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Giriş: 

İnsanın kemâlâta ulaşmasına aracılık eden tasavvufun, İslam’ın tefekkürî tarafını da 

oluşturduğu bilinmektedir. Tasavvufu şer’î düşüncenin ötesine taşıyan en önemli taraflarından 

birisi, ontoloji noktasındaki nazariyeleridir. Varlık-yokluk meselesi, Yaratıcı ve yaratma fiili, 

insanın bu süreçteki konumu ve pozisyonu tasavvufunun tartıştığı önemli meselelerden biri, 

hatta en önemlisi olmuştur. Özellikle vahdet-i vücûd nazariyesi, İslam çatısı altında taraftarlar 

ve muarızlar bulmuştur. Buna göre Hakk’a “var” sıfatı izafe edildikten sonra, O’nun 

dışındakiler için bu sıfatı kullanmanın Hakk’ın söz konusu sıfatına halel getireceği, dolayısıyla 

O’nun dışındakilere “var” denemeyeceği dile getirilmiştir. Hatta Hakk’ın dışındakilere bu 

saikle bilakis “yok” denilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Şer’î düşünce ise mevcûdȃt diye 

bildiğimiz birimlere külliyen “yok” denilmesinin mahzurları üzerinde durmuştur. Aslında 

tasavvuf düşüncesine göre bu ayrımlar da söz konusu değildir. Nitekim şeriat, tarikat ve hakikat 

her ne kadar farklı birer merhale gibi görünse de aslında bunlar, iç içe geçmiş halkalar gibidir. 

Tasavvuf geleneğinde Hakk’ın mahiyetini ancak Hak bilir, denmiştir. Dolayısıyla Hak 

kendisini Ulûhiyyet sıfatları ile bildirir ki bu da tecellilerdir. “Bir ve Tek, yani Vȃhid ve Ehad 

olan Allah, zatının künhüne vakıf olunarak asla bilinemese de tecellilerden ayrı-gayrı kalmanın 

imkânı yoktur; hatta denilebilir ki, O’ndan gayri bilinebilecek hiçbir şey mevcut değildir. 

Maamafih, Tek’in sonsuz farklılıktaki tecellilerinin bilinmesi de sonsuz bir farklılık arz eder, 

yani Allah tevhidle olduğu kadar teksir ile de bilinir” (Chittick2010: 122).  “İslam’ın irfanî 

geleneği dört temel konuya hitap etmiştir: Allah, kâinat, insan nefsi ve insanların arasındaki 

ilişkiler. İlk üçü bizim algıladığımız kadarıyla hakikatin temel unsurlarıdır. Dördüncüsü ise ilk 
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üçünün tetkiki neticesi ortaya çıkan pürüzsüz, katışıksız ve aksiyona hazır bilgiyi, beşerin 

fiillerinin zuhur ettiği âleme tatbik eder” (Chittick2010: 27).  

Mutasavvıf şairler; Yaratıcı, varlık, yokluk gibi algılanması ve kavranması zor 

hususların ifadesinde sembolik dilin inceliklerinden yararlanmışlardır. Zira soyut ve deruni olan 

bu kavramların insanların zihin dünyasında şekillenmesi oldukça zordur. Bu nedenle de tecrübe 

edilen âlemden, tecrübe edilemeyen üst âlemi ve Yaratıcıyı anlama ve kavrama konusunda 

aracılık edecek bazı semboller geliştirmişlerdir. Şüphesiz bu yolda, diğer düşünce 

sistemlerinden etkilendikleri veya yararlandıkları bir gerçektir. Özellikle Platon’un 

“mağaradaki gölgeler” metaforu, tasavvufî düşünce sistemindeki, “bu âlemin bir gölge ve 

hayalden ibaret olduğu”fikriyle benzerlikler göstermektedir. İslam’ın ve dolayısıyla tasavvufun 

âleme bakışının özünde, her şeyin Allah’ın bir tecellisinden ibaret olduğu düşüncesi vardır. Bu 

sebeple her şey, Yaratıcı’dan iz ve işaretler taşır; ancak bu, yüksek bir idrakin algılayabileceği 

bir durum olarak kabul edilmiştir. “Her nereye dönerseniz Allah’ın vechi oradadır.” 

(Bakara/115) âyeti, mutasavvıflar tarafından daha çok bu yönüyle yorumlanmıştır. “Herşeyi 

kuşatan yegâne Bir, Kendisini kesret yüzünden zahir kılar; ancak bu, belli bir nizamı, intizamı 

olan hiyerarşik bir kesrettir; ikilikle başlayan ve tedricen muhtelif varlık seviyelerine dönüşen 

bir kesret. Kâinatı tefekkürde ikilik hususen önemli bir mefhumdur; zira yegâne Bir’in yanında 

bir dünya algılamamıza müsaade eder” (Chittick 2010: 123). Bu sebeple “İslam, tabiatı Allah’ın 

âyetlerinden öte başka bir şey olarak görmeyi reddetmiştir” (Nasr 1995: 55). 

