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ÖNSÖZ 

 
 
Hz. Mevlâna’nın en tanınmış eserlerinden olan ve bir çok dillere ter-

cüme edilen Mesnevî bazılarının sandığı gibi bir hikâye kitabı değildir. 
Adını islâmî edebiyatın nazım şekillerinden biri olan mesnevî’den 

almıştır. Mesnevî, dünyada en çok okunan kitaplardandır. Nitekim 2002 
yılında İsveç’te, Nobel Enstitüsünde yapılan bir toplantıda bütün zaman-
ların en iyi yüz kitabı belirlenirken Mesnevî’ye en ön sıralarda yer veril-
miştir. 

Mesnevî islâmî edebiyatımızın ölmez şâheserlerindendir. 
Bendeniz Ötüken Neşriyat’ın yayınladığı Konulara Göre Açıklamalı 

Mesnevî Tercümesi’ni hazırlarken birbirinin içine girmiş olan hikâyeleri 
ayrı ayrı toplayarak bir araya getirmiştim. 

Mesnevî hikâyeleri arasında bulunan tasavvufî hakikatları da Cevâ-
hir-i Mesnevîyye ismi altında alfabe sırasıyla bir araya toplamıştım. Bu 
eser de Ötüken Neşriyat tarafından yayınlandı. 

Hz. Mevlâna vahdet-i vücut görüşlerini ve tasavvufî hakikatları açık-
larken konuların daha iyi anlaşılması için bazı hikâyeler söylemiştir. Bu 
hikâyeler Kelile ve Dimne’den, tarihten, Kur’an kıssalarından, halk ara-
sında söylenen hikâyelerden alınmıştır. Fakat Hz. Mevlâna bunları söyler-
ken kendi güzel anlatış tarzıyla bir takım çağrışımlarla (tedaî), hayallerle 
kendi yaratıcı muhayyelesinden ilham alarak kendine has hoş bir şekilde 
hikâye etmeyi başarmıştır. Bunların içinde her duyguya yer verilmiştir. 
Aşk, imân, kahramanlık, fazilet, doğruluk ve bunların dışında bütün insanî 
duygular yer almıştır. Büyük bir psikolog gibi bazen insanın ruhunun de-
rinliklerine inmiş, bazen faziletin ve kahramanlığın meth ü senâsını yap-
mış, bazen de insanın süflî arzularını bütün açıklığıyla realist bir şekilde di-
le getirmiştir. Bu yüzden bazı kişilerin Hz. Mevlâna’ya açık saçık yazdı di-
ye tarizde bulunmaları, taş atmaları, onların Hz. Mevlâna’yı gereği gibi 
anlamadıkları ya da anladıkları halde kasten Hz. Mevlâna’ya sataştıkları 
bir hakikattir. İtalyan yazarlardan Hz. Mevlâna’nın çağdaşı olan Boccac-
cio, Dekameron adlı eserinde manastırdaki rahibelerin sevişmelerinden 
apaçık bahsederken onu realist bir yazar diye alkışladıkları halde Hz. 
Mevlâna Mesnevî’sinde sadece iki üç hikâyede açık açık insanın süflî ar-
zularının başına neler getireceğini, insanı ne hallere düşüreceğini ders ola-
rak anlatınca haksız olarak eleştirilmiştir. Fransız romancılarından Gustave 



 

Flaubert Madam Bovari adlı romanında, Emile Zola Nana adlı eserinde 
realist olarak alkışlanırken Hz. Mevlâna’dan söz edilirken onu realist ola-
rak görmek istememişlerdir. Hz. Mevlâna bazı hakikatlerin kolayca anla-
şılması için her yerden hikâyeler almıştır. 

Bu arada bir câriyenin eşekle sevişmesi gibi meşhur hikâye de, Latin 
şairlerinden Apuleius’un Altın Eşek kitabından alınmıştır. Bu kitap Milli 
Eğitim Bakanlığının klasik kitapları arasında yayınlanmıştır. Apuleius’un 
Altın Eşek’ini okuyanlar insan tabiatının süflî arzularını ifade eden bu ki-
tabı alkışlarken aynı hikâye Hz. Mevlâna’nın Mesnevî’sinde olunca hor 
görülmüştür. Bu görüş tamamiyle bîtaraf değildir. Garez gelince insanın 
gözü kör oluyor, hakikati göremiyor. 

Hz. Mevlâna rubâ’îlerinin birinde [Hezli men hezl nîst ta’lîm est = 
Benim açık saçık yazışım insanların süflî duygularını uyandırmak için de-
ğildir, bir şeyler öğretmek içindir.] demiştir 

Mehmet Âkif merhum da Safahat’ında: 

“Budur cihanda en beğendiğim meslek 
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek” demiştir. 

Nitekim Mesnevî’de R. A. Nicholson tarafından tam olarak İngiliz-
ce’ye çevrildiği ve bu hikâyeler de kitabın içinde serpilmiş bulunduğu hal-
de R. A. Nicholson’un talebesi A. J. Arberry hikâyeleri ayrıca iki cilt ha-
linde yayınlamıştır. Bu da İngilizce bilen Hz. Mevlâna’yı sevenlerin rağbet 
ettikleri eserler arasına girmiştir. A. J. Arberry ikiyüz hikâye neşretmiştir. 

Sayın Mehmet Önder de Mesnevî hikâyelerini özetleyerek 1976 yı-
lında Çocuklara Mevlâna’dan Hikâyeler, daha sonra da İş Bankası Kültür 
Yayınlarından Mesnevî’den Hikâyeler kitabını yine özet olarak yayınla-
mıştır. 

Ayrıca Ahmet Efe’nin Mesnevî’den seçtiği ondokuz hikâye Türkçe, 
İngilizce ve Arapça olarak 1999 yılında Konya Büyük Şehir Belediyesi ta-
rafından yayınlandı. 

Bendenizin Mesnevî Hikâyeleri’ni ayrıca bir kitap halinde top-
lamamın sebebi okuyucularımıza nâçiz bir hizmetten ibarettir. Hz. Mevlâ-
na’nın dilinden hikâye edilen her konuyu almaya çalışarak ikiyüzelliden 
fazla hikâye toparladım. Mümkün olduğu kadar beyitlere dokunmadan 
anlatıldığı şekilde vermeye, hikâyeler içindeki hikmetleri beyitler içinde 
veya dipnot olarak sizlere sunmaya çalıştım. 

 
Em. Öğr. Albay Şefik CAN 

 

 



MESNEVÎ HİKÂYELERİ 

 

 

 

 

 

 

Pâdişah ve hasta câriye 

• Çok eski zamanlarda bir pâdişah vardı. Bu pâdişah, maddî yönden de, mânevî 
yönden de çok üstün bir durumda idi. 

36 

• Bu pâdişah, bir gün atına bindi. Kendine yakın olan bazı saraylılarla beraber a-
va çıktı.  
• Yolda giderken, o, bir câriye gördü. O câriyenin kulu, kölesi oldu.  
• Bir kuş kafeste nasıl çırpınırsa, pâdişahın da rûhu, beden kafesinde öylece çır-
pınmaya başladı. Bu sebeple para verdi, o câriyeyi satın aldı.  

• Onu alıp arzusuna kavuştuğu için mutlu oldu. Fakat ilâhî takdir neticesi câriye 
hastalandı. 

40 

• Pâdişah sağdan, soldan, her taraftan hekîmler topladı. Onlara dedi ki: “Her 
ikimizin hayatı da sizin elinizdedir.  
• Benim hayatımın önemi yoktur. Benim hayatımın canı odur. Ben, dertliyim, 
hastayım, benim ilâcım, benim dermanım odur.  

• Kim, benim canıma derman ederse, her şeyimi, inci ve mercan hazînemi ona 
vereceğim.” 

45 

• Hekîmlerin hepsi de dediler ki: “Bu uğurda canımızı fedâ edercesine çalışalım. 
Zekâmızı, tecrübemizi, hünerimizi bir araya getirelim, beraberce düşünüp, bera-
berce tedâvi edelim.  
• Her birimiz hasta tedâvisinde, zamanın Îsâ’sıyız, elimizde her derdin devâsı, her 
hastalığın ilâcı vardır.”  
• Hekîmler, gurura, benliğe kapıldılar da, her şeyi kendi ellerinde sandılar. İnşaal-
lah (=Allah İsterse) iyi ederiz, demediler. Bu yüzden Cenâb-ı Hakk onlara, in-
sanların âcizliğini, Allah’ın izni olmadan insanların bir şey yapamadıklarını gös-
terdi.  
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• Hekîmler ilâçtan ne verdilerse, tedâviden ne yaptılarsa, beklenen şifâ elde edile-
medi. Hastalık arttı.  

52 • Zavallı câriye, hastalıktan kıl gibi zayıfladı. Pâdişahın gözleri de ağlamaktan ır-
mak halini aldı.  

55 • Pâdişah, hekîmlerin hastalığa karşı âciz kaldıklarını görünce, yalın ayak mescide 
koştu. 
• Mescide girip, mihrapta secdeye kapandı. Secde yeri, göz yaşlarından sırılsıklam 
oldu.  
• Pâdişah, Hakk’ın huzurunda kendini kaybetti. Bir müddet sonra kendine gelin-
ce, güzel bir ifade ile, can ve gönülden Allah’ı medh ü senâya başladı.  
• “Ey en az bahşişi cihan mülkü, cihan hükümdarlığı olan Allah’ım! Ben ne söyle-
yeyim? Zaten sen, kalblerdeki bütün gizli istekleri bilirsin.  
• Ey Allah’ım; bütün isteklerimizde, dâima sana sığınıp, senden yardım dilememiz 
gerekirken, biz, yine yolumuzu şaşırdık. Bir fânî câriyeye gönül verdik. Sonra tut-
tuk, sen var iken hekîmlere baş vurduk.  

60 • Gerçi sen: ‘Ey kulum, ben senin gizlediğin sırları bilirim, ama sen, yine o sırları 
meydana dök, isteklerini açığa vur’,  buyurdun.” 
• Pâdişah can ü gönülden yalvararak coşunca, Allah’ın lûtuf ve iyilik deryâsı da 
coşmaya başladı.  
• Allah’a göz yaşları ile niyâzda bulunurken, pâdişah bir aralık kendinden geçti, 
uykuya daldı. Rüyâsında ona bir pîr göründü.  
• O pîr diyordu ki: “Ey pâdişah, sana müjde, dileklerin kabul edildi. Yarın sana 
bir garip gelirse, bilesin ki o bizdendir, bizim tarafımızdan gönderilmiştir.  
• O gelecek garip, çok değerli bir hekîmdir. Gerçek bir hekîmde bulunması ge-
reken bütün vasıflar onda vardır. O, doğru, emniyetli, güvenilir, inanılır bir kişidir.  

65 • Onun vereceği ilâcta kat’î sihir tesirini gör. Mizacında da Hakk’ın kudretini mü-
şahede et.” 

• O rüyâda vaadedilen zaman gelip de gündüz olunca, güneş yükselip de yıl-
dızları sönük, görünmez bırakınca,  

• Pâdişah, rüyâda kendisine gizli olarak gösterilen zâtı, görmek için pencere ö-
nünde beklemeye başladı.  

• O, gölge içinde güneş gibi parlayan, fazîletli, hünerli, bilgili bir zâtın geldiğini 
gördü.  

• Bu gelen zât, uzaktan hilâl gibi görünür görünmez bir halde geliyordu. Adetâ 
yok denilecek ve hayal sayılabilecek bir halde görünmekte idi.  

74 • Pâdişah, kapıcı ve perdecilerin yerine kendisi koştu, o gâipten, ötelerden gelen 
misafiri karşıladı. 
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• Pâdişah da, gelen misafir de birbirini tanımış, bilmiş birer mânâ denizi idiler. 
Her ikisinin rûhu, ayrı ayrı vücudlarda tek bir rûh olarak bulunuyordu. Onlar, 
sanki birbirlerine dikilmeksizin birbirine dikilmiş ve bağlanmış idiler.  
• Pâdişah; “Benim asıl sevgilim, o câriye değil, sensin, fakat dünyada iş işten 
çıkar, Allah’ın hikmeti ile sebeplerden sebep doğar.” dedi.  
• “Ey ötelerden gelen azîz varlık, sen bana Hz. Mustafa (s.a.v.)’sın, ben de ken-
dimi, senin hizmetine adamış Hz. Ömer gibiyim.”  

