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MESNEVÎ’DE TEBLİĞ 

Çetin KASKA*

Özet

Mesnevî klasik doğu edebiyatının en güzel edebi ve tasavvufî eserlerinden bi-

risidir. Mesnevî’de ahlak, tasavvuf, tebliğ, irfan, ilim ve hüner gibi konularda 

önemli dersler verilmektedir. Tebliğ, Mesnevî’nin bütün defterlerinde bahsedi-

len önemli konulardan biridir. Mesnevî’de, Mevlânâ’nın tebliğe yaklaşımı, nasıl 

olması gerektiği, dini tebliğ edecek kişinin dikkat edeceği hususlar hakkında 

dikkat çekici bilgiler mevcuttur. Bu çalışmada Mesnevî’de geçen tebliğ ile ilgili 

beyitlerin kısmi şerhi, çevirisi yapılmış ve açıklamalarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Mesnevî, Mevlânâ, Tebliğ, Tasavvuf

Announcement in Mathnawi

Abstract

Mathnawi is one of the most beautiful literary and mystical works of clas-

sical eastern literature. There are important lessons on topics such as mo-

rality, mysticism, annunciation, wisdom, knowledge and skills in Mathna-
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wi. Annunciation is one of the important issues mentioned in the all books 

of Mathnawi. There are remarkable informations about Mawlana’s annun-

ciation approach, about how annunciation should be, and about issues that 

annunciating people should pay attention to. In this study, commentary and 

translation of all the verses about the notification in Mathnawi was made 

together with some statements.

Keywords

Mathnawi, Mawlana, annunciation, mysticism

Giriş

Mesnevî, Mevlânâ’nın ömrünün son on beş yılında ortaya koyduğu 

bir eser olup, İslam dünyasında ahlaki ve edebi kitaplar içerisin-

de saygın bir yere sahiptir. Mesnevî’de dini ve tasavvufî konular ile birlik-

te dönemin anlayış ve tavırları konu edinilmiş. Eğitici ve yol gösterici bir 

mahiyete sahip olan Mesnevî’de konu ve muhteva olarak belirli bir sistem 

ve tertip mevcut değildir. Mevlânâ, Mesnevî’de tasavvufi düşünce sistemini 

toplumdaki herkesin anlayabilmesi için hikâyeler şeklinde dile getirmiştir. 

Mesnevî’de aşk, sabır, tevekkül, ibadet, ihlâs ve daha birçok konu hakkında 

manzum parçalar vardır. Tebliğ de bu manzum parçalardan biridir.

Tebliğin sözlükte anlamı; “bir şeyi veya bir haberi ulaştırmak” anlamına 

gelmektedir. Ancak kelâm ilminde; “Peygamberlerin yükümlü olduğu tebliğ 

görevi, onların vahiy yoluyla aldıkları bilgiyi insanlara ulaştırması” demektir.1 

Birçok konu gibi tebliğ de Mesnevî’de üzerinde durulan ve birçok yönleriy-

le tekrarlanılan konulardan birisidir. Bilindiği üzere bütün peygamberlerin 

ve onlara tabi olanların ilk görevi tebliğdir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de pey-

gamberlerin ve onlara tabi olan kişilerin yaptıkları tebliğlerden bahseden 

ayetler vardır.2 Mevlânâ, Mesnevî’de tebliğ nasıl yapılmalı? Tebliğ eden 

kişinin vasıfları nelerdir? Kötü tebliğ etmenin zararları var mı? Tebliğde 

bulunurken nasıl davranılmalı?... gibi soruların cevaplarını vermiştir. 

1 Mehmet Boynukalın, “Tebliğ”, DİA, c.40, s. 218, 2011.
2 Kerîm Zemânî, Mînâger-i Işk, Neşr-ı Ney, s.829, Tahran 1382.
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Tebliğ Nasıl Yapılmalı?