Şiir dili bir üst dil olup, sembollerle örülmüştür. Şiirin bu örtük anlatımı, tasavvufun bir 

yönüyle gizlilikçiliği benimseyen tarafıyla da örtüşmüş gözükmektedir. Muhyiddinİbn 

Arabî,Tercümanü’l-eşvâk’taki sözlerinin yanlış anlaşılmasından bahsederken şöyle 

söylemektedir: “Bu manzum eserimde tarikatımıza göre ilahi vȃridȃtlara, ruhi inişlere 

(tenezzülȃt-ı rûhiyye) ve yüce ilişkilere (el-münȃsebȃtü’l-ulviyye) ima etmekten başka bir şey 

ilave etmedim. Allah, bu divanın okuyucusunu, yüce nefislere ve semavi nefislere bağlı üstün 

himmetlere layık olmayan şeylerin hatırına gelmesinden korusun” (Ebu’l-A’la El-Afifî 2000: 

2).Sufiler, şiir dili ile sıradan, günlük konuşma dilini tamamen ayırmışlardır. “Bu iki dil, zahir 

ve batın dilidir veya bizzat sufilerin ifadesiyle şeriat ve hakikat dilidir. Zahir dili, halkın, yani 

hukukçular ve kelamcıların dilidir. Batın dili ise sufilerin şeriatın zahirinin arkasındaki gizli 

anlam ve incelikleri dile getirdikleri remz (sembol) ve işaret dilidir. Sufiler, ya halk dilinin 

hissettikleri zevk ve vecdi ifade etmekte yetersiz kaldığı için ya da söylediklerini ehil 

olmayanlardan gizlemek için bu dile sığınmışlardır(Ebu’l-A’la El-Afifî 2000: 2). Bununla 

beraber, her ne surette olursa olsun ifade ve yazıların öyle veya böyle muhatabına bir şeyler 



aktarmak ve anlatmak amacına hizmet ettiği gerçeği de yadsınamaz. “…Tasavvufi sembolik 

dilin geliştirilmesindeki asıl etken, tasavvufi sırları gizlemek değil, tasavvufi tecrübeyi ifade 

etmektir” (Uluç 2007: 86). Dolayısıyla sufiler, “kendi hâl ve vakıalarının anlatımında içinde 

yaşadıkları toplumun geleneksel dilini dönüştürerek kullanmışlardır” (Uluç 2007: 57).  

Yukarıda bahsedilen zaruretlerden dolayı, zamanla bir sufi sembolizmi oluşmaya 

başlamıştır. Bunun ilk işaretleri öncelikle Arap ve sonra çok daha yaygın bir biçimde Fars 

şiirinde gözlemlenmeye başlanmıştır. Kaldı ki bu sembolizmin ilginç ve ironik taraflarından 

biri de sıradan dilde olumlu olan zühdî kelimelerin tasavvuf şiirinde olumsuz bir hüviyete, 

sıradan dilde olumsuz olan harabatî kelimelerin ise yine tasavvuf şiirinde olumlu bir hüviyete 

bürünmesidir. Nihayetinde bilinenden bilinmeyene, alttan üste, teşbihî olandan tenzihî olana 

doğru bir anlatmayı esas alan sembolizm, sufilerin en çok yararlandıkları ifade tarzlarından biri 

olmuştur. “Tanrı kendisine inanılmasını ve ibadet edilmesini emrediyorsa, bir şekilde onların 

algı alanına inmek durumundadır. Tanrılığın doğası, Tanrı’nın beşeri düzleme inmesine izin 

vermediğinden, bu aracılık işini yapacak olan sembollerdir” (Uluç 2007: 57).  

 

Mevlânâ’da Deniz Sembolizmi 

Varlık ve yokluğa dair bu derin ve soyut düşünceler insanın havsalasını zorladığı için 

büyük mutasavvıf ve mütefekkirler, ampirik (şehadet) âlemden seçtikleri metafor ve sembolleri 

bu bağlamda kullanmışlardır. Öyle ki Kur’an-ı Kerim’de de Allah; cennet, cehennem, mahşer 

gibi soyut ve üst âleme ait unsurları, insanların anlayıp kavrayabileceği göstergeler üzerinden 

bizlere anlatmıştır. Dolayısıyla bu âlem, bir bütün olarak veya tek tek dikkate alınan unsurlar 

olarak üst âlem ve Yaratıcı’yı tarif ve tavsifte kullanılmıştır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumî de 

eserlerinde bu hususlara sık sık temas etmiştir.Hatta eserlerinin muhtevasının daha çok bu 

hususlar üzerine olduğu söylenebilir.“Mevlânâ, kendi ruhunun sırlarını kelimelerle ifade 

etmenin çok zor olduğunu gördü. Bunun için ifade vasıtası olarak o, remiz ve 

kinayeler(allegories), hikâyeler, tasavvurlar (ideation) ve örnekler ve tiplemeler 

(exemplification) kullandı” (Arasteh 2000: 71). İşte Mevlânâ’nın üzerinde çokça durduğu ve 

müracaat ettiği sembollerden birisi de denizdir. Mutlak Varlık’ı anlatmada güneş ve deniz en 

