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Öz 

Büyük mutasavvıf, fakih, şair ve düşünür Mevlâna Celâleddin-i 

Rûmî (1207-1273), Mesnevi’sinde birçok konuyu ele aldığı gibi vefa 

konusunu da bazen bir hikâyede bazen de bir hikâyenin içinde birkaç 

beyitte işlemiştir. 

Mevlâna’ya göre; vefa aşkı artırır. Akıllının cefası ve düşmanlı-

ğı, cahilin vefasından ve sevgisinden daha iyidir. Ahmağın vefası ol-

maz. Münafık dinde vefalı değildir; o yüzden her an yeminini bozar; 

ona güvenilmez. Allah Teâlâ, verdiği söze sadakatiyle ve vefakârlığıyla 

övünür. Allah’tan başkası vefalı değildir. Akrabadan, tanıdıktan gelen 

bir cefa, yabancının binlerce cefasına eşittir. Nefse eziyet etmeden us-

lanmaz, vefalı olmaz. Nefis, sözünde durmaz; o yüzden öldürülmesi ge-

rekir. Sonsuz devlet ve ikbal, uhrevî saadet vefalı olanlarındır. Kötü 

ahit, vefasızlık, çürümüş kök gibidir; meyveden ve güzellikten kesilmiş-

tir. İnsan, Allah’a verdiği sözde durursa Allah da ona verdiği sözde du-

rur. Miras malının vefası yoktur. 

Bu çalışmada, Mevlâna’nın Mesnevi’sinde vefa ve ahde vefa ile 

ilgili sözleri tespit edildi. İlgili sözler veya beyitler, Türkçe manzum çe-

virileri ile birlikte yorumlanmaya çalışıldı. 

Anahtar Kelimeler: Mevlâna, vefa, ahde vefa, Mesnevi’de vefa. 
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Abstract 

Mawlana Jalal-ud Din Rumi (1207-1273); the great sufi, canon-

ist, poet and thinker, handles the topic of fidelity in sometimes stories 

and sometimes doublets along with many other topics in his Masnawi. 

According to Mawlana, fidelity enhances love. The oppression 

and enmity of the intelligent is better than the fidelity and love of the 

illiterate. The idiot is not faithful. The hypocrite is not faithful in reli-

gion, therefore he can breach of his oath anytime, he cannot be trust-

ed. Allah praises himself for the loyalty and fidelity towards his word. 

No one is faithful, but Allah. An oppression from a relative, an ac-

quaintance equals to the thousands of them coming from a stranger. 

The self cannot settle down and be faithful, unless it is oppressed. The 

self does not honour his word; therefore, it has to be killed. The eter-

nal state, fortune and ethereal prosperity belong to the faithful ones. 

Insincere oath, infidelity is like a decayed root; is deprived of the fruit 

and beauty. If a man delivers his word to Allah, Allah will honour his 

word, too. The inherited property has no fidelity. 

In this study, Mawlana’s words in his Masnawi on fidelity and 

honouring the word are determined. The concerning words and dou-

blets are examined and interpreted along with their Turkish transla-

tions. 

Keywords: Mawlana, fidelity, honouring the word, fidelity in 

Masnawi. 

 

Giriş 

Ahit, “bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, talimat vermek; söz vermek; 

itimat veren söz, taahhüt, yükümlülük, kendi kendine söz vererek bir işi üzerine al-

mak; ant, antlaşma…” anlamlarına gelir. Ahitte hem yemin, hem de kesin söz verme 

anlamı vardır. Yemin ahdin dinî ve kutsî yönünü, söz verme ise ahlâkî yönünü teşkil 

eder.  

Allah Teâlâ, peygamberleri vasıtasıyla insanlardan ahit almıştır. İsrailoğulla-

rından, namaz kılıp zekât vereceklerine, peygamberlerine inanıp onları destekleye-

ceklerine ve Allah’a güzel takdimelerde bulunacaklarına, faizsiz borç vereceklerine, 

Allah’tan başkasına tapmayacaklarına, anaya babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünle-

re iyilik edeceklerine, birbirlerinin kanlarını dökmeyeceklerine, birbirlerini yurtların-

dan çıkarmayacaklarına dair söz almıştır. Fakat onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine 

getirmemiş, ahitlerini bozmuş ve bunu alışkanlık haline getirmişlerdir. Musa’ya karşı 

geldikleri için üzerlerine azap çökünce bunun kaldırılmasını istemişler, Musa da on-

lara, Allah’a verdikleri sözü hatırlatmıştır. Çünkü Yahudiler ne zaman Allah’a söz 
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vermişlerse, içlerinden çoğu ahitlerini bozmuştur. Allah, Hristiyanlardan da ahitler 

almış, fakat onlar sözlerinin bir kısmını unutmuşlardır. Önceki ümmetlerden ahit 

alınmış olmasına rağmen, Hz. Muhammed’den ümmeti adına bir ahit alınmamıştır. 

Ancak Peygamber’e baş eğip tâbi olanlar övülmüş, sözünden dönenlerse yerilmiştir.1 

Vefa; “sözünde durmak, sözünü tutmak, verdiği sözü yerine getirmek, verdiği 

sözden dönmemek; borcunu ödemek; özü ve sözü doğru olmak, dostlukta ve bağlı-

lıkta sebat etmek, kendini sevenleri, kendisine iyiliği dokunanları unutmamak, dost-

larıyla ilgiyi kesmemek, sevgi, dostluk, samimiyet…”2 gibi anlamlara gelir. Bu güzel 

vasıflara sahip, vefası olan, sözü ve sevgisi geçici olmayan kimseye vefakâr ya da 

vefalı denir. Bunun zıddı nankördür, iyilikbilmezdir. Kadir kıymet bilmeye, kendisi-

ne yapılan iyiliği unutmamaya, kısacası yukarıdaki güzel hasletlere sahip olmaya da 

vefakârlık denir. Vefanın, vefakârlığın zıttı nankörlüktür. Nankörlük, iyiliğin kadrini 

bilmemek ya da kendisine yapılan iyiliğe kötülükle karşılık vermektir. 

Vefakâr olanlar, kendilerine iyilik edenleri unutmazlar. En büyük vefakârlık, 

insanoğlunun ruhlar âleminde olduğu gibi Allah Teâlâ’yı tek yaratıcı, tek ilah olarak 

tanıması ve bu sözünün gereği olarak Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmesi; 

Allah’ın verdiği bütün nimetlerin kıymetini bilip gereği gibi hareket etmesi ve yara-

tanına borcunu ödemesidir. En büyük nankörlük ise kulun, yine ruhlar âleminde 

Rabb olarak tanıdığı yaratanını inkâr etmesi, verdiği nimetlere şükretmemesi, O’na 

isyan etmesidir.  

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Mesnevi’sinde birçok konuyu ele aldığı gibi vefa 

veya ahde vefa konusunu da bazen bir hikâyede bazen de bir hikâyenin içinde birkaç 

beyitte işlemiştir. Bunlar: 

Vefa aşkı artırır. Suret, âşığın vefasını değiştiremez. 

Vefa, aşkı artırır. Suret, âşığın vefasını değiştiremez; vefa da başka bir sureti 

tercih edemez. Vefa, aşkın artmasını gerektirir; bu yüzden suret âşığın vefasını de-

ğiştiremez. Vefa, aşkın meyvesidir. 

 چون وفا آن عشق را افزون می کند
 

 کنودکی وفا صورت دگرگوون می 
 

Vefa artırıyorsa o aşkı, 

Suret nasıl değiştirir vefayı.3 

                                                                       
1 Abdurrahman Küçük, “Ahid”, DİA, İstanbul 1988, I, 532-533. 
2 www.tdk.gov.tr; www.vajehyab.com 
3 Mevlâna Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Mesnevî-i Ma‘nevî (tsh. Reynold Alleyne Nicholson), 

Tahran 1371 hş., II, 234 (b. 707); Zemânî, Kerîm, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i Ma‘nevî, Tahran 1382 hş, 

II, 207-208. 

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.vajehyab.com/
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Akıllılardan gelen cefa, cahillerin vefasından daha iyidir. 

Akıllılardan gelecek cefa cahillerin vefasından daha iyidir; çünkü Hz. Pey-

gamber “Akıllının düşmanlığı cahilin dostluğundan ve sevgisinden daha iyidir.”4 

buyurmuştur.  

 ای ز تووو موور آهوورا صا را صوو ا
 از عاقووج ا وواری گوور رود هزا کوو

 گ ووپ غامووامدر عووداوت از  وورد
 

 ای ا وووای توووو  کووووتر از وفوووا 
 از وفووای اوواآنن آن وووه وووود

 صوری کوه از ااآوج رهودوصتر از م
 

Ey gökleri saf ve berrak kılan,  

Ey cefası vefadan daha iyi olan!  

Çünkü bir cefa gelse akıllıdan, 

O daha iyidir cahillerin vefasından.  

Peygamber, “Akıllının düşmanlığı, adaveti,  

Cahilin sevgisinden daha iyidir.” dedi.5 

Bir emirin ağzına yılan giren birisini incitmesi hikâyesi bunun güzel bir ör-

neğidir: 

Akıllı birisi, atına binmiş gidiyordu. Birden uyuyan bir adamın ağzına bir yı-

lanın girmekte olduğunu gördü. Hemen yılanı ürkütüp kaçırmak için atını koştur-

maya başladı; fakat fırsat bulamadı. Uyumakta olan adama şiddetlice birkaç topuz 

vurdu. Topuzun acısı adamı bir ağaç altına kadar kaçırdı. Orada çürük elmalar var-

dı. Atlı, elmaları adama yedirdi. Adam o kadar elma yedi ki ağzından dökülmeye 

başladı. Adam, “Beyim, ben sana ne yaptım? Eğer bana bir kastın varsa vur kılıcı-

nı, dök kanımı! Seni gördüğüm zaman ne kötü zamanmış! Ne mutlu senin yüzünü 

görmeyene! Dinsizler bile suçsuz, günahsız, az çok bir şey yapmadan böyle bir 

zulmü reva görmezler!” diye bağırmaya başladı. Bunları söylerken ağzından kan 

akıyor ve sürekli “Yarabbi cezasını sen ver!” diye bağırıyor, ona beddua ediyordu. 

Atlı ise “koş koş!” diye onu dövüyordu. Adam, topuzun acısından ve atlının korku-

sundan koşmaya başladı. Hem koşuyor hem yüzüstü düşüyordu. Karnı toktu, uyku 

gözünden akıyordu, yorgundu. Ayağında, yüzünde yaralar çıktı. Atlı, adamı akşa-

ma kadar koşturdu. Nihayet, adamın safrası kabardı, kusmaya başladı. İyi, kötü ne 

yediyse hepsini kustu. Bu esnada yılan da içinden dışarı çıktı.  

                                                                       
4 Bu hadisin tam metni, “Ey oğlum! Akılsız kişinin dostluğundan sakın; çünkü o sana fayda ver-

mek ister, ama zarar verir.” şeklinde olup Nehcu’l-belâga’da yer almaktadır (Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i 

Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 272). 
5 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 288 (b. 1875-1877). 
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Adam, ağzından çıkan yılanı görünce kendisine iyilik eden atlıya saygı gös-

terdi. O kapkara, çirkin, heybetli yılanı görünce bütün dertlerini unuttu. Dedi ki: 

“Sen, ya rahmet Cebrail’isin ya da nimet sahibi Tanrı’sın. Ne kutlu saatmiş ki beni 

gördün. Ölüydüm, bana yeni bir can bağışladın. Sen, beni analar gibi aramaktay-

ken, ben eşekler gibi senden kaçıyordum… Ne mutlu yüzünü görene yahut ansızın 

senin bulunduğun yere ulaşana! Temiz ruh bile seni övmüş; bense sana kötü sözler 

söyledim. Fakat efendim, onları ben söylemedim, bilgisizliğim söyledi. Birazcık 

olsun, bu durumu bilseydim, böyle abes sözler söyler miydim? Ey iyi huylu, bunu 

bana birazcık çıtlatsaydın seni çokça överdim. Fakat susuyor, kızıyor, bir şey söy-

lemeden başıma vuruyordun. Başım sersemleşti, aklım başımdan gitti… Ey güzel 

yüzlü, işi güzel adam, affet. Söylediğim sözleri deliliğime say!...” Atlı, “Eğer ben, 

bu durumu biraz çıtlatsaydım o an ödün patlar, ölürdün… Eğer sen içindeki yılanı 

bilseydin ne elma yemeye takatin kalırdı, ne yürümeye, ne de kusmaya. Küfürlerini 

duyuyordum, ama duymazlıktan gelip eşeği sürüyor; içimden de “Rabbim, sen ko-

laylaştır…” duasını okuyordum. Sebebini söylememe izin yoktu, ama seni kendi 

haline de bırakamazdım. Her an gönlümdeki dert yüzünden, “Yarabbi, kavmimi 

sen doğru yola ilet, çünkü onlar bilmiyorlar,’ demekteydim” dedi. O dertten kurtu-

lan adam secdeler ediyor ve ey benim mutluluğum, talihim ve definem! Ey yüce 

kişi! Bu zayıfın sana şükretmeye gücü yok; bende o çene, o ağız yok ki sana şük-

retsin; mükâfatını Allah versin.” demekteydi. İşte, akıllı kimselerin düşmanlığı 

böyledir; onların zehirleri bile cana neşe verir. Ahmağın dostluğu ise eziyettir, sa-

pıklıktır.6 

 عوواقنن زروون هووان وووود یِدشوورن
 اولووه وووود ر وول و  وون  دوهووتیِ

 

 اووان وووود ارشووان اوتصووا ِ زآوورِ 
 اروون اکارووپ وشوونو از وصوور م ووا 

 

Akıllıların düşmanlığı böyledir;  

Onların zehirleri bile cana neşe verir.  

