
 

 

 

Sa‘dî-yi Şîrâzî’de Medrese İmajı 
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Özet: Bu bildiride İranlı bilge şair ve yazar Şirazlı Sa'dî'nin 

eserlerinde özellikle medrese ve kısmen de eğitimle ilgili fikirleri üzerinde 

durulacaktır.  

Dünya çapında büyük bir şair ve yazar sayılan Sa’dî, eserleri hâlâ 

büyük kitleler tarafından okunan ve muhtelif dünya dillerine çevrilen bir 

şahsiyet olarak bilinir. Sa’dî’nin şiirleri ve yazıları ve özellikle Gülistan ve 

Bûstan adlı eserleri asırlarca Osmanlı medreselerinde ve bilhassa Kürt 

medreselerinde okutulmaya devam etmiştir.  

Kendisi de bir medrese mensubu olan Sa’dî’nin, eğitim metodu, 

medresenin geleneksel yapısı, sorunları, toplum içindeki konumu ve 

medrese ehlinin durumuyla ilgili tasvirleri önem kazanmaktadır.  

Kilit kavramlar: Şirazlı Sa'dî, medrese 

 

1. Sa’di-yi Şîrâzî 

Mehmet Akif Ersoy'un “Şark’ın rûh-i kemâli...” diye nitelediği 

Sa’di-yi Şîrâzî, diğer adıyla Şeyh Sa’dî (Muslihuddîn) İslâm dünyasının en 

büyük şair ve yazarlarından biri olarak bilinir. Yaklaşık 800 yıl önce 

(606/1209) İran’ın tarihî kenti Şiraz’da kültürlü ve dindar bir aile ortamında 

dünyaya geldi.   

 Çocukluk dönemini babasının gözetiminde; bir medrese konumunda 

olan kendi baba evinde Kur’ân ve hadis başta olmak üzere ilim ve edebiyat 

okumak, nefsini arındırmak ve ibadet etmekle geçirdi.  

Sa’dî çocukluk çağına ait bir ansında bu hususta der ki:  

“Çocuk yaşta çok ibadet ederdim, gece vakti namaza kalkardım. 

Züht ve perhize çok düşkündüm. Bir gece babamın –Allah ona rahmet etsin- 
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huzurunda oturmuş, bütün gece gözümü yummadan Kur’ân'ı kucağıma 

almış okuyordum. Yanı başımızda da bir grup insan uyuyordu. Babama 

dedim ki: ‘Bunlardan hiçbiri başını kaldırıp iki rekât namaz kılmadı; sanki 

uyumamış da ölmüş gibi gaflet uykusuna dalmışlar.’ 

Babam da bana dedi ki: 'Canım oğlum! İnsanları çekiştirmektense 

uyumuş olsaydın daha iyi olurdu!'” (Gülistan, İkinci bab) 

Fakat Sa'dî, oniki yaşında babasını kaybetti, tahsilini annesinin 

himayesinde sürdürdü. Tam bu sıralarda İran başta olmak üzere İslâm âlemi, 

her canlıyı ve insanlığın ihtiyaç duyduğu ekonomik kaynakları, yerleşim 

alanlarını; kültür, medeniyet ve kurumları yok eden Moğol saldırısına maruz 

kaldı. Öte taraftan Fars bölgesi Harezmşahlar ile Atabekler arasındaki 

kargaşaya sahne olup Şirâz’daki güven ve huzurdan eser kalmadı. Bu ve 

başka sebeplerden olsa gerek Sa’dî, bir süre sonra o çağda İslâm dünyasının 

en büyük ilim ve edebiyat merkezi sayılan Bağdat Nizamiye medresesine 

gitti (hicrî 621). İbn Cevzî (Sıbt bin el-Cevzî) ve Şihâbeddin Sühreverdî vs. 

devrin en ünlü âlimlerinden o dönemde geçerli ilimleri okudu. İran’daki 

siyasî kargaşadan dolayı Sa'dî, uzun süre Bağdat’tan Şiraz’a geri dönmedi 

ve bir süre tahsiline ara vererek dünya seyahatine çıktı. Yaklaşık otuzbeş 

kırk yıl kadar süren bu seyahatte Irak, Basra, Şam, Trablus, Hicaz, Mısır, 

Yemen, Habeşistan ve Kuzey Afrika’ya kadar gitti.  

Sa‘dî’nin, henüz teyit edilmemekle birlikte söz konusu seyahatte 

Anadolu’ya da uğradığı Keşmir, Hindistan ve Türkistan’a da gittiği ileri 

sürülmektedir.  