çok kullanılan sembollerdendir. Denizin, kuşatıcılığı, büyüklüğü, ucu bucağı olmaması, 

içindeki dalgaların ayrı birer unsur gibi görünmesi, dalgalanması, bütün suların ona karışarak 

yok olup gitmesi gibi ilgilerden dolayı Mutlak Varlık’ı sembolize ettiği gerçeğiyle 

karşılaşmaktayız. Tasavvuf düşüncesi içindeki önemli anlayışlardan birisi de sonradan yaratılan 



mevcûdȃtın esasında Allah’ın bilgisinde ezelden beri var olduğudur. Buna göre, Allah bizi 

yoktan yarattı, demek eksik ve yanlış bir söylemdir. Varlık diye bildiğimiz olgu, Allah’ın 

bilgisinde ezelden beri var olması itibarıyla kadîm, yaratılarak maddeye büründürülmesi 

yönüyle ise hâdistir. Vatan-ı aslî, ilm-i ilahi veya “a’yân-ı sâbite” olarak da bilinen bu âlem, 

tasavvuf sembolizminde “âlem-i sekînet” denilen yeşil bir ummandır. Mutlak dinginlik ve 

sükûnetin olduğu bu yeşil umman, Allah’ın yaratma iradesi ile “cûş u hurûşa” gelip dalgalandı; 

kasırgalar, tufanlar oluşturdu. Mevlânâ, Divan-ı Kebir’de varlığın sıfata bürünmeden önceki 

hâli olan bu âleme işarette bulunarak şöyle söylemektedir: 

 من ز صورت سیر گشتم آمدم سوی صفات 

 هر صفت گوید در اینجا كه بحر اخضرم 

“Şekle uydum da sıfatlar âlemine geldim. Her sıfat diyor ki: "Buraya gel, ben yemyeşil bir 

denizim, dal bana!”(DC1-790/10), 

 از عدم بستند رخت و جانب بحر آمدند

 آن كه از بحر آمدند اندر هوا تا آسمان

“0 yeşillikler, yüklerini, denklerini bağladılar; yokluk ülkesinden kalktılar, deniz tarafından 

geldiler! Denizden gelirken güneşin yüzünden havaya çıktılar, göklere buse verdiler!”(DC1-882/8) 

Mesnevi’de de “Gizli hazineydim bilinmeyi diledim” hadis-i kutsisine gönderme 

yaparak şöyle söylemektedir: 

ش کف شودگر بغرد بحر غره  

 جوش احببت بان اعرف شود

 

“Deniz coşup kükredi mi, kükreyişi köpük halinde görünür; köpürüşü, “Bilinmeyi diledim, 

sevdim de halkı yarattım” sırrını meydana getirir.” (MC6-698) 

 

 Aslî vatandan, can denizinden kopup gelen cüzler, ezelde aşina oldukları bu denize 

doğru gayri ihtiyari akıp gitmektedirler: 

تا ساحل دریای جان جانها چو سیالبی روان     

  از آشینایان منقطع با بحر گشته آشنا

“Bütün canlar, can denizinden geldikleri, can denizini tanıdıkları, bildikleri için oraya doğru sel 

gibi akıp gidiyorlar da, başka tanıdıklardan, başka sevgililerden yüz çevirmişlerdir. Can denizine doğru 

koşan seller de çeşit çeşit. Bir sel var yüksek dağlardan kaynağını alarak, hayran hayran başını taşlara 

çarparak, köpürerek, ağlayarak, heyecanla feryat ederek, aslı olan can denizine doğru koşuyor, 



koşuyor.Bir sel de var ki yolunu kaybetmiş, birincisi; "Allah'a hamdolsun!" demede, ikincisi; "La havle" 

okumada.” (DC1-3/7,8) 

م بدانسو كه تو گرده مراجونكران شد  

 كه روانه باد آن جو كه روانه شد زدریا

“Ötelerden beni bir ırmak edip akıttığın yere bakıyorum. Zaten o ırmak, denizden akıp gelmişti. 

Şimdi de geldiği yere; denize doğru akıyor.”(DC1-74/7) 

 

 خاصه هر شب جمله افکار و عقول

 نیست گردد غرق در بحر نغول

 باز وقت صبح آن اللهیان

 بر زنند از بحر چون ماهیان
 

“Hele her gece, bütün ruhlar, bütün akıllar, o uçsuz bucaksız derin denizde batar, yok olurlar. 

Yine sabah vakti, o Allah’a mensup ruhlar ve akıllar, balıklar gibi denizden baş çıkarırlar.” (MC1-1890) 

 

Deniz-Köpük 

Mevlânâ’nın şiirlerinde Mutlak Varlık’ı sembolize eden deniz kavramının yanında en 

çok kullanılan unsur, köpüktür. Mevlânâ, köpük metaforunu kesret âlemini anlatmada 

kullanmaktadır; zira aslını denizden alarak oluşan köpüklerin en temel vasfı kısa bir süre sonra 

yok olmalarıdır. Varlık diye bildiğimiz unsurların aslında birer yokluk olduğunu düşünen 

tasavvuf felsefesi, Mevlânâ’da da kendini göstermektedir. Dünyayı köpüğe benzettiği 

ifadesinde, denizi Allah’ın bizzat zatı değil de sıfatları olarak telakki etmektedir. Köpüğü ise 

geçiciliğinin yanı sıra, denizin görünmesini engelleyen perde olarak da görmektedir: 

 جهان كفست و صفات خداست چون دریا

 صاف بحر كف این جهان حجاب كند

“Dünya, köpük gibidir. Hakk'ın sıfatları denize benzer, fakat köpük, yani dünya, denizin 

rengine, güzelliğine perde olmuştur.  ) DC1-283/3) 

Köpüğe yani zahire takılıp kalan, bâtın ve özü idrak edemeyen gözleri eleştirirken; 

köpüğün gerisindeki denizi, yani hakikati görmeye çağırmaktadır: 