Mevlânâ’ya göre bir insan dini ilme, marifette soğuk ve önyargılı olsa bi-

le dine davet edilmelidir. Çünkü insan Hz. Peygamber’in varisidir ve tebliğ 

de Allah’ın bir emridir bu yüzden insanların birbirine tebliğde bulunması 

gereklidir. Mevlânâ hak yolda tebliğde bulunan kişinin Nuh (a.s)’ın yolunu 

kendisine rehber etmesi gerektiğini3 ve Nuh (a.s) gibi eza ve cefa çekse bi-

le davetine halel getirmemesi gerektiğini belirtmiştir. Kişi Allah için kulluk 

etmeli ve tebliğde bulunmalı, insanlar ister kabul eder ister etmez. Halkın 

kabul edip etmemesi onun vazifesi değildir.4 

ت وارد ت د   د אرد                 د ی    و 
ح  ت   אم روح                                  در ره د ان   אز 

אر א   ل و رد  א  אر                                د ای    

Müşteri gevşek ve soğuk olsa da dine davet et. Çünkü davet gereklidir.5

Doğanı uçur, ruh güvercinini yakala, davet yolunda Nuh’un yolunu tut.

Allah için kulluk et, halkın kabul edip etmemesiyle ne işin olur?

“Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer etmesen (Rabbin 

sana verdiği) peygamberliği tebliğ etmemiş olursun...”6 ve “Peygamberin üze-

rine düşen ancak tebliğdir.”7gibi ayetlere işâret eden Mevlânâ, her ne kadar 

Allah’ı inkâr eden insanlar Kuran’daki sırları ve ince manaları inkâr etseler de 

peygamberlerin varisleri olan âlimler halka dini tebliğ etmekle görevlendiril-

miştir. Bu âlimler o halkın kabul edip etmemesiyle ilgilenmezler. Sadece tebliğ 

vazifesini yerine getirirler. Mevlânâ daha sonra; “Andolsun, biz, Nuh’u kendi 

kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasın-

da kaldı.”8 ayetine işâret edip, Nuh (a.s)’ın 950 sene boyunca kavminin insan-

larına tebliğde bulunduğunu ama kavminin onu git gide daha fazla inkâr et-

3 Abdülbaki Gölpınarlı, Mesnevî ve Şerhi, Milli Eğitim Basımevi, c.6, s.140, İstanbul 1974.
4 Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.11, s. 293, İstanbul 2005.
5 Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Mesnevî-i Ma’nevi, (haz. Adnan Karaismailoğlu, Derya Örs) 

Ankara 2007. c.6, b. 843-845, s.289.
6 Halil Altuntaş, Muzaffer Şahin, Kur’ân-ı Kerim Meali, Mâide Sûresi, 5/67, Diyanet İşleri Baş-

kanlığı Yayınları, Ankara 2003.
7 Mâide Sûresi, 5/99.
8 Ankebût Sûresi, 29/14.
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tiğini belirtmiştir. Mevlânâ, Nuh (a.s)’ın inkârcılar karşısında asla ümitsizli-

ğe düşmediğini, susmak yerine daima onlara Allah’ı ve dini tebliğ ettiğini, Nuh 

(a.s)’ın yaptığı tebliği kabul edenler olduğu gibi dünya zevklerine müptela, hak 

ve hakikati dinlemeyen kişilerin de olduğunu belirtmiştir. Ayrıca muhalif kişile-

rin inat ve ısrarları hidayet yolunda giden kişilere tesir etmeyeceği ve onları yol-

larından alıkoymayacağını vurgulamıştır.9

Allah’ın herkesi bu imtihan dünyasında istidadına uygun bir hizmetle gö-

revlendirdiğini belirten Mevlânâ, İsrâ sûresindeki; “De ki; Herkes kendi yapı-

sına uygun işler görür...”10 ayetine işâret etmiştir. Ona göre müminlere iman, 

ibadet ve kâfirlere küfür kolay ve hoş gelir. Mevlânâ diğer bir beyitte “Madem-

ki münkirler dalalet içinde olduklarında dolayı inat ve ısrarlarını bırakmıyor-

lar. Sen ise peygamberin varisisin ve Allah’ın esmasının tecelligahısın, nasıl hak 

yoldan döner ve tebliğ etmeyi bırakırsın” demektedir.11

אر ل او را   א ل و  א  אر                        د ت وارد از   د
ود אر   د                       دم  دم ا ت  אل د ح   

א  אر  ر  אن وا                           ا  از  
אروان دد ز را  אن                        وا ی  א و   از 
ر را در   دد  אی                         אب از  א  
د  ر و                               א   
ش در ا ر آن  א                          در    را  داده 

ن  د را  ان  هء                         ارد  آن   

Fakat Allah’tan davet emri gelmiştir. Davetin kabul edilip edilmemesiyle 

sırrı bilenin ne işi olur? 

Nuh dokuz yüzyıl davet etti onun kavminin inkârı sürekli ziyadeleşti.