Bu yolculukta bir ara Kudüs’e giderken Frenklere esir düştü. 

Trablusşam’da diğer esirlerle birlikte hendek kazarken, Halepli bir zengin 

tarafından 10 dinar karşılığında esaretten kurtarıldı. 

Tecrübesiz bir genç olarak Şiraz’dan ayrılan Sa‘dî, bu uzun 

yolculuktan sonra 1257 yılında dünya görmüş ve ahlâk ilkelerine bağlı, ilim 

ve erdemle donanımlı bir kişiliğe erişmiş olarak pek sevdiği vatanı Şiraz’a 

geri döndü. 

O sıralarda Merkezi Şiraz olan Fars bölgesinin Salgurlu mahalli 

hükümeti başında Ebû Bekir b. Zengî (1226-1259) bulunuyordu. Bu zat 

Moğollarla anlaşma yapmış ve bölgede kısmen huzur sağlamıştı. İlim ve 

sanata ilgi duyan bu hükümdar, Sa‘dî’yi iyi karşıladı ve onu himayesine 

aldı.  

Sa’dî şair kimliğinden ziyade, bir bilge danışman ve dünya görmüş 

bir âlim sıfatıyla adı geçen yöneticiyle irtibat kurdu. Onu ve diğer büyükleri 



adaletli davranmaya ve iyi işler yapmaya teşvik ederek şiirle onlara 

dünyanın, makam ve mevkiin geçiciliğini hatırlattı.  

Bu arada, ilk manzum eseri Bostan (Bûstân)’ı yazdı ve 1257 (655) 

yılında Salgurlu Atabek Ebu Bekr'e takdim etti. Bir yıl sonra da nazım ve 

nesir karışık Gülistan (Gûlistân)'ı kaleme alarak Ebu Bekr'in oğlu Sa‘d (ö. 

658/1259-60)'a takdim etti. Şiirde kullandığı “Sa‘dî” mahlasını da bu son 

hükümdarın adından aldı.  

Dil, ifade tarzı ve içerik olarak eserleri hem yüksek zümreye hem 

sıradan insanlara zevk veren ve bütün kesimlere hitap eden eğlendirici ve 

ders verici nitelikler taşır. Hikemî tarzda nesir ve şiirin öncüsü sayılan Sa'dî, 

hem üslup hem içerik bakımından yüzyıllarca İslâm dünyasında şair ve 

yazarları derinden etkilemiş, birçok edip onu taklit etmeye ve eserlerine 

nazire yazmaya çalışmıştır.  

Bunlar bir tarafa Osmanlı dönemi boyunca şiirleri ve bilhassa Bostan 

ile Gülistan'ı başta Anadolu olmak üzere asırlarca İslâm coğrafyası 

medreselerinde okutulmuştur. Bostan’ın ilki XIV. Yüzyılın ilk yarısında 

olmak üzere (Hoca Mes'ûd b. Ahmed tarafından manzum olarak 

755/1354’te yapılmıştır.) günümüze kadar nesir ve nazım şeklinde onlarca 

kez Türkçeye çevrilmiş ve hatta XV. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

Osmanlı uleması tarafından bu esere Farsça ve Osmanlıca Türkçesiyle 

birçok şerh yazılmıştır. 

Ziya Paşa, “Bir kimse okursa Bostân’ı; anlar o zaman nedir cihânı” 

derken, Mehmet Akif Ersoy da henüz sekiz dokuz yaşındayken Sa‘dî’nin 

Gülistan’ını satır satır okuyup ezberlediğini söyleyerek Bostan adlı eseri 

için de der ki: “Bu kitab-ı mübini kim bilir kaç defa hatmettim. O vakte 

kadar okumadığıma kim bilir ne kadar pişman oldum… Demek büyük 

hikmetler, ibretler göstermek içi uzun uzun vakalar tertip etmeğe lüzum 

yokmuş; her gün görülen, her gün görüldüğü için hiç nazar-ı dikkati 

celpetmeyen hadiseler bir lahza-i im’an önünde nâmütenâhi mevzular teşkil 

edebilirmiş…”
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Aynı şekilde Sa’dî’nin Gülistan’ı da XIV. Yüzyılın sonlarından 

günümüze kadar Kıpçak Türkçesi ve Osmanlı Türkçesine defalarca 

çevrilmiş ve bu esere Osmanlı uleması tarafından Farsça ve Osmanlıca 

Türkçesinde şerhler yazılmıştır (Bak. DİA’daki “Gülistan” maddesine). 
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Aslında Sa’dî iki dizeyle bu eserinin sonsuza kadar okuyucuya haz verecek 

bir armağan olduğunu ta o zaman ifade etmiştir. 