• Pâdişah, kollarını açıp, o ilâhî hekîmi kucakladı. Aşk gibi onu gönlüne aldı. Ca-
nın içine soktu. 

93 

• Elini, alnını öpmeğe, ne taraftan geldiğini, nerede bulunduğunu sormaya baş-
ladı. 

94 

• Sora sora odanın baş köşesine kadar çekti, götürdü. Ve; “Nihayet sabırla mâ-
nevî bir hazîne buldum.” dedi. 

95 

• “Ey Allah’ın hediyesi, zahmetin, sıkıntının, kederin gidericisi, ‘sabır sevinç anah-
tarıdır’ hadisinin canlı mânâsı.  
• 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 sap-
lanmış 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 o-
lan fezâ daralır, bizi sıkar, bunaltır.” 

144 

• Buluşma, ağırlama, hatır sorma, yemek yeme işi bitince, pâdişah o aziz varlığın 
elinden tuttu, harem dâiresine götürdü. 

145 

• Hastanın ve hastalığın durumunu anlattıktan sonra onu, hasta câriyenin kar-
şısına oturttu.  
• Hekîm, hastanın yüzünü, benzini görüp, nabzını saydı. İdrarını muayene etti. 
Hastalığın alâmetlerini, sebeplerini dinledi.  
• Dedi ki: “Öbür hekîmlerin çeşitli tedâvileri yararlı ve şifâlı bir tedâvi olmamış, iyi 
edecek yerde, hastayı harap etmişler ve zayıf düşürmüşler.”  

• Hekîm hastalığı anladı. Gizli hastalık ona belli oldu. Fakat anladığını, bildiğini 
gizledi, pâdişaha söylemedi.   

106 

• Hüznünün, melâlinin çokluğundan câriyenin gönül hastası olduğunu anladı. 
Çünkü onun vücudu sağlamdı, fakat gönlü yaralı ve vurgundu. 

108 

• Hekîm dedi ki: “Akrabayı da, yabancıyı da uzaklaştırmak sûretiyle, sarayı bo-
şalt, içerde kimsecikler kalmasın. 

144 
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145 • Ben bu hasta câriyeden bir şeyler soracağım, koridorlarda, köşe bucakta kimse 
bulunup da bizi dinlemesin...” 
• Ev boşaltıldı. İçinde hekîm ile hastadan başka kimse kalmadı.  
• Hekîm, tatlılıkla, yumuşak bir sesle, hastaya; “Nerelisin?” diye sordu. Her mem-
leket halkının ilacı başka başkadır.  
• “O şehirde akrabandan kimler var? Kime yakınsın? Bağlı olduğun, özlem duy-
duğun arkadaşların var mı?”  
• Elini câriyenin nabzına koydu. Feleğin cevr ü cefâsını, başına gelen dertleri, be-
lâları birer birer sordu.  

150 • 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? Ce-
vabını sen ver.  
• Eğer gönüllere batan dikenleri herkes görebilseydi, insanlara gamlar, kederler 
gelebilir mi idi?  

157 • Gönüllere batan mânevî dikenleri çıkaracak o hekîm, çok mâhirdi, çok üstaddı. 
Câriyenin üstünde elini gezdiriyor, onu dikkatle muâyene ediyordu. 
• Lâf olsun diye, hikâye yolu ile câriyeden, dostlarının, arkadaşlarının halini, ne iş 
yaptıklarını sordu.  
• Câriye, evine, memleketine, efendilerine, hemşehrilerine ait bazı vak’aları açık-
ça hikâye etti.  

160 • Hekîm 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. 
• Câriye, memleketini, dostlarını saydıktan sonra, başka bir şehir ismi söyledi.  
• Hekîm; “Kendi memleketinden nasıl çıktın? Daha evvel hangi şehirde idin?” di-
ye sordu.  
• Câriye, bir şehir adı söyledi ve geçti. Yüzünün rengi ile nabzının atışında bir de-
ğişiklik olmadı.  

165 • Efendilerini ve şehirde bulunanları birer birer anlattı. Oturup tuz ekmek yediği 
yerleri söyledi.   
• Şehir şehir, ev ev anlatıp durduğu, hikâye ettiği halde câriyenin ne nabzı hızlan-
dı, ne de yüzü sarardı.  
• Hekîm çok hoş bir şehir olan Semerkand’dan soruncaya kadar, câriyenin nabzı, 
sağlıklı bir insanın nabzı gibi, normal bir halde atıyordu.  
• Fakat Semerkand adı geçince, nabzın atışı arttı. Yüzü kızardı. Sarardı. Çünkü, o, 
Semarkand’lı bir kuyumcudan ayrı düşmüştü.  
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• O hekîm hastadan bu sırrı öğrenince, onu yatağa düşüren derdin, belânın aslı-
nı, sebebini bulmuş oldu.  

• Ondan kuyumcunun şehrin hangi semtinde, hangi mahallesinde oturduğunu 
sordu. Câriye; “Köprü başında, Gatfer mahallesinde oturur.” cevabını verdi. 

170 

• Hekîm, câriyeye; “Senin hastalığının ne olduğunu şimdi anladım, seni bu has-
talıktan kurtarmak için elimden geleni yapacağım ve Allah’ın inâyeti ile seni kurta-
racağım.” dedi.  
• “Sevin, neşelen, üzüntülerini üstünden at, bana güven, yağmurun çimenlere 
yaptığını yapacak, seni yeniden hayata kavuşturacağım.  
• Sen, gam yeme, ben, senin gamını, kederini düşünür, onları giderme çarelerini 
ararım. Ben, sana, bir babadan değil, yüz babadan daha şefkatliyim.  
• Ama, sakın ha, bu sırrı hiç kimseye söyleme. Pâdişah neler konuştuğumuzu öğ-
renmek için sorup soruştursa bile ona da açma... 

• Şunu iyi bil ki; eğer, gönlün, sırlarına mezar olursa muradın çabucak hasıl olur.” 175 

• Hz. Peygamber buyurmuştur ki; “Her kim, sırrını gizlerse muradına çabuk eri-
şir.” 
• Tohum toprak içinde gizlendiği, zahmetlere katlandığı için, bostan yeşerir, gü-
zelleşir... 
• O hekîmin vaadleri, lûtufları hastayı korkudan kurtardı, içine rahatlık verdi.  

• Hekîm câriyeden bu bilgileri aldıktan sonra, kalktı, pâdişahın huzuruna çıktı, 
onu, durumdan birazcık haberdar etti. 

182 

• Dedi ki: “Bu derdin tedavisi için, şimdilik gereken tedbir, o adamı, buraya ge-
tirmemizdir.  
• Altınlar, süslü elbiseler göndererek kuyumcuyu kandır, onu, o uzak şehirden 
buraya dâvet et.” Bunun üzerine pâdişah,  

• O tarafa ehliyetli, becerikli, bilgili ve çok dürüst iki kişiyi elçi olarak gönderdi. 185 

• O, iki kişi Semerkand’a kadar geldiler. Kuyumcuyu buldular. Ona pâdişahın 
dâveti müjdesini verdiler.  
• Ona dediler ki: “Ey hünerde, ma’rifette çok ileri gitmiş kişi, ey kuyumculukta 
eşsiz olan ve en üstün dereceye ulaşan, varlık... Senin san‘atta şöhretin şehirlere 
yayılmış ve herkesçe duyulmuştur.  
• İşte filân pâdişah kuyumcubaşılığına seni seçti. Çünkü, sen, pek meşhur, pek 
büyük bir san’atkârsın. 
• Şimdilik şu süslü elbiseleri, altınları, gümüşleri al, pâdişahın yanına gelince de, 
onun en has bendelerinden, sarayın ileri gelenlerinden, nedimlerinden olacaksın.  

• Kuyumcunun, kıymetli elbiseleri, altınları görünce gözleri kamaştı, gurura kapıl-
dı, şehrinden, çoluk çocuğundan ayrıldı. 

190 
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• Pâdişahın, canına kasdettiğinden habersiz, neş’eli ve mutlu bir halde yola düştü.  
• Zavallı, kendi kanının diyetini, elbise sandı da sırtına giydi. Arab atına bindi, ne-
şeli bir halde koşturdu.  

195 • O garip kuyumcu, yolculuğu tamamlayıp da şehre gelince, hekîm, onu pâdi-
şahın huzûruna çıkardı. 

197 • Pâdişah onu görünce, ona çok iltifatta bulundu, onu pek ağırladı. Altın hazîne-
sini ona teslim etti. 
• Sonra hekîm pâdişaha dedi ki: “Ey büyük sultan, o câriyeyi bu kuyumcuya ver.  
• Ver ki, ona kavuşunca, câriye iyileşsin ve buluşma zevkinin suyu, hastanın ate-
şini gidersin.”  

200 • Pâdişah o çok güzel, ay yüzlü câriyeyi kuyumcuya bağışladı. Birbirini özleyen 
bu iki dostu birleştirdi. 
• Böylece onlar, altı ay kadar muradlarına erdiler, câriye de tamamiyle iyileşti.  
• Ondan sonra, hekîm, kuyumcu için bir şerbet yaptı. Kuyumcu şerbeti içince, kı-
zın gözü önünde yavaş yavaş erimeye başladı.  
• Hastalık yüzünden, kuyumcunun güzelliği gidince, câriyenin de ona karşı ilgisi 
kalmadı. 
• Kuyumcu zayıflayıp çirkinleşti. Yüzü sararıp soldu. Kızın gönlü de ondan so-
ğudu.  

206 • Keşki kuyumcu baştan başa ayıp, âr ve tamamiyle çirkinlik timsali olaydı da, 
başına bu kötü hal gelmeyeydi. 
• Kuyumcunun gözlerinden dere gibi kanlı yaşlar akıyordu. Çünkü onun yüzünün 
güzelliği, canının düşmanı olmuştu.  
• “Tavus kuşunun kanadı, canının düşmanı olmuştur. Bir çok pâdişahların da 
kuvvet ve azametleri helâklerine sebep olmuştur.  

212 • Rûhumdan ve gönlümden aşağı olan, benim gerçek varlığım olmayan güzel-
liğim için beni öldüren, bilmiyor mu ki kanım uyumaz ve mazlumun kanı yerde 
kalmaz. 
• Bugün benim başıma gelen, yarın onun başına gelecektir. Benim gibi bir ada-
mın kanı nasıl boş yere akar?  
• Bu dünya, bir dağa benzer. İşlerimiz, yaptıklarımız da seslenmek gibidir. Sesle-
rimiz, güzel de olsa, çirkin de olsa, dağa çarpar, döner yine bize gelir.”  
• Kuyumcu, bu sözleri söyledi ve hemen ölüp toprak altına gitti. O câriye de aşk-
tan ve hastalıktan arındı, tertemiz oldu.1  

 

1 Bu hikâyede geçen pâdişah, Allah tarafından insana nefhedilmiş, verilmiş, en kıymetli varlığımız, ca-
nımız olan rûhumuzu temsil eder. Câriye, daha doğrusu, varlığımızın en aşağı, en bayağı duygusu 
olan nefs; hislerimizin, şehvetimizin sembolüdür. Hekîm, İlâhî tabib, mürşid-i kâmili göstermektedir. 
Kuyumcu; dünya sevgisini, altını, gümüşü, maddî zenginliği, hevâ ve hevesi ifade eder.  
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Bakkal ve Papağan  

• Bir bakkal vardı. Onun bir de papağanı vardı. Bu papağan güzel sesli, yeşil 
renkli, söz söylemesini bilir bir kuştu.  
• Dükkânda bekçilik yapar, alış verişe gelenlere nükteler söyler, onlarla şakala-
şırdı.  
• İnsanlar, bir şey sordukları zaman onlara insan gibi cevap verir, onlarla konu-
şurdu. Papağanlara mahsus ötüşü de pek güzeldi.  
• Efendisi bir gün evine gitmişti. Papağan dükkânda bekçilik yapıyordu.  
• Bir kedi, kovaladığı fareyi tutmak için birden bire dükkâna atıldı. Zavallı pa-
pağan can korkusundan,  

• Sıçradı, dükkânın bir köşesine kaçtı, orada bulunan gül yağı şişelerini devirdi, 
yağlarını döktü. 