Söylemekten hiç dizgini geri çekti mi? Hiç suskunluk mağarasına çekildi mi?

O dedi; Köpeklerin ses ve ulumasından hiç kervan bir yoldan geri döner mi?

Hiç mehtaplı gecede köpeklerin kavgası yüzünden dolunay seyir hızını ağır-

laştırır mı?

9 Gölpınarlı, Mesnevî ve Şerhi, s.7.
10 İsrâ Sûresi, 17/84.
11 Konuk, a.g.e, c.11, s. 17.
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Ay ışık saçar ve köpek de havlar. Herkes kendi yaratılışına göre hareket eder.

Kader herkese bir hizmet vermiştir. Onun o cevherine layık bir hizmet vermiştir.

Köpek o hastalık narasını bırakmasa da ben ayım, gezinmemi nasıl 

bırakırım?12

Tebliğcinin Vazifesi

Mevlânâ peygamberin sadece tebliğ vazifesiyle görevlendirildiğini, hal-

kın Allah’ın teklifini kabul edip etmemesine karışmadığını dile getirerek 

Mâide sûresinin; “Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et...”13 aye-

tine işâret buyurmuştur. Ayrıca tebliğ ve kulluğun Allah tarafından peygam-

berlere emir buyrulduğunu, tebliğin peygamberlerin hevay-ı nefislerinden ol-

madığını söyleyerek14 Necm sûresinin; O, nefis arzusu ile konuşmaz”15 ayeti-

ne işâret etmiştir. Mevlânâ peygamberlerin tebliğ ettikleri ücreti yine Allah’ın 

kendilerine vereceğini ifade edip Şûra sûresinin “De ki; Ben buna (yaptığım 

tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret 

istemiyorum...”16 ayetine işâret etmiştir.17 

د אن  א  و  אر  אر                         א   א را   
د ا  א را از  אن ا                              د او 

و  از  دو א ازو                     ز و د د  ر   
 

Kabul edip etmemenizle işimiz yok bizim, işimiz teslim olmak ve emre uy-

maktır. 

Bu kulluğu bize bahşeden O’dur. Bu sözleri kendimiz söylemiyoruz.

Haberlerini duyurma ücreti O’ndandır. Dost için çirkin ve düşman yüzlü 

olduk.18

12 Mesnevî-i Ma’nevî, c.6, b. 9-16, s. 250.
13 Mâide Sûresi, 5/67.
14 Abdülbaki Gölpınarlı, Mesnevî Tercümesi ve Şerhi, İnkılap ve Aka Kitabevleri, c.3-4, s.204, 

İstanbul 1983.
15 Necm Sûresi, 53/3.
16 Şûra Sûresi, 42/23.
17 Konuk, a.g.e, c.6, s. 144.
18 Mesnevî-i Ma’nevî, c.3, b. 2926-2930, s.165.
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Tebliğcinin Vasıfları 

Mevlânâ, hakkı tebliğ eden kişilerin her türlü muhalefete karşı çekin-

meden vazifelerini yapmalarını ve bu konuda dayanıklı olmalarını vurgu-

layıp, Allah’a inanmayan kişilerin baskı ve karşıt fikirlerine karşı mümi-

nin kendi vazifesine odaklanması gerektiğini belirtmiştir.19 Bazı münkirle-

rin inkâr ve inatlarının mümin kişiye zarar vermeyeceğini, münkir ve mü-

minin bu dünyada bir vazifesi bulunduğunu ve ister kötü, ister iyi herkesin 

bu dünyada vazifesini yerine getirdiğini belirtip “De ki; Herkes kendi yapısı-

na uygun işler görür.”20 ayetine işâret etmiştir.21 Peygamberimizin “Şakk-ı Ka-

mer” mucizesini gösterince Ebû Leheb’in boş laflar ettiğini, Hz. İsa (a.s)’ın ölü-

yü diriltince Yahudi’nin kendinden geçtiğini dile getirmiş.

אک אن   אن و  ا אک                       از  אب  را   در  
د خ   د  א  آورد                      و  د    و 

א   ارد  ارد                         آب  د   אرک 
اب אی  رود  ا א  رود  روی آب                    آب   

א ز    א                        ژاژ      
د از    ه                           وان  ده ز א  آن 
אص ا د  א   א  אه                ش  א   ر در 

ان   א  אع از  א                   در  رد        

Mehtaplı gecede gökteki ay, köpeklerden ve havlamalarından ne diye korksun?

