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Biz bu mak�lemizde insanın eylem boyutunu, eylem güzelliğinin ônemi, insanın eylem 

ôzgürlüğü, sôz ve eylem uygunluğu, ahl�kî olgunluk, iyi olma, iyi davranma ve iyi geçinmenin yolları 

alt baĢlıkları altında, Mevl�n� Cel�leddin er-Rûmî‟nin (1207-1273) eserlerine dayalı olarak, 

incelemeye çalıĢacağız. �nce, buradaki “eylem” sôzcüğüyle, “amel etme”yi ve güzellikleri “yaĢama”yı 

kastettiğimizi belirtmek isteriz. 

Ġnsanın duygu, düĢünce ve eylem (amel) olmak üzere üç temel yônü vardır. Onun bilgi ve inanç 

boyutu da bunlar içinde değerlendirilir. Ġnsanın diğer iki boyutu dıĢta tutularak, neden eylem 

boyutunun incelenmeye alındığı sorusu akla gelebilir. Birincisi, insanı bu üç boyutuyla ele almak bir 

makale boyutunu oldukça aĢar. Ġkincisi ise, insan davranıĢları onun duygu ve düĢüncelerinin 

ifadesidir. Haliyle insan, kendisini davranıĢlarıyla ortaya koyar ve bunlarla tartılır. Ziya PaĢa‟nın 

“Âinesi iĢtir kiĢinin, lafa bakılmaz” sôzü bu gerçeğe iĢaret etmektedir. 

Ġyi bir eğitimci ve ahl�kçı, aynı zamanda da samimi bir dindar olan Mevl�na‟da amelin, 

yaĢantının yani eylemin rolü asla ink�r edilemez. O, Moğol istilasının Anadolu‟yu sardığı bir dônemde, 

XIII. Asrın insanına ve tüm insanlara sabırlı olma, hoĢgôrülü davranma, dünya hırsına kapılmama,

kısacası inançlarını yitirmeden, değerlerine bağlı olarak yaĢama gereğini iĢlemiĢtir. 

Bu kısa giriĢten sonra, insanın eylem yônünün ônemini iĢlemeye geçebiliriz. 

1. Eylem Güzelliğinin �nemi

Birçok sûfi, ahl�kçı ve filozof gibi Mevl�n� da, insan ônce kendisini tanıması,1 sonra da 

eylemlerini kontrol etmesi üzerinde durur. Ġnsan, sôz ve davranıĢlarıyla tanındığı için, eylem güzelliği 

ayrı bir ônem arzetmektedir. Bu konuda Mevl�n� Ģôyle demektedir. 

ĠĢ ve sôz, için tanıklarıdır. Bu ikisine bak da için nasıldır anla. 

Sırrın, onun içine giremiyorsa hastanın sidiğine bak. 

ĠĢte sôz, hastaların sidiğine benzer, beden doktoruna bu bir delildir.2 

Tanrı elçisi, “Elinden geldiği kadar iĢlerini iyileĢtir, iyi amelde bulun” buyurmuĢtur. O doğru 

demiĢtir. Bu yol için amelden daha vefalı bir arkadaĢ, bir yoldaĢ yoktur. 

Amelin iyiyse sana ebediyen dost olur, kôtüyse mezarında yılan kesilir.3 

ĠnanmıĢ adam ona derler ki her hususta k�fir bile onun imanına haset etsin, ôzensin.4 

Bilirsin ki istek pazarı hilelerle düzenlerle dopdolu; ey ulu er, aklını baĢına al da sersemleĢme, 

yaramaz iĢlere düĢme.5 

Av kôpeği gibi (gôrevini bil) avını avla, Ģarabını elde et…6 

Aklını baĢına al da sus, sus da iyi tohum ekmeye bak; çünkü ebedî cennet, doğru iĢlerden 

meydana gelmiĢtir.7 

Ġnsan, çift yônlü bir varlıktır. O, iyiye ve güzel olana da açıktır, kôtüye de açıktır. Onun Rahman 

yônü de vardır, çamur yônü de. Rahman ve rahmet yônü, onun tanrısal bir ôz taĢımasındandır;8 

çamur yônü ise onun topraktan yaratıldığının ve nefis yônünün tez�hürüdür.9 
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“Hiç Ģüphe yok ki Âdem oğlu, aĢağının aĢağısı bir bedenden, yücenin yücesi bir candan 

meydana gelmiĢtir. Yüce Hak, en üstün kudretiyle bu iki zıddı birleĢtirmiĢtir… Onun bedenini kara 

balçıktan; canı, Allah‟ın kendi ruhunun nefhasından… O can ıĢığı, o ruh mumu, balçık bedene din 

ıĢığı verir. Balçıkta yaratılıĢ, bilgisiz oluĢ �leminden, ağır davranıĢ huyundan çeker çıkarır onu. �ünkü, 

aklı Ģehvetinden üstün olan, meleklerden yücedir; Ģehveti aklından üstün olan, hayvanlardan 

aĢağıdır.”10 

 

Nerelisin dedim, beni alaya aldı da dedi ki: A benim canım, yarımız Türkistan‟dan, yarımız 

Fergane‟den, yarımız sudan, topraktan; yarımız candan, gônülden; yarımız deniz kıyısı; yarımız 

baĢtan baĢa inci.11 

Bedenin bu dünyadandır, gônlün o dünyadan; bedenin dostu hev�-heves, gônülün dostuysa 

Tanrı.12 

Ulvî yônüyle insan, il�hî emaneti yüklenen, değerleri taĢıyan, yeryüzünde hayır ve fazilet 

müc�delesi veren bir halifedir. Süflî veya toprak yônüyle ise insan, bir melek değildir; o, günahlara ve 

hatalara açık bir varlıktır. Ġnsanda bu iki yôn müc�dele halindedir.13 Ġnsan için ônemli olan, kendisini 

ve zaaflarını tanıyıp, nefsin ayartmalarına kanmadan, kôtüye ve yanlıĢa düĢmemesidir. Bunu baĢarıp 

iyi insan olabilmesi için hangi nedenlerden dolayı yanıldığını ve kôtülüğe kaydığını bilmesi 

gerekmektedir. Ġnsanın, gôrünüĢle gerçeği ayıramaması, gerçek nedenlere inememesi, taklit ve 

taassup, iyi insanları ôrnek ve ônder alamaması, cehalet, zan, gaflet, ônyargılar, acelecilik, 

tedbirsizlik, tahammülsüzlük, hiddet, Ģehvet, hayal ve vehim, haset, kibir gibi hususlar onu yanlıĢlara 

sevkeder ve güzel eylemlerde bulunmaktan alıkor. Bunlara ekleyeceğimiz nefse uyma ve m�nevi 

kôrlük de, bir mutasavvıf olarak Mevl�n�‟nın üzerinde ağırlıkla durduğu nedenlerdendir. Zira nefis 

kiĢiyi yanlıĢa, hileye ve aldanıĢa sevk eder. Benlik, kibir, gurur, hırs, tamah, Ģehvet, hep nefsin 

�fetleridir. Mevl�n�, zulm�ni nefsin, nur�ni ve iyi bir hakikat arayıcısı olan akla galebe çalarak kiĢiyi 

yanlıĢa/günaha düĢürmemesi için sıkça uyarıda bulunur. Yine o, nefsin doyumsuz isteklerine boyun 

eğerek, dünyaya hırsla yônelip, manevi alanda bir varlık gôstermeyenleri insaflı olmaya çağırır.14 

Ġnsanın, güzel eylemlerde bulunabilmesi için, kendisini yanlıĢ davranıĢlardan koruyacak 

ônlemler alması gerekmektedir. Bu ônlemlerden bazıları, bilgili olmak, aklı iyi kullanmak, iyi arama ve 

araĢtırmada bulunmak, iradeyi sağlamlaĢtırmaktır. Güzel eylemlerde bulunmada sağlam bir irade 

sahibi olmak kaçınılmazdır. Sağlam bir iradeye sahip olmada baĢvurulacak en uygun ve etkili yol ise 

benlikten kurtulma, ôzeleĢtiride bulunma, sabırlı olma, ilkeli davranma ve en ônemlisi de nefisle 

müc�dele etme olacaktır. 

Fakat insanın güzel eylemlerde bulunabilmesi için burada sıraladığımız ônlemleri alabilmesi, 

bunlar içerisinden ôzellikle iradeyi sağlamlaĢtırabilmesi için hür olması gerekmektedir. Bundan dolayı 

burada, eylem ôzgürlüğü üzerinde kısaca durmamız gerekecektir. 

2. Ġnsanın Eylem �zgürlüğü 

XIII. asır, Ġsl�m dünyasının Moğol istilasıyla yakılıp yıkıldığı, talan edildiği bir devirdir. Mevl�na 

bu devirde boĢ durmaz. Ġnsanlara irade, sebat ve müc�dele gücü aĢılamak ve Anadolu‟ya m�nevî 

huzur sağlamak için küllî irade-cüz‟î irade iliĢkisini bir hayli iĢler. Onun iki tip insanı Ģiddetle 

eleĢtirdiğini gôrürüz. 
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1. Cebrî (determinisr, fatalist) 

2. Yüce Yaratıcıyı gôrmeyip, sadece sebeplere bağlanan materyalist ve katı akılcı insan. 

Her Ģeyi yaratan Allah, insana irade ve seçme gücü (ihtiyar) vermiĢtir.15 Ġman da küfür de 

seçme ile olur. Kaderci insan, cüz‟i iradeyi reddeder. Halbuki irade olmasaydı dinde emir, nehiy ceza 

olmazdı; Allah‟ın, iradesiz insanı cezalandırması onun için zulüm olurdu, oysa “Allah, kuluna zerre 

kadar zulüm etmez.”16 Allah insana akıl ve ilim vermiĢtir. Bununla insan seçme hürriyetine sahiptir. 

Eğer insanda seçme gücü (ihtiyar) olmasaydı yaptığımız kôtü iĢlerden dolayı utanmamız ve kendimizi 

ayıplamamız ya da karĢımızdakini eleĢtirmemiz anlamsız olurdu. Yine insanın seçme gücü ve 

ôzgürlüğü olmasaydı eğitim ve terbiye faaliyetine giriĢmemiz beyhûde uğraĢ olurdu. Zira her türlü 

terbiye faaliyeti, iradenin hür olduğu inancına dayanır. Allah‟ın peygamberler gôndermesi, bizi 

mükellef kılması, yaptıklarımızdan dolayı iyi ve kôtü olan bir hayatın bizi beklediğini sôylemesi, 

yukarıda da belirttiğimiz gibi, seçme gücüne sahip olduğumuz esasına gôre olmaktadır. 