250 

• Dükkân sahibi evden geldi, huzur içinde, patron edâsı ile yerine geçti, oturdu.  
 
 

 

Pâdişah rûh, her bakımdan üstün bir varlık olduğu halde, kendi mevkiini, şerefini düşünmeden, bir 
câriyeye (=nefse) gönül vermiştir. Böylece rûh aslının ne olduğunu hesaba katmadan nefsin esiri 
olmuş ve şehveti sevgili olarak seçmiştir. Nefs tîneti icabı gözü aşağılardadır. Hevâ ve hevesine kapıl-
mıştır. Onun dünyevî istekleri, altını ve gümüşü sevmesi, hastalığı, kuyumcuya olan aşkıyla sembolize 
edilmiştir. Câriyenin yani nefsin maddeye karşı duyduğu şiddetli arzu, onu pâdişah rûhdan uzaklaş-
tırmaktadır. Rûh; gönül verdiği nefsin kendisine yâr olamayışından ve hastalığından çok üzgündür. 
Onu bir çok hekîmlere gösterir. Onu tedavi edemeyen hekîmler, sahte şeyhlerin sembolüdür.  Rûhun, 
nefsi sıhhate kavuşturması için becerikli bir hekîme yani mürşid-i kâmile ihtiyacı vardır Allah’ın lütfuyla 
rûh gerçek bir hekîme bir mürşid-i kâmile kavuşunca hakîkati anlar ve ona; “Benim gerçek sevgilim 
sensin.” der. Çünkü mürşid-i kâmilin yüzünde ilâhî nûru, ilâhî güzelliği bulur. Fakat gönül verdiği 
câriye (=nefs)’in, aşağı duygulardan, mânevî hastalıktan kurtulmasını istemektedir. Pâdişah (=rûh) 
mürşid-i kâmil’in tavsiyesine uyarak câriye (=nefs)’i vaktiyle gönül vermiş olduğu cismânî arzu ve 
şehveti temsil eden kuyumcu ile evlendirir. Nefsin maddî sevgiliye kavuşması, onun şehvetten bıkma-
sını sağladı. Neticede, dünyevî arzuların, maddî zenginliğin sembolü olan kuyumcu yok olunca, nefs, 
düştüğü hatayı anladı. Şehvetten, ihtirastan yakasını sıyırdı, temizledi ve rûha lâyık bir sevgili oldu.  
Bu güzel hikâyenin hakîkatini anlar ve üzerinde bir az düşünürsek, buna benzer başka hikâyeler de 
hatırlayabiliriz:  
Ezcümle, yine Mesnevî-i Şerif’in VI. cildinde 3085. beyitle başlayan Kâbil Sihirbazı ile Pâdişah hikâye-
sini hatırlayabileceğimiz gibi Abdurrahman Câmî hazretlerinin Salman ve Absal hikâyesini ve lâtin 
yazarlarından Apule’nin Psykhe (=Rûh) ve Eros (=Aşk) mitini de hatırlarız. Bilindiği gibi Câmi Haz-
retleri “aşk” vasıtasıyla rûhun nasıl temizlendiğini, yüceldiğini anlatmaktadır.  
Apule’nin hikâyesinde ise, “rûh” ile “aşk”ın sevişmeleri açıklanır. Mutlu ve kaygısız yaşayan rûhun, 
günahı yüzünden, saadetini kaybetmesi ve müthiş ızdırap çekmesi anlatılır. Aynı zamanda bu mitte sa-
yısız üzüntülere katlandıktan ve aşka bağlılığı denendikten sonra rûhun bütün sıkıntılardan kurtularak 
sonunda “aşk”a kavuştuğu ifade edilir.  
Asıl hikâyemizin açıklanmasını; yine Hz. Mevlâna’nın kendi ifadesi ile bitirmek isterim.  
Daha hikâyeye başlarken büyük Mevlâna; pâdişah ile hasta câriye hikâyesi için; “Bu hikâye, gerçekte, 
bizim kendi halimizi anlatan bir hikâyedir.” diye buyurarak, ezelde, rûh âleminde mutlu bir hayat 
sürerken, bu dünyaya sürgün edilen “rûh”un, nereden geldiğini unutarak, maddî arzulara kapılması, 
fanî güzellere gönül vermesi yüzünden uğradığı musîbetlerin, ızdırapların hikâyesidir, demek iste-
mektedir.  



24 MESNEVÎ HİKÂYELERİ  

• Bir de baktı ki dükkân yağ içinde. Elbisesi de yağa bulanmış, papağanın yap-
tığını anladı. Başına vurup tüylerini döktü, başı kel oldu.  
• Papağan bir kaç gün konuşmayı kesti. Bakkal da yaptığına pişman olup, ah vah 
etmeğe başladı.  
• Bakkal, sakalını yolmakta; “Eyvah, ni’met güneşim bulut altına girdi.” demekte 
idi.  

255 • “Keşke o zaman elim kırılsa idi de, o tatlı dilli papağanın başına vurmasaydım” 
diye yakınıyordu.   
• Papağanın tekrar konuşmasını sağlamak için yoksullara sadakalar, hediyeler ve-
riyordu.  
• Üç gün üç gece sonra bakkal dükkânında üzgün, şaşkın, ağlamaklı bir halde o-
turuyordu.  
• Bu kuş acaba ne vakit tekrar konuşmaya başlayacak diye düşünüyor, binlerce 
gam ve kederle vakit geçiriyordu.  
• Papağan tekrar söze başlasın diye, ona türlü türlü acâib ve garip şeyler göste-
riyordu.  
• Bir aralık dükkânın önünden başı açık bir derviş geçti, Onun saçları dibinden 
traş edilmiş başı tas ve leğen gibi cascavlaktı.2  

260 • Papağan, onu görünce dile geldi de; “Ey arkadaş!” diye cavlak dervişe bağırdı. 
• “Ey kel, ne diye kellere karıştın? Yoksa, sen de şişeden gül yağı mı döktün?”  
• Papağanın hırka sahibi dervişi, kendi gibi sanmasından, kendine benzetme-
sinden ve kendi nefsine kıyas etmesinden ötürü halk gülmeğe başladı.3  
• Farsça’da arslan ve süt anlamlarına gelen “şîr” kelimesi yazıda bir birine benzer-
se de mânâları ayrıdır. Bunun gibi sen de seçkinlerin, temiz kişilerin halini kendine 
kıyas etme.  
• Bütün insanlar, velileri kendi nefisleri ile kıyas ettikleri için yoldan çıkmışlardır. 
Bu sebepten ötürü, Allah’ın seçkin kullarından pek az kimse haberdar olabildi.  

Hıristiyanları öldüren Yahudi pâdişahın hikâyesi 

• Yahudiler arasında, Îsâ düşmanı ve hıristiyanları öldüren zâlim bir hükümdar 
vardı. 

325 • Halbuki peygamberlik zamanı ve nöbeti Hz. Îsâ’ya gelmişti. Mûsâ devri geçmişti. 
Öyle olmakla beraber o Mûsâ’nın, Mûsâ da onun rûhu gibi idi.4 

 

2 Cemâleddin Sâvî adında birisinin kurduğu tarikata mensup kişiler, melâmî meşreb olduklarından 
halk tarafından hor görülmeleri için “çehar darb” yaparlarmış. Dört vuruş yani saçlarını, sakallarını, 
bıyıklarını, kaşlarını ustura ile tıraş ederlermiş. Başları cascavlak olduğu için bunlara Cevlâkî derler-
miş. Belli ki dükkâna gelen derviş bir Cevlâkî imiş.  

3 Papağanın kendini dervişle mukayese etmesi halkı güldürmüş. Çünkü kıyas, herkesin görgüsüne, 
bilgisine, çevresine göre değişebilir. Bu bakımdan gerçeği tam olarak göstermez. Hataya düşürür.  

4 ”Allah’ın peygamberlerinden hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz.” Bakara Sûresi 285. 
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• O şaşkın pâdişah, Allah yolunda, Îsâ yolunda yürüyen, Hakk dostları olan Mûsâ 
ile Îsâ’yı birbirinden ayrı sandı.  

• O yahudi pâdişahın sapık ve hileci öyle bir veziri vardı ki, hile ile akan suyu bile 
düğümlerdi. 

338 

• Bu vezir dedi ki: “Hıristiyanlar, canlarını kurtarmak için, dinlerini pâdişahtan 
gizlerler.  

• Bu sebeple bu kadar çok hıristiyan öldürme, çünkü, öldürmede fayda yoktur. 
Din misk ve öd ağacı değildir ki kokusu çıksın. 

340 

• Din, yüzlerce kılıf içinde gizlenmiş bir sırdır. Dışı seninle uyum halindedir. Sana 
benzer. Ama içi seninle çekişmede, sana uymamaktadır.”  
• Pâdişah vezire sordu ki: “O halde ne tedbir alalım? Bir yalan ve hile olan 
hıristiyanlığın yayılmasını nasıl önleyelim?  
• Ne yapalım ki, dünyada hıristiyanlığı açığa vuran veya gizleyen bir hıristiyan 
kalmasın.”  
• Vezir dedi ki: “Ey pâdişahım, sen bana kızmış, gazap etmiş görünerek emir ver, 
kulağımı, elimi kestir. Burnumu, dudağımı yardır.  

• Ondan sonra beni dar ağacına göndert. Tam o sırada bir şefaatçi senden suçu-
mun bağışlanmasını niyâz etsin. 

345 

• Sen bu işi, dört yol ağzı bir yerde, tellâl çağırılan kalabalık bir pazarda yaptır.  
• Ondan sonra da beni yanından uzaklaştır, uzak bir şehre sür ki ben orada 
hıristiyanlar arasına şer ve fitne, karışıklık salayım.  
• Ben onlara diyeyim ki: ‘Ben de hıristiyanım ama, dinimi gizli tutarım’. Ey sırları 
bilen Allah’ım, sen benim gönlümü, inancımı biliyorsun.  
• Pâdişah benim hıristiyan olduğumu anladı. Yahudilik taassubu yüzünden beni 
öldürtmek istedi.  

• Ben de dinimi pâdişahtan gizlemek, onun dininden görünmek istedim. 350 

• Pâdişah, benim sırlarımı anladı. Sözlerim onun yanında kusurlu göründü.  
• Dedi ki: Senin sözlerin, içinde iğne bulunan ekmek gibidir. Benim gönlümden, 
senin gönlüne pencere var.  
• Ben o pencereden senin halini gördüm, onun sözlerine inanmam.  
• Eğer Îsâ’nın rûhâniyeti bana yardım etmeseydi, pâdişah yahudilik gayreti ile 
beni parça parça ederdi.  

• İsâ uğruna canımı, başımı veririm ve bunu canıma yüz binlerce minnet sayarım. 355 

• İsâ’dan canımı esirgemem. Fakat Onun dinine dâir iyiden iyiye bilgim vardır. 
Hıristiyanlara yararlı olmak için ölmek istemiyorum.  
• O pâk dinin, bilgisizler arasında kalıp yok olmasından üzülüyorum, hayıfla-
nıyorum.  
• Allah’a ve Îsâ’ya şükür ki, biz bu hak dinin yol göstericisi olmuşuz.  
• Belimize hıristiyanlık zünnarını bağladığımızdan beri, yahudilikten kurtulduk.  
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360 • Ey insanlar, devir Îsâ’nın devridir. Onun dininin sırlarını candan ve gönülden 
dinleyiniz.” 
• Vezir, bu hileyi, pâdişaha sayıp dökünce pâdişah’ın gönlünden endişeyi giderdi.  
• Pâdişah, vezirin dediği, istediği şeyleri yaptırdı. Halk, vezirin başına gelen acıklı 
hallerden, bu gizli ve hileli işlerden dolayı şaşırıp kaldı.  
• Veziri, hıristiyanların bulunduğu memlekete sürdü. O da gittiği yerlerde halkı di-
ne dâvete başladı.  
• Yüz binlerce hıristiyan azar azar onun etrafına toplandı.  
• Vezir onlara, gizlice, İncil’in, zünnarın ve namazın sırlarını anlatıyordu.  