 زانک او کف دید و دریا را ندید 

      زانكه حالی دید و فردا را ندید 



 
“Çünkü o, köpüğü gördü de denizi görmedi. Bu demi gördü de yarını görmedi. (MC2-1605)  

 همی شگاف تو كف را كه تا باب رسی

 بكف بحر بمنگر كه آن حجاب كند

“Köpüğü gidermeye, ortadan kaldırmaya çalış ki, denizin güzelliğini görebilesin. Hâlbuki sen, 

denizin köpüğüne takılıp kalıyorsun. Bilmiyorsun, bilmiyorsun ki köpük denizi sana 

göstermemektedir.”(DC1-283/4) 

 Varlığa, bahusus insana yaptığı çağrıda ona aslını, bu âleme gelmeden önceki 

pozisyonunu ve şu andaki köpük durumunun geçiciliğini hatırlatmaktadır: 

 گفتن ذره مرادی دان خفی

 محرم دریا نه ای این دم كفی
 

“Sen, denize mahrem değilsin; ancak köpüksün şimdi.” (MC5-3402) 

 Allah’ın kâbız ve bâsıt sıfatlarına bağlı olarak varlık âlemindeki oluş ve yokoluşları 

ifade ettiği beyitlerinde denizin kalıcılığı ve köpüğün geçiciliğine vurgu yapmaktadır: 

 هر نفس زاید در افتد در فنا

مادر اندر حلم ما صد پدر صد  

 كف رود آید ولی دریا بجاست

 حلم ایشان كف بحر حلم ماست

 نیست اال كف كف كف كف 

 خود چه گویم پیش آن در این صفت

 كامتحانی نیست این گفت و نه الف

 حق آن كف حق آن دریای صاف

“Her nefeste bizim hilmimizden yüzlerce baba yüzlerce ana doğar, yokluğa dalıp mahvolur.O 

babaların, o anaların hilmi, şefkati, bizim hilm ve şefkat denizimizin köpüğüdür. Köpük gider gelir 

amadeniz bâkidir, dedi.”(MC1-2675) 

 بحر کف پیش آرد و سدی کند

 جر كند و ز بعد جر مدی كند
 

Deniz köpüklenir, köpükle örtülür, köpüğü ileri sürer. Sonra da köpüğünü çeker, açılır, kendisini 

gösterir.”(MC2-195) 

 كفا همگی آاب شود یایكناری برود



 زانك دو رنگی بنود در دل بحر احدی

“Köpük kıyıya vurunca su kesilir! Çünkü birlik denizinin gönlünde iki renklilik yoktur!”(DC3-

1293/7)  

از ان كفآن بحر كفی گرد و بهر پاره   

 نقشی ز فالن آمد و جسمی ز فالن شد

 هر پاره كف جسم گزان بحر نشان یافت

 در حال گذارید و درآن بحر روان شد

“ 0 deniz köpürdü; köpüğünün her biri de filanın şekli, filanın bedeni oldu. Sonra, o denizden 

beliren her beden köpüğü, hemen eridi ve denize karıştı, yok oldu.” (DC1-437/7) 

 

 Mevlânâ, aşağıdaki beyitlerinde de denizi yokluk veya hiçlik olarak 

vasıflandırmaktadır; ancak buradaki yokluğun Allah’ta yok olmak olan “fenafillah” olduğunda 

şüphe yoktur. Büyüklük küçüklük mukayesesinin yanı sıra ebedilik ve geçicilik yönlerine de 

vurgu yapmaktadır:  

 عدم دریاست و این عالم یكی كف 

 سلیمانسیست و این خلقان چو موران 

 ز جوش بحر آید كف بهستی 

 دو پاره كف بود ایران و توران 

“ Aslında, yokluk bir denizdir; şu âlemse, o denizde bir köpük! 0, bir Süleyman'dır; insanlarsa 

karıncalar! Deniz coşunca köpük meydana gelir; o denizin büyüklüğü karsısında İran ile Turan, ancak 

iki köpüktür!”(DC2-926/4,5) 

 

Aşağıdaki beyitlerinde de insanları idrak ve algılamada sınıflandırarak şekli ve özü 

gören gözlerin farklı oluşuna vurgu yapmaktadır. İrfanî bilginin tezahürü olan basiret gözü 

denizi yani hakikati görürken, bundan uzak olan nazar gözünün sadece köpüklere takılıp 

kaldığını ifade etmektedir: 

 

دیگرست و کف دگرچشم دریا   

 كف بهل و ز دیدۀ  دریا نگر

 جنبش كفها زدریا روز و شب

 كف همی بینی و دریا نه عجب



 

“Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başka. Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen. 

Köpükler, gece gündüz denizden meydana gelir, onları deniz harekete getirir. Fakat sen ne şaşılacak şey, 

köpüğü görüyorsun da denizi göremiyorsun!”(MC3-1270) 

 ما ندیدیم این که آن نقش است و کف

 كف ز دریا جنبد و یابد علف
 

“Bunların bir suretten, köpükten ibaret olduğunu görmedik. Hâlbuki köpük, denizden doğar, 

denizde gelişir ve hareketeder.”(MC6-1455) 

İnsanın mayasında aslî varlıktan iz ve işaretler vardır. Bu, aslında ezelî bir tanışıklıktır; 

ancak bu, zamanla unutma külüyle örtülmüş bir hatıradır. İnsan kendini tanıdıkça bu aşinalığı 

da hatırlayacaktır: 