Köpek kendi vazifesini yapar, ay da kendi görevini sergiler.

Herkes kendi işini yapar, su bir çöp içinde safvetini terk etmez!

Çöp su üstünde çöp olarak giderken, berrak su ise ızdırapsız gider!

Mustafa gece yarısı ayı yarar; Ebû Leheb ise kininden saçma sözler konuşur. 

Mesih ölüyü diriltirken Yahudi öfkesinden saçını yollar.

Köpeğin sesi ayın kulağına nerden gidecek? Hele bir de Allah’a özgü ay ise bu.

Padişah, ırmağın kenarında kurbağa sesinden habersiz seher vaktine kadar 

içip raks eder.22

19 Gölpınarlı, a.g.e, c.1-2, s.422.
20 İsrâ Sûresi, 17/84.
21 Konuk, a.g.e, c.3, s. 134.
22 Mesnevî-i Ma’nevî, c.2, b. 414-421, s. 242.
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Mevlânâ’ya göre kâmil insan ay gibidir her tarafa marifet nurunu saçar 

ve tebliğde bulunur ama münkirlerse her şeye itiraz ederler. Köpekler ayın 

nurundan zevk almadıkları gibi münkirler de kâmil insanların sözlerinden 

zevk almayıp inkâr ederler.23

אه    ر  ر و  وع وع                        ز  א   
א  ک ر   از  אن                          ا   روان و 

Ay nurunu saçar köpek de havlar durur, köpek ay ışığını otlak edinir mi hiç?

Gece yol alanlar ve yürümede ayın yoldaşı olanlar, köpeğin havlamasıyla git-

meyi bırakırlar mı? 24

Mevlânâ hakkı tebliğ etme yolunda muhalif kişilerden ve muhalefetten 

bahsederken bir hikâye anlatmaktadır. Bu hikâyede hak tebliğ edilirken her 

zaman münkirlerin gürültü patırdı kopardıkları dile getirilmiş.25 

رد آب אدر  ه و  אب                    ر  د او ا آ 
ر אن    آب    دم آن                       ا
ر  ه                         دا و از  ن    آن 

א א ز ا ا                             ه  אی  אدرش  
ه אن دارم  א אق  وه                       ز ا ه  ا   

ه   אق  ود                        ز ا א  زد از   د 
ر ز אن  ا ا אرا د از                    אن  א  אدر    

Söz arasında o buyurdu; Tay ve annesi su içiyordu.

Seyisler atlar gelip su içsinler diye ıslık çalıyordu.

Tay ıslık sesini duyunca, başını kaldırıyor, ürküp su içmiyordu.

Annesi taya sordu, niçin sürekli ürküp su içmiyorsun

Tay dedi; bu topluluk ıslık çalıyor seslerinin birleşmesinden korkuyorum.

Bu yüzden kalbim titriyor, ödüm kopuyor seslerin birleşmesi yüzünden kor-

kuyorum.

23 Gölpınarlı, a.g.e, c.5-6, s. 549.
24 Mesnevî-i Ma’nevî, c.6, b.2087-2088, s. 348.
25 Şefik Can, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, Ötüken Yayınları, c.3-4, s.344, İs-

tanbul 1997.
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Annesi dedi dünya var olalı yeryüzünde bu tür boş iş yapanlar olmuştur. 26

Mevlânâ, Mesnevî’sinde inkarcıların enbiya ve evliyanın davet ve tebli-

ğini dinlemediğini ve peygamberlerin münkirlere daima nasihat ettiklerini 

ama münkirlerin dini kabul etmek yerine usandığını belirtmiştir.27 

د دوا א                     زان ر   وه ا ر  م  ای 
ن و                       زان    א  ز ا א  

Onlar dediler ki; bizim hastalığımız iyileşecek hastalıklardan değildir.