 یدت ز گل طبقیبه چه كار آ

 ن پنج روز و شش باشدیهم گل
 

 گلستان من ببر ورقی از 

 شه خوش باشدین گلستان همیو
 

 Bir deste gülden ne fayda görürsün? Benim Gülistan’ımdan bir 

yaprak al götür ki,  

Gülün ömrü beş, altı gündür; bu Gülistan sonsuza kadar güzel kalır. 

Gülistan’la ilgili bir makale yazmış olan İbrahim Alâeddin Bey, der 

ki: 

“Gülistan’ın belki her sayfasında yüksek, içe işleyici, fakat aynı 

zamanda şuh ve şakrak bir ruhun yayılma tesiri duyulur. Orada hikmete ait 

şeyler, somurtkan bir nasihat edici olmaktan çok uzaktır. Nitekim kendisi de 

kitabının sonuna yakın bir yerde   برآمیخته ظرافت صیحت بشهد  ن تلخ   داروی  

cümlesiyle “acı nasihat ilâcını zarafet balıyla karıştırarak” sunduğunu 

söylüyor. Şiir, tasavvuf, felsefe, ahlâk, hikâye, fıkra, latîfe, Gülistan’da ne 

güzel karışıp birbirine uygun düşmüştür…”
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Neticede Sa'dî, 1292 (691)'de Şiraz’da vefat etti ve aynı yerde 

gömüldü.  

Sa‘dî henüz hayattayken şöhreti bütün İslâm dünyasına yayıldı. 

Çünkü o, kadim İran, Ortadoğu ve İslâm kültürünü iyi bilen bir ahlâk 

öğretmeni, sorumluluk duyan bir vaiz, hayattaki olayları tahlil ederek ders 

çıkaran bir sosyolog ve usta bir yazar olarak bilinir.  

Diğer taraftan Sa'dî uzun süreli seyahatlerde değişik ülkeleri, 

şehirleri ve bölgeleri; farklı din, mezhep ve milletlerden insanları gördü. 

Onlarla iç içe yaşadı, bazısıyla dostluk kurdu. Onların din, inanç, ahlâk ve 

geleneklerini inceledi ve onların hayat felsefesini, bireysel ve toplumsal 

değerlerini öğrendi. Daha önemlisi halife, sultan, vezir, zengin, âlim, dindar, 

şehirli, köylü, köle vs. toplumun en üst tabakasından en alt tabakasına kadar 

fert ve cemaat psikolojisini tahlil ederek kavramaya çalıştı. Bunlardan 

çıkardığı sonuçları her kesin ilgisini çekebilecek ve ruhunu derinden 

etkileyecek tarzda sade ve özlü bir dille ve bazen de yemekteki tuz 

kabilinden mizahi bir üslupla canlı tablolar halinde eserlerine yansıttı. 
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Sa’dî’nin eserlerine evrensel şöhreti kazandıran şey tartışmasız onun bu 

özellikleri olmuştur. 

2.Sa’dî’de Medrese İmajı 

Eski Farsça metinlerden anlaşıldığı kadarıyla eskiden beri (İslâmî dönem 

İran’da) çocuklar okuma yazma öğrenmek için okula giderdi ve söz konusu 

metinlerde bu eğitim merkezleri için “mekteb” ve “ilkokul” manasında “kuttâp” ve 

“debîstân” sözcükleri kullanılırdı. Fakat orta öğretimden üniversiteye kadar eğitim 

düzeylerini kapsayacak şekilde baskın olarak “medrese” kavramı kullanılırdı.   

 “Mekteb” ve “debîstân” da çoğunlukla camilerde kısmen de evlerde ve 

bilhassa eğitime önem veren zengin ve bürokratların evlerinde teşkil edilirdi. 

Ancak medreseler genelde müstakil binalardan oluşurdu. İslâm dünyasında 

günümüze kadar tarihe direnerek gelen medreseler ve bilhassa ünlü Nizamiye 

medreseleri vs. bunlara örnektir.  

Çeşitli devirlerden günümüze gelen kayıtlarda şair ve yazarların medrese 

ve medrese çevresiyle ilgili şahsiyet, kurum ve kavramları eserlerinde zaman 

zaman dile getirdikleri ve genel anlamda klasik eğitim geleneğinden pek memnu 

olmadıkları anlaşılmaktadır. 