O, kaderciliği korkaklık, pasiflik ve �cizlik olarak gôrür; ümitsizliği, miskinliği reddeder. Olaylarda 

sebep-sonuç iliĢkisini daima gôz ônünde tutar.17 Yine O, kôtülüklere karĢı müc�dele etmeyi cüz‟î 

iradenin gôrevi sayar. Kôtülükler kaderdendir diye edilgen veya pasif bir konumda bulunmak Kur‟�n‟ın 

ruhuna uymaz. Mevl�n�‟nın irade ôzgürlüğüne bakıĢı bu düĢünceler istikametindedir. Bunları, bazı 

alıntılar ile burada ôrneklendirmek istiyoruz: 

“Allah bana niçin arzu verdi, niçin düĢman verdi diyerek yakınıp durma. Müc�dele için düĢmanın 

bulunması Ģarttır. DüĢman olmadıkça cihat etmek düĢünülemez. ġehvet olmayınca, “ondan kaç!” 

emrine uyman mümkün değildir. Bir Ģeye meylin ve isteğin yokken, onu yapmamak zaten sabır 

sayılmaz. DüĢman olmayınca senin orduna ne hacet kalır ki? Aklını baĢına topla da kendini hadım 

etmeye kalkıĢma; zira ismet ve iffet, Ģehvet ve kuvvet varken olur. Hev� ve heves olmasaydı, ondan 

nehiy de mümkün olmazdı. �lülere karĢı hiç savaĢılır mı?”18 

Tanrı, “Kôre teklif yok” dedi. Hiç güçlükleri açan Tanrı, kimseyi güce sokar mı? 

Kimse taĢa “geç geldin!”, yahut sopaya “neden bana vurdun!” demez. 

Ġhtiyar senin içindedir. O, bir Yusuf gôrmedikçe elini uzatmaz. 

Ġhtiyar ve dilek nefistedir. Dilediği Ģeyin yüzünü gôrür de ondan sonra kol kanat açar. 

Kôpek uyudu ama ihtiyarı kayboldu sanma. ĠĢkembeyi gôrdü mü kuyruğunu sallamaya baĢlar.19 

ġeytan, ey tabiat ve ten tutsağı der, ben bunu sana gôsterdim, fakat zorlamadım ki!.20 

Tanrı‟dan baĢkasında ihtiyar yoksa, suçluya ne kızıyorsun? 

Evin damından baĢına düĢen tahta parçasına kinlenir misin?21 

Deve bile değneğe değil, onu vuran devecinin ihtiyarına kızar, dôvene yônelir.22 

“Kalem yazdı, mürekkep bile kurudu” �yetinin yorumu, eğri gidersen kalem de sana eğri yazar, 

doğru gidersen kalem de kutluluğunu artırır; zulmedersen zulmünü, kôtülüğünü, hırsızlık edersen, 

Ģarap içersen cezanı, günahını yazar demektir.”23 

Mevl�n�‟nın, hürriyet kavramına, “insanın, aĢkını fütursuzca yaĢaması ve dile getirmesi, il�hi 

olana yolculukta nefsin baskılarından kurtularak gônlünü güzelliklere açması” Ģeklinde bakarak, geniĢ 

anlamlar yüklediğini gôrürüz.24 Gerçek hürriyete kavuĢabilmek için gônlün bütün kirlerden ve maddi 

bağlardan temizlenmesi gerekir.25 Ġl�hî aĢk Ģarabını içerek arınmıĢ gônül gerçek hürriyetine kavuĢur. 
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O, insanı, gül bahçesinde selvi gibi hür olmaya çağırır.26 Selvi, gôğe doğru uzanıĢıyla yüceliği temsil 

etmektedir. Ġl�hî aĢk Ģarabını içen kiĢiler hürriyeti elde ederler ve gôğe dek yücelirler. 

Mevl�n�‟nın düĢüncesine gôre, insan eylemlerinde Tanrı tarafından cebr altında tutulmaz yani 

zorlanmaz. Ona gôre cebr, fa�liyetten kaçmak ve tembelliklerini haklı gôstermek isteyenlerin 

tutundukları bir bahanedir.27 DüĢünülecek olursa cebir, diyor Mevl�n�, kadere inanmamaktan, hatta 

Tanrı‟yı ink�r etmekten de kôtüdür. �ünkü cebrî olan kendi gücünü, rolünü ve duygularını ink�r 

etmekte, kaderi ink�r eden ise en azından kendi aklını ve duygularını ink�r etmemektedir. Kaderi 

ink�r eden, duman vardır da ateĢ yoktur, kandilin ıĢığı hiçbir ıĢık olmaksızın aydınlatır demektedir; 

cebrî ise ateĢi gôrür de inadına ateĢ yok der, ateĢ eteğini tutuĢturur yakar da yine ateĢ yoktur der.28 

Mevl�n�, bu düĢünceye sahip olanın komik durumunu bir hik�ye ile Ģôyle anlatmaktadır. 

Birisi ağacın tepesine çıkmıĢ, hırsızcasına Ģiddetle ağacı silkiyor, meyvelerini dôküyordu. 

Bağ sahibi gelip a alçak dedi, Tanrı‟dan utanmıyor musun? Bu yaptığın ne? 

Hırsız dedi ki: Tanrı bağından Tanrı kulu, Tanrı‟nın ihsan ettiği hurmayı yese, 

Âdice ne kınıyorsun, gani Tanrı‟nın ihsanını neden kıskanıyorsun? 

Bağ sahibi, hizmetçisine Aybek, dedi, getir o ipi de Ģu adama cevap vereyim. 

Ġp gelince hırsızı ağaca bir güzelce bağladı. Arkasına, ayaklarına vurarak onu adamakıllı 

dôvmeye baĢladı. 

Hırsız, yahu dedi, Tanrı‟dan utan, bu suçsuz, günahsız kulu ôldürüyorsun. 

Bağcı dedi ki: Tanrı‟nın kulu, baĢka bir kulunu Tanrı sopasıyla güzelce dôvüyor. 

Sopa da Tanrı‟nın, arka da, yan da. Ben, ancak onun kulu ve buyruğunun �letiyim. 

Hırsız, “cebirden tôvbe ettim. Ġhtiyar vardır, vardır, var!” dedi.29 

Kader konusunda insana düĢen, sorumluluğunu bilerek çalıĢmak, ônlem almak, sebeplere 

sarılmak ve bunlardan sonra iĢi Allah‟ın küllî inisiyatifine bırakmaktır. Akıllı kiĢi, sebep-sonuç iliĢkisini 

iyi kurar. Bunu yapan, olayları ve iĢleyiĢi iyi değerlendirip onlardan dersler çıkartır, verimli sonuçlar 

elde eder.30 

“Duvar, çiviye, ne diye beni deliyor, incitiyorsun? Dedi. �ivi de, beni çakanı gôr dedi ona.31 

Mevl�n�‟ya gôre duygu �leminde olanların sebeplere kulak asmaları gerektiğini, gôzü açık 

olanların ise olup bitenleri, Tanrı hikmeti olarak gôrdüklerini belirtir. Zira sebeplere yapıĢmamak, onları 

gôrmemek gôzü açık olanların, tabiat dünyasından kurtulmuĢ olanların iĢidir. Bôyleleri, peygamberin 

mucizeler çeĢmesini sebepsiz gôrür, onların sudan, ottan meydana geldiğini bilmez. Bu sebep, 

doktorla hasta, kandille fitil iliĢkisi gibidir.32 

Sebebe sarılmak, kuru tevekkülü bırakıp çalıĢmayı gerektirir. 

Hiçbir suçlu baĢkasının suçunu çekmedi. Hiçbir kimse ekmediğini biçmedi.33 

…Bir muradın varsa yürümeye bak… On sekiz bin �lem içinde durup dinlenme yoktur.34 

Kulun “Tanrı ne dilediyse o oldu” demesi, o iĢte tembel ol demek için değildir. (Yani dilek Onun 

dileğidir, Onun rızasıdır; Onun rızasını arayın.) 

Bu sôz, kalbini sağlam tutup çalıĢmaya teĢviktir. O hizmette daha fazla gayrette bulun, o iĢe 

daha fazla alıĢ ve sarıl demektir. 

Sen bu sôzü ters anladın da tembelleĢtin, anlayıĢına ters bir hal oldu, aklın karıĢtı gitti.35 
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Ġhtiyatlı davranmak da bir tür sebebe sarılma ve ônlem almak demektir. Mevl�n�, ihtiyatı Ģôyle 

tanımlamaktadır: 

Ġhtiyat nedir? Ġki tedbir arasında tereddüde düĢmeyip, hangisi seni sürçtürmeyecekse onu 

yapmaktır.36 

Ġhtiyat, korkudan kurtulmak ve doğruya ulaĢmak için yanına su alıp yola düĢmendir.37 

Ġhtiyat ve tedbir ona derler ki kôtü zannı gideresin, kaçıp kôtülükten kurtulasın.38 

Ġhtiyat, her an ansızın gelebilecek bir bel�yı gôrmektir.39 

PadiĢahın lütuf, kerem gôlgesi korur bizi; korur ama yine de kervanla yol almamız daha iyi.40 

Ġhtiyata riayetin peygamberin kuvvetinden ve nurundan olduğunu41 sôyleyen Mevl�n�, hem 

düĢünce hem de eylem planında ihtiyatlı olmak gerektiğini hatırlatır.42 Ġhtiyat konusunda, kôpeğin bile 

ônüne atılan lokmayı ônce koklayıp da ôyle yediğini belirten Mevl�n�, “O, burnu ile koklar, biz 

aklımızla koklarız. Hele bir bak, demek ki biz de her Ģeyi inceleyen aklımızla kokluyoruz. Tanrı bile bu 

yerlerle gôkleri yavaĢlıkla ve tam altı günde yarattı.”43 der. 

Ġnsan, bir takım sebeplere sarılır, ônlemler alır, ihtiyatlı davranır, rasyonel tedbirler geliĢtirir. 

Bunların yanı sıra Mevl�n�‟da, gôrünür �lemdeki açık sebeplerle yetinmeyip bunların üstüne, 

metafizik alana çıkarak, sebeplerin üzerindeki sebebi gôrme gerekliliği iĢlenir44 ki bu tür bir gôrme, 

mü‟mini yanlıĢ veya eksik değerlendirmeden uzak tutacaktır. Ona gôre, sadece gôrünür sebeplere 

dayanıp kalmamak ve onların gerisindeki il�hi iradeyi hesaba katmak veya “sebeplerin üstündeki 

sebep”i gôrmeye çalıĢmak45 mü‟min için daha uygun bir tavır olacaktır. O, bu durumla ilgili olarak Ģu 

ôrnekleri verir. 

Bu sebep kelimesinin Türkçesi nedir? denirse “iptir” diye cevap ver. Bu ip bir kuyuda iĢe yarar. 

�ıkrığın dônmesi, ipin sarılıp koyuverilmesine sebeptir. Fakat çıkrığı dôndüreni gôrmemek 

hatadır.46 

Bazen insanın sarıldığı sebepler ve aldığı ônlemler sonuç vermeyebilir. 

Oku dosdoğru sağ tarafa attın gôrdün ki sola gitti! 

Bir ceylan avlamak için at sürdün, domuza av oldun! 

Kazanmak için bir k�r elde etmeye koĢtun, k�r Ģôyle dursun hapse girdin. 

BaĢkaları için kuyu kazdın bir de gôrdün ki o kuyuya sen düĢmüĢsün. 