Yıllarca bu masal ve öğüdü söylediniz, onunla her an bağ daha sıkılaştı. 28

Tebliğcinin Davranışı

Mevlânâ’ya göre dini tebliğ eden kişinin söz ve davranışları arasında bir 

çelişki olmamalıdır. Tebliğci peygamberi yolu iyi bilmeli ve o yolu takip et-

melidir. Dini zahiren öğrenmiş olan kişi her önüne geleni dine davet edip 

zikir ve evrad telkin ederse bu sadece taklit olur. Tebliğci dini kâmil mana-

da öğrenip istidat sahiplerini bulmalı ve nefis yolundan onları çevirip ter-

biye ederek Allah’a isal etmelidir.29 Kâmil insan önce peygamberi yolu keş-

feder sonra yolu bilmeyenlere rehberlik eder. Yoksa söz ve davranışları zıt 

olan tebliğci hem kendi yolunu kaybeder hem de halkı yoldan çıkarır.30

ن آورد א  را  ی در د                        ا راه   ره  ن 
ن  و  א   د  אه او                        ره  دد   آ  
د ی  א אن و و  د                       از  ی  ت    ور  د

Denizin yolunu bilmeyince nasıl kılavuzluk edip insanları denize doğru götürür?

O denize kavuşursa o zaman sel ve ırmak gibi denize kadar yol gösterir.

Halka çağrıda bulunursa taklitledir vahiy, ilham ve müşahede ile değildir. 31

26 Mesnevî-i Ma’nevî, c.3, b. 4290-4296, s.231.
27 Can, a.g.e, c.3-4, s.232.
28 Mesnevî-i Ma’nevî, c.3, b. 2916-2917, s.165.
29 Konuk, a.g.e, c.5, s. 479.
30 Gölpınarlı, a.g.e, c.3-4, s.128.
31 Mesnevî-i Ma’nevî, c.3, b.1810-1812, s.111.
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Mevlânâ’ya göre tebliğde bulunurken muhaliflere karşı tahammülde iyi 

ahlakın ehemmiyeti büyüktür. Tebliğde bulunan kişi kâmil bir insan gi-

bi davranıp karşısındaki muhalifin nakıs sözlerini iyilikle düzeltmeli. Mu-

halifin nakıs sözleri sirke gibi ekşidir ama kâmil insanın sözleri bal gibi-

dir. Kâmil insan bu ekşi sirkeyi bal eylemelidir. Kâmil insanın nasihatle-

ri, nefsanî hevesleri peşinde koşan kişiyi tatmin etmese netice hâsıl olmaz.32 

Nuh (a.s)’a kavmi taşkınlık edip, cefa etmesine rağmen Allah’ın yardımı ve 

keremi neticesinde yumuşaklığını muhafaza etmiştir.33 

د و  ون                      را وا ا    ا
א ر  ا ن ا                     دو     

ر  אی  آرد ز                               آ آن ا ا  ا  
ون   א  ح را در א                        م  وی 

ود א   د                     از  ا  د از     او را  

Sirke sikkeliğini artırsa o zaman şekerin artması da gerekli olur.

Kahır sirke, lütuf bal gibidir. Zira ekşi bal şerbetinin esası bu ikisidir.

Eğer bal sirkeden az adım atarsa o ekşi bal şerbeti bozuk olur.

Kavmi Nuh’un üzerine sirke döktüler. Deniz Nuh’a çok şeker döküyordu.

Cömertlik denizinden onun şekerine yardım edilmekteydi o yüzden âlem 

halkının sirkesinden fazlaydı onun şekeri.34

Mevlânâ, Mesnevî’de Müslüman birisinin Mecusi birisine dini tebliği 

etmesi ve Mecusi’nin ona verdiği cevapları hikâye tarzında dille getirmiş.35

 

אن אش از  אن   ن                     אی  دی    را  
م ا     م                       ور  ا   ا    ا 

Bir adam bir Mecusiye dedi; Ey filan! Hadi Müslüman ol, müminlerden ol.

Mecusi ona dedi ki; Allah isterse mümin olurum. Lütfünü çoğaltırsa kesin 

inançlı da olurum.36

32 Can, a.g.e, c.5-6, s. 338.
33 Can, a.g.e, c.5-6, s.338.
34 Mesnevî-i Ma’nevî, c.6, b. 17-21, s. 250.
35 Gölpınarlı, a.g.e, s. 261.
36 Mesnevî-i Ma’nevî, c.5, b. 2912-2913, s. 171.
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Kötü Tebliğ 

Mevlânâ’ya göre dini tebliğ eden kimselerin cahillikleri ve bilgisizlikleri 

bazen istenmeyen olaylara neden olabilir. İslam dinine iman etmeye meyle-

den bir münkir, söyledikleri ile yaptıkları bir olmayan bir Müslüman’ın efa-

lini, halini ve Müslümanlığını gördüğü vakit İslam’a karşı meyline ve mu-

habbetine gevşeklik gelir. Mevlânâ lakayt ve işin ehli olmayan kişilerin yap-

tığı tebliğlerin İslam dinine binlerce münkirden daha fazla zarar verdiğini 

bunların tebliğ etmek yerine, tebliğde bulunmamalarının daha evla olduğu-

nu vurgulamıştır.37 Bu konu hakkında Mesnevî’de çirkin sesli bir müezzinin 

kâfirlerin bulunduğu bir mahallede ezan okuması ve kâfir bir adamın gelip 

ona hediye vermesi hikâyesine değinmek yerinde olacaktır.