Nitekim söz konusu kurumdan memnun olmayan şair ve yazarlara ait eski 

metinler ve şiirlerde ders ve medrese imajı genellikle uğursuz, sevimsiz olarak 

göze çarpar. Sa’dî de dâhil çoğu şair ve yazarlar eğitimdeki gelenek ve anlayışa 

karşı çıkmışlar ve çok defa medreseyi “yararsız dedikodu yeri; sonuçsuz ve kırıcı 

tartışmaların mekânı ve arenası” şeklinde anmışlardır.
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Sanat ehlinin medreseden usanması ve yakınmasının nedenleri başında, 

aynı metinlerden anlaşıldığı kadarıyla hocaların ve öğretmenlerin öğrencilere 

uyguladığı olağanüstü baskı ve şiddet gelmektedir. Geçmiş dönemlerden yakın 

zamanlara kadar da daima medreselerin işkenceler ve usandırıcı dayaklarla akla 

geldiği pek ala bilinmektedir.  

Eski eğitmenler de kendilerine göre haklı gerekçeler ileri sürmüşler. 

Nitekim onlar genellikle şiddet, işkence ve sert davranmayı eğitim ve öğretimin 

kaçınılmaz şartları şeklinde algılardı. Onların inancına göre “hocanın şiddeti 

babanın şefkatinden daha iyi” ( جور استاد به ز مهر پدر Sa’dî, Gülistan, Sekizinci bab, 

hikâye 4) sayılırdı. Çocuğun eğitilmesi ve onun edep, ahlâk, ilim öğrenmesi, molla 

ve âlim olmasının ötesinde genel anlamda adam olması için eskilere göre bu 

yöntem geçerliydi. 
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Ayrıca medreselerde okutulan girift kitaplar, ağır ödevler, çocukların 

okuması ve anlamasında bile zorlandığı ve sıkıldığı ağır metinleri ezberlemesi ve 

yazması onların usanmasına ve güçlerinin tükenmesine yol açardı. Bunlara ek 

olarak öğretmen ve hocaların uyguladığı olağandışı baskı, şiddet ve azarlama 

(dövme, falakaya yatırma, ağır işler yaptırma gibi) öğrencilerin ilme karşı isteksiz 

olmasına, mektep ve medreselerden kaçmasına ve ürkmesine yol açardı.
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Daha önce işaret edildiği gibi Sa’dî de eserlerinde zaman zaman 

medreselerde ve eğitim geleneğindeki bu sorunlara işaret etmiştir. Asırlardır Orta 

Asya’dan Balkanlara kadar İslâm dünyasında eserleri çok okunan Sa’dî’nin 

tavsiyeleri bu açıdan önem arz etmektedir.
6
  

I-Sistematik bir eğitim anlayışına sahip olmamakla beraber Sa’dî 

Gülistan’ın bir bölümünü (Yedinci bab) eğitim ve terbiyeye ayırmıştır. Ayrıca bu 

eseri ile Bostan adlı eseri ve şiirlerinde de dağınık olarak ve bilhassa hikâyeler 

şeklinde bu konuya birçok yerde değinmiştir. Biz burada sadece birkaç hususa 

işaret etmekle yetineceğiz. 

Nitekim Sa’dî eğitimin verimli olabilmesi için kalıtımı oldukça önemser ve 

örnek olarak birçok hikâye ve temsil kaydeder.  

Nitekim bir hikâyede (Gülistan, Birinci bab) der ki:  

“Bir grup hırsız yakalanır. Padişah hepsinin idamını emreder. Bir vezir, bu 

hırsızlar arasında ve henüz ilk gençlik çağında bulunan birini, ileride terbiye 

sayesinde faydalı bir yiğit olabileceği şefaatiyle kurtarmak ister. Akıllı ve hikmet 

sahibi padişah, bu aracılığı uygun bulmayarak şu cevabı verir: 

 .تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبدست        نیکان نگیرد هر که بنیادش بدست  تو  پر

Aslı fena olanlar, iyilerin ışığından faydalanamaz. Lâyık olmayanı 

eğitmeye kalkışmak, kubbe üzerinde ceviz durdurmaya benzer! 

Bunun üzerine (vezir) genç haydudun ıslahının mümkün olacağı hakkında 

birtakım deliller söyler ve şu dizeleri okur: 

 د ـگـــُم ش  ـشنبوتـ  دانـانــخ وط ـل یار گشت همسر    دانــبا ب

  دـنیکان گرفت و مردم ش  پی   کهف روزی چند  اصحاب   سگ 

Hz. Lût’un karısı, kötülerle dost olduğu için peygamber ailesinden olma 

şerefini kaybetti 
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6 Bu hususta İbrahim Alâeddin Bey tarafından “Terbiye Nokta-i Nazarından Gülisten” adlı  

önemli bir makale yazılmış, 1925 yılında bir terbiye dergisinde yayımlanmış ve bu makale Âdem 

Ceyhan tarafından günümüz Türkçesine aktarılarak aslıyla birlikte yayımlanmıştır. Âdem Ceyhan, 

“Eğitim Bakımından Gülistan”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic 2007, Cilt II/4. 