اوستدران بحرید كین عالم كف   

 زمانی بیش دارید آشنایی

“ Ey ‘Nerdesiniz, nerdesiniz?..’ diye sorduklarım, aradıklarım! Siz, öyle bir denizdesiniz ki, şu 

âlem, o denizinköpükleridir! Zaten, sizin, çok önceden o denizle aşinalığınız vardı; siz, o denizde 

yüzmeyi çok önceden bilirdiniz!”(DC3-1321/6)  

 

 

Deniz-Dalga 

Tasavvufi analojilerden birisi de deniz-dalga metaforudur. Mutlak Varlık olarak telakki 

edilen denizin dalga ile olan sebep sonuç ve parça bütün ilişkisi mutasavvıfların sık sık 

başvurdukları metaforlardandır. Vahdet-i vücut nazariyesi bağlamında düşünüldüğünde Mutlak 

varlık olan Allah’ın dışındaki birimlerin kendilerine yeten, kendilerinden kaynaklanan bir 

varlığı yoktur; anların var görünmesi İlahî tecellilerin bir neticesidir. Dolayısıyla nazar-ı İlahî 

de denilen bu tecelliler zuhur ettikçe, varlık olarak adlandırdığımız unsurlar, varlık alanına 

çıkmaktadır. Bunların her biri farklı olmakla birlikte her daim yeniden ortaya çıkmaktadırlar; 

ancak dönüş yine ve Mutlak’a asıl kaynağadır. Mevlânâ da bu İlahî kökene vurgu yaparak şöyle 

söylemektedir: 

 گر تقاضا بر تقاضا  نیست

 چون تقاضا بر تقاضا می رسد



 آن دریا بدینجا می رسد موج

“Fakat birbiri ardınca durmadan zuhur ettikçe zuhur ediyor. Bundan dolayı da denizin dalgaları 

buraya gelip durmakta.”(MC1-2215) 

 موج خود را باز اندر بحر برد

سخن صورت بزاد و باز مرد از  

 صورت از بی صورتی آمد برون

 باز ضد كه انا الیه راجعون

 

“Sözden bir şekil doğdu, yine öldü. Dalga kendini yine denize iletti.Suret suretsizliktençıktı, 

yine suretsizliğe döndü. Zira biz yine Allah’a döneceğiz.” (MC1-1140) 

موج گوهر افشانرسید ن بانگ   

 جهان پر موج و دریا نا پدیدست

“İnciler saçan o dalganın sesi geldi. Dünya dalgalarla doldu. Fakat bizim dalgalanan, inciler 

saçan denizimiz gizlidir, baş gözü ile görülemez. (DC1-176/5) 

 

Deniz-Irmak 

Dünyadaki bütün suların nihai olarak akıp kavuşacakları bütün, denizdir. Ancak 

düşünüldüğünde ırmak, dere, çay gibi farklı isimlerle adlandırılan bu cüzlerin çıkış kaynağı da 

yine denizdir. Buna bağlı olarak da “akan su, tasavvufi yorumlarda “zahirî” bilgiyle” de eş 

tutulmaktadır; okyanus ise “batınî bilgidir” ve hatta sıklıkla Allah’ın zatını simgelemektedir.” 

(Schimmel 1994: 84). Söz konusu unsurların mayasında denize, yani ilahi kaynaya doğru bir 

meyil vardır. Mütemadiyen devam eden bu durum, ilahi tecellileri anlatan en önemli 

göstergelerden addedilmektedir. Irmak, dere ve çay, müstakil birer varlık gibi görünmekle 

birlikte, sonuçta denize vasıl olarak denizle bütünleşmektedirler. Bu durum, tasavvufta ferdî 

benliğin ortadan kaldırılarak ilahi benlikle donanması şeklinde tarif edilmektedir: 

 منتهای دستها دست خداست

 بحر بی شك منتهای سیلهاست

 هم از و گیرند مایه ەبرها

 هم بدوبشد نهایت سیل را
 

“Deniz, şüphe yok ki sellerin varıp döküldüğü son yerdir. Bulutlar da suyu denizden alır. Seller 

akıp gider nihayet ona varır.” (MC4-3160)  

سیل پیداست تا ساحل بحر  

كجاست هیهاتچون غرقه شود   



“Ayrılığa fazla dayanamadığı için dağlardan köpürerek, ağlayarak, feryat ederek, basını taştan 

taşa çarparak aslına doğru koşan sel denize kavuşunca ne olur? Heyhat artık onun varlığı kalır mı?” 

(DC1-221/5) 

و تو دریا ز تو دور افتادیمما چو سیلیم   

 بسرو روی دوان گشته بسوی وطنیم

“Biz dağlardan aşağılara doğru akan sel gibiyiz. Sen ise denizsin. Biz uzun zamandan beri 

senden uzak düştüğümüzden ötürü başımızı ayak yapmışız. Koşa koşa yüzümüzü yerlere süre süre 

denize, asıl vatanımıza gidiyoruz.” (DC2-735/6) 

 ای سیل درین راه تو باال و نشیبست

برود از تو چو در بحر رسیدیتلوین   

“Ey sel bu yolda bazen yukarılardan aşağı doğru koşarsın, aktığın yerlerin rengine boyanırsın! 

