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Mevlana’nın eserlerinde günlük hayatın kelimeleri çok özel anlamlara bürünmüştür.  

Sözcükler farklı kaynaklardan gelmiş olsa da, gerçekte onlara hayat veren anlamlardır. Bu 

nedenle terimleşmiş kelimeler, önemli olsalar da gereken anlam hissedilmediğinde gözlerden 

kaybolmaktadır. Bu değerlendirme, “Yol” ve “sefer” kelimeleri üzerinden de yapılabilir.  

Günlük konuşmalarda kullanılan yol, yolculuk, yol almak vb. kelimeler etrafında, Mevlana 

gönülde, zihinde yenileşmeyi, Hak ve hakikat yolunda ilerlemeyi konu edinmiştir. 

Yeryüzündeki yol ve yolculuk sahnelerinden aldığı hareket, menzil, durak, mesafe, hedef, 

merdiven gibi kelimelerle ruh, gönül, bilgi, idrak ve kişilik yolculuğunun varlığını ve önemini 

dikkatle ortaya koymuştur. Böylece anlama ve anlatma yolları onun sayesinde canlılık 

kazanmıştır.  

Hz. Mevlana hayatı boyunca çok sayıda yolculuğa çıkmış, yeryüzü yolculuğunu bütün 

yönleriyle yaşamıştır. Onun yalnızca Horasan’dan Anadolu’ya olan yolculuğunun mesafesi 

8.500 kilometre kadardır. Onun eserlerindeki burada anılan sözcüklerin çokluğu ve kullanım 

çeşitliliği galiba hayatındaki yolculuklardan izler taşımaktadır. 

Mevlana yolculuk ve yükselme çabasında dost ve yardımcı bir rehberin gerekli olduğunu 

eserlerinde defalarca dile getirmiş, ilave olarak bireysel becerilere ve olumlu hislere dikkat 

çekmiştir. 

Sen sürekli olarak her iki elini isteğe uzat; zira yolda istek, iyi rehberdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mevlana, yol, yol almak, yolculuk 
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Mevlana’nın Eserlerinde ve Hayatında  

“Yol/râh” ve “Yol almak/sefer” 

Adnan Karaismailoğlu2 ⃰ 

Mevlana’nın eserlerinde günlük hayatın kelimeleri çok özel anlamlara bürünmüştür.  

Sözcükler farklı kaynaklardan gelmiş olsa da, gerçekte onlara hayat veren anlamlardır. Bu 

nedenle yeni anlamlar kazanmış, terim veya mazmun olarak kullanılmış kelimeler, gereken 

anlam hissedilmediğinde ilk anlamıyla kalmakta ve dikkat çekmemektedir. Diğer bir ifadeyle 

onların üst ve zihin açıcı anlamlarından mahrum kalınmaktadır. Bu değerlendirme, “Yol/râh” 

ve “Yol almak/sefer” kelimeleri üzerinden de yapılabilir. 

Günlük konuşmalarda kullanılan yol, yolculuk, yol almak vb. kelimeler etrafında, Hz. 

Mevlana gönülde, zihinde yenileşmeyi, Hak ve hakikat yolunda ilerlemeyi konu edinmiştir. 

Yeryüzündeki yol ve yolculuk sahnelerinden aldığı hareket, menzil, durak, mesafe, hedef, 

merdiven gibi kelimelerle ruh, gönül, bilgi, idrak ve kişilik yolculuğunun varlığını ve önemini 

dikkatle ortaya koymuştur. Böylece anlama ve anlatma yolları onun sayesinde canlılık 

kazanmıştır. Bu şekilde, benzer özellikler taşıyan kelimelere yöneldiğimizde Mevlana’nın 

yardımıyla söz ve anlam dünyamız her asırda zenginleşmeye devam etmektedir. 

Mevlana’nın ailesinin Belh şehrinden hareket ederek Larende’ye/Karaman’a ve nihai 

olarak 626/1229 yılında Konya’ya varış yolculuğu galiba 10 yıllık bir macerayı içermektedir. 

Bu yolculuğun güzergâhındaki belli başlı şehirlerin arasında Belh, belki Semerkand, sonra 

Nişabur, Bağdat, Mekke, Medine, Şam, Malatya, Erzincan Akşehir’i, Karaman anılmaktadır. 

Yani yol son derece uzundur, asrın ulaşım araçları da malumdur. 