Zahmet verir, saptırır ahmakla dost olmak;  

Şu hikâyeyi de dinleyiver örnek olarak:7  

Güçlü, kuvvetli bir adam yolda giderken ansızın kızgın bir ejderhanın bir ayıyı 

avladığını ve yemek için inine götürmekte olduğunu görür. Adam, öne atılır ve ej-

derhayı öldürüp ayıyı kurtarır. Ayı, adamın iyiliğini görünce ona dost olur ve peşin-

den yola düşer. Adam uzun bir yol kat ettikten sonra yorgun ve bitkin bir yerde din-

lenir; başını yastığa koyar ve uykuya dalar. Ayı da şefkatli bir bekçi gibi onun başını 

bekler. Bu esnada iyiliksever, bilge bir insan bu durumu görür, gider, adamı uyandırır 

                                                                       
6 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 288-290 (b. 1878-1931); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, II, 473-483. 
7 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 290 (b. 1930-1931) 
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ve “Bu ayı kimin nesi, senin yanında ne işi var? Dikkatli ol; onun dostluğuna, sevgi-

sine güvenme; senin için iyi olmaz!” der. Ayının dostluğuyla mutlu olan o saf adam, 

nasihat eden bu adamın sözünden incinir ve “Git işine, hasedinden böyle diyorsun; 

bir hayvanın benimle dost olduğunu göremiyorsun!” der. İyiliksever adam, “Ahmak-

ların sevgisi aldatıcı bir sevgidir, benim bu hasedim onun sevgisinden iyidir. Be 

adam, gel benimle bir ol da o ayıyı defet. Hemcinsini bırakıp ayıya güvenme!” derse 

de saf adam, “Git, git hasetçi herif, kendi işine bak” der. O Müslüman adam, kızarak 

ve içinden la havle diyerek ahmak adamı bırakır gider. Adam tekrar uykuya dalar. Bu 

esnada birkaç sinek o adamın yüzüne konar, onu rahatsız eder. Ayı, adamın yüzün-

den sinekleri kovaladıkça onlar tekrar konarlar. Ayı, sinekleri ezmek ve kendi veli-

nimetini rahatlatmak için kocaman bir taş alır, getirir ve uyuyan adamın suratına vu-

rur. Taş, adamın suratını paramparça eder ve adam ölür.8  

Ahmağın sevgisi ayının sevgisi ve vefası gibidir. Ahmağın vefası olmaz, ah-

di gevşek, anlaşması bozuktur; sözü büyük, vefası zayıftır. 

Ahmak adam, yemin etse bile ona inanmamalı. Yalan söyleyen adam, yemi-

nini bozar; o dürüst değildir; onun hilesine, yeminine aldanmamalı. Onun aklı esir-

dir; nefsi ise bey. Binlerce defa Mushaf’a yemin etse bile onun yeminine, verdiği 

söze inanmamalı; çünkü ağır yeminle bağlanan nefis kendini daha fazla dağıtır. 

Sen, onun “Ey iman edenler! Sözleşmelerinizi yerine getirin, anlaşmalarınıza sadık 

kalın! (5 Mâide 1)” hükmünden ümidini kes. “Yeminlerinizi koruyun, onlara sadık 

kalın! (5 Mâide 89)” hükmünü ona söyleme. Kiminle sözleştiğini bilen kişi, bede-

nini iplik eder, onun etrafını örer, sözünün gereğini yapar.9 Nitekim ayet-i kerimede 

“Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu 

tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar... Yeminleri-

nizi koruyun (onlara sadık kalın). Allah size ayetlerini açıklıyor; umulur ki şükre-

dersiniz! (Kur’ân-ı Kerîm, 5 Mâide 89) buyurur. 

  ور  آمود رنوان اولوه مصورِ مصرِ
 او هستسپ و ورران و  ویا  عصدِ

 گر  ورد هووگند آوب وواور مکون

 د دروغهوگند گ وت  و ووی هچو ک

 او اهووار او مارهووپ و عنووجِ   وو ِ

 اوهپ کوان او مصرهپ و مصرِ کانِ 

 او زفووپ و وفووای او   اوو  گ وپِ
 نکژهوو   وشووکند هوووگند مووردِ

 دوغه تو ما پ از مکر و هوگندش و

 صد آزاران مص     ود  ورده گار

                                                                       
8 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 290, 294-295, 297-298, 300; Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, II, 485-486. 
9 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 300 (b. 2130-2140); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, II, 534-536. 
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 وی هووگند غاروان وشوکند ه کچو

 تر گوردد ازآن  و  آشو ته هزا ک

 الی ن ودش دهوپ شووتو ز اَوفووا وِو

 دا د عصود ووا کوه موی کنود هوا ک
 

 گر  ورد هووگند آوب آن وشوکند

 گوران که کنی ونودش ووه هووگندِ

 کب ووووا او م وووورروووا َظووووا اَا َاِ

 او تنود تن کند چوون توار و گوردِ
 

Ahmağın sevgisi ayının sevgisi gibidir kesin;  

Kini sevgidir, sevgisi ise kin.  

Onun ahdi gevşek, harap ve zayıf; 

Onun sözü büyüktür ama vefası zayıf.  

Ant içse bile inanma ona;  

Yalancı adam bozar andını da.  

Mademki yeminsiz sözü yalandır be  

Aldanma onun hilesine, yeminine de.  

Onun nefsi bey, aklı ise esirdir;  

Farz et yüz binlerce defa Mushaf’a yemin etmiştir!  

Mademki yeminsiz ahdini bozar,  

Yemin etse, onu da bozar.  

Çünkü ağır yeminle bağlanan nefis,  

Kendini fazla dağıtır, perişan eder [pis]. 

Sen, onun “Sözleşmelerinizi yerine getirin!” [sözün]den ümidini kes;  

Ona “Yeminlerinizi koruyun!” hükmünü söyleme, [sözü kısa kes]:  

Kiminle sözleştiğini bilen kişi, 

Bedenini iplik eder, örer onun çevresini.10 

Vefasızların lütfuna, iyiliğine aldanmamalı; onlar yıkık köprü gibidirler. 

Canı gönülden, istemeden ağza gelen hoş sözler, külhanda biten yeşilliğe 

benzer. O yeşilliğe uzaktan bakmalı, geçip gitmelidir; onlar yemeye, koklamaya 

değmez. 

Vefasızların lütfuna, iyiliğine aldanmamalı; çünkü onların iyiliği yıkık köprü 

gibidir. Bu söze kulak vermeli, iyi dinlemeli. Öyle ki bilgisiz bir adam oraya ayak 

bassa, hem köprü yıkılır hem de adamın ayağı kırılır. 

                                                                       
1 0 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 300 (b. 2130-2140). 
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 رد وی د  و اوان در زووانآلط  ک
 آووب ز دورش ون وور و ا وودر گوو ر

 ووی وفاروان آوان مورو هوی لط ِ
 گوور قوود  را اوواآلی ووور وی ز وود

 

 ۀ توون وووَد ای دوهوتانآرچو هدز 
  وووردن و وووو را  شووارد ای غسوور

 وروران ووود  اکوو شونو ن غوجِآک
 وشووکند غووج وآن قوود  را وشووکند

 

Gönül istemeden ağza gelen hoş sözler,  

Dostlar, külhanda biten yeşilliğe benzer.  

[O yeşilliğe] uzaktan bak da geç git;  

Ey oğul! Onlar yemeye, koklamaya değmez, [bırak git].  

Vefasızların iyiliğine aldanma sakın;  

İyi dinle, yıkık köprüdür [iyiliği onların]. 

Bilgisiz biri ayak basarsa oraya, 

Yıkılır köprü, kırılır o ayak da.11 

Münafık, yalancı adam dinde vefalı değildir; o yüzden her an yeminini bo-

zar; onlara güvenilmez.  
Münafıkların, yalancıların dinde vefası yoktur; onlar her zaman ve her yerde 

yeminlerini, anlaşmalarını bozarlar. Onlar, koltuklarına Kur’an’ı Kerîm’i alıp gel-

seler, yemin de etseler, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkârlarını pekiştirmek, 

müminlerin arasını açmak için gelirler; onların yeminine kanmamalı; çünkü onlar 

yeminlerinde samimi değildirler, yalancıdırlar.12 Doğruların yemine ihtiyaçları yok-

tur; çünkü onların gözleri aydındır, nurludur. Ahitlerini, anlaşmalarını bozmak ah-

makların işidir. Yemini tutmak, ona vefalı olmak sakınanların, muttakilerin, Müs-

lümanların işidir. 

 ومووج آوور منووافق مصوو  ی زروورِ

 تی اهوپنّن ا وصر هوگندان که اررا
 هوووی غامردوور واوواورد از د ووج 

 تی اهوپزا که هوگندان کژان را هنّ
                                                                       

1 1 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 334 (b. 2140-2143); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, II, 699-700. 
1 2 Hz. Peygamber zamanında münafıklar, Müslümanları bölmek, araya fitne fesat sokmak için bir 

mescit inşa eder ve Hz. Peygamber’den dua edip ibadete açmasını isterler. Hz. Peygamber, savaş hazır-

lıklarıyla meşgul olduğunu, savaştan dönünce geleceğini söyler. Seferden dönüşünde münafıklar tekrar 

aynı taleple geldiklerinde, Hz. Peygamber bu mescitte namaz kılmak üzere oraya gitmeye hazırlanırken 

Tövbe suresinin 107-110. ayetleri nazil olur. Bu uyarı üzerine Hz. Peygamber bu mescidi yıktırır. “Za-

rarlı eylemler gerçekleştirmek üzere yapılmış mescit” anlamına gelen ve yıkılan bu yapı Mescid-i Dırâr 

adıyla anılır (Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 333-336 (b. 2825-2887); https://kuran.diyanet.gov.tr/ tef-

sir/Tevbe-suresi/107-110-ayet-tefsiri). 

https://kuran.diyanet.gov.tr/%20tefsir/Tevbe-suresi/107-110-ayet-tefsiri
https://kuran.diyanet.gov.tr/%20tefsir/Tevbe-suresi/107-110-ayet-tefsiri
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 کوژ در درون وفوا چون  دارد موردِ
 هووگند  اسوپ راهتان را اااوپِ

 ما اق و عصود از اارنی اهوپ  نضِ
 

 آوور زمووا ی وشووکند هوووگند را
 روشنی اهوپ زا که ارشان را دو چشبِ

 تنوی اهوپ ارران و وفا کوارِ ا ظِ
 

Her münafık, bir Mushaf alıp koltuğuna 

Düzen kurmak için geldiler Peygamber’in yanına; 

Yemin etmeye geldiler; çünkü yemin kalkandır; 

Zira yeminler yalancıların alışkanlığıdır. 

Yalancı kişinin yoktur dinde vefası; 

Her zaman bozar yeminini, andını. 

Doğruların yemine ihtiyaçları yoktur; 

Çünkü onların gözleri aydındır, nurludur. 

Ahdini, anlaşmalarını bozmak ahmakların işidir.  

Yemini tutmak, vefalı olmak sakınanların işidir.13 

Bazı insanlar vardır, nimete şükretmezler; vefada hayvanlardan da aşağıdır-

lar. Bazı hayvanlar da vardır, vefalıdır, bir parça ekmek verilen kapıya hizmetkâr 

olur, o kapıdan başka bir kapıya gitmeyi nankörlük addeder, vefasızlık sayarlar. 