Ashâb-ı Kehf’in köpeği birkaç gün iyilerin izini takip ettiği için insan 

derecesine ermişti  

Sonunda diğer vezirlerin de ricasıyla padişah yol kesicinin oğlunu 

istemeyerek affeder. Delikanlı, yıllarca vezirin sarayında mükemmel bir eğitim ve 

öğretim görerek yetişir ve herkesin sevgisini kazanır. Fakat buna rağmen akıllı ve 

bilgili padişah tebessüm ederek der ki: 

 گرچه با آدمی بزرگ شود

 

 عاقبت گرگ زاده گرگ شود 

 

İnsanlarla birlikte büyümüş olsa bile kurdun oğlu sonunda kurt olur 

Gerçekten bu delikanlı bir zaman sonra şehrin kötülük eden fesatçılarıyla 

birleşerek bir çete kurar ve veli-nimeti olan veziri, iki oğluyla birlikte öldürdükten 

ve servetini de çaldıktan sonra babası gibi dağa çıkar ve aslına döner. Bundan 

haberdar olan padişah der ki: 

 ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس

 در باغ الله روید و در شوره بوم خس
 

 ی؟از آهن بد چون کند کس شمشیر نیک 

 باران که در لطافت طبعش خالف نیست
 

Bir kimse kötü demirden nasıl iyi kılıç yapabilir? Ey bilge, aslı kötü insan 

terbiye ile ıslah olmaz  

Nitekim tabiatının letâfetinde şüphe olmayan yağmur bile, bağda lâle, 

fakat çorak yerde çör çöp bitirir  

Şu beyitleri de ilâve eder: 

 تخـــــــم و عمل ضایــــع مگردان

 که بـــــــد کردن به جـــــای نیک مردان
 

 شوره سنــــبل بر نیـــــــارد درو زمین   

 نکویی با بدان کردن چنــــــان است
 

Çorak yerde sümbül yetişmeyeceği için, emeğinin tohumunu boşuna yok 

etme!  

Kötülere iyilik etmek, iyi insanlara kötülük etmeye benzer! 

Bu ve sonraki hikâyeye (Gülistan, Yedinci bab) dikkat edilirse, Sa’dî’nin 

bu hususta asırlarca önce “Öjenik”cilerin, yani “insan neslini ıslah” taraftarlarının 

irâdî olmayan öncüsü olduğu görülür…”  

II- Sa’dî eğitim ve öğretimde olumlu sonuçlar elde etmek için hem hoca 

hem öğrencinin yaratılışta kabiliyetli olmasını ileri sürer. Bu sebeple Gülistan’ın 

Yedinci babında şu temsili hikâyeyi nakleder: 



“Bir vezir, ahmak olan oğlunu bir âlime emanet ederek der ki: ‘Bu çocuğu 

terbiye et, belki akıllanır’. Âlim, bir müddet çocuğun terbiyesiyle uğraşır fakat hiç 

bir olumlu netice elde edemez. Sonunda babasına birisi vasıtasıyla şöyle bir haber 

gönderir: ‘Bu çocuk akıllanmıyor, beni de deli etti!’” 

Fıkrayı şu beyitler takip eder: 

 تربیت را در او اثر باشد

 آهنی را که بد گهر باشد

 نکه تر شد پلیدتر باشدچو

 چون بیاید هنوز خر باشد
 

 
 چون بود اصل گوهرى قابل

 هیچ صیقل نکو نخواهد کرد

 هفت گانه بشوی سگ به دریای  

 عیسی گرش به مکه برند خر  
 

Cevherin özü kabiliyetli olunca eğitim onu etkiler.  

Cinsi kötü olan demiri hiç bir cilâ ıslah edemez.  

Köpeği yedi denizde yıkasan da ıslandıkça daha murdar olur.  

İsa’nın eşeğini Mekke’ye götürseniz, döndüğü zaman yine eşektir! 