365 • Vezir, görünüşte din vâizliği yapıyordu ama, bâtında, hakîkatte o, kuşu avlayan-
ların ıslığı ve tuzağı gibi idi. 

371 • Hıristiyanlar tamamiyle o vezire gönüllerini verdiler. Esasen câhil kişileri bir şeye 
inandırmak zor değildir ki... 
• Gönülleri, vezirin sevgisi ile doldu, taştı. Onu Îsâ’nın vekili sandılar.  
• Halbuki o vezir, hakîkatte, tek gözlü mel’un Deccal idi. Ey yardımcıların en gü-
zeli olan Allah, feryadımıza yetiş! 

345 • O imansız vezir, âdetâ, badem ezmesi içine, sarımsak saklar gibi hile ile din 
nasihatçılığı yapıyordu. 
• Hıristiyanlar arasında zevk ve anlayış sahibi olanlar, vezirin tatlı sözleri arasında 
bir de acılık duyuyorlardı.  
• Vezir çok mânâlı, nükteli sözler söylüyordu, fakat o sözler, içine zehir karıştırıl-
mış şeker şerbeti gibi idi.  
• Sözünün dış yüzünden; “Hakk yolunda gayretli ol, çabuk ol.” mânâsı çıkıyordu. 
Hakîkatte, çalışıp da ne yapacaksın, tenbellik et, keyfine bak dediği seziliyordu.  

452 • Vezirin sözleri, anlayışlı ve zevk sahibi olmayanların boyunlarına birer halka o-
lup geçiyordu. 
• Vezir, altı sene yahudi pâdişahtan uzak kaldı ve bu müddet içinde Îsâ ümme-
tinin âdetâ sığınağı oldu.  
• Bütün hıristiyanlar dinlerini de, gönüllerini de ona verdiler. Herkes onun emri 
ile seve seve ölüme atılıyordu.  

455 • Pâdişahla vezir arasında haberleşmeler vardı. Pâdişah, gizlice, ona, gönül alıcı 
vaadlerde bulunuyordu. 
• Vezire; “Ey benim değerli ve makbul vezirim. Vakit geldi, çattı. Artık, gönlüm-
den bu dert çıksın gitsin” diye mektup yazdı.  
• Vezir de ona; “Pâdişahım, ben şu anda, Îsâ dininden olanlara fitneler fesadlar 
salmaktayım.” diye cevap verdi.  
• O devirde Îsâ dininden olanları yöneten on iki emîr vardı.  
• Her fırka, bu on iki emîrden birine uymuş, faydalanmak için ona kul köle kesil-
mişti.  
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• Bu on iki emîr ile onlara uyanlar, o soysuz vezirin tuzağına düşmüşlerdi. 460 

• Onların hepsi de onun sözüne inanıyor, hepsi de, onun gidişine ayak uydu-
ruyordu.  
• Ona öyle inanmışlar, öyle bağlanmışlardı ki, vezir, öl dese emîrlerden her biri, 
hemen onun önünde can verirdi.  
• Vezir, her emîrin adına ayrı bir tomar hazırladı. Her tomarda bulunan yazılar, 
meslek ve mezheb yönünden bambaşka idi. Birbirini tutmuyordu.  
• Bu tomarların her birindeki ayrı hükümler, emirler bir başka çeşitti. Her hüküm, 
baştan sona, ötekinin hilâfı ve zıddı idi. Her emir, öteki tomardaki emre aykırı idi.  

• Tomarın birinde riyazet ve açlık yolunu, tevbenin esası, Allah’a dönüşün şartı 
saymıştı. 

465 

• 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 koş-
muş 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 ve-
ya yapmayalım maksadı ile değildir. Bize bizim aczimizi, zavallılığımızı bildirmek 
için verilmiştir. 

470 

• Böylece bu emirlerle, aczimizi, beceriksizliğimizi görelim, bilelim de bu acz za-
manında 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 gör-
mekten veya kendinde Hakk’ın kudretini bulmaktan vazgeç. Çünkü tevhid yolun-
da, 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. 

475 

• Dikkat et, kemale ermeden, eğer nazardan, görüşten, hayâlden, istidlâlden vaz-
geçer isen, vuslat gecesinin yarısında mumu söndürmüş, karanlıkta kalmış olur-
sun.  
• Bir tomarda da; “Yarattıklarına bakarak, Allah’ı dışta arama, korkma, görüş ve 
istidlâl mumunu söndür, söndür ki, karşılığında yüz binlerce mânevî nazar, görüş 
bulasın.  



28 MESNEVÎ HİKÂYELERİ  

• 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, da-
ha çok kendini gösterir.” diye yazılmıştı.  

480 • Tomarın birinde şöyle deniliyordu: “Allah, sana her ne ihsan etti ise, her ne ver-
di ise, yaratırken, onu sana sevdirmiştir, tatlılaştırmıştır. 
• Sen de onu al, çünkü, Cenâb-ı Hakk, onu sana kolaylaştırmıştır, hoş bir hâle ge-
tirmiştir. Onu tatlılıkla kabul et, kendini zahmete sokma.”5 
• Tomarın birinde ise şöyle yazılmıştı: “Senin olanı, kendine âit olanı terk et, çün-
kü senin tabiatının beğendiği şey iyi değildir.”  
• Görmüyor musun? Birbirine aykırı düşen yollar, insanlara kolay görünmüştür 
de herkes kendine bir din seçmiştir. O din, o kişiye can kesilmiştir.  
• Eğer Allah’ın kolaylaştırdığı yol, doğru bir yol olsaydı, her yahudi, her ateşe ta-
pan, Allah’tan haberdar olur, Allah’ı tanırdı.  

485 • Tomarın birinde de; “Allah’ın kendine varan yolu kolaylaştırması demek, o yo-
lun rûha gıda, gönle hayat oluşudur. 
• İnsanın nefsinin zevk sandığı şeyler, gelip geçicidir. Çorak yere ekilmiş tohum 
gibidir. Bitmez, meyve vermez.  
• Ondan elde edilecek mahsul pişmanlıktır. Kârı da zarardan başka bir şey de-
ğildir.” denilmişti.  

490 • Tomarın birinde; “Bir yol gösterici, bir mürşid bul, akıbeti, sonu görme gücünü, 
şunun bunun soyundan gelmekte ve bununla övünmekte bulamazsın.” denmişti. 

493 • Başka bir tomarda ise; “Aslında mürşid sensin, çünkü mürşidin mürşid olduğu-
nu, 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. 
• Bir diğer tomarda da; “Yüz sayısı nasıl olur da, bir sayılır, böyle düşünen deli-
dir.” denmişti.  
• Bu sözlerin her biri diğerine ters düşen, zıt düşen bir sözdür. Şekerle zehir bir o-
labilir mi?6  
• Şekerden de zehirden de vazgeçmedikçe, sen Vahdet Gülzarı’ndan nasıl koku 
alabilirsin?  
• İsâ dininin düşmanı olan vezir, on iki tomara, işte bu çeşit yazılar yazmıştı.  

 

5 Hz. Ömer’den rivâyet edilen bir hadîste “Dinde pek ince eleyip sık dokumadan sakının. Zira, Allah, 
dinde kolaylık göstermiştir. Dinin emirlerini takatınız miktarı ifâ ediniz”, buyurmuştur.  

6 Bu beyitte zıtlar âlemine işâret olduğu gibi, Cenâb-ı Hakk’ın Celâl ve Cemâl sıfatlarının tecellîsi de 
hatıra gelebilir.  
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• O vezir, Îsâ’daki vahdeti, renk birliğini idrâk edememişti. Ve Îsâ’nın mânâ kö-
yündeki huydan da, bir huy edinememişti.7 

500 

• Vezir de pâdişah gibi bilgisizdi, gafildi. Bu yüzden Kadîm olan, kendisinden 
kaçmaya imkân bulunmayan Hakk’la pençeleşmeye kalkıştı. 

521 

• O, bir anda içinde bulunduğumuz âlem gibi yüzlerce âlemi yoktan var edecek 
bir Hakk’la uğraşıyordu.  

• Vezir kendiliğinden başka bir hileye baş vurdu. Va’z ve nasihatı bıraktı, halvete 
çekildi. 

549 

• Halvette kırk, elli gün kadar kalıp, müridlerini ayrılık ateşine yaktı. 550 

• Halk onun insana huzur veren halinden, güzel konuşmalarından, sohbet zev-
kinden ayrı düştükleri için deli divâne oldu.  
• Müridler diyorlardı ki: “Sensiz, bizim için hidayet nûru yoktur. Sopasını tutup 
yol gösteren biri olmayınca körün hali nice olur?  
• Allah aşkına, büyüklüğünün başı için, bize ikrâm ve ihsanda bulun, bizi daha 
fazla kendinden ayırma.  

• Biz çocuklar gibiyiz, sen bizim dadımızsın. Terbiye ve irşad gölgeni, başımızdan 
eksik etme.” 

555 

• Vezir dedi ki: “Rûhum dostlarımdan uzak değildir. Fakat halvetten çıkmama izin 
yoktur.”  
• Hıristiyan emîrleri şefaat dilemek, müridler de nefislerini kötülemek, suçlarını 
i’tiraf etmek için vezirin yanına geldiler.  
• “Ey kerem sahibi!” dediler. “Biz, ne bedbaht kişileriz ki, senden ayrı düşünce, 
her şeyimizi kaybettik; gönülden de, dinden de yetim kaldık.  
• Sen halvetten çıkmamak için bahaneler buluyorsun, bizimse, dertli yüreğimiz 
yanıyor da, soğuk soğuk ah edip duruyoruz.  

• Biz senin güzel sözlerine alışmışız, hikmet sütünü içmişiz. 560 

• Allah aşkına, bize bu cefada bulunma, lutfet, ihsan et. Bugün yapacağın iyiliği 
yarına bırakma.” 

• Vezir dedi ki: “Aklınızı başınıza alınız, ey dedi-kodu düşkünleri, ey dilin söyle-
diklerinde, kulağın duyduklarında hikmet ve nasihat arayanlar..8 

565 

• 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... 

 

7 Senâî Hazretlerinin Hadîka’sında şu meâlde bir beyit var: “Yeryüzünde görülen çeşitli renkler, vah-
det küpünde tek bir renge çevrilir.” 

8 Güzel söz söyleyen, şeyh geçinen, fakat söylediklerini yaşamayan, hal sahibi olamayan kişiler kasde-
diliyor.  
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• Aslında şu görünen baş kulağımız, can kulağımızın pamuk tıkacıdır. Bu sebeple-
dir 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.9  
• Sen, uyanık kaldıkça, uyanıklık dedikodusu ile uğraştıkça, uykuda gizlenen rü-
yâlardan, rüyâlardaki konuşmalardan nasıl mânâ kokusu alabilirsin? Görünen â-
lemin sırlarından nasıl haberdar olabilirsin?” 
• Müridlerin hepsi de dediler ki: “Ey bizden kaçmak için bahane arayan hekîm, 
bu hileyi, bu cefâyı bize yapma.  

585 • Senin sözün, şeytanı susturur, ağzından çıkan kelimeler, kulaklarımızı akılla dol-
durur. 

588 • 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.  

590 • Görünüşteki yükseklik, cisimlere âittir. Cisimler ise mânâya nisbetle isimlerden 
ibârettir.” 
• Vezir, müridlerine dedi ki: “Sözü uzatmayınız, öğüdümü canla ve gönülle dinle-
yiniz.  
• 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.”  

595 • 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 için-
den, ahlar, eyvahlar coşup durmaktadır.”  

643 • Vezir içerden seslendi de dedi ki: “Ey müridler, şunu bilmiş olun ki, 
• ‘Hz. Îsâ’dan bana, bütün dostlarından ve yakınlarından ayrıl, tek başına kal...’ 
diye haber geldi.  

645 • Yüzünü duvara çevir, yalnız başına otur. Hatta, kendi varlığından, benliğinden, 
benlikten bile uzaklaş, halvet et. 
• Bundan sonra, bana konuşmaya izin yoktur. Bundan sonra benim, dedikodu ile 
de işim gücüm kalmamıştır.  
• Dostlar, Allah’a ısmarladık. Artık ben öldüm. Varımı yoğumu dördüncü kat gö-
ğe taşıdım.  