Allah, insanı en güzel biçimde yaratmış; kendi sıfatlarından ona lütufta bu-

lunmuş, ona akıl ve irade vermiş; peygamberler göndererek kendisini tanıtmış, 

emir ve yasaklarını bildirmiş; bütün âlemi onun hizmetine sunmuş, buna karşılık 

ondan kendisine kulluk etmesini istemiştir. Varlıkların en şereflisi olmak da en al-

çağı olmak da insanın iradesindedir. Allah Teâlâ, “Biz insanı en güzel biçimde ya-

rattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik (Kur’ân-ı Kerîm, 95 Tin 4-5).” buyu-

rur. En güzel biçimde yaratılan insan, iman edip sâlih amel işlemediği, dünya ve 

ahiret için yararlı işler yapmadığı, Allah’ın kendisine verdiği, yaratılmışların en 

mükemmeli kılabilecek imkânları kötüye kullandığı için, hayatın başlangıç nokta-

sından ileriye doğru gitmek yerine geriye, hayvanlar âlemine doğru gitmiş, hatta 

daha da alçalmıştır.14 

Evet, bazı insanlar, bezm-i elestte Allah’a verdiği sözü unutmuş ya da heva 

ve hevesine uyarak, Allah’ın verdiği bunca nimete, bunca ikrama karşılık O’na 

nankörlük etmiş, neticede hayvanlardan da aşağı bir yaratığa dönmüştür. Sebe hal-

kının durumu bunun bir örneğidir: 

                                                                       
1 3 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 335-336 (b. 2871-2875). 
1 4 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Tin-suresi. 

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Tin-suresi
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Allah, Sebe halkına pek çok iyilik ve ihsanda bulunmuş, onlara rahatlık ve 

bolluk vermiş, huzurlu bir ortam sağlamış, yüz binlerce köşk, bağ ve bahçe ihsan et-

miştir. Kötü yaradılışlı insanlar buna şükretmemiş, vefa ve sadakatte köpekler kadar 

bile olamamışlardır. Öyle ki bir köpeğe bir kapıdan bir parça ekmek verilse o kapının 

hizmetkârı olur, o kapıya bekçi kesilir, yabancı bir kimseyi içeriye sokmaz. Ev sahip-

leri tarafından ona eziyet edilse, azarlansa, yiyeceği lâyıkıyla verilmese bile o kapıyı 

bırakmaz; orada kalır, başka bir kapıya gitmez. O kapıdan başka kapıya gitmeyi nan-

körlük addeder, vefasızlık sayar. Oraya yabancı bir köpek gelse, oradaki köpekler, 

onu gece gündüz uyarır, tedip ederler; “İlk konağına git; orada yedin içtin; o nimetin 

hakkı, kendini oraya bağlamandır.” derler. “Yerine git, o nimetin hakkını öde, kusur 

etme, tembellik etme!” diye onu ısırır, uyarırlar.15 

 هوودا را ووو  فووراغ داد اووق اآووجِ
 رگووان آن   زارد وود آن ووود شووکرِ

 ۀ  ووا ی ز درموور هوو ی را لنروو
 شووووددر می غاهووودان و اوووار ِ

 آب ور آن در واشدش وواش و قورار
 ور ه ی آرود  رردوی روز و شو 

   منزلسووپه اوّکووه ووورو آ  ووا کوو
 گز دش که ورو ور اای  وور می

 

 صد آوزاران قصور و اروا صوا و وواغ 
 در وفووا وود وود کرتوور از هوو ان

 ونودد کرورچون رهود وور در آری
 رودگرچه ور وی اور و ه تی موی

 ک وور دارد کوورد  اووری ا تاووار
 کننوود آن د  اد آن هوو ا   می

 دلسووپ آن  یرووپ گروگووانِ اووقّ
 ا آن  یروپ فورو م و ار وو اقّ

 

Hak Teâlâ Sebe halkına büyük bir genişlik verdi;  

Onlara yüz binlerce köşk, bağ ve bahçe ihsan etti.  

O kötü yaradılışlı insanlar buna şükretmediler;  

Vefada köpeklerden daha aşağı, daha alçak idiler.  

Ne zaman ki bir köpeğe kapıdan bir lokma ekmek verilir, 

O kapıya geldi mi hizmet kemerini bağlar, hizmetçi kesilir.  

O kapının bekçisi olur, [almaz içeriye yabancıyı]; 

Ona eziyet edilse, azarlansa bile [terk etmez o kapıyı].  

O kapıda kalır, yerleşir oraya, [gitmez başka bir kapıya];  

Nankörlük, vefasızlık sayar, gitmeyi başka bir kapıya. 

Oraya yabancı bir köpek gelse, gece gündüz demezler, 

                                                                       
1 5 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 397 (b. 285-292); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i Ma‘nevî, 

III, 93-94. 
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Oradaki köpekler, o an onu uyarır, tedip ederler:  

[Hâl diliyle derler o köpeğe] “Git oraya, ilk konağına; 

[Yediğin] nimetin hakkı, gönlünü bağlamandır oraya. 

Isırırlar onu, önceki yerine git diye,  

O nimetin hakkını öde, tembellik etme diye.16 

Köpekler vefalıdır; vefa ve sadakat örneğidirler. 

Yukarıda ifade edildiği gibi ne zaman ki bir köpeğe kapıdan bir lokma ek-

mek verilse, o kapıya geldi mi, hizmet kemerini bağlar, o kapıya, o hane halkına 

hizmetçi kesilir. O kapının bekçisi, muhafızı olur, yabancı bir kimseyi içeriye al-

maz. Ona eziyet edilse, azarlansa bile, o kapıyı terk etmez. 

Mevlâna, köpeklerin vefasını ve sadakatini yine aynı defterde Sebe halkının 

hikâyesinin devamında gelen “Hastaların İsa (a.s)’ın ibadethanesinin kapısında 

onun duasıyla şifa bulmak için her sabah toplanmaları” hikâyesinde de dile geti-

rir:17 

Kör, topal, çolak, kötürüm, her yerden insanlar, Hz. İsa’nın nefesiyle hasta-

lıklardan kurtulmak için her sabah onun ibadethanesinin kapısında toplanırlardı. 

Hz. İsa da ibadetini yapıp evradını bitirince dışarı çıkar, çeşitli hastalığa yakalan-

mış birçok insan görürdü. Hz. İsa, onlara “Ey hastalıklara, bela ve musibetlere ya-

kalanmış insanlar! Allah hepinizin de dileklerini kabul etti. Haydi, eziyetsiz ve 

zahmetsiz Hak Teâlâ’nın bağışlamasına, O’nun ikramına nail olmak için [O’nun 

huzuruna] gidiniz.” derdi. Neticede Hz. İsa’nın duasıyla onların hepsi sağlığına ka-

vuşur, mutlu ve neşeli bir şekilde evlerine giderlerdi. 

Bundan sonra Mevlâna, sözü başka bir muhataba döndürür; onun da bu za-

mandaki din ve iman erleri sayesinde birçok hastalıktan ve beladan kurtulduğunu, 

birkaç kere topallığının ve çaresizliğinin giderildiğini, canının gamdan ve eziyetten 

azat olduğunu hatırlatır; şükürsüzlüğünün Tanrı erlerinden içtiği bal şerbetini unut-

turduğunu söyler, aklını başına almasını, kendine gelmesini öğütler; gönül erlerinin 

kendisinden incindiğini hatırlatır ve “Tez bul onları, bağışlanma dile, bulut gibi 

gözyaşı dök de onların gül bahçesi sana açılsın, sana olgunlaşmış meyveler dökül-

sün. O kapıda dön dolaş, Ashab-ı Kehf’in köpeğiyle yoldaşsan, köpekten aşağı ol-

ma!” diyerek vefa ve sadakatte köpekleri örnek verir. Çünkü köpekler, ekmek ye-

dikleri kapıya sadıktırlar; kendi içlerinden bu sadakatlerine aykırı hareket eden di-

ğer köpekleri, hâl diliyle uyarır, onlara edepli olmalarını, kemik yedikleri ilk kapı-

ya gidip, sımsıkı sarılmalarını, hakkı gözetmelerini, o kapıyı terk etmemelerini 

                                                                       
1 6 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 397 (b. 285-292). 
1 7 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 398-399 (b. 298-322); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, III, 97-100. 
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öğütlerler. Hatta edeplensin, oraya gitsin, ilk durağında kurtuluşa ersin diye onu ısı-

rır, onu mahallerine dahi sokmazlar. 

 تووووو و فراموشوووویِّ هپاهوووویّ ا

 الاوور  آن راه ووور تووو وسووته شوود

 زودشووان دررووا  و اهووتم ار کوون

 تووا گلستا شووان هوووی تووو وشووک د

 کب از هگ مداش ،آب ورآن در گرد
 چون ه ان آب مر ه ان را  اص ند

  وووردی اهووت وان   کووهاوّ آن درِ

 گز وودش تووا ز اد  آ  ووا رودمی

 طوا ی وورو گز دش کای هگِمی

 ور آران در آرچو النه وسوته وواش

 وفووای مووا مدوواش  نووضِ صووورتِ

 مر ه ان را چوون وفوا آمود شویار

 وفاری چون هو ان را عوار ووودوی
 

 تووو  وشوویِّورد آن عسجآروواد  وو 

 د  از توو  سوته شود اآجِ چون د ِ

 زار کوون آایآرچووو اوووری گررووه

 آووای غ تووه ووور  ووود وا ک وودماوه
 تاشکص  ار شدهتی  وااه وا هگِ

 ۀ اوّ  ودنووودکوووه د  ا ووودر  ا ووو

 آن را مران ،ه پ گار و اق گزار

 ح شوووود لِووولوووان م اوّ وز منوووا ِ

  یرتووپ رووا ی مشووو وووا ولوویّ

 غاهوودان و چاوووب و وراسووته ووواش

 وفوواری را مکوون واصوووده فوواشوی

 رو هوو ان را  نووگ و ووود امی ماووار

 وفوواری چووون روا داری  رووودیو
 

[Ey gafil!] Şükürsüzlüğün, unutkanlığın senin 

Hatırlatmıyor sana o bal şerbetini içtiğini  [dilin]! 

Kuşkusuz o yol kapanmıştır sana; 

Çünkü gönül ehlinin gönlü kırılmıştır sana. 

Tez bul onları, bağışlanma dile; 

Bulut gibi gözyaşları dök, ağlayıp inle.  

Ağla ki onların gül bahçesi açılsın sana, 

Olgunlaşmış meyveleri dökülsün sana. 

O kapıda dön dolaş, köpekten aşağı olma, 

Yoldaşsan Ashab-ı Kehf’in köpeğiyle, [âsi olma]. 

Köpekler bile öğüt verirler diğer köpeklere 

Gönlünü [ekmek yediğin] ilk eve bağla diye. 

[Haydi, git,] kemik yediğin ilk kapıya 

Sımsıkı sarıl, hakkı gözet, onu bırakma. 
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Isırırlar onu edeplensin, oraya gitsin diye, 

O ilk durağında kurtuluşa ersin diye. 

Isırırlar onu: “Ey azgın köpek, git 

Velinimetine âsi olma, [sakın, ey it]. 

Bağlan o kapıya, halka gibi [ol], 

Bekçi ol, çevik ol, örnek ol. 

Bizim vefakârlığımızın aksine iş yapma; 

Vefasızlığı boş yere [her yere] yayma. 

Vefakârlık madem şiarı oldu köpeklerin; 

Git, adını kötüye çıkarma bizlerin. 

Vefasızlık madem ardır, ayıptır köpeklere; 

Nasıl reva görürsün vefasızlığı kendine?18 

Mevlâna, köpeklerin vefakârlığını bir başka yerde de dile getirir. Öğrencinin 

hocasına vefasızlığını kınarken köpeklerin vefasını ve sadakatini örnek verir: 

 گوروود آن اهووتاد موور شوواگرد را
 

 پ ووا مون وفواای کب از هگ  است 
 

Öğrencisine der ki o hoca 

Ey köpekten de aşağı olan, hiç mi vefan yok bana!19 

Allah Teâlâ, sadakatiyle ve vefakârlığıyla övünür. 

Allah Teâlâ, Tövbe suresi 111. ayette20 kendi yolunda savaşırken öldüren ve 

öldürülen müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın 

almıştır. Bu, Allah’ın Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’ân’da yer almış gerçek bir vaadidir. 

Bu vaadinde de samimidir, sözüne O’ndan daha vefalı, daha sadık kimse yoktur; 

olamaz da.  

Mevlâna; Allah’ın, müminlerin verdikleri sözde durmalarını, hakkına riayet 

etmelerini, O’na kulluk borcunu ödemelerini istediğini hatırlatır. Tanrı haklarından 

sonra da anne hakkı gelir; çünkü o kerem sahibi Yüce Allah, insan anne karnında ce-

ninken annesini ondan alacaklı kılmıştır; annenin evladından alacağı hakları vardır. 