Sa’dî bir yerde de aptal ve kabiliyetsiz hoca tiplemesini ağır şekilde 

hicveder. Şu manzum latife buna örnektir: 

 براوبر، صرف کرده سعی دائم

 در این سودا بترس از لوم الیم

 «تو خاموشی بیاموز از بهایم
 

 
 خری را ابلهی تعلیم می داد

 ای نادان چه کوشی» حکیمی گفتش:

 نیاموزد بهایم از تو گفتار
 

Cahilin biri bir eşeğe konuşmayı öğretmek için uğraşır, dururdu. 

Oradan geçen bir bilge bu hâli görerek dedi ki: “Be hey cahil! Bu 

sevdadan vaz geç; kınayanın kınamasından çekin! 

Hayvanların senden konuşmayı öğrenmesine imkân yoktur, hiç olmazsa 

sen hayvanlardan susmayı öğren!”
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III-Sa’dî’nin Gülistan’da eğitimle ilgili dikkat çekmeye çalıştığı önemli 

hususlardan biri de medrese ve mekteplerde görülen şiddet ve baskıyla ilgilidir. O 

bu konuda dengeli bir tutumdan yanadır; ona göre ne fazla baskı ne de fazla 

esneklik ve yumuşaklık olmalıdır. 

Nitekim bir gözlemci izlenimiyle (belki de bizzat yaşadığı) aktardığı şu 

hikâye bu bakış açısını yansıtmaktadır:  

                                                           
7 Gülistan, Sekizinci bab. 



“Mağrib diyarında bir mektep hocası gördüm; ekşi yüzlü, acı sözlü, kötü 

huylu, kalp kırıcı ve dilenci tabiatlı, takvasız bir adamdı. Onu gören Müslümanın 

işi rast gitmez ve Kur’ân okuması insanın içini karartırdı. Birtakım temiz çocuklar 

ve bâkire kızcağızlar, onun eziyet eline esir olmuşlardı. Ne gülmeye cüretleri, ne de 

konuşmaya kudretleri vardı. Bazen birinin gümüş yanağına bir tokat vurur, bazen 

ötekinin billûr bacağına bir sille indirirdi. Nihayet işittim ki zalimliği anlaşılınca 

onu dövmüşler ve kovmuşlar. Mektebi de salih (iyi, dindar) bir zata emanet 

etmişler ki sofu, kusursuz, güvenilir, güzel huylu, yumuşak mizaçlı, ihtiyaç 

olmadıkça konuşmaz ve kimseyi incitecek bir söz söylemezdi. Çocuklar, ilk 

hocanın korkusunu unutunca ve ikinci muallimin melek gibi ahlâkını görünce, 

birbirinin şeytanı oldular ve hocanın yumuşaklığına güvenerek dersi bıraktılar ve 

vakitlerinin pek çoğunda ancak oyun oynamak için toplanır ve yapılmamış ders 

levhalarını birbirlerinin başında kırarlardı.” 

 بازار خرسک بازند کودکان در  استاد معلم چو بود بی آزار 

Öğretici hoca yumuşak huylu olursa, çocuklar pazarda birdir bir oynarlar. 

“İki hafta sonra o mescidin kapısından geçtim ve önceki muallimi gördüm 

ki gönlünü hoş etmişler ve yine makamına geri getirmişler... Üzüldüm ve lâ havle 

okuyarak yine, dedim, neden şeytanı meleklere muallim yapmışlar? Sözümü 

dünyayı gezip görmüş, tecrübeli bir ihtiyar işitti ve bana şu beyitle cevap verdi: 

 لوح سیمین بر کنار نهاد

 جور استاد به ز مهر پدر
 

 پادشاهی پسر به مکتب داد 

 بر سر لوح او نبشته به زر
 

Padişahın biri oğlunu mektebe verir, gümüş yazı tahtasını da koltuğunun 

altına koyar.  

O levhanın üzerinde altınla yazılıdır ki: Hocanın şiddeti, babanın 

şefkatinden hayırlıdır.
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Bu hikâye ile Sa’dî eğitimde hem ölçüyü aşan baskıcı tutumu hem de 

haddinden fazla esnek davranmayı uygun bulmamaktadır. 

Sa’dî Gülistan’ın aynı bölümünde (Yedinci bab) aktardığı bir hikâyede ile 

sıradan halkın çocukları bir tarafa, şehzade ve bürokratların çocukları dahi 

hocaların katı baskısı ve şiddetinden uzak kalmadıklarını göstermektedir. 