 

9 Fecr Sûresi 27-30.  
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• Böylece istedim ki, dünyanın ateşle dolu derinliklerinde bir odun gibi zahmetler 
ve meşakkatler içinde yanmıyayım.  
• Bundan sonra dördüncü gökte, Hz. Îsâ’nın yanında oturacağım.”  

• Sonra, vezir, bütün hıristiyan emîrlerini, birer birer çağırdı, her biri ile ayrı ayrı 
görüşüp, konuştu. 

650 

• Herbirine dedi ki: “İsâ dininde, Hakk’ın vekili benim ve benim halifem de sen-
sin.  
• Öbür emîrlerin hepsi de sana uymak zorundadırlar. Îsâ onların hepsini sana 
tâbi’ kılmıştır.  
• Hangi emîr aksilik yapar, sana uymazsa, onu yakala, ya öldür, yahud esir et.  
• Ama, ben sağ oldukça, bu söylediklerimi kimseye söyleme, ben ölmedikçe de 
bu reisliğe istekli olma.  

• Ben hayatta kaldığım müddetçe bu sırları hiç açıklama, pâdişahlık dâvâsına 
kalkma, bir çok şehirleri elde etmek sevdasına kapılma. 

655 

• 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.  
• Emîrlerden her birini, birer birer ta’ziz ve takdis etti. Birine söylediklerini aynen 
ötekilerine de söyledi.  
• Böylece her birine bir tomar verdi. Her tomarda yazılı olanlar, öbürüne aykırı 
idi.  

• “Elif”den “ye” harfine kadar, nasıl harflerin şekilleri birbirine uymuyorsa, o 
tomarlardaki yazılar da, birbirine uymuyordu. 

560 

• Bundan sonra vezir, kırk gün daha kapısını kapadı. Sonra da kendini öldürüp, 
varlığından kurtulup gitti. 

662 

• Halk, onun ölümünü duyunca, mezarının başı bir kıyamet yeri oldu.  
• Onun yası ile halk, saçını, sakalını yolarak ve elbisesini yırtarak mezarının başı-
na öyle bir yığıldı ki...  

• Arab’dan, Türk’den, Rum’dan, Kürd’den oraya toplananların sayısını ancak Al-
lah bilirdi. 

665 

• Onun mezarının toprağını başlarına saçtılar, onun derdini kendilerine derman 
bildiler.  
• Kabri başında bir ay oturup mâtem ettiler, gözlerinden kanlı göz yaşları akıttılar.  
• Bir ay geçtikten sonra halk dedi ki: “Ey emirler, vezirin yerine, sizlerden kim 
geçecek? 
• Onu bilelim, vezirin yerine ona uyalım. Ona candan bağlanalım, elimizi de ete-
ğimizi de onun eline teslim edelim.  
• Madem ki güneş battı da o batış bizim gönlümüzü dağladı. Onun yerine bir çe-
rağ uyandırmaktan başka çare yoktur. 

670 
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• Sevgili, göz önünden kaybolunca, bize, onun yerini tutacak bir armağan gerekir.  
• Gül mevsimi geçip de, gül bahçesi harap olunca, gül kokusunu nereden kokla-
yabiliriz? Gül suyundan...”  
• Emîrlerden biri ileri atıldı. O vefalı insanların yanına gitti. Dedi ki: “İşte o zâtın 
vekili, hatta bu zamanda Îsâ’nın halifesi benim... 
• İşte şu tomar, ondan sonra benim vekil olacağımın belgesidir, şâhididir.”  
• Başka bir emîr de pusudan ortaya çıktı. O da vekillik dâvasına girişti.  

700 • O da koltuğunun altından bir tomar çıkardı, gösterdi. Derken ikisini de, bir çıfıt 
öfkesi sardı. 
• Diğer emîrler de, birer birer ortaya çıktılar, keskin kılıçlarını çektiler.  
• Her birinin elinde bir kılıç ve bir de tomar vardı. Sarhoş filler gibi birbirine düş-
tüler.  
• Yüzbinlerce hıristiyan öldürüldü. Kesik başlardan, tepeler meydana geldi.  
• Sağdan soldan kan selleri aktı. Bu savaş yüzünden havaya dağlar gibi tozlar 
kalktı.  

705 • Vezirin ektiği fitne tohumları, başlarına âfet kesildi.10 

Padişahın bir anneye çocuğunu ateşe attırması hikâyesi 

• Yahudi pâdişahı, kucağında çocuğu bulunan bir kadını, putun önüne getirtti. 
Ateş alev alev yanıyordu.  
• Çocuğu anasının kucağından aldı, ateşin içine attı. Kadın korkusundan imandan 
çıkacak gibi oldu.  

785 • Puta secde etmek istedi. Tam bu sırada, çocuk ateşin içinden; “Anne ben ölme-
dim.” diye seslendi. 

 

10 Mesnevî şârihleri, bu hikâyenin kaynağının Kısâs-ı Enbiyâ ve Ahd-i Atîk olduğunu ve hikâyenin 
kahramanının Pavlos (=Polos) olduğunu yazıyorlar. Fakat Hz. Mevlâna bütün dinlerin esas itiba-
riyle vahdet üzerine kurulduğunu ve peygamberlerin aralarında fark bulunmadığını anlatmak için 
bu hikâyeye, kendi mübârek hayaline göre yeni bir şekil vermiştir. Hilekâr vezirin hazırladığı to-
marlarda çeşitli görüşler, birbirine zıt inanışlar çok güzel bir şekilde belirtilmiştir. Hz. Mevlâna’nın 
görüşleri hep Kur’ân esasına dayandığı için bu hikâyede de bilhassa şu âyetlere işâretler vardır: 
“Onlar, dinlerini parçaladılar. Bölük bölük oldular. Her gurup kendi inancı ile sevinmekte ve ferah-
lamaktadır”, Rûm Sûresi 32.  
“De ki, ey Kitap Ehli, geliniz aramızda eşit olan tek söze: Ancak Allah’a kulluk edelim. O’na hiç bir 
eş, ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp birbirimizi Rab edinmeyelim”, Âl-i İmrân Sûresi 64.  
“Biz, Allah’ın peygamberlerinin hiç birisinin arasında fark görmeyiz”, Bakara Sûresi 285. 
Halbuki aynı sûrenin 253. âyetinde  “Peygamberlerin bir kısmını, kendilerine verilen özellikleri ile 
diğerlerinden üstün kıldık” buyurmakta ise de esas peygamberlik vazifesinde, tebliğe me’mur oluş-
ta, tebliğ ettiklerinin hepsinin de hakîkatte aynı olduğu bir gerçektir. Meselâ Mûsâ Dini’nin on em-
ri; hıristiyanlıkta da, müslümanlıkta da yürürlüktedir.  
Sayın okuyucularım, okuduğunuz bu uzun hikâyenin arasına sıkıştırılan bazı hikmetleri, tasavvufî 
görüşleri, bundan sonraki sahifelerde, ihtivâ ettikleri mevzulara göre konulan başlıklar altında bu-
lacaksınız.  
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• “Sen de buraya gel, anneciğim, gerçi ben görünüşte ateş içindeyim ama... Bu-
rada iyiyim, hoşum.  
• Bu ateş, hakîkati örten, göstermeyen bir göz bağıdır. Aslında bu ateş, mânâ ya-
kasından başını çıkaran bir rahmettir, bir lûtuftur.  
• Anne, korkma, ateşe atıl, ateşe gir de, Hakk’ın iyiliğini, ihsanını gör. Has kulları-
nın zevk ve safasını seyret.  
• Su gibi görünen, fakat aslında yakıcı bir ateş âlemi olan şu dünyadan çık da, 
ateşe benzeyen, ateş gibi görünen suya dal.  

• Anne korkma, ateşe gir de, ateş içinde yâseminler, güller, serviler bulan Hz. İb-
râhim’in sırlarını gör. 

790 

• Ben de senden doğmayı ölüm sanmıştım, senden ayrılacağım diye pek çok 
korkmuştum.  
• Fakat doğunca, pis, daracık bir zindandan kurtuldum. Günün ışığına çıktım. 
Havası hoş, rengi güzel bir dünyaya geldim.  
• Şimdi de şu ateş içinde rahatı, huzuru bulunca, dünyayı bir ana rahmi gibi 
yaşanılmaz bir yer olarak görmekteyim.  
• Bu ateşin içinde öyle bir âlem gördüm ki, her zerresinde Îsâ nefesi var, her zer-
resi bir ölü diriltebilir.  

• Ateş içinde gördüğüm dünya, şekil, sûret itibârı ile yok, fakat kendisi ve hakîkati 
var. Halbuki içinde bulunduğumuz var gibi görünen dünyanın şekli ise, sebatsız, 
bir kararda durmaz. 

795 

• Anne, annelik hakkı için gel, ateşe gir de, bu ateşte, ateşlik, yakıcılık olmadığını 
gör.  
• Anne gel, ateşe gir, devlet, saadet geldi. Gel ateşe gir de, devleti, saadeti elden 
kaçırma... 
• Ben sana acıyorum da, o yüzden, seni ateşe çağırıyorum. Yoksa neşemden seni 
düşünmeye vaktim yok.  

• Anne gir ateşe, başkalarını da çağır. Çünkü Allah, ateş içinde ni’met sofrası kur-
muştur. 

800 

• Ey Müslümanlar, hepiniz gelin, ateşe girin, iman zevkinden başka her şey azab-
dan ibârettir.”11 

 

11 Bediuzzaman Firûzanfer’ın eserinde yazıldığına göre daha evvel geçen taassub yüzünden hıristi-
yanları yok etmek isteyen bir yahudi pâdişahın soyundan gelen başka bir yahudi pâdişahı da, İsâ 
dinini ve ona bağlı olanları yok etmek ister. Bir ateş yaktırır. Yanı başına da bir put diktirir. Herkesi 
bu puta secde etmeğe çağırır. Secde edene dokunmaz, secde etmeyeni ateşe attırır. Derken bir ka-
dını da alev alev yanmakta olan ateşin başına getirirler ve çocuğunu alıp ateşe atarlar. Kadın can 
korkusu ile, imanından dönecek iken, çocuk ateş içinden bağırmaya başlar. “Korkmayın, ateş 
yakmıyor, gelin, ateşe girin, burası çok hoş.” diye onları ateşe çağırır. Halk bu mu’cizeyi görünce, 
kendilerini ateşe atarlar. Ateş onları yakmaz. Pâdişah kızar, ateşe çıkışır, onu kınamaya başlar. Ateş 
de dile gelerek yahudi pâdişahına cevab verir, der ki: “Ben bir emir kuluyum. Allah emretmedikçe 
kimseyi yakmam.” Derken ateş alevlerini artırır, etrafa yayılır. O zâlim pâdişahı da, ona uyanları da 
yakar, kül eder.” Mesnevî Mehazları, Firûzanfer.  
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Hûd (a.s.) zamanında Âd kavmini  
helâk eden rûzgârın hikâyesi 

• Hûd Peygamber mü’minlerin bulundukları yerin etrafına bir çizgi çizmişti. Şid-
detli rüzgârlar, oraya gelince yumuşuyor, hafif ve hoş bir şekilde esiyordu.  

855 • O çizginin dışında kalanların hepsini havaya kaldırıyor, havada param parça 
ediyordu. 
• Tıpkı bunun gibi Şeybân-ı Râ‘î Hazretleri de, koyun sürüsünün etrafına belirli 
bir çizgi, bir hat çekerdi.12 
• Cuma günleri, namaz vakti gelince, kurtlar sürüye saldırmasınlar diye böyle ya-
pardı. 
• Hiç bir kurt, o çizgiden içeri girmezdi, hiç bir koyun da, çizgiden dışarı çıkmazdı.  
• Allah adamının çizdiği çizgi, kurdun da, koyunun da hırsını, hevasını bağlamıştı. 