İnsanoğlu hem Allah’ın haklarına hem de annenin haklarına riayet etmelidir. 

                                                                       
1 8 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 398-399 (b. 310-322). 
1 9 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, II, 274 (b. 1583). 
2 0 Allah, kendi yolunda savaşırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını, karşı-

lığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu, Allah’ın Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da yer almış 

gerçek bir vaadidir. Kim Allah’tan daha fazla sözüne bağlı olabilir! O halde yaptığınız bu alışverişten 

ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur (Kur’an-ı Kerîm, 10 Tövbe 111). 
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 اووق تیووالی ف وور آورد از وفووا

 اووق ا ردِّووووفوواری دان وفووا وی
 

  ووا ارِ صوودٍیَوفووی وِن اَگ ووپ مَوو 

 اوق  ودارد کو  هودق ور انوقِ
 

Hak Teâlâ vefakârlığıyla övündü de 

Dedi: “Bizden daha vefalı kimdir sözüne?” 

Bil ki Hakk’ın katında vefasızlıktır vefa bile; 

Zira ödeyemez Hakk’ın haklarını hiç kimse.21 

Allah hakkı, ana hakkından önce gelir, Allah hakkını bilmeyen eşektir. Al-

lah, bu dünyada da kuluyla beraberdir öbür dünyada da. O, bulanıklardan duruluk-

lar çıkarır, kulunun cefalarını vefa kabul eder. 

Tanrı hakkı, ana hakkından öncedir. Tanrı hakkını bilmeyen eşektir. Allah 

Teâlâ, kullarının kendisini anmasını ister; “çünkü benim hakkım hiç eskimez.” der. 

Devamla kullarına verdiği nimetleri, ikram ve bağışları hatırlatır. Allah, onları 

Nuh’un gemisinde korumuş, birçok lütuflarda bulunmuş; tufandan emin kılmıştır. 

Allah Teâlâ, kullarına vermiş olduğu bunca nimet ve bağış karşılığında onlardan 

kendisini Rab olarak tanıyıp kulluk borcunu ödemelerini ister: 

Sizi reddetmedim, atanızın atasının atasında korudum sizi. Mademki baş ol-

dun, ayağımla nasıl vururum sana; kendi iş yurdumu nasıl ziyan ederim? Fakat na-

sıl oluyor da vefasızlara kendini feda ediyor, kötü zanna kapılıp o tarafa doğru gi-

diyorsun? Bense unutmadan da uzağım vefasızlıktan da. Acaba benim yanıma gel-

sen, bana karşı kötü zan besler misin? Sen, kendine benzeyenlerin önünde iki bük-

lüm olursun ya işte onlar hakkında kötü zanda bulun. Nice ulu dostlar, yoldaşlar 

edindin. Sana, “Nerede onlar?” diye sorsam, “Gittiler!” dersin. İyi dostun yüce 

gökyüzüne gitti, kötülük dostunsa yerin dibine geçti. Sen, ara yerde kalakaldın, 

yardımsız, yardımcısız, kervandan geride kalan ateş gibi. Ey yiğit dost, yukarıdan 

ve aşağıdan münezzeh olanın eteğine sarıl. O, ne İsa gibi göklere ağar ne de Karun 

gibi yerlere batar. Sen, evinden ve dükkânından ayrılırsın, ama O, bu dünyada da 

seninledir, öbür dünyada da. O, bulanıklardan duruluklar çıkarır, cefalarını vefa sa-

yar. Cefada bulunursan noksandan kurtulup olgunluğa erişesin diye kulağını burar. 

Tarikatta virdini terk edersen, zahmete, sıkıntıya düşer, için daralır ya; işte bu ter-

biyedir; yani “Yapma, o eski ahdi hiç değiştirme!” demektir.22 

Allah’tan başkası vefalı değildir. 

                                                                       
2 1 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 399 (b. 323-324). 
2 2 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 399-400 (b. 325-350); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, III, 100-106. 
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İnsanoğlu kendisine dost ve arkadaş seçerken dikkatli olmalı; yanlış yapıp 

bir alçağı kendisine dost seçmemelidir. Ne anne ne baba, ne lala ne dadı, Allah’tan 

başka kimse vefalı değildir. 

 مو سی م وزرن  سوی را از  سوی

 توو ووا موادر و واووا ک اهوپ   ِا 

 تووو وووا دارووه و الال چووه شوود  وو ِا 
 

 عارروووپ واشووود درو آن مو سوووی 

 گر و ز اوق مو سوا پ را وفاهوپ

 داوق ع و   گر کسوی شوارد وماورِ
 

Aşağılık edip bir alçağı dost olarak seçme;  

Onun dostluğu geçicidir; dost görme. 

Ananla, babanla olan ünsiyetin nerede?  

Hak’tan başka dostların vefalı ise [onlar nerede?] 

Hak’tan başkası şayet dost idiyse sana, 

Ne oldu dadınla lalanla olan dostluğuna?23 

Akrabadan, tanıdıktan, soydan gelen bir cefa, yabancının binlerce cefasına 

eşittir. Çünkü insan, eşin, dostun cefada bulunacağını beklemez; daima onun lütfu-

na, vefasına alışmıştır. 

Mevlâna, Şehirli ve Köylü Hikâyesi’nde vefa konusunda bizlere çok güzel 

öğütler verir. Bir köylü her yıl bir şehirlinin evine gelir ve konuk olur; günlerce, 

hatta aylarca o evde kalır. Şehirli, köylüyü evinde ağırlar ve ihtiyacı olan her şeyi 

temin edip köyüne uğurlar. Bu misafirperverlik karşısında köylü, şehirliye ailesiyle 

birlikte köylerine gelmelerini, onları köyünde ağırlamak istediğini söyler. Şehirli 

işlerinin olduğunu söyler, gitmek istemez. Sekiz yıl böyle geçer, hatta bir on yıl 

daha buna eklenir. Neticede şehirli, çocuklarının da ısrarıyla köylünün davetini ka-

bul eder ve ailesiyle birlikte yola çıkarlar. Bir ay süren yorucu ve çetin bir yolcu-

luktan sonra köye varırlar. Köylünün evine gelir, kapısını çalarlar. Kapıyı açan 

köylü, şehirliyi ve ailesini tanımazlıktan gelir; onları evine almaz. Şehirli, köylü-

nün bu davranışından dolayı çılgına döner. Beş gün, geceleri soğuktan üşüyerek, 

gündüzleri sıcaktan yanarak kapıda beklerler. Şehirli köylüyü gördükçe, “Ben falan 

kişiyim, evimde aylarca seni ağırladım, soframda yemek yedin, adım da şu…” der. 

Köylü, “Olabilir, fakat sen kimsin, nesin, nasıl bir adamsın, ben ne bileyim! Ne se-

ni tanıyorum ne yerini! Ben gece gündüz Allah’ın işleriyle meşgul olan biriyim. 

Gönlümde Allah’tan başkası yok. Kendi varlığımdan bile haberim yok.” diye cevap 

verir. 

                                                                       
2 3 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 410 (b. 548-550). 
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Beşinci gece bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlar. Çaresiz kalan şehirli, 

köylünün kapısının halkasını dövmeye başlar ve “Ev sahibini çağırın!” diye bağırır. 

Köylü, yüzlerce ısrardan sonra kapıya gelir ve “Ne var!” der. Şehirli, “Bunca hak-

kımdan vazgeçtim, hiç olmazsa şu yağışlı gecede bize bir yer göster.” der. Köylü, 

bağcının kurtları beklerken sığındığı derme çatma bir kulübeyi gösterir ve “Sen de o 

görevi yapar, o zahmeti çekebilirsen, git orada kal.” der. Şehirli, kabul eder ve aile-

siyle o daracık yere sığınırlar. Bir süre sonra bir tepeden saldırmak için gelen bir kurt 

karaltısı görünür. Şehirli onu okla vurur. Hayvan düşerken yellenir. Köylü bunu du-

yup “Eyvah, eşeğimin sıpasını vurdun!” der. Şehirli, “kurttu” der. Köylü, “Hayır eşe-

ğin sıpasıydı, yellendi ya tanıdım ben. Onun yellenmesini tanırım.” der. Şehirli, “Va-

kit gece, insan geceleyin iyi göremez. Bu gece hem karanlık hem bulut var hem de 

şiddetli yağmur. Bu üç karanlık insanı yanıltır.” der. Köylü, “Hayır, bu yellenme be-

nim eşeğimin sıpasının yellenmesi.” deyince şehirli köylünün yakasına yapışır ve 

“Ey hilekâr, bu üç karanlık içinde eşeğin yellenmesini tanıyorsun da beni nasıl tanı-

mıyorsun? Gece yarısı eşek sıpasını tanıyan adam, gündüz dostunu nasıl tanımaz? 

Benim kendimden bile haberim yok, gönlüme Allah’tan başka bir şey sığmıyor ki!” 

diyordun, ama eşek sıpasının yellenmesi seni böyle rezil rüsva etti…” der.24 

Evet, insana yakınlarından, dostlarından, ailesinden veya sülalesinden gelen 

bir cefa, başkalarından gelecek binlerce cefadan daha ağır, daha acıdır. Çünkü in-

san yakınlarından ve dostlarından eza ve cefa göreceğini beklemez; aksine insanın 

ruhu, onların lütfuna ve vefasına alışmıştır; onlardan hep vefa ve sadakat bekler. 

  ور  و از روار و تدواررب ا ا از 
 د   نصاد وور اوور و ا واش هزا ک

 

 در گرا ی آسپ چون هاصود آوزار 
 اا    وگر وود وا لطو  و وفواش

 

Akrabadan, dosttan, soydan gelen bir cefa,  

[Yabancının] üç yüz bin cefası gibidir ağırlıkta.  

Çünkü onun eza ve cefada bulunacağını ummazdı, 

Canı onun lütfuna, vefasına alışmıştı.25 

Nefse eziyet etmeden uslanmaz, vefalı olmaz. O alçağa cefa edilirse, insana 

aşırı vefa gösterir, onun kulu kölesi olur. 

Nefse eza ve cefa vermeden, uslu, vefalı bir halde tutulamaz. Alçakların, kö-

tü kişilerin huyu başkadır. İyilik edene kötülük ederler. Sabırla nefsin belini bük-

mek, onu baskı altına almak gerekir; serbest bırakmaya gelmez; çünkü alçaktır, iyi-

likle, güzellikle yola gelmez. Kerem sahibi, yiğit birine ihsanda bulunuldu mu, de-

                                                                       
2 4 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 395-397 (236-281), 403-404 (412-431), 407-410 (496-566), 

412-418 (b. 597-720). 
2 5 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 413 (b. 623-624). 
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ğer. O, bir iyiliğe karşılık yedi yüz iyilikte bulunur. Bir alçağa cefa edilir, kahredi-

lirse, pek vefalı, pek sadık bir kul olur. Zira alçaklar cefa gördükleri zaman arınır, 

temizlenirler; vefa gördüklerinde ise cefakâr olurlar; evet onlar iyilik ve vefa görür-

lerse cefa yolunu tutarlar.26 

 و طرو  داری کوه او را ووی ا وات
 

 وسوووته داری در وقوووار و در وفوووا 
 

Sen, ona eziyet etmeden ümitvar mısın 

Onu uslu, vakur ve vefalı bir halde tutacaksın?27 

 لئارووان د ووی روون وووود  ووویِا
 ن نوا کن م     را زرن صدر موی

 وا کررری گور کنوی ااسوان هوزد
 وا لئاروی چوون کنوی قصور و ا وا

 ارووان در ا ووا صووافی شووو دکوه لئ
 

 ود کند ووا توو چوو  اکووری کنوی 
 کووه لئارسووپ و  سووازد  اکووور 
 مر رکی را او عوو  آ صود دآود

 ...ای گوردد تورا وو  ووا وفوواونوده
 چون وفا واننود  وود اوافی شوو د

 

Alçakların, kötü kişilerin huyu böyledir:  

Sen iyilik edersin, onlar kötülük ederler.  

Sabırla bük nefsin belini, [bırakmaya gelmez]; 

Çünkü alçaktır, iyilikle, güzellikle yola gelmez!  

Kerem sahibi birisine ihsanda bulunursan, değer;  

O, bire karşılık sana yedi yüz iyilik ihsan eder.  

Bu alçağa cefa eder, kahredersen, 

Sana pek vefalı, pek sadık kul olur, [bilirsen]… 

Çünkü alçaklar cefa gördüler mi arınırlar;  

Vefa gördüler mi aksine cefakâr olurlar.28  

Vefa, kökleri yerde, dalları, yaprakları göklerde olan, meyveli bir ağaç gibidir. 