Fakat denize kavuşunca artık renklerin kalmaz.(DC3-1256/15)  

Feyz-i akdes olarak bilinen İlahî tecelliler, feyz-i mukaddes olarak kâbil kaplara 

dolmaktadır (Uludağ 1995:  192). Feyz-i akdes aynı olmakla birlikte kâbil kaplar farklı farklıdır; 

her kap kendi mahiyetinin özelliği ile varlık âlemine çıkar: 

یکی دست آمدستچونک جمله از   

  این چرا هوشیار و آن مست آمدست

 چون ز یک دریاست این جوها روان

   این چرا نوش است و آن ز هر دهان
 

“Hepsi bir elden geldiği halde neden bunun aklı başında, öbürü sarhoş?Bu ırmaklar, hep bir 

denizden akıyor da neden bu tatlı, öbürü ağza zehir gibi gelmede.”(MC6-1605) 

 

 Deniz-Damla 

Sebep sonuç ve zıtlık bağlamında kullanılan sembollerden biri de damla ve denizdir. 

Damla küçüklüğü, acziyeti, muhtaçlığı sembolize etmesi yönüyle mevcudatı veya özde insanı 

anlatmaktadır. Buna karşılık sonsuzluğu, uçsuz bucaksızlığı, büyüklüğü ve damlalar başta 

olmak üzere bütün suların kendi mahiyetinde kaybolması itibarıyla deniz, Mutlak Bir’i 

sembolize etmektedir. Damla denize karışarak yok olur. Aslında buradaki yok oluşun ardında 

mutlak ve sonsuz bir var oluş gizlidir. Bu bağlamda Mevlânâ da yukarıdaki düşünceleri 

beyitlerine aktarmıştır: 

 

“Fâni varlık, kendisini ona verdi mi baki olur, asla ölmez. Yelden, topraktan korkan ve bu ikisi 

yüzünden helak olan katre gibi! Katre, aslı olan denize kavuştu mu güneşin hararetinden de kurtulur, 



yelden, topraktan da!Zahiri, denizde yok olur ama zatı yok olmaz, ebedileşir, iyileşir! Kendine gel ey 

katre depişman olmaksızın varlığını ver; bir katreye karşılık uçsuz bucaksız denizi bul!” (MC4-2615) 

قطرهمالحتهای هر چهره ازان دریاست یك   

 بقطره سیر كی گردد كسی كش هست استسقا

“Dünyada görülen ve insanı büyüleyen bütün güzelliklerin güzellikleri, onun güzellik 

denizinden birer damla, fakat susuzluk hastalığına tutulmuş bir kişi, bir damla ile kanar mı?” (DC1-

18/3) 

ریایكی قطره كه هم قطرست و د  

 من این اشكالها را آزمونم

“Bir damlayım ki, hem damlayım hem deniz! Çeşitli yönden, çeşitli şekiller ve hadiselerle 

denenmedeyim, imtihanedilmedeyim. (DC2-665/6) 

 من چو از دریای عمان قطره ام

 قطره قطره سوی عمان می روم

Ben aslında ucu bucağı bulunmayan bir deryanın katresiyim, damlasıyım. Damla damla o 

denize doğru gitmedeyim.(DC2-724/9) 

 

Deniz-Gölcük-Havuz 

Mevlânâ deniz sembolünün yanında ilginç bir “gölcük” ve 

“havuz”metaforukullanmaktadır. Irmakların nihaî olarak denize kavuşma gerçekliğinin 

yanında gölcük ve havuz, bu bağdan koparılmış, tamamen maddeyi işaret eden unsurlar olarak 

ortaya çıkmaktadır. Mana bağlarından kopuk olan bu dünyanın madde yönünü temsil eden 

gölcük ve havuz, hem çaresizliği hem de hakikatten uzak kalmayı anlatmaktadır: 

 

 من نسازم جز به دریایی وطن

 آبگیری را انسازم من سكن

 آب بی حد جویم و آمن شوم

 تا ابد در امن و صحت می روم

 

“Denizden başka yerde yurt tutmam... Bir gölcükte oturmam artık.Uçsuz bucaksız bir su 

ararım da emin olayım... Ebediyen emniyet ve sıhhat içinde ömür süreyim diyordu!”(MC4- 2285) 

 رهد ماهی جان تو ازین حوض 

 بیاشامد ز بحر بی گران اب 

 در آن بحری كه حضرانندماهی 

 در جاوید ماهی جاودان آب 



“Senin can balığın kirlenmiş olan su havuzdan kurtulur da, ucu bucağı bulunmayan berrak, tatlı 

mekânsızlık denizine kendini atar, kana kana su içer. Susuzluktan kurtulur. Sen o mekânsızlık âleminde 

öyle bir denize dalarsın ki oradaki balıklar Hızır kesilmişlerdir. Orada balık da ölümsüzdür, su da” 

(DC1-134/4,5) 

 

Deniz-Girdab 

Dönen su anlamına gelen girdap, klasik şiirde daha çok takdiratı anlatmada 

kullanılmıştır.  Bu itibarla insan da, bu girdaba kapılmış bir saman çöpü olarak sembolize 

edilmektedir. Girdaba kapılmış olmak en büyük çaresizliklerden biridir. Dünya hayatı da bir 

girdaptır. Onun cezbesinden, çekiminden kurtulmak oldukça zordur. Nihayetinde 

girdabınoluşma nedeni, durgun su olan gölcüklerdir; ancak girdabın kısır döngüsünden 

kurtularak hakikat denizinin engin ve dingin bütünlüğüne katılmak, asıl amaç olmalıdır: 