Çok çirkin sesli bir müezzin vardı. Kâfirlerin bulunduğu bir memlekete ezan 

okuyordu. Ona ne kadar; “bu çirkin sesle ezan okuma, çekişme ve düşmanlıkla-

ra sebep olur” dedilerse de, o inat edip söylenenlere aldırış etmedi. Ezan okuma-

ya devam etti. Halk toplumsal bir kargaşadan korkarken elinde bir takım elbise 

ile bir kâfir çıkıp geldi. Müezzine elbise, mum ve helva hediye getirmişti. Kâfir; 

“Nerede o müezzin” dedi. “Onun okuduğu ezan sesinden dolayı insanın huzuru 

artıyor.” Ona; “o çirkin sesten insana huzur gelir mi” dediler. O kafir; “onun sesi 

kiliseye kadar geldi, benim mahir bir kızım vardı. Çoktandır Müslüman olmak 

istiyordu. Birçok kişi ona Müslüman olma demesine rağmen yine de bu sevdadan 

vazgeçmedi. O Müslüman olmak için gayret sarf etikçe ben de kahroluyordum. 

Ne yapacağımı bilmiyordum. Nihayet müezzin ezan okumaya başlayınca ve se-

si kilisede duyulunca. Kızım; “Bu kötü ses nedir. Beni mahvetti. Bu manastırda 

ömrümde böyle çirkin bir ses duymadım” dedi. Kız kardeşi; “bu ezan sesidir. Bu 

Müslüman âdetidir. Bu sesle Müslümanları ibadete çağırıyorlar” dedi. Kız ilk 

önce kardeşine inanmadı. Başkasına sordu o da evet deyince içindeki iman sar-

sıldı, üzüldü ve böylece Müslümanlıktan soğudu. Kâfir; “böylece kızım Müslü-

manlıktan kurtuldu ben de azaptan. Dün gece ilk defa rahatça yattım. Bu dert-

ten kurtardığı için çirkin sesli müezzine hediye getirdim” dedi.38

37 Can, a.g.e, c.3-4, s.271.
38 Mesnevî-i Ma’nevî c.5, b. 3367-3388, s. 201.
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Yoldan Sapmışların Tebliği

Mevlânâ’ya göre yoldan sapmış olanların tebliği saf gönüllüler için bir 

tuzaktan öte bir şey değildir. Yoldan sapmışların davet ve iltifatlarına kanıp 

bunlar benim iyiliğimi istiyor denilmemeli. Yoldan sapmışların daveti avcı-

ların pusuda saklanıp kuşları tuzağa düşürmek için yaptıkları kuş sesi takli-

di gibidir. İhtiyat eden ve taklitten sakınan kişi bu tuzağa giriftar olmaz.39 

אن  ا ت                        و  ن د א   م آن 
אن אد در   غ دان                              אن   ت ا د

א و آواز و  אده  ا                             ا  ده   غ 
אن  او ارد   او او                            آ  درد غ 

دد  آن دا و  א        داد                        

İhtiyat, seni davet ettiklerinde, bunlar beni seviyor, bunlar beni istiyor de-

memendir.

Onların davetlerini avcının kuş avlamak için pusuda çıkardığı kuş sesi olarak gör. 

Bu sesi, iniltiyi ve ötüşü bu yapıyor diye önüne ölü kuş koymuş.

Kuş onun kendi cinsi olduğunu zanneder toplanır, avcı da derilerini yolar.