Manayı yücelten, insanın günlük çabalarıdır. Bunun içerisinde bilgide ve anlayışta 

yükselme amaçlı yolculuklar da bulunmaktadır. Hz. Mevlana’nın tahsil için Halep ve Şam’a 

Karaman’dan ve Konya’dan yolculuklar yaptığı bilinmektedir. Tebrizli Şems’in ayrılışıyla da 

Şam’a iki arayış yolculuğu yaptığı kaydedilmektedir. Ayrıca hocası, mürşidi Seyyid 

Burhaneddin’i ve vefatından sonra da kabrini ziyaret için Kayseri’ye gittiği bilinmektedir. 

Mevlana, ayrılıklar ve buluşmalarla dolu bu yolculuklarına muhtemelen 5 yaşındayken, belki 

de daha önce başlamıştır. Her durumda bu fiziki yolculukları, dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. 

Geleneksel kültürümüzde ve sûfilerin dilinde yol/râh, yolcu/sâlik, yolculuk/sey u sulûk, 

kılavuz/râhber gibi yaygın kullanılan kelimeler, önemli anlam ve mefhumlara sahiptir. Hz. 

Mevlana’nın eserlerinde, bütün bu kelimeler ve benzerleri için zengin bir kaynaktır. 

Yeryüzündeki yol ve yolculuklarla ilgili kullanımlar, açık ve anlaşılır olduğu için, bunları göz 

ardı ederek bilgi ve manadaki yol alışlarla ilgili bazı örneklere yer verelim. 

 “Seyr-i cismâne (beden gidişi)”den daha özellikli “seyr-i cân (canın gidişi)” vardır.  

Bedeni yol alışıyla canın/ruhun yol alışı vasıfları itibariyle çok farklıdır. Yine de bu benzetişler 

sayesinde mana âlemindeki hareketlilik ve yol alışlar açık şekilde anlatılabilmektedir: 

 رود عاشق یقینزآنکه بر دل می  تو مبین این پایها را بر زمین

 نوازدل چه داند کوست مسِت دل  ز کوتاه و دراز  منزلو  رهاز 

 رفتِن ارواح دیگر رفتن است آن دراز و کوته اوصاِف تن است

 نه نقل منزلنی به گامی بود نی   کردی ز نطفه تا به عقل سفرتو 

 َسْیرجسِم ما از جان بیاموزید  چون بَود در َدْور و َدیربی َسْیِر جان
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 چون نهان در شکِل چونرود بیمی  رها کرد او کنون َسْیِر جسمانه

Sen bu ayakları yer üzerinde görme; zira âşık, kesin olarak gönlü üzerinde yürür. 

Gönül yolu ve konağı, uzunu ve kısayı ne bilir? Çünkü o, gönlü okşayanın sarhoşudur. 

O uzak ve kısa, bedenin vasıflarıdır; ruhun gidişi, başka gitmektir. 

Sen, nutfeden akla kadar yolculuk yaptın; ne adımlaydı, ne de konak ve göçüş vardı. 

Canın, zamanda ve mekânda gidişi keyfiyetsizdir; bedenimiz, gidişi canımızdan 

öğrendi. 

O, şimdi beden gidişini bıraktı; dış şekilde gizli keyfiyetsiz gitmektedir.3 

Namaz, beden ve ruh ilişkisinde bu manevi seyir bulunmaktadır. Namaz sonunda selam 

veriş, ruhun seferden dönüşü sebebiyledir. Suyun yeryüzünde kirlenmesiyle yükselmesini, 

namazda yükselen ruhun geri dönüşüyle buluşturur, Hz. Mevlana. Önceki beyitlerde de suyun 

semada temizlenmesini velilerin haline benzetmektedir: 

 جوید که اَِرْحنَا یا باِلل رسفآن   ز اْختالِط خلق یابد اعتالل 

 ِمْیَذنَه بر َرو بزن طبِل رحیل  َصهیلنواِی خوشای بالِل خوش

 وقِت رجعت زین سبب گوید سالم  رفت و بدن اندر قیام سفرجان 

Halkla karışınca hastalanır, o seferi arar: Ey Bilal! Bizi rahatlat. 

Ey hoş nameli, hoş sesli Bilal! Ezan okunan yere çık, göç davulunu çal. 

Can yolculuğa gitti, bedense ayakta; dönüş vaktinde bu nedenle “Selam” der.4 

Hakk’a doğru yolculuk yapmak, gökyüzünde hatta daha ötelerde dolaşmak 

mümkündür. İrtibat kurulacak kaynak ve yer bellidir, tercih ve yol aşikârdır: 

 آنگهی جان سوِی حق راغب شود نوِر حق بر نوِر حس راکب شود 

 شاهراهشاه باید تا بداند    راهراکب چه داند رسِم اسپ بی

Hak nuru, his gözüne binerse can, o zaman Hakk’a doğru yönelir. 