گیرسوی دریا عزم کن زین آب  

 بحر جو و ترك این گردابگیر
 

“Bu gölcükten denize doğru git... Denizi ara, şu girdabı bırak.” (MC4-2230) 

 

Denizin Rengine boyanmak 

Kur’an-ı kerim’de Allah’ın rengine boyanmak ifadesiyle “sıbgatu’llâh”tan 

bahsedilmektedir. “Allâh’ın boyası (ile boyan). Allâh’ın boyasından daha güzel boyası olan 

kimdir! Biz ancak O’na kulluk ederiz” (Bakara, 2/138). Kısacası Kur’ân’ın hükümlerini 

hayatının bütün alanlarına yaymak anlamındaki bu sembolik ifadeyi, Mevlânâ da bir beytinde 

kullanmaktadır: 

 از خویش خواب گردیم همرنگ آب گردیم

  ما شاخ یك درختیم ما جمله خواجه تا شیم

“Kendimizi görmeyelim, kendimizden vazgeçerek vahdet denizinde suyla aynı renge girelim! 

Zaten hepimiz, bütün insanlar, bir ağacın dalları gibiyiz. Bütün yaratıklar, hepimiz aynı yaşayışın, aynı 

yolun yolcularıyız.” (DC2-847/3) 

 

Deniz Kuşları,  Deniz ve Kara Mahlukları 

Mevlânâ’nın kullandığı ilginç sembollerden birisi de yaşam alanı genellikle su olan 

“kaz”dır. Kaz, suyla olan münasebeti dolayısıyla mayasında hakikatten iz ve işaretler taşıyan 

insanı sembolize etmektedir. Zira “suya girmek demek, ezelî maddeye geri dönmek, arınmak, 

canlanmak, yeniden doğmaktır” (Schimmel 2004: 26). “Kaz”la birlikte zikredilen “tavuk” ise 



“toprağa mensup” olması sebebiyle insanın madde yönüne karşılık gelmektedir. Nitekim vahdet 

denizinin “cuş u hurûş”a gelmesiyle birlikte ezelî yurdundan koparılarak yeryüzüne “düşen” 

insan için karada olmak, “merkezden (deniz) uzak olmanın, bu uzaklığa bağlı olarak da kopuşun 

ve kıyıya atılmışlığın bir ifadesidir” (Akdemir 2012: 6). İnsan madde yorganı ile örtülmüş, 

madde gıdasıyla beslenmiş olabilir; ancak onun derinliklerinde ezelden beri var olan bir ilahi 

miras vardır. Dolayısıyla her ne kadar madde kirine bulaşmış da olsa onu mananın yüceliklerine 

uçuracak bir cevheri özünde barındırmaktadır. Mevlânâ, insanın madde ve mana tarafını, karada 

tavuk tarafından büyütülen; ancak özünde yüzmeye ve denize meyilli olan kaz yavruları ile 

sembolleştirmiştir:  

اتتخم بطی گر چه مرغ خانه   

 كرد زیر چو دایه تربیت

 مادر تو بط آن دریا بدست

 دایه ات خاكی بد و خشكی پرست 

اندرستمیل دریا كه دل تو   

 آن طبیعت را از مادرست

 میل خشکی مر ترا زین دایه است

 دایه را بگذار كو بدر ایه است

 دایه را بگذار در خشك و بران

 اندر آدر بحر معنی چون بطان

 گر ترا مادر بترساند ز آب

 تو مترس و سوی دریا ز آن شتاب

 تو بطی بر خشك و بر تر زنده ای

 نی مرغ خانه گنده ای
 

“Seni tavuk yetiştirdi, kanadının altında büyüttü. Sana dadılık etti ama sen yine kaz 

palazısın.Anan o denizin kazıdır. Ancak dadın toprağa mensuptu, dadın bu kuruluğa tapardı.Gönlündeki 

denize olan meyil yok mu!O tabiat, sana anandan mirastır. Fakat kuruluğa olan meylin de dadından 

geçme. Bırak dadıyı, onun reyi kötü, isabetsiz!Dadıyı karada bırak, yürü, kazlar gibi mânâ denizine koş, 

dal denize!Anan seni sudan korkutursa sakın sen korkma, hemen denize koş!Sen kazsın, karada da 

yasarsın, denizde de. Kümes hayvanları gibi kokuşuk kümesli bir hayvan değilsin ya… Yavrum, biz 

umumiyetle su kuşlarıyız, dilimizden de ancak deniz anlar.”(MC2-3766-3773) 

 خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان

 كی كند اینجا مقام مرغ كزاران بحر خاست



“Halk su kuşları gibi can denizinden doğmuşlardır. 0 denizden doğup gelen kuş, burada nasıl 

yerleşir? Nasıl konaktutar?”(DC1-195/9) 

 آن خوف دیگران آن امن است

 بط قوی از بحر و مرغ خانه سست

“Başkasının korktuğu şeyler, sana emniyet verir. Su kuşu, denizden kuvvet bulur, ev kuşuysa 

perişan olur” (MC2-1380) 

Mevlânâ, irfanî bilgiye vakıf olanları ve olmayanları değişik bir benzetmeyle denizde 

yaşayan ve denizin farkında olan ârifler ile bundan habersiz, hakikat bilgisinden uzak kara 

canlıları ile sembolize etmektedir. İlahî nağmelere veya Hakikat’e ezelden aşina olan bir ruh, 

kurak yere düşen ve denizin dalga seslerine doğru meyleden bir balık sembolü ile karşımıza 