 “Bir âlim bir şehzâdeye ders verirken, çekinmeden döver ve hesapsız 

azarlar, üzermiş... Çocuk bir gün babasına şikâyet etmiş ve elbisesini çıkararak 

dayak izlerini göstermiş. Babasının canı sıkılmış, hocayı çağırıp demiş ki: ‘Sen 

bana tabi olan halkın çocuklarına bu kadar eziyeti uygun görmediğin hâlde benim 

                                                           
8 Ceyhan, a.g.m., II/4, 245. 



evlâdıma bu zulüm ve merhametsizliğin sebebi nedir?’ Muallim şu cevabı vermiş: 

‘Herkese düşünerek söylemek ve hareket etmek lâzımsa da hükümdar için daha 

lüzumludur... Çünkü hükümdarların elinden ve dilinden çıkan her şey, ağızdan 

ağza tekrar eder; cahil halkın sözü ve fiili ise o kadar dikkati çekmez! Şu hâlde 

hükümdar çocuklarının hareketlerini düzeltmek için halkınkinden daha çok şiddet 

göstermek lâzımdır.’” 

IV-Gülistan’da (Üçüncü babın sonunda) dinleyicilerin beğenisini 

kazanmak için kendini zorlayarak, sıkarak sesini güzelleştirmeye çalışan hafız ve 

müezzinleri de hicveder: 

“Pek kötü sesli bir adam bağırarak Kur’ân okuyordu. Yanından bir bilge 

geçerken, ‘Bu hizmete karşılık aldığın maaş nedir?’ diye sordu. O ‘Hiç!’ diye 

cevap verdi. ‘O hâlde ne için bu zahmete katlanıyorsun?’ sorusuna karşı da ‘Allah 

rızası için’ dedi. Bunun üzerine bilge, ‘Öyle ise Allah rızası için okuma!’ ricasında 

bulundu.” 

V- Sa’dî Bostan (Altıncı bab) adlı eserinde anlattığı aşağıdaki manzum 

hikâye (Âlimin Hikâyesi) ile ilim çevrelerinde zaman zaman görülen kibir, benlik, 

makam, mevki ve rütbe mücadelesi ve bu çevrelerde hakkı ve doğruyu bulmak 

yerine, kendini ispatlamak ve egosunu tatmin etmek için kurulan meclislere; 

yapılan verimsiz tartışmalara ve makam sahibi âlimlerin sıradan âlimleri 

küçümsemesine ve aşağılamasına da işaret ederek söz konusu durumları şiddetle 

eleştirmiştir: 

Kıyafeti köhne bir yoksul fakih, bir kadı divanında yukarı safta oturdu. 

Kadı ona sert sert baktı; görevli yakasından tuttu, "Haydi kalk!" dedi. 

"Yukarı saf, senin yerin olmadığını bilmiyor musun? Daha aşağıda 

otur; kal ya da çık git. 

Herkes yukarıda oturmaya lâyık değil; üstünlük erdemledir, rütbe de 

değerle! 

Başkasının bir daha sana öğüt vermesine ne hacet? Bu mahcubiyet 

sana ceza olarak yeter! 

Üstün kimse daha aşağıda otursa da; yukarıdan aşağıya düşmekle 

hakir olmaz. 

Büyüklerin yerine geçmeye cüret etme; sende kuvvetli pençe yoksa 

aslanlık yapma!" 

 O derviş âlim vaziyeti görünce; üstte oturmakla şansı kendisiyle kavga 

edince; 



Zavallı ateş gibi yanık bir ah çekti; oturduğu yerden (kalktı) daha 

aşağıda oturdu. 

Fıkıhçılar (o mecliste) tartışma yolunu açtılar; "hayır", "kesinlikle 

doğru bulmuyorum" gibi sözlerle birbirlerine giriştiler.  

Yekdiğerine fitne kapısını açtılar; "hayır", "evet" gibi sözlerle 

ekelendiler.  

Sanki şatır horozlar kavgaya tutuşmuştu; gaga ve pençeyle birbirine 

düşmüştü. 

Biri öfkeden kendinden geçmiş sarhoş gibiydi; bir diğer biri sinirden 

her iki elini yere vuruyordu. 

Karmakarışık inanç konularına girdiler; ama çözümde asla yol 

bulmadılar. 

Son sıradaki köhne elbiseli (fakih); asil aslan gibi haykırdı ve dedi ki: 

"Ey Peygamber şeriatının büyükleri! Ey Kur'ân belâgatini, fıkhı ve 

usul ilmini bilenler! 

Kuvvetli ve manevî deliller lâzım; boyun damarlarını şişirmekle delil 

kuvvetlenmez. 

Bu meydanda benim de vuracak çevgenim ve çelecek topum vardır!" 

Dediler ki: "Doğru biliyorsan sen de görüşünü söyle!" 