Gôrüyorsun ki Tanrı, sebeplere el attın ama seni muradına eriĢtirmedi.47 

Sonuç olarak Mevl�n�, Allah‟ın, kulların fiillerini bildiğini, buna kader dediğimizi sôyler ve 

ardından Allah‟ın bu bilgisini “mecburi fiil” olmadığını ekler. Yani Allah kuluna, yapacağını bildiği fiilini 

zorla yaptırmaz. Kulun iradesini yaratması, insanın seçme ôzgürlüğünü engellemez. Herkes yaptığı 

fiili kendi iradesiyle fakat Allah‟ın takdiriyle yapar. ĠĢi yaratan Allah, ama iradeyi sarf eden kuldur. 

Dolayısıyla irade sahibi kulun, iyi ve kôtü kendisine bildirildiği için, olumsuz fillerinde “Bu kaderimdi ne 

yapayım!” diyerek kendi iradesini ve suçunu devre dıĢı tutup, sorumluluğu Allah‟a fatura etmesi 

günahtır. Kul, herhangi bir iĢi yapmak için bütün sebeplere sarılır, gereken çabayı sarf eder de o olay 

gerçekleĢmezse ona “Tanrı‟nın taktiri” deyip rıza gôsterir. Allah‟ın ezeldeki bilgisi, kulun o fiili iradesiz 

olarak zoraki yapmasını gerektirmez.48 

3. Eylem Güzelliğinin �nemi 
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Güzel eylemlerimiz bizim, hem halk hem de Hak Ta�la tarafından sevilmemize yol açacaktır. Bu 

eylemlerle kendimize saygımız ve güvenimiz artacağı gibi, daha üretken ve itibar gôren biri 

olacağımızdan, mutluluk da duyacağız. Bundan dolayı, baĢta Aristo olmak üzere, Kindi, Farabi, 

Miskeveyh gibi çoğu ahl�k filozofu mutluluğu hayra yani eylem güzelliğine dayandırmıĢlardır. 

Mevl�n�, konuĢmayı değil, amel etmeyi veya yaĢamayı tavsiye eder. Zira amele dônüĢmeyen veya 

pratiğe aktarılmayan sôzler, kuru ve baĢ ağrıtan sôzlerdir. Hele yaĢanılmayan Ģeylerin sôylenmesi 

kiĢilik zayıflığına iĢaret eder.49 KonuĢmaktansa tohum ekmek yani hayırlı yatırımlarda ve faaliyetlerde 

bulunmak çok daha ônemlidir.  

�ünkü ebedî cennet doğru ve hayırlı iĢlerden meydana gelmiĢtir.50 Kuru duayı bırakıp, 

sebeplere sarılmak gerekir. Hiç kimse fidan dikmeden ağaç isteyemez.51 Sôzle kuru gürültü 

çıkarmayıp, iĢe bilfiil giriĢmek gerekir.52 Mevl�n�‟ya gôre, sôz sôylemeyi, güzel gôrünmeyi bırakıp, 

atlastan, bir gelin perdesi elde etmek yani değerli Ģeyler kazanmak çok daha takdire Ģ�y�n bir 

Ģeydir.53 

4. Sôz ve Eylem Uyumu 

Doğru sôz, gereği yerine getirilince veya eyleme dônüĢtürülünce daha çok değer kazanır. 

Biliyor musun, iĢin baĢarılması gerekir, sadece kuru sôzle iĢ baĢarılmaz!54 

ġu h�lde ey bahtlı kiĢi, kuru duayı bırak. Ağaç isteyen, tohum eker (fidan diker).55 

Sôzün, yaĢanarak, ônce sôyleyen tarafından gereği yerine getirilmezse sôz-ôz uyuĢmazlığı 

ortaya çıkar ki bu, insanın iç ve dıĢ tutarlılığını tahrip eder; bu tutarlılık ortadan kalkınca onun 

inandırıcılığı da yok olur. Bu konuda Mevl�n�‟nın oldukça sert konuĢtuğunu gôrmekteyiz. 

Dilinde Tanrı adı, canındaysa imansız düĢüncesi yüzünden pis kokular!56 

Miskten bahsetme… ağzından soğan kokusu gelmede, sırrını açığa vurmada! 

Sen d�ima gülbeĢeker yedim diyorsun ama nefesinden gelip duran sarımsak kokusu, 

saçmalama be, demekte… 

Gôrenlerin ortasında hileye kalkıĢma, mihenk ortadayken lafa giriĢme ey kalp (sahtek�r) !57 

AĢağıdaki olayda Mevl�n�‟nın, sôz-eylem birliği ve tutarlılığına dikkat çektiğini gôrmekteyiz: 

“Mevl�n�, handan çıkan genelev kadınına Ģôyle seslenir:‟Rabia! Rabia! Ne de büyük pehlivanlar! 

Eğer siz bu yükleri, zahmetleri çekmemiĢ olsaydınız bu kadar nefs-i levv�meyi ve emm�reyi kim 

yener? Ġffetli ve namuslu kadınların iffet ve namusları nasıl anlaĢılır?‟ Bu tavrını kınayan bazı 

arkadaĢlarına Mevl�n�, Ģôyle konuĢur:‟Bu kadın olduğu gibi hareket ediyor ve olduğu gibi riyasız 

gôrünüyor, eğer sen de erkeksen onun gibi ol. Ġçin ve dıĢın bir olması için iki yüzlülüğü ve iki renkliliği 

bırak. Eğer için dıĢın bir olmazsa iĢin b�tıldır ve boĢtur‟ buyurdular.”58 

Sôzü, kiĢinin kendisi için saklaması veya o güzel sôzü hayatına geçirmesi daha değerlidir. Bôyle 

yapmayıp da tıpkı cariye pazarlayanlar gibi baĢkasına laf pazarlayanları, Mevl�n�‟nın aĢağıladığını 

gôrmekteyiz. “…Bu sôz bir gelindir, bir güzeldir. Güzel bir cariyeyi satmak için alırlar; bôyle olunca o 

cariye kendisini alanı nasıl sever ve ona nasıl gônül verir? O tüccar cariyeyi satmaktan zevk duyar ve 

bunun için onu alır. Kendisi için alacak mertlik ve insanlık onda ne gezer!”59 

Mevl�n�, sôylenenlerin sadece sôzde kalmayıp eyleme dônüĢtürülmesini ve bunu yaparken de 

sôzle ôzün bir olması gerekliliğini ônemle belirtir. 

Sôzün eğri, ôzün doğru ise o sôz eğriliği, Tanrı‟ya makbuldür.60 
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O, “Sôzü bırak, iĢe koyul, yol al”61 sôzleriyle �deta bir direktif verir. Zira ona gôre, sôzü bırakıp 

amele koyulmak, aĢağıdaki ôrneklerden de açıkça anlaĢılacağı gibi, çok daha ônemlidir. 

ġu sôzü bırak da Ģarapla çift ol; farza koyul, bırak sünnetleri.62 

A �Ģık, yürü, sen de gôk gibi dôn; sôzü de boĢla, sôylemeyi de.63 

Fakat bunu iĢlerinin aynasında gôr. �ünkü bunu sôzle, dedikoduyla anlayamazsın.64 

K�mil insan, mek�nsızlık �lemine yükselmek ister, buraya yükselme ise sôzle değil aĢk, çile ve 

çabayla, kısacası, güzel amelle olur.65 Güzelliğin dedikodusunu yapmaktan ôte onu yaĢamak, onun 

“içinde olmak” gerekir.66 Bundan dolayı Mevl�n�, sôz-eylem birliğine, bir baĢka tabirle h�l-k�l 

uyumuna ayrı bir ônem verir ve bu Ģekilde davranmayanları kınar.67 Sôz-eylem uyumunu baĢarmada 

o, sabırlı olmayı, çileye katlanmayı ve ibret almayı oldukça ônemser.68 

Bir sûfi olarak Mevl�n�‟nın, sôzden ziyade amel/eylem yanlısı olduğu Ģu cümlelerden açıkça 

anlaĢılmaktadır. “… ÂĢık sôyler, iĢaret eder; fakat yalnızca anlamak için değildir bu; tad almak 

içindir.”69 “(Anadolu Selçuklular‟ının büyük vezirlerinden olan) Emir Perv�ne bana, “asıl olan ameldir” 

dedi. Ben de ona dedim ki: Nerede amel ehli, hani amel isteyen? Gelsin de ona ameli gôstereyim. 

Sen Ģimdi sôz istiyorsun ve bir Ģey duymak için kulak kesilmiĢsin, eğer sôylemeyecek olursam 

üzüleceksin. Amel iste biz de sana gôsterelim. Bu dünyada ameli gôstereceğimiz bir mert istiyoruz. 

Amele müĢteri bulamayıp, sôze bulduğumuzdan, sôzle meĢgulüz.”70 

5. Ahl�kî OlgunlaĢma 

Ġnsanı eylem boyutuyla tanımak için onun ahl�kî davranıĢlarına bakmak gerekir. Ġnsan bu 

davranıĢlarıyla tanınıp test edileceğine gôre onun ahl�ki olgunluk kazanması istenecektir. Hz. 

Muhammed‟in, ahl�kî güzellikleri tamamlaması, güzel eylemleriyle model insan olmanın yolunu 

gôstermesi için geldiğinin bilincinde olan Mevl�n�, ahlakını güzelleĢtireni, huyu güzel olanı sıkça ôver: 

Ne mutlu o kimseye ki, nefsi küçülmüĢ, huyu güzelleĢmiĢ ve iç �lemi iyileĢmiĢtir.71 

Ġnsanın güzel eylemlerde bulunması için ahl�kını olgunlaĢtırması, bunu baĢarabilmesi için de 

nefsini eğitmesi gerekir. Nefsini eğitmesi için de ônce, nefsin arzularına gem vurma ile iĢe 

baĢlamalıdır. Mevl�n�, nefsi aldatan, yol kesen, fitneci dôrt manevi kuĢun ôldürülmesini ister. Bunlar 

kaz, tavus, kuzgun ve horozdur. Kaz ne bulursa yere gômen, yağmacıya benzeyen hırsı; tavus 

azametli gôrünüĢüyle makam sevgisini; kuzgun uzun bir ômre sahip olma isteğini; horoz ise Ģehvete 

düĢkün olmayı temsil ederler.72 O, hev� ve hevesine uyan haris nefsi kuĢ (hayvan) dan da aĢağı 

gôrür. “�ünkü kuĢ, her yeme gitmez, her yemi devĢirmez. Midesi açlıktan yanar-tutuĢur da aklı o kuĢa 

der ki: Bu yanıp yakılmak tuzağa tutulmaktan yeğdir; bırak Ģu yemi; korkusu olmayan, avcısı 

bulunmayan yerden yem devĢir. �yle bir yeme konar ki orada korku, ürküntü daha azdır; orası, 

Ģerden, zarardan daha uzaktır. Bôyle olduğu halde yine de elli kez sağa-sola bakar; bir leĢ yiyen 

yırtıcı kuĢ, yahut bir kedi pusuda bulunmasın; sakın beni g�fil gôrüp de avlamasın; birisi tutup beni 

bağlamasın der.73 

Mevl�n�‟ya gôre, nefse uymama, heveslerden vazgeçme, her zoru açar.74 Onun ifadesine 

gôre, dostların en azizi, ôğüt veren akıldır; düĢmanların en kôtüsü de (bize kôtülüğü ôğütleyen ve 

yanlıĢa sevkeden nefs-i emm�redir.75 
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Mevl�n�, nefsin arzularına uyanı, bu yılanı sütle besleyerek büyütüp ejderha yapana benzetir76 

ki, ejderhalaĢan nefis de büyük tehlikeler saçar. Bu hususla ilgili olarak Mevl�n� Ģu tavsiyelerde 

bulunur: 

Hev� hevesle, nefsin isteğiyle az dost ol. �ünkü seni Tanrı yolundan çıkaran, yolunu ĢaĢırtan, 

hev� ve hevestir. 