Ancak Allah’ın ihtiyat verdiği, yem ve tuzaktan başı dönemeyen kuş 

müstesnadır.40

Tebliğ Kıssaları

Mevlânâ, Musa (a.s)’ın kavmini hak dine davet etmesine değinerek; “Ey 

Musa sen gaflet ehli kişileri hakka ve hak dine çok davet ettin, onlar için birçok 

lütuf ve ikramda bulundun ama onlar buna uygun davranmadılar. Madem on-

ların böyle bir istek ve arzusu yok o zaman nimetlerini kes ve onlar da gaflet uy-

kusunda öylece kalsınlar.” demiş.41

د א و روزی  ان را  د                   آن  ت  و  دی  د   
اب  אن زود  د א  אف                                אن  و    

39 Gölpınarlı, a.g.e, c.3-4, s.24.
40 Mesnevî-i Ma’nevî, c.3, b. 230-234, s.37.
41 Konuk, a.g.e, c.8, s. 562.
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Çağırmakla çok cömertlik ve lütuf gösterdin. Ne ki bu eşeklerin şansı ve kıs-

meti yoktu.

Bu durumda nimet yorganını üstlerine ört de alıp götürüversin onları gaf-

let uykusu.42

Mevlânâ, Süleyman (a.s)’ın Belkıs’ı dine davet edip şöyle dediğini be-

lirtmektedir; “Ben seni nefsime davet etmiyorum ben seni hakka davet ediyo-

rum, ben nefsimin heveslerine uyan biri değilim. Dünyevi lezzetlerle bir ala-

kam yoktur.”43

ن ا    א   ر د                        

Hadi gel ben elçi ve davetçiyim. Ben şehvet mensubu değilim ecel gibi şeh-

vet öldürenim.44

Sonuç

Mevlânâ’nın en önemli eseri sayılan Mesnevî gerek kendi çağında ge-

rekse çağımızda bıraktığı tesirler bakımından tasavvuf alanında yazılmış en 

önemli eserlerden biri sayılmaktadır. Mesnevî’de çok çeşitli konular mev-

cuttur. Tebliğ de bu konulardan biridir.

Tebliğ, İslam dinini ve onun kaidelerini anlatarak beşerin bu emirler 

çerçevesinde yaşamalarını sağlamaktır. Yani iyi ve güzel olanı emretmek, 

kötü ve çirkin olan her şeyden menetmektir. Mesnevî’de tebliğ konusuna 

değinen Mevlânâ; Kur’an’ı Kerim, peygamberlerin ve onlara tabi olanların 

ilk görevinin tebliğ ve davet olduğunu vurgulamış ve tebliğ de bulunan ki-

şilerin halis niyet, iyi huy, dini herkesin anlayacağı şekilde açıklayabilme ve 

diğer ahlaki özelliklere sahip olması gerektiğini ifade etmiş. Tebliğde bu-

lunurken gönül kazanmanın ehemmiyetli olduğunu, nitekim tebliğle vazi-

felendirilen peygamberlerin de bunu kendilerine rehber edindiklerini be-

yan etmiş. Tebliğ yapılırken ferasetli davranılması gerektiği, kaba ve sert bir 

üslupla yapılan tebliğin hayra vesile olamayacağını, peygamberi tarzın ör-

42 Mesnevî-i Ma’nevî, c.4, b. 3671-3672, s.434.
43 Can, a.g.e, c.3-4, s.424.
44 Mesnevî-i Ma’nevî, c.4. b. 11, s.299.
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nek alınması gerektiğini vurgulamış. En önemli tebliğ metodunun şüphe-

siz kişinin İslam’ı yaşayarak gösterebileceğini, söyledikleri ve yaşantısı ara-

sında uçurum olan kişilerin bu konuda başarıya ulaşmasının zor olduğunu 

dile getirmiş. Tebliğin peygamberlerin gönderiliş amaçlarının en önemlile-

rinden biri olduğunu, tebliğin sadece peygamberlerin vazifesi olmadığını, 

bütün Müslümanların üzerine bir vazife olduğunu söylemiş. Tebliğde bu-

lunan kişinin daima ümidvar olması, kendisine şefkat, merhamet ve yumu-

şaklığı rehber edinmesi gerektiği beyan edilmiş. Tebliğde bulunurken mu-

halefetlerden çekinilmemesi gerektiği, kötü tebliğin tebliğ etmemekten da-

ha zarlı olduğu ve yoldan çıkmış kişilerin ettikleri tebliğin saf gönüllü mü-

minler için bir tuzak olduğuna değinilmiş. Mesnevî’de tebliğ konusunun 

ehemmiyetine binaen Kur’an ayetlerine ve peygamber kısalarına çokça işa-

ret edilmiş. 
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