Sahip olduğu bilgiyi fesahat kılıcıyla, yüzük taşına nakşeder gibi 

kalplere nakşetti. 

Konuyu anlatıp şekilden manaya çekti; neticede tartışılan konuya son 

noktayı koydu. 

Her taraftan ona, "Aferin!" dediler: "Senin aklına ve yeteneğine 

binlerce aferin!" 

Söz atını öyle bir yere sürdü ki; (o meclisteki) kadı çamura batmış 

eşeğe döndü! 

Sedirden indi, kendi sarığını ikram ve lütuf olarak fakir âlime takdim 

etmek istedi ve dedi ki: 

"Yazık olsun, senin değerini bilmedik; teşrifinize teşekkürde 

bulunmadık! 

Seni, böyle çok faziletle öyle çok aşağıda görmeye gönlüm el vermedi!" 



Kadının yardımcısı, gönlünü almak için yanına geldi; kadı'nın sarığını 

onun başına sarmak istedi. 

Eliyle diliyle ona mani oldu; uzak tuttu; "O gurur mayasını başıma 

koyma!" dedi… 

Kadı, onun sitemine öyle yenildi ki; "Şüphesiz bu, benim 

kıyametimdir!" dedi. 

Şaşkınlıktan iki elinin parmaklarını ısırdı; iki gözü Farkadeyn (iki 

kutup yıldızı) gibi fakihe dikili kaldı. 

O genç fakih himmet yüzünü, oradan çevirdi; dışarı çıtı ve bir daha 

kimse onu görmedi. 

Meclisin büyükleri gürültü kopardılar; dediler ki: "Acaba bu gözü 

cesur nereden çıktı?" 

Kadı'nın yardımcısı peşinden çıktı, her tarafa baktı; sordu: "Bu 

niteliklerde bir adamı gören kimse var mı?" 

Biri dedi ki: "Bu şehirde, bu şekilde sözü tatlı Sa'dî'den başka birini 

bilmiyorum; hepsi o kadar!"
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VI- Sa’dî’nin, ilimle uğraşarak halka öncülük etmeye ve toplumu düzeltmeye 

ve kurtuluşa erdirmeye çalışan medrese ehlini, sadece nefsini kurtarmaya çalışan 

tekke ehline tercih etmesi de dikkate değer. Nitekim bu hususta (Gülistan, İkinci 

bâb) der ki: 

 ق رایبشکست عهد صحبت اهل طر

 ق رایاز آن فر یار کردیتا اخت

 ق رایرد غریکند که بگ ین جهد میو
 

 به مدرسه آمد زخانقاه یصاحبدل 

 ان عالم و عابد چه فرق بودیگفتم م

 برد زموج یش بدر میم خویگفت آن گل
 

Bir gönül ehli, tarikat ehli kimselerden ilişkisini keserek tekkeden 

medreseye geldi.  

Ona dedim ki: âlim ile âbit arasında ne fark gördün de o cemaati terk edip 

bu cemaati tercih ettin?  

O da dedi ki: “Onlar kendi kilimini sudan çıkarmaya çalışırlar; bunlar ise 

boğulmakta olanları kurtarmaya çalışırlar.” 

                                                           
9 Son dizenin işaret ettiği gibi hikâyenin asıl kahramanı Sa'dî'nin kendisidir. Sa'dî 

ile ilgili önceki varyantın asıl esprisinden koparılarak tamamen saptırıldığı görülmektedir. 



VII-Sonuçta Sa’dî Gülistan’da (Sekizinci bab) amelsiz âlimi de şiddetle 

eleştirir ve akılsızlıkla maruf taşıdığı yükten habersiz hayvana benzeterek şöyle 

der: 

“ İki tür insan boşuna sıkıntı çekmiş ve faydasız çaba harcamıştır: Biri 

biriktirdiği malı yemeyen zengin, diğeri öğrendiği ilmi hayatta tatbik etmeyen âlim. 

 چون عمل در تو نیست نادانی

 چارپاییی برو کتابی چند

 که بر او هیزم است یا دفتر
 

 علم چندان که بیشتر خوانی 

 نه محقق بود نه دانشمند

 خبر آن تهی مغز را چه علم و
 

Ne kadar çok ilim okusan da sende amel olmayınca cahil sayılırsın. 

Böyle kimse, ne muhakkik olur ne de bilgin; sırtında birkaç kitap yük 

taşıyan bir hayvan olur. 

Sırtında odun mu var, defter mi var; o beyinsizin bundan bilgisi ve haberi 

olur mu? 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 