Cihanda bu hev� ve hevesi, yoldaĢların gôlgesini kırıp ôldürdüğü gibi hiç bir Ģey kıramaz, yok 

edemez.77 

Aklının sakalını bedenin eline vermiĢsin; artık ne diye dertlere düĢer, piĢman olur da saçını-

sakalını yolar durursun. 

Nefsinle pençe-pençeye savaĢ, barıĢa bu çeĢit savaĢlar yardım eder ancak.78 

Bir baĢka yerde de Mevl�n�, konuyla ilgili olarak, “nefis geride, aklın ilerde gerek”79 

tavsiyesinde bulunur. Zira; 

Nefsin her anda bir hilesi var, her hilesinde yüzlerce Firavun, Firavun‟a uyanlarla boğulmuĢ!.80 

“Ben, nefsimin hilesinden neler gôrdüm neler! Sihriyle akıl ve temyizi bile giderir”81 diyen 

Mevl�n�, nefse danıĢılsa bile, o aĢağılığın dediğine uymayıp aksini yapmayı ônerir.82 O, nefse 

muhalefet etmeyi de yeterli gôrmeyerek Ģôyle der: 

Nefis, bu çeĢit mahluklardandır da onun için gebertilmeye l�yıktır. Onun için ulu Tanrı “�ldürün 

nefislerinizi” demiĢtir. 

Nefis, üç kôĢeli dikendir, ne çeĢit koysan sana batar, ondan kurtulmana imk�n mı var? 

Hev� ve hevesini terketme ateĢini vur Ģu dikene; iyi iĢli dosta uzat elini, sarıl ona!.83 

Mevl�n�, nefsi, yüzlerce korkutucu hile ve tuzağı olan bir ejderhaya da benzetir84 ve nefse 

uymayı karanlığa dalmak, akla uymayı ise aydınlıkta kalmak olarak gôsterir.85 Zira nefis, “tıpkı 

sofistaiyye gibi kararsızdır, Ģüphecidir, hile ve aldatmadan yanadır. Bunun için de o, hakîkati ikn� 

yoluyla değil de Ģiddet yoluyla (kôtekle) anlar.”86 

Nefse uymada, ona aĢırı güven duyma ônemli etkendir. Nefsi, Firavun gibi Mısır‟da bey fakat 

Nil‟in dibinde tutsak,87 kutsuz bir Ģeytan88 olarak gôren Mevl�n�, yanlıĢa, hileye ve aldanıĢa sevk 

ettiğinden89 dolayı insanın ona güvenip de peĢinden koĢmamasını ister. Nefsine aĢırı güvenip, onun 

peĢinden gitmede kiĢinin benlik duygusu veya en�niyeti ônemli rol oynar. Mevl�n�‟ya gôre benlik ve 

ululuk isteği kızgınlığa iter, kızgınlık ise insanın birçok yanlıĢı iĢlemesine sebep olur. Bundan dolayı o, 

insana, bu ikisini de ayaklar altına alıp, onları merdiven yaparak gôklere yükselmeyi ônerir.90 

Benliğinden sıyrılan kiĢiler Ģekerlerle dolarlar, baĢka bir ifade ile tatlılaĢırlar, üfleyip ses çıkartılacak 

tatlı kamıĢa dônerler, anlayıĢ ve olgunluk kazanırlar.91 

Ġnsanın ahl�kî olgunluğa ulaĢması için Ģehvetini yenmesi gerekir. ġehvet, insanı tuzağa 

düĢürür.92 “Ġnsan, Ģehvetine uyunca kanadı dôkülür, topal kalır; bir çok gerçekler ve güzellikler ondan 

kaçar gider.”93 

Hiddet de ahl�kî açıdan olgunluk kazanmanın ônünde settir. Gôzün ağarıp, gerçeği gôrmeme 

nedenini nefse ve onun kızgınlığına94 bağlayan Mevl�n�, hiddeti ve kini, sapıklığın-k�firliğin temeli 

olarak gôrür ve hiddetlenince insanın yırtıcı canavarlardan bile daha tehlikeli olabileceğini sôyler.95 

Ahl�kı olgunlaĢtırmak için insanın, nefsin doğurduğu hırslar, kiĢisel hesaplaĢmalar veya 

ihtiraslardan uzak durması gerekir. Mevl�n� buna Ģu ôrneği verir: 
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Mezarını gerçeklik altınıyla doldur; Ģehvet, hırs, haset bakırıyla doldurma.96 

Firavun yine kendi kendine “Ne ĢaĢılacak Ģey! Ben bütün gece “Ey Rabbimiz” diye yalvarmıyor 

muyum? 

Yalnızken mütevazı bir hale geliyor, düzeliyorum. Neden Musa‟ya karĢı ôyle oluyorum?97 

KiĢi, hırsı yüzünden elindeki değerli imk�nları bırakarak değersiz Ģeylerin peĢine 

takılabilmektedir.98 Halbuki “hırs, güz mevsimi, kanaat ise bahardır; dünya güz mevsimiyle kutlu bir 

hale gelmez ki!”99 

Yine kiĢi, hırsı yüzünden bazı imk�nları, tıpkı avcı gibi, elinden kaçırabilmektedir.100 Dünyadaki 

mal, mülk, mevki hırsının insanı sarhoĢ edebileceğini, bunlara ulaĢamamanın kiĢide baĢ ağrısı yapıp 

onu sersemleĢtireceğini ve h�liyle onun dengesini bozacağını dile getiren Mevl�n�, bu duruma 

düĢmemek için sabra sarılıp, bu ihtirasların esiri olmamak gerektiği üzerinde durur.101 Zira “Hırs 

insanı kôr ve ahmak eder.”102 

Ahl�kı olgunlaĢtırmak için dünyaya hırsla bağlanmamak, mal kazanma hırsını frenlemek gerekir. 

Buğday gôsterip arpa satan, kara yüzüne ak boya çalan, kendisini genç gôsteren yalancı ve düzenci 

kart dünyanın sevdalısı olarak onun malına hırs gôstererek sarılmak ve ona tamah etmek insan için 

bir aldanıĢtır. Bôyle yapan kiĢi, Mevl�n�‟ya gôre, sonunda Tanrı aynasına düĢman kesilir; onda 

yarasalık, güneĢe düĢmanlık huyu pekiĢir.103 Zaten ona gôre, insanın düĢtüğü eziyetler ve çektiği 

sıkıntılar ham tamahtan, nefsin oyunundan ve istek gücünün zorlamasından kaynaklanmaktadır.104 

Mevl�n�‟da dünya, ihtirasların kabardığı bir eleğe, insan ise ona konmuĢ una benzetilir. Elekten 

geçen arı, geçemeyen ise saman ve kılçık gibi değersizdir.105 Ġnsan, lokma telaĢına kapılmazsa 

hileden-düzenden kurtulur, fakat hırsa düĢtüğünde ağlamaya koyulur gider.106 Hırsı yüzünden 

müflisle iĢbirliği yapan kiĢi, hata ve aldanıĢ içindedir.107 

Ġhtiras gôsterip menfaat peĢinden koĢmanın, kiĢiyi rezil-rüsva edeceğini108 sôyleyen Mevl�n�, 

istek pazarının hilelerle, düzenlerle dopdolu olduğunu belirtip, in 

sanın istekler pazarında sersemleĢmemesi, aklını baĢına alması gerektiği uyarısında 

bulunur.109 

Mevl�n�, “hırsla bir Ģeyin üstüne düĢenin ondan mahrum olabileceği” sôzünü nakleder ve 

peĢinden “… ona ancak sabredenler ulaĢır” (Kasas, 28/80) �yetini hatırlatır.110 

“Ġnsanı zayıflatan, alçaltan, sarartıp solduran tamahtır”111 ve “tamah, kiĢiyi yoldan çıkartır” 

diyen Mevl�n�, kiĢinin, gônlünü hırstan ve tamahtan arındırmadıkça yüzünü yıkasa da ona bir 

faydasının olmayacağını, yine pislik ve yanlıĢ içinde kalacağını112 belirtip; gôzün, aklın ve kulağın saf 

olması ve insanın ahl�ken yücelmesi için, o tamah perdesinin yırtılması gerektiğini vurgular.113 

Buraya kadar sıraladığımız kôtü düĢünce ve eylemlerden kurtulmamız için, ônce nefsi ôldürmek 

veya daha yumuĢak bir deyimle nefsi eğitmek gerekmektedir. Bu hususta Mevl�n� Ģu ôrneği 

vermektedir. 

Birisi, kızgınlıkla anasını hançerleyerek, dôverek ôldürdü. 

Biri, ona “Huyunun kôtülüğü yüzünden ana hakkını gôzetmedin. 

�irkin herif, ananı neden ôldürdün! Niye sôylemiyorsun, o sana ne yaptı ki?” dedi. 

Adam, “�ok ayıp bir iĢ iĢledi, ben de onu ôldürdüm. Ayıbını toprak ôrtsün” diye cevap verdi. 
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Kınayan “Be adam, ananı ôldüreceğine o kiĢiyi ôldürseydin” deyince dedi ki: “Her gün baĢka 

birisini mi ôldüreyim? 

Onu ôldürdüm, halkın kanına girmekten kurtuldum; halkın boğazını keseceğime onu 

boğazladım, bu daha iyi!” 

O kôtü huylu ana, fesadı her tarafta z�hir olan nefsindir. 

Her an onun için bir azize kastedip duruyorsun; kendine gel, onu ôldür!114 

Bu arada akla Ģu soru gelmektedir. Nefis neden ôldürülmelidir? Bunun cevabını Ģu beyitlerde 

gôrmekteyiz: 

Onun yüzünden bu güzel dünya sana dar geliyor. Onun yüzünden Tanrı ile de savaĢıyorsun, 

halkla da. 

Nefsini ôldürürsen ôzür serdetmekten kurtulursun, ülkede hiç bir düĢmanın olmaz.115 

Nefs-i mutmainne‟nin saflığı ve temizliği kôtü düĢüncelerle bulanır. Nefsi eğitmek ve 

olgunlaĢtırmak için insanın bu düĢüncelerini arıtması gerekir. 

Kôtü düĢünceyi zehirli tırnak bil. Bu tırnak derinleĢtikçe can yüzünü tırmalar.116 

Tertemiz ol, tamamıyla toprak kesil de toprağından otlar bitsin. 