Binicisiz at yolun usulünü ne bilir? Ana yolu bilmek için padişah gerekir.5 

 چون کنیبی سفرگردون بلکه بی  بر گردون کنی سیرچون ستاره 

 هین بگو چون آمدی مست آمدی  آنچنان کز نیست در هست آمدی 

 لیک رمزی بر تو بر خواهیم خواند  ِی آمدن  یادت   نماند راهها

Yıldız gibi gökyüzünde dolaşırsın, hatta gökyüzü olmadan benzersizce dolaşırsın, 

Yokluktan varlığa geldiğin gibi. Dikkat et! Söyle, nasıl geldin? Sarhoş geldin. 

Geliş yolların hatırında kalmadı, ancak sana bir remiz/işaret okuyacağım.6 

Ruhun menzilleri ve yolculukları vardır. Mesela bir Mesnevî hikâyesinde Hz. Ömer, 

Rum elçisine bunları öğretmektedir:  
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 هاِی روانش یاد دادسفروز   هاِی جانش یاد داد منازلاز 

 وز مقاِم قدس که اجاللی بُدست وز زمانی کز زمان خالی بُدست
Ona canın menzillerinden öğretti, ruhun yolculuklarından öğretti. 

Zamanın bulunmadığı zamanı ve yüceliği olan kutluluk makamını 7 

Hedef olarak insan için gökyüzüne yolculuk vardır. Ancak yeryüzü şartları ve 

imkânları insanı yoldan alıkoymaktadır:  

   یان و سود وز خوِف زوالوز ز  جان همه روز از لگدکوِب خیال

 راِه سفرنی به سوِی آسمان  ماندش نی لطف و فرنی صفا می

Canda, bütün gün düşüncelerin itişmesinden, zarar ve yarardan, yok olma 

korkusundan, 

Ne huzur kalır, ne letafet ve güç, ne de semaya seyahat yolu.8 

Sıfatlar için de seyr ü sefer söz konusudur. Güneş ışınlarının görünüp kaybolması hali 

gibi, manaya güzellik veren sıfatların yeryüzüne ulaşması da Hak’tandır. Cemal, kudret, fazl ve 

hüner bu dünyaya o yandan sefer etmektedir: 

 سفرز آفتاِب ُحسن کرد این سو   آن جمال و قدرت و فضل و هنر

 نوِر آن خورشید از این دیوارها  گردند چون اِستاره ها باز می

 ماْند هر دیوار تاریک و سیاه  پرتِو خورشید شد وا جایگاه

O güzellik, kudret, bilgi ve hüner, güzellik güneşinden bu yana sefer etti. 

O güneşin ışığı, yıldızlar gibi bu duvarlardan geri dönüyor. 

Güneşin ışığı yerine geri döner; her duvar karanlık ve siyah kalır.9 

Fiziki ve görülen yolların dışındaki geliş ve gidişleri göz önüne getirmek, Mesnevî 

beyitleriyle böylece mümkün olmaktadır: İyilerin ve kötülerin varlığını, yolun açılması ve 

kapanmasına sebep olarak anlatır, Hz. Mevlana. Akıllı kişilerin birbirine yardımcı ve destekçi 

oluşlarını, yolun aydınlanmasıyla; dünya lezzetlerine düşkün olanların yardımlaşmasını ise 

yolun kapanması şeklinde adeta görünür hale getirmektedir. İyiler yukarıya, kötüler aşağıya 

gider yorumları da böyledir: 

 پیدا شود  رهنور افزون  گشت  و   عقل  با عقل دگر  دو تا  شود

 پنهان شود رهظلمت افزون گشت   نفس  با نفس دگر خندان  شود
Akıl akılla iki kat olur; ışık çoğalıp yol belli olur. 

Nefis başka nefisle güldüğünde karanlık artar, yol gizlenir.10 

 گر ترا پرسم که کو گویی که رفت  زفت همراهانِ بس گرفتی یار و 

 یاِر فسقت رفت در قعِر زمین  یاِر نیکت رفت بر چرِخ برین

Çokça dost ve yoldaşlar edindin. Sana “Nerede?” diye sorsam, “Gitti” dersin.” 
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İyi dostun yukarıdaki semaya gitti, günahkâr dostunsa yerin dibine gitti.11 

