
DiNLE
Mevlana’dan 40 Söz



Kıymetli gençlerimiz, bildiğiniz üzere her yıl 7-17 Aralık tarihleri; insanların 
duygu ve düşünce ikliminde ufuklar açılmasında önemli bir yer tutan Mev-
lana hazretlerini anmak ve anlamak için “Mevlana Haftası” olarak kutlan-
maktadır.  Bu sene yurtlarımızda sizlerle bir arada olamadığımız için “Din-
le!” adlı bir etkinlikle bu haftayı değerlendirmek istedik. Neden “Dinle!” ? 
Çünkü Hz. Mevlana Mesnevisine “Dinle!” diyerek başlıyor.  Mevlana “Dinle!” 
diyorsa buna kulak vermeli! Mesnevi’nin ”Dinle!” hitabıyla başlaması, insa-
ni olgunluğun meydana gelmesi için dinlemenin önemine işaret etmektedir. 

“Mevlana Haftası’’ etkinlikleri kapsamında, üzerinde düşünerek istifade 
edeceğiniz Mevlana’nın 40 sözünü hazırladık. Bu sözler üzerine düşünme-
nizi ve ayrıca bu sözlerden bir tanesini seçerek günümüze bakan yönü ile 
120 kelimeyi geçmeyecek şekilde yorumlamanızı istiyoruz. Genel Müdür-
lüğümüzün sosyal medya hesaplarında paylaşılacak olan Google forma ya-
zarak gönderebilirsiniz.

Sizleri çok özledik, en kısa zamanda sağlıklı ve güzel günlerde buluşmak ve 
görüşmek dileği ile…



1

Dua ederken O’na
kırık bir gönülle el kaldır.

Allah’ın merhamet ve ihsanı
gönlü kırık kişiye doğru uçar.

(Mesnevî, 5/0493.)



2

Sabır ilacı gözlerin perdesini yakar; 
göğüsleri, gönülleri de yarıp açar.

(Mesnevî, 2/0071.)



3

Kamil bir aklı, aklına arkadaş et de
aklın o kötü huydan vazgeçsin.

(Mesnevî, 5/0738.)



4

İki çeşit arı da aynı yerden yer
fakat birinden bal olur ötekinden zehir.

(Mesnevî, 1/0268.)



5

Dost altın gibidir, bela da ateşe benzer.
Halis altın ateş içinde saf bir hâle gelir.

(Mesnevî, 2/1461.)



6

Kötü düşünceyi zehirli tırnak bil.
Bu tırnak derinleştikçe
can yüzünü tırmalar.

(Mesnevî, 5/0558.)



7

Ey akıl sahibi!
Sanat öğrenmeye çalış

fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi,
temiz bir kişiden öğren.

(Mesnevî, 5/1056.)



8

Bir adam ekin ekince ambarı boşalır 
ama bu işin iyiliği tarlada belli olur.

(Mesnevî, 1/2239.)



9

Harislerin göz testisi dolmaz; 
hâlbuki sedef kanaatkâr olduğu için 

inci ile dolar.
(Mesnevî, 1/0021.)



10

Saç ağarması ancak gözü bağlı
ve dar görüşlü kişiye göre

olgunluk alametidir.
(Mesnevî, 4/2166.)



11

Düşüncen manevi,
varlığın gülse gül bahçesisin;

dikense külhana layıksın.
(Mesnevî, 2/0278.)



12

“Biz, ben” diye
varlığa düşerek dostu incitme ki 

kimse düşmanın olmasın!
(Mesnevî, 4/1978.)



13

Senin aynan niçin
görüntü vermiyor biliyor musun?

Üzerindeki pas duruyor da ondan.
(Mesnevî, 1/0034.)



14

“Hele yarın, hele öbür gün” diye 
vaat eder, Hakk’a dönmeyi

erteler durursun ya…
İşte bu bekleyiş mahşerdeki 

beklemendir; vay sana!
(Mesnevî, 3/3477.)



15

Ananın babanın ekşi suratı, 
çocuğu her zarardan korur.

(Mesnevî, 6/1583.)



16

(Muhatabın) düşman bile olsa
yine de ihsan iyidir.