Ot gibi kupkuru bir hale geldin mi güzelce yan, yan da yanıĢından otlar belirsin.117 

Bir insan nefsini eğitmedikçe bakıĢı/gôrüĢü düzgün olmaz; bakıĢı düzgün olmayınca, sôzü ve 

eylemleri doğru olmaz.118 Mevl�na, insanın eğitilebilen bir varlık olduğu üzerinde uzunca durur119 

ve bu eğitmede ônce, kiĢinin kendi nefsinden baĢlaması gerektiğini iĢler. Bunu yapmayan kiĢinin 

baĢkalarının ayıbını veya kusurunu düzeltmeye kalkıĢması doğru bir davranıĢ olmayacaktır.120 

Güzel eylemlerde bulunmak için nefisle müc�dele etmenin gereği üzerinde bir hayli durduk. 

Fakat bu müc�dele kolay değildir. Zira “put kırmak kolaydır, fakat nefsi kolay gôrmek cahilliktir.”121 

Bunu baĢarmak için Mevl�n�, sağlam bir irade ôngôrür. 

(Nefsin hev� ve heveslerini kır, onlardan vazgeç.) Vazgeç ama ônceden de kendine bir Ģart koĢ 

da ahdinden dônmemeye uğraĢ, yoksa hastalık kalakalır sende; iyileĢme imk�nın da yok olur 

gider.122 

Nefisle müc�de çetin bir iĢ olduğu için, Mevl�n�, hev� ve hevesine uymayı bırakan insanın, 

peygamberlerin, erenlerin gôrdüğünü gôrebileceğini ileri sürer.123 O, bu nefis müc�delesinden g�lip 

çıkanı Ģôyle ôvmektedir: “Aferin himmete, aferin gôrüĢüne ki bu kırık dôkük �lemde, bu feryada 

eriĢilmez denizde, kendini hev� ve heves dalgasına kaptırmadın…”124 

Ahl�kı olgunlaĢtırma konusunda Mevl�n�, nefse uymamanın yanı sıra Ģeytana uymamayı, onun 

ayartmalarına kanmamayı ve onun aldatmasına karĢı koymayı da tavsiye eder.125 Onun 

düĢüncesine gôre, ahl�kî olgunlaĢmaya son yoktur. 

Tamam olmadın diye tôvbe etmeye kalkıĢma, tamam olduktan sonra da bir baĢka tamamlık 

vardır.126 

6. Ġyi Olma, Ġyi Davranma ve  

Ġyi Geçinmenin Yolları 

Ġyi olma ve insanlarla iyi geçinme için ônce insanın değerli olduğuna inanmak gerekir. Zira varlık 

anlamını insanla kazanır; Yaratıcı, eserini insanda seyreder. Bôylece insan, Hakk‟ın gôzü ve 

aynasıdır.127 
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Gônül kapısını bôyle Ģiddetle tekmeleme, aklını baĢına al, kerpiçten yapılma bir yapıdır, 

yıkılıverir.128 

Ġyi olma, iyi geçinme, kalbi arı-duru tutmak ve “yeryüzünde fesat çıkarma” yanlısı 

olmamaktır.129 Ġyi olma bir bakıma edepli olma demektir. Her Ģey edeple güzelleĢir, düzenlenir. 

Edepli insan haddini bilir, ôlçülü davranır, ibretle bakar, hikmetli az ve ôz konuĢur. Yine edepli insan 

gônül kırmaz, büyüklenmez, gururu-kibri bir tarafa bırakır; baĢkasına yardımcı olur; kendisi baĢkasına 

yük olmaz. Bôyle bir insan nazik ve zariftir. 

Kemal sahibi olanlar için edep; içi, kalbi kôtü duygu ve düĢüncelerden korumaktır.130 

Ġyi olma, iyi davranma ve iyi geçinmek için ônce benlikten kurtulmak gerekmektedir. Ġnsan, 

kamıĢ gibi, varlığından, benliğinden boĢaldı mı, nefs�nî ve dünyevî kaygılardan sıyrıldı mı Ģeker 

kamıĢına dôner, Ģeker gibi olur.131 

Ġnsan, hep kendisini ôn pl�nda tutma sevdasından, gururunu ône çıkarma gayretinden uzak 

durmalıdır. Mevl�n�, insanın kendisine olduğundan fazla güvenerek Allah‟ı devre dıĢı tutmasını,132 

kendisini tanıma hususunda gayret gôstermemesini ve benlik sevdasına kapılmasını133 yanlıĢ gôrür. 

O, insanların kendi parmaklarını yalamalarını, çıbanlarını, kellerini yani yanlıĢlarını ve ayıplarını 

normal gôrüp baĢkalarınkini ise oldukça anormal gôrmelerini134 hiç hoĢ karĢılamaz. 

Ġnsan olgun olmalı, sabırlı olmalı, insanlarla hatta hasımlarıyla bile iyi geçinmeye çalıĢmalıdır. 

Bu konuda Mevl�n�, “… Ayağımı onun kôpeği ısırıp hayli cefalar etti. Ben kôpek gibi onu ısıracağıma 

kendi dudağımı ısırırım” dedi.135 

Yiğit, incitmeyi hak edeni, incitmeyen kimsedir.136 

Mevl�n�, bir rub�isinde, benlikten kurtulmayı ve uygun olanı yapmayı tavsiye etmektedir. 

“Benlikten geçersen yüzlerce rahmet gôrürsün, kendine gelince de binlerce zahmet çekersin. Hep 

Firavun gibi sakalını tarayıp durma. Bir Ģey taramak istiyorsan bıyığına yaraĢacak bir tarak bulmaya 

bak.”137 

“Kendini hiçe saymazsan hiçlikten kurtulamazsın”138 diyen Mevl�n�, kiĢinin benlik sevdasına 

kapılmamasının ônemini ve bunun getireceği faydaları Ģôyle dile getirir: 

Kim benliğinden kurtulursa bütün benlikler onun olur. Kendisine dost olmadığı için herkese dost 

kesilir. 

NakıĢsız bir ayna haline gelir, değer kazanır. �ünkü bütün nakıĢları aksettirir.139 

Benlikten geçen alçak gônüllü olur. Alçak gônüllü olan ise iyi olur ve insanlarla daha rahat 

geçinir. Mevl�n�‟ya gôre alçak gônüllü olmak, varlık ve yokluğu aĢmak demektir.140 Yine alçak 

gônüllü olmak, insanı varlığın ôtesine gôtüren en büyük güçtür. Mevl�n�, sôz konusu güzel huyu, 

akarsudan ders alan sôğüt ağacına benzetir.141 Su yerde sürünür ama bütün canlılara hayat verir. 

Ġnsan bilgilendikçe, yükseldikçe sôğüt ağacı gibi dallarını yere eğmeli yani ondan su gibi alçak 

gônüllülük akmalıdır. Bir gün Mevl�n�‟nın hamamdan, aniden dıĢarı fırladığı gôrüldü. Onu bôyle 

gôrenler Ģôyle sordular: “Daha Ģimdi girmiĢtiniz neden çıktınız?” ġôyle cevap verdi: “Tellak bana yer 

açmak için oradan birilerini uzaklaĢtırmıĢtı. Bu mahcupluk beni terletti, dayanamadım kendimi 

kaybettim.”142 

Benlikten geçen, kibir, gurur ve haset duygusunu da atar. Ġyi olma ve insanlarla iyi geçinebilmek 

için insanın büyüklenme ve haset duygularını frenlemesi gerekir. Mevl�n�, hasedi, dermanı 

MEVLÂNÂ'DA EYLEM BOYUTUYLA İNSAN



 743 

bulunmayan bir hastalık olarak tanıtır. Hasetçi, insanlarla iyi iliĢkiler kurup geliĢtiremez, gerçeği 

gôremez, gôrse de onu teslim etmez.143 Mevl�n�, kibrin de insanı buna benzer olumsuzluklara sevk 

ettiğini belirtir144 ve onun, ayaklar altına alınmasını ister.145 Zira bütün kızgınlıklar kibirden 

kaynaklanır. �yleyse insanın, benlik sevdasını ve ululuk taslamasını bir kenara atıp, bunları merdiven 

yaparak, gôklere yükselmelidir. Mevl�na, bu tavsiyesinin devamında Ģu popüler direktifini verir: 

“Benliği, varlığı bırak toprak ol.”146 

Ġyi olma ve insanlarla iyi geçinmede yumuĢak huyluluk (hilim) gôstermek de pratikte oldukça 

ônemlidir.147 Mevl�n�‟nın benzetmesiyle, hilim kılıcı, demirkılıçtan daha keskin, hatta yüzlerce 

ordudan daha galip, daha üstündür.148 

Yine, iyi olma ve insanlarla iyi geçinmede sabırlı olmanın ayrı bir ônemi vardır. Mevl�n�, “… Bu 

yolda sabır l�zım, çekilecek mihnetlere tahammül gerek”149 demektedir. Zira sabır dev�dır, geniĢliğin 

anahtarıdır, insanı sıkıntıdan kurtarır ve onu maksadına çabuk ulaĢtırır.150 “Her zahmette, her 

meĢakkatte kızar, kinlenirsen cil�lanmadan nasıl ayna olacaksın?”151 ifadesiyle Mevl�n�, doğruyu, 

iyiyi ve güzeli elde edip onda karar kılmak ve olgunlaĢmak için sabır gôstermek gerektiğini 

vurgulamak ister. 

Sabra sarılarak, kôtü ve çirkinden, iyiye ve güzele yônelmemizi tavsiye eden Mevl�n� 

Cel�leddin, sabra dost olanlarla iliĢki kurmamızı ister. O, sabrın insanı ĢekerleĢtireceğini, 

melekleĢtireceğini sôzlerine ekler.152 

Sabrı, “darlığın ve mihnetin anahtarı, yücelme derecelerinin merdiveni, sıkıntının panzehiri”153 

olarak da niteleyen Mevl�n�, bu konuda Ģu tavsiyelerde bulunur: 

Her gülün bir dikeni vardır, definenin üstünde de yılan olur. �ektiğin acı, ettiğin sabır, sonucu 

tatlı dileğine ulaĢtırır seni a benim canım.154 

Cahilin eziyetine sabret. Min ledün akliyle hoĢ geçin. 

Ehil olmayanlara sabretmek, ehil olanlara cil�dır. Nerde bir gônül varsa sabırla cil�lanır. 

Nemrud‟un ateĢi, Ġbrahim‟e bir ayna temizliği verdi, aynayı cil�lar gibi onu da arıttı, cil�ladı. 

Nuh kavminin cefasıyla Nuh‟un sabrı, Nuh‟a ruh cil�sı oldu.155 

Ġnsanın iyi olma, iyi davranmasının bir ônemli yolu da, kiĢinin kendisine eğilmesi, eksiklerini 

gôrmeye çalıĢması; aĢırılığa, haksızlığa düĢüp düĢmediği konusunda 

 nefsini sorgulaması, kısacası ôzeleĢtiride bulunmasıdır. Ġnsan, ônce kendini kendisine açmalı 

ve kendisini dinlemelidir.156 Yine insanın baĢkalarının yanlıĢına, günahına bakıp üzülmeden ônce 

kendi haline bakıp üzülmesi gerekmektedir. 

Ey baĢkalarına ağlayan gôz, gel, bir müddetçik otur da kendine ağla.157 

Afsunlarla gônüller alalım deriz ama çukura düĢtüğümüzü gôrmeyiz. 