860 • Böylece ecel rüzgârı da, âriflere, Yusuf(a.s.)’ın gömleğinin kokusu yahut gül 
bahçesinden gelen rüzgâr gibi yumuşak, güzel eser. 
• Ateş, İbrâhim(a.s.)’a diş geçiremedi. Çünkü o, Hakk’ın sevgilisi, seçkin kulu idi. 
Onu nasıl ısırabilirdi?  
• Din ehli de, şehvet ateşi ile yanmaz. Din ehli olmayanları ise, o ateş alır, tâ yerin 
dibine götürür.  
• Allah’ın emri ile kabaran deniz dalgaları, Hz. Musa’nın adamlarını tanıdı, 
Kıbtîlerden ayırt etti.  
• Hakk’ın fermanı gelince yer, Karûn’u altınları ve tahtı ile beraber aldı içine çekti, 
yuttu.  

865 • Su ile toprak Îsâ (a.s.)’ın nefesinden feyz alınca, kol kanat açtı, bir kuş olup uç-
tu.13 
• Senin Hakk’ı tesbih edişin, aslında sudan ve topraktan yaratılmış vücudunun bir 
buharı, bir nefesidir. Ancak, bu nefes gönülden gelince, cennet kuşu gibi kanatla-
nır, yükselir.  
• Tûr Dağı, Musa (a.s.)’ın nûrundan aşka geldi, oynamaya başladı, olgun bir sûfî 
oldu, hatadan, noksandan kurtuldu.  
• Dağın aziz bir sûfî olup oynaması şaşılacak bir şey değildir. Mûsâ’nın teni de as-
lında Tur Dağı gibi toprak değil mi idi?  

 

Hz. Mevlâna’nın bu hikâyeyi alarak, bu hikâyeden ne hakîkatler çıkardığı, görünen dünya ile gö-
rünmeyen dünyanın, sûret ile sıfatın nasıl karşılaştırıldığı görülmektedir.Böylece Hz. Mevlâna an-
latmak istediği konuları açıklamak için nereden olursa olsun misaller alarak,hikâyelerle o konuları 
câzib şekle sokarak Hakk âşıklarına sunmaktadır. Hikâyede anlatılan zâlim Yahûdî pâdişahının Zû-
Nuvas adında biri olduğunu yazanlar da var.  

12 Şeybân-ı Râ‘î, İmam Şâfiî ile çağdaş bir veli. Mısır’da yaşamış. Çobanlık yaparmış. İmam Şâfiî bu 
çoban velinin huzurunda diz çökerek bir talebe gibi oturur, ona sualler sorarmış. Bu duruma hay-
ret edenlere Şâfiî hazretleri; “Ben kitap ilmini biliyorum, O Allah ilmini biliyor.” dermiş.  

13 A’raf Sûresi’nin 49. âyetine işâret var.  
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Arslan ve av hayvanları 

• Hoş bir vâdide bulunan av hayvanları, arslanın korkusundan huzursuzluk içinde 
idiler. 

900 

• Çünkü arslan, zaman zaman pusudan çıkıyor, hayvanlardan birini kapıyordu. 
Bu yüzden o vâdi, onların hoşlarına gitmez bir yer olmuştu.  
• Hayvanlar, hileye baş vurdular. Arslanın yanına geldiler, ona dediler ki: “Biz 
sana her gün, ne yiyecek isen, getirir, veririz, seni doyururuz.  
• Bundan sonra avlanmaya çıkma, pusuya yatıp, bir av peşine düşüp bizi ür-
kütme ve bu otlağı, bu vâdiyi bize zehir etme...” 
• Arslan, hayvanlara dedi ki: “Sizden hile değil de vefâ görsem, dediğiniz doğru 
ama, ben şundan, bundan çok hile gördüm, çok ağzım yandı.  

• Ben insanların yaptıkları işlerden, ettikleri hilelerden helâk olmuşum. O yılanlar, 
o akrepler tarafından çok ısırılmışım. 

905 

• İçimde pusu kurmuş olan nefs ise, hilede, kin gütmede insanlardan fenâ, beter.  
• Benim kulağım, ‘Gerçek mü’min bir yılan deliğinde iki kere sokulmaz’ hadisini 
işitti ve Peygamberin bu sözünü canla, gönülle kabul etti.”  
• Hepsi de; “Ey her şeyden haberi olan hakîm! Sakınmayı bırak, çünkü sakın-
mak, insanı kader hükmünden kurtaramaz.” dediler.  

• Arslan dedi ki: “Evet, kader hükmüne uymak, Allah’a tevekkül etmek yol göste-
ricidir, ama sebeplere baş vurmak da Peygamberin sünnetidir. 

912 

• Hz. Peygamber, yüksek sesle buyurmuştur ki: ‘Devenin dizini tevekkül ile bağ-
la...’ 
• ‘Çalışıp kazanan Allah’ın sevgilisidir’ hadisini dinle, tevekkül edeceğim diye se-
beplere sarılmakta tenbellik etme.”  

• Hayvanlar, arslana dediler ki: “Rızık için çalışıp kazanmak halkın i’tikâd, inanç 
zayıflığındandır. İnsanların kazançları, hırsları miktarınca elde ettikleri riyâ lokma-
sıdır. 

915 

• Gökten yağmur yağdıran Allah’ın, rahmeti ile ekmek vermeğe de gücü yeter.”  
• Arslan dedi ki: “Evet dediğiniz doğrudur. Fakat Allah, ayağımızın önüne de bir 
merdiven koymuştur.  

• Dama basamak, basamak çıkmak gerek. Burada cebrî olmak, her şeyi Hakk’tan 
bilmek, ham bir ümiddir. 

930 

• Ayağın varken, kendini nasıl topal edersin? Elin varken pençeni yapma gücünü 
nasıl gizlersin?  
• Efendisi kölesinin eline beli verince, söz söylemeden, efendinin ne demek is-
tediği anlaşılır.  
• Bele benzeyen el de, Hakk’ın bir işâretidir. Çalışmamız için bize verdiği bir e-
mirdir. İşin sonunu düşünme gücümüz ise, onun sözleri, buyruklarıdır. Her şeyi, 
çalışmamıza bir sebeptir.”  
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948 • Hayvanların hepsi de, arslana bağıra bağıra dediler ki: “Sebep tohumlarını eken 
o harîsler... 
• Yüz binlerce kadın ve erkek, sebeplere baş vurdukları halde, ne diye zamanın 
faydalarından birisini elde edemediler?  

950 • Dünya kurulalıdan beri, yüzbinlerce devirler içinde, sayısız insanın ağzı ejderha 
gibi açıldı. 
• O akıllı ve bilgili insanlar, öyle hilelere baş vurdular ki, hilelerinden dağlar bile 
yerinden koptu.  
• Bunca tedbirlerine rağmen, gerek ava giden kişilerin, gerekse çeşitli işlerde hırsla 
çalışanların ellerine, ezelde verilen kısmetten başka bir şey geçmedi.14  
• Bütün bu uğraşan, didinen insanların hepsi de tedbirlerinden, çalışmalarından 
âciz kaldılar, bir şey elde edemediler, sonra da Allah’ın emri ve takdiri ne idi ise, o 
oldu.  

955 • Ey tanınmış kişi, kazanmayı bir addan başka bir şey bilme, ey hilekâr, senin bu 
hileli çalışmalarını da, bir vehimden başka bir şey sanma.” 

971 • Arslan; “Evet.” dedi. “Tevekkül doğrudur. Fakat, bir de peygamberlerin ve mü-
minlerin çalışmalarına bak. 
• O mübârek insanlar, türlü cefâlar, mihnetler çektilerse de yılmadılar, Allah, onla-
rın uğraşmalarını, didinmelerini boşa çıkarmadı.  
• Onların tedbir ve çare aramaları, her zaman hoş ve latîf oldu; zâten güzelden ne 
gelirse güzeldir.  
• Onların tuzakları, göklerin mânâ kuşunu yakaladı. Çalışmaları yardımı ile onlar, 
noksanlardan kurtuldular, tamamiyle kemal mertebesi buldular.  

975 • Ey mânâ yolunun isteklisi, ey Hakk âşıkı, gücün yettikçe peygamberlerle, velile-
rin yolunda bulunmaya çalış.” 

992 • Arslan, bu çeşit bir çok deliller getirdi. O cebrîler, yâni av hayvanları, arslanın 
cevaplarını dinleyip kandılar. 
• Tilki, ceylan, tavşan, çakal cebrîliği bıraktılar, dedi-koduyu kestiler.  
• Bu alış verişte ziyana düşmemek için, kükremiş arslanla anlaşmaya vardılar.  

995 • Her günün payı zahmetsizce arslana gidecekti. Bu sûretle onun da başka bir is-
teği olmayacaktı. 
• Her gün kur’a, hangi hayvana düşerse, o hayvan, pars gibi koşup, arslanın ya-
nına gidecekti.  
• Bu ölüm kadehi, bu kur’a döne dolaşa tavşana, gelince, tavşan; “Bu cefâ daha 
ne vakte kadar sürüp gidecek.” diye bağırdı.  

 

14 Merhûm Şeyh Gâlib Hazretleri bir şiirinde:  
“Ne zaman ki bezm-i canda buluşuldu kâle-i kâm 
Bize hisse-i muhabbet dil-i pâre pâre düştü.” diye yazar.  
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• Hayvanlar dediler ki: “Bunca zamandır, biz, ahdimizde vefâda bulunduk, sö-
ümüzde durduk, bu uğurda canlarımızı fedâ ettik.  
• Ey inatçı tavşan, bizim adımızı kötüye çıkarma, haydi, çabuk yürü git, arslan in-
inesin...” 

• Tavşan; “Dostlar, kızmayın, bana mühlet verin de hilemle, ona oyun oyna-
yacağım, oyunla, siz de belâdan çıkın kurtulun.” dedi. 

1000 

• “Mühlet verin de, hilemle canınız eman bulsun, bu can kurtaracak hilem, oğul-
larınıza miras kalsın, söylensin dursun.”  

• Hayvanlar, tavşana dediler ki: “Bizim sözümüze kulak ver, tavşan olduğunu u-
nutma, haddini aşma.. 

1005 

• Bu ne biçim lâf? Senden daha iyi, daha güçlü olanlar, bu sözü hatırlarına bile 
getirmediler.  
• Sen, ya gurura kapıldın, yahut da başımıza gelecek bir kaza var. Yoksa böyle 
bir söz, senin gibi bir âcize, bir zavallıya nasıl yaraşır?” 
• Tavşan; “Dostlar!” dedi. “Bu sözleri bana Allah ilhâm etti. Bu yüzdendir ki, be-
nim gibi âciz ve zavallı bir mahlûkta, kuvvetli bir fikir ve bir kurtuluş tedbiri hâsıl 
oldu.”  
• 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. 1010 

• Allah’ın ipek böceğine öğrettiği hüneri, hangi fil bilir?” 

• Ondan sonra, hayvanlar; “Ey çevik tavşan!” dediler. “Aklında ne varsa, ne dü-
şünüyorsan onları söyle, ortaya koy. 

1041 

• Sen cüssene bakmadan, bir arslanla uğraşmaya kalkışmışsın. Bu hususta, aklına 
gelen tedbir ne ise, bize de söyle.  
• Birbirinden fikir sormak, danışmak, ayıklık, uyanıklık verir, akıllar, akla yardım 
eder.”  
• Hz. Peygamber efendimiz; ‘Ey tedbir sahibi kişi, bir kere de güvendiğin bir kim-
eye danış.’ diye buyurdu.”  

• Tavşan dedi ki: “Her sır açığa vurulmaz. İşin sonunun ne olacağını bilemezsin, 
bazen tek dediğin çift, bazen çift dediğin tek olur.15 

1045 

• Aynanın saflığını, berraklığını yüzüne karşı söyleyecek olursan, ayna çabucak 
buğulanır, bulanır da bizi bize göstermez.  
 
 

15 Tek, çift kelimelerini “tek-çift”şeklinde Türkçe olarak Mevlâna bu beyitte kullandığı gibi oğlu Sultan 
Veled Hazretleri de şu meâlde olan bir beytinde aynen kullanmıştır: “Bu ayrılık dünyasında kulları, 
Cenâb-ı Hakk’tan ayrı düşmüş gibi görünürlerse de, aslında hepsi, Allah’la beraberdir. Zâhirde çift 
gibi görünürlerse de bâtında tektirler.”  
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• Şu üç şey hakkında dudağını az kımıldat: Fikrini, kanaatını, paranı, bir de mez-
hebini kimseye söyleme.16 
• 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 sır-
lar, yayılır, gider.”  