Çünkü iyilik yüzünden
düşman bile insana dost olur.

(Mesnevî, 2/2147.)



17

Kabuk kalın olursa iç küçülür, zayıflar.
İç kemale geldi, güzelleşti,

büyüyüp oldu mu kabuk incelir.
(Mesnevî, 5/1178.)



18

Ümitsizlikten sonra nice ümitler var…
Karanlığın ardında nice güneşler var!

(Mesnevî, 3/2925.)



19

Bil ki her arzu
şarap ve afyon gibi akla perdedir.
Akıl sahibi ondan aptala döner.

(Mesnevî, 4/3611.)



20

Kendisini kâmil sanan ululuk sahibi
Allah yolunda uçamaz.

(Mesnevî, 1/3213.)



21

Ey başkasının yüzünde
kötü bir ben gören!

Gördüğün kendi beninin aksidir, 
ondan nefret etme!

(Mesnevî, 1/1327.)



22

Kızgınlıkla gönüllere ateş saldın mı 
cehennem ateşinin aslı oldun gitti.

(Mesnevî, 3/3472.)



23

Testinin şekliyle ne vakte dek 
oyalanıp duracaksın!

Testinin nakşından geç;
ırmağa, suya yürü.

(Mesnevî, 2/1021.)



24

Ey mümin;
Hakk’ın nuruyla bakar, görürsen 

hatadan, yanılmadan emin olursun.
(Mesnevî, 4/1855.)



25

Sen de öyle muamelede bulun ki 
ağızlar gece gündüz

sana dua edip dursunlar.
(Mesnevî, 3/0183.)



26

Nice tatlılar vardır ki şeker gibidir 
fakat o şeker içinde zehir gizlidir.

(Mesnevî, 1/2584.)



27

Gönlüne geçim kaygısını az koy!
Sen kapıda oldukça rızkın da azalmaz.

(Mesnevî, 2/0454.)



28

İste ama ölçülü iste;
bir otun bir dağı çekmeye 

kudreti yoktur.
(Mesnevî, 1/0140.)



29

Ört ki senin de ayıbını örtsünler. 
Kendinden emin olmadıkça

kimseye gülme!
(Mesnevî, 6/4556.)



30

Kötü kişinin övülmesi yüzünden 
Arş titrer; takva sahibi de onun 
övülüşünden suizanna düşer.

(Mesnevî, 1/0240.)



31

Akıllılar önceden feryad ederler, 
bilgisizlerse işin sonunda 

başlarına vururlar.
(Mesnevî, 3/1622.)



32

Köpüğü gören, sırlar söyler
fakat denizi gören şaşırır kalır.

(Mesnevî, 5/2908.)



33

Bizim öğrendiğimiz bu tatlı bilgiler 
bilin ki o gül bahçesinden bir-iki 
bilemedin üç demetten ibarettir.

(Mesnevî, 6/4651.)



34

Alelâde otlar iki ay içinde yetişir 
fakat kırmızı gül ancak

yılda bir yetişir, çiçek verir.
(Mesnevî, 1/2593.)



35

Dilediğin şeyi yavaş yavaş
fakat sağlam bir hâlde yapman lazım. 

İşte bu yavaşlık sana
bunu öğretmek içindir.

(Mesnevî, 3/3506.)



36

İhtiyaçtan fazlasına meyletme ki 
sana galebe etmesin,

sana bey olmasın!
(Mesnevî, 3/2260.)



37

Can; yücelmeye, 
yükselmeye can atar;
ten ise kazanca, ota, 
yiyeceğe, içeceğe!

(Mesnevî, 1/0306.)



38

İnsan ırmak suyuna benzer. 
Bulandı mı artık

onun dibini göremezsin.
(Mesnevî, 4/2482.)



39

Müşkül neredeyse cevap oradadır, 
gemi neredeyse su orada!

(Mesnevî, 3/3211.)



40

Kötülükte bulundun mu kork, 
emin olma çünkü

yaptığın kötülük bir tohumdur.
Allah onu mutlaka bitirir

(karşına çıkartır).
(Mesnevî, 4/0165.)