Be hey kaltaban, çukura düĢmüĢsün, kuyudasın sen. BaĢkalarını bırak, kendine bak!.158 

Bu beyitlerde de gôrüldüğü gibi Mevl�n�, halkın ayıbını inceden inceye gôrerek bir bir eleĢtirip 

de kendi ayıbını zerre kadar gôrmeyeni ve kendisini eleĢtirmeyeni Ģiddetle kınar.159 

A hayrı, Ģerri bilmeyen, sen kendini sına, baĢkasını değil! 

Kendini sınadın mı baĢkalarını sınamadan vazgeçersin.160 

A gônül, aynada kendini eğri-büğrü gôrdün mü, mutlaka bu eğrilik sendedir, aynada değil; ônce 

kendini doğrult.161 
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Yukarıda da değinildiği gibi, ônce kiĢinin kendisine eğilmesi, kendisini eleĢtirip, hata ve 

kusurlarından ayıklanması gerekir. KiĢi kendisini doğrultunca bir çok Ģeyler düzelecektir. 

Süleyman dedi ki: Ey taç, neden baĢımda eğrilirsin… A güneĢ, Doğumdan eksilme benim! 

O eliyle tacı düzelttikçe taç eğrilmekteydi! 

Tam sekiz kere doğrulttu, sekiz kere eğrildi… Dedi ki: Ey taç, bu ne bu? Eğrilme artık! 

Taç dedi ki: Beni yüz kere doğrultsan, yine eğrilirim. �ünkü inanılır kiĢi, sen eğrilmedesin!.162 

Ġyi olma konusunda haddi aĢmama da ônemlidir. Gücünü, çapını bilmeyenler üstesinden 

gelemeyecekleri iĢlere giriĢerek yanlıĢ iĢ yaparlar veya giriĢtikleri iĢlerde muvaffak olamazlar. ġu 

ôrneklerde, haddi aĢmama konusunda uyarıda bulunulmakta ve haddini aĢanlar kınanmaktadır. 

Madem ki çifti, tekten ayırmayı bilmezler; ne diye tek-çift oynarlar?.163 

Madem ki er değildin, ne diye çileye soyundun?164 

Madem ki sen ne yüzgeçsin ne de denizci… Aklına uyup kendini denize atma!165 

Aslanlarla savaĢa giriĢme! Aslanlarla kavgaya giriĢen kôpeklerin boynu kırılır.166 

Ġyi olma ve iyi davranma konusunda uygun olanı seçme ve uygun olanı yapmada kararlı olmak 

oldukça ônemlidir. 

Tiken yarası yüzünden gül bahçesindeki arkadaĢlardan kaçma.167 

Mevl�n�‟nın mektuplarında yer alan Ģu cümlelerinde, uygun olanın yapılması telkin ve teklif 

edilmektedir: “Nice gônlü saf, bôn kiĢi vardır ki, fl�n da bôyle, fiĢman da bu iĢe baĢlamıĢ diye kôtü, 

çirkin huylara razı olurlar. Akıllı kiĢi, kôtü iĢi kendisine yakıĢtırır mı?”168 

Ġnciler elde etmek isteyen denize dalar.169 

ġu rub�ilerinde Mevl�n�, uygun olanın yapılmasını istemektedir. 

…Her vakit kurtların hayalinden korkuyorsun! Bari Ģehre doğru kaç, kırlara doğru kaçma!.170

Gônüle dedim ki baĢkalarından ileri gitme, git iyilik merhemi ol, iğne gibi olma! 

Sana hiç kimseden bir fenalık gelmemesini istiyorsan, kôtü sôzlü, kôtülük ôğreten ve kôtü 

düĢünen insanlardan olma!.171 

Mevl�n�‟nın, pratik hayattan getirdiği Ģu ôrnekler konumuzu açıklayacak niteliktedir. 

A kardeĢ, incir satana, incir satmaktan daha iyi ne olabilir ki?.172 

KumaĢı, alıcı ne kadar alacaksa o kadar keserler.173 

…Yarası olmayana ilaç vermeyin.174

Yıkık kôyden ne ôĢür alınır, ne vergi.175 

Topalların, halkasında topallamak gerek…176 

…ġeker olan kiĢinin dükkanında otur.177

Mevl�n�, iyi ve baĢarılı olmak için, iĢin sonunda Allah‟a yônelmeyi, O‟na güvenmeyi ve O‟ndan 

yardım dilemeyi talep eder.178 Allah‟a yônelen kiĢi O‟nun koruması altına girer, kuvvet bulur, 

emniyette kalır; ona güç Ģeyler kolay gelir. Strese girmez, panik yapmaz, neĢelidir. NeĢeli insan ise 

çevresindekilerle daha rahat iliĢki kurar ve daha iyi geçinir.179 

Mevl�na, insanı iyi olmaya, iyilikte bulunmaya ve hemcinsleriyle iyi geçinmeye çağırır. 

Tanrı için halka hayır yap, yahut kendi canın için herkese hayırda bulun da 

Daima gôzüne dost gôrünsün, gônlüne kin yüzünden çirkin suretler gelmesin!180 
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“… Bir kimse kendi evinin etrafına güller, fesleğenler dikse, her bakıĢında gül ve fesleğen gôrür 

ve kendisini her zaman cennetteymiĢ gibi hisseder. Ġnsanların iyiliğini sôylemeye alıĢmıĢ ve onların 

hayrıyla meĢgul olan kimse, onun sevgilisi olur…Bütün insanları sev ve iyilik yap ki daima çiçekler ve 

gül bahçesi içinde bulunasın. Zira‟Kim iyi bir iĢ yaparsa kendi nefsine ve kim kôtü bir iĢ iĢlerse kendi 

zararınadır.‟ (Fussilet, 41/46)‟Ve onun için her kim bir zerre ağırlığınca iyilik ederse onu gôrecek ve 

her kimde zerre kadar kôtülük iĢlerse onu gôrecek‟ (Zilz�l, 99/7-8) ” 181 

Git, iyilik yap. Zamane iyiliği bilir. O, iyiliği iyilerden alır ancak; Mal, varlık herkesten geri kalır. 

Sende bırakıp gideceksin. ĠĢ, mal değil, iyilik bırakmaktır.182 

Ġnsan diğer insanlarla iyi geçinmek zorundadır. Zira, onlar aynı asıldan gelmektedirler: 

Vaktiyle her ikimiz birlikte iken (sen) ve (ben) nasıl kaynaĢtık isek, bu günde ôylece kaynaĢmıĢ 

ve birleĢmiĢ olalım.183 

Esasta senin benim canlarımız birlikte idi. Her ikimizin de açık gizli bir Ģeyimiz tek bir (bütün) ün 

içinde idi…184 

Ayrılık gidiĢ tarzındadır, yolun hakikatinde değil. Ve maksatta birleĢirsek ikilik kalmaz. Esas 

birdir, ikilik teferruattadır.185 

Mevl�na Cel�leddîn, insanlarla iyi geçinme ve onlarla anlaĢma konusunda, sôzlerini Ģôyle 

sürdürür. 

Y�riyle hoĢ geçinen y�rsız kalmaz, müĢteri ile iyi anlaĢan iflas etmez. 

Ay geceden ürkmediği için ôyle parlak kaldı. Gül de dikenle uyuĢtuğu için o kokuyu elde etti.186 

Hiç kimseyi ôfkeyle çiğneme de Tanrı gazabı da seni çiğnemesin. 

Halkın kanına girmeye kalkıĢma da o iĢ, senin baĢına gelmesin.187 

Ġnsanlarla iyi geçinmenin ônemli bir yolu barıĢ yanlısı olmaktır. BarıĢın sôzle değil de, kafayla ve 

gônülle olacağını belirten Mevl�n�, sôzlerine devamla Ģôyle der: 

Mesih, ansızın gôğe ağdı da meleklerle insan barıĢtı, uzlaĢtı. 

PadiĢahım barıĢı dilemekte; bu yüzden bütün gôklere tesir etti barıĢ. 

Sen de barıĢ, sonucu Ģu kadar bil ki Ģimdi cebirle kader bile barıĢtı. 

Yeter, biz daima barıĢtayız; barıĢı bir kalkan olarak kullanmıyoruz biz.188 

Gülle tikene tahammül etmek adamlıktır; ama insanın, asıl insanlarla uzlaĢması gerek.189 

…Namussuz Ģeytanın inadına barıĢ, kôr et Ģeytanı; barıĢ daha hayırlıdır.190 

Ġnsanlarla iyi geçinmek için dost canlı da olmak l�zımdır. Beden, mal kazanır ve ondan hoĢlanır; 

gônül ise dost kazanır ve dostluktan mutlu olur. Mevl�n�‟ya gôre, dostla birlikte olunca zindan bile gül 

bahçesine dônüĢür; bunun aksine, dostsuz bağ-bahçe insana zindan gibi gôrünür. Dostluk lezzeti 

olmasaydı ne erkek meydana gelirdi ne de kadın. Dostun bahçesinde biten tiken, binlerce selviden, 

binlerce süsten daha güzeldir.191 

Huzurlu ve verimli bir hayat için dostluk ve sevgi esastır. Bunlar, insan için �deta gıdadır. 

YaratılıĢın ôzünde de sevgi vardır. “…Kıyamette namazları getirip teraziye korlar, oruçları ve 

sadakaları da bôyle yaparlar fakat muhabbeti getirdikleri zaman, muhabbet teraziye sığmaz. Bundan 

dolayı, insana düĢen, muhabbeti artırmaya çalıĢmasıdır.”192 

Dost, yardımcıdır, kılavuzdur.193 Dostlar, eminliktir, huzur yeridir. Orada kaynaklar, gül 

bahçeleri içinde gül bahçeleri vardır.194 Dost, insanın gôzü gibidir; bundan dolayı dosta iyi 
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bakmalıdır.195 Dostun yüzü, insanın neĢesidir, Ģifasıdır.196 Dost, altın gibidir. Bel� da ateĢe benzer. 

Halis altın, ateĢ içinde saf bir hale gelir.197 Dostlarla olunca acı yemiĢ bile insana tatlı gelir.198 

Bundan dolayı Mevl�n�, her nerede ve her ne halde olursa olsun, insanı dost olmaya ve sevmeye 

çağırır.199 O, bu çağrılarını Ģôyle sürdürür: 

Ġnsanlarla dost ol. Hatta bir dost bulamazsın, put yapan Amad gibi taĢtan bir taĢ yont, onu 

sev.200 

Dost, düĢman ikiliktedir. Fakat bir olan, hiç kendisiyle savaĢır mı?201 

Oğul kimi (Hak) arayıcı (sı) gôrürsen ona dost ol, ônünde baĢ indir.202 

“Birgün, Sultan Veled buyurdu ki: Babam bana: (Bahattin), eğer daima Cennette olmak istersen 

herkesle dost ol, hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma” dedi ve Ģu rub�iyi okudu: 

Fazla bir Ģey isteme ve hiç kimseden de fazla olma! Merhem ve mum gibi ol, iğne gibi olma. 