Mevlana mana âlemindeki hareketlilik ve yol alışı müşahhas örneklerle anlatmakta 

fevkalade etkileyicidir. Bunun bazı örnekleri yukarıda sıralandı. Ancak Mevlana yeryüzündeki 

hareketliliği de teşvik edici şekilde dile getirmektedir. Onun ikna edici özelliği, burada da 

görülmektedir. Onun bir gazelinde hareketsizliği olumsuzlamak için verdiği örnekler, herkes 

için anlaşılır sadeliktedir.12 

 نه رنِج اَّره کشیدی نه زخم هاِی جفا درخت اگر متحّرک بُدی ز جای به جا

 اگر  مقیم  بُدندی  چو َصخرۀ َصّما شیدینه  آفتاب و نه  مهتاب  نور بخ

Ağaç bir yerden bir yere hareket etseydi, ne hızar derdi çekerdi, ne de cefa yarası. 

Sert kaya gibi dursalardı, ne güneş ışık salardı, ne de mehtap. 

Yerinde durmanın olumsuzluklarına Mevlana, tabiattan başka örneklerle de işaret 

etmektedir; durağan su ve kapalı yerdeki hava gibi: 

 اگر مقیم بُدندی به جای چون دریا فُرات و دجله و جیحون چه تلخ بودندی

 ببین ببین چه زیان کرد از درنگ هوا هوا چو حاقِن گردد به چاه زهر شود

Fırat, Dicle ve Ceyhun, deniz gibi yerlerinde dursaydı, ne acı olurlardı. 

Hava kuyuda hapsolunca zehir olur; bak, gör; hava durmakla ne kaybetti. 

Bu nedenle hareket halinde olmak, yol almak tavsiye edilmektedir. Günlük hayatla 

düşünce dünyası ancak şu rubaideki kadar bir araya getirilebilir: 

 چون آب روان و فارغ از افسردن  بسپردن منزلیهر روز خوش است 

 امروز حدیث تازه باید کردن  دی رفت و حدیث دی چو دی هم بگذشت

Hoştur, her gün akarsu gibi durup solmadan bir konak aşmak. 

Dün gitti, dünün sözü de dün gibi geçti; bugün yeni söz söylemek gerek.13 

Konuyu ve anılan kelimeleri yeryüzündeki beraberliklerle buluşturmak gereklidir. 

Zira Mevlana günlük hayata, bireye ve topluma büyük önem vermektedir. Bazı örnekler, 

amacımızı ortaya koyacaktır. Yol arkadaşı mefhumu, Mesnevî’de özel bir yere sahiptir.  

 کی فراِق روِی شاهان زآن کم است  غم است  همراهان نتیجۀ هجرِ  چون

 تا شوی زآن سایه بهتر ز آفتاب   سایۀ شاهان طلب هر دم شتاب

 ور َحَضر باشد از این غافل مشو   داری بدین نیّت برو  سفرگر 

Yoldaşlardan ayrılığın neticesi kederdir; padişahların yüzünden ayrılık bundan 

aşağı olur mu hiç? 

Her an süratle padişahların gölgesini ara; bu gölgeyle güneşten daha iyi olursun. 

 Yolculuğun varsa bu niyetle git; yerinde kalacaksan bundan gafil olma.14 
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İnsanlarla, toplumla bir arada bulunmayı tavsiye eden ve bunu bir gereklilik olarak 

gören Mevlana olgun insanların, vasıfsız kişilerle birlikte bulunmasını onların kerem sahibi 

oluşlarına bağlamaktadır. Bir hikâyede mesela aslanın, kurt ve tilkiyle bir araya gelmesini bu 

durumun bir benzeri olarak sunmaktadır: 

 هر که باشد گر پیاده گر سوار  الزم شمار رهپس صلۀ یاراِن 

Yol arkadaşlarını ziyareti gerekli say, kim olursa; ister yaya, ister atlı.15 

 نمود همراهی لیک کرد اکرام و گرچه زیشان شیِر نر را ننگ بود  

 شد جماعت رحمت است همره لیک این چنین شه را ز لشکر زحمت است 

Erkek aslan onlardan ar duysa da, ikramda bulundu ve yoldaşlık etti. 

Böyle padişaha ordu zahmettir. Ancak yoldaş oldu; cemaat rahmettir.16 

Mevlana, dostlar kazanarak toplumda iyilerin artacağını, böylece toplumda kötü 

niyetlilerin kaybedeceğini yine yol ve yol kesici kelimeleriyle açıklığa kavuşturmaktadır: 

 همچو بُتگر از حجر یاری تراش  حاصل این آمد که یاِر جمع باش

 را بْشکند پشت و سنان رهزنان  زآنکه انبوهی و جمِع کاروان

Sözün özü şudur: Topluma dost ol; heykeltıraş gