 

konuşanlardan uzak düşen kimse, yüzlerce dil, yüzlerce nağme 

bilse, yine dilsiz olur, susar.” s.16 

 

Açıklama: Bu beyit, eserde iki ayrı manaya gelecek şekilde 

okunabilmektedir. Beyit, önceki ve sonraki beyitlerle birlikte ele 

alındığında burada Mevlânâ’nın asıl maksadının, manevi makam 

olarak birbirinin dengi olmayan insanların, birbirlerinin hallerini 

anlayamayacağı olduğu söylenebilir.  Öte yandan aynı beyit, 

manevi halleri dillendirmek için de olsa ortak bir dile ihtiyaç 

duyulduğu şeklinde de okunabilmektedir. 

 

• “Ben, bu sırrı etraflıca açıklamayı, anlatmayı çok isterdim ama, 

zayıf akıllı birisinin ayağının kaymasından, inkâra düşmesinden 

korkarım.  

Vahdet sırlarının nükteleri, mânâlı sözleri, keskin çelik bir 

kılıca benzer. Eğer    kalkanın yoksa geriye doğru kaç.  

Bu elmas kadar keskin kılıcın karşısına kalkansız gelme. 

Çünkü kılıç acımadan keser, kesmekten ona usanç gelmez.  

Bu yüzden ben, nükteler kılıcını kınına koydum. Bu 

konuyu gereği gibi derinleştirmedim. Yanlış okuyan biri ters 

anlamasın, aykırı mânâ vermesin.” s. 47 

 

Açıklama: Bu beyitlerde Mevlânâ, tasavvufta anlaşılması en 

zor meselelerden biri olan ehadiyyet mertebesinden söz eder. Bu 

mertbenin tam olarak anlaşılması herkese nasip olmaz. Zira o ilahi 

sırlardan bir sırdır. Bu sebeple Mevlânâ, söz konusu sırrın 
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açıklanmasının zorluğuna binaen, sözü keskin bir kılıca benzetir. 

Bu sırrın ifşasının yanlış anlaşılması, ona aykırı mana verilmesi, 

kişinin kılıçla yaralanması gibidir. Söz konusu beyitler bu yönüyle, 

anadilde iletişim yeterliği ile birlikte okunabilir. Zira dil, duygu ve 

düşüncelerin karşılıklı olarak taraflara iletilmesinde bir aracı 

olmasına rağmen, iletişimdeki bir kopukluk ya da yetersizlik, 

taraflara ciddi surette zarar da verebilmektedir.  

 

• “Bir dili konuşmak, birbirinin dilinden anlamak, bir çeşit 

yakınlık, bir çeşit bağlılıktır. İnsan dilini bilmediği yabancılarla 

bir arada kalınca, bağlanmış, hapse düşmüş gibi olur.   

Aynı dili konuşan, nice Hindli ile nice Türk vardır ki, 

birbirleri ile anlaşırlar, ahbab olurlar. Fakat iki Türk birbirinin 

dilinden anlamazlarsa, birbirlerine yabancı kalırlar.”  s.78 

 

Açıklama: Eserde bu beyitlerin hemen öncesinde kuşların 

Hz. Süleyman peygamberin huzuruna varmaları ve Hz. 

Süleyman’ın da onların dilini anlaması, bütün kuşların böylece 

samimi bir dostla konuşur gibi rahatça ona dertlerini anlatmaları 

aktarılmaktadır. Bu beyitlerin hemen arkasından Mevlânâ 

Hazretleri kuşlar ve Hz. Süleyman arasında oluşan yakınlığı, 

birbirlerinin dilini anlamalarına bağlar. Alıntılanan beyitlerde 

görüldüğü üzere Mevlânâ, milletlerarası farklılıkların aynı dili 

konuşmakla ortadan kalkabileceğini vurgular. Fakat aynı milletten 

olan iki kişi birbirlerinin dillerini bilmiyorlarsa ırk birliği bir işe 

yaramamaktadır. Dolayısıyla anadilde iletişim yeterliği, insanlar 

arasındaki ırkî bağlantıdan daha önemli bir husus olarak karşımıza 

çıkar. 

 

• “Ey kardeş! Sen ancak bir düşünceden ibaretsin. Ondan başka 

neyin varsa kemiktir, kıldır. 
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Eğer düşüncen, mânevî varlığın gül ise, sen de gül bahçesisin; 

diken ise, külhana atılacak odun gibisin. 

Eğer gül suyu gibi latîf isen, hoş kokuyorsan, insanlar seni 

başlarına, yanaklarına sürerler; eğer sidik gibi pis kokuyorsan 

dışarıya atarlar.” s. 281 

 

Açıklama: Mevlânâ bu beyitlerde insanı yalnızca 

düşünceden ibaret bir varlık olarak nitelemektedir. Bu bakımdan 

insanlar düşüncelerinin iyi ya da kötülüğüne göre değerlendirilir. 

Burada dikkati çeken husus, düşünce kavramının yalnızca zihinde 

duran ve sahibini ilgilendiren bir kavram olarak ele alınmamasıdır. 

Mevlânâ’ya göre kişi düşüncesini sadece sözle ifade etmez; aslında 

insanın hali de bir tür iletişim biçimidir. Bu sebeple insanlar bizi 

düşüncemize yani düşüncenin dışa vurduğu halimize göre 

değerlendirir. Bu bakımdan söz konusu beyitler iletişim yeterliği ile 

ilgilidir. Çünkü iletişim yeterliği, kişinin farklı yollarla düşüncesini 

ifade etmesi ve yorumlaması esasına dayanır. 

 

• “Zaten her söz bir halin belirtisidir. Hal ele benzer; söz ise alete... 

Herkes kendi aletini kullanır. Kuyumcunun aleti, 

kunduracının elinde kuma atılmış tohuma benzer. 

Ayakkabı tamircisinin aleti de, çiftçinin elinde köpeğin 

önündeki saman, eşeğin yemliğindeki kemik gibidir.” s. 282 

 

Açıklama: Mevlânâ bu beyitlerde kişinin hâli ve sözleri 

arasındaki ilişkiye dikkat çekmekte ve sözü alete benzetmektedir. 

Mevlânâ’ya göre herkes kendi aletini, yani dilini kullanır ve bu yolla 

karşısındaki ile anlaşır.  Kuyumcunun aleti kunduracının elinde, 

ayakkabı tamircisinin aleti çiftçinin elinde nasıl işe yaramaz hale 

geliyorsa; insanların ortak bir dili kullanmaması da sağlıklı bir 

iletişimin gerçekleşmesine engel olur.  
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• “Bir padişah, ucuzca iki köle satın aldı. Onlardan birisi ile bir iki 

söz konuştu. 

Konuştuğu köleyi anlayışlı, zeki ve tatlı dilli buldu. 

İnsan, dilinin altında gizlidir. Şu dil can kapısının 

perdesidir. 

Bir rüzgâr perdeyi kaldırınca, içerisi bize görünür. Yani, 

bilmediğimiz, tanımadığımız bir kimse, hal gereği bir iki söz 

söyleyince, rûhunu örtmüş olan perde açılır da, onun iç yüzü, onun 

nasıl bir adam olduğu anlaşılır. 

Onun can evinde inci mi var, buğday mı var? O ev altın 

hazînesi mi? Yoksa yılan ve akrep yuvası mı, meydana çıkar.”  s. 

324 

 

Açıklama: Yukarıda sadece ilgili beyitlerini aldığımız bu 

hikâyede bir padişah, satın aldığı iki köleyi konuşturarak onları 

imtihan etmek ister. Bu kölelerden biri çok güzel bir dış görünüşe 

sahiptir. Ona bakanların içi açılır. Diğeri ise aynı durumda değildir. 

Bu ikinci kölenin dişleri kapkaradır ve ağzı kokmaktadır. Padişah 

önce güzel köle ile konuşur. Bu köle padişahı kendisine hayran 

bırakacak cevaplar verir. Padişah bu konuşmanın ardından o 

köleyi hamama gönderir ve dış görünüşü çirkin olan köleyi yanına 

çağırır. Ona, biraz önce hamama giden arkadaşının kendisi 

hakkında çok kötü sözler söylediğini anlatır. Fakat dışı güzel 

olmayan kölenin içi o kadar güzeldir ki arkadaşını yalancı 

çıkarmamak için onun kötü sözlerine mukabelede bulunmaz. 

Aksine o ne diyorsa doğrudur diyerek içinin güzelliğini ortaya 

koyar. Daha sonra padişah hamamdan dönen güzel köleyi aynı 

şekilde imtihan eder. Fakat sureti gönül açan kölenin, kendisi 

hakkında kötü sözler söylendiği yolundaki imtihandan geçmesi 

mümkün olmaz. Bu güzel köle, arkadaşı için ağza alınmayacak 
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hakaretlere başlayınca padişah durumu anlar ve güzel köleyi 

diğerinin hizmetine verir. Hikâyenin başında Mevlânâ:  

“İnsan, dilinin altında gizlidir. Şu dil can kapısının perdesidir.

   

Bir rüzgâr perdeyi kaldırınca, içerisi bize görünür. Yani, 

bilmediğimiz, tanımadığımız bir kimse, hal gereği bir iki söz söyleyince, 

rûhunu örtmüş olan perde açılır da, onun iç yüzü, onun nasıl bir adam olduğu 

anlaşılır. 

Onun can evinde inci mi var, buğday mı var? O ev altın hazînesi 

mi? Yoksa yılan ve akrep yuvası mı, meydana çıkar.” dizeleri ile insanın 

sözleriyle iletişim kurduğunu; fakat bunun da ötesinde sözlerinin 

kişiliğini yansıttığını veciz bir şekilde ifade etmektedir. Mevlânâ’ya 

göre kişinin aklının derecesi de sözleri ile alakalıdır. Nitekim 

Mevlânâ hikâyenin bir yerinde: “Şöyle otur da, bir iki hikâye söyle, söyle 

de aklının derecesini anlayayım." diyerek bu düşüncesini ortaya koyar. 

Dolayısıyla Mevlânâ’ya göre insanın seçtiği kelimeler ve 

düşüncesini ifade etme biçimi hem iletişimi sağlayan hem de 

kendisi ile ilgili muhatabına bazı ipuçları veren önemli bir 

husustur. 

Yabancı Dilde İletişim Yeterliği  

Avrupa Birliği temel yeterlik alanlarından ikincisi olan 

yabancı dilde iletişim yeterliği; duygu, düşünce ve gerçekleri hem 

sözlü hem de yazılı olarak (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) 

ve tüm toplumsal ve kültürel ortamlarda (eğitim ve öğretim, işyeri, 

ev ve serbest zaman) dil yoluyla uygun biçimde kendi istek ve 

ihtiyaçları doğrultusunda anlama, ifade etme ve yorumlama 

yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Yabancı dilde iletişim yeterliği 

aynı zamanda bireyin, sözcük, dilbilgisi ile sözlü etkileşimin 

özellikleri ve farklı dillerin kullanım biçimleri hakkında bilgi sahibi 

olmasını gerektirir. Ayrıca, arabuluculuk ve kültürlerarası anlayış 

gibi yetenekleri de gerektirmektedir (Avrupa Komisyonu, 2007). 
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Avrupa Komisyonu (2007)’na göre yabancı dilde iletişim 

için gerekli olan beceriler; sözlü mesajları anlama, konuşmaları 

başlatma, sürdürme ve sonuçlandırma ile bireyin ihtiyaçlarına 

uygun metinleri okuma, anlama ve üretme becerilerinden 

oluşmaktadır. Öte yandan; ültürel çeşitliliğin farkında olmak, 

kültürlerarası iletişim ile dillere karşı ilgi ve merak duymak bu 

yeterliğin olumlu tutumu içerisinde yer almaktadır.  

Eserde yabancı dilde iletişim yeterliğiyle ilgili beyitler 

aşağıdadır:  

 

• “Üzümü her biri başka bir adla tanıyan dört kişinin üzüm için 

kavgaya tutuşmaları 

Bir adam dört kişiye bir miktar para verdi. "Bu para ile 

işinize yarayanı alın!" dedi. Dört kişiden biri; "Bu parayı engür'e 

verelim." dedi. 

Öbür arkadaşı Arap idi. "Aksilik etme!" dedi. "Ben engür 

istemem, ineb isterim." 

Onlardan birisi Türk idi. "Ben ineb istemem, üzüm 

isterim." dedi. 

Rum olan bir başkası; "Bırakın bu lafları!" dedi. "Bu para 

ile istafil alalım." dedi. 

Derken dört kişi birbirleri ile çekişmeye, döğüşmeye 

başladılar. Çünkü adların anlamından haberleri yoktu. 

Onlar ahmaklıklarından, birbirlerine yumruk atıyorlardı. 

Çünkü bilgiden bomboş, bilgisizlikle dolu idiler. 

Orada çeşitli dil bilir, sır sahibi üstün bir er bulunsa idi 

onları uzlaştırır, barıştırırdı. 

Onlara derdi ki: "Ben bu para ile hepinizin istediğini 

alırım. 
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Hiçbir art düşünceye kapılmadan, hile yoluna sapmadan 

gönlünüzü bana verirseniz, bu paranız istediğiniz şeylerin hepsini 

yapar. 

Bu paranızla dördünüz de muradınıza erersiniz. Dört 

düşman uzlaşır, birleşir. 

Sizin her birinizin sözü ayrılık belirtir, savaş doğurur; 

fakat benim sözüm uzlaştırır, birleştirir." 

Yazık ki; Türk, Rum ve Arab'ın kavgasından engür ve 

ineb şüphesi çözülemedi. 

Mânâ dillerini bilen bir Süleyman gelmedikçe, bu ikilik 

ortadan kalkmaz.”        s. 531. 

 

Açıklama: Verilen kıssada bir adam dört kişiye bir miktar 

para bırakarak bununla işlerine yarayanı almalarını tembihler. Bu 

dört kişiden biri parayı “engür”e; biri “ineb”e; biri “üzüm”e; diğeri 

ise “istafil”e verelim der. Hikâyede verilen dört kişiden biri Arap, 

biri Rum, biri de Türk’tür. Açıkça söylenmese de engür 

kelimesinin Farsça olmasından hareketle, dördüncü kişinin de Fars 

yani İranlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu dört kişinin her biri kendi 

dillerince aslında aynı meyveden yani üzümden bahsetmektedirler. 

Fakat ortak bir dil konuşmadıkları ve yabancı dil bilmedikleri için 

birbirlerini anlayamazlar ve bu sebeple dövüşürler. Mevlânâ 

onların bilgisiz olduklarını ve çeşitli dilleri bilmediklerini vurgular. 

Dolayısıyla bu kişiler aynı şeyi düşünmelerine ve istemelerine 

rağmen gerekli dil yeterliğine sahip olmadıkları için birbirleriyle 

sağlıklı iletişim kuramamaktadırlar.  

Öte yandan Mevlânâ söz konusu beyitlerde bu cahil 

adamları uzlaştıracak kişiyi de tarif eder. Bu kişi çeşitli dilleri, bilen, 

sır sahibi üstün bir er, yani manevi bir eğitimcidir. Mevlânâ’ya göre 

eğer bu manevi eğitimci onların aralarında olsaydı onların 

dillerinden anlar ve onları uzlaştırır, birleştirirdi. Çünkü 

Mevlânâ’ya göre mânâ dillerini bilen bir Süleyman yani manevi bir 
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eğitimci gelmedikçe, cahil insanlar arasındaki bu ikilik ortadan 

kalkmayacaktır.  

Beyitlerden anlaşıldığı üzere eğitimci, iletişim yeterliği 

kuvvetli olan ve bu sebeple farklı bireyleri uzlaştırıp toplumdaki 

ikilikleri ortadan kaldırarak onları birleştirebilen kişidir. 

Matematiksel, Bilimsel ve Teknolojik Yeterlikler  

“Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlikler-Avrupa 

Çerçevesi” yeterlik alanlarından üçüncüsü olan matematiksel, 

bilimsel ve teknolojik yeterlikler kapsamında üç tanım vardır: 

 a. Matematiksel yeterlik; günlük yaşama dair bir dizi 

problemin çözülmesi amacıyla zihinsel ve yazılı hesaplamalarda 

toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve oran bulmadan yararlanma 

yeteneğidir. Matematiksel yeterlik, farklı düzeylerde matematiksel 

düşünce (mantıksal ve uzamsal) düşünme ve sunuş (formüller, 

modeller, yapılar, grafikler/tablolar) biçimleri kullanma 

konusunda yetenekli ve istekli olmayı da gerektirir. Matematikteki 

gerekli bilgiler, sayı, ölçü ve yapılar, temel işlemler ve temel 

matematiksel sunumlarla ilgili sağlam bir bilgiyi; matematiksel 

terim ve kavramlar ile matematik yoluyla hangi soruların 

cevaplanabileceğine ilişkin bir anlayışa sahip olmayı gerektirir. 

Birey, matematiksel kuralları ve süreçleri evde ve işyerinde günlük 

yaşamına uygulamak, izlemek ve değerlendirmek için bu becerilere 

sahip olmalıdır. Matematiksel olarak akıl yürütebilmeli, 

matematiksel ispatı anlayabilmeli, matematiksel dilde iletişim 

kurabilmeli ve uygun yardımcıları kullanabilmelidir (Avrupa 

Komisyonu, 2007).  

b. Bilimsel yeterlik; soruların belirlenmesi ve kanıta dayalı 

sonuç çıkarma amacıyla, doğal dünyanın açıklanmasına yönelik 

bilgi varlığı ve metodolojisinden yararlanma yeteneği ve arzusuna 

atıfta bulunur (Avrupa Komisyonu, 2007).  
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c. Teknolojik yeterlik; algılanan bireyin istek ve 

gereksinimlerine yanıt olarak bilgi ve metodolojinin uygulanması 

olarak görülür (Avrupa Komisyonu, 2007).  

Bilim ve teknoloji açısından gerekli bilgi; doğal dünyanın 

temel ilkelerini, temel bilimsel kavram, ilke ve yöntemleri, 

teknolojiyi ve teknolojik ürünleri ve süreçleri ile bilim ve 

teknolojinin doğal dünya üzerindeki etkisinin anlaşılmasını kapsar. 

Bu yeterlilikler, bireylerin genel olarak toplumlardaki bilimsel 

teorilerin, uygulamaların ve teknolojinin ilerlemelerini, 

sınırlamalarını ve risklerini (karar verme, değerler, ahlaki sorular, 

kültür vb. İle ilgili olarak) daha iyi anlamalarını sağlamalıdır. Bu 

farkındalık, tıp bilimi gibi özel bilim alanlarını olduğu kadar, bilim 

ve teknolojinin doğal dünya üzerinde etkisini anlamayı da içerir.  

Beceriler, bir hedefe ulaşmak veya kanıta dayalı bir karara veya 

sonuca ulaşmak için teknolojik araçları ve makineleri ve bilimsel 

verileri kullanma becerisini içerir. Bireyler ayrıca bilimsel 

araştırmanın temel özelliklerini tanıyabilmeli ve akıl yürütme 

iletme yeteneğine sahip olmalıdır. Bu yeterlik; özellikle de kişinin 

kendisi, ailesi, topluluğu ve küresel konularla ilgili bilimsel ve 

teknolojik ilerlemeye saygı gösterilmesini içerir (Avrupa 

Komisyonu, 2007).  

Eserde Matematiksel, Bilimsel ve Teknolojik yeterliğiyle 

ilgili beyitler aşağıdadır:  

 

• “Rızıklar denizini, bir testiye dökecek olsan, ne kadarını alır? 

Ancak bir günlük kısmet, bir günlük su..” s. 15 

 

Açıklama: Bu beyitin hemen öncesinde Mevlânâ “Dünya 

bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da, hür ol, ey oğul ne 

zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın?” diyerek söze başlar. 

Hemen ardından kişinin rızık kaygısının, bu konuda verdiği 
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uğraşın aslında ne kadar da yersiz olduğunu vurgulayan söz konusu 

beyit gelir. İnsan, çok fazla uğraşıp didinirse daha fazla 

kazanacağını ve daha müreffeh bir hayat süreceğini 

zannetmektedir. Mevlânâ’ya göre bu düşünce, bir yanılgıdan başka 

bir şey değildir. Zira kişinin rızkı ezelde takdir edilmiştir. Rızıkların 

bütününü bir deniz olarak düşündüğümüzde, insanların her birinin 

ezelde takdir edilen nasibi bir testi gibidir. Bu sebeple insan ne 

kadar uğraşırsa uğraşsın kendi nasibinden fazlası eline 

geçmeyecektir. Bu nasip de rızıkların bütününe kıyasla bir gün 

yetecek kadar azdır. Matematiksel yeterlik, farklı düzeylerde 

matematiksel düşünme ve sunuş biçimlerini kapsamaktadır. 

Mevlânâ bu beyitlerde insanın bütün ömrünü feda ederek çalışıp 

çabalamasının faydasız bir uğraş olduğunu çok çarpıcı bir hesapla 

gözler önüne sermektedir. Bir denizin testiye sığmaması ya da 

diğer bir deyişle kişinin küçük bir testiye bir denizi 

sığdıramayacağını bu denli veciz bir biçimde ifade etmesi 

bakımından, beyitler söz konusu yeterlikle yakından ilgili 

görünmektedir.  

 

• “Arzu et, iste, ama o arzu ölçülü olsun. Bir saman çöpü bir dağı 

kaldıramaz.  

Bu âlemi aydınlatan güneş yörüngesinden çıkıp, biraz 

dünyaya yaklaşacak olsa, her şeyi yakar, kül eder.”  s. 28 

 

Açıklama: Matematiksel, bilimsel ve teknolojik yeterlikler, 

doğal dünyanın temel ilkelerini, temel bilimsel kavram, ilke ve 

yöntemleri, bilim ve teknolojinin doğal dünya üzerindeki etkisinin 

anlaşılmasını kapsar. Bu bakımdan Mevlânâ’nın yukarıda verilen 

beyitleri söz konusu yeterlikle doğrudan ilgilidir. Mevlânâ kişinin 

arzularının ölçülü olması gerektiğini anlatırken bunu dış dünyadan 

çok çarpıcı bir misalle destekler. Güneş yörüngesini terk edip 



27 

Dünya’ya biraz yaklaşacak olsa her şeyin kül olacağı gibi, insanın 

arzu ederken ölçüyü az da olsa kaçırması da onu mahvedecektir.  

 

• “Bir yere görünüşte, şekil ve sûret bakımından, her biri öbüründen 

ayrı on tane mum getirseler.  

Sen, yüzünü mumların aydınlattığı yere çevirirsen, bu on 

mumun her birinin nûrunu, öbürünün nûrundan ayırt etmek 

imkânsızdır.  

Eğer sen, yüz tane elma, yüz tane de ayvayı sayarak bir yere 

toplar, sonra bunların hepsini sıkar, sularını çıkarırsan yüz sayısı 

kalmaz, hepsi de bir olur. 

Mânâlarda bölüm, sayı yoktur. Mânâlarda, ayırt ediş, tek 

tek sayış olamaz.” s. 46 

 

Açıklama: Bu beyitler, farklı devrilerde gelen farklı 

peygamberlerin aslında aynı ve tek bir gerçeğe işaret ettiklerini 

ifade eder. Bu farklılık insanların aklını karıştırsa da aslında gerçek 

tektir. Çünkü mana bölünmez. Mevlânâ, bu durumu on mumun 

ışığının birbirine karışması ve farklı meyvelerin suyunun 

sıkıldığında hepsinin tek bir mayi haline gelmesi gibi misallerle çok 

veciz şekilde açıklamıştır. Bu misaller doğal dünyanın 

açıklanmasına yönelik bilgi varlığının kullanımı üzerine 

temellendirilmiştir. Bu bakımdan beyitler söz konusu yeterlikle 

birlikte okunmaya uygun bir anlama sahiptir.  

Dijital Yeterlikler  

Avrupa Birliği temel yeterlik alanlarından dördüncüsü olan 

sayısal (dijital) yeterlik bilgi toplumu teknolojisinin işyerinde, 

serbest zaman etkinliklerinde ve iletişim amaçlı olarak gizliliğini ve 

önemle kullanımını içerir. Bu yeterlik, bilgisayarların bilgi getirme, 

değerlendirme, saklama, üretme, sunma ve paylaşma kullanımı ile 

Internet yoluyla iş birliğine açık ağlarda iletişim kurma ve katılmayı 
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içeren BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) temel becerileri tarafından 

desteklenir. BİT'nin kullanımı, mevcut bilgilere yönelik eleştirel ve 

yansıtıcı bir tutum ile etkileşimli medyanın sorumlu bir şekilde 

kullanılmasını gerektirir. Ayrıca kültürel, sosyal ve profesyonel 

amaçlarla topluluklara ve ağlara dahil olma ilgisi de bu yeterliliği 

destekler (Avrupa Komisyonu, 2007). 

Öğrenmeyi Öğrenme Yeterliği  

Avrupa Birliği temel yeterlik alanlarından beşincisi olan 

öğrenmeyi öğrenme; öğrenmeyi sürdürme hem bireysel hem de 

gruplar halinde etkili zaman ve bilgi yönetimi yoluyla kendi 

öğrenimini organize etme becerisidir. Öğrenmeyi öğrenme, 

öğrenenleri bilgi ve becerileri ev, işyeri, eğitim ve öğretim ortamı 

gibi çeşitli bağlamlarda kullanmak ve uygulamak için önceki 

öğrenme ve yaşam deneyimlerini geliştirmeye teşvik eder. Bu 

yeterlik, bireyin var olan yeterliklerini tanıyarak öğrenme 

ihtiyaçlarının ve süreçlerinin farkında olmasını, aynı zamanda 

öğrenme eyleminde başarıya ulaşması için problemlerle başa çıkma 

yeteneğini kapsar. Aynı zamanda yeni bilgi ve beceriler kazanmak, 

işlemek ve kendine uyarlamak kadar rehberlik desteği aramak ve 

bundan yararlanmayı da ifade eder. Bu yeterlikte, motivasyon ve 

güven bireyin yetkinliği için oldukça önemlidir (Avrupa 

Komisyonu, 2007).  

Eserde öğrenmeyi öğrenme yeterliği ile ilgili olarak tespit 

edilen beyitler aşağıdadır:  

 

• “Rûhen yükselmemiş, ham kalmış kişi, yetişkin, olgun kişinin 

halinden anlamaz. Öyle ise sözü kısa kesmek gerektir, vesselâm.” 

s. 15 

 

Açıklama: Olgun insan, kendi eksikliklerinin farkında olan 

ve bu durumu gidermek için öğrenmelerini planlayabilen kişidir. 
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Dolayısıyla beyitteki olgun kişi öğrenmeyi öğrenme yeterliğine 

sahip bir birey olarak okunabilir.  

 

• “Ben de, bütün beşerî kirliliklerden kurtulup, beni yaratana ve 

yaşatana yakın olsaydım da kendimi onda bulsaydım. Kâmil bir 

insan olarak, ney gibi aşkın söylenmesi gereken bütün sırlarını ve 

hakîkatlerini söylerdim.” s. 16 

 

Açıklama: Ney Mevlevî kültüründe olgun insanı sembolize 

eder. Bu bölümde kâmil bir insanın tıpkı ney gibi gizli sırlardan 

haber veren bir özelliği vurgulanmıştır. Belli bir olgunluğa ulaşan 

kişinin öğrenme yeterliğine sahip olabileceği ifade edilmiştir. 

 

• “Bir kimsenin ayağına diken batınca, ayağını dizinin üstüne kor.  

Önce, iğne ucu ile dikenin başını arar, bulamazsa, diken 

batan yeri tükrüğüyle ıslatır.  

Ayağa batan diken böyle güç bulunursa, gönüle batan diken 

nasıl bulunur?” s. 21 

 

Açıklama: Verilen misalde kişi farklı yollar deneyerek 

problemin çözümüne ulaşmaya yani ayağına batan dikeni 

çıkarmaya çalışmaktadır. Bu bakımdan söz konusu beyitte, bireyin 

öğrenme yollarının farkında olmasına işaret vardır.  

 

• “Ona dedim ki: "Sevgilinin sırlarının gizli kalması daha hoştur. 

Kapalı söylediklerime kulak ver de işi onlardan öğren. 

Dilberlere âit sırların, başkalarına âit sözler içinde 

söylenmesi daha iyidir."  s. 27 

 



30 

Açıklama: Yukarıdaki beyitte geçen “Kapalı söylediklerime 

kulak ver de işi onlardan öğren.” ifadesi, bireyin farklı öğrenme 

yollarını keşfetmesine işaret olarak okunabilir.  

 

• “Her iki çeşit arı bir yerden gıdalandıkları halde, birinde yalnız 

iğne bulunur, diğerinde bal vardır.  

İki tür kamış da bir dereden su içtikleri halde, birinin içi 

bomboştur, diğeri şekerle doludur.  

Böylece yüzbinlerce birbirine benzer şeyler bulunur ki, 

aralarında yetmiş yıllık fark vardır.  

Bu yer, yediği posa olarak kendinden ayrılır. Öbürü yer, 

yedikleri bütün ilâhî nûr olur.  

Başka birisi yer, yediği şeyler, cimrilik, çekememezlik 

huylarını meydana getirir. Başka birisi yer, yediklerinden 

Hakk'ın, hakîkatın nûru husûle gelir.  

İmanlı kişi feyizli, ekime müsaid, tertemiz bir tarlaya 

benzer. İmansız kişi ise çorak, hiçbir şey bitirmeyen kötü bir 

arazidir. İmanlı, melek gibi ma'sûmdur. İmansız ise şeytan ve 

canavar misâlidir.”  s. 30 

 

Açıklama: Beyitlerde verilen misallerde aynı ortam ve 

uyarıcılara maruz kalan mahlukatın farklı özellikler göstermesi 

kişilerin elde ettikleri bilgileri işleme ve kendilerine uyarlama 

kapasiteleri ile açıklanabilir.  

 

• “Allah, her kimin rûhuna, iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti 

vermişse, O kimse gerçek imanı, şüpheden ayırabilir.   

Fakat hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar. Rûhu doğruluktan 

ayırır.   
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Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, 

garazın gönüle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir, göz 

önüne gerilir.”  s. 31 

 

Açıklama: Mevlânâ’ya göre, öfke ve şehvet yani insanın 

arzuları, onun görüşünü bulanıklaştırır. Ruhunun doğruluktan 

ayrılmasına sebep olur. Kendini beğenme duygusu da kişinin 

gözüne çekilen yüzlerce perde gibidir. Oysa Allah’ın, kendisine 

iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti verdiği kişiler, şüpheli şeyleri 

kolayca ayırt edebilir. Bu kişiler bir bakıma, öğrenmeyi öğrenme 

yeterliğine sahiptir. Ruhlarında var olan manevi kuvvet sayesinde 

iyi ve kötünün bilgisine ulaşmak konusunda, sürekli bir öğrenme 

faaliyeti içindedirler. Öğrenmeyi öğrenme yeterliği, “bireyin var 

olan olanakları tanıyarak öğrenme gereksinim ve süreçlerinin 

farkında olmasını” kapsadığı için söz konusu beyitteki iyiyi 

kötüden ayırma hassası ile denk düşmektedir.  

 

• “Ey Hakk tâlibi can, önce anbara giren fâreden kurtulma çaresini 

ara, ondan sonra buğday toplamaya çalış. 

Büyüklerin büyüğü olan, gönüllere gönül kesilen sevgili 

peygamberimizin; "Namaz ancak kalb huzuru ile tamam olur." 

hadisini hatırla da nefsten, yani şeytandan kurtulmak için kalb 

huzuru ile namaza başla.” s. 51 

 

Açıklama: Beyitlerde ambara giren fare, nefs ve şeytanı 

temsil etmektedir. Bir fare gıda dolu bir ambara girdiğinde orada 

ne varsa tüketecek ve ambarın sahibinin aklı orada kalacaktır. Bu 

misaldeki gibi insan da nefs ve şeytanda kurtulmadıkça kalp 

huzurunu temin edemeyecektir. Mevlânâ bu beyitlerde Hakk 

yoluna talip olanlara öncelikle nefs ve şeytandan kurtulmaları 

gerektiğini söylerken bunun nasıl olacağı konusunda da bir reçete 
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sunar. Kişi evvela kalbini rahatsız eden düşüncelerden ve bu 

düşüncelere sebep olan nefs ve şeytan gibi yol kesicilerden 

kurtulmalıdır ki gerçek bir huzura erebilsin. Bu bakımdan Mevlânâ 

taliplere kendi hallerinin farkına varmalarını ve manevi yolda ilimle 

ameli birleştirebilmek için yapmaları gerekini işaret eder. 

Mevlânâ’nın beyitlerde işaret ettiği farkındalık oluşturma ve yol 

göstericilik, bir bakıma öğrenmeyi öğrenme süreci olarak 

değerlendirilebilir.  

 

• “Hırs atını yıldızlara doğru sürmüşsün. Onlara dâir bilgiler elde 

ediyor, mesafeler ölçüyor, yeni yeni yıldızlar keşf ediyorsun da, 

kendini keşf edemiyorsun. Meleklerin secde ettikleri Âdem'i 

tanımıyorsun.” s. 57 

 

Açıklama: Öğrenmeyi öğrenme yeterliği, bireyin kendi 

kapasitesini tanıyarak öğrenme ihtiyaçlarının ve süreçlerinin 

farkında olmasını kapsar. Yukarıdaki beyitlerde de Mevlânâ, 

insanoğluna her şeyden önce kendisini keşf etmesi gerektiğini 

söyler. Bu bakımdan söz konusu beyitler, bireye kendi 

yeterliklerini tanıması için verilen bir nasihat olarak öğrenmeyi 

öğrenme yeterliğiyle paralel bir anlama işaret etmektedir. 

 

• “Her ne kadar, diken, aşağılarda suyun dibinde gizlenmiştir, 

görülmemektedir. 

Ama batınca, suda diken olduğunu anlarsın.” s. 60 

 

Açıklama: Yukarıdaki beyit, farklı bir öğrenme yoluna işaret 

eder. Kişinin bilgisi farklı duyu organları vasıtasıyla elde edilen 

verilerin, beyinde işlenmesi suretiyle oluşur. Ancak duyularımız 

beynimize zaman zaman farklı veriler gönderir. Bu bakımdan 

insanın bilgisi duyularıyla sınırlı, zayıf bir bilgidir. Söz konusu 
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beyitte insanın gözleri suyun dibindeki dikeni göremediği için 

onun bilgisini beyne ulaştıramaz. Fakat dokunma duyusu ayağına 

batan şeyi fark ederek kesin bir bilgi olarak bunu beyne iletir. 

Dolayısıyla bu beyit bir bakıma, insanın çeşitli öğrenme yollarına 

sahip olduğuna ve bu durumun farkına varması gerektiğine işaret 

etmketedir.  

 

Sûret ve mânâ = Kabuk ve öz 

• “Ey şekle, sûrete tapan, git de mânâyı elde etmeğe çalış, çünkü 

mânâ, suretin kanadı gibidir.” s. 60 

 

Açıklama: Verilen beyitte Mevlânâ, insana sureti aşarak öze 

inmeyi öğütler. Çünkü gerçek bilgi kabuk mesabesinde olan 

surette değil özdedir. Bunu görebilmek için kişinin öğrenme isteği 

ve dikkatiyle işe başlaması gerekir. Mevlânâ’nın “…git de manayı elde 

etmeye çalış, çünkü mânâ, suretin kanadı gibidir.” Sözleri insanoğlunu 

yeni bilgiler kazanmak ve işlemek konusunda yüreklendiren ve 

onu motive eden içeriği sebebiyle öğrenmeyi öğrenme yeterliğiyle 

paralel bir anlama sahiptir.  

 

• “Aklını başına al da, bir gönül arkadaşının sohbeti ile gönlüne 

gıda ver. Git, ikbali, mânevî gücü, bir ermişten, bir ikbâl 

sahibinden iste.” s. 61 

 

Açıklama: Bir önceki beyitte olduğu gibi burada da 

Mevlânâ bir bakıma insanları yeni bilgiler elde etmek konusunda 

teşvik ve motive etmektedir.  

 

• “Kuyu çıkrığının dönüşü, ipin sarılıp çözülmesine sebeptir. Ama, 

asıl çıkrığı döndüreni görmemek kötü bir şeydir. 
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Evlâdım, baş gözü ile değil de gönül gözü ile bakacak 

olursan, su gibi latîf olan hilmin ve ateş gibi yakıcı olan hiddetin de 

Hakk'tan olduğunu görürsün.” s. 66 

 

Açıklama: Beyitte geçen “baş gözü ile değil de gönül gözü 

ile bakmak” ifadesi kişiyi farklı öğrenme yollarına teşvik eden 

içeriği ile söz konusu yeterlikle ilişkili bir yapı arz eder.  

 

• “Çalışman, Hakk'ın sana lûtfettiği güce, cüzî irâde nîmetine bir 

şükürdür. Cebr inancın ise, o nîmeti inkâr etmektir. 

Ey Hakk tâlibi, çalışarak, onun verdiği cüzî irâde gücüne 

şükretmen, senin mânevî gücünü, kuvvetini artırır. Cebr inancı ise, 

çalışma, bir şeyler yapma nimetinin elden gitmesine sebep olur. 

…Eğer tevekkül edecek isen, çalışarak, uğraşarak tevekkül 

et. Ekini ek, ondan sonra Allah'a tevekkül et. 

Çalışmak da haktır, dert de hak, devâ da hak. Fakat 

inkâr eden, çalışmayı inkâr etmeğe çalışır durur. 

…Çalışıp, çabalamak, kaza ve kadere karşı gelmek, 

onunla savaşa girişmek değildir. Çünkü bizi, çalışıp çabalamaya 

zorlayan da kaderimizdir. 

İman yolunda, kulluk ve insanlık yolunda yürüyen bir 

kimse, bir nefes ziyan ederse, ben kâfirim. 

Kendini zorla "cebrî" yerine koyma. Yapmaya gücün 

varken işten kalma. Başın kırılmamış, yarılmamış, onu bandla 

sarma. Bir iki gün olsun, bu fânî hayatta boş durma, çalış, çabala, 

iyi işler yap. Sonra ebedî mutluluğa ulaş, neşelen, gül.” s. 81-82 

 

Açıklama: Bazı mutasavvıflarca benimsenen cebir inancına 

göre, aslında insan Yaratıcının cebri yani zorlaması altındadır, 

dolaysıyla insanlarda irade ve tercih yapma hakkı bulunmaz. 

Kişinin başına gelmiş ve gelecek olan her şey zaten önceden 
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planlamıştır ve değişmeyecektir. Bu sebeple çalışmaya gerek 

yoktur. Hiçbir şey yapmadan tevekkül etmek yeterlidir (Fettâh, 

1993). Bu inanç, eğitim bilimlerindeki öğrenilmiş çaresizlik 

kavramı ile benzerlik göstermektedir. 

Mevlânâ bu beyitlerde söz konusu inanca karşı çıkarak 

çalışmanın önemine dikkat çekmektedir. Çünkü çalışmak ve 

şükretmek insanın manevi gücünü artırır. Mevlânâ’ya göre 

tevekkül çalışmaktan sonra gelir. Fakat bu durum çalışmak, kaza 

ve kadere karşı gelmektir şeklinde bir yanılgıya sebep olmamalıdır. 

Zira Mevlânâ bizi çalışmaya zorlayan şeyin de kaderimiz olduğunu 

ifade eder ve bir iki gün bile bu fani dünyada boş durmadan 

çalışmamızı ve iyi işler yapmamızı öğütler.  

Bu beyitlerde çalışmanın önemi üzerinde bu denli durulması, 

öğrenmeyi öğrenme yeterliği ile ilişkilendirilebilir. Çünkü bu 

yeterlikte “öğrenmenin peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma” 

yeteneği üzerinde durulur. Öğrenmenin peşine düşmek de diğer 

bir ifadeyle yılmadan çalışmaktır. Ayrıca bu yeterlik “bireylerin 

kendi öğrenme yaşantılarını etkili zaman ve bilgi yönetimi yoluyla 

düzenleyebilmeleri, var olan olanakları tanıyarak öğrenme 

gereksinim ve süreçlerinin farkında olmalarını ve öğrenme 

eyleminde başarı için zorluklarla başa çıkma yeteneğini, yeni bilgi 

ve beceriler kazanmayı, bireyin kendi öğrenmesini planlama ve 

ölçmesini dolayısıyla öğrenmede etkin olmasını da kapsar. Bütün 

bu özellikler ve söz konusu beyitler birlikte değerlendirildiğinde 

eserde çalışmanın önemi üzerinde durulmasının öğrenmeyi 

öğrenme yeterliği ile ilişkili olduğu söylenebilir.  

 

• “Mânâ kapısını çalarsan sana açarlar. Düşünce kanadını çırpar, 

uçmaya çalışırsan, seni bir doğan haline getirirler. 
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Haberin yok, senin düşünce kanadın çamura bulaşmış, 

ağırlaşmıştır. Çünkü sen, çamur yiyorsun, çamur sana ekmek 

olmuş. 

Ekmek ile etin aslı, mayası topraktır, çamurdur. Bunları 

az ye de çamur gibi yeryüzüne yapışıp kalma. 

Acıkınca köpek oluyorsun; kızgın, geçimsiz, kötü huylu, 

sert, yanına yaklaşılmaz soysuz bir köpek kesiliyorsun. 

Fakat doyunca da pis bir leş halini alıyorsun; duygusuz, her 

şeyden habersiz, sanki elsiz ayaksız bir duvar gibi oluyorsun. 

Bazen murdar bir leş, bazen kızgın bir köpek oluyorsun. 

Bu durumda sen nasıl olur da arslanların yolunda koşabilirsin? 

Avlanırken senin işine yarayan ancak köpektir, yani 

nefsindir. Bu nefis köpeğini fazla besleme, önüne az kemik at...” 

s. 183 

 

Açıklama: Öğrenmeyi öğrenme yeterliği, öğrenmenin 

peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma yeteneğidir. Bireyler, 

kendi öğrenme yaşantılarını etkili zaman ve bilgi yönetimi yoluyla 

düzenleyebilmelidirler. Bu yeterlik, bireyin var olan olanakları 

tanıyarak öğrenme gereksinim ve süreçlerinin farkında olmasını ve 

öğrenme eyleminde başarı için zorluklarla başa çıkma yeteneğini 

kapsar. Bu sebeple söz konusu beyitler bu yeterlikle ilişkili bir 

içeriğe sahiptir. Zira Mevlânâ ilk beyitte “Mânâ kapısını çalarsan sana 

açarlar. Düşünce kanadını çırpar, uçmaya çalışırsan, seni bir doğan haline 

getirirler.” sözleri ile öğrenme konusunda ısrarcı olma ve 

öğrenmenin peşine düşmeyi öğütlemektedir. Öte yandan 

beyitlerin devamında kişinin bu öğrenmeyi gerçekleştirmek için 

gerekli düzenlemeleri yapması yolunda tavsiyeler salık verilir. 

İnsanın asıl gıdası manevi gıdadır. Oysa insan maddi gıda olan 

ekmeğe, yemeğe düşkün olmuş ve bu sebeple ağırlaşıp kalmıştır. 

Kişinin sadece midesi ile uğraşması onu manevi öğrenme 

sürecinde geride bırakır ve onun kötü huylarını besler. Oysa kişi 
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düşünce kanadını çamurdan çıkarmalı, yani öğrenmenin önünü 

açacak tedbirleri alarak yaşantısını ona göre düzenlemelidir.  

  

“Şeyh Ahmed Hıdraveyh –kaddesealluhu 

sırrıhi'lazîz-'in Hakk'ın ilhamiyle borçlular için helva 

satması 

• Cömertliği ile tanınmış bir şeyh vardı. O yüzden de hep borçlu idi. 

Büyüklerden, zenginlerden on binlerce borç alır, dünyadaki 

fakirlere, yoksullara harcardı. 

Borç para ile bir de tekke yaptırmış; canını da, malını da, 

tekkesini de Allah yolunda harcıyordu. 

Cenab-ı Hakk, Halil İbrahim hazretleri için kumu nasıl 

un haline getirmişse onun da borcunu her yerden gelen armağanlarla 

öder dururdu. 

…Borçlu şeyh yıllarca bu işi gördü. Vazifesi bu imiş gibi 

zenginlerden borç alıyor, aldıklarını halka veriyordu. 

Ecel gelince, ulu bir bey, iyi bir insan olarak Hakk'a 

kavuşmak için ölüm gününe kadar iyilik tohumlarını ekti durdu. 

Şeyhin ömrü sona geldi. Bedeninde ölüm belirtileri gördü. 

Alacaklıları onun etrafında toplanıp, oturdular. Şeyh ise 

âdetâ bir mum gibi bir hoş yanıp yakılmada, eriyip gitmede idi. 

Alacaklıların para almaktan umutları kesilmiş olduğu için, 

suratları asıktı. Gönüllerindeki para derdi de, arttıkça artıyordu. 

Şeyh kendi kendine; “Şu kötü zanlara kapılanlara bak. 

Benim borcumu ödemek için Allah'ın dört yüz dinar altını yok 

mudur?” diyordu. 

Bu sırada helva satan bir çocuk birkaç para kazanmak 

ümidiyle dışarda; “Helva!” diye bağırdı. Şeyh, hizmetinde bulunan 

müridine gizlice; “Dışarı çık da helvanın hepsini satın al.” diye 

işaret etti. 
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Alacaklılar o helvayı yerler de, bir müddetcik olsun bana 

acı acı bakmazlar diye düşünüyordu. 

Şeyhe hizmet eden kişi, helvanın hepsini satın almak için 

hemen dışarı çıktı. 

Çocuğa; “Helvanın hepsi kaça?” diye sordu. Çocuk; 

“Yarım küsür dinar.” cevabını verdi. 

Hizmetçi; “Hayır, sûfilerden fazla kar isteme; yarım dinar 

vereceğim, artık başka söz söyleme.” dedi. 

Hizmetçi, helvayı kabı ile beraber getirip şeyhin önüne 

koydu. Sen şimdi sırlar düşünen şeyhin sırrını seyr et. 

Şeyh alacaklılara; “Buyurun.” dedi. “Şu helvayı teberrüken 

güzelce afiyetle yiyin, size helal olsun.” 

Kap boşalınca çocuk kabını aldı. Ve şeyhe; “Haydi ey akıllı 

er dinarımı ver.” dedi. 

Şeyh; “Ben parayı nerden bulup da vereceğim?” dedi. "Ben 

borçlu bir kişiyim ve borçlu olarak ahiret yolcusuyum.” 

Çocuk, bu cevab üzerine kızdı, kabı yere vurdu. Ağlayıp 

bağırmağa, inleyip zırlamaya başladı. 

Çocuk, aldatıldığı için hıçkıra hıçkıra ağlıyor; “Keşke iki 

ayağım kırılsaydı... 

Keşke külhan çevresinde dolaşsaydım da bu tekkenin 

kapısından geçmeseydim.” diyordu. 

Boğazlarına düşkün, yemeye alışkın köpek gönüllü sûfîler, 

kedi gibi yalanırlar. Yüzlerini yıkarlar, âleme temiz görünürler. 

Çocuğun feryadı yüzünden orada ne kadar hayırlı hayırsız 

kişi varsa hepsi geldiler, çocuğun başında toplandılar. 

Helvacı şeyhin önüne geldi; “Ey taş yürekli şeyh! Şunu iyi 

bil ki, senin yüzünden ustam beni öldürür.” dedi. “Onun yanına 

eli boş dönersem beni mahveder. Buna vicdanın râzı olur mu?” 

Alacaklılar da bu işi kötü görüp şeyhe dönerek dediler ki: 

“Bu ne rezalet; yaptığım beğeniyor musun? 
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Bizim malımızı yedin; yaptığın kötülükleri, zulümleri 

ahirete götürüyorsun. Bu yetmiyormuş gibi neden bu çocuğa başka 

bir zulümde, haksızlıkta bulundun?” 

O çocuk ikindi namazı vaktine kadar ağladı. Şeyh gözlerini 

kapamış ona hiç bakmıyordu. 

Şeyh bu cefaya, bu haksızlığa aldırış bile etmiyordu. Ay gibi 

nûrlu yüzünü yorganın altına çekmişti. 

O mübarek şeyh, ezelle de, ecelle de hoştu. îkisinden de tat 

almada, neşelenmede idi. îyi insanların da, basit insanların da 

kınamalarından, kendisini çekiştirmelerinden üzülmüyordu. 

Rûh bir adamın yüzüne tatlı tatlı gülerse, gönülde bulunan 

kendisinden memnunsa, o adama halkın surat asmasından, ekşi 

yüz göstermesinden ne zarar gelir? 

…Çocuğa verilecek para, oradakilerden toplansa idi, 

herkese bir kaç akçe düşerdi. Fakat şeyhin himmeti, bu cömertliği 

de kapamıştı. 

Çünkü kimsenin çocuğa bir şey vermemesini şeyh arzu 

etmişti. Pîrlerin gücü bundan da fazladır. 

İkindi namazı vakti gelince, hizmetçi, Hatem gibi cömert 

birisinin gönderdiği bir tabağı getirdi. Hem mal, hem hal sahibi 

olan biri şeyhin sıkıntıda olduğunu duymuş; ona armağan 

göndermişti. 

Gelen tabağın bir kenarında dört yüz dinar vardı. Bir 

kenarında da, bir kağıda sarılmış yarım dinar bulunuyordu. 

Hizmetçi geldi, o eşsiz mübarek şeyhin huzurunda saygı ile 

eğildi. Ve tabağı önüne koydu. 

Tabağın üstündeki örtü kaldırılınca, halk şeyhin 

kerametini gördü “Ey şeyhlerin de, şahların da başı! Bu nedir? Bu 

ne haldir?” diye herkesten ahlar, feryadlar yükseldi. 

“Ey sır sahibi olanların büyüğü! Bu ne sırdır? Bu ne 

sultanlıktır? 
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Biz senin büyüklüğünü bilemedik, saçma sapan ulu orta 

sözler söyledik; bizi affet. 

Biz körcesine değnek sallıyor, bu sebeple gönül kandillerini 

kırıyoruz. 

Biz sağırlar gibi bir tek söz duymadık; kendi aklımızca 

cevap vermeye; çalıştık, hezeyânlarda bulunduk.” 

Şeyh; “Bütün o sözleri, bütün o lafları size helal ettim; helal 

olsun.” diye buyurdu. 

“Bunun sırrı şu idi: Borcumun ödenmesini Allah'tan 

istemiştim. O da bu hususta bana doğru yolu gösterdi. 

O yarım dinar, pek az bir şeydi ama, onun ele geçmesi de 

çocuğun ağlamasına bağlı idi. 

Helvacı çocuğu ağlamasaydı, rahmet denizi coşup 

köpürmeyecek, sizin borcunuz da ödenmeyecekti. Bunun için 

yediğiniz helvayı aldırttım, satan çocuğu da ağlattım.” 

Kardeşim! Hikâyede geçen çocuk, senin göz çocuğundur. 

Şunu iyi bil ki, muradına ermen senin ağlamana bağlıdır.” s. 287-

291. 

  

Açıklama: Bu hikâyede şeyhin çocuğu ağlatması Allah’ın 

rahmet denizinin coşup köpürmesi için bir vesile olarak karşımıza 

çıkar. Şeyh bu durumu bildiği için çocuğun yana yakıla ağlamasına 

seyirci kalır ve sonunda çocuğun ısrarla ağlaması, yalvarması ile 

Allah’ın yardımı ulaşır. Şeyhe hiç beklemediği bir yerden 

gönderilen hediyeler sayesinde hem alacaklılar hem de çocuk 

isteğine kavuşmuş olur. Hikâyenin sonunda Mevlânâ “Kardeşim! 

Hikâyede geçen çocuk, senin göz çocuğundur. Şunu iyi bil ki, muradına ermen 

senin ağlamana bağlıdır.” sözleri ile aslında Allah’ın rahmetine, 

yakınlığına erişebilmek için, ısrarla istemek gerektiğini bizlere 

anlatmaktadır. İnsan ancak bu ısrarı, yana yakıla istemesi ve 

kararlılığı sayesinde amacına ulaşır. Bu bakımdan söz konusu 

hikâyedeki durum öğrenmeyi öğrenme yeterliği ile 
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ilişkilendirilebilir. Zira bu yeterlik öğrenmenin peşine düşme ve bu 

konuda ısrarcı olma yeteneğidir ve öğrenme eyleminde başarı için 

zorluklarla başa çıkma yeteneğini kapsar. İnsan Allah yolunda 

ilerlemek onun rahmetine kavuşmak için nasıl canla başla 

çalışıyorsa, dünyevi bilgi için de benzer bir yolu kullanmalıdır. 

Çünkü bilgi ancak istikrarlı bir taleple ele geçer. 

 

• “Düşünceni doğrult, iyi bak; çünkü düşünce de o irfan incisinin 

parıltılarındandır. 

Kulaktan gönüle gelen her cevaba göz; "Onu bırak da cevabı 

benden duy.” der. 

Kulak arabulucudur. Kavuşup buluşansa gözdür. Göz hal 

sahibidir. Kulak ise dedikoduya dalmıştır. Kaal sahibidir. 

Kulağın işitmesinde sıfatın, huyun değişmesi; gözlerin apaçık 

görmesinde ise; zatın, mahiyetin, özün değişmesi vardır. 

Ateşin varlığını sözle bildik. Bu varlığa sözle yakın hâsıl 

ettinse, yani “ilme'l-yakîn” mertebesine ulaştınsa, bu mertebede 

kalma, o ateşte pişme gibi yanmayı da iste. 

Yanmadıkça ateş hakkındaki ilmin “ayne'l-yakîn” (gözle 

görüp inanmak) değildir. Bu mertebeye erişmek istiyorsan ateşe dal, 

ateş içinde otur.” s. 339-340. 

 

Açıklama: Bu beyitlerde Mevlânâ, yakîn, yani sağlam 

bilginin mertebelerinden bahseder. Kur’an’daki kullanımdan 

hareketle yakînin dereceleri ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-

yakîn olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Akıl, nakil ve haberle 

kazanılan bilgiye ilme’l-yakîn; dış tecrübe ve gözlemle ulaşılan 

bilgiye ayne’l-yakîn; sezgi ve iç tecrübenin verdiği en üst düzeyde 

kesinlik taşıyan bilgiye de hakka’l yakîn denilir. Bir misalle 

anlatmak gerekirse ölüm hakkında sadece bilgi sahibi olmak ilme’l-

yakîn; ölmekte olan ya da ölmüş kişiyi görerek ölüm hakkında bilgi 
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sahibi olmak ayne’l-yakîn; insanın kendisi ölürken bizzat 

yaşadıklarından edindiği bilgi ise hakka’l-yakîndir (Demir, 

2013:272). Söz konusu beyitlerde Mevlânâ Allah yolunda elde 

edilen ilme’l-yakîn derecesindeki bilgiyi yeterli görmez. Taliplilere 

o mertebede kalmamayı, ötesine geçmeyi öğütler. Buna erişmek 

için de ateşe dalmak, hatta ateş içinde oturmak yani çok fazla 

meşakkate katlanmak gerekecektir. Bu beyitleri öğrenmeyi 

öğrenme yeterliği ile değerlendirmeye müsait kılan zemin de 

budur. Mevlânâ, Mesnevi’nin pek çok beytinde olduğu gibi burada 

da bilgiye talip olanları her türlü zorluğa rağmen öğrenmenin 

peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma yoluna teşvik etmektedir. 

Sosyal ve Vatandaşlık Yeterlikleri  

Avrupa Birliği temel yeterlik alanlarından altıncısı olan 

bireylerarası, kültürlerarası ve sosyal yeterlik ile vatandaşlığa ait 

yeterlikler bireylerin, giderek farklılaşan toplumlarda sosyal ve 

çalışma yaşamına etkili ve yapıcı bir şekilde dâhil olmalarına olanak 

sağlayacak; gerektiğinde çatışmaları çözüme kavuşturacak 

özelliklerle donatan bütün davranış şekillerini kapsar. Sosyal 

yeterlik, kişisel ve sosyal refah ile bağlantılıdır. Vatandaşlığa ait 

yeterlik ise; bireyleri, toplumsal ve siyasal kavram ve yapılara ilişkin 

bilgi ve demokratik ve aktif katılım kararlılığı ile siyasi hayata 

katılım sağlamaları için donatmaktadır. Bireylerin kişilerarası 

ilişkilerinde ve sosyal yaşamlarında başarılı olabilmesi için farklı 

toplumlarda veya ortamlarda kabul edilen davranışları bilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca bireyler sosyo-ekonomik gelişmeler ve 

kültürlerarası iletişime ilgi duymalı, çeşitliliğe değer vermeli, 

başkalarına saygı göstermeli ve hem önyargıların üstesinden 

gelmeye hem de uzlaşmaya hazır olmalıdır (Avrupa Komisyonu, 

2007). 

Eserde sosyal ve vatandaşlık yeterliği ile ilgili olarak tespit 

edilen beyitler aşağıdadır:  
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• “Bütün bilginler; “Zâlimlerin zulmü karanlık bir kuyudur.” 

Demişlerdir.  Her kim daha fazla zâlimse, kuyusu daha 

korkunçtur, daha karanlıktır. İlâhî adalet, betere beter ceza 

buyurmuştur. Ey zâlim... 

Sen, zulmünle bir kuyu kazmadasın ama şunu bil ki: O 

kuyuyu kendin için kazıyorsun. 

İpek böceği gibi, kendi etrafını örme, kendin için bir kuyu 

kazacaksan bâri, boyuna göre kaz. 

Zayıfları yardımcısız sanma, Kur'ân'dan; “Allah'ın 

yardımı gelince” sûresini oku. Sen bir fil bile olsan, düşmanın 

senden ürküp kaçsa, ebâbil kuşları cezâsı seni de gelir bulur. 

Yeryüzünde bir zayıf, bir zavallı emân diyecek, Hakk'tan 

yardım isteyecek olursa, (göklerde meleklere) gökyüzü ordusuna bir 

gürültü düşer. 

Ey insan, başkalarından gördüğün zulümler, kötülükler, 

senin kendi kötü huyunun onlardan aksetmesidir, görünmesidir. 

Senin varlığın, ikiyüzlülüğün, zâlimliğin, gafletin onlara 

aksetmiştir. 

O sensin, sen kendini yaralıyorsun; lânet ipliğini, kendine, 

kendin dokuyorsun. 

O kötülüğü, sen, kendinde apaçık göremiyorsun. Görecek 

olsaydın başkalarına değil, kendine candan ve gönülden düşman 

kesilirdin. 

Ey gâfil adam, arslanın kuyuda kendi aksini görüp 

kendisine saldırdığı gibi, sen de, başkalarına saldırırken haberin 

olmadan kendine saldırıyorsun. 

Sen kendi huyunun, tabiatının derinliklerine inseydin, 

kötülüğün, ahlâksızlığın senden, senin kendinden olduğunu 

anlardın. 



44 

“Müminler, birbirlerinin aynasıdır.” Bu hadisi Hz. 

Peygamber'den naklederler. 

Gözünün önüne, mavi renkli bir şişe tutuyorsun da, bu 

sebepten ötürü, âlem sana, masmavi görünüyor. 

Eğer kör değilsen, bu maddî görüşü kendinden bil, kendine 

kötü de, başkasına deme. 

Eğer mümin, Allah'ın nûru ile bakmamış olsaydı, bazı 

gizli halleri, ona nasıl olurdu da apaçık görünürdü? 

Eğer sen, Allah nûru ile baksaydın, kötülük hususunda 

başkasını ayıplar, başkasının kusurlarını görür de gaflete düşer mi 

idin? 

Ey hüzün ve keder sahibi, yavaş yavaş, azar azar, nûru 

nâra vur ki Nâr-ı İlâhî ile bakışın Nûr-ı İlâhî'ye çevrilsin de, 

başkalarında ayıp ve noksan yerine hüner ve kemâl görebilesin.”  s. 

94-95. 

 

Açıklama: Beyitlerden açıkça anlaşıldığı üzere Mevlânâ bu 

bölümde, biz insanların kötü huyları, başkasında ayıp ve kusur 

görüp sıra kendimize geldiğinde eksikliklerimizin farkına bile 

varmamamızı ele almaktadır. İnsanlar başkalarına zulmettiklerini, 

tuzak kurduklarını zannederken aslında bu kötülüklerin sonunda 

kendi başlarına geleceğini düşünmemektedir. Oysa Allah hiçbir 

zayıfın yardım isteğini geri çevirmez. Bu sebeple yapılan 

kötülükler, sonunda mutlaka sahibinin başına dert olacaktır. 

Bunun dışında beyitlerde belirtildiği üzere insanoğlu çok derin bir 

yanılgı içindedir. Bu yanılgı kötülükleri hep başkasında görmemiz, 

kendi içimizdeki zalimliği fark etmememizdir. Burada Mevlânâ bir 

nevi terbiye edilmeyen nefsin durumuna değinmektedir. Tasavvuf 

inancında kişi nefsin çeşitli mertebelerini geçmeden manevi olarak 

temizlenip yükselemez. Bu yolu seçenler oldukça azdır; fakat ıslah 

edilmediği takdirde nefsinin, aslında başkasında gördüğü bütün 

kötülükleri içinde barındırdığını anlayan kişiler daha da azdır. 



45 

Mevlânâ bu hususa dikkat çekerek insanların aslında zalimlik ve 

ahlaksızlık konusunda da benzer özellikler taşıdığını ifade eder. Bu 

durumun farkına varmamak da hatayı, kusuru hep başkasında 

arayıp kendimizi tümüyle iyi görmemize sebep olur. Geniş bir 

bakış açısıyla bu beyitleri değerlendirdiğimizde, eserin bu 

bölümünün aslında insanoğlunun kişiler arası ve toplumsal bütün 

çatışmalarının temelini teşkil eden hususlara değindiği görülür. Bu 

sebeple söz konusu beyitler sosyal yeterlikle ilişkilendirilebilir. 

Çünkü sosyal yeterlik ile vatandaşlığa ait yeterlikler bireylerin, 

özellikle giderek farklılaşan toplumlarda sosyal ve çalışma 

yaşamına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına imkân tanıyacak; 

gerektiğinde çatışma çözecek özelliklerle donatan tüm davranış 

biçimlerini kapsar. Mevlânâ’nın insanın dönüp ilk önce kendisinde 

var olan kusurları görmesini öğütleyen bu beyitleri aslında kişinin 

sosyal ve çalışma yaşamında etkili ve uyumlu olması, gerektiğinde 

çatışma çözebilmesi hatta çatışmaların önüne geçebilmesi için 

sunulmuş bir reçete gibidir. Herkesin kendi kusurlarına, zayıf 

yönlerine vakıf olduğu, dolayısıyla öz denetim yapabildiği bir 

toplumda huzur kendiliğinden tesis olacaktır. 

 

• Bu dil, çakmak demiri ile çakmak taşı gibidir. Dilden sıçrayıp 

çıkan söz, ateşe benzer. 

Bazen lâf olsun diye, bazen de bir şeyi anlatmak, nakletmek 

için o demiri ve taşı birbirine vurma. 

Çünkü, ortalık karanlık ve her tarafta pamuk var, 

kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur? 

Zâlimler; insanlara kötülük yapmak isteyenler o 

kimselerdir ki gözlerini kapamışlar, söyledikleri sözlerle âlemi fitne 

ateşiyle yakıp yandırmışlardır. 

Şunu bil ki, ağızdan, dilden ansızın çıkan söz, yaydan 

fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez; suyu baştan 
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kesmek gerek. Selin başlangıçta başı bağlanmaz, önü çevrilmezse, 

bütün dünyayı tutar; birçok yerleri yıkarsa buna şaşılmaz. 

Bir söz vardır, dünyayı yıkar, harap eder; bir söz de vardır, 

ölü gibi cansız duran tilkiye, arslan cesareti verir. 

Rûhlar, aslında, aynı yerden geldikleri için, Îsâ nefeslidirler. 

Bazen nefse uyarlar, yara olurlar. Bazen Hakk'a uyarlar, dertlere 

devâ, yaralara merhem kesilirler. 

Rûhlar, nefsânî arzulardan kurtulsalardı, günah perdelerini 

yırtsalardı her rûhun sözü, Îsâ nefesi gibi diriltici olurdu. 

Şeker gibi söz söylemek istersen, sabret, hırstan vazgeç, 

nefsânî zevkler helvasını yeme. 

Çünkü helva yemeyi, çocuklar arzu eder; akıllı ve fikirli 

kişiler ise sabrı arzu ederler. 

Sabreden göklerin üstüne yükselir, helva yiyen ise geriledikçe 

geriler.”  s. 117-118.  

 

Açıklama: Bu beyitlerde Mevlânâ sözün önemi üzerinde 

durmaktadır. Ona göre dilden sıçrayıp çıkan söz, ateşe benzer. Bu 

ateşten çıkan kıvılcım ise dikkat edilmediği takdirde pamuğu ateşe 

vermek gibi kısa sürede büyük zararlara sebep olur. Çünkü sözün 

etkisi büyüktür ve bir kez ağızdan çıktı mı yaydan fırlayan ok gibi 

geri döndürülmesi mümkün değildir. İnsan bir sözle dünyayı harap 

edebileceği gibi yine bir sözle ölü gibi olanlara hayat verebilir. Bu 

sebeple Mevlânâ tatlı sözlü olmak isteyenlerin nefsani isteklerden 

vazgeçmeleri gerektiğini anlatır. Sosyal yeterlik, insanların sosyal 

ve çalışma yaşamına etkin ve yapıcı katılımını kapsaması ve 

bireyleri çatışma çözecek özelliklerle donatan bütün davranış 

biçimlerini içermesi bakımından söz konusu beyitlerle ilişkilidir. 

Zira Mevlânâ’nın öğütlediği söze dikkat et düsturu, kişiler arası 

iletişimin temelini oluşturan bir ifadedir. Birey toplum içinde 

kendisini kabul ettirebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 

etkili iletişim kurabilmeli ve yıkıcı çatışmalardan kaçınmalıdır. 
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Mevlânâ’nın söz konusu öğütleri de bu konuda en etkili 

hususlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

• “Seni öven, göklere çıkaran kişi, halk arasında kusurlarını 

söylerse; seni kınarsa, o kınayışın ateşinden gönlün günlerce kanar. 

Gerçi o, sende umduğunu elde edemediği için aleyhinde 

bulunur. Sen bunu bildiğin halde... 

Tesiri altında kalırsın. Aynı hal, övgü için de böyledir. 

Tecrübe edersen bilirsin ki... 

Övgünün tesiri, günlerce devam eder, içindeki kibir ve 

aldatmayı besler. 

Fakat övme tatlı olduğu için, tesiri derhal görünmez. 

Hâlbuki kötüleme, kınama acı olduğundan tesiri görülür. 

Kınama kaynatılmış, hap haline getirilmiş bir ilâca benzer. 

İçer yahut yutarsan uzun bir zaman içini karıştırır, elem verir. 

Nefis çok övülme yüzünden firavunlaştı. Sen, alçak gönüllü 

ol; hor, hakîr ol; ululuk taslama. 

Elinden geldikçe kul ol; sultan olma. Top gibi zahmetler 

çek, mihnetlere katlan; çevgen olma... 

Yoksa senin şu lûtfun, iyiliğin, servetin, güzelliğin 

kalmayınca, seninle düşüp kalkanlar, senden usanırlar, yüz 

çevirirler. 

Vaktiyle seni övenler, aldatanlar, senin yüzüne gülenler seni 

görünce; “İşte şeytan!” derler. 

Bir ihtiyaç için seni kapılarına varmış görünce; “Mezardan 

başını çıkarmış bir hortlak!” diye bağırırlar; senden kaçarlar. 

Şeytan insanın yanına kötülük için gelir, şerre teşvik için 

gelir. İnsanlığını kaybetmiş bir kişinin yanında şeytanın ne işi var? 

Böyle bir kişi şeytandan da beterdir. 

Sen insan olduğun müddetçe, şeytan, senin arkandan koşar, 

sana gaflet şarabını tattırır.  Fakat, sen, şeytanlaşınca, sende 
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şeytanlık huyu hâkim olunca, hiçbir işe yaramayan şeytan bile 

senden kaçar. 

Sen, bu hale gelince, vaktiyle senden ayrılmayanlar, eteğine 

sarılanlar bile senden kaçar giderler.” s. 130-131. 

 

Açıklama: Mevlânâ bu beyitlerde övülme ve kınanmanın 

insan üzerindeki tesirine dikkat çekmektedir. Kınanmanın birey 

üzerindeki tesiri daha kısa sürede ortaya çıkar ve bu tesir yıkıcı etki 

bırakır. Fakat Mevlânâ’ya göre övülmek aslında kınanmaktan daha 

kötüdür. Çünkü övgü, kişinin gözünü kör eder. Onu kibre 

sürükler. Nefsini firavunlaştırır. Bu sebeple Mevlânâ insanlara 

sultan değil; kul olmayı öğütler. Çünkü kibre kapılan insanda 

iyilikler ortadan kalkınca bir vakitler onu öven yanından 

ayrılmayanlar, ondan usanır ve yüz çevirir. Dolayısıyla bireyin 

kişiler arası ve sosyal bağları zarar görür. Hem manevi anlamda 

istikametten şaşar hem de dünyevi ilişkileri çıkmaza girer. Bu 

bakımdan Mevlânâ’nın kınanmak ve övülmekten etkilenmeden 

sıradan bir insan, bir kul olarak kalmak konusundaki tavsiyesi, 

bireylerin sosyal yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Bunu başararak 

iletişimini sürdüren kişilerin sosyal ortamlara kolayca uyum 

sağlaması, çatışmaların önüne geçmesi ya da var olan çatışmaları 

çözmesi mümkün görünmektedir. 

 

• “Harfler ve insanlar 

Önce şunu bil ki, elifden ya'ya kadar harflerin başka başka 

şekillerde oluşu gibi, bütün insanların da canları, huyları çeşit 

çeşittir. 

Bu çeşitli şekillerdeki harfler, düşünceyi ve sözü, dile 

getirmek için, birleşirler. Çünkü harfler bir bakıma göre baştan 

ayağa dek birdir. Bir bakıma göre de, birbirlerine aykırıdırlar, 

çeşitli yönlere çekilebilirler. 
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Harfler, bir bakıma, birbirlerine zıt düşmezler. Bir bakıma 

da hepsi harf oldukları, harf adı ile anıldıkları için birleşme ve 

anlaşma halindedirler. Bir bakıma faydasızdırlar, ciddi değillerdir. 

Bir bakıma da faydalı ve ciddidirler.” s. 185. 

 

Açıklama: Bu üç beyitte, Hz. Mevlânâ, insanları harflere 

benzetiyor. Harfler şekil, ses bakımından birbirine benzemezler. 

Fakat harf adı altında düşünce ve sözü meydana getirmek için 

birleşirler, insanlar da böyledir. Onlar da renk, yaşayış, huy, bilgi, 

anlayış, ahlak bakımından birbirine benzemezler. Fakat insan namı 

altında, aynı kalıpta birleşirler. Aynı ilahî emaneti taşırlar, 

insanlarda da zıt duygular, birbirine zıt düşmeler vardır. 

Yaşayışları, birbirlerine karşı davranışları, savaşları, barışları bir 

bakıma manasızdır. Onların sözlerine de güvenilemez, ciddî 

değillerdir. Bir bakıma insanlar faydalı işler yaparlar, çalışkandırlar, 

ciddidirler. Harfler ağızdan çıktıklarında çıkardıkları sesler, 

bakımından, şekil ve biçim bakımlarından birbirlerinden farklı 

görünseler de harflerin aslı bir noktada toplanır. Hangi harfi 

alırsanız alınız, o harf noktaların bir araya gelmesinden meydana 

gelmiştir. Bu yüzdendir ki Hz. Mevlânâ: “Harfler, bir bakıma 

baştan ayağa dek birdir.” diye buyurmaktadır. Çeşitli harfler, bir 

noktada toplandıkları gibi çeşitli huyda, çeşitli yaradılışta, çeşitli 

renklerde olan insanlar da, bir noktada, “nokta-i vahdet”te, birlik 

noktasında birleşirler. Çünkü hepsi de aynı kalıpta, aynı ilahî 

emaneti taşımaktadırlar (Can, 2002). 

Mevlânâ’nın işaret ettiği bu birlik algısının insanlarda 

yerleşmesi kişiler arası ve sosyal iletişim açısından oldukça 

önemlidir. Çünkü iletişimin eşitlik temeli üzerine kurulması olası 

sorunların önüne geçecek, var olan çatışmaları ortadan kaldıracak 

ve bireylerin sosyal yaşama etkin ve yapıcı katılımlarını 

kolaylaştıracaktır. Bu bakımdan Mevlânâ’nın insanları harflere 
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benzeterek yaptığı birlik vurgusu sosyal yeterlik bakımından 

oldukça önemlidir.   

  

• “Halkın bir suç yüzünden anasını öldüren kişiyi kınaması 

Adamın birisi öfkeye kapıldı da, hem yumrukla döve döve, 

hem de hançerle annesini öldürdü. 

Birisi ona; ‘Yaratılışının kötülüğü yüzünden analık 

hakkını hatırına getirmedin mi?’ dedi. 

‘O çirkin huylu anneni neden öldürdün? Söylemiyorsun. O 

sana ne yapmıştı? Neylemişti?’ 

Adam; ‘Annem çok kötü, utanılacak bir iş işledi. Ben de 

dayanamadım, onu öldürdüm. Ayıbını toprak örtsün.’ diye cevap 

verdi. 

Annesini öldüreni kınayan kişi; ‘Anneni öldüreceğine, 

annenle kötü iş yapan adamı öldüreydin.’ deyince, suçlu oğul; ‘Her 

gün başka birisini mi? öldüreydim.’ diye cevap verdi. 

‘Onu öldürmekle, halkın kanını dökmekten kurtuldum. 

Birçok insanın boğazını kesmekten onun boğazını kesmek 

hayırlıdır.’ 

Ey Hakk âşıkı! Bu hikâyede geçen kötü huylu anne, senin 

nefsindir. Senin nefsinin sembolüdür. Onun kötülükleri, fesadı her 

tarafa yayılmıştır. 

Aklını başına al da, o kötü nefsi öldür. Çünkü o kötü nefs 

yüzünden, her an bir aziz varlığa kast ediyorsun. 

Onun yüzünden bu güzelim dünya sana dar geliyor. Onun 

yüzünden Hakk ile de, halk ile de savaşıyorsun. 

Nefsini öldürür, yani onun isteklerini hiçe sayar, onun 

sözünü dinlemezsen, yaptığın hatalardan dolayı şundan, bundan 

özür dilemekten kurtulursun. 

Yaşadığın memlekette hiçbir düşman kalmaz.” s. 317 
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Açıklama: Nefsin anne kavramı ile sembolize edildiği bu 

hikâyede Mevlânâ’nın, nefse uymayı, insanı hem kişisel hem de 

sosyal manada sıkıntıya düşüreceği üzerinde durduğu görülür. 

Hikâyenin dikkat çeken yönü annesini öldüren oğula, onu kınayan 

kişinin: “Anneni öldüreceğine, annenle kötü iş yapan adamı 

öldüreydin” sözleri ile sunduğu seçenektir. Mevlânâ burada aslında 

hemen herkesin bir şekilde içine düştüğü, hata ve kusuru hep 

başkalarında aramak yanılgısına temas etmektedir. Bu yanılgı 

sebebiyle insan kendini düzeltme fırsatı bulamaz ve etrafına zarar 

vermeye devam ettiği gibi sosyal huzuru da bozar. Bu durum 

annesini öldüren oğulun, kendisini kınayan kişiye: “Her gün başka 

birisini mi öldüreydim. …Onu öldürmekle, halkın kanını dökmekten 

kurtuldum” sözleri ile en fasih şekilde ifade edilmiştir. Hikâyenin 

sonunda Mevlânâ: “Aklını başına al da, o kötü nefsi öldür. Çünkü o 

kötü nefs yüzünden, her an bir aziz varlığa kast ediyorsun. Onun yüzünden 

bu güzelim dünya sana dar geliyor. Onun yüzünden Hakk ile de, halk ile de 

savaşıyorsun. Nefsini öldürür, yani onun isteklerini hiçe sayar, onun sözünü 

dinlemezsen, yaptığın hatalardan dolayı şundan, bundan özür dilemekten 

kurtulursun. Yaşadığın memlekette hiçbir düşman kalmaz.” diyerek 

bireylerin sosyal yeterliği sağlayabilmeleri için önemli bir reçete 

sunmaktadır. Zira sosyal yeterlik bireylerin, özellikle giderek 

farklılaşan toplumlarda sosyal ve çalışma yaşamına etkili ve yapıcı 

biçimde katılmalarına imkân tanıyacak; gerektiğinde çatışma 

çözecek özelliklerle donatan tüm davranış biçimlerini 

kapsamaktadır.   

 

• “Ziyaretine gittiğin isterse düşmanın olsun, senin iyilikte bulunman 

yararlıdır. Çünkü iyilik yüzünden, nice düşman dost olur. 

O düşman sana dost olmasa bile, hiç olmazsa kini azalır. 

Çünkü iyilik, kine merhemdir. 
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Hasta ziyaretinin daha başka birçok faydası var. Ama ey 

dost, sözü uzatmaktan korkuyorum. 

Sözün özü şu ki: Topluma, insanlara dost ol. Bir dost 

bulamaz isen, heykel yapanlar gibi kendine taştan bir dost yont! 

Çünkü topluluk, kervan halkının çok oluşu, yol kesenlerin 

bellerini kırar, mızraklarını körletir.” s. 423-424.  

 

Açıklama: Avrupa Birliği temel yeterlik alanlarından 

altıncısı olan bireylerarası, kültürlerarası ve sosyal yeterlik ile 

vatandaşlığa ait yeterlikler bireylerin, özellikle giderek farklılaşan 

toplumlarda sosyal ve çalışma yaşamına etkili ve yapıcı biçimde 

katılmalarına imkân tanıyacak; gerektiğinde çatışma çözecek 

özelliklerle donatan tüm davranış biçimlerini kapsar. Bu beyitlere 

söz konusu bilgiler ışığında bakıldığında Mevlânâ’nın, bireylerin 

sosyal yeterliklerini destekleyecek noktalara temas ettiği açık olarak 

görülür. Mevlânâ: “Sözün özü şu ki: Topluma, insanlara dost ol. Bir dost 

bulamaz isen, heykel yapanlar gibi kendine taştan bir dost yont! Çünkü 

topluluk, kervan halkının çok oluşu, yol kesenlerin bellerini kırar, 

mızraklarını körletir” sözleri ile birlik olmanın kişiyi daha güçlü hâle 

getirdiğine dikkat çekerek sosyal hayata etkin ve yapıcı katılımı 

teşvik eder. 

İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Yeterliği  

Avrupa Birliği temel yeterlik alanlarından yedincisi olan 

girişimcilik, bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme yeterliğini 

ifade eder. Yaratıcılık, buluşçuluk ve risk alma olduğu kadar 

istenen hedeflere ulaşmak için projeleri planlama proje yönetme 

becerisini de içerir. Bu yeterlik bireyleri sadece evde ve toplumdaki 

günlük hayatlarında değil, aynı zamanda işyerlerinde kendi çalışma 

alanlarının farkında olmaları ve fırsatları yakalayabilmeleri 

konusunda da destekler. Kendi işinin çeşitli yönleriyle farkında 

olan çalışanlar, iş fırsatlarını da yakalayabilirler. Toplumsal ya da 
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ticari etkinliklere katılan girişimcilerin ihtiyaç duyduğu beceri ve 

bilgi için de bir temel oluşturur. Girişimcilik, aynı zamanda 

belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli motivasyon ve kararlılığı 

da içine alır. Bu yeterlikte etik değerlerin farkında olmak ve iyi 

yönetimi desteklemek oldukça önemlidir. (Avrupa Komisyonu, 

2007).  

 

Eserde inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği ile ilgili beyitler 

aşağıdadır:  

 

• “Günler geçip gitti ise varsın geçsin. Gam yeme, onlara de ki: 

"Geçin, gidin... sizin gidişlerinizden bizim korkumuz yoktur… 

Ey mübârek, ey temiz dost… Sen kal, sen var ol.” s. 14 

 

Açıklama: Tasavvuf kültüründe öte dünyaya hazırlıklı 

olmak birinci önceliktir. Günlerin hızlıca geçmesi kişiyi fani 

alemde sona yaklaştırır. Yukarıdaki beyitlerde şahıs, günlerin geçip 

gitmesine üzülmüyor, korkmuyor. Çünkü inisiyatif almış, 

hazırlığını yapmıştır. Mevlânâ mübarek, temiz dost kullanımlarıyla 

kendisine manevî bir dayanak oluşturduğu anlaşılmaktadır. 

 

• “Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar 

da, hür ol, ey oğul ne zamana kadar altının, gümüşün esiri 

olacaksın?” s. 15 

 

Açıklama: İnsanlar maddeye olan bağlılıkları sebebiyle 

aslında tevekkül ederek daha rahat yaşama şansına sahip oldukları 

halde, daha çok çabalayarak daha fazla varlık elde etmekte fakat 

elde ettikleri şeylerin aslında kendilerine bir çeşit esaret getirdiğini 

fark etmemektedir. Fazla mal mülk fazla sorumluluğu da 

beraberinde taşırken kişinin özgürlüğünden çalar. Bu bakımdan 
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Mevlânâ, insanları alıştıkları için değiştirmekten korktukları bir 

hayat tarzından vazgeçmek konusunda teşvik etmekte ve bir 

bakıma motivasyon ve kararlılık aşılamaktadır. Bu yönüyle ilgili 

beyitler söz konusu yeterlikle birlikte okunabilecek bir anlama 

sahiptir. 

 

• “O, ölümsüz olan, bâkî olan Allah aşkını seç ki, o canına can 

katan mânâ şarabını sana lutfetsin, seni yaşatsın.  

Sen öyle büyük bir varlığın aşkını seç ki, bütün 

peygamberler, Onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve 

saadete erdiler.” s. 17 

 

Açıklama: Bir önceki beyitte olduğu gibi burada da 

Mevlânâ taliplere yol gösterirken onları düşüncelerini eyleme 

dönüştürmeye ve yeni bir hayat tarzına teşvik etmekdir. Bu 

bakımdan beyitler, söz konusu yeterlikle paralel bir anlama işaret 

eder.  

 

• “Bu vâdide, bir kılavuz olmadıkça yola çıkma, Halîl İbrâhim 

(a.s.) gibi; "Batanları sevmem." de.” s. 56 

 

Açıklama: Yukarıdaki beyitte İbrahim aleyhisselamın 

“batanları sevmem” sözüne telmihte bulunan Mevlânâ, Hakk 

yolunun taliplerini, gerçeği aramak konusunda teşvik ve motive 

etmektedir. Seyr-i süluk sürecinde bir kılavuz yani mürşid-i kâmil 

olmadıkça dosdoğru şekilde ilerlemek mümkün değildir. Mevlânâ 

manevi eğitime talip olanlara “Bu vâdide, bir kılavuz olmadıkça yola 

çıkma, Halîl İbrâhim (a.s.) gibi; ‘Batanları sevmem.’de” sözleriyle 

seslenerek onları eyleme geçmek konusunda yüreklendirmektedir.  
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• “Sabr et, hislerin değişsin, gönül gözün açılsın da onları gör, gör de 

müşkillerin hallolsun. 

Mânâ ehli ile düş kalk da, onlardan hem lûtuflar, ihsanlar 

elde et, hem de mânevî güç kazan, ilâhî muhabbetle genç ve dinç 

kal.” s. 60 

 

Açıklama: Verien beyitlerde Mevlânâ taliplere Hakk yolda 

hedeflerine ulaşmak için yapmaları gerekenlere işaret eder.  

 

• “Tahta kılıçla, sakın savaşa gitme, önce onu, bir gözden geçir, onun 

ne olduğunu anla ki, işin ağlayıp, inlemeğe varmasın... 

Eğer o tahtadan ise, git, başka bir kılıç ara. Eğer elmastan 

ise, sevinerek, oynayarak ileri atıl.” s. 60 

• “Nar alacak isen, gülen, çatlamış nar al ki, o gülüş, sana içindeki 

dânelerden haber versin. 

Ârifin gülüşü, ne mübârek gülüştür ki, o gülüş, can 

kutusundaki inci gibi ağızdan gönlü gösterir.”  s. 61  

 

Açıklama: Yukarıdaki beyitlerin bulunduğu bölümde 

Mevlânâ, aşktan nasibi olmayanları tahta bir kılıoca benzetir. Bu 

kişiler görünürde insandır; fakat asılları bozulmuştur. Elmas kılıç 

ise velilerin silahlığındandır. Yani kişinin bir velinin terbiyesinden 

geçtikten sonra erişebildiği yüksek bir hâldir. Bu sebeple Mevlânâ 

söz konusu beyitlerde talipleri, kendilerindeki kusurları görmek ve 

onları gidermek için teşvik etmektedir. Bu ise ancak bir ârifin, 

Allah dostunun manevi eğitiminden geçmekle mümkün olur. 

Sonraki beyitte bahsedilen gülen, çatlamış nar, âriflerin gülüşüdür. 

Çatlamış bir nar nasıl içindeki meyvenin güzelliğinden haber 

veriyorsa âriflerin mübarek ağızları, dilleri de gönüllerindeki 

manevi inciler olan hikmetlerden haber vermektedir.  
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• “Bostan dolabı gibi inleyerek gözlerinden yaşlar saç da, can bağında 

yeşillikler bitsin. 

Göz yaşı istiyorsan, gözü yaşlı olanlara acı. Acınmak, 

merhamete kavuşmak arzu ediyorsan, zayıflara, zavallılara 

merhamet et.” s. 64 

 

Açıklama: Yukarıdaki beyitler Hak yolun taliplerini, tüm 

zorluklarına rağmen bu yolda yürümek konusunda kararlı olmaya 

davet etmesi bakımından söz konusu yeterlikle ilişkili olarak 

değerlendirilebilir.  

 

• Kederlendinse, kalbinde gam hissettinse, tevbe istiğfar et, Allah'tan 

bağışlanmanı dile, çünkü gam, Allah'ın izni ile gelir, yaptığı işi 

Allah'ın emri ile yapar. s. 65 

 

Açıklama: Beyitlerde gamın da Allah tarafından kuluna 

verilen bir imtihan olduğu vurgulanmıştır. Gamla imtihan olan kul 

tevbe, istiğfar ederek inisiyatif alma yeterliğiyle ilişkilendirilmiştir. 

 

• “Tavşan; "Dostlar, kızmayın, bana mühlet verin de hilemle, ona 

oyun oynayacağım, oyunla, siz de belâdan çıkın kurtulun." dedi. 

"Mühlet verin de, hilemle canınız eman bulsun, bu can 

kurtaracak hilem, oğullarınıza miras kalsın, söylensin dursun." s. 

70 

“Ben de, o arslana dedim ki: `Bana izin ver de bir kere 

daha padişahımın yüzünü göreyim de, ona, senden haber vereyim'. 

O arslan da bana; `Yoldaşını, yanımda rehin olarak bırak, 

yoksa inancıma göre sen, benim kurbanımsın.' dedi. 

….. 

Eğer sana, günlük nafaka gerekse, yolu temizle; haydi gel 

de o korkusuz arslanı ortadan kaldır." 



57 

Arslan dedi ki: "Haydi bakalım, bismillah, gidelim. O 

bahsettiğin arslan nerededir? Doğru söylüyorsan, öne düş... 

Gidelim de, onun da cezasını vereyim, onun gibi 

yüzlercesinin de. Bu söylediklerin yalansa senin de hakkından 

gelirim." s. 73 

 

Açıklama: Yukarıdaki beyitler, ormandaki hayvanların 

aslanın zulmünden bıkmaları üzerine ona bir tuzak kurmaları ve 

tavşanın, aslanı tuzağa düşürerek bütün hayvanları kurtarması 

üzerine kurulu bir kıssadan alınmıştır. Tavşan, diğer pek çok 

hayvana göre çelimsiz olmasına rağmen büyük bir kararlılıkla 

aslanı ortadan kaldırmak için bir plan kurar ve planını her şeye 

rağmen hayat geçirerek hedefine ulaşır. Her türlü riski göze alan 

tavşan, düşüncelerini eyleme dönüştürerek bütün orman ahalisini 

huzura kavuşturmuştur.  

 

• “Ey yoksulluktan, ilâhî takdirden korkan ve ihtiraslarına 

kapılan kişi; sen, bütün dünya işlerini buna kıyas et, gözünü aç 

da, hakîkati gör.” s. 77 

 

Açıklama: İnisiyatif alma, bireyin belli bir işi yapabilmesi 

için karar vermesi ve harekete geçmesini içerir. Mesnevî’den alınan 

bu bölümde kişinin bu dünyadaki imtihanlarının yoksullukla, 

ihtiraslarına kapılma yoluyla olabileceği; fakat kulun hakikati 

görerek gözünü açması gerektiği vurgulanarak sözkonusu 

yeterlikle ilişki kurulmuştur. 

 

• “Evlere köşklere bak, bunlar da yapılmadan önce, mühendisin 

zihninde, düşüncesinde birer masala benzerlerdi. 
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Hoşumuza gittiği için seyrettiğimiz, sofası düzgün, tavanı, 

kapısı uygun bir şekilde yapılmış filan ev, mühendisin zihninde var 

idi. 

Mühendisin zihnindeki o a'raz, o düşünce aletleri hazırladı. 

Ormanlardan kesilen direkleri getirdi. Böylece, ev yapılıp, meydana 

çıktı. 

Her sanatın, her hünerin aslı, temeli, mayası hayalden, 

a'razdan, düşünceden başka nedir? 

…Önce düşünce vardır. Sonra bu düşünce işe çevrilir. İş de 

kendini gösterir. Dünyanın kuruluşunu ezelden beri böyle bil. 

Yani, kâinatı yaratan Allah, önce kâinatı yaratmayı irade 

buyurmuş, sonra icabına göre yaratmıştır.” s. 329-330. 

 

Açıklama: Girişimcilik yeterliği, bireyin fikirlerini eyleme 

dönüştürme yeteneğini ifade eder. Bu sebeple söz konusu beyitler 

bu yeterlikle ilişkili görünmektedir. Zira Mevlânâ bu beyitlerde her 

şeyin evvela düşüncede var olduğunu daha sonra bu düşüncelerin 

eyleme geçirilmesi ile düşüncenin somut olarak ortaya çıktığını 

ifade eder.  Beyitlerde anlatıldığı üzere hoşa giderek seyredilen bir 

ev önce mühendisin zihninde bir düşünceden ibarettir. Sonra bu 

düşünce mühendis tarafından hedefe ulaşmak için bir planlamaya 

tabi tutulur ve çeşitli riskler de göze alınarak eyleme geçilir. 

Sonunda ise düşünce, somut bir hâle gelir. 

Kültürel Farkındalık ve İfade Etme Yeterliği  

Avrupa Komisyonu’nun sekizinci anahtar yeterliği kültürel 

farkındalık ve ifade etme yeterliğidir. Bu yeterlik müzik, sahne 

sanatları, edebiyat ve görsel sanatları de içine alan bir dizi kitle 

iletişim aracıyla düşünce, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde 

ifade edilmesinin önemini takdir etme olarak tanımlanmıştır.  

Bu yeterliğe ilişkin beceriler hem takdir etme hem de ifade 

etme ile ilgilidir. Ayrıca bu yetenekler, bireylerin doğuştan gelen 
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yeteneklerini kullanarak farklı medya araçları sayesinde kendilerini 

ifade etmelerini ve sanatsal etkinlikleri övme ve bunlardan zevk 

almalarını içerir. Beceriler ayrıca, kişinin kendi yaratıcı görüşleri ile 

başkalarının düşünceleri arasında ilişki kurabilme ve kültürel 

etkinlikte ekonomik olanakları gerçekleştirme yeteneklerini de 

içerir. Kültürel ifade çeşitliliğine saygı duymanın ve açık tutumun 

temeli, güçlü bir kimlik duygusudur. Kültürel ifade, çeşitli 

mesleklere aktarılabilecek yaratıcı becerilerin geliştirilmesi için 

gereklidir. Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki kültürel ve 

dilsel çeşitliliği, onu koruma ihtiyacını ve estetik faktörlerin günlük 

yaşamdaki önemini anlamak esastır (Avrupa Komisyonu, 2007). 

 

• “Ben her mecliste, her toplulukta, inledim, ağladım, durdum. Ben, 

huysuz insanlarla da, iyi insanlarla da düşüp kalktım.” s. 13 

 

Açıklama: Yukarıdaki beyitte konuşmakta olan ney, 

mürşid-i kamilin sembolüdür. O, çok farklı ortamlarda farklı 

insanlar tanımıştır. Sonraki beyitte ise neyin dilinden aktarılan 

“Herkes, kendi anlayışına, zannına göre, benim dostum oldu. Ama, kimse 

benim gönlümdeki sırları araştırmadı, öğrenemedi.” ifadeleri ile mürşid-i 

kamilin deneyimleri ve duygularını ifade ettiği görülür.  

 

• “Akıl, aşkın şerhinde, açıklamasında, merkep gibi çamura battı 

kaldı. Aşkın da âşıklığın da ne olduğunu yine aşk açıkladı.” s. 

17 

 

Açıklama: Mutasavvıflar seyr-i sülük yolunda aklın bir 

noktaya kadar insana rehber olabileceğini, yolun sonraki kısmının 

ancak aşkla yürünebileceğini ifade eder. Hazreti Peygamberin 

Miraç hadisesinde sidretü’l-müntehaya kadar Cebrail aleyhisselam 

ile gelip sonrasında yalnız ilerlemesi gibi akıl da insanı manevi 
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yürüyüşünde ancak bir yere kadar taşıyabilir. Sonrasında 

kılavuzlukluk edebilecek tek şey aşktır. Aşkın, aşıklığın ne 

olduğunu ifade edebilecek tek şey ise yine aşkın kendisidir. 

 

“Hakk'ı lâyıkıyla övebilmekten âcizim. Bu husustaki aczimi idrâk 

ederek övgüyü terk etmem lâzımdır. Çünkü, övgüde bulunuşum, benim 

varlığımın delilidir. Varlık ise büyük bir hatadır. (Hz. Peygamber 

Efendimiz; "Ya Rabbi, ben sana lâyık medh ü senâyı yapamam, sen zâtını 

nasıl senâ etmiş isen öylesin", diye dua ettiği gibi, İbn-i Sina da; "Allah'ım! 

Seni vasf edenler, senin sıfatından âciz kalırlar." demiştir.) 

Hakk'ın varlığı karşısında, kendimizi yok saymamız gerekir. O'nun 

varlığı karşısında bizim varlığımız nedir? Yaslara bürünmüş, etrafını 

göremiyen bir kör.  

Eğer varlığımız kör olmasaydı, idrâk sahibi olsaydı da onun gerçek 

varlık güneşinin hararetini tanıyabilseydi, O'nun gücünü, kuvvetini 

görebilseydi, o güce, kuvvete tahammül edemez, erir yok olurdu.” s. 45 

 

Açıklama: Yukarıdaki beyitlerde kişinin Hakkı övmek 

maksadıyla söylediği sözlerin aslında varlık iddiasında bulunmak 

olduğuna işaret vardır. İnsan Rabbine medh-ü senada 

bulunduğunu zannederken aslında kendisinin var olduğunu ifade 

etmektedir. Oysa bu da bir hatadır. Çünkü ressam tarafından 

yapılan bir resmin, ressamını idrak edip onu anlatması mümkün 

olmadığı gibi; insanın da Hakk’ı layıkıyla bilip övmesi de muhaldir. 

Bu bakımdan beyitlerde kişinin kendi aciz durumunun farkında 

olması ve bunu ifade etmesi söz konusudur.  

 

• “Biz ney gibiyiz. Bizdeki ses, sendendir. Biz dağ gibiyiz, bizdeki 

yankı sendendir. 
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Biz, kazanıp kaybetmede santranç gibiyiz. Ey san'atları 

hoş olan Allah'ım, bizi oynatan sensin. Kazanıp kaybetmemiz 

sendendir. 

Ey bizim canımıza can olan Rabbim, biz kim oluyoruz da, 

sana karşı, "Biziz" diye ortaya çıkalım. 

Aslında, bizler de, bizim varlığımız da birer, "yoktan" 

ibârettir. Allah'ım, fânîyi varmış gibi gösteren "Gerçek Varlık" 

senden ibârettir. 

Görünüşte, biz hepimiz de, birer arslanız. Ama, 

bayrakların üstündeki arslanlar gibi... O arslanların, zaman 

zaman oynayışı, saldırışı rüzgârın tesiri iledir. 

Bayrakların üstündeki arslanların oynayışları görülür de, 

onları oynatan rüzgâr görünmez. İşte o görünmeyen var ya... o 

görünmeyen eksik olmasın, hiçbir zaman bizden uzak kalmasın. 

Allah'ım, bizi hareket ettiren güç de, bizim var oluşumuz 

da, senin lûtfun, ihsanındır. Varlığımızın hepsi de sendendir. Senin 

eserindir, senin icâdındır. 

Yok olan bizlere, varlık lezzetini sen tattırdın, sonra tuttun, 

var gibi görünen bizleri kendine âşık ettin.” s. 47-48 

 

Açıklama: Verilen beyitlerde Mevlânâ edebi bir dille 

kendisinden hareketle varlığı algılayışını ifade etmektedir.  Ney, bir 

üfleyeni olmadıkça ses çıkartamaz. Dağ ona seslenen olmadıkça 

yankıya aracı olamaz. Tıpkı bu misallerdeki gibi insan da Allah’ın 

“…ve ona ruhumdan üflediğim vakit” 1 hitabı olmasaydı can 

bulamazdı.  

 

• “Biz, şu dünya anbarında buğday topluyoruz. Fakat topladığımız 

buğdayları kaybediyoruz. 

 
1 Hicr Suesi 29. Ayet.  
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Bir gün aklımızı başımıza alıp da, buğdayın böyle 

azalmasının, kaybolmasının, anbara giren fâreden ve onun 

hilesinden ileri geldiğini anlayamıyoruz. 

Fâre, anbarımızı delmiş, anbarımız onun hilesinden harab 

olmuştur.” s. 51 

 

Açıklama: Verilen beyitlerde Mevlânâ insanın fani 

dünyadaki durumunu başka düşüncelerle ilişkilendirerek ortaya 

koymaktadır. Beyitlerde fare ile kastedilen nefstir. İnsanın manevi 

çalışması ile kazandığı sevap ve iyilikler de buğdaya benzetilmiştir.  

 

• “Çakmak demirinden birçok kıvılcım sıçradı. İlâhî aşkla yanan 

gönül onları çekti aldı. 

Fakat karanlıkta gizli bir hırsız var. Kıvılcımları 

söndürmek için üstlerine parmak basıyor.” s. 52 

 

Açıklama: Edebî sanatlar yoluyla bireyler anlatmak 

istediklerini daha etkili anlatma imkânına sahip olurlar. Yukarıdaki 

bölümde de “çakmak, kıvılcım ve hırsız” kelimeleri istiare yoluyla 

tasavvuf kültüründeki argümanları ifade etmek için kullanılmıştır. 

 

• “Bizim sözlerimiz, yaptığımız işler, zâhirde, yani dışarda yürüyüş 

gibidir. Bâtın yürüyüşümüz, gönül yürüyüşümüz ise göklerin üstüne 

gidiştir. 

Ömür, bazen dağlara tırmanarak, bazen denizleri geçerek, 

bazen de ovaları aşarak bu toprak âleminde geçti, gitti.” s. 52 

 

Açıklama: Sanatçı insanın ömrünü yürüyüşe benzeterek 

inişler ve çıkışlar olan bir süreç şeklinde tanımlamıştır. Teşbih 

sanataından yararlanarak daha etkili bir ifade oluşturulduğundan 

sözkonusu yeterlikle ilişkilendirilebilir. 
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• “Gerçekten de bu cihan, sizin canlarınızın hapishanesidir. Siz, asıl 

kendi yurdunuzun bulunduğu tarafa doğru gidiniz.” s. 57. 

 

Açıklama: Edebî sanatların gücünden yararlanarak sanatçı 

kendini daha etkili ifade etme yoluna gitmiştir. Yukarıdaki beyitte 

dünya bir hapishaneye benzetilmiştir. Teşbih sanatı 

kullanıldığından kendini ifade etme yeterliğiyle bağlantı 

kurulmuştur.  

 

• “Altı yüz bin yıllık bir zâhid, şeytanın ağzını bir buzağı ağzı gibi 

bağladı. Böylece onun din bilgisi sütünü emmesine, o yüce ve sağlam 

köşkün etrafında dönüp dolaşmasına engel oldu. 

Şu bir damlacık gönüle, öyle bir inci düştü ki, Allah, o, 

inciyi denizlere de, göklere de vermedi.” s. 59 

 

Açıklama: Yukarıdaki beyitlerde damlacık ve inci 

kelimeleriyle istiare sanatı yapılmış, şeytanın ağzını buzağı ağzı gibi 

bağlamak ifadesiyle benzetmeden yararlanılmıştır. Sanatçının 

edebî sanatlar vasıtasıyla kendisini ifade etme yeterliğiyle 

ilişkilendirilmesi mümkündür. 

 

• “İçimize doğan, bizi rahatsız eden şeytânî düşünceler, hayâller, 

vesveseler kalbimize batan, görünmez dikenlerdir. Bu dikenler, bir 

kişiden değil, binlerce kişiden gelip kalbimize batmaktadır.” s. 60 

 

Açıklama: Yukarıdaki bölümde şeytânî düşünceler, 

hayaller, vesveseler görünmez dikenlere benzetilmiştir. Teşbih 

sanatı kullanıldığından sözkonusu yeterlikle ilişkili bir kullanımdır. 
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• “Şu, ten içinde bulunan rûh, mânâdan, aşktan habersiz ise, o, kın 

içindeki tahta kılıç gibidir.” s. 60 

 

Açıklama: Yukarıdaki beyitte tenin içinde bulunan ve 

aşktan habersiz olan ruh, kın içindeki tahta kılıca benzetilmiştir. 

Benzetme yoluyla dilin etkili kullanılması sözkonusudur. 

 

• “Ârifin gülüşü, ne mübârek gülüştür ki, o gülüş, can kutusundaki 

inci gibi ağızdan gönlü gösterir.” s. 61 

 

Açıklama: Ârif tasavvuf yolunda olan kişdir. Beyitte ârifin 

gülüşü, can kutusundaki inciye benzetilerek kendini ifade etme 

yeterliğiyle ilişkilendirilmiştir. 

 

• “Bu ateş, hakîkati örten, göstermeyen bir göz bağıdır. Aslında bu 

ateş, mânâ yakasından başını çıkaran bir rahmettir, bir lütuftur.” 

s. 62 

 

Açıklama: Tasavvuf anlayışında hakikate ulaşmak en 

önemli hedeftir. Hakikate ulaşabilmek için ateşe ihtiyaç vardır. 

Ateş insanı harekete geçiren bir olgu olarak olumsuz şekliye 

gözbağına, olumlu kullanılan şekliyle de rahmete benzetilmiştir. 

Benzetme ve zıtlıklardan yararlanıldığından kendini daha güçlü 

ifade etme gerçekleşmiştir. 

 

• “Ateş, İbrâhim(a.s.)'a diş geçiremedi. Çünkü o, Hakk'ın sevgilisi, 

seçkin kulu idi. Onu nasıl ısırabilirdi.” s. 67 

 

Açıklama: İbrahim Peygamber kıssasına gönderme yapılan 

bu bölümde ateş aynı zamanda kişileştirilmiştir. Mesnevi’de telmih 
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ve teşhis sanatları ifade gücünü arttırmak için sıklıkla kullanıldığı 

görülür. 

 

• “Su ile toprak Îsâ (a.s.)'ın nefesinden feyz alınca, kol kanat açtı, 

bir kuş olup uçtu”. s. 67 

 

Açıklama: Su ve toprak anasır-ı erba’a denilen dört unsur 

içerisinde yer alır. Beyitte Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesine 

gönderme olmakla birlikte su ve toprağın kuş olup uçması teşhis 

sanatıyla ilişkilidir. Kullanılan sanatlar dolayısıyla sözkonusu 

yeterlikle ilişkilidir. 

 

• “Ben insanların yaptıkları işlerden, ettikleri hilelerden helâk 

olmuşum. O yılanlar, o akrepler tarafından çok ısırılmışım. 

İçimde pusu kurmuş olan nefs ise, hilede, kin gütmede 

insanlardan fenâ, beter.” s. 68 

 

Açıklama: Mesnevî’nin bu bölümünde müellif, dünyadaki 

hileli işleri yılan ve akrebe benzetmiştir.  Maddi yapıdaki hileler 

dışında manevi olarak nefsin hileleri daha tehlikeli olarak 

nitelendirilmiştir. Etkili bir dil kullanımıyla kendini ifade etme 

yeterliğinin gerçekleştiği görülmektedir. 

 

• “Onların tuzakları, göklerin mânâ kuşunu yakaladı. Çalışmaları 

yardımı ile onlar, noksanlardan kurtuldular, tamamiyle kemal 

mertebesi buldular.” s. 69 

 

Açıklama: Seyr ü sülûk esnasında ortaya çıkan engeller 

aşılmazsa vahdete ulaşılamaz.  Tuzak ve mana kuşu 

kullanımlarının istiareli kullanımı vasıtasıyla yukarıda belirtilen 

yeterlikle ilişkilendirilebilir. 
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• “Ölümün elinden kurtulduğu için havada oynayan dal gibi, yaprak 

gibi raks ediyor, sallanıyor, el çırpıp duruyordu.” s. 75 

 

Açıklama: Teşbih sanatı dili etkili hale getirmek için 

sanatçıların sıklıkla başvurduğu sanatlardandır. Yukarıdaki beyitte 

ölümün elinden kurtulan kişi adeta havada oynayan dala, yaprağa 

benzetilmiştir. Sanatçının bu kullanımı dilin gücünü arttıran 

kendini ifade yeterliğiyle ilişkilidir. 

Eğitim 

Mevlânâ eğitimi; varlığından yani nefsani benliğinden 

vazgeçme noktasında yıkılma, gerçek benliğini kazanma 

noktasında ise yeniden yapılanma olarak ifade etmektedir. Ona 

göre ilâhi terbiyeden ilham almayan eğitimin başarılı olması 

zordur, bu nedenle eğitim ilâhi bir renk taşımalıdır. Mevlânâ’nın 

eğitimle ilgili düşünceleri, dünya görüşünü aynı zamanda onun 

insana bakış açısını da yansıtmaktadır. O’na göre insan kâinatın 

yaratılış sebebidir. “Hamdım, piştim, yandım” sözleri insanın 

yaşamda nasıl yetişmesi gerektiginin en güzel ifadesidir (Erkek, 

2008).         

Hamlığını ve noksanlığını giderecek olan ise eğitimdir. 

Eğitimin gücünü açıkça ortaya koyarken kalıtımın da göz ardı 

edilmemesi gereken bir gerçek olduğuna dikkat çekmektedir. 

Mevlânâ eğitimin yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. 

Bitkinin yağmura olan ihtiyacını, insanın eğitime olan ihtiyacına 

benzetmiştir (Özdemir, 2011). "Ekin/ere benziyoruz cancağızım; şu 

meydanda bitmişiz, dudaklarımız kupkuru, canla gönülle yağmur bulutunu 

arayıp beklemekteyiz" (Gölpınarlı, 1974). Dudakların kurumasının 

insanın hamlığını ve eksikliğini; hamlığın doğurduğu bu arayışın 

insanı sulayacağını ve doyuracağını belirtmektedir. Eğitimin, 

hamlığı ve noksanlığı gidereceğini ifade etmektedir (Usta, 1995). 
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Mevlânâ eğitim aracılığıyla, insanın içine bir tohum 

ekildiğini; bu tohumun insanın kendi çabalarıyla büyüyeceğini ve 

yeni çıktılar alınacağını, alınan bu çıktılardan iyi olanların ise diğer 

bireylere aktarılacağını ifade etmektedir (Ergün, 1980). Mevlânâ 

eğitim uygulamalarında; seviyeye göre hitap etme, ilgi ve 

yeteneklerin geliştirilmesi, soru-cevap yöntemi ve anlatım yöntemi 

şeklinde eğitim yöntemlerinin kullanılmasınının önemine vurgu 

yapmaktadır (Özdemir, 2011). 

Mevlânâ, eserlerinde yer verdiği yöntemlerin dışında 

anlatımlarında ayet ve hadislerden de örnekler sunmaktadır. 

Mecazi anlatımların yanısıra konunun rahat anlaşılması için 

teşbihlere de başvurmaktadır. Tabiattan, çeşitli hayvanlardan, 

böceklerden, birçok aletten, günlük hayattan, tarihten verdiği 

somut örneklerle konuyu daha anlaşılır hale getirmektedir. Verdiği 

örnekler anlaşılır olup ikna edici ve birçoğu öğüt verici niteliktedir. 

(Emiroğlu, 2007:27). 

Mevlânâ eğitimi bir süreç olarak görmektedir. “Hiçbir 

ekmek tekrar harmandaki buğday şekline dönemez.” (İzbudak, 1991) 

diyerek bu sürecin yaşam boyu öğrenme şeklinde gerçekleştiğine 

vurgu yaparken eğitimle elde edilen kazanımların zamanla daha da 

anlam kazandığına dikkat çekmektedir.  

Mevlânâ’nın eğitim anlayışı; “Ahde Vefa”, “Benliginden 

Sıyrılma”, “Gönül Gözünü Açmak”, “İleriyi Görmek”, “Yenilik”, 

“Tabiatı Aşma”, “Kendi Kendine Terbiye” ve “Kâmil İnsan Yetiştirmek” 

amaçları üzerine kurulmuştur. Bu amaçların, olgun insan 

yetiştirmeye yönelik, bütüncül ve ileriye dönük olması nedeniyle 

günümüz eğitim anlayışıyla büyük ölçüde örtüştüğünü söylemek 

yerinde olacaktır (Erkek, 2008). 

Eserde eğitim ile ilgili olarak tespit edilen beyitler aşağıdadır: 
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• “Tomarın birinde riyazet ve açlık yolunu, tevbenin esası, Allah'a 

dönüşün şartı saymıştı.  

Diğer tomarda, hak yolunda riyazetin bir yararı yoktur. 

İnsan ancak cömertlikle Hakk'ı bulur, demişti. 

Başka birisinde ise, sen aç durmakla veya cömert olmakla, 

Allah'ına şirk koşmuş olursun, denilmekte idi.  

Gamlı olduğun zamanda da, esenlik çağında da tam 

mânâsıyla Allah'a teslim olmaktan başka her şey hile ve tuzaktı. 

Tomarın birinde denmişti ki: "Kulun yapması gereken şey, 

hizmet ve ibâdettir. Yoksa ibâdetsiz bir tevekkül ve teslimiyet fikri 

suçtur." 

Allah'ın bize; "Şunu yap, bunu yapma." diye emredişi, biz 

bunları yapalım veya yapmayalım maksadı ile değildir. Bize bizim 

aczimizi, zavallılığımızı bildirmek için verilmiştir.  

Böylece bu emirlerle, aczimizi, beceriksizliğimizi görelim, 

bilelim de bu acz zamanında Hakk'ın kudretini daha çok 

anlayalım, diye düşünülmüştü.  

Tomarın birinde ise; "Aczini görme, kendine gel, aklını 

başına al, çünkü kendini âciz görmek, Allah'ın verdiği ni'meti 

görmemek, ni'mete kâfir olmaktır. 

Kendi gücünü, kudretini gör, çünkü güç de, kudret de 

ondandır. Kendindeki yapma gücünü Allah'ın bir ni'meti bil." 

denmişti. 

Başka bir tomarda ise; "Bu ikisinden de, yâni kendini her 

bakımdan âciz görmekten veya kendinde Hakk'ın kudretini 

bulmaktan vazgeç. Çünkü tevhid yolunda, göze görünen her şey bir 

puttur." denmişti.  

Tomarın birinde de, şu görüş mumunu söndürme, çünkü bu 

görüş, bu nazar erenler meclisinin mumudur, nûrudur, diye 

yazılmıştı.  
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Dikkat et, kemale ermeden, eğer nazardan, görüşten, 

hayâlden, istidlâlden vazgeçer isen, vuslat gecesinin yarısında mumu 

söndürmüş, karanlıkta kalmış olursun.  

Bir tomarda da; "Yarattıklarına bakarak, Allah'ı dışta 

arama, korkma, görüş ve istidlâl mumunu söndür, söndür ki, 

karşılığında yüz binlerce mânevî nazar, görüş bulasın. 

Çünkü dışta yanan görüş mumu söndürülünce, içteki can 

mumunun nûru artar. Aşkın acılarına sabreder olduğun için, 

Leylâ, sana Mecnun olur.  

Kim zâhidliğe kalkışır da dünyayı terk ederse, dünya ona 

daha çok yaklaşır, daha çok kendini gösterir." diye yazılmıştı. 

Tomarın birinde şöyle deniliyordu: "Allah, sana her ne ihsan etti 

ise, her ne verdi ise, yaratırken, onu sana sevdirmiştir, 

tatlılaştırmıştır. 

Sen de onu al, çünkü, Cenâb-ı Hakk, onu sana 

kolaylaştırmıştır, hoş bir hâle getirmiştir. Onu tatlılıkla kabul et, 

kendini zahmete sokma. 

Tomarın birinde ise şöyle yazılmıştı: "Senin olanı, kendine 

âit olanı terk et, çünkü senin tabiatının beğendiği şey iyi değildir." 

s. 37 

 

Açıklama: Yukarıdaki beyitler, Yahudi bir padişahın, 

taassubu sebebiyle Hristiyanlara düşmanlık etmesi üzerine kurulu 

bir hikâyeden alınmıştır. Bu hikâyeye göre Yahudi padişah, 

Hristiyanların hepsini öldürmek ve bu dini ortadan kaldırmak ister. 

Padişahın, kendisine çok bağlı bir de veziri vardır. Bu vezir bir gün 

padişaha Hristiyanları öldürmenin bir çözüm olmadığını, bu dini 

ortadan kaldırmak için başka bir şey planladığını söyler ve vezirle 

padişah aralarında anlaşırlar. Padişah veziri Hristiyan olduğu için 

yanından kovmuş gibi yapar ve onu uzak bir ülkeye sürer. Vezir 

burada yaşamaya başlar ve planını uygulamaya koyar. Vezire göre 

Hristiyanları öldürmektense onların aralarında fitne çıkarmak, 
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dinlerini bozmak Hristiyanlığı ortadan kaldırmak için çok daha 

tesirli bir yöntemdir. Bu sebeple vezir dinine çok bağlı bir 

Hristiyan görüntüsü çizerek senelerce bu uzak ülkede yaşar. 

Rolünü o kadar iyi oynar ki çok uzak ülkelerdeki Hristiyanlar bile 

onu dini liderleri olarak kabul etmeye başlar. Vezir bir gün ölmek 

üzere olduğunu çevresine haber verir ve ardından kimin dini 

liderleri olacağına yönelik bir işaret vereceğini söyler. O devride 

Hristiyanların tabi olduğu on iki emir vardır. Vezir bu on iki emirin 

her birine ayrı bir tomar verir, kendisinden sonra onun lider 

olacağını işaret eder. Vezir on iki ayrı emire de aynı işareti vermekle 

kalmamış, onlara ulaştırdığı tomarlarda yazan hükümlerin de 

birbirine zıt olmasını sağlamıştır. Böylelikle Hristiyanlar arasında 

fitne ve fesat ateşi körüklenir. Çünkü verilen beyitlerde görüldüğü 

üzere bir tomarda “Gamlı olduğun zamanda da, esenlik çağında da tam 

mânâsıyla Allah'a teslim olmaktan başka her şey hile ve tuzaktır”, 

denilirken bir diğerinde bunun hilafına "Kulun yapması gereken şey, 

hizmet ve ibâdettir. Yoksa ibâdetsiz bir tevekkül ve teslimiyet fikri suçtur." 

yazmaktadır. Benzer şekilde başka bir tomarda "Aczini görme, 

kendine gel, aklını başına al, çünkü kendini âciz görmek, Allah'ın verdiği 

ni'meti görmemek, ni'mete kâfir olmaktır.” ifadeleri bulunurken bir 

başkasında Kendi gücünü, kudretini gör, çünkü güç de, kudret de ondandır. 

Kendindeki yapma gücünü Allah'ın bir ni'meti bil." denilmektedir. 

Hikâyenin bu bölümünde vezirin tomarlara yazdığı birbirine zıt 

pek çok hüküm art arda sıralanır. Bu hükümler tek başlarına ele 

alındığında dini aykırı görünmemekle birlikte, aynı anda farklı 

kişiler (emirler) tarafından dile getirildiğinde fitneye sebep 

olmaktadır. Dolayısıyla Mevlânâ bir bakıma bu beyitlerde manevi 

eğitim üzerinden, eğitimin zamanı, eğitim sürecindeki içeriğin belli 

bir hiyerarşi ile verilmesi gerektiği, aksi takdirde verien bilginin 

kişileri doğru yoldan ayırabileceği üzerinde durmaktadır.  
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• “Vezir dedi ki: "Aklınızı başınıza alınız, ey dedikodu 

düşkünleri, ey dilin söylediklerinde, kulağın duyduklarında hikmet 

ve nasihat arayanlar (Güzel söz söyleyen, şeyh geçinen, fakat 

söylediklerini yaşamayan, hal sahibi olamayan kişiler 

kasdediliyor.)  

Şehvet duygusunun kulağına pamuk tıkayınız. Yâni, süflî, 

aşağı duygulara âit sesleri duyan, şu görünen baş kulağınızı sağır 

hale getiriniz ki, can kulağınız açılsın da, Hakk'ın, hakîkatin 

sesini duyabilesiniz. Gözünüzden de, dünya sevgisi bağını kaldırıp 

atınız...  

Aslında şu görünen baş kulağımız, can kulağımızın pamuk 

tıkacıdır. Bu sebepledir ki baş kulağımız tıkanmadıkça, can 

kulağımız sağır olarak kalacaktır.  

Nefsanî duygulardan uzak, âdetâ duygusuz kalın, sağır 

olun, düşüncesiz bir hâle geliniz ki Hakk'ın; `Rabbine dön' 

hitabını işitebilesiniz. 

Sen, uyanık kaldıkça, uyanıklık dedikodusu ile uğraştıkça, 

uykuda gizlenen rüyâlardan, rüyâlardaki konuşmalardan nasıl 

mânâ kokusu alabilirsin? Görünen âlemin sırlarından nasıl 

haberdar olabilirsin?”  

Müridlerin hepsi de dediler ki: “Ey bizden kaçmak için 

bahane arayan hekîm, bu hileyi, bu cefâyı bize yapma. 

Senin sözün, şeytanı susturur, ağzından çıkan kelimeler, 

kulaklarımızı akılla doldurur.  

Sen olmayınca, gökyüzü bile bize karanlıktır. Ey mânevî 

ay, sana nisbetle şu gökyüzü kim olabilir?  

Gökler, görünüşte çok yüksektir. Fakat mânevî yükseklik, 

yücelik, tertemiz olan rûhlara mahsustur. 

Görünüşteki yükseklik, cisimlere âittir. Cisimler ise 

mânâya nisbetle isimlerden ibârettir.”  
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Vezir, müridlerine dedi ki: “Sözü uzatmayınız, öğüdümü 

canla ve gönülle dinleyiniz. 

Bana inanıyor ve güveniyorsanız, ben emîn isem, emîn olan 

kişi suçlanmaz, ben yeryüzüne gök desem, bu böyledir, benden 

şüphe edilmez.  

Eğer ben, kemal sahibi isem, kemali neden inkâr 

ediyorsunuz? Kemal sahibi değilsem, bu zahmet, bu azar neden?  

Ben, bu halvetten çıkmayacağım, çünkü ben, burada içime 

kapanmış, gönül ahvali ile meşgulüm.”  

Müridlerin hepsi birden dediler ki: “Ey vezir, biz, senin 

kemalini inkâr etmiyoruz. Bizim sözümüz ağyar sözüne benzemez.  

Senden ayrı düştüğümüz için, gözlerimizden yaşlar akmada, 

canımızın tâ içinden, ahlar, eyvahlar coşup durmaktadır.” 

Ben hayatta kaldığım müddetçe bu sırları hiç açıklama, 

pâdişahlık dâvâsına kalkma, birçok şehirleri elde etmek sevdasına 

kapılma.  

İşte şu tomarı al, onda bulunan, Îsâ dininin hükümlerini 

ümmete açık bir dille, bir bir oku.”  

O emîrlerden her birine, ayrı ayrı olarak; “Hakk dininin 

senden başka vekili yoktur.” dedi.” s. 39- 41 

 

Açıklama: Verilen beyitlerde, bahsedilen hikâyedeki 

vezirin, halvete girip bir daha çıkmayacağını söylemesi üzerine ona 

gönül verenlerin serzenişleri ve sonrasında vezirin etrafını teskin 

etmeye yönelik sözleri görülmektedir. Bu bölümde vezir her ne 

kadar fitne çıkarma planı üzerine hareket ediyor olsa da Mevlânâ, 

onun üzerinden manevi eğitim süreci hakkında bilgi vermeye 

devam eder. Buna göre kişi, nefsini terbiye edip onun isteklerine 

kulağını tıkamadıkça can kulağı açılmaz. Yani insanın kalbi ilahi 

ilhamları duyabilecek safiyete ulaşamaz. İnsanın manevi yolda 

ilerlemesinin ilk ve temel şartı nefsin isteklerine uymamaktır. 

Çünkü bu istekler can kulağı olarak nitelenen ilahi telkinlerin 
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insana ulaşma kanalını tıkayan bir pamuk gibidir. Mevlânâ, Hakk’a 

giden yolun manevi bir eğitimden geçtiğini ve bu eğitim sürecinin 

aşamalarını ilerleyen beyitlerde de açıklamaya devam eder. 

 

• “Bu baş gözü ile o görünmez, ancak gönül gözü ile hissedilir. 

Çünkü o, hem kendini gönüllere gösterir, hem de dervişin dünyevî 

hadiselerle yırtılmış olan gönül hırkasını diker de onu, aşk ve irfân 

yoluna düşürür.” s. 46 

 

Açıklama: Mevlânâ’ya göre hak yolunda yürümeye yani 

manevi eğitime talip olanlar her şeyden önce gönülle ilgilenmelidir. 

Kalbin dünyevi kirlerden arındırılması gerekekir ki Allah o kalpte 

tecelli edebilsin. Bu beyitte Mevlânâ talip olanların Hakk’ı gönül 

gözü ile görebileceklerini müjdeler. Çünkü kişi bu yolda 

ilerlemekte kararlı olursa Hak da onun dünyevi hadiseler sebebiyle 

kırılıp dökülen, kirlenen gönlünü imar eder ve onu kendi yoluna 

yani aşk ve irfan yoluna düşürür.  

 

•  “Bütün putların anası, sizin nefsinizin putudur. Hâriçte görülen 

putlar, birer yılandır, hâlbuki nefis putu bir ejderhadır. 

Nefis, çakmak taşı ile demirdir. Put ise, çakmak taşından 

sıçrayan kıvılcımdır. O kıvılcım su ile söner. 

Kıvılcım söner ama, çakmak taşı ile demir su ile 

söndürülebilir mi? İnsanoğlu bu ikisi kendisi ile beraber oldukça 

nasıl emîn olabilir? 

Çakmak taşı ile demirin ateşi, kendi içlerinde gizlenmiştir. 

Onların içlerine su girmez ki ateşi söndürsün. 

Su, ancak, dışarda bulunan ateşi söndürür. O taşın ve 

demirin içine nasıl girer? 
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Nefsin ve şehvetin sembolü olan çakmak taşı ile demirden, 

küfrün ve bütün kötülüklerin kıvılcımları sıçrar. Dumanları 

yükselir. 

Kaptaki, küpteki su bitse de, nefis çeşmesinin suyu tazedir, 

kesilmeden akar durur. 

Put, testide gizli duran kara sudur. Sen nefsi, bu gizli kara 

suyun kaynağı bil... 

O yontulmuş put, çamurlu, kirli kara bir sele benzer. Put 

yontan nefis ise ana yoldaki çeşmedir. 

Bir taş parçası yüz testiyi kırar. Fakat çeşmenin suyu durup 

dinlenmeden akar. 

Put kırmak kolaydır, hem de pek kolay, fakat nefis putunu 

kırmayı kolay sanmak, bilgisizliktir, bilgisizlik. 

Nefsin, her anda bir hilesi vardır ki, onun her hilesi ile isyan 

denizinde yüzlerce Firavun ile o Firavun'a uyanlar batmadadır. 

Sen, kurtulmak istiyorsan, Mûsâ'nın Rabbi'ne ve Mûsâ'ya 

sığın. Benliğe kapılıp, firavunluk ederek imanını kaybetme. 

Ey kardeş! Sen Allah'ın emrine ve azîz Peygamberimizin 

sünnetine uy da, ten Ebû Cehli'nden ve nefsânî isteklerden kurtul... 

 

Hased 

• Hak yolunda yürürken, hased gelir çatar da gırtlağına yapışırsa, 

bil ki, bu hasedde şeytanın azgınlığı var. 

Şeytan, Hz. Âdem'e hased ettiği için, ona secde etmeğe 

utandı. Hasedden ötürü, kendini saadetten mahrum kıldı. 

Hakk yolunda hasedden daha zor, daha tehlikeli bir geçit 

yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. 

Şunu iyi bil ki; bu beden, hased evidir. Ev halkı, bedene âit 

bütün duygular, idrâk, işitme, görme, takdîr etme duyguları, hased 

yüzünden kirlenirler, pis bir hale gelirler. 
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Beden, hased evidir, ama, Allah, kâmil insanların 

bedenlerini tertemiz etmiş, arındırmıştır. 

“Evimi temizleyin" âyet-i kerîmesi, vücud ve rûh temizliğini 

emreder. Gerçi, vücud topraktan yaratılmıştır. Fakat, hakîkatte 

vücud bir nûr hazinesidir. 

İçinde hased bulaşığı olmayan kimseye hased edersen, hile 

yaparsan, hased yüzünden gönlüne karartılar çöker, lekelenir.” s. 

49-51 

 

Açıklama: Verilen beyitlerin ilk bölümünde Mevlânâ, 

insanın hak yolda ilerlemesinde en tehlikeli unsur olan nefsten 

bahseder. Nefs öyle bir yol kesicidir ki, kişi onu içinde taşıdığı 

halde, manevi bir eğitimden geçmezse onun varlığından dahi 

haberdar olamaz. Çünkü Mevlânâ’nın “putların anası” olarak 

nielediği nefs, kirli, kara bir su birikintisi gibi sinelerde durmakta 

ve gözle görülmemesine rağmen insanı hak yoldan alıkoyacak her 

şeyin vücuda gelmesine sebep olmaktadır. Beyitlerdeki puttan 

maksat sadece herhangi bir maddeden yapılmış ve kişinin 

kendisine tapındığı bir obje değildir. Tasavvufi manada put daha 

geniş bir manada ele alınır. İnsanın Allah’la arasına giren, her şey 

aslında birer puttur. Bu bakımdan kişinin kulluk bilincinin önüne 

geçerek onun yüzünü tamamen dünyaya döndüren mal, mevki, 

evlat gibi canlı cansız her şeyin birer put olarak nitelendirilmesi 

mümkündür. Taştan, ağaçtan yontulmuş bir putu kırıp atmak çok 

kolaydır. Fakat “putların anası” nefstir ve bu en tehlikeli puttur. 

Mevlânâ nefsi çakmak taşı ile demire benzetir. Yani insan nefsin 

isteklerine uyduğunda demir ve çakmak taşının birbirine 

sürtünerek kıvılcım saçması gibi, manen bir putun ortaya 

çıkmasına sebep olur. Kıvılcımı su ile söndürmek mümkündür; 

fakat daima nefsin isteklerine uyan bir kişinin putlardan kurtulması 

çok zor olur. Dolayısıyla Mevlânâ bu beyitlerde manevi eğitimin 

temelinde kişinin nefsinden, yani benlik düşüncesinden, 
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kurtulmasının gereğini vurgular. Bu, kişinin Hak yolda 

ilerleyebilmesinin ilk ve temel şartıdır. Mevlânâ’nın nefsten 

kurtulabilmek için sunduğu reçete ise Allah’ın emirlerine ve Hz. 

Peygamberin sünnetine uymaktır. 

Beyitlerin ikinci bölümünde Mevlânâ, “Evimi 

temizleyin2” mealindeki ayetten yola çıkarak insanın bedenini bir 

eve benzetir. Bedenimiz bir ev ve işitme, görme gibi bütün 

duyularımız da ev halkı gibidir. Ev halkı haset yüzünden kirlenir. 

Mevlânâ manevi eğitimden geçmeyen kişilerin bedenini haset evi 

olarak tanımlar. Ancak kâmil insanlar, yani manevi eğitim sürecini 

nihayete erdirebilen kişiler bundan müstesnadır. Allah kâmil 

insanların bedenlerini tertemiz etmiştir. Dolayısıyla her iki 

böümde de Mevlânâ manevi terbiyenin, ancak kişinin nefsine 

uymaktan kurtulması ile mümkün olduğuna vurgu yapmaktadır.  

 

• “Gölgelere ok yağdırması sebebiyle, ömrünün ok torbası boşalır. 

Gölge avlamak için, hızla ve hararetle koştuğundan ötürü hayatı 

boş yere harcanmış olur. 

Fakat, Allah'ın mânevî gölgesi, lûtf u inâyeti o gölge 

sahibinin dadısı olursa, onu, hayal peşinde koşmaktan, gölgeye ok 

atmaktan kurtarır.” s. 56 

 

Açıklama: Verilen beyitlerde Allah’ın manevi gölgesi olarak 

vasıflandırılan kişiler insan-ı kâmillerdir. Onlar bütün irade ve 

isteklerini terkettikleri için bu âlemde ölmüş fakat mana aleminde 

dirilmişlerdir. Bu sebeple insan-ı kamiller, gölgelere ok yağdıran 

yani boş ve sonu olmayan işler peşinde koşan insanları, manevi 

eğitimleriyle gerçeği görür hale getirerek bu perişan durumdan 

kurtarırlar.  

 

 
2 Bakara Suresi 125. Ayet. 
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Allah'ın kudreti karşısında bu âlem bir hiçten 

ibârettir 

• “Allah, senin gözüne, kendi görüş nûrunu verirse, gözünde bu âlem 

gibi yüzlerce âlem peydahlanır.” s. 56 

 

Açıklama: İnsan, noksan olduğu idrak ederek bir insan-ı 

kâmilin eğitimine tâbi olduğunda, Allah o kişiye nasibince 

lütuflarda bulunur. Bu suretle kişi, kendindeki acizliği görür, güç 

ve kudretin ise yalnızca Allah’tan geldiğini yakinen bilir. Bundan 

sonra o, aldığı manevi eğitimin derecesine göre manen ilerler ve 

feraset sahibi olur. Her nereye baksa bu ferasetle, yani Allah’ın 

nuruyla bakar.   

 

• “Anlayışlı olmakla, herkesin akıl erdiremedîği şeyleri anlamakla 

insan Hakk'a varamaz. Allah'ın fazlı, keremi ancak kırık 

kalbleri, yıkık gönülleri arar.” s. 57 

 

Açıklama: Bu beyitte Mevlânâ, seyr-i sülûk sürecinde talibin 

akılla değil; gönülle yola aldığına işaret eder. Bu sebeple manevi 

eğitimin aslı, bir şeyleri bilmek, anlamak değil; aslında ne az şey 

bildiğini ve bildiklerinin de Allah’ın bir lütfu olduğunu, Allah’ın 

ilmi ve kişiye verdiği anlayış kaabiliyeti ile gerçekleştiğini fark 

etmektir. Bu yol gönülle gidilen bir yol olduğu için bu yolda en 

hızlı ilerleyenler de kalbi kırık olanlardır. Zira kalbi kırık kişi, 

gönlünden dünya gailesini çıkarmıştır. Bu sebeple dünyadan 

boşalan kalp, Allah’ın lütuf ve inayetlerine açık bir mahal haline 

gelir.   

 

• “Hırs atını yıldızlara doğru sürmüşsün. Onlara dâir bilgiler elde 

ediyor, mesafeler ölçüyor, yeni yeni yıldızlar keşf ediyorsun da, 
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kendini keşf edemiyorsun. Meleklerin secde ettikleri Âdem'i 

tanımıyorsun.” s. 57 

 

Açıklama: Manevi eğitim, yani seyr-i sülûk’un ilk aşaması 

nefsi bilmek olarak tanımlanır. “Nefini bilen Rabbini bilir” hadisi 

gereğince tasavvufta ilk ve aslında nihai hedef kişinin, Mevlânâ’nın 

tabiriyle kendisini keşfetmesidir. Bu keşiften maksat surete ait 

hususiyetler değildir. Mevlânâ verilen beyitte “meleklerin secde 

ettikleri Âdem” ifadesini kullanarak “Onun şeklini tamamladığım ve 

ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın.” 3 

mealindeki ayet-i kerimeye işaret eder. Dolayısıyla Mevlânâ’ya göre 

eğitim kişinin kendisini tanıması ile başlayan bir süreçtir. 

 

• “Şu, ten içinde bulunan rûh, mânâdan, aşktan habersiz ise, o, kın 

içindeki tahta kılıç gibidir. 

O tahta kılıç, kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe 

yarar sanılır, dışarı çıkınca, ancak yanmaya yarar. s. 60 

 

Açıklama: Mevlânâ, manevi eğitimden geçmemiş ve ilahi 

aşktan habersiz kalmış insanı tahta bir kılıca benzetir. Bu, görünüş 

itibariyle gerçek bir kılca benzese de kınından çıktığında özünün 

tahta olduğu anlaşılır ve bu sebeple sadece yanmaya yarar. Bunun 

gibi insan da aşktan nasibini almayınca, sureti itibariyle gerçek bir 

insan gibi görünse de aslında o, kendisini cehenneme götüren 

davranışlardan kurtulamayan ve dış görünüşe aldanan bir 

zavallıdır. 

 

• “Gönül seni gönül ehlinin, âriflerin mahallesine doğru çeker, ten ise 

seni su ve çamur hapsine koymak ister.” s. 61 

 
3 Hicr Suresi 29. Ayet.  
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Açıklama: Mevlânâ bu beyitte, manen ilerlemenin gönüle 

tabi olmakla gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Çünkü gönlün 

gerçek gıdası aşktır. Bu sebeple gönül, insanı âriflerin, yani Allah 

dostlarının yanına çeker. Ten, yani bedene ait istekler ise kişinin 

manevi ilerlemesine engel olur.  

 

• “Her şeyin aslı sayılan, dört unsur (hava, toprak, ateş, su) bunlar 

birer emir kuludur. Bunlar bana karşı, sana karşı ölüdür. Fakat 

Hakk'la diridirler. 

…. 

Çakmak taşını, demire vurduğun zaman çıkan kıvılcım, 

senin vuruşunla değil, Allah'ın emri ile dışarıya ayak 

basmaktadır.” s. 65 

 

Açıklama: Anasır-ı Erbaa’nın tek başına bir değerinin 

olmadığı, yaratıcının emri ile hareket ettikleri yukarıdaki beyitlerde 

vurgulanmıştır. İslam kültürü içerisinde her şeyin maddi tarafı 

yanında yaratıcının gücüne bağlı olan manevi tarafı bu bölümde 

belirtilmiştir. Varlıkları maddi boyutlarıyla değerlendirmeyip İlâhi 

tarafını gözden kaçırılmaması gerektiği yargısı eğitimle 

ilişkilendirilebilir. 

 

• “Din ehli de, şehvet ateşi ile yanmaz. Din ehli olmayanları ise, o 

ateş alır, tâ yerin dibine götürür.” s. 67 

 

Açıklama: Mevlânâ’nın bu beyitte din ehli olarak 

tanımladığı gerçek müminler, manevi bir terbiyeden geçerek 

nefslerinin boyunduruğundan kurtuldukları için, artık 

şehvetlerinin yani nefsani isteklerin peşinde koşmazlar. Bu sebeple 

de onlar, nefsin hesapsız istekleri dolayısıyla başlarına gelebilecek 
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kötülüklerden kurtulmuşlardır. Fakat nefsini tanımayıp ona tabi 

olmaya devam edenler asla emniyette olamayacaktır.  

 

• “Çalışıp kazanan Allah'ın sevgilisidir' hadisini dinle, tevekkül 

edeceğim diye sebeplere sarılmakta tenbellik etme." 

Hayvanlar, arslana dediler ki: "Rızık için çalışıp 

kazanmak halkın i'tikâd, inanç zayıflığındandır. İnsanların 

kazançları, hırsları miktarınca elde ettikleri riyâ lokmasıdır.” s. 

68 

 

Açıklama: Mevlânâ’nın Kelile ve Dimne’den alıp çok farklı 

bir hale getirdiği bu kıssada hayvanlar aracılığıyla tevekkül, kaza, 

kader cüzi irade ve cebriye inancı gibi konular üzerinde 

durulmuştur. Kıssada aslanın zulmünden yılmış halde bulunan 

hayvanlar, ona bir teklifte bulunur. Buna göre hayvanlar her gün 

aslanın karnını doyuracak, aslan da onlara ilişmeyecektir. Yukarıya 

alınan beyitlerde Mevlânâ aslan aracılığıyla tevekkülün tembellik 

demek olmadığını; bilakis sebeplere sarılarak çalışmanın 

tevekkülün bir parçası olduğunu işaret eder. Öte yandan diğer 

hayvanlar vasıtasıyla da rızık için ahireti unutacak kadar 

çalışmanın, bunu yaşamın bir amacı haline getirmenin yanlışlığı 

vurgulanır.  

 

• “Ey mânâ yolunun isteklisi, ey Hakk âşıkı, gücün yettikçe 

peygamberlerle, velilerin yolunda bulunmaya çalış." s. 70 

 

Açıklama: Verilen beyitte manevi eğitime talip olanların, 

peygamber ve velilerle yani bu yolun manevi eğitimcileri ile birlikte 

olmaları gerektiğine vurgu yapılmaktadır  
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• Cenâb-ı Hakk'ın bal arısına öğrettiği hüner ve ma'rifet ne arslanda 

vardır, ne de yaban eşeğinde... 

Arı, taze balla dolu petekler yapar, Allah, o bilginin 

kapısını ona açmıştır. 

Allah'ın ipek böceğine öğrettiği hüneri, hangi fil bilir?" s. 

70-71 

 

Açıklama: Bu beyitlerde, Allah’ın Rabb ismiyle yarattıkları 

üzerindeki terbiye edici tesiri üzerinde durulmaktadır. Allah 

dilediği zaman dilediği dilediği mahlûkuna kendi ilminden dilediği 

kadarını vererek onları birbirinden farklı kılmaktadır.  

 

• “Şu üç şey hakkında dudağını az kımıldat: Fikrini, kanaatını, 

paranı, bir de mezhebini kimseye söylenıe. 

Çünkü bu üç şeyin düşmanı çoktur. Düşman bunları bilince 

sana pusu kurar. 

Bir sırrı, bir iki kişiye söyledin mi, artık o sırra veda et. İki 

kişiyi aşan bütün sırlar, yayılır, gider.” s. 71 

 

Açıklama: Bu beyitlerde Mevlânâ insanlardaki hased 

duygusuna işaret etmekte ve alçakgönüllü olmayı öğütlemektedir. 

Kişinin maddi ve manevi zenginliklerini kendisine saklaması 

kulluğa yakışan bir harekettir. Sırları saklamak da edeptendir. Zira 

sırrın ifşası hasede sebep olup kişinin başını derde sokabileceği gibi 

edebe de aykırıdır.  

 

• “Şu kaza, yüz kere yolunu vursa, yine senin çadırını gökyüzünün 

yücesine kurar. 

Kazanın seni korkutmasını, kerem eseri bil... Çünkü bu 

korkutma, seni emniyet meleğine götürmek içindir.” s. 77 
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Açıklama: Mesnevi’nin pek çok beyitinde olduğu gibi 

burada da kaza ve kader bahislerine işaret vardır. İnsan kaza ve 

kader sebebiyle zor durumlara düşmüş gibi gözükebilir. Ancak 

Allah’ın lütfu o kişiyi daima korumaktadır. İnsana düşen, sebeplere 

sarıldıktan sonra Allah’tan gelene razı olmaktır.  

 

• “Hakk'ın kazasının insanı şaşırtan bu çeşit tertiplerinin zuhuru 

nâdir değildir. Kazayı ve kaderi inkâr edenin inkârını da kazadan 

ve kaderden bilmelidir.” 

Allah'ın takdirine karşı ölü gibi olmak gerek 

Kaderden sakınmakta perişan olmak, kötülüklere 

uğramak vardır. Yürü, tevekkül et, çünkü tevekkül, işlerin en 

iyisidir. 

Ey öfkeli kişi, kaza ve kaderle pençeleşme ki, kaza ve 

kader de seninle pençeleşmesin, kavgaya tutuşmasın. 

Allah'ın hükmüne ve takdirine karşı ölü gibi olmak gerek 

ki, sabahın Rabbi olan Allah'tan bir kahır yarası almıyasın. 

Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Hakk'a teslim 

olmaktan daha hoş ne vardır? 

Birçok kimseler, belâdan kaçıp, başka bir belâya tutulurlar. 

Yılandan kurtulayım, derken ejderhaya düşerler. 

İnsan çare arar, hileye sapar, fakat, hilesi ayağına dolaşır, 

tuzak olur. Can sandığı, bağrına bastığı en yakını, onun kanını 

içmek ister. 

İnsan düşmanından korunmak için kapısını kapar, 

kilitler. Halbuki düşman, evin içindedir. Firavun'un hilesi de buna 

benzer. 

Madem ki, bizim gözümüzde birçok hastalıklar vardır. O 

halde, git kendi görüşünü, dostun görüşünde yok et.” s. 79-80 
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Açıklama: Yukarıdaki beyitlerde de Mevlânâ, kaderin 

Allah’tan geldiği ve insanın kaderden kaçamayacağı gerçeği 

üzerinde durmaktadır. Kaza ve kader Allah’tandır. Gerçek bir 

mümine düşen ise kaza ve kadere karşı ölü gibi olmak yani razı 

olmaktır. Kişi Allah’tan gelenin kendisi için en hayırlı olan 

olduğunu idrak ederse kötü gibi görünen hadiselerdeki hikmet 

ortaya çıkar. Mevlânâ’ya göre tevekkül insanı her türlü beladan 

kurtarır.  

Eğitimci 

Yaşadığı dönemin iyi bir eğitimcisi olan Mevlânâ; 

medresede, camide, sohbet meclislerinde hem öğretim 

faaliyetlerinde bulunmuş hem de manevî eğiticilik vazifesini yerine 

getirmiştir. Mevlânâ’nın bütün yaşamı eğitim ve eğitsel etkiliklerle 

geçmiştir. Bu süreçte insanların eğitimine duyduğu ihtiyaç 

nedeniyle eserlerini de yazmış veya yazdırmıştır (Doğan, 2017). 

Mevlânâ, eğitimin temeline ihtiyaç kavramını koymuştur. 

Ona göre eğitimi zorunlu kılan, insanın ham kabiliyetlerle dünyaya 

gelmiş olması ve bu kabiliyetlerin gelişebilmesi için bir eğiticiye 

ihtiyaç duymasıdır. Mevlânâ halka yönelik kurduğu zikir meclisleri 

ile insanları Allah'ın dinine davet ederek etrafında pek çok mürit 

toplamıştır (Fürüzanfer,1997). Mevlânâ’nın eğiticiliği; 

Medreselerde bir müderris olarak öğrencilere ders vermek (örgün 

din eğitimi), zikir halkalan kurarak müriderini manevi açıdan 

geliştirmek (mürşitlik) ve cami kürsüsünden halka vaaz etmek 

(yaygın din eğitimi) şeklinde gerçekleşmiştir.  Mevlânâ’ya göre 

insan ne kadar kabiliyetli ve bir takım üstün özelliklere sahip olsa 

da her zaman nefsi öldürüp gerçek benliği kazanmak için bir 

eğiticiye ihtiyaç duyacaktır. Bu bağlamda Mevlânâ, eğiticiyi güneşle 

özdeşleştirmektedir. Nasıl ki güneş karanlık dünyayı 

aydınlatıyorsa, eğitici de karanlık gönüllere ışık saçacaktır 

(Özdemir, 2011). 
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Mevlânâ eğitimciyi; “doğaya can veren bahar yağmuru, yaraya 

şifa veren merhem” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, ok ve yay 

örneğinde öğrencinin eğitimcinin elinde şekil aldığını: “Öğrenci ok 

gibidir. Yay kötü olunca ok ta eğiri gider.” şeklinde açıklamaktadır. 

Bunun yanında Mevlânâ, eğitimci-öğrenci ilişkisini: “Sirke verirsin, 

şeker alırsın; boncuk verirsin inci alırsın; sürme verirsin, görüş elde edersin; 

pek hoştur bu alışverişte bulunmak.” olarak tıpkı bir alışveriş gibi ifade 

etmektedir (İzbudak, 1991). 

Bunun yanında Mevlânâ, eğitimde hoşgörü ve sevgiye 

dayanan bir disiplin anlayışını vurgulamaktadır. Mevlânâ’ya göre 

disiplin; dıştan verilen değil, öğrencinin iç aleminde oluşması 

gerekli olan bir duygudur. Bu da öğretmenin öğrencisine karşı 

takınacağı hoşgörü ve göstereceği sevgiyle mümkün olabilecektir. 

Bu doğrultuda, öğretim ve eğitim faaliyeti içinde öğrenci hocasının 

elinde kıvranan bir balık gibi öteye beriye dönerek şekil alacaktır 

(Usta, 1995). 

Eserde eğitimcinin nitelikleriyle ilgili olarak tespit edilen 

beyitler aşağıdadır: 

 

• “Âşıklık ister nefsanî olsun, ister rûhânî olsun, sonunda bizi 

ötelere götürecek bir rehber, bir kılavuzdur.” s. 17 

 

Açıklama: Bu beyitte âşıklık, yani manevi eğitime talip 

olmak bir kılavuzluk olarak nitelenir. Kişinin gönlündeki samimi 

istek, onun manevi eğitimcisi mesabesindedir.  

 

• Pâdişâh ve hasta câriye  

“… 

O gelecek garip, çok değerli bir hekimdir. Gerçek bir 

hekimde bulunması gereken bütün vasıflar onda vardır. O, doğru, 

emniyetli, güvenilir, inanılır bir kişidir.  
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… 

Ey mübârek yüzü, görünüşü her suâlin cevabı olan kâmil 

insan, uzun uzun konuşmak gerekmeden seni görmekle, bütün 

zorluklar halloluverir.  

Sen gönlümüzde bulunan sırların tercümanısın. Ayağı 

günah çamuruna saplanmış olanların yardımcısı, kurtarıcısısın.  

Ey seçilmiş, beğenilmiş, Allah'tan râzı olmuş ve Allah'ın 

rızasını kazanmış büyük insan, hoş geldin. Sen kaybolursan, 

başımıza kazâlar, belâlar yağar, pek geniş olan fezâ daralır, bizi 

sıkar, bunaltır.’ 

… 

Hekim bir taraftan câriyenin anlattıklarını dinliyor, bir 

taraftan da, nabzına ve nabzının atışına dikkat ediyordu.  

Hastanın nabzı, hangi isim söylendiği zaman hızlanırsa 

dünyada canının o kişiyi istediği anlaşılacaktı.  

… 

Fakat Semerkand adı geçince, nabzın atışı arttı. Yüzü 

kızardı. Sarardı. Çünkü, o, Semarkand'lı bir kuyumcudan ayrı 

düşmüştü.  

O hekîm hastadan bu sırrı öğrenince, onu yatağa düşüren 

derdin, belânın aslını, sebebini bulmuş oldu.  

… 

O tarafa ehliyetli, becerikli, bilgili ve çok dürüst iki kişiyi 

elçi olarak gönderdi.  

…” s.17-24 

 

Açıklama: Bu hikâyede geçen padişah, Allah tarafından 

insanlara verilmiş, en kıymetli varlığımız, özümüz olan ruhumuzu 

temsil eder. Cariye daha doğrusu, varlığımızın en aşağı, en bayağı 

duygusu olan nefs; hislerimizin, şehvetimizin sembolüdür. Hekim, 

İlahi tabib, mürşid-i kamili yani gerçek eğitimciyi göstermektedir. 
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Kuyumcu; dünya sevgisini altını, gümüşü, maddi zenginliği, heva 

ve heves-i ifade eder. 

Ruh her bakımdan üstün bir varlık olduğu halde, kendi 

mevkiini, şerefini düşünmeden, bir cariyeye (nefse) gönül 

vermiştir. Böylece ruh aslının ne olduğunu hesaba katmadan 

nefsin esiri olmuş ve şehveti sevgili olarak seçmiştir. Nefsin tıyneti 

icabı gözü aşağılardadır. Heva ve hevesine kapılmıştır. Onun 

dünyevi istekleri, altın ve gümüşü sevmesi, hastalığı, kuyumcuya 

olan aşkı ile sembolize edilmiştir. Cariyenin yani nefsin maddeye 

karşı duymuş olduğu şiddetli arzu, onu padişah olan ruhtan 

uzaklaştırmaktadır. Ruh; gönül verdiği nefsin kendisine yar 

olmayışından ve hastalığından çok üzgündür. Onu birçok 

hekimlere gösterir tedavi edemeyen hekimler, sahte şeylerin, 

niteliksiz eğitimcilerin sembolüdür. Bu sahte şeyhler, hasta 

cariyenin neden hastalandığı üzerinde durmaz. Basmakalıp bazı 

ilaçlarla onu tedavi etmeye çalışır ve sonunda başarısız olurlar. 

Ruhun, nefsi sıhhate kavuşturması için becerikli bir hekime yani 

Mürşidi Kamile (iyi bir eğitimciye) ihtiyacı vardır. Ruh, Allah’ın 

lütfuyla gerçek bir hekime yani Mürşid-i Kamile kavuşunca 

hakikati anlar ve ona; “Benim gerçek sevgilim sensin.” Der. Çünkü 

Mürşid-i Kâmilin yüzünde ilahi nuru, ilahi güzelliği bulur. Gönül 

verdiği cariye (nefs)’nin de aşağı duygulardan, manevi 

hastalıklardan kurtulmasını istemektedir. Padişah (ruh) Mürşid-i 

Kâmilin tavsiyesine uyarak cariye (nefs)’i vaktiyle gönül vermiş 

olduğu cismani arzu ve şehveti temsil eden kuyumcu ile evlendirir. 

Nefsin maddi sevgiliye kavuşması, onun şehvetten bıkmasını 

sağlar. Neticede dünyevi arzuların maddi zenginliğin sembolü olan 

kuyumcu yok olunca nefs düştüğü hatayı anlar. Şehvetten, 

ihtirastan yakasını sıyırır, temizlenir ve ruha layık bir sevgili olur 

(Can, 1999:24). 

   Bu kıssada mürşid-i kâmilin padişahı yani ruhu, aşk acısı 

ile temsil edilen nefsin kötülüklerinden kurtarmak için seçtiği yol 
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oldukça farklıdır. Cariye, yani nefsin de eğitilmesi söz konusudur. 

Bu eğitimi sürdüren mürşid-i kâmil yani nitelikli eğitimci, diğer 

sahte şeyhlerin aksine, nefsi eğiterek işe başlar. Mürşid-i kâmil, 

nefsi yani bir nevi terbiye edeceği kişiyi çok iyi tanımaktadır. Onun 

bireysel özelliklerini bilerek kişiselleştirilmiş bir eğitimle işe başlar. 

Nefs yani cariye dünya sevgisine, şehvete düşkündür. Bu sebeple 

mürşit, önce onun bu kötü eğiliminin farkına varmasını sağlar. 

Onu dünya sevgisi ve şehveti temsil eden kuyumcu ile evlendirir; 

fakat asıl maksadı kuyumcunun aslında göründüğü kadar değerli 

olmadığının ve ruhu tatmin etmeyeceğinin nefse öğretilmesidir. 

Mürşit bu yolla nefsin gözleri önündeki perdeyi kaldırır. Böylece 

ona asıl huzurun ruha tabi olmakta olduğunu öğretir. 

Hikâyedeki gerçek tabip yani kâmil mürşit, nitelikli bir 

eğitimci olarak da okunabilir. Burada mürşidin cariyeye yani nefse, 

diğer bir bakış açısıyla öğrencisine yaklaşımı önemlidir. Mürşit yani 

eğitimci öğrencisini iyi tanımaktadır. Eğitime başlamadan önce 

onun öğrenme yolundaki engellerini (şehvet, dünya sevgisi gibi) 

tespit eder ve onları ortadan kaldırır. Bunu gerçekleştirirken bir 

nevi yaparak yaşayarak öğrenme yoluna başvurur (cariyeyi 

kuyumcu ile evlendirme). Bu yolla öğrenci yani cariye (nefs) 

kuyumcunun, kendisi için asıl hedef olmadığının farkına varır. 

Yani mürşit öğrencisinde bizzat gerçekleşmesini sağladığı bir 

yaşanmışlıkla farkındalık oluşturur. Bunun neticesinde nefs yani 

cariye (öğrenci), asıl hedefine (ruha tabi olmaya) kolayca ve içten 

bir güdülenme ile yönlendirilmiş olur.  

    Özetle bu kıssadaki mürşit yani eğitimcinin, öğrencisini 

yakından tanıma, onun bireysel farklılıklarının bilincinde olma, 

öğrenme yolundaki engelleri ortadan kaldırabilme, yaparak 

yaşayarak kalıcı bir öğrenme gerçekleştirme ve öğrencinin içsel 

güdülenmesini sağlama gibi niteliklere sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. 
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• “Din işindeki bu hayranlık, bu işlere akıl eremediği için hakîkat 

kıblesine sırt çevirmek değildir. Belki dostun mest ve müstağrakı 

olarak hayrete düşmektir. 

Birinin yüzü, dost tarafına, gerçek sevgili tarafına 

çevrilmiştir. Diğerinin yüzü, ikilikten kurtulup, Hakk'da 

müstağrak olduğu için dostun yüzü olmuştur. 

….Rûhen düşük, alçak bir kişi, bir takım saf kimseleri 

kandırmak için velilerin sözlerini çalar. 

Velilerin sözleri de, yaptıkları işler de aydınlıktır, sıcaktır, 

samimidir. 

Sahte şeyhlerin, aşağı kişilerin işleri ise kandırmak, hile 

yapmak ve utanmazlıktır.” s. 32-33. 

 

Açıklama: Mevlânâ bu beyitlerde velilerden söz etmektedir. 

Beyitlerdeki ifadelerden hareketle birer eğitimci olarak da 

nitelenebilecek Hak dostları yani veliler, ikilikten kurtulmuş yani 

çoğu tek görmüşlerdir. Bu ifade Yunus Emre’nin “Yaratılanı sev, 

Yaratandan ötürü” sözünü hatıra getirmektedir. Zira her iki ifade 

de insanın da içinde bulunduğu bütün mahlûkata tek nazarıyla 

bakmayı, yani aradaki sunî farklılıkları kaldırmayı öğütler. Bunu 

başarabilen kişi de herkese eşit davranabilmeyi öğrenmiş olur.  

Sonraki beyitlerde Mevlânâ, ruhen düşük kimselerin, insanları 

kandırmak için velilerin sözlerini çaldıklarını ifade eder. Oysa 

gerçek velilerin sözleri sıcak, samimi ve aydınlıktır. Çünkü onlar 

önceki beyitlerde üzerinde durulduğu gibi çoklukta vahdete 

ermişler, başka bir deyişle cümle mahlûkata bir nazarla 

bakabilmişlerdir. Bu beyitlerde velileri insanlara yol göstermeleri 

açısından eğitimci olarak okuduğumuzda, Mevlânâ’ya göre 

eğitimcinin herkese eşit davranabilen, sıcak ve içten bir yaklaşıma 

sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda gerçek 

eğitimcinin amacı hile yapmak, insanları kandırmak değil; samimi 
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bir şekilde herkese eşit davranarak kılavuzluk vazifesini 

sürdürmektir. 

 

• Tomarın birinde; “Bir yol gösterici, bir mürşid bul, akıbeti, sonu 

görme gücünü, şunun bunun soyundan gelmekte ve bununla 

övünmekte bulamazsın.” denmişti.  

Başka bir tomarda ise; “Aslında mürşid sensin, çünkü 

mürşidin mürşid olduğunu, ancak sen bilirsin, sen tanırsın. 

Adam ol da, başkalarına tabî olma. Yürü, kendi yolunu 

kendin seç. Mürşid bulmak arzusu ile şaşırıp kalma.” diye 

yazılmıştı. 

Başka bir tomarda ise; “Aslında bu ayrılıkların, bu 

çoklukların hepsi de birdir. Biri, iki gören kişi, şaşı bir zavallıdır." 

deniyordu.” s. 38 

 

Açıklama: Hristiyanlara düşman olan Yahudi bir padişahın, 

Hristiyanlar oratadan kaldırmak için veziri ile anlaşması 

neticesinde vezirin Hristiyanlar arasına fitne sokması üzerine 

kurulu bu kıssada Mevlânâ, vezir üzerinden farklı görüşleri dile 

getirmektedir. Kişinin manevi yolda ilerlemesi için kendisine bir 

eğitimci yani mürşit bulması şarttır. Ancak insan bir mürşide tabi 

olsa da yine kendi nefsine uyarsa bu mürşit yani eğitimcinin ona 

bir faydası olmayacaktır.  Dolayısıyla insan, bir bakıma kendi 

kendisinin öğretmeni olmak durumundadır. 

 

• “Hz. Îsâ'nın tertemiz mânâ küpünde, yüz renkli elbise, ışık gibi 

lekesiz bir hale gelir, tek renge boyanırdı. 

Bu tevhid, bu tek renklilik, Hakk'ı arayan kişiye usanç 

verecek, bıktıracak bir tek renklilik değildir. Balıkların duru su 

içinde tek renkli deryada, hayat ve rahat buldukları gibi onlar da 

tek renklilikte hayat ve rahat bulurlar. 
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Tek renkli denizlerin aksine, her ne kadar karalarda kesret 

âleminde binlerce renk varsa da, vahdet denizinin balıkları, 

kurulukla ve çeşitli renklerle savaştadır.” s. 44 

 

Açıklama: Bu beyitlerden hemen önce eserde, Hz. İsa’ya 

düşman olan Yahudi bir padişah ve vezirinin hikâyesi anlatılır. 

Padişah ve vezir, aralarında anlaşarak Hristiyanları tuzağa düşürüp 

onların inançlarını yıkacak, birliklerini sarsacak bir tuzak kurarlar. 

Çünkü onlara göre asıl gerçek ve tek din Yahudiliktir. Bu tuzak 

neticesinde Yahudi vezir, Hristiyanlar arasına fitne sokar ve 

onların kendi aralarında bölünmelerine sebep olur. Mevlânâ, bu 

hikâyenin devamında ele aldığımız beyitlerde söz konusu vezir ve 

padişahın bir olanı çok görmek hatasına düştüklerini anlatır. 

Yaratılmışların cümlesi aslında tektir. Aynı vahdet küpünden renk 

almışlardır. İnsanoğlunun bu durumu fark etmemesi, adalet 

kavramını sarsar, eşitliği ortadan kaldırır. Burada Mevlânâ’nın 

“vahdet denizinin balıkları” diye tabir ettiği kişiler Hak aşığı 

âriflerdir. Ârifler vahdet denizinde huzur bulmuşlar ve bu sebeple 

dünyada da kurulukla ve çeşitli renklerle, yani ayrımcılıkla 

mücadele hâlindedirler. Burada sözü edilen tek renklilik, 

basmakalıp bir bakış açısı olarak algılanmamalıdır. Zira beyitlerin 

kastettiği mana, ayrımcı zihniyetin, insanlar arasında fitneye sebep 

olabilecek unsurların ortadan kaldırılması olarak yorumlanabilir. 

Çünkü ancak bu sayede insanlar, balıkların duru su içinde rahata 

kavuştukları gibi ayrılıkları görmezden gelerek huzura erebilirler.   

  Bu beyitlerdeki vahdet denizinin balıkları yani ârifler, 

insanlara yol göstermeleri bakımından eğitimci olarak nitelenebilir.  

Eserde âriflerin (eğitimcilerin) savaş hâlinde oldukları husus ise 

çeşitli renklerin varlığı ve kuruluktur. Ârif yani eğitimci, her şeyden 

önce insanların asılları itibariyle bir olduklarını, aralarında kendi 

elleriyle var ettikleri çeşitli renklerin yani ayrılıkların aslında 

olmadığını ortaya koymaya çalışmalıdır. Zira ayrılıklardan 
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sıyrılamayan bir bakış açısı, insanları felakete sürükler. Mevlânâ 

önceki beyitlerde aktarılan Yahudi vezirin Hristiyanları bölmesi 

hadisesini anlatırken yaşanan kötü hadiseleri, padişah ve vezirin, 

biri çok görmek yanılgısına dayandırır. Eğer onlar toplumu 

yönlendiren kişiler olarak bu yanılgıya düşmeselerdi insanlar da 

perişan olmayacaktı. Farklılıklara odaklanmak, ayrımcılığa kapı 

aralar. Bu sebeple eğitimcinin savaş halinde olduğu hususların 

başında bu durumun ortadan kaldırılması ve eşitlikçi bir bakış 

açısının yerleştirilmesi vardır.   

 

• “Ben, bu sırrı etraflıca açıklamayı, anlatmayı çok isterdim ama, 

zayıf akıllı birisinin ayağının kaymasından, inkâra düşmesinden 

korkarım. 

Vahdet sırlarının nükteleri, mânâlı sözleri, keskin çelik bir 

kılıca benzer. Eğer kalkanın yoksa geriye doğru kaç. 

Bu elmas kadar keskin kılıcın karşısına kalkansız gelme. 

Çünkü kılıç acımadan keser, kesmekten ona usanç gelmez. 

Bu yüzden ben, nükteler kılıcını kınına koydum. Bu 

konuyu gereği gibi derinleştirmedim. Yanlış okuyan biri ters 

anlamasın, aykırı mânâ vermesin.” s. 47 

 

Açıklama: Bu beyitlerde Mevlânâ, ilahi sırları ifşa etmenin 

tehlikesi üzerinde durur. Çünkü bu sırları idrak etmek herkesin 

harcı değildir. Buradan hareketle Mevlânâ’nın eğitimcinin, 

öğrencinin idrak seviyesine göre eğitime devam etmesini 

öğütlediği söylenebilir. Çünkü kişi, anlayamadığı şeyi inkâr etme 

eğilimindedir. İlahi sırların inkârı ise kişiyi manen felakete sürükler.  

 

• “Saltanatları nöbete bağlı olmayan, nöbetin de üstünde bulunan ve 

ikbâlleri ebedî olanların sultanlık davullarını, Yedi Yıldız'ın da 

üstünde çalanlar. 
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İkbâl için nöbet beklemeyenler, nöbetten de üstün olanlar 

ölümsüz sultanlardır. Onlar, kabiliyetli, isti'datlı rûhlara dâimî 

olarak sâkîlik vazifesi görürler. Hakk âşıklarına aşk ve 

muhabbet şarabı içirirler. 

Bu dünyada, bir iki gün içmeyi bıraksan, ağzını ebediyet 

şarabına, ölümsüzlük şarabına daldırır ve o hakîkat şarabını 

içersin. 

…Hakk yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. 

Çünkü yol, görünüşte dümdüz ve güzeldir. Fakat altında tuzaklar 

vardır. Nitekim bu yolda bize kılavuz olacak birçok tanınmış, 

parlak isimlerde mânâ kıtlığı, mânâ uymazlığı vardır. Birçok 

kişiler, adlarının adamı değildir. Görünüşe kapılmamalıdır. Şunu 

iyi bilmeli ki: 

Sahte şeyhlerin adları, sözleri tuzaklara benzer. Onların 

kulağı okşayan, fakat rûhânî olmayan güzel sözleri, ömrümüzün 

suyunu emen kumdur. 

Kum gibi ömür suyunu emen, bizi tüketen boş sözler olduğu 

gibi, içinden âb-ı hayat fışkıran kum da vardır. Bu kum pek az 

bulunur. Sen git de içinden irfan coşan, ilâhî sırları meydana vuran 

kumu ara. 

Evlâdım, işte yukarıda anlatılan o kum Allah adamıdır. 

Allah adamı, kendi benliğinden kopmuş, kendinden ayrı düşmüş, 

Hakk'a ulaşmıştır. 

Allah adamından, dinin tatlı suyu kaynayıp durmaktadır. 

İstekliler, o sudan hayat bulurlar, gelişirler, yetişirler.”  s. 96-97.  

 

Açıklama: İkinci beyitte “İkbâl için nöbet beklemeyenler, 

nöbetten de üstün olanlar ölümsüz Sultanlar” olarak nitelenen kişiler, 

insanlara manevi anlamda kılavuzluk eden Hakk âşıklarıdır. 

Mevlânâ’ya göre bu kılavuzlar yani manevi eğitimciler, kabiliyet ve 

istidadı olanlara aşk ve muhabbet şarabı yani ilahi bilgiyi sunar. 

Fakat bu yolda yani eğitim sürecinde kılavuza dikkat etmek gerekir. 
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Çünkü eserdeki tabirle “kılavuz olacak birçok tanınmış, parlak isimlerde 

mânâ kıtlığı, mânâ uymazlığı vardır. Birçok kişiler, adlarının adamı 

değildir. Görünüşe kapılmamalıdır.” Zira sahte şeyhlerin yani niteliksiz 

eğitimcilerin sözleri tuzak gibidir. Kulağa hoş gelse de bu sözlerde 

aranan nitelik yoktur.  

Ancak gerçek Allah adamları yani manevi eğitimciler, 

içinden ab-ı hayat fışkıran ve ilahi sırları meydana çıkaran bir 

kumdur. Bu manevi öğretmenler, kendi benliklerinden geçmiştir. 

Onlardan dinin tatlı suyu, yani faydalı ilim kaynamaktadır. Onlar 

bu ilmi istekli olanlara verir ve bu yolla onları yetiştirirler. 

Dolayısıyla bu beyitlerde Mevlânâ’nın manevi eğitimcileri, bilgiyi 

kabiliyet ve istidadı olanlara veren, faydalı ilme sahip olan ve bu 

ilmi gösteriş yapmak için kullanmayan, kendilerinden talepte 

bulunan istekli öğrencilere ilmiyle hayat veren ve onları bu yolla 

yetiştiren kişiler olarak nitelediği söylenebilir. 

 

• “Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki: ‘Ey ashabım, ey benim 

dostlarım, sakın, ilkbahar serinliğinden ürkerek, bedenlerinizi 

örtmeyin. 

Çünkü ilkbahar rüzgârı, ağaçlara yaptığı te'siri 

bedenlerinize de, canlarınızada yapar. 

Fakat sonbahar soğuğundan kaçının, çünkü, sonbahar 

soğuğu, üzüm bağlarına yaptığını size de yapar.’ 

Bu hadisi rivâyet edenler, mânâsını zâhire, görünüşe göre 

vermişler; bunu da yeter bulmuşlardır. 

Bu kişilerin, candan, hadisin rûhundan haberleri yoktur. 

Onlar hadisin dışında kalmışlar, içine girememişlerdir. Onlar, dağı 

görmüşler de, dağdaki ma`deni görememişlerdir. 

Hadiste bahis buyurulan sonbahar, nefistir, nefsin isteğidir. 

Akıl ile can da, ilkbaharın ta kendisi, sonsuzluktur. 
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Şu hâlde hadisin mânâsı şöyle yorumlanır: Velîlerin pâk, 

temiz nefesleri bahar gibidir. Yaprakların, filizlerin hayatıdır. 

Bu sebeple yumuşak olsun, sert olsun; velîlerin sözlerini 

dinlemekten örtünüp kaçınma; onlara kulak ver; o sözler, dinine 

destek olur. 

Sıcak da söyleseler, soğuk da söyleseler onları hoş gör; o 

sözleri tut. Tut da şu dünya hadiselerinin çeşitli etkilerinden, 

sıcağından, soğuğundan, yakıp kavuran cehennem azabından 

kurtul. 

O mübarek sözlerin sıcağı da, soğuğu da ilkbahardır, 

hayattır. O sözler gerçekliğin, tam inancın, kulluğun özüdür, 

mayasıdır. 

O nefeslerle can bahçeleri dirilir, gerçek hayata kavuşulur. 

O nefeslerle gönül deryaları incilerle dolar.”  s. 148-149 

 

Açıklama: Bu beyitlerde Mevlânâ’nın, hadis-i şerifin batınî 

manasına işaretle velilerin temiz nefeslerini bahar rüzgârına 

benzettiği görülmektedir. Bu rüzgâr ağaçları nasıl diriltiyorsa 

veliler de insanları ihya edecek manevi bir tesire sahip 

olduklarından aynı işi görmektedir. Mevlânâ bu sebeple velilerin 

yani manevi eğitimcilerin, bu ihya edici tesirinden faydalanabilmek 

için onların sözlerini sert ya da yumuşak olsun dinlemek gerektiği 

üzerinde durur. Çünkü veliler sıcak ya da soğuk da söyleseler, yani 

zaman zaman sözleri hoşa gitmez gibi gözükse de onları dinlemek 

kişiyi dünya hadiselerinin çeşitli etkilerinden ve cehennem 

azabından kurtarır. Burada sözü edilen velileri insanlara kılavuzluk 

etmeleri bakımından eğitimciler olarak nitelendirdiğimizde 

Mevlânâ’nın eğitimcileri bireyleri ihya eden, onları gerçek hayata 

kavuşturan kişiler olarak vasıflandırdığı görülür. Bu sebeple 

onların sözleri bazen sert olsa da onlardan uzaklaşmamak gerekir. 

Zira eğitimci sözü yumuşak da sert de söylese amacı daima 

muhatabına faydalı olmaktır.   
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• “Bir nahivci yani gramerci ile gemici hikâyesi 

Bir nahiv âlimi bir gemiye binmişti. O kendini pek beğenmiş 

olan nahivci, yüzünü gemiciye döndürdü. 

Dedi ki: ‘Sen hayatında hiç nahiv okudun mu?’ Gemici; 

‘Hayır.’ deyince; ‘Senin ömrünün yarısı hiçe gitmiş.’ dedi. 

Gemicinin bu sözden gönlü kırıldı, öfkelendi; ama hemen 

cevab vermedi, sustu. 

Derken, bir rüzgâr çıktı, gemiyi bir girdaba sürükledi. O 

zaman, gemici, nahiv âlimine yüksek sesle seslendi: 

‘Ey hoca, söyle bakalım, sen yüzme bilir misin?’ diye sordu. 

Nahivci; ‘Ey hoş sözlü ve güzel yüzlü gemici, bilmem.’ deyince, 

Gemici; ‘Ey nahivci!’ dedi. ‘Senin bütün ömrün hiçe gitti, 

çünkü gemi bu girdapta batacaktır.’ 

Şunu iyi bil ki burada, mahvolmayı bilmek gerek, nahiv 

bilmek işe yaramaz. 

Denizin suyu, ölüyü başında taşır, diri olan denizin elinden 

nasıl kurtulur? 

Sen de, eğer beşeriyet sıfatlarından, kötü huylarından ölüp 

kurtulursan Hakk'ın sırlar denizi, seni başının üstünde gezdirir. 

Ey benliğe, gurura kapılarak herkese eşek diyen kişi! Şimdi 

sen de eşek gibi buz üstünde kalmış, ileri geri adım atamayacak bir 

hale gelmişsin. 

İstersen sen, dünyada zamanın en büyük bir bilgini, her 

şeyin bileni ol. Şimdi şu dünyanın fanîliğini ve zamanın da geçip 

gittiğini gör. 

Size Hakk'ta mahvolma, yok olma yolunu öğretmek için 

söz arasına nahivcinin hikâyesini de kattık. 

Ey aziz dost, fıkhın fıkhını, nahvin nahvini ve sarfın 

sarfını, ancak yoklukta, yok olmada bulabilirsin.”  s. 182-183.  
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Açıklama: Bu hikâyede sözü edilen nahivci yani gramer 

âlimi, olumsuz bir eğitimci tipidir. Zira nahivci gemicinin 

karşısında ilmi ile övünmekte, gurura kapılmaktadır. Bu sebeple 

gemicinin gönlünü kırar ve onu incitir. Oysa her şeye yeter sandığı 

ilmi onu suda boğulmaktan bile kurtaramayacaktır. Bu sebeple 

Mevlânâ hikâyenin ardından bu olumsuz eğitimci tipine karşı, 

eğitimcide olması gereken bazı niteliklere işaret eder. Bu 

niteliklerin başında kötü huylardan arınmış olmak vardır. Çünkü 

kişi kötü huylarından, beşeriyete ait sıfatlardan temizlenirse, 

denizin ölüyü sırtında taşıyıp canlı olanı helak etmesi gibi, Hakkın 

sırlar denizinde başlar üstünde dolaşacak yani gerçek manada 

kıymetli olabilecektir. Dolayısıyla nitelikli eğitimci, ilmini övünme 

aracı olarak kullanmayan, insani zaaflarından sıyrılmış, ilmin asıl 

kaynağının Cenab-ı Hak olduğunu bilip kendisinin sadece bir aracı 

olduğunun farkına varmış, alçak gönüllü bir insan olmalıdır. 

 

• “Bu yolu, mürşidsiz, yalnız aşan da var. Bu pek azdır. Ama bu 

da yine pîrin himmeti ile olur. 

Pîrin eli, gaiblere yetişmeyecek kadar kısa değildir. Elini 

tutmayanlara da elini uzatır, onun eli Allah'ın kudret eli sayılır. 

Elinden tutmayanlara, huzurunda bulunmayanlara bile, 

böyle mânâ elbiseleri giydirirse, şüphe yok ki, huzurunda 

bulunanlar, bulunmayanlardan kârlı çıkarlar. 

Huzurunda bulunmayanlara bile yiyecekler verirse, 

konuklarının önüne ne nimetler koyarlar. 

Onların huzurunda kemer bağlayıp, hizmet edenler 

nerededir? Kapı dışında durup da içeri ile ilgilenmeyenler nerede? 

Pîri seçince, tahammülsüz olma, balçık gibi uyuşukluk 

gösterme. Her zahmete kızmada, öfkelenmede, her terbiyesize kin 

gütmedesin, peki ama, cilalanmadan nasıl ayna olacaksın?” s. 

190. 
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Açıklama: Söz konusu beyitlerin öncesinde Mevlânâ, 

öğrenme yolunda bir kılavuzun lüzumu üzerinde durduktan sonra 

bu kısımda onun bazı niteliklerine değinir. Buna göre eğitimci 

olarak da okunabilecek olan pirler, yalnızca kendilerinden ilim 

talep edenlere değil, etmeyenlere de ellerini uzatırlar. Yani 

eğitimcinin insanlara faydası ve tesiri tahmin edilenin ötesindedir. 

Fakat bir eğitimciye tabi olunca sürece tahammül göstermek 

gerekir. Çünkü manevi eğitimciler bizi sıradan bir eşya iken cilalı 

bir ayna haline getirebilecek kabiliyettedir. Buradan hareketle 

Mevlânâ’nın eğitimcileri geniş bir tesir sahasına sahip, talepte 

bulunmayanlara bile dolaylı olarak fayda sağlayan ve paslı bir eşyayı 

cilalı aynaya çevirmek gibi, bireyleri çok köklü değişimlere 

uğratacak güce sahip kişiler olarak nitelediği söylenebilir. 

 

• “Kurt ile tilkinin arslanın maiyetinde ava gitmeleri 

Arslan, kurt, bir de tilki avlanmak için dağa, ormanlığa 

gitmişlerdi. 

Avlanmak için, birbirlerine yardım etmeyi, yolları, belleri 

iyice tutmayı düşünüyorlardı. 

O engin ovada, üçü de beraberce, birçok av tutacaklardı. 

Erkek arslan, onlarla beraber olmaktan, onlarla beraber 

avlanmaktan utanıyordu ama, yine de, ikram olsun diye, onlara 

yoldaş olmuştu. 

Böyle büyük bir padişaha, askerlerinin yoldaş oluşu, ona 

yük olur, zahmet olur ama, yine de “Toplulukta rahmet vardır.” 

hadisine uyarak onlara katıldı. 

Böyle bir “Ay” yıldızlarla arkadaş olmaya utanır ama, yine 

de cömertliği yüzünden, onların arasında yer alır. 

…Kurtla tilki, heybetli arslanın peşinde dağa doğru gittiler. 
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İşleri yolunda gitti, bir dağ sığırı, bir keçi, bir de semiz 

tavşan yakaladılar. 

Savaşçı bir arslanın peşine takılan kişinin kebabı, gece 

gündüz, eksik olmaz. 

Avları, ölü ve yaralı olarak kanlar içinde sürükleye 

sürükleye dağdan ormana getirdiler. 

Kurt ile tilki, doymazlık içinde idiler. Ağızlarının suyu 

akıyordu. Padişahlar padişahının bu avları adaletle pay etmesini 

bekliyorlardı. 

Her ikisinin de bu tama'ı, bu doymaz duygusu arslanın 

içine doğdu. Onların bu tama'ının sebebini bildi, anladı. 

Sırların arslanı, emîri olan kişi, gönülden geçenleri bilir. 

Ey düşüncelere dalmayı adet edinen gönül, kendine gel de, 

ermiş bir kişinin yanında gönlüne kötü bir düşünce getirme. 

O senin gönlünden geçenleri bilir, yine de konuşmasına 

devam eder. İçinden geçenleri anladığını gizlemek için senin yüzüne 

güler. 

Arslan, onların vesveselerini anladı. Ama, bir şey demedi. 

Ama, kendi kendine; “Ey aç gözlü dilenciler, ben size hak 

ettiğinizi vereceğim.” dedi. 

“Benim dileğim ve ayıracağım pay, size yetmiyor mu? Benim 

lutfum ve ihsanım hakkındaki zannınız bu mu? 

…Arslan bu düşüncelere dalmış, açıkça gülüyordu. Fakat 

arslanın gülümsemelerine inanma. 

…Arslan; “Ey tecrübeli, ihtiyar kurt, bu avları aramızda 

pay et de yeni bir adalet göster.” dedi. 

“Pay etme işinde benim vekilim ol da, senin tabiatının nasıl 

bir yaratılışta olduğu meydana çıksın.” 

Kurt dedi ki: “Padişahım, yaban öküzü senin payın olsun, 

o da büyük, sen de büyüksün, semizsin çeviksin.  
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Orta boyda, orta irilikte olan keçi de benim olsun; tilki, sen 

de, yanılmadan, hiç ses çıkarmadan tavşanı al, tavşan tam sana 

göre.” 

Arslan; “Ey kurt!” diye kükredi. "Bu sözü nasıl söyledin? 

Bir daha söyle bakayım. Ben burada iken sen nasıl olur da ben ve 

sen diye konuşabilirsin? 

Kurt, ne köpek oluyor ki, benim gibi eşsiz, benzersiz bir 

arslanın yanında kendini var gibi görebiliyor? 

Ey kendisine varlık veren eşek, beri gel.” dedi; kurt yanına 

gelince, arslan bir pençe vurdu, onu parçaladı. 

Arslan, kurtta akıl olmadığını, doğru bir karara 

varamadığını görünce cezasını vererek onun derisini başından 

sıyırdı. 

Dedi ki: “Mademki beni görmek, seni senden almadı. Böyle 

bir cana inleyerek ölmek gerektir. 

Huzurumda yok olmadığın için senin boynunu vurmak 

lâzım geldi. 

Arslan, iki ayrı üstünlük, iki ayrı baş olmasın diye kurdun 

kafasını kopardı. 

Ey koca kurt, madem hayvanlar padişahının önünde, 

kendini ölü saymadın. Cezanı gör, işte; “Biz onların intikamını 

aldık.” Ayet-i kerimesinin hükmü budur.  

Ondan sonra arslan, yüzünü tilkiye çevirdi de; “Haydi.” 

dedi. “Bunları yemek için sen pay et.” 

Tilki secde etti, sonra dedi ki: “Ey yüce padişah, şu semiz 

öküz, senin kuşluk yemeğin olsun. 

Şu keçiden de, aziz padişahımızın öğle yemeği için bir yahni 

yapılır. 

Tavşan ise, lutuf ve kerem sahibi padişaha, akşamleyin bir 

çerez olur.” 

Arslan; “Ey tilki!” dedi. “Adalet meş'alesini sen yaktın, 

böyle hakça pay edişi sen kimden öğrendin? 
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Ey ulu kişi, bu akıllıca işi nereden öğrendin?” Tilki dedi 

ki: “Ey cihan padişahı, bunları ben kurdun başına gelenlerden 

öğrendim.” 

Bunun üzerine arslan tilkiye; “Mademki kendini bizim 

aşkımıza tamamiyle bağladın. Avların üçü de senin olsun, üçünü 

de al götür.” dedi. 

“Ey tilki sen tamamiyle biz oldun, bizim oldun. Artık seni 

nasıl incitebiliriz? 

Biz de seniniz, bütün avlar da senin. Artık, yedinci kat 

göğün üstüne ayak bas, yüksel.” s. 192-195.  

 

Açıklama: Bu kıssada erkek arslan olarak nitelenen, 

insanlara manevi yollarda kılavuzluk eden mürşitlerdir. Oldukça 

uzun tutulan bu kıssada arslan üzerinden anlatılan eğitimciye dair 

niteliklerin başında, eğitimcinin aslında kendisinin ihtiyacı 

olmadığı halde talebeleri için çalışması gelir. Burada erkek arslanın 

kurt ve tilkiye ihtiyacı yoktur, hatta onlardan utanır; fakat yine de 

onlarla birlikte yola düşer. Bunun dışında arslan yol arkadaşlarının 

tamahtan, aç gözlülükten kurtulamadıklarını da bilmektedir. 

Çünkü o gönülden geçenleri de bilir; ancak bunları karşısındakine 

doğrudan söyleyerek onu utandırmaz. Bu sebeple kıssadaki arslan 

tilki ve kurdu bazı imtihanlara tabi tutar.  Yakalanan avları pay 

etmesi için önce kurda seslenir. Kurt bu kıssada benlik davasında 

olan bireyi temsil eder. Bu sebeple arslan tarafından cezalandırılır. 

Çünkü arslan her şeyden önce muhatabının benliğini ortadan 

kaldırmayı, onu tevazu sahibi yapmayı hedeflemektedir. Ancak 

bundan sonra o kişide öğrenme ve gelişmeye hazır bir zemin 

oluşabilecektir. Kıssada avları pay etme görevi ikinci kez tilkiye 

verilir.  Tilki avların tümünü arslana sunar. Aslında bu durum 

tilkinin kendi benliğinden geçmesini temsil eder. Arslanın istediği, 

avların tümüne sahip olmak değil; muhatabındaki benliği ortadan 
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kaldırıp onu öğrenmeye açık hale getirmektir. Tilki, kurdun başına 

gelenlerden ders alıp imtihanı geçince lütuflara erişir.  

Dolayısıyla kıssada arslan ile sembolize edilen eğitimci, 

talebeleri için çalışmayı sürdüren, onlardaki kötü huyları, öğrenme 

engellerini tespit edip ortadan kaldırmaya çalışan, eksikliklerini 

önceden tespit eden fakat bunları yüzüne vurup utandırmadan 

dolaylı olarak ona fark ettiren ve talebede bu nitelikleri sağladıktan 

sonra bütün bilgisini onunla cömertçe paylaşan kişidir. 

 

• “Kendi noksanını gören kişi, olgunlaşmaya doğru on at çatlatarak 

koşar. 

Kendini olgun sanan zavallı ise. Celal sahibi Allah'a doğru, 

bu zannı yüzünden yükselemez. 

Ey kendini olgun gören kişi, senin rûhunda kendini olgun 

sanmaktan daha kötü bir illet olamaz. 

Senden bu kendini beğenme, kendini olgun görme hastalığı 

gidinceye kadar gönlünden, gözünden çok kanlar akar. 

Bu hastalık, iblis hastalığıdır, iblis, benliğe kapılmıştı da; 

“Ben Âdem'den daha hayırlıyım.” demişti. Aslında bu hastalık, 

her mahlukun her insanın nefsinde vardır. 

İblis hastalığına tutulmuş kişi, her ne kadar bazen kendini 

hor ve mütevazi görür, öyle gösterirse de sen dibinde pislik bulunan 

bir derenin suyunun saf görünüşüne aldanma... 

Ey alçak gönüllülük, tevazu perdesi altında benlik 

hastalığını gizleyen kişi, birisi denemek kastı ile seni kızdıracak, 

coşturacak, karıştıracak olursa, içinde pislik bulunan su bulanır 

da pisliğin rengi meydana çıkar. 

Ey genç, ey toy kişi, her ne kadar, senin varlığının ırmağı, 

kendini sana, saf duru ve lekesiz gibi gösterirse de aldanma. Onun 

dibinde pislik vardır; bulanmak için fırsat beklemektedir. 
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Yol bilen, anlayışlı pîr, nefis ve ten bağlarına ark açar, su 

akıtır da oradaki pislikleri temizler. 

Pis ve murdar bir su akıntısı necaseti, pisliği temizleyebilir 

mi? İnsanın kendi bilgisi, kendisinde bulunan aşağı duyguları 

içinden süpürüp atabilir mi? 

Bir kimse, kendi deresini nasıl temizleyebilir? İnsanın 

bilgisi, ancak Allah'ın ilminden feyz alınca yararlı olur.” s. 206. 

 

Açıklama: Mevlânâ bu beyitlerde kendi bilgisini yeterli 

görmenin kötülüğü üzerinde durmaktadır. Mevlânâ’ya göre kişinin 

kendisin, olgun görmesinden daha kötü bir illet olamaz. Çünkü 

böylesi bir görüş insanın gelişiminin önünü tıkar. Kişi benliğe 

kapılır ve bu yönüyle iblisle bir olur. Mevlânâ bu hastalığın aslında 

her insanda olduğunu söyler. İnsan fark edemese de suyun dibinde 

biriken tortu gibi bir vakitler görünmeyen bu durum su 

karıştırıldığında ortaya çıkan kirler gibi gün yüzüne çıkar. İşte 

insanı öğrenme ve gelişme yolundan alıkoyan bu kötü hal ancak 

bir pirin yani eğitimcinin yardımıyla ortadan kaldırılabilir. Çünkü o 

suyun içinde arklar açarak onu temizler. İnsanın kendine ait bilgisi 

ise bu kiri ortadan kaldırmaya yetmez. Bu sebeple pirler yani 

eğitimcilerin niteliklerinden biri de insanın gelişimi ve öğrenmesi 

yolunda en büyük engellerden biri olan kendini olgun zannetme, 

bilgisini yeter görme hastalığından onu kurtarması ve eksikliklerini 

görmesini sağlamasıdır. 

 

• “Mânevî bir ay olan mürşidin aydınlattığı yolda ilerleyen Hakk 

yolcuları, yanılmaktan, yollarını şaşırmaktan emin olurlar. Çünkü 

mürşidin sesi gulyabanî şeytanın sesinden üstün olur. 

Ay söylemeksizin de, nûru ile yol gösterir; fakat söyleyecek 

olursa, nûr üstüne nûr olur.” s. 241. 
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Açıklama: Bu beyitlerde insanlara kılavuzluk eden mürşitler 

manevi bir ay olarak nitelenmiştir. Ay, geceleri nasıl ışık saçıp 

insanların yolunu aydınlatıyor, onları yollarını şaşırmaktan 

kurtarıyorsa, manevi eğitimciler olan mürşitler de tıpkı ay gibi 

insanların yollarını aydınlatmakta onlara doğru yolu 

göstermektedir. Bir sonraki beyitte geçen “Ay söylemeksizin de 

nûru ile yol gösterir” ifadesi de eğitimcilerin yalnızca sözleri ile 

değil; davranışlarıyla da eğitim sürecine katkıda bulundukları 

şeklinde okunabilir.   

 

• “Benim mânevî yârim olan kâmil insanın hayali, bana Halil 

İbrahim (a.s.) gibi göründü. Aslında o, görünüşte puttur; maddî 

varlıktır. Hakîkatte ise put kırandır. 

Allah'a şükürler olsun ki, kâmil insan göründü de can 

onun hayalinde kendi hayalini gördü.” s. 264. 

 

Açıklama: Mevlânâ bu beyitlerde kâmil insanı, yani manevi 

eğitimciyi suret olarak da değerli bulduğundan Halil İbrahim 

aleyhisselama benzetmektedir. Bu bakımdan eğitimci, görünürde 

maddi varlıktır, yani bir nevi puttur; fakat o manası itibariyle 

aslında put kırandır. Dolayısıyla eğitimci her ne kadar maddi bir 

varlık olarak görünse de aslında kendisinden talepte bulunanların 

önünden, işe yaramayan, insanın gelişimine engel olan unsurları 

kaldıran ve böylece onun önünü açan bir niteliğe sahiptir.  Bu 

sebeple insanlar, onların parlak aynalarında yani her türlü 

fazlalıktan, kirden arınmış ve olanı olduğu gibi gösteren 

hallerinden istifade ederek, kendilerindeki kusurları rahatlıkla 

görebilirler. 
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• “Hiddetini, şehvetini yenerek dünya pâdişahlığından ferâgat eden, 

vazgeçen dervişi sen gerçek pâdişah bil ki, onun nûru ay ve güneş 

olmaksızın da parlar durur. 

Kendisi mânevî bir hazîne olan zâtın hazînesi vardır. 

Hakîkatte varlık, maddî varlığa düşman olan kimsenindir. 

…Taklitten, aldanıştan arınmış bir nûr gerek ki, insanı iş 

işlemeden, söz söylemeden tanısın, bilsin. 

Kalp gözü açık olan ârif, akıl yolu ile insanın gönlüne yol 

bulur. O insanda ne varsa, ne hâlde ise onu görür. Yoksa onun 

bunun anlatışı ile o kişiyi bilmez. 

Gâibleri, gizli şeyleri iyiden iyiye bilen Allah'ın hâs kulları, 

can âleminde gönüllerin casuslarıdır. 

Allah'ın has kulu, bakışının etkisi ile herhangi bir 

kimsenin gönlünün içine bir hayâl gibi girer. O kimsenin hakîkî 

hâlinin sırrı, onun gözü önüne apaçık serilir.” s. 376-377. 

 

Açıklama: Verilen beyitlerde manevi eğitimci, hiddet ve 

şehvetini yenmiş, taklitten ve aldanıştan arınmış kişi olarak tasvir 

edilir. Bu eğitimciler kalp gözü açık olan âriflerdir ve onlar akıl 

yoluyla insanların gönlüne ulaşmaya başarırlar. Başkaları hakkında, 

duydukları ile hareket etmeyen bu kişiler Allah’ın has kulları 

oldukları için gönüllerin casusuna benzetilirler.  Bu yönleriyle 

muhataplarının hakiki halleri onlara apaçık görülür. Bu beyitlerden 

hareketle manevi eğitimcilerin öfkelerinin esiri olmayan, 

isteklerine, hırslarına gem vurmayı başaran, akıl yoluyla 

muhataplarının gönlüne ulaşabilen, kulaktan dolma bilgilerle 

hareket etmeyen kişiler olarak vasıflandırıldığı söylenebilir.    

 

• “Ey gönül! Senin içini aydınlatan yere, sana yakın olan olgun 

insanların bulundukları yere git ki; onlar sana gelecek belalara 

karşı siper olurlar. 
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Onlar; senin kötülüklerini hoş görürler, canlarının içinde 

sana yer verirler. 

İlahî aşk şarabıyla dolu bir kadeh haline getirmek için, seni 

canlarının içine alırlar; sana canlarının içinde yer verirler. 

Ey mânevî nûrlarla nûrlanan, ay gibi nûrlar saçan derviş! 

Onların canlarının içini ev edinirsen, kendine gökyüzünde ev 

yapmış olursun. 

Kendine velîlerin kalbinde yer edin ki; sırları belirtmek için 

onlar sana Utarit yıldızı gibi, gönül defterini açsınlar. 

…Halkın seni öğmesini, sana yaltaklanmasını, onların 

tatlı ve kandırıcı sözlerini alıyor, altın gibi cebine koyuyorsun. 

Hakikatte mânâ padişahları olan velîlerin acı sözleri, hatta 

dövmeleri; sana, yolunu şaşırmış sapıkların tatlı sözlerinden, 

öğmelerinden daha iyidir. 

Padişahların tokadını ye de aşağıların, alçak kişilerin 

balını yeme! Bu suretle ermişlerin himmeti ile sen de bir er ol! 

Çünkü; onlardan hil'at gelir, devlet gelir. Onlar; rûhun 

sığındığı bir et yığını olan cesedi canlandırırlar, can haline 

getirirler.” s. 451-452 

 

Açıklama: Mevlânâ bu beyitlerde manevi eğitimciler olan 

velilerin, kâmil insanların vasıfları üzerinde durmaktadır. Buna 

göre veliler, kişinin başına gelebilecek belalara karşı talebelerini 

eğiterek onlara bir nevi siper olurlar. Onlar talebelerinin kötü 

yanlarına odaklanmaz aksine o kötülükleri hoş görürler. Talip 

olanlara sırları açık ederler. Manevi eğitimcilerin sözleri bazen 

insana acı gelebilir, kişi bu acı sözler yerine halkın, kendisini öven 

sözlerine meyledebilir. Mevlânâ bu konuda talipleri uyarır. Çünkü 

eğitimcinin acı sözleri olsa bile bu sözler yolunu şaşıranların 

övgülerinden faydalıdır. Zira eğitimci ruhun sığınağı bir et parçası 

olan cesedi canlandırır, can haline getirir. Dolayısıyla bu beyitlerde 

eğitimci, öğrencilerini bilinçlendiren, kötülüklerini hoş görerek 
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samimi şekilde eğitim sürecini devam ettiren, bilgisini, sırlarını 

öğrencileriyle paylaşmaktan çekinmeyen ve bireyi bilgi ile 

canlandıran, ihya eden kişi olarak nitelendiriliştir. 

 

• “Henüz konuşmasını beceremeyen bir çocuğa bir şey öğretmek, ona 

söz söyletmek için üstada kendi dilinden ayrılmak, kendi sözünü 

bırakmak gerekir. 

Bu durumda çocuğun dilince konuşmak, onun anlayacağı 

derecede çocukça söz söylemek gerek ki senden bilgi alsın. 

Şu hâlde, bütün halk mürşidin çocukları sayılır. O 

mürşidin de öğüt verirken onların anlayacakları şekilde konuşması, 

onların anlayışlarına inmesi lâzımdır.”  s. 507 

 

Açıklama: Bu beyitlerde Mevlânâ mürşidi bütün halkı 

eğiten bir eğitimci olarak görmektedir. Bu sebeple mürşit, öğüt 

verirken kendi dilini bırakmalı; herkese hitap edebilecek, herkesin 

anlayabileceği bir dil kullanmalı, onların anlayış seviyelerine 

inebilmelidir.  Dolayısıyla bu beyitlerde eğitimcinin, hitap ettiği 

kitleye göre eğitim sürecinde ayarlamalar yapabilen, bireysel 

farklılıkları mümkün olduğunca gözeten ve öğrenci seviyesine 

inmeyi başaran kişi olarak tasvir edildiği söylenebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde yer alan ve zengin 

bir materyal türü olan kıssalar yaşam boyu öğrenmenin 

penceresinden; yaşam boyu öğrenme yeterlikleri, eğitim ve 

eğitimci boyutlarında incelenmiştir.  

Öncelikle temel kaynak olarak seçilen Mesnevi 

tercümelerinden Şefik Can (2002)’a ait olan eserin 1. ve 2. 

ciltlerinde yer alan kıssalarda yaşam boyu öğrenme, eğitim ve 

eğitimciye ilişkin mesajlar tespit edilmiştir. Daha sonra, yaşam 

boyu öğrenme yaklaşımına ilişkin tespit edilen mesajlar da ortak 

özellikleri bakımından yaşam boyu öğrenme yeterlikleri 

kapsamında kategorize edilmiştir. Yaşam boyu öğrenme 

yeterlikleri; “anadilde iletişim”, “yabancı dilde iletişim”, 

“matematiksel yeterlik, fen ve teknolojide yeterlik”, “dijital 

yeterlik”, “öğrenmeyi öğrenme”, “sosyal ve vatandaşlık 

yeterlikleri”, “inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği” ve “kültürel 

farkındalık ve ifade etme yeterliği” olmak üzere sekiz ana başlıkta 

ele alınmaktadır. Ancak çalışmada, dijital yeterliğe ilişkin mesajlar 

tespit edilemediği için sadece açıklama olarak verilmiştir.  

Çalışmada kıssalarda yaşam boyu öğrenme yeterliklerinden 

“öğrenmeyi öğrenme yeterliği”, “inisiyatif alma ve girişimcilik 

yeterliği” ve “kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliğinin” ön 

plana çıktığı görülmektedir.  Ayrıca, “anadilde iletişim”, “yabancı 

dilde iletişim”, “sosyal ve vatandaşlık yeterlikleri” ve 

“matematiksel yeterlik, fen ve teknolojide yeterlik” mesajlarına 

sahip kıssalar da yer almaktadır.  

Mevlânâ, “öğrenmeyi öğrenme yeterliği” 

kategorisinde yer alan beyitlerde öncelikle bireyin kendi 
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kapasitesini tanıyarak öğrenme ihtiyaçlarının ve süreçlerinin 

farkında olmasına dikkat çekmektedir. Bireyin her şeyden önce 

kendisini keşfetmesi ve kendi yeterliklerini tanıması bu noktada 

oldukça önemlidir. Mevlânâ, Mesnevi’nin pek çok beytinde bilgiye 

talip olanları her türlü zorluğa rağmen öğrenmenin peşine düşme 

ve bu konuda ısrarcı olma yoluna teşvik etmektedir. Ayrıca, bireyin 

öğrenmeyi gerçekleştirmek için kendi öğrenme yaşantılarını etkili 

zaman ve bilgi yönetimi yoluyla düzenleyebilmelerini de tavsiye 

etmektedir. Bunun yanında, bireylerin var olan olanakları tanıyarak 

öğrenme gereksinim ve süreçlerinin de farkında olmalarını ve yeni 

bilgi ve beceriler kazanmaları gerektiğini ifade etmektedir. 

Mevlânâ’ya göre birey, çeşitli öğrenme yollarını kullanarak 

öğrenmenin önünü açacak tedbirleri alıp yaşantısını ona göre 

düzenlemelidir. Yine Mevlânâ beyitlerde, bireyin bilgisinin farklı 

duyu organları vasıtasıyla elde edilen verilerin beyinde işlenmesi 

suretiyle oluştuğunu da vurgulamaktadır.  

Mevlânâ, insana sureti aşarak öze inmeyi öğütler. Çünkü 

gerçek bilgi kabuk mesabesinde olan surette değil özdedir. Bunu 

görebilmek için bireyin öğrenme istek ve arzusu ile birlikte yeni 

bilgiler kazanmak konusunda yüreklendiren motivasyonla işe 

başlaması gerekir. Ayrıca, beyitlerden öğrenmeyi öğrenme 

yeterliğine sahip bireyin olgun kişi olarak tanımlanabileceği 

çıkarımına da gidilebilir. Mevlânâ bireylerin ruhlarında var olan 

manevi kuvvet sayesinde iyi ve kötünün bilgisine ulaşmak 

konusunda sürekli bir öğrenme faaliyeti içinde olduklarını, 

öncelikle kalbi rahatsız eden düşüncelerden ve bu düşüncelere 

sebep olan nefs ve şeytan gibi yol kesicilerden kurtulmanın 

önemine işaret etmektedir. 

Mevlânâ “inisiyatif alma ve girişimcilik” yeterliği 

kategorisinde yer alan beyitlerde, bireyleri alıştıkları için 

değiştirmekten korktukları bir hayat tarzından vazgeçmek 

konusunda bilinçlendirmekte ve bir bakıma motive etmektedir. 
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Özellikle Hak yolunun taliplerini, gerçeği aramak konusunda 

yönlendirmektedir. Bunu gerçekleştirirken kendilerindeki 

kusurları görmelerinin ve gidermelerinin önemine işaret 

etmektedir.  

Mevlânâ, yol gösterirken bireyleri düşüncelerini eyleme 

dönüştürmeye ve yeni bir hayat tarzına teşvik etmekdir. Bireyleri 

tüm zorluklarına rağmen bu yolda yürümek konusunda kararlı 

olmaya davet etmesi inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliğiyle ilişkili 

olarak değerlendirilebilir.  

İnisiyatif alma, bireyin belli bir işi yapabilmesi için karar 

vermesi ve harekete geçmesidir. Mevlânâ’ya göre inisiyatif almış 

birey, hazırlığını yapmış ve kendisine manevî bir dayanak 

oluşturmuştur. Ayrıca girişimcilik ruhuyla her türlü riski de göze 

almıştır. Mevlânâ beyitlerde her şeyin evvela düşüncede var 

olduğunu daha sonra bu düşüncelerin çeşitli riskler de göze 

alınarak eyleme geçirilmesi ile düşüncenin somut olarak ortaya 

çıktığını ifade etmektedir.   

Mesnevi’de telmih, teşhis ve teşbih sanatlarının ifade 

gücünü arttırmak için sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu 

sanatlar dili etkili hale getirmek ve ifade etmek için sıklıkla 

başvurulan sanatlardandır. Edebî sanatlar yoluyla bireyler 

anlatmak istediklerini daha etkili bir ifade ile anlatma imkânına 

sahip olurlar. “Kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliği” 

yeterliği kategorisinde yer alan beyitlerde Mevlânâ, insanın 

fani dünyadaki durumunu başka düşüncelerle ilişkilendirerek 

ortaya koymaktadır. Verilen beyitlerde Mevlânâ edebi bir dille 

kendisinden hareketle varlığı algılayışını ifade etmektedir.  

Kullandığı etkili dille kendini ifade etme yeterliğinin gerçekleştiği 

görülmektedir. Ayrıca Mevlânâ, çok farklı ortamlarda farklı 

insanlar tanımıştır. Bu yaşantılardan elde ettiği kazanımları da 

beyitlerde, benzetme ve zıtlıklardan yararlanarak daha güçlü ifade 

etme yeterliğine sahip olarak yansıtmıştır. 
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“Anadilde İletişim Yeterliği” kategorisinde yer alan 

beyitlerde Mevlânâ duygu, düşünce ve gerçeklerin dil aracılığıyla 

uygun şekilde ifade edileceğine dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, 

manevi halleri dillendirmek için de olsa ortak bir dile ihtiyaç 

duyulduğunu ifade etmektedir. Öte yandan dil, duygu ve 

düşüncelerin karşılıklı olarak taraflara iletilmesinde bir aracı 

olmasına rağmen, iletişimdeki bir kopukluk ya da yetersizlik, 

taraflara ciddi surette zarar da verebilmektedir. Mevlânâ, 

milletlerarası farklılıkların aynı dili konuşmakla ortadan 

kalkabileceğini ancak aynı milletten olan iki kişi birbirlerinin 

dillerini bilmiyorlarsa ırk birliğinin bir işe yaramayacağını da 

belirtmektedir. Dolayısıyla anadilde iletişim yeterliği, insanlar 

arasındaki ırkî bağlantıdan daha önemli bir husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mevlânâ’ya göre herkes kendi aletini, yani dilini 

kullanır ve bu yolla karşısındaki ile anlaşır.   

“Yabancı Dilde İletişim Yeterliği” kategorisinde yer 

alan beyitlerde Mevlânâ, ortak bir dil konuşmadıkları ve yabancı 

dil bilmedikleri için bireylerin birbirlerini anlayamadıklarını ve bu 

nedenle dövüştüklerini ifade etmektedir. Mevlânâ’ya göre bu 

durum onların bilgisiz ve çeşitli dilleri bilmediklerinden 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bireylerin aynı şeyi düşünmelerine 

ve istemelerine rağmen gerekli dil yeterliğine sahip olmadıkları için 

birbirleriyle sağlıklı iletişim kuramadıklarına işaret etmektedir. 

“Sosyal ve Vatandaşlık yeterliği” kategorisinde yer alan 

beyitlerde Mevlânâ’nın, bireylerin sosyal yeterliklerini 

destekleyecek noktalara temas ettiği açıkça görülmektedir. 

Mevlânâ, birlik olmanın bireyi daha güçlü hâle getirdiğine dikkat 

çekerek sosyal hayata etkin ve yapıcı katılımı teşvik etmektedir. 

Ona göre birey, toplum içinde kendisini kabul ettirebilmek ve 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için etkili iletişim kurabilmeli ve yıkıcı 

çatışmalardan kaçınmalıdır. İnsanlar başkalarına zulmettiklerini, 

tuzak kurduklarını zannederken aslında bu kötülüklerin sonunda 
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kendi başlarına geleceğini düşünmemektedir. Bu noktadan 

hareketle Mevlânâ, bir nevi terbiye edilmeyen nefsin durumuna da 

vurgu yapmaktadır. Nefse uymayı, insanı hem kişisel hem de 

sosyal manada sıkıntıya düşüreceği üzerinde durmaktadır. Mevlânâ 

burada aslında hemen herkesin bir şekilde içine düştüğü, hata ve 

kusuru hep başkalarında aramak yanılgısına vurgu yapmaktadır. Bu 

yanılgının neticesinde insan kendini düzeltme fırsatı bulamaz ve 

etrafına zarar vermeye devam ettiği gibi sosyal huzuru da bozar. 

Mevlânâ’nın insanın dönüp ilk önce kendisinde var olan 

kusurları görmesini öğütleyen beyitleri aslında bireyin sosyal ve 

çalışma yaşamında etkili ve uyumlu olması, gerektiğinde çatışma 

çözebilmesi hatta çatışmaların önüne geçebilmesi için sunulmuş 

bir reçete gibidir. Herkesin kendi kusurlarına, zayıf yönlerine vakıf 

olduğu, dolayısıyla öz denetim yapabildiği bir toplumda huzur 

kendiliğinden oluşacaktır. 

Bunun yanında Mevlânâ, beyitlerde övülme ve 

kınanmanın insan üzerindeki tesirine dikkat çekmektedir. 

Mevlânâ’nın kınanmak ve övülmekten etkilenmeden sıradan bir 

insan, bir kul olarak kalmak konusundaki tavsiyesi, bireylerin 

sosyal yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Bunu başararak iletişimini 

sürdüren kişilerin sosyal ortamlara kolayca uyum sağlaması, 

çatışmaların önüne geçmesi ya da var olan çatışmaları çözmesi ile 

mümkün olacaktır. Ayrıca, Mevlânâ’nın insanları harflere 

benzeterek yaptığı birlik vurgusu sosyal yeterlik bakımından 

oldukça önemlidir.   

“Matematiksel, Bilimsel ve Teknolojik Yeterlikler” 

kategorisinde yer alan beyitlerde Mevlânâ, insanın bütün 

ömrünü feda ederek çalışıp çabalamasının faydasız bir uğraş 

olduğunu çok çarpıcı bir hesapla gözler önüne sermektedir. Bir 

denizin testiye sığmaması ya da diğer bir deyişle kişinin küçük bir 

testiye bir denizi sığdıramayacağını bu denli veciz bir biçimde ifade 

etmesi bakımından, beyitler söz konusu yeterlikle yakından ilgili 
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görünmektedir. Mevlânâ kişinin arzularının ölçülü olması 

gerektiğini anlatırken bunu dış dünyadan çok çarpıcı bir misalle 

destekler. Ona göre Güneş yörüngesini terk edip Dünya’ya biraz 

yaklaşacak olsa her şeyin kül olacağı gibi, insanın arzu ederken 

ölçüyü az da olsa kaçırması da onu mahvedecektir. Ayrıca 

Mevlânâ, farklı devirlerde gelen farklı peygamberlerin aslında aynı 

ve tek bir gerçeğe işaret ettiklerini de ifade etmektedir. Bu farklılık 

insanların aklını karıştırsa da aslında gerçek tek olduğunu ve 

mananın bölünemeyeceğini belirtmektedir. 

Mevlânâ eğitimi; varlığından yani nefsani benliğinden 

vazgeçme noktasında yıkılma, gerçek benliğini kazanma 

noktasında ise yeniden yapılanma olarak ifade etmektedir. 

Mevlânâ a eğitimin, hamlığı ve noksanlığı giderecek yaşamsal bir 

ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre ilâhi terbiyeden ilham 

almayan eğitimin başarılı olması zordur, bu nedenle eğitim ilâhi bir 

renk taşımalıdır. Mevlânâ eğitimin yaşam boyu öğrenme şeklinde 

gerçekleştiğine vurgu yaparken eğitimle elde edilen kazanımların 

zamanla daha da anlam kazandığına dikkat çekmektedir.  

“Eğitim” kategorisinde yer alan beyitlerde Mevlânâ 

manevi eğitim üzerinden eğitimin zamanı ve eğitim sürecindeki 

içeriğin belli bir hiyerarşi ile verilmesi gerektiği, aksi takdirde verien 

bilginin kişileri doğru yoldan ayırabileceği üzerinde durmaktadır. 

Mevlânâ, Hakk’a giden yolun manevi bir eğitimden geçtiğini ve bu 

eğitim sürecinin aşamaları olduğunu da ifade etmektedir. Mevlânâ 

manevi eğitimin temelinde bireyin nefsinden, yani benlik 

düşüncesinden, kurtulmasının gereğini vurgular. Bu, kişinin hak 

yolda ilerleyebilmesinin ilk ve temel şartıdır. Mevlânâ’nın nefsten 

kurtulabilmek için sunduğu reçete ise Allah’ın emirlerine ve Hz. 

Peygamberin sünnetine uymaktır. Mevlânâ manevi terbiyenin, 

ancak kişinin nefsine uymaktan kurtulması ile mümkün olduğuna 

vurgu yapmaktadır. 
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Mevlânâ’ya göre birey, noksan olduğu idrak ederek bir 

insan-ı kâmilin eğitimine tâbi olduğunda, Hak Teala o kişiye 

nasibince lütuflarda bulunur. Bu suretle kişi, kendindeki acizliği 

görür, güç ve kudretin ise yalnızca Allah’tan geldiğini yakinen bilir. 

Bundan sonra o, aldığı manevi eğitimin derecesine göre manen 

manevi eğitimin aslı, bir şeyleri bilmek, anlamak değil; aslında ne 

az şey bildiğini ve bildiklerinin de Allah’ın bir lütfu olduğunu, 

Allah’ın ilmi ve kişiye verdiği anlayış kaabiliyeti ile gerçekleştiğini 

fark etmektir. Mevlânâ, manevi eğitimden geçmemiş ve ilahi 

aşktan habersiz kalmış insanı tahta bir kılıca benzetir. 

 Birey, ilerler ve feraset sahibi olur. Her nereye baksa bu 

ferasetle, yani Allah’ın nuruyla bakar.  Manevi eğitimin aslı, bir 

şeyleri bilmek, anlamak değil; aslında ne az şey bildiğini ve 

bildiklerinin de Allah’ın bir lütfu olduğunu, Allah’ın ilmi ve kişiye 

verdiği anlayış kaabiliyeti ile gerçekleştiğini fark etmektir. 

Mevlânâ’ya göre insan ne kadar kabiliyetli ve bir takım 

üstün özelliklere sahip olsa da her zaman nefsi öldürüp gerçek 

benliği kazanmak için bir eğiticiye ihtiyaç duyacaktır. Bu bağlamda 

Mevlânâ, eğiticiyi güneşle özdeşleştirmektedir. Nasıl ki güneş 

karanlık dünyayı aydınlatıyorsa, eğitici de karanlık gönüllere ışık 

saçacaktır 

Mevlânâ, eğitimci-öğrenci ilişkisini tıpkı bir alışveriş gibi 

ifade etmektedir. Mevlânâ’ya göre disiplin; dıştan verilen değil, 

öğrencinin iç aleminde oluşması gerekli olan bir duygudur. Bu da 

öğretmenin öğrencisine karşı takınacağı hoşgörü ve göstereceği 

sevgiyle mümkün olabilecektir. Bu doğrultuda, öğretim ve eğitim 

faaliyeti içinde öğrenci hocasının elinde kıvranan bir balık gibi 

öteye beriye dönerek şekil alacaktır. Kişinin gönlündeki samimi 

istek, onun manevi eğitimcisi mesabesindedir. Kişinin manevi 

yolda ilerlemesi için kendisine bir eğitimci yani mürşit bulması 

şarttır. 
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Mevlânâ mürşid-i kâmilin niteliklerini, modern anlamda 

“eğitimci nitelikleri” olan alan bilgisi ve öğretme becerisi ile birlikte 

insani yönü de vurgulayan çok yönlü bir bütün olarak ele 

almaktadır. Bu bağlamda Mürşit yani eğitimcinin; öğrencisini 

yakından tanıma, onun bireysel farklılıklarının bilincinde olma, 

öğrenme yolundaki engelleri ortadan kaldırabilme, yaparak 

yaşayarak kalıcı bir öğrenme gerçekleştirme ve öğrencinin içsel 

güdülenmesini sağlama gibi niteliklere sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. Söz konusu bu özellikler Mesnevi’nin, eğitimcinin 

nitelikleri penceresinden okunduğunda, günümüz 

araştırmacılarına ne denli ışık tutacağına ilişkin olumlu ipuçları da 

vermektedir. Ayrıca bu çalışmanın, eserin farklı bakış açılarıyla 

daha bilinçli bir şekilde okunmasına ve algılanmasına aracılık 

edeceği; yaşam boyu öğrenen ve öğreten olma yolunca eğitim ve 

eğitimcilere Mesnevi’nin etkin bir kaynak olarak kullanılması 

noktasında ışık tutacağı beklenmektedir. Buradan hareketle, 

eğitimin her kademesinde Mesnevi’nin içeriğinde yer alan 

mesajların kazanımlara dönüşmesi noktasında eğitim 

programlarına yansıtılarak yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların 

yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Yapılacak başka 

çalışmalarda Mesnevi’nin diğer ciltlerinin de yaşam boyu öğrenme 

bağlamında ele alınması önerilmektedir. 
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