Eğer hiçbir kimseden sana fenalık gelmesini istemezsen fena sôyleyici, fena ôğretici, fena 

düĢünceli olma.”203 

Fed�k�rlıkta bulunmayan ve dostu için riske girmeyen gerçek dost değildir.204 Kôtü dostla 

ünsiyet, belaya bulaĢmaktır.205 Akılsız dost, zaten düĢmandır.206 Bundan dolayı Mevl�n�, ôylelerine 

karĢı dikkatli olmayı tavsiye eder.207 Hatta, ona gôre, kôtü dost edinmektense dostsuz kalma daha 

iyidir.208 

Dostluk, menfaati, kini-garezi, kôtü düĢünceleri bir yana atmayı gerektirir. 

Gel de birbirimizin kadrini bilelim; çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden. 

Garezler dostluğu karartır, ne diye gônülden sôküp atmayız, sürüp çıkarmayız garezleri?209 

Yine dostluk, açık ve samimi olmayı gerektirir.210 Hatta, Mevl�n�‟ya gôre, dost dostun 

kalbinden geçeni bile bildiğinden211 dost hakkında zihinden bile kôtü düĢünceler geçirmemelidir. Ona 

gôre dostluğun Ģartı, kendini dost uğruna feda etmek, dost için müc�deleye atılmaktır.212 Dost 

arayandır ve ayrılık acısını hissedendir.213 Dostluk, dost için duyarlı olmayı, �deta onunla birlikte 

nefes almayı da gerektirir. Dostlukta sevgi, samimiyet ve katlanma esastır. “Bazı kimseler vardır ki 

selam verirler ve selamlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır ki se 

lam verirler de onların selamlarından mis kokusu gelir. Bunu, koku alma duygusu olan bir kimse 

anlar. Ġnsanın elde ettiği dostu, sonunda piĢmanlık duymaması için, ônceden denemesi l�zımdır.”214 

Yine ona gôre, gerek Hak‟la olsun, gerek halkla, sevgi, iltifat ve dostluk tek taraflı değildir. 

�zlem ve istek de iki taraftandır. Kalpten kalbe pencere vardır ve seven gônüller birbirini gôrür. Onun 

benzetmesiyle, bir elin sesi çıkmaz; iki oyuncu bir ayak üstünde duramaz. “Allah sizi sever” hükmü, 

“Mü‟minler de onu severler” (M�ide, 5/54) hükmü olmadıkça verilmez; “Allah onlardan razı olmuĢtur” 

hükmü, “Onlar da Allah‟tan razı olmuĢtur” (Maide, V/119) hükmü olmadıkça yer bulamaz. Akıl da, delil 

de, sevgi ve dostlukta, bu karĢılıklı oluĢu gerekli gôrür.215 

Vef� dostluğun bir parçasıdır. Bu duygu, aĢkı Ģekere ve inciye dônüĢtüren, insanı yücelten bir 

güçtür.216 Mevl�n�, ruhlar �leminde Rabbimize verdiğimiz sôze217 bağlı olmak anlamını da katarak, 

bu iliĢkiyi derinliğine, Ģôyle dile getirmektedir. 

Dosta karĢı vef�k�r ol, vef� “Elest Meclisi”nin borcunu ôdemektir; korkarım ôlürsün de borçlu 

gidersin.218 
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Mevl�n�‟nın düĢüncesine gôre en büyük ve en hakîki dost, Tanrı‟dır. Ona gôre, Tanrı‟yı 

kendisine dost seçen, baĢka dost beğenemez.219 Bu ifade, Yunus Emre‟nin, “ballar balını buldum, 

kovanım yağma olsun.” ôzünü akla getirmektedir. 

Ġyi olma, iyi davranma ve iyi geçinme, sadece dostlarımıza, bizden olanlara ve bizim gibi 

düĢünenlere değil, diğerlerine karĢı da sergilenmelidir. BaĢka düĢünce ve dinlerden olanlara karĢı da 

güzel davranma, Mevl�n�‟nın insan ve hoĢgôrü anlayıĢı içerisinde geniĢ yer bulmaktadır. 

Aktaracağımız Ģu birkaç ôrneğin, bu konu hakkında bir hayli fikir vereceği kanaatindeyiz. 

BaĢına birtakım musibetler gelen bir tüccar, Mevl�n�‟ya durumunu anlatıp ondan dua istedi. 

Mevl�n� ona, baĢına gelen tüm felaketlerin, Frenk diyarında, yol kenarında oturan bir Hıristiyan‟a 

tükürüp onu küçümsemesinden kaynaklandığını ve kurtuluĢ için o adamdan af dilemesi gerektiğini 

sôyledi. Ve adam, günlerce yolculuk yapıp Mevl�n�‟nın dediğini yerine getirdi.220 

Bir sema meclisinde sarhoĢ bir Hıristiyan yalpalayarak Mevl�n�‟ya çarpıyor ve sürekli onu 

rahatsız ediyordu. O adamı engellemeye çalıĢtılar. Mevl�n� da onlara Ģôyle dedi: “Dokunmayın ona! 

ġarabı o içmiĢ, sarhoĢluğu sizler yapıyorsunuz!221 

“Kostantiniyye (Ġstanbul) diyarında bilgin bir rahip, Mevl�n�‟nın hilmini, ilmini iĢitmiĢ ve onu 

gôrme arzusuyla Konya‟ya gelmiĢti. ġehrin rahipleri onu karĢılayarak ikramda bulundular. Rahip, 

Mevl�n�‟yı gôrmeye giderken yolda onunla karĢılaĢırlar. 30 defa Mevl�n�‟ya karĢı eğilerek baĢını 

yere oydu. Fakat her baĢını kaldırıĢta Mevl�n�‟yı secdede gôrüyordu.  

Derler ki Mevl�n� 33 defa baĢ koydu. Rahip feryat ederek elbiselerini yırttı ve dedi ki: “Ey din 

sultanı! Benim gibi bir bîç�reye ne kadar çok gônül alçaklığı gôsteriyorsun!” Buyurdu ki “Ne mutlu o 

kimseye ki Tanrı onu mal ile, güzellikle, Ģerefle ve saltanatla rızıklandırdı, o kimse de bu mal ile 

cômertlikte bulundu; güzelliği ile iffet sahibi, Ģerefi ile alçakgônüllü, saltanatı ile ad�let sahibi oldu” 

hadisini buyuran bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed‟dir. Tanrı‟nın kullarına nasıl alçak gônüllülük 

gôstermeyeyim? Niçin kendi küçüklüğümü belli etmeyeyim? Eğer bunu yapmazsam neye, kime 

yararım dedi. Bunun üzerine rahip kendi arkadaĢlarıyla birlikte iman getirerek mürit oldu ve ferace 

giydi.”222 

“Bir gün bir Rum usta Mevl�n�‟nın evinde ocak yapıyordu. Dostlar Ģaka yolu ile ona. “Niçin 

Müslüman olmuyorsun? Dinlerin en iyisi Ġsl�m dinidir” dediler. O, “Elli seneye yakındır Ġsa dinindeyim. 

Dinimi terk etmek için ondan korkuyor ve utanıyorum” dedi.  

Âniden Mevl�n� kapıdan içeri girdi ve “Ġmanın sırrı korkudur. Her kim Tanrı‟dan korkarsa, o 

Hıristiyan da olsa din sahibidir, dinsiz değildir” buyurup dıĢarı çıktı. Hıristiyan mimar, derhal Ġsl�m 

yoluna girdi ve Mevl�n�‟ya mürit oldu.”223 

Bir Müslümanın iyi olması, diğer insanlarla ve diğer din s�likleriyle iyi geçinmeye çalıĢması, 

direktif ve dayanağını Kur‟�n‟dan ve Hz. Muhammed‟in sôz ve eylemlerinden almaktadır. Tarih 

boyunca da Müslümanlar bu iki temel kaynak doğrultusunda, genellikle, “insana ve hukukuna saygı” 

anlayıĢını ôlçü alarak, değiĢik renk ve inançtan insanlarla “birlikte yaĢama” yı baĢarmıĢlardır. 

Sonuç 

Mevl�n� Cel�ledîn er-Rûmî‟nin düĢüncesinde ideal insan, fikir boyutuyla güzel düĢünen, duygu 

boyutuyla seven, eylem boyutuyla da güzel eyleyen değerli bir varlıktır. 
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Onun dinamik hayat anlayıĢına gôre insanın düĢünce ve sevgi gücü, kendisini uygun eylemlere 

dônüĢtürürse o zaman insan, ferdî benliğini aĢarak kendisini gerçekleĢtirmiĢ ve evrensel benlik 

düzeyine ulaĢmıĢ olur. Ġnsanın bunu baĢarabilmesi için ôzgür olması gerekmektedir. Mevl�n�, insanın 

ôzgür olabilmesi için, nefsin isteklerine boyun eğmemesini, dünya hırsına kapılmamasını ve ahl�kî 

eylemlerle donalı olmasını Ģart koĢar. 

Güzel eylemlerde bulunan insan, hayatın bir sınav olduğunu kavramıĢ, sorumluluk bilinci 

geliĢmiĢ, yanlıĢ 

lara karĢı tedbirli, kôtülüklere karĢı sağlam iradeli, çevresindekilere karĢı sevgi ve saygı dolu 

kısacası edepli ve güzel ahl�klı olandır. Burada “edepli” sôzcüğü, Mevl�n�‟nın, iyi düĢünen ve iyi 

davranan insanın ana vasfını gôsterecek niteliktedir. Bunun için, çoğu �riflerin evlerinde, meclislerinde 

“Edep Ya Hû!” yazılı levhaların asılması gayet anlamlıdır. 

Mevl�n�, sôz-eylem uygunluğuna oldukça değer verir. O, insanı ağırlıkla, niyet-eylem 

doğrultusunda anlatmaya çalıĢır. Onun, insanı bu Ģekilde ele alıĢında “Ameller/eylemler niyetlere 

gôredir” hadisinin etkili olduğu anlaĢılmaktadır. 

Bir sûfî olarak Mevl�n�‟nın, sôzden ziy�de yaĢantıya ağırlık verdiği gôrülmektedir. Ahl�kı 

olgunlaĢmıĢ insan, güzel eylemlerde bulunur. Nefsini eğiten, kôtü davranıĢlarda bulunmaz. O, 

benlikten kurtulduğu, Ģehvetini kontrol ettiği, ihtiraslarının esiri olmadığı, haset ve kinini attığı; sabırlı, 

alçakgônüllü, akıllı, insaflı, hoĢgôrülü ve m�nen güçlü olduğu için, diğer insanlara iyi davranmayı ve 

onlarla iyi geçinmeyi baĢaran mutlu insandır. 

Gôrüldüğü gibi Mevl�n�, iĢlediği temel fikirlerle, temsil ettiği geniĢ hoĢgôrü ve takındığı güzel 

tavırlarla sadece kendi çağına değil, kendisinden sonraki çağlara da ıĢık tutmuĢtur. O, geniĢ fikirli ve 

engin gônüllülüğü yanısıra, gerçekçi bir eylem ve aksiyon adamıdır. Onun yetiĢtirmeye gayret ettiği 

hoĢgôrülü, alçakgônüllü, barıĢık, paylaĢıcı, dürüst, ôzverili davranıĢlar sergileyen model insana, 

ôzellikle egoizmin, menfaatçiliğin, beleĢçiliğin, ônyargılılığın ve hoĢgôrüsüzlüğün baskın çıktığı 

günümüzde daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. �ağın getirdiği çeĢitli sıkıntılar karĢısında güzel 

düĢünmek ve güzel davranmak akabinde de huzur ve mutluluk içinde yaĢamak isteyen insanın 

Mevl�n�‟dan alacağı bir çok mesaj vardır. 
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83 Mesnevî, C. III, s. 30, b. 374-376. 

84 Mesnevî, C. III, s. 207, b. 2548. 

85 Mesnevî, C. I, s. 233, b. 2903. 

86 Mesnevî, C. II, s. 268, b. 3499-3500. 

87 Dîv�n, C. IV, s. 341, b. 3299. 

88 Dîv�n, C. VI, s. 148, b. 1388. 

89 Dîv�n, C. IV, s. 427, b. 4130; C. VII, s. 16, b. 214. 

90 Dîv�n, C. IV, s. 84, b. 717-718. 

91 Dîv�n, C. VI, s. 343, b. 3537; bkz. Mesnevî, C. V, s. 153, b. 1836. 

MEVLÂNÂ'DA EYLEM BOYUTUYLA İNSAN



 752 

92 Mesnevî, C. III, s. 66, b. 818. 

93 Mesnevî, C. III, s. 173, b. 2136-2137; s. 66, b. 819. 

94 Dîv�n, C. IV, s. 427, b. 4130. 

95 Mesnevî, C. IV, s. 10, b. 116. 

96 Dîv�n, C. IV, s. 349, b. 3376. 

97 Mesnevî, C. I, s. 197, b. 2460-2461. 

98 Mesnevî, C. III, s. 24, b. 295. 

99 Dîv�n, C. V, s. 98, b. 1120. 

100 Mesnevî, C. V, s. 64, b. 752. 

101 Mesnevî, C. I, s. 16, b. 194; III, 183, b. 2257-2260; Dîv�n, C. V, s. 466, b. 6383; 

Mektuplar, s. 170, Mektup: CXIII. 

102 Mesnevî, C. V, s. 231, b. 2823. 

103 Mec�lis, s. 18. 

104 Mec�lis, s. 30. 

105 Dîv�n, C. I, s. 362, b. 3326. 

106 Dîv�n, C. III, s. 36, b. 233. 

107 Dîv�n, C. IV, s. 243, b. 2322. 

108 Dîv�n, C. I, s. 150, b. 1400. 

109 Dîv�n, C. I, s. 152, b. 1429. 

110 Mektuplar, s. 170, Mektup: CXIII. 

111 Mesnevî, C. V, s. 295, b. 3629. 

112 Dîv�n, C. II, s. 223, b. 1809. 

113 Mesnevî, C. II, s. 56, b. 232. 

114 Mesnevî, C. II, s. 59-60, b. 776-783. 

115 Mesnevî, C. II, s. 60, b. 784-785. 

116 Mesnevî, C. V, s. 49, b. 558. 

117 Dîv�n, C. V, s. 3, b. 7-8. 

118 Fîh, s. 231. 

119 Mesnevî, C. II, s. 108, b. 1417; C. II, s. 108-109, b. 1420-1425. 

120 Mesnevî, C. II, s. 67, b. 879-885. 

121 Mesnevî, C. I, s. 62, b. 778. 

122 Dîv�n, C. VII, s. 626, b. 8338. 

123 Dîv�n, C. III, s. 334, b. 3279. 

124 Mektuplar, s. 192, Mektup: CXXIX. 

125 Mesnevî, C. III, s. 69, b. 863. 

126 Dîv�n, C. V, s. 55, b. 656. 

127 Ġnsanın değeri konusunda fazla bilgi için bkz. �ztürk, YaĢar Nuri, Mevl�n� ve Ġnsan, 

Ġstanbul, 1997, s. 67-84, 106. 

128 Dîv�n, C. VII, s. 242, b. 3065. 

129 Bkz. Mesnevî, C. IV, s. 200, b. 2479. 
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130 Mesnevî, C. II, s. 247, b. 3220. 

131 Dîv�n, C. VI, s. 343, b. 3537. 

132 Fîh, s. 9. 

133 Fîh, s. 28-29. 

134 Fîh, s. 37. 

135 Efl�kî, Âriflerin Menkıbeleri, C. II, s. 548. 

136 Efl�kî, Âriflerin Menkıbeleri, C. I, s. 621. 

137 Rub�iler, C. II, s. 306, R. 1477. 

138 Dîv�n, C. V, s. 98, b. 1118. 

139 Mesnevî, C. V, s. 218, b. 2665-2666. 

140 Dîv�n, C. IV, s. 127, b. 26. 

141 Dîv�n, C. IV, s. 72, b. 599. 

142 Fürüzanfer, Bedîuzzaman, Mevl�n� Cel�leddin (Biyografi), �ev. Feridun Nafiz Uzluk, 

Ġstanbul, 1997, s. 359. 

143 Mesnevî, C. II, s. 86, b. 1126-1129; Dîv�n, C. II, s. 309, b. 2539-2542. 

144 Mesnevî, C. I, s. 260, b. 3246. 

145 Dîv�n, C. IV, s. 84, b. 717-718. 

146 Dîv�n, C. IV, s. 84, b. 717-718; s. 59, b. 489. 

147 Dîv�n, C. VII, s. 211, b. 3065. 

148 Mesnevî, C. I, s. 318, b. 3989. 

149 Mesnevî, C. IV, s. 38, b. 466. 

150 Bkz. Mesnevî, C. VI, s. 391, b. 4913; C. I, s. 150-151, b. 1841, 1846, 1854; Dîv�n, C. VII, 

s. 200, b. 2528. 

151 Mesnevî, C. I, s. 290, b. 2980. 

152 Dîv�n, C. V, s. 427, b. 5789-5795. 

153 Dîv�n, C. I, s. 126, 152, b. 1178, 1415. 

154 Dîv�n, C. I, s. 125, b. 1173. 

155 Mesnevî, C. VI, s. 162-163, b. 2041-2044. 

156 Mesnevî, C. II, s. 114, b. 1500. 

157 Mesnevî, C. II, s. 37, b. 479. 

158 Mesnevî, C. III, s. 181, b. 2234-2235. 

159 Mesnevî, C. III, s. 213, b. 2629-2630. 

160 Mesnevî, C. IV, s. 30, b. 367-368. 

161 Dîv�n, C. V, s. 429, b. 5822. 

162 Mesnevî, C. IV, s. 155, b. 1902-1905. 

163 Dîv�n, C. V, s. 126, b. 1446. 

164 Dîv�n, C. VII, s. 145, b. 1823. 

165 Mesnevî, C. I, s. 129, b. 1607. 

166 Dîv�n, C. VI, s. 96, b. 749. 

167 Dîv�n, C. III, s. 11, b. 47. 
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168 Mektuplar, s. 102, Mektup: LXVII. 

169 Mektuplar, s. 35, Mektup: XXI. 

170 Rub�iler, C. I, s. 156, Rub�i: 767. 

171 Rub�iler, C. I, s. 53, Rub�i: 252. 

172 Dîv�n, C. V, s. 286, b. 3365. 

173 Dîv�n, C. III, s. 284, b. 2749. 

174 Dîv�n, C. III, s. 142, b. 1237. 

175 Dîv�n, C. VII, s. 184, b. 2320. 

176 Dîv�n, C. II, s. I85, b. 1508. 

177 Dîv�n, C. V, s. 408, b. 5418. BaĢka ôrnekler için bkz. Dîv�n, C. I, s. 160, b. 1512-1513; C. 

II, s. 291, b. 2382; s. 369, b. 3090-3091; C. III, s. 35, b. 225-2261; s. 334, b. 3281-3282; C. IV, s. 134, 

b. 1209; s. 243, b. 2322; C. V, s. 293, b. 3484; C. V, s. 366, b. 4731. 

178 Mektuplar, s. 10, Mektup: III; bkz. Mesnevî, C. I, s. 170, b. 2121; C. VI, s. 395, b. 44-45 

(Sultan Veled‟in tamamlaması). 

179 Mesnevî, C. I, s. 150, b. 1878-1879; C. IV, s. 151, b. 1854-1855; Dîv�n, C. IV, s. 315, b. 

3045. 

180 Mesnevî, C. IV, s. 160, b. 1979-1980. 

181 Fîh, s. 306-307. 

182 Rûbailer, C. I, s. 110, Rub�i: 536. 

183 Rûbailer, C. II, s. 258, Rub�i: 1251. 

184 Rûbailer, C. II, s. 260, Rub�i: 1258. 

185 Fih, s. 35. 

186 Rûbailer, C. I, s. 45, Rub�i: 211. 

187 Dîv�n, C. V, s. 267, b. 3121-3122. 

188 Dîv�n, C. V, s. 90, b. 1026-1033. 

189 Dîv�n, C. V, s. 121, b. 1374. 

190 Dîv�n, C. IV, s. 331, b. 3196. 

191 Dîv�n, C. V, s. 329, b. 4033-4035. 

192 Fih, 326. 

193 Mesnevî, C. VI, s. 209, b. 2643. 

194 Mesnevî, III, s. 41, b. 515. 

195 Mesnevî, C. II, s. 3, b. 28. 

196 Fîh, s. 338. 

197 Mesnevî, C. II, s. 112, b. 1461. 

198 Mesnevî, C. II, s. 217, b. 2835. 

199 Fih, s. 260. 

200 Mesnevî, C. II, s. 165, b. 2154. 

201 Mesnevî, C. II, s. 3, b. 36. 

202 Mesnevî, C. III, s. 117, b. 1446. 

203 Efl�kî, Âriflerin Menkıbeleri, C. II, s. 392-393. 

MEVLÂNÂ'DA EYLEM BOYUTUYLA İNSAN



 755 

204 Mesnevî, C. III, s. 329, b. 4032. 

205 Mesnevî, C. II, s. 3, b. 36. 

206 Mesnevî, II, s. 133, b. 1734; C. VI, s. 43, b. 503. 

207 Mesnevî, C. II, s. 21, b. 256. 

208 Mesnevî, C. II, s. 21, b. 262. 

209 Dîv�n, C. VI, s. 209, b. 2043, 2047. 

210 Dîv�n, C. VI, s. 216, b. 2127-2130. 

211 Dîv�n, C. VI, s. 216, b. 2127-2130. 

212 Fih, s. 260. 

213 Mesnevî, C. III, s. 329, b. 4032. 

214 Fih, s. 288. 

215 Mektuplar, s. 148, Mektup: C. 

216 Dîv�n, C. V, s. 174, b. 1973; C. VII, s. 480, b. 6269. 

217 Bkz. Âr�f, 7/172. 

218 Dîv�n, C. VII, s. 65, b. 880. 

219 Dîv�n, C. V, s. 344, b. 4291. 

220 Bkz. �ztürk, Mevl�n� ve Ġnsan, s. 104. 

221 Fürüzanfer, Mevl�n� Cel�leddin, �ev. F. N. Uzluk, s. 352. 

222 Fürüzanfer, Mevl�n� Cel�leddin, �ev. F. N. Uzluk, s. 354. 

223 Efl�kî, Âriflerin Menkıbeleri, C. I, s. 707-708. 
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