çıkmaktadır: 

  خلق آبی را بود دریا چو باغ

 خلق خاكی را بود آن مرگ و داغ
 

“Deniz mahlûklarına deniz, bağ, bahçe gibidir; fakat karada yaşayanlara ölümdür, 

dağdır!”(MC4-65)  

 در آب چون نجهد زود ماهی از خشكی

 چو بانگ موج بگوشش رسد ز بحر زالل

“Duru, lekesiz denizden ayrılmış, kurak yere düşmüş bir balığın kulağına dalga sesleri gelirse, 

balık nasıl olur dahemen sıçrayıp asıl yurdu olan denize atlamaz?”(DC2-657/2) 

 

Deniz ve Yaratılış 

Tasavvuf düşüncesinde vahdet ve kesret, cevher ve a’raz olarak da ifade edilmektedir. 

İlahî tecelliden suların oluştuğu ve âlemin bu sudan husule geldiğine dair başta Türk destanları 

ve diğer mitlerde benzer efsanelerin varlığı da bilinmektedir. Belki bir takım etkilenmelerin 

olduğu bu yaratılış miti Mevlânâ’nın bir beytinde de kendisine yer bulmuştur. Buna göre 

yumurtaya benzeyen ilahî bir özden bir deniz meydana geldi ve o denizin köpüklerinden karalar 

ve buharından gökyüzü oluştu, denmektedir. Bu, aynı zamanda Fussilet suresi on birinci âyete 

de bir göndermedir: 

 یك گوهری چو بیضه جوشید ص گشت دریا

 كف كرد و كف زمین شد وزدود او سما شد

“Yumurtaya benzeyen bir gevher deniz oldu. Deniz coştu, köpürdü. Köpüklerinden yeryüzü, 

dumanından da gökyüzü meydana geldi.” (DC1-323/4) 

 

Deniz-saman 



Vahdet ve kesreti Mevlânâ, ilginç bir ikili ile anlatmaktadır. Mevcudattaki görüntülerin 

aynı zamanda Asıl’ı örten perdeler olduğu gerçeğinden hareketle saman metaforunu 

kullanılmaktadır. Mevlânâ, vahdete ermiş bir bilincin terennümü ile İlahi bilinçle donan 

kendiliği deniz ve bunu perdeleyen örtüyü de saman benzetmesi ile ifade etmektedir: 

 جسم ما روپوش ما شد در جهان

 ما چو دریا زیر این كه در نهان
 

“Âlemde cismimiz, bizim yüzümüzü örtmektedir... Biz, samanla örtülü deniz gibiyiz!” (MC4-

824)  

  

 

 Deniz-Kuru dere 

 

 Mutlak hakikati temsil eden deniz ile akamet ve sınırlandırılmışlığın göstergesi olarak 

kurgulanan kurumuş bir dere metaforu, Mevlânâ’nın başka bir benzetmesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İnsanı, hakikati aramaya kurumuş derelerde değil de, sonsuz denizlerde aramaya 

davet etmektedir. Birlik veya rahmet olan suyun nerelerde bulunabileceğini anlatmaktadır: 

 هر نبیی زو برآورده برات

 استعینوامته صبرا او صالت

 هین از و خواهید نه از غیر او

 آب در یم جو مجو در خشك جو
 

“Kendinize gelin; ondan isteyin, başkasından değil. Suyu denizde arayın, kuru derede 

değil!”(MC4-1182) 

 

 Sonuç: 

Mevlânâ ve diğer büyük mutasavvıflar, Mutlak Varlık’ı ve O’na nispetle mevcûdȃtı şiir 

dilinin imkânlarına bağlı olarak değişik sembollerle anlatmışlardır. Soyut ve derin olan bu 

kavramları sıradan dilin imkânları ile anlatmanın güçlüğü ortadadır. Bu güçlüğü aşma 

noktasında şehȃdet âlemi, üst âlemleri anlatmakta bizlere pek çok analoji sunmaktadır. 

Tasavvufun temel düsturlarından biri de zaten budur; şekilden öze, perdeden perdenin 

arkasındakine, görünenden görünmeyene yol bulmak ve gitmek… Deniz, varlık âleminde 

Hakk’ı ve Hakikat’i bizlere hȃl diliyle anlatan pek çok göstergeden sadece biridir. Aslolan bu 

göstergelere basiret gözü ile bakabilmektir.  



Mevlânâ’nın şiirlerinde deniz metaforu, Mutlak Varlık’ı sembolize eden ve yaygın 

olarak kullanılan bir unsurdur. Bununla birlikte, onun bileşenleri ve ilişkili olduğu unsurlar da 

denizle bir arada karşımıza çıkmaktadır. Deniz; köpük, dalga, damla, çiy tanesi, buhar, ırmak, 

dere, çay, gölcük, havuz gibi yan unsurlarla desteklenerek ifade alanına sokulmuştur. Denizin 

diğer su birimleri olan bu unsurlarla sebep-sonuç, zıtlık, zıtlıktaki birlik, zıtlıktaki hikmet, gaye, 

zarurilik gibi yönlerden ilişkileri esas alınarak Mutlak Varlık ile Mutlak Yokluk’un zihinlerde 

algılanması amaçlanmıştır 
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