1050 • Tavşan gitmeyi bir zaman geciktirdi. Sonra kalkıp pençesi kuvvetli arslanın ya-
nına gitti. 
• Tavşanın gecikmesinden ötürü, arslan kızgınlığından toprağı kazıyor, kükreyip 
duruyordu.  
• Kendi kendine diyordu ki: “Ben zaten ‘o alçakların ahidleri hamdır, gevşektir, 
onlar sözlerinde durmazlar’ demiştim.  
• Onların bir ağızdan bağrışıp ulumaları beni aldattı. Şu zaman, beni ne vakte dek 
böyle aldatacak.”  

1090 • Arslan, öfkeli bir halde diyordu ki: “Düşman kulağıma aldatıcı sözler söyledi de, 
benim gözümü bağladı. 
• Cebrî olan o hayvanların hileleri beni bağladı. Onların sahte kılıçları bedenimi 
yaraladı.  
• Bundan sonra ben, artık, onların riyâkâr sözlerini, aldatıcı bağrışmalarını dinle-
mem, o seslerin hepsi de şeytan sesleri, gulyabânî sesleri.  

1095 • Ey gönül, durma, onları parçala, postlarını yüz; zâten onlar posttan başka bir 
şey değildir.” 

1150 • Öfkelenip duran, coşup köpüren arslan, tavşanın uzaktan gelmekte olduğunu 
gördü. 
• Tavşan korkusuz ve küstahca koşuyordu. Öfkeli, asık suratlı idi, kızmış, aksileş-
mişti.  
• Çünkü o, kırık dökük bir hale gelmek, suçlu gibi görünmek istemiyordu. Cesur 
ve korkusuz görünmekle, şüpheleri üzerinden atacaktı.  
• Tavşan, ilerleyip yaklaşınca, arslan ona; “Ey soysuz!” diye haykırdı.  
• “Ben ki, öküzleri parçalamış, erkek arslanların kulaklarını burmuş, onları yola 
getirmiş bir kahramanım.  

1155 • Senin gibi, bir tavşan parçası kim oluyor ki, benim gibi bir arslanın emrini ayak-
lar altına atıyor.” 

1157 • Tavşan; “Aman efendim.” dedi. “Lûtfeder de bağışlarsan, bir sözüm var, arz e-
deyim.” 

• Arslan dedi ki: “Ey ahmakların anlayışsızı, basiretsizi, ne gibi özrün var? Pâdi-
şahların huzuruna böyle mi; bu vakitte mi gelirler?  
• Sen vakitsiz öten bir horozsun, senin başını kesmek gerekir. Zaten ahmağın özrü 
dinlenmeğe değmez ki...  

 

16 Altınını, gidişini ve mezhebini ört” diye bir hadîse işâret var.  
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• Ahmağın özrü, kabahatinden beterdir. Câhilin özrü ise, ilmin zehri mesâbesin-
dedir. 

1160 

• Ey tavşan, senin özründe bilgi yok, bomboş. Ben tavşan değilim ki, böyle bilgi-
sizce söylenmiş bir sözü kulağıma sokabileyim.”  
• Tavşan; “Pâdişahım!” dedi. “Adam olmayanı, adam yerine koy; zulüm görmüş, 
canı yanmış birisinin de özrüne kulak ver.  
• Hele yolunu şaşırmış bu zavallıyı, pâdişahlık makamının zekâtı, şükranı olarak 
kabul et, onu yolundan kovma.  
• Bütün ırmaklara, arklara su veren, o büyük deniz bile çeri çöpü başının üstünde 
gezdirir.  

• Bu keremi yüzünden denizden bir şey eksilmez, bu kereminden ötürü deniz ne 
çoğalır, ne de azalır.” 

1165 

• Arslan; “Ben” dedi. “Keremi, iyiliği yerine göre yaparım, yerinde lûtufda bulu-
nurum. Herkese boyuna göre elbise biçerim.”  
• Tavşan dedi ki: “Her ne kadar lûtfa lâyık değilsem de, beni dinle. Zaten ben, 
nehir ejderhasının önüne başımı koydum, ne yaparsan yap.  
• Ben kuşluk vakti yola düşmüş, arkadaşımla beraber pâdişahımın huzuruna geli-
yordum.  
• Arkadaşlarım, senin için, benimle beraber başka bir tavşanı da bana yoldaş 
etmişler, yollamışlardı.  

• Yolda önümüze çıkan bir arslan, kulunuza ve huzurunuza gelmekte olan yol 
arkadaşıma saldırdı, her ikimizin de canına kasd etti. 

1170 

• Bize saldıran arslana dedim ki: ‘Biz pâdişahlar pâdişahının kullarıyız, o kapının 
değersiz iki küçük kapı yoldaşlarıyız. Bize dokunma...’ 
• Fakat, o, hiddetlendi de dedi ki: ‘Pâdişahlar pâdişahı dediğin de kim oluyor? 
Benim huzurumda, öyle her adam olmayanın adını ağzına almaktan utan! 
• Her ikiniz de, kapımdan döner giderseniz, hem seni, hem de pâdişahını param 
parça ederim’.  
• Ben de, o arslana dedim ki: ‘Bana izin ver de bir kere daha pâdişahımın yü-
zünü göreyim de, ona, senden haber vereyim’.  

• O arslan da bana; ‘Yoldaşını, yanımda rehin olarak bırak, yoksa inancıma göre 
sen, benim kurbanımsın.’ dedi. 

1175 

• Ona çok yalvardımsa da hiç fayda etmedi. Arkadaşımı rehin olarak aldı, beni 
yalnız bıraktı.  
• Arkadaşım, letafette, güzellikte ve semizlikte benim üç mislimdi.  
• Bundan sonra o arslan yüzünden o yol kapanmıştır. Bizim halimiz de arz etti-
ğim gibi oldu.  
• Bundan sonra, sana gönderilen günlük nafakadan ümidini kes, ben sana doğ-
ruyu söylüyorum; doğru ise acıdır.  

• Eğer sana, günlük nafaka gerekse, yolu temizle; haydi gel de o korkusuz arslanı 
ortadan kaldır.” 

1180 
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• Arslan dedi ki: “Haydi bakalım, bismillah, gidelim. O bahsettiğin arslan nere-
dedir? Doğru söylüyorsan, öne düş...  
• Gidelim de, onun da cezasını vereyim, onun gibi yüzlercesinin de. Bu söyledik-
lerin yalansa senin de hakkından gelirim.” 
• Tavşan arslanı tuzağına düşürmek için kılavuz gibi önüne düştü.  
• Önceden, nişan koyduğu bir kuyuya doğru yürümeğe başladı. Tavşan bu derin 
kuyuyu, onun canına tuzak yapmıştı.  

1185 • Her ikisi de, kuyunun bulunduğu yere yaklaştılar. İşte, sana su gibi, saman al-
tında yürüyen bir tavşan. 

1263 • Kuyu yanına gelince, arslan, tavşanın geri kaldığını gördü. 
• Ona dedi ki: “Niçin ayak sürüyorsun? Geri kalma, öne düş.”  

1265 • Tavşan; “Ayağım nerede? Korkudan bende el, ayak kalmadı ki, canım tir tir titri-
yor. Yüreğim yerinden oynadı.” dedi. 
• “Yüzümü görmüyor musun? Betim, benzim sapsarı. Zaten, rengim içimin ne ha-
le geldiğini haber veriyor.”  

1297 • Arslan; “Sen, şu hastalık sebeplerini bırak da, neden geri kaldın? Bana onu 
söyle, onu öğrenmek istiyorum.” dedi. 
• Tavşan; “O arslan” dedi. “Bu kuyuda oturuyor. O, bu kalede, her türlü âfetler-
den emîndir.”  

1301 • Arslan dedi ki: “Korkma, ileri gel. Benim açacağım yara onu kahreder. Bir bak 
bakalım, o arslan orada mı?” 
• Tavşan; “Ben o ateşten yanmışım, yaklaşamam.” dedi. “Sen beni kucağına alır-
san... 
• Ey kerem madeni, ancak o zaman gözümü açar, kuyuya bakabilirim.”  
• Arslan tavşanı, kolları arasına aldı. O da arslanın himayesinde kuyuya kadar so-
kuldu.  

1305 • Kuyuya baktıkları zaman, su içinde, arslanın ve tavşanın hayali göründü. 
• Arslan, suda kendi aksini gördü. Kuyuda bir arslan, kucağında da semiz bir tav-
şan görünmekte idi.  
• Arslan, düşmanını suda görünce, tavşanı bıraktı kuyuya atladı.  
• Kazdığı kuyuya kendisi düştü. Yaptığı zulüm, kendi başına geldi.  

1339 • Tavşan, kurtulduğuna, sevinerek müjde vermek için hayvanların bulunduğu 
ovaya koştu. 

1340 • Arslanın kuyu içinde inleyerek öldüğünü gördüğü için tavşan, çayıra doğru 
koşarken, sevincinden oynuyor, çarh atıyordu. 

1341 • Ölümün elinden kurtulduğu için havada oynayan dal gibi, yaprak gibi raks 
ediyor, sallanıyor, el çırpıp duruyordu. 

1357 • Durumu öğrenen bütün vahşi hayvanlar, güle oynaya, sevinerek, zevke dalıp 
coşarak, sıçrayıp oynamaya başladılar. 
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• Etrafında halka oldular. Tavşanı mum gibi ortaya aldılar. Karşısında saygı ile 
yerlere kapanıp dediler ki:  
• “Sen gökten inmiş bir melek misin? Yoksa peri misin. Hayır hayır, ne meleksin 
ne de peri, sen erkek arslanların Azrâili’sin.  

• Ne olursan ol, canımız sana kurban olsun, onu yendin; elin, kolun sağ olsun. 1360 

• Bir kere daha söyle, onu nasıl kandırdın, nasıl faka bastırdın? O zâlimi hangi 
hile ile kahrettin? 

1362 

• Bir kere daha söyle de, hikâyen derdimize derman olsun, bir kere daha söyle 
de, can yaralarına merhem olsun.”  

• Tavşan dedi ki: “Ey büyük varlıklar, benim bu başarım, Allah’ın yardımı ile 
oldu. Yoksa bir tavşan kim oluyor ki, böyle bir iş yapabilsin? 

