
 

MEVLANA VE HACI BEKTAŞ VELİ 

 

 Mevlana ve Hacı Bektaş hikâyesi öğrencilere okunur. 

 * yıldızlı yere kadar olan kısmın draması seçilen öğrenciler tarafından yaptırılır. 

 Yıldızdan sonra ki kısımda sınıf gruplara ayrılır ve her grubun hikâyeyi tamamlaması istenir. 

 Her grubun sözcüsü kalkar ve kendi grubunun yazdığını okur. 

 Öğretmen tüm grupları dinledikten sonra kendisi yine ilk başta seçtiği öğrencilere bu sefer tüm 

hikâyenin dramasını yaptırır. 

 Bu iki önemli âlimin tevazuları üzerinde konuşularak ders sonlandırılabilir. 

  

MEVLANA VE HACI BEKTAŞ VELİ 

 

 

 

Evvel zaman içinde bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır.  

 

Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için 

Bunu Hacı Bektaş Veli'nin dergâhına kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergâhlar aynı zamanda 

aşevi işlevi görüyordu.  

Durumu Hacı Bektaş Veli'ye anlatır, Hacı Bektaş Veli 'helal değildir' diye kurbanı geri çevirir. 

 

Bunun üzerine adam Mevlevi dergâhına gider ve aynı durumu Mevlana'ya anlatır. 

Mevlana hediyeyi kabul eder.  

 

Adam aynı şeyi Hacı Bektaş Veli'ye de anlattığını ama onun hediyeyi kabul etmediğini söyleyince 

Mevlana şöyle der: 

 

'Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. 

O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir.'   

 

Adam üşenmez kalkar Hacı Bektaş dergâhına gider ve Hacı Bektaş Veli'ye, 

Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip Hacı Bektaş Veli'nin görüşünü sorar.  

 

Hacı Bektaş da şöyle der: 

* 

 

'Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir.  

Bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. 

Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir.' 

             
 

Kelimeler Olmadan Anlat 

 

 Dersin başında alçakgönüllülük ve tevazu gibi çok kullanılan kelimeler belirli sembollerle herkesin 

anlayabileceği halde öğrencilere gösterilir.  

 Örneğin ‘boyun bükmek’  alçakgönüllülük anlamına gelir gibi.  

 Öğretmen dersin başında aşağıdaki tevazu ile ilgili sözleri okur veya yansıtım yoluyla tahtaya 

yansıtır.  

 Daha sonra bunları kaldırarak listeden öğrenci seçer ve öğrencinin tahtaya çıkıp istediği bir cümleyi, 

konuşmadan anlatmasını ister.  

 Sessiz sinema gibi cümleler bitikten sonra ders sonlandırılabilir. 

 

 Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar. 

 Bir adamın gerçekten büyük olup olmadığını, onun alçak gönüllülüğünden anlayabilirsiniz. 

 Kendi kendine alçalmayan kimse, başkası yanında yükselemez. Sevri 

 Sizin mağfiret edileceğiniz en büyük ibadetlerin başında tevazu gelir. Hz. Ali ra 

 Zafere ilave edilecek yegâne süs tevazudur. Duclos 

 En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır. ALBERT EINSTEIN 

 Tevazu ile konuşmayan bir kişi, zamanla bununla ilgili bütün kelimeleri de tamamıyla unutabilir. 

KONFÜÇYÜS 

 Yüksekliği istedim, onu alçakgönüllülükte buldum. HZ ALİ 

 "Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "Kim Allah Teâlâ hazretlerinin rızası için bir derece tevazu izhar 

eder (alçak gönüllü) olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah'a bir derece 

kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i safilîne (aşağıların 

aşağısına) atar." 

 "Ne Arabın Aceme, ne Acemin Araba, ne kırmızının siyaha, ne de siyahın kırmızıya bir üstünlüğü 

yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Allah'a göre en üstününüz, O'ndan en çok korkanınızdır. 

 Müslüman kardeşine karşı tevazu gösteren kimseyi Allah yüceltir. Ve ona karşı üstünlük taslayan 

kimseyi ise alçaltır. Buyurmuştur. 

 