Mevlâna, vefayı yaprakla meyveyle dolu, kökü yerde dalları gökyüzünde olan 

bir ağaca benzetmiştir. Bu ağaç, İbrahim suresinde 24-25. ayetlerde anlatılmaktadır. 

Beytin ikinci mısraı aynı surenin 24. ayetinden iktibastır. Bu ayetlerde temiz söz, kö-

                                                                       
2 6 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 530 (b. 2978-2981); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i Ma‘nevî, 

IV, 753-754. 
2 7 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 435 (b. 1064). 
2 8 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 530 (b. 2978-2983). 
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kü yerde sabit, dalları, yaprakları göğe yükselmiş, her zaman meyve veren bir ağaca 

benzetilmiştir.29 Mevlâna, buradaki sözü ahde vefa olarak yorumlamıştır. 

 ووور فلووب غَرآاهووپ ز اشوو ارِ وفووا
 

را   اَصوول صا باوووپ وَ فَرع ووه  فووی السووّ
 

Gökte vefa ağaçlarının yaprakları vardır; 

Kökleri yerde sabit, dalları semadadır?30 

Bu dünya halkı dünya gibi vefasızdır. Öbür dünya halkı o dünya gibi vefalıdır.  

 وفاهووپد اووا چووو د اووا وی ۀزاد
 رّآن عوالب چوو آن عوالب ز وِو اآجِ

 

 گرچه رو آرد وه تو آن رو ق اهوپ 
 رتووا اووود در عصوود و غارووان مسووترِ

 

Dünya halkı dünya gibi vefasızdır; 

Sana yüzünü döner, ama o, yüz değil, arkadır!  

Fakat öbür dünya halkı, o dünya gibi, hep iyidirler, 

Sonsuza dek ahitlerinde durur, sözlerinden dönmezler.31  

Nefis, sözünde durmaz; o yüzden öldürülmesi gerekir. Kendisi de alçaktır 

kıblegâhı dünya da. 

 ناسوپشتعصدهپ زا رو ک وی ،   
 

 اسوووپاو د  گاهِو قدلوووه او د ووویّ 
 

Nefis, sözünde durmaz; o yüzden öldürülmelidir.  

O alçaktır, onun kıblegâhı [dünya] da alçaktır, sefildir.32 

Ahmak, sözünde durmaz. Yalancı sabahın vefası yoktur. 

Ayette buyrulduğu gibi bir ahmak, bir belâya uğradığı zaman, pişman olur da 

söz verirse, sözünde durmaz, onun ahdine vefası yoktur: “…Eğer onlar tekrar dün-

yaya döndürülseler yapmayın diye kendilerine yasak edilen şeyleri yine yapmaya 

başlarlardı. Şüphesiz onlar yalancılardır (Kur’ân-ı Kerîm, 6 Enam 28).” Yalancı sa-

bahın vefası olmaz! 

                                                                       
2 9 Allah’ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan gü-

zel bir ağaca benzetti. O ağaç, rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah 

insanlara böyle misaller getirmektedir (Kur’an-ı Kerîm, 14 İbrahim 24-25). 
3 0 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, III, 600 (b. 4388). 
3 1 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, IV, 707 (b. 1650-1651). 
3 2 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, IV, 707 (b. 1654). 
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Ahmaklıkla ahitler bozulur, sözden vazgeçilir. Ahitlere vefalı olan, sözünde 

duran, akıldır, akıl sahibidir. Kişide akıl yoksa verdiği sözü unutur, onu hatırlamaz. 

Verilen sözü akıl hatırlar. Akıl, unutkanlık perdesini yırtar. Kişide akıl olmadı mı 

unutkanlık onun beyi olur, amiri olur; oysa unutkanlık, kişinin düşmanıdır; onun 

aldığı tedbiri bozar. Buna örnek pervanedir. O, aklının azlığı sebebiyle ateşi de 

anmaz, onun yaktığını da sesini de; fakat kanadı yandı mı ateşe tövbe eder, ondan 

kaçar; ama hırsı, unutkanlığı onu yine atar ateşe. Kaydetmek, anlamak, ezberlemek 

ve hatırlamak, bunların hepsini düzene koymak, aklın işidir. Hatırlatan olmayınca 

yanlıştan, unutkanlıktan nasıl dönülür? Onun için insana akıl gerekir ki verdiği sö-

zü hatırlasın, sözünde dursun, ahdine vefalı olsun. Zahmetler, sıkıntılar da insana 

verdiği sözü hatırlatabilir; insan yaptıklarından pişmanlık duyabilir. Bu da zahme-

tin neticesidir; aydın görüşlü akıldan değildir. Zahmet geçti mi o hatırlama, o piş-

manlık gider. O tövbe ve pişmanlık, toprak değerinde bile değildir. O pişmanlık, 

gam karanlığında yükünü bağlar; gündüz oldu mu gece verilen sözü unutturur. İn-

san o gam karanlığından kurtuldu mu mutlu olur, üzüntüsü gider; gönlünden o ga-

mın neticesi, onun doğurduğu pişmanlık da gider. O insan tövbe eder, ama akıl piri 

ona bağırarak der ki “Tekrar dünyaya döndürülse yine yaptıklarını yapar;” şüphesiz 

onlar yalancılardır.33 

 گ ت  اراقوپ ووا توهوپعنج می
 عنوووج را واشووود وفوووای عصووودآا

 ودعنووج را روواد آروود از غارووان  َوو
 تسپ عنلپ  اسپ  ساان مارِ هچو ک

  سووا ۀ عنووج غروا وو از کروویِّ
 کنودش هو پ توووه میغرّ هچو ک

 و رادداشوپ  دط و درک و اافظیّ
 گوآر  اسپ تاو  چون وود هچو ک

 اوهوپ عنلویِّی آوب ز ویارن ترنّو
 ۀ ر وول وووودآن  وودامپ از  تا وو

 آن  دامپ شد عود  ،شد ر ل هچو ک
  ووب وسووپ وووار د  از ظلرووپِآن  َوو

 وا اراقوپ عنوج را آرود شکسوپ 
 صوواروَتووو  ووداری عنووج رو ای  َ

 ۀ  سووواان ودرّا ووود  وووردغووورد
 تسوپ تودوارِ دشرن و واطوج کونِ

 رد ز آت  و هووز و اسوا آراد  
 ز وودآز و  سوواا   ووور آتوو  می

 آن را فراشوپ ،عنج را واشد که عنج
 راو  چوون ووودر  اسپ اِ کِّچون م 

 ن اراقپ را چه  وهپاکه  داند ک
 چوون گونل ووود روشونِ  ه ز عنجِ

 آن تووووه و  وود  ، اوورزد  وواکمی
 صووارالنّ وه ر  وورَ اووجِاللّ غوو  کوون  

                                                                       
3 3 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, IV, 739 (b. 2288-2301); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i Ma‘nevî, 

IV, 661-665. 
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 وش ب گشپ  َ چون ورفپ آن ظلرپِ
  وورد کنوود او تووووه و غاوورِمی

 

 اشآوووب رود از د   تا وووه و زاده
 ز وودوا میاد یَوووا لَدُّو ر لَوو وا ووگِ

 

Akıl, ona diyordu ki ahmaklık sendendir.  

Ahmaklıkla ahitler bozulur, sözden vazgeçilir. 

Akıldır ahitlere vefalı olan, sözünde duran, 

Senin aklın yok; git, ey eşek değerinde olan! 

Akıl, hatırlar verdiği sözü, ahdini. 

Akıl, yırtar unutkanlık perdesini. 

Aklın olmadı mı unutkanlık amirin olur senin; 

Oysa [unutkanlık] düşmanındır, tedbirini bozar senin. 

Zavallı pervane, aklının azlığı sebebiyle 

Ateşi de anmaz, yaktığını da sesini de. 

Fakat kanadı yandı mı tövbe eder ateşe; 

Ama hırsı, unutkanlığı, onu yine atar ateşe.  

Kaydetmek, anlamak, ezberlemek ve hatırlamak, 

Aklın işidir bunların hepsini düzene koymak.  

İnci olmayınca parıltısı nasıl çıkar [oradan]?  

Hatırlatan olmayınca nasıl dönülür [yanlıştan]? 

Bu istek de onun akılsızlığındandır.  

Çünkü göremez ahmaklığın nasıl bir huyu vardır? 

O pişmanlık zahmetin neticesidir; 

Define gibi aydın akıldan değildir.  

Zahmet geçti mi yok olur o pişmanlık;  

Toprak değerinde bile değildir o tövbe, o pişmanlık.  

O pişmanlık, gam karanlığında yükünü bağlar gider; 

Gündüz oldu mu gece verilen sözü mahveder!  

O gam karanlığı gitti mi mutlu olur, [üzüntüsü gider];  

Gönülden o gamın neticesi, o pişmanlık da gider!  

O adam tövbe eder, ama akıl piri ona bağırarak der: 

“Yine yaptıklarını yaparlar tekrar dünyaya döndürülseler.”34 

Yokluk âleminin sevgilisi daha vefalıdır; onu sevmek gerekir.  

                                                                       
3 4 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, IV, 739 (b. 2288-2301). 
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İnsan yokluk âleminin yani mâna âleminin sarhoşu olmalı, oraya bağlanmalı, 

o âlemi tercih etmelidir; çünkü yokluk âleminin sevgilisi daha vefalıdır. O âlem 

asıldır, bu âlem ise onun gölgesidir. 

 ور عد  واشب  وه وور مواوود مسوپ
 

 تراهوپزا که میشووقِ عود  وافوی 
 

Ben, yokluk [âleminin] sarhoşuyum, varlık [âleminin] değil;  

Çünkü yokluk [âleminin] sevgilisi daha vefalıdır, [vefasız değil].35 

Sonsuz devlet ve ikbal, uhrevî saadet vefalı olanlarındır. 

Şükür ehliyle sözlerine vefalı, ahitlerine sadık olan insanlar, sonsuz devlete ve 

ikbale, uhrevî saadete nail olurlar. Onların elde ettikleri kaybolmaz; çünkü devlet, 

onların arkasındadır. Vefa toprağına bir yudum döken kişinin elinden devlet avı 

kaçmaz; kendi isteğiyle gelir, ona av olur. Ömrünü, malını, dünyaya ait bütün bağla-

rını, Allah’a vermiş olduğu sözde sadık kalıp vefası uğrunda harcarsa, saadet Hü-

ma’sı onun elinden kaçmaz. Allah Teâlâ, iman, şükür ve vefa ehlinin gönüllerini hoş 

eder, sevindirir; özlerini ve işlerini düzene koyar; onların, kendi yolunda harcamış 

oldukları bütün mallarını onlara bağışlar.36 

 اآوجِ شوکر و اصو ا ِ وفوا از ز
 وفا آ ک  که رر پ ارعه ور  اکِ

 صبح ووالَصولَ وش کند دلشان کوه اَ
 

 که مررشان راهوپ دولوپ در ق وا 
 دولوپ زو گرر وپ کی توا د صادِ

 صب وووزالَوی اَالتَّووو ن ویووودِمِووو دَّرَ
 

Yalnız şükredenlerle vefalı olan insanlar,  

Sonsuz devlete ve mutluluğa nail olurlar… 

Kim ki vefa toprağına bir yudum döker,  

Devlet avı ondan kaçmaz, [onu bekler!] 

[Allah,] onları sevindirir, gönüllerini hoş eder; 

[Yolunda] harcamış oldukları malları onlara bahşeder.37 

Bu zamanda kişinin üç yoldaşı vardır; biri vefakârdır, ikisi ise gaddar, hi-

lekâr ve aldatıcı. 

                                                                       
3 5 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 835 (b. 315). 
3 6 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 870 (b. 100; 1004-1005); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, V, 291-282. 
3 7 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 870 (b. 1000; 1004-1005). 
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Bu zamanda insanın üç yoldaşı vardır; biri vefalıdır, ikisi ise gaddar. Birinci-

si dostları; ikincisi malı, mülkü ve serveti; üçüncüsü yaptığı iyi işleri, amelleridir. 