1365 

• Allah, benim koluma kuvvet, gönlüme nûr ihsan etti. Gönlümdeki nûr da elime, 
ayağıma güç verdi.”17 
 

 

17 Mesnevî’nin I. cildinin 900 numaralı beyti ile başlayan ve Mesnevî-i Şerîf’in en uzun hikâye-
lerinden biri olan “Arslan ve Av Hayvanları” hikâyesini Mevlâna, Kelile ve Dimne kitabından aldı-
ğını haber veriyor; “Kelile’den bu hikâyeyi oku ve kıssadan hisse almaya bak.” (Mesnevî, I, 899) 
diye buyuruyor. Kelile ve Dimne aslı Hindistan’da milâdın 3. asrında Keşmir’de; Sanskrit diliyle 
kaleme alınmıştır. Müellif olarak gösterilen Beydaba bir ünvan olup “âlimlerin başı” demekmiş.  
Şu halde bu kitabın yazarı bilinmemektedir. Bu kitapta bulunan hayvan hikâyeleri ve onlara söyle-
tilen sözler, hikmetler de, Hind milletinin, Hind halkının görüşleri ve düşünceleri demektir. Asırlar-
dan beri, Kelile ve Dimne çeşitli adlar altında, çeşitli dillere çevrilmiş olup, dünyada ölmez eserler 
arasına girmiştir. Denilebilir ki, insanoğlunun hayvanlara ait olan hikâyelerinin ilk kaynağını bu ki-
tap teşkil etmektedir. Eski Yunanlıların “Aesipos” (Ezop) hayvan masallarını bundan aldığı gibi, 
Lâtin Phaedrus ve Fransızların La Fontein’in fabl’ları da kaynağını hep bu hind efsanelerinden al-
mıştır. 
Bu kitap dilimize de tercüme edilmiştir. Önce Ali Çelebi (1455) tarafından Hümâyûnnâme adı ile 
çevrilmiş, sonradan Ahmed Midhat Efendi tarafından sade dille hülâsası neşredilmiştir. Bu değerli 
kitap daha sonra Ömer Rıza tarafından Arapça aslından Türkçeye çevrilmiştir.  
Hz. Mevlâna; Arslan ve Av Hayvanları hikâyesini Kelile’den almış ama, ona bambaşka bir şekil 
vermiş, onu genişletmiş, içine başka hikâyeler katmış. Kendi anlatmak istediği konuları yeri geldik-
çe derinleştirmiş, böylece; okuyucuya kendi görüşle 
rini, fikirlerini, inançlarını hayvanların ağzından iletmiştir. Dikkatle okunduysa görülür ki, Hz. Mev-
lâna, bu hikâyede, arslanın ve diğer hayvanların ağzından “çalışmanın önemi, Allah’a tevekkül, 
kazâ, kader, irâde-i cüz’iyye” konuları üzerinde özlü, derin mânâlar, fikirler yürütmekte, bizi 
Mu’tezile tâifesinin islâmî olmayan inançlarından kurtarmaya çalışmakta, gerçek islâmî inanca gö-
türmektedir. Konuların daha iyi anlaşılması için, birbirine zıd düşen görüşler ortaya koymakta, 
okuyucuyu düşünceye sevk etmekte, sonunda da onu tam Muhammedî imana götürmektedir. Hi-
kâyeden çok tatlı sonuçlar çıkarmakta, çok hoş, hayatî yorumlar yapmaktadır.  
Ezcümle: “O arslanın kendine saldırması gibi, sen de başkalarına saldırırken, haberin olmadan 
kendine saldırıyorsun.” 1323. beyt. “Sen kendi kendine kılıç çekiyorsun.” “Ey insanoğlu, başka-
larından gördüğün zulümler, kötülükler, senin kendi kötü huyunun onlardan aksetmesidir, onlar-
dan görünmesidir.” 1319. beyt.  
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Azrâil’in bakışından korkan  
adamın hikâyesi. 

• Saf bir kişi, bir kuşluk vakti, koşa koşa Hz. Süleyman’ın adalet sarayına sığındı.  
• Yüzü gamdan, korkudan sararmış, iki dudağı mosmor kesilmişti. Hz. Süleyman, 
ona; “Efendi! Sana ne oldu?” diye sordu.  
• Adam; “Azrâil, bana öyle öfkeli, öyle kin güder bir gözle baktı ki...” dedi.  
• Hz. Süleyman; “Peki.” dedi. “Sen, şimdi benden ne istiyorsun? Onu söyle!” 
Adam; “Ey canları koruyan büyük varlık! Rüzgâra emret de...  

960 • Beni buradan Hindistan’a götürsün; belki kulunuz, oraya gidince canını kurtar-
mış olur.” 

963 • Hz. Süleyman rüzgâra emretti. Rüzgâr da o adamı aldı, hemen deniz üstünden 
uçurarak Hindistan’ın iç taraflarında bir yere götürdü. 
• Ertesi gün dîvân kurulmuştu. Herkes, Süleyman’ın huzuruna gelmişti. Hz. Sü-
leyman Azrâil’e dedi ki: 

965 • “Senin korkundan bana gelip sığınan, o müslümana, onu canından, malından, 
evinden, barkından ayırmak, avare etmek için mi öyle öfkeli baktın?” 
• Azrâil dedi ki: “Ben ona öfkeli bakmadım. Ben onu, yol üstünde gördüm de, şa-
şırdım kaldım, bu sebeple ona, şaşkın şaşkın baktım.  
• Çünkü, Cenâb-ı Hakk bana ‘Onun canını, bugün Hindistan’da al’ diye buyur-
muştu.  
• Şaşırdım da, kendi kendime dedim ki: ‘Bu adamın yüzlerce kanadı bile olsa, 
onun bugün Hindistan’a varabilmesi çok uzak, çok zor’.”  
• Ey yoksulluktan, ilâhî takdirden korkan ve ihtiraslarına kapılan kişi; sen, bütün 
dünya işlerini buna kıyas et, gözünü aç da, hakîkati gör.  

970 • Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Ne de olmayacak şey! Kimden neyi kapı-
yoruz? Neyi kaçırıyoruz? Allah’tan mı? Ne de büyük günah... 

Hüdhüd hikâyesi. 

• Vaktaki Süleyman Peygamberin otağını, dîvân çadırını kurdular, bütün kuşlar, 
ona hizmet etmeğe geldiler.  
• Onu, kendilerinin dillerini bilir, sırlarına mahrem kesilir buldular da teker teker 
canla başla huzuruna koştular.  
• Bütün kuşlar, cik cik diye ötmeyi bırakmışlar, sen bir kardeşinle nasıl konu-
şursan, onlar da Süleyman(a.s.)’la daha fasîh, daha rahat bir şekilde konuşmaya 
başlamışlardı.  

1205 • Bir dili konuşmak, birbirinin dilinden anlamak, bir çeşit yakınlık, bir çeşit bağlı-
lıktır. İnsan dilini bilmediği yabancılarla bir arada kalınca, bağlanmış, hapse düş-
müş gibi olur. 
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• Aynı dili konuşan, nice Hindli ile nice Türk vardır ki, birbirleri ile anlaşırlar, 
ahbab olurlar. Fakat iki Türk birbirinin dilinden anlamazlarsa, birbirlerine yabancı 
kalırlar.  
• Halbuki gönül dili, mahremlik dili, karşılıklı içten anlaşma dili, bambaşka bir 
dildir. Hiç bir dile benzemez. Gönül birliği, dil birliğinden daha üstündür.  
• Gönülden sözsüz, işâretsiz, yazısız, yüzbinlerce ifâdeler, konuşmalar belirir.  
• Bütün kuşların her biri, kendi sırlarını, hünerlerini, bilgilerini, işlerini,  

• Bir bir Süleyman’a söylüyor, kendilerini bildirmek ve tanıtmak için öğünüyor-
lardı. 

1210 

• Kuşların bu öğünmeleri, kibirlerinden, kendilerini göstermek istediklerinden ötü-
rü değildi. Sadece Süleyman(a.s.)’ın huzurunda, kendilerine mevkî verilmesi ve 
onun yakînından olmayı arzu ettikleri içindi.  

• Hüdhüd’e sıra geldi. Sıfatını, düşüncesini bildirme nöbeti ona düştü. 1214 

• Dedi ki: “Pâdişahım, en küçük hünerimi kısaca arz edeyim; çünkü kısa söyle-
mek daha iyidir.” 

1215 

• Hz. Süleyman; “Söyle bakalım, o hünerin nedir?” diye sordu. Hüdhüd dedi ki: 
“Ben havada, çok yükseklerde uçarken... 
• Yukarlardan, şaşmayan bir gözle, yakîn gözü ile bakınca, yerin derinliklerindeki 
suyu gördüm.  
• O su nerededir? Derinliği ne kadardır? Ne renktedir? Nereden coşup gelir? Top-
raktan mı, yoksa taştan mı? Hepsini gördüm, bilirim.  
• Ey Süleyman! Ordunun konacağı yeri, belirlemen için, bu bilen, anlayan kulu-
nu seferlere berâber götür.” 

• Bunun üzerine Süleyman Peygamber; “Susuz, uçsuz bucaksız çöllerde sen bize 
arkadaş ol, bizimle beraber bulun.” dedi. 

1220 

• Karga bu sözleri duyunca, hasedinden, Süleyman’ın huzuruna geldi de; “O” 
dedi. “Yalan söyledi, kötü söyledi. 
• Pâdişah’a karşı söz söylemek edebe aykırıdır. Hele o söz, yalan olursa, olmaya-
cak bir söz olursa.. 
• Eğer Hüdhüd, de bu görüş olsa idi, bir avuç toprak altındaki tuzağı nasıl olur da 
görmezdi?  
• Nasıl olur da tuzağa tutulurdu? Nasıl olur da muradına ermez, kafese girerdi?”  

• Bunun üzerine Süleyman dedi ki: “Ey Hüdhüd, ilk iddianın yalan çıkması sana 
yakışır mı? 

1225 

• Ey ayran içmiş olan, nasıl olur da sarhoşluk taslarsın, huzurumda lâf edersin, 
hem de yalan söylersin.”  
• Hüdhüd dedi ki: “Ey pâdişahım, benim gibi çıplak, yoksul, bir zavallı aleyhinde 
düşmanımın söylediği sözleri, Allah için olsun, dinleme.  
• Bu iddiamın aslı yoksa, işte, yere başımı koydum, boynumu vur. 
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• İlâhî kazayı inkâr eden karganın binlerce aklı bile olsa kâfirdir.  

1231 • Eğer ilâhî kaza, aklımın gözünü kapatmasa, ben tuzağı havadan görürdüm. 
• Fakat kaza gelir çatarsa, bilgi uykuya dalar, ay kararır, güneş tutulur.18 
• Hakk’ın kazasının insanı şaşırtan bu çeşit tertiplerinin zuhuru nâdir değildir. Ka-
zayı ve kaderi inkâr edenin inkârını da kazadan ve kaderden bilmelidir.” 

Kayser’in elçisinin Hz. Ömer’in 
kerâmetlerini görmesi 

1390 • Uçsuz, bucaksız çölleri aşarak Rum Kayseri’nden Hz. Ömer’e bir elçi geldi, Me-
dine’ye ulaştı. 
• Medine halkına; “Halifenin sarayı nerededir?” diye sordu. “Lûtfen bana göste-
rin de atımı ve eşyamı oraya çekeyim.”  
• Sorduğu kişiler; “Halifenin sarayı yoktur. Fakat onun pek parlak, pek aydınlık 
bir can sarayı, bir gönül sarayı vardır.” dediler.  
• “Hz. Ömer’in emîr ve halife diye adı cihana yayılmışsa da, onun fakir ve garip 
dervişler gibi küçük bir evceğizi vardır.  
• Ey kardeşim, sen onun mânevî ve rûhânî sarayını nasıl görebilirsin ki senin gö-
nül gözünde hastalık vardır.19 

1395 • Sen gönül gözünü mânevî hastalıktan temizle de, ondan sonra Hz. Ömer’in rûh 
sarayını gör.” 

1408 • Hiç işitmediği bu güzel sözleri duyunca, Rum Elçisi’nde Hz. Ömer’i görme özle-
mi arttı. 
• O büyük insanı aramak, görmek sevdasına kapıldı da atını ve eşyasını düşün-
mez oldu.  

1413 • Bir Arab kadını, elçinin yabancı bir kimse olduğunu ve Hz. Ömer’i aradığını an-
layınca; “İşte Ömer, şu hurma ağacının altında.” dedi. 
• “Oraya var da, halktan ayrılmış yapayalnız, hurma ağacının gölgesinde yatan, 
Allah’ın gölgesini gör.” dedi.20 

1415 • Elçi, oraya geldi. Uzakta durdu. Hz. Ömer’i görünce titremeye başladı. 
• Elçiye, o uyuyandan bir heybet geldi. Gönlünde hoş bir hal belirdi.  

 

 

18 ”Kaza, gelip çattığı zaman, göz kör olur, görmez” meâlindeki bir hadîs-i şerîf vardır.  
19 Metinde “Senin gönül gözünde kıl bitmiştir.” denilmektedir. Gözde kıl bitmesi tâbiri göz hasta-

lıklarındanmış. Burada, gözün maddî olarak hastalanması değil de mânevî hastalığı bahis konusu-
dur. İnsanın gözünü hasta eden, hatta körleştiren duyguları şârihler şöyle sıralamışlardır: Şehvet, 
şöhret, hiddet, benlik gibi nefsanî görüşler ve kesret görüşü.  

20 “Sultan yeryüzünde Allah’ın gölgesidir” diye bir hadis var. Mevlâna bu hadise işâret etmektedir. 
Gölge anlamı tamamiyle mânevî ve mecâzîdir. Hâşâ, Allah maddî bir varlık değildir ki, onun göl-
gesi olsun. Buradaki gölge mecâzî anlamda Allah’ın adâletini temsil etmektedir.  