Malı, onunla gelmez; evinden, köşkünden bile çıkmaz. Dostu gelir, ama o da meza-

ra kadar gelir. Onun ölüm günü geldiği zaman, dostu hâl diliyle “Dostluğumuz bu-

raya kadar, bundan fazla yoldaş olamam seninle. Bir müddet de mezarının başında 

durur, Fatiha okurum sana.” der. Ancak insanın yaptığı iyi işler ve ameller vefalı-

dır; onlara sığınmalı, onlara sarılmalıdır; çünkü onlar, mezarının içine kadar onunla 

gelir. Nitekim Hz. Peygamber de “Bu yolda insan için amelden daha vefalı bir ar-

kadaş yoktur.”38 demiştir. Ameli iyiyse ebediyen dost olur ona; ameli kötüyse me-

zarda yılan kesilir ona.39 

 آنووددر زما ووه موور توورا هووه آرر
آن رکی راران و در ر ر پ و موا  

 رود ووا توو واورون از قصوورآموا   
 ااوج آرود ووه غوا  چون ترا روزِ

 تووا ووودرن ا وووا  آرووره  اسووتب
 دلت َووتووو وافاسووپ زو کوون م  فیووجِ

 غ  غاردر گ وپ وصور ارون طرروق

 گوور وووود  اکووو اووود رووارت شووود
 

 درمنوودو  َآن رکووی وافووی و اروون د 
 یوا ال ِ سن وآن هو  وافاسپ و آن ا 

 رووار آروود لاووب آروود تووا وووه گووور
 اووا   ووور  رووار گوروود از زوووانِ

 گووورت زمووا ی واسووتب ووور هوورِ
 دل َوو کووه در آروود وووا تووو در قیوورِ

 وفوواتر از عرووج  دووود رفاووق وووا

 د مووارت شووودور وووود ووود در ل َوو
 

Bu zamanda senin üç yoldaşın var; 

Birincisi vefalıdır, ikincisi gaddar. 

Biri dostların, diğeri malın ve servetindir; 

Üçüncüsü vefalıdır, o da iyi işlerindir.  

Malın seninle gelmez; evden dışarıya  

Dostun gelir, mezara kadar [o da]. 

Senin ölüm günün geldiği zaman, 

Dostun hâl diliyle der o zaman: 

Buraya kadar, fazla yoldaş olamam seninle; 

                                                                       
3 8 Üç şey ölüyü takip eder; bunlardan ikisi döner, biri onunla kalır. Bunlar ailesi, malı ve amelidir. 

Ailesi ve malı (onunla gider, sonra) döner; ameli ise onunla kalır (Fürûzanfer, Bedî‘uzzaman, Ehâdîs-i 

Mesnevî, Tahran 1370 hş., s. 159). 
3 9 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 872-873 (b. 1045-1054); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, V, 301-303. 
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Mezarının başında dururum bir müddet de. 

Senin işlerin vefalıdır; onlara sığın [o kadar]; 

Çünkü seninle gelir mezarının içine kadar. 

Evet, Peygamber dedi ki, bu yol için 

Amelden daha vefalı arkadaş yoktur senin için.  

[Amelin] iyiyse, ebediyen dost olur sana;  

[Amelin] kötüyse, mezarda yılan kesilir sana.40 

Aşk vefalıdır, o yüzden vefalı olanı alır; vefasıza bakmaz bile. 

Aşk vefalı olduğu için, vefalı olan insanları satın alır; vefasız insana, vefasız 

yoldaşa bakmaz, onunla ilgilenmez; ondan kaçar, uzaklaşır. 

  وردعشق چون وافاسوپ وافوی می
 

  ن وووردوفوووا میوی اررووو ِ در 
 

Aşk vefalıdır, vefalı olanı satın alır;  

Vefasız yoldaşa bakmaz, [ondan uzaklaşır].41 

Kötü ahit, vefasızlık, çürümüş kök gibidir; meyveden, güzellikten kesilmiş-

tir. 

İnsan ağaca benzer; verdiği söz ise onun kökü. Çalışarak o kökü tedavi et-

mek, iyileştirmek gerekir. Kötü ahit, vefasızlık, çürümüş kök gibidir; meyve ver-

mekten, güzellikten kesilmiştir. O ağacın dalları ve yaprakları yeşil de olsa, kök çü-

rümüşse, yeşilliğinin bir faydası yoktur. Kökü sağlam oldu mu yaprakları olmasa 

da sonunda yüzlerce yaprak çıkarır, meyve verir. Evet, insan biliyorum diye gurur-

lanmamalı, ahde vefalı olmalı; çünkü bilgi kabuğa benzer, onun içi ise ahde vefa.42 

 عصود ،و ووا  آدمویّ در تسپچون 
 غوهوواده وووود فاهوود وووا ِ عصوودِ

   ج گرچوه هودز ووود شاخ و ورگِ
 ور  دارد وورگ هودز و ووا  آسوپ

 واروود وووه اصوودوووا  را تارووار می 
 وز برووار و لطوو  ودررووده وووود

 هودزی  اسوپ هوود ،ووا  وا فسوادِ
 عاقدپ وارون کند صد وورگ دهوپ

                                                                       
4 0 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 872-873 (b. 1045-1054). 
4 1 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 878 (b. 1165);. 
4 2 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 879 (b. 1166-1170); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, V, 329-330. 
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 ه ووه علرو  عصود اوورّتو مشو  ِو
 

 او علب چون قشرهپ و عصودش مموزِ
 

İnsan ağaca benzer, ahdi [onun] kökü 

Çalışarak tedavi etmek gerek o kökü.  

Kötü ahit, çürümüş kök gibidir;  

Meyveden ve güzellikten kesilmiştir.  

Yeşil de olsa ağacın dalları, yaprakları  

Kök çürümüşse, yoktur yeşilliğinin faydası.  

Fakat kökü sağlam oldu mu yeşil yaprakları olmasa da  

Yüzlerce yaprak çıkarır, [meyve verir] sonunda. 

Sen, onu biliyorum diye gururlanma, ahd[e vefa] ara. 

Bilgi kabuk gibidir, onun içi ise ahd[e vefa].43 

İnsan, sözünde duranların fayda elde ettiklerini görünce şeytan gibi haset 

etmemeli. 

Bazıları ahdine vefalı olan, sözlerinde duran insanların fayda elde ettiklerini, 

kazançlı çıktıklarını gördüklerinde şeytan gibi haset eder, onları çekemezler. Onla-

rın mizacı ve yaradılışı zayıftır; sağlıklı düşünemez, sağlıklı karar veremezler; 

onun için başka bir kişinin sağlıklı ve zinde olmasını da istemezler. İddiayı bırakıp 

Allah’a vermiş oldukları sözü hatırlasalar mutlu olur, kazançlı çıkarlar; ama yap-

mazlar. Ahitlerine vefası olmayanlar hiç olmazsa konuşmamalıdırlar; çünkü sözle 

çoğu zaman biz ve ben davasına girişir, yalan söylemeye başlar, günah işlerler; so-

nunda pişman olurlar, ama son pişmanlık fayda vermez.44 

 را چوون ودانوی کورده هوود وافاان

 را واشد موزا  و طدو  هسوپه آرک

 اولاسووی واووا گوور   ووواآی رشووبِ
 پ  اسوپ وواری د  موزنرچون وفا

 

 چو شواطا ی شووی آ  وا اسوود تو 

 درهوپاو   واآد آوا  کو  را تن
 وفوووا دعووووی ووووه درگووواهِ از درِ

 که ه ن دعورسپ ا لو  موا و مون
 

Görünce ahdine vefalı olanların faydalandıklarını, 

Şeytan gibi haset eder, çekemezsin onları. 

Mizacı, yaradılışı zayıf olan sağlıksız kişi, 

                                                                       
4 3 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 879 (b. 1166-1170). 
4 4 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 879 (b. 1171-1174); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, V, 330-331. 
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Asla istemez sağlıklı ve zinde olsun bir kişi. 

Yakalanmak istemezsen şeytan kıskançlığına,  

İddia kapısından çıkıp gel vefa kapısına.  

Mademki ahdine vefan yoktur, bari konuşma;  

Çünkü söz, çoğu zaman girişir biz ve ben davasına...45 

İnsan, Allah’a verdiği sözde durursa Allah da ona verdiği sözde durur. 

İnsan, Allah’a verdiği sözde durur, ahdine vefa eder, Allah’ın vermiş olduğu 

nimetlerini anar, şükrederse, Allah Teâlâ da cömertlik eder, keremiyle ona verdiği 

sözü yerine getirir, ona ikramlarda bulunur. İnsan, Allah’a vermiş olduğu sözü unu-

tursa, üzülür, pişman olur; ama son pişmanlık fayda vermez. İnsan, “Beni anın da 

sizi anayım! (Kur’ân-ı Kerîm, 2 Bakara 152)” ayetini duymamış gibi davranır, ona 

gözlerini kapatırsa, Allah’tan “Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim 

(Kur’ân-ı Kerîm, 2 Bakara 40).” müjdesi gelmez. İnsan, “Bana verdiğiniz sözü ye-

rine getirin! (Kur’ân-ı Kerîm, 2 Bakara 40)” ayetine canla başla kulak vermeli ki 

Allah Teâlâ’dan “Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim.” müjdesi gelsin. Al-

lah’ın söz vermesi, borç vermesi, yere kuru tohum ekmek gibidir. Her şeyi var eden 

O’dur. Kuru duayı bırakmak gerekir; ağaç isteyen tohum eker. Meryem gibi, derdi 

vardı, ama tohumu yoktu. Allah Teâlâ o kuru ağacı yeşertti; çünkü o cömert kadın 

ahdine vefalıydı. Allah da onun yüzlerce muradını verdi. Böylece ahdine vefalı 

olan, sözünde duran topluluğu bütün insanlara üstün kıldı.46 

  وودا کوردی وفووا در عصودِ هچو کو
 ایاز وفووای اووق تووو وسووته درووده

 دارصودی گووشیَوفووا وِگوش  وه اَ
 ما چه واشود ای اوزرن عصد و قر ِ

 غ  دعای  شب آِوج ای  اکد وپ
 ه  وویآرچووو مووررب درد وووودش دا وو

 راد وافووی وووود آن  وواتونِ هزا کوو
 ا وودآن اراعووپ را کووه وافووی ووده

 

 از کوور  عصوودت   ووه دارد  وودا 
 ایب  شووونادهرک ذک وووروا اَذک وووا 

 ب آروود ز رووارک صوودَعَ وفِتووا کووه ا 
 ...ۀ  شب کِشتن در زموانآرچو دا 

 که فشا د دا وه موی  واآود در وپ
 فنوی هدز کرد آن   وج را صواا 

 رادمووصوود موورادش داد رووزدان وی
 ا ووودووور آروووه اصنافشوووان افزوده

 

                                                                       
4 5 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 879 (b. 1171-1174). 
4 6 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 879-880 (b. 1181-1192); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, V, 333-335. 
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Allah’a verdiğin sözde durur, vefalı olursan,  

Allah da cömertlik eder, sana verdiği sözde durur [her zaman]. 

Sen Allah’a verdiğin söze gözünü kapatmışsın;  

“Beni anın da sizi anayım!” ayetini duymamışsın.  

Dinle, kulak ver şu söze: “Bana verdiğiniz sözü yerine getirin!” 

Dosttan “Ben de size verdiğim sözde durayım” müjdesi gelsin.  

Ey üzgün! Bizim ahdimiz, borç vermemiz nedir?  

Yere kuru tohum ekmek gibidir…  

Öyleyse ey talihli kişi kuru duayı bırak; 

Çünkü ağaç isteyen tohum eker, [ekmeye bak.] 

Meryem gibi, derdi vardı, tohum bulamadı;  

Onun için Allah Teâlâ yeşertti o [kuru] ağacı.  

Çünkü o cömert kadın ahdine vefalı idi;  

Allah da o istemeden onun yüzlerce muradını verdi. 

Ahdine vefalı olan insanları,  

Bütün insanlara üstün kıldı.47 

Bazı insanlar vardır çok vefalıdır; vefa bile onların vefasını görür de utanır. 

Sultan Mahmud’un (360-421/970-1030) sâdık, vefalı ve güzel kölesi 

Ayaz’ın her zaman kilitli tuttuğu bir odası vardı. Her gün çarığını postunu görmek 

için oraya gider, kapısını kilitler, bir süre orada kalır, sonra çıkar, kapısını tekrar ki-

litlerdi. Çünkü varlık, insanı sarhoş eder, aklı baştan alır, utanç duygusunu yok 

eder. Bir gün Ayaz’ı çekemeyenler, odasında bir hazinesi olduğunu zannedip du-

rumu padişaha bildirirler. Padişah’tan izin alıp Ayaz’ın odasına girerler. Odada ça-

rıkla posttan başka bir şey bulamazlar. Korku içinde padişahın huzuruna gelir, bu 

işten dolayı tövbe eder ve bağışlanma dilerler. Padişah, durumu Ayaz’a havale 

eder; cezalarını onun vermesini ister; ayrıca ona çarıkla postu saklamasının nedeni-

ni sorar. O da, “Ben saraya bunlarla geldim; senin sayende bu devlete ulaştım; as-

lımı unutmamam, benliğe düşmemem için de bunları sakladım. Her gün odaya gi-

rer, bunları seyreder; sen buydun, bunlarla geldin, yine busun; erdiğin devlete al-

danma derim, kendimi ve nefsimi terbiye ederim.” diye cevap verir. Padişah, 

Ayaz’dan bu olaya sebep olanlar hakkındaki kararını vermesini ister ve “İster ba-

ğışla, ister cezalandır; cezalandırsan da doğrudur bağışlasan da…” der. Ayaz, “Pa-

dişahım! Buyruk senin. Güneş varken yıldız görünmez. Zühre, Utarit yahut şahap 

yıldızı da kimdir ki güneş varken görünebilsin. Hırkamla çarığımdan vazgeçseydim 

böyle kınama tohumu eker miydim?... Ben zavallının cefacı olduğunu sanıyorlar; 

                                                                       
4 7 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 879-880 (b. 1181-1192). 
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oysa vefa bile benden utanır.” diye cevap verir.48 Evet; Ayaz, padişahın son derece 

vefalı ve sadık bir kuluydu. O, hiçbir zaman padişahına asi olmamış, aslını unutup 

benliğe düşmemiştir. 

 ای ارواز کوبا م رموان  کن ماوانِ
 گر دو صد ووارت و وشوب در عروج

 شوورارنووی ویز امت ووان شوورمنده  ل
 قیرهووپ تنصووا علووب  اسووپوی و وورِ

 گ پ من دا وب عطوای تسوپ ارون
 وصر آن غامامدر ارن را شور  هوا پ

 

 غوواک وووا صوود ااتووراز ارووازِای  
 اوشوپ  اواوب روب د وج در ک ِ

 امت ا صووا از تووو ارلووه شرمسووار
 کوه و صد کوآسپ ارن  ود الب  اسپ
 ور ووه موون آن چووارقب وآن غوهووتان

 ن را شنا پآر که  ود وشنا پ رزدا
 

Ey Ayaz! Suçlular arasında hüküm ver; buyruğunu yaz. 

Ey kötülüklerden yüzlerce defa kaçınan temiz Ayaz! 

Seni, sınamak için yüzlerce defa potaya koyup kaynatsam,  

Yine de köpüğünde tek bir hile, bir dalavere bulamam.  

İmtihan yüzünden sayısız insan utanır;  

Fakat bütün imtihanlar senden utanır.  

Bu, dipsiz bir denizdir sadece bilgi değil; 

Bir dağdır, hatta yüzlerce dağ; sadece hilim değil.  

[Ayaz dedi:] Ben bilirim ki bütün bunlar senin bağışın; 

Yoksa ben o çarığım, o deri hırkayım. 

Onun için Peygamber bunu şerh etti:  

“Kendini bilen Tanrı’yı bilir” dedi.49 

Sultan Mahmud, Ayaz’dan suçlular hakkında hüküm vermesini isteyince, 

Ayaz şöyle der: 

 گ پ ای شه ارل ی فرمان تراهوپ
 صا طوارد روا شوِ د را ع آره کی ووَز 

 آفتووا  ا توور فناهووپ وووا واووودِ 
 آفتووا  کووو ووورون آروود وووه غووا ِ

                                                                       
4 8 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 929 (b. 2109-2115); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, V, 577-578; 584-585. 
4 9 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 929 (b. 2109-2115); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i Ma‘nevî, 

V, 577-578. 
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 گوور ز دلووق و غوهووتان و  شووتری
  ود ظوونا وا دار ،مسووکان وور مونِ

 

 ...منموپ کشوتری کی چنان ت وبِ
 آروود ز موونکووه وفووا را شوور  می

 

[Ayaz] dedi: Padişahım! Buyruk senindir, ferman senin;  

Güneş varken yıldız görünmez, yok olur [kesin].  

Zühre yahut Utarit veya Şahap yıldızı kimdir ki, 

Güneş varken görünsün, dışarı çıkabilsin ki.  

Hırkamla çarığımdan vazgeçseydim, 

Böyle kınama tohumu eker miydim?...  

[Hasetçiler,] ben zavallıyı cefacı zannederler;  

Oysa vefa bile benden utanır, hayâ eder.”50  

Bundan sonra Mevlâna, sözü kendine döndürür ve “Mahrem olmayanlardan 

çekinmeseydim vefaya ait birkaç söz söylerdim; ama bir dünya dolusu şüpheci var; 

biz de dışyüzden söz söyleyelim.” diyerek vefa hakkında söylenecek çok sözleri 

olduğunu, ancak yabancılardan, söz bilmez ham kişilerin yanlış anlamasından çe-

kindiği için susmayı tercih ettiğini söyler.51 

  ووام رمی زارووپِگوور  دووودی 
 اوهپ دصپ و اشکا چون اصا ی ش 

 

 ارفووی از وفووا واگ ترووی چنوود 
 وهوپغ را اب موا واورونِارف موی

 

Mahrem olmayanlardan çekinmeseydim, 

Vefaya ait birkaç söz söylerdim;  

Çünkü bir dünya dolusu şüpheci, bahaneci var;  

Biz de dışyüzden söz söyleyelim, [ne var!]52 

Cefa ile vefa bir değildir. 

Mevlâna, “Kalem kurudu” yani “kalem yazdı, mürekkebi kurudu” sözü, itaat 

ile itaatsizlik, kullukla günahkârlık, emin olmakla hırsız olmak, şükretmekle nankör-

lük bir değildir; “Allah iyilik yapanların ecrini zayi etmez” (Kur’ân-ı Kerîm, 11 Hûd 

115).” başlığında iyi, güzel ve faydalı işle faydasız işin, makbul olmayan tutum ve 

davranışın bir olmadığını anlatırken cefa ile vefadan da bahseder; ayrıca kulun cebre 

sarılarak çalışmayı ve gayreti bırakmasının doğru olmadığını dile getirir. Gammazlar, 

                                                                       
5 0 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 930-931 (b. 2134-2140). 
5 1 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 931 (b. 2141-2142); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, V, 585. 
5 2 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 931 (b. 2141-2142). 
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cebriyeciler, insanların yanına gider, güya onlara öğüt verirler; kalemin kuruduğunu, 

her şeyin önceden yazıldığını, insanın hiçbir iradesi ve ihtiyarının olmadığını; bu ne-

denle Allah’a ibadet etmek, kullukta bulunmak için fazla çalışmamak gerekmediğini 

söylerler. Ancak kalem, bu dünyada yapılan her işe uygun cezayı ve mükâfatı yaz-

mıştır. Zulmedersen kötüsün, kalem yazar; adil olursan muradına erersin, kalem ya-

zar; bir şey çalarsan, şarap içersen kalem yazar. Allah’ın katında adaletle zulüm bir 

değildir; cefa ile vefa da bir değildir. Cefanın karşılığı cefa, vefanın karşılığı da vefa-

dır. İlahî adaletin gereği budur. Allah âdildir; günahkârları cezalandırır, dilerse onları 

affeder de; ancak iyi işler yapan kullarının ecrini asla zayi etmez.53 

   شووو دازو آرِوو ازان رّووارلووه 

 موا   ا وا گورنود شوه را غوا ِو
 النلووب کووی آن وووود اوو َّ مینوویِ

 النلووب وووج ا ووا را آووب ا ووا اوو َّ
 

 هوووی مووا آرنوود و افزارنوود غنوود 

 النلوب کوب کون وفوا  َّکه ورو اَو
 فووا رکسووان وووودکووه ا اآووا وووا و

 النلووب وآن وفووا را آووب وفووا اوو َّ
 

Bütün gammazlar ondan [o şahtan] ümit keserler; 

Bizim yanımıza gelir, [bize] öğüt verirler. 

Ancak bizim yanımızda şahı kötülerler; 

Yürü git, “kalem kurudu”, fazla vefalı olma derler. 

“Kalem kurudu” cümlesinin anlamı nasıl böyle olur? 

Cefalarla vefa [hain olmakla vefalı olmak] nasıl bir olur? 

Aksine “Kalem kurudu: Cefanın karşılığı da cefa” demektir. 

“Kalem kurudu: Vefanın karşılığı da vefa” demektir.54 

Padişahın oğlu hainlik etse padişah onun başını keser. Hintli bir köle padişa-

ha vefalı olsa, devlete erişir de devlet ona “Ömrün uzun olsun!” der. 

Mevlâna, bir önceki konunun devamında cefa ve vefa ile ilgili olarak, “Padi-

şahın oğlu bile hainlik etse padişah, bil ki onun başını bedeninden ayırır. Fakat 

Hintli bir köle ona karşı vefalı olsa, devlete erişir de devlet, ona ‘Ömrün uzun ol-

sun!’ der” buyurur. Devamla, “Ne kölesi, hatta bir kapının köpeği bile vefalı olsa, 

sahibinin gönlünde ona karşı yüzlerce hoşnutluk oluşur; bu yüzden köpeğin ağzını 

bile öper. Kapısındaki vefalı aslan olsa, ona ne ihsanlar eder, var sen kıyas et! Hır-

sız bile, kulluk eder, hizmetlerde bulunursa, onun doğruluğu, cefayı kökünden sö-

                                                                       
5 3 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 984 (b. 3149-3152); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i Ma‘nevî, 

V, 863. 
5 4 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 984 (b. 3149-3152). 
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küp atar.” der ve Allah katında, hatta onun kulları arasında da cefa ile vefanın bir 

olmadığını yineler.55 

 ان گور وورو  وارن شوودهولط غورِ
 وز  نموووی آنووودوی آرد وفوووا
 چه  ن  ار ور دری هوگ واوفاهوپ
 زرن چو هگ را ووهه ور غوزش دآد
 از م ور دزدی کوه  ودمتصا کنود

 

 آن هوورش از توون ووودان وووارن شووود 
 ونوووا ز ووود طوووا َدولوووپ او را می

 او را صوود ر اهووپ ،هوواالر در د ِ
 گر وود شواری چوه غاوروزش کنود

 ا ووور کنوودا ووا ر او وووا ِ صوودقِ
 

Padişahın oğlu babasına hainlik etse, 

Başını ayırır bedeninden bu nedenle. 

Fakat Hintli bir köle vefalı olsa ona, 

Devlet, “ömrün uzun olsun!” der ona. 

Ne kölesi? Hatta bir kapının köpeği bile vefalı olsa, 

Sahibinin gönlünde yüzlerce hoşnutluk oluşur ona. 

Bu yüzden köpeğin ağzını bile öper.  

[Kapıdaki vefalı] aslan olsa, ona ne ihsanlar eder! 

Hırsız bile kulluk eder, hizmetlerde bulunursa, 

Onun doğruluğu, kökünden söküp atar cefayı [da]...56 

Nefis vefasızdır. 

Ayyâzî adlı bir sufi nefsiyle mücadele ederken kulağına savaşçıların davul sesi 

gelir. Asker savaşa gitmektedir. İçinden nefsi kendisine seslenir ve bu sesi sabah vak-

ti can kulağıyla dinler. Nefsi, kendisine “Kalk, savaş zamanı geldi, yürü. Kendini sa-

vaşa ver, gerçekten cihatla meşgul ol, yürü.” der. Burada Mevlâna, Ayyâzî’nin dilin-

den, nefse seslenirken nefsin vefasız ve pis olduğunu, sözünde durmayan, düzenbaz, 

şehvet düşkünü, itaat etmeyen bir varlık olduğunu, onunla savaşmak, mücadele et-

mek gerektiğini söyler ve Hz. Peygamber’in nefisle yapılan cihada cihâd-ı ekber yani 

büyük savaş dediğini hatırlatır.57 

                                                                       
5 5 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 984 (b. 3156-3160); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, V, 865. 
5 6 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 984 (b. 3156-3160). 
5 7 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 1017 (b. 3787-3791); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, V, 1037. 
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  ازروان آمود ووه گووش طدجِ وا گِ
  ووو  از وووواطن مووورا آواز داد 

  ووزا آموود ووورو  اووز آن ووا ِ
 گ ووتب ای   وو ِ  داوووِ وووی وفووا

 گررسپراهپ گوی ای     کان االپ
 اروون اصوواد اکدراهووپ آن اصمرهووپ

 

  زوکوووش کووه  راماد وود اووا ِ 
 او  شوناد  واموداد گووشِ که وه

  ور  را در  زو کردن کون گورو
 از ک ووا ماووجِ  ووزا تووو از ک ووا

 ...شصوت از طاعپ وررسپ ور ه    ِ

 آر دو کار رهتب اهوپ و اادرهوپ
 

Kulağıma savaşçıların davul sesi geldi; 

Savaşçı askerler savaşa gitmekteydi. 

Nefsim içimden seslendi bana; 

Sabah vakti duydum can kulağıyla. 

Kalk, savaş zamanı geldi, yürü;  

Kendini savaşa rehin et, yürü. 

Dedim ki ey vefasız, pis nefis,  

Savaşı istemek nere, sen nere, [ey pis]? 

Doğru söyle ey nefis, çünkü bu bir düzenbazlıktır; 

Yoksa şehvet sahibi nefis itaatten, ibadetten bizardır… 

Bu büyük savaş, o ise küçük savaştır; 

Her ikisi de Rüstem’le Haydar’ın harcıdır.58 

Donuk akıl yani cüzî akıl sahipleri, ahde vefada dünya gibi vefasızdırlar. 

Donuk akıl, cüzî ve nazarî akıl sahipleri, dünya işlerinde, zahirî işlerde çok 

mahirdirler, ama uhrevî ve batınî işlerde çok gevşektirler; çünkü cüzî akıl sahiple-

rinin bedenleri sağlıklı olsa da gönülleri haraptır. Dünyayı isteyenlerin aklı dünya 

işlerine tutulmuş, işleri güçleri dünya olmuştur; ama şehveti terk etmeyi hiç mi hiç 

düşünmezler. Onların göğüsleri iddia zamanı güneş gibi parlar, ama takvada, gü-

nahlardan, haramlardan sakınma anında sabırları şimşek yalımı gibi çakar, hemen 

de söner. Onlar kendilerini göstermede bilgin gibidirler; fakat ahde vefada dünya 

gibi vefasızdırlar.59 

                                                                       
5 8 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, V, 1017 (b. 3787-3791; 3802). 
5 9 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, VI, 1048 (b. 119-122); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, VI, 52-53. 
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 لاکن غوای هسوپ تازهپهر ،نجع
 د اووا غووا  غووا  عنلشووان در  نووجِ
 دعوی آرچو شرق صدرشان در وقپِ

 ری ا ووودر آنرآوووا  ود رووواعوووالِ
 

 د  ورران شدهپ و تن درهپ هزا ک 
 آوا  آوا  شصوت ترکِ در فکرشان
 وورق آرچوو تنوی وقپِ در صدرشان

  وفووا وقووپِ وفوواوی عووالب آرچووو
 

[Onun] aklı keskindir, ama ayağı gevşektir;  

Çünkü gönlü haraptır, ama bedeni esenliktir. 

Onların akılları dünya işlerine tutulmuştur; 

Onların şehveti terk etme düşünceleri yoktur. 

İddia zamanı göğüsleri güneş gibi parlar,  

Takva anında sabırları şimşek yalımı gibi çakar.  

Bilgedirler hünerlerde, kendilerini göstermede;  

Ama âlem gibi vefasızdırlar vefa vaktinde.60 

Ham olanlar, şaşı görenler, Allah’ın rızık verdiğini, rahmet hazineleri olduğu-

nu görmeyen açgözlüler ebedî ahde vefa etmezler.  

İnsanın gören iki gözü değişse, nurlanıp aydınlansa, bu süslü ve muntazam 

dünya kıyamete dönüşür. Ham olanlara, şaşı görenlere, Allah’ın rızık verdiğini, 

rahmet hazineleri olduğunu görmeyen açgözlülere -ilâhî meseleleri anlamak haram 

olduğu için- varlık âleminin gerçekleri tamamlanmamış görünür. Sanki bir kimse 

Mevlâna’ya “Ey Mevlâna! Cömert olan Allah, niçin varlık hakikatlerini olduğu gi-

bi onların gözlerine göstermiyor?” diye bir soru sormuş, o da doğrudur, Allah cö-

merttir, ama cennet nimetleri cehennemliklere haramdır yani Allah herkese feyiz 

ihsan eder, ama birçok kişide onu anlayacak kabiliyet yoktur. Nitekim güneş de 

ışıklarını esirgemeden herkese saçar, ama baykuş mizaçlı olanlar, kendilerini ka-

ranlıkta gizleyenler, o nurdan mahrum olabilirler. Cehennemlikler Allah’a verdik-

leri sözde durmadıkları için cennet balı onların damağına acı geliyor. Evet, Allah 

nimetlerini herkese veriyor, ama cehennemlikler Allah’a verdikleri sözde durma-

dıkları için ona nail olamıyorlar.61 

 گوور دو درووده مدوود  و ا ووور شووود  منووتظب م شوور شووود اروون اصووانِ

                                                                       
6 0 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, VI, 1048 (b. 119-122); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, VI, 52-53. 
6 1 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, VI, 1084 (b. 827-830); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, VI, 256-257. 
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 انووارق  اترووا  اروونزان  راروود 

  ووش وور دوز وی اتِانّو  یروپِ

  لوود آروود شووصدِ در دآووا   تلوو 
 

 که وررن  امان ووود فصرو  اورا 

   گرچوه اوق آمود هو یشد م رّ

  لود چون  دوود از وافاوان در عصودِ
 

Muntazam mahşer olur bu dünya; 

Eğer iki göz değişir, aydınlanırsa. 

Tamamlanmamış görünür bu gerçekler; 

Çünkü ham kişilerin anlamaları haramdır [beyler]. 

Hak cömerttir, ama haram oldu [bu nedenle] 

Güzel cennetlerin nimeti cehennemliklere. 

Ebedî cennet balı ağzına acı gelir; 

Çünkü o, ebedî ahde vefalı değildir.62 

Miras malının vefası yoktur. 

Mala mülke konmuş bir mirasçı, bütün mallarını yer, çırçıplak kalır. Tecrübey-

le sabittir ki veraset yoluyla insana ulaşan mallar ona vefa etmez; çünkü bu mal 

mülk, ölünün isteği olmadan sahibinden ayrılmıştır; yani ölen kişi hayatının son anı-

na kadar mallarından vazgeçmediğinden o mallar varise fayda sağlamıyor. Ayrıca 

varis de o malın kıymetini bilmez; çünkü onu kolay bulmuştur, onu kazanmak için 

zahmet ve eziyet çekmemiştir. Evet, insanoğlu canının da kıymetini bilmez, çünkü 

Allah, onu kendine bedava vermiştir; bu yüzden canını, bu değerli varlığı beş para 

etmez işlerde telef etmektedir. O varis veraset yoluyla kendine intikal eden bütün 

malları heder eder; bütün malını mülkünü hepsini kaybeder; baykuş gibi yıkıntılarda 

yaşamaya başlar. Verasetten gelen bütün malları harcayıp tükettikten sonra “Ya Rab-

bi! Verdiğin malların hepsi gitti; ya tekrar nimet ver ya da canımı al benim.” diye Al-

lah’a dua etmeye başlar. Evet, eli bomboş kalınca Hakk’ı anmaya; “Yarabbi, yarabbi, 

kurtar beni!” diye dua etmeye başlar.63 Miras malı helâldir, ama yine de kişi miras 

malına güvenmemeli, çalışıp kendisi kazanmalıdır. Yukarıda da ifade edildiği gibi 

veraset yoluyla insana ulaşan mallar ona vefa etmez, fayda sağlamaz; çünkü onlar, 

ölünün isteği olmadan sahibinden ayrılmıştır. 

 را  ورد و ورا ود او عوور و زار ارله  مووا  و عنووار وووود رووب مارابوویِ

                                                                       
6 2 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, VI, 1084 (b. 827-830). 
6 3 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, VI, 1249 (b. 4206-4212); Zemânî, Şerh-i Câmi‘-i Mesnevî-i 

Ma‘nevî, VI, 1087-1088. 
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 ود وفووامارابووی  وودارد  وو مووا ِ

 هووان واافووپآاو  دا وود قوودر آووب ک
  وودا ی ای فوونناووان زان می قوودرِ

 آاند رفوپ و کالوه رفوپ و  ا وه 
 گ پ را ر  ورگ دادی رفپ ورگ

 اوق آ واز کورد چون تصی شد رادِ
 

 چووون وناکووا  از گ شووته شوود اوودا

 پو ر ل و کسد  کب شتاف کدّه کو و
 ووه و شو  رار وانکه ودادت اق 

 آاما ود چوون چمودان در آن وررا وه

 را وده ورگوی و روا و رهوپ مورگ
 ر وی هواز کورداِرا ر  و روا ر  اَ

 

Bir mirasçı vardı; mala mülke [konmuştu]; 

Hepsini yedi, çırçıplak kaldı, zelil oldu.  

Miras malının vefası yoktur zaten; 

Çünkü istemeden ayrıldı öncekinden.  

O, malın kadrini bilmez; kolay buldu zira  

Onu kazanmak için zahmet çekmedi fazla.  

Canının değerini bilmiyorsun ey falan! 

Neden? Tanrı sana bedava verdi de ondan. 

Para gitti, eşyalar gitti, evler de gitti,  

Yıkıntılarda kalakaldı baykuşlar gibi.  

Dedi: Yarabbi! Mal mülk verdin, hepsi gitti;  

Ya tekrar mal mülk ver ya da öldür beni.  

Eli bomboş kalınca Hakk’ı anmaya başladı; 

“Yarabbi, yarabbi, kurtar beni!” demeye başladı.64 

Sonuç 

Mevlâna’ya göre; vefa aşkı artırır. Suret âşığın vefasını değiştiremez. Akıllı 

kişiden gelen cefa, cahillerin vefasından daha iyidir. Akıllının düşmanlığı, cahilin 

sevgisinden yeğdir. Ahmağın sevgisi, ayının sevgisi gibidir. Ahmağın vefası ol-

maz; o, sözünde durmaz; onun ahdi gevşek, anlaşması bozuktur; sözü büyük, vefası 

zayıftır. Vefasızların iyiliğine aldanmamalı; çünkü onlar yıkık köprü gibidirler. 

Münafık adam dinde vefalı değildir; o yüzden her an yeminini bozar; ona güvenil-

mez. Bazı insanlar vardır, nimete şükretmezler, vefada hayvanlardan bile aşağıdır-

lar. Bazı hayvanlar da vardır, vefalıdırlar, bir parça ekmek verilen kapıya hizmetkâr 

olur, o kapıdan başka bir kapıya gitmeyi nankörlük addeder, vefasızlık sayarlar.  

                                                                       
6 4 Mevlâna, Mesnevî-i Ma‘nevî, VI, 1249 (b. 4206-4212). 
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Allah Teâlâ, verdiği söze sadakatiyle ve vefakârlığıyla övünür. Allah hakkı, 

ana hakkından önce gelir. Allah hakkını bilmeyen eşektir. Allah, bu dünyada da ku-

luyla beraberdir, öbür dünyada da. O, kulunun cefalarını vefa kabul eder. Allah’tan 

başkası vefalı değildir. Akrabadan, tanıdıktan gelen bir cefa, yabancının binlerce ce-

fasına eşittir; çünkü insan, akrabanın, tanıdığın cefada bulunacağını beklemez; daima 

onun lütfuna, vefasına alışmıştır. Nefse eziyet etmeden uslanmaz, vefalı olmaz. O 

alçağa cefa edilirse, insana aşırı vefa gösterir, onun kulu kölesi olur. Vefa, kökleri 

yerde, dalları, yaprakları göklerde olan, meyveli bir ağaç gibidir.  

Bu dünya halkı dünya gibi vefasızdır. Öbür dünya halkı ise o dünya gibi ve-

falıdır. Nefis, sözünde durmaz; o yüzden öldürülmesi gerekir; kendisi de alçaktır, 

kıblegâhı dünya da. Yokluk âleminin sevgilisi daha vefalıdır; onu sevmek gerekir. 

Sonsuz devlet ve ikbal, uhrevî saadet vefalı olanlarındır. Bu zamanda kişinin üç yol-

daşı vardır; biri vefalıdır, ikisi ise gaddar, hilekâr ve aldatıcı. Aşk vefalıdır, o yüzden 

vefalı olanı alır, vefasıza bakmaz bile. Kötü ahit, vefasızlık, çürümüş kök gibidir; 

meyveden ve güzellikten kesilmiştir. İnsan, ahdine vefalı olan, sözünde duran kişile-

rin fayda ve kazanç elde ettiklerini görünce şeytan gibi haset etmemelidir. İnsan, Al-

lah’a verdiği sözde durursa Allah da ona verdiği sözde durur. Bazı insanlar vardır, 

çok vefalıdır; vefa bile onların vefasını görür de utanır. Cefa ile vefa bir değildir. Ne-

fis vefasızdır. Donuk akıl, cüzî akıl sahipleri, ahde vefada dünya gibi vefasızdırlar. 

Ham olanlar, şaşı görenler, açgözlüler ebedî ahde vefa etmezler. Miras malının vefası 

yoktur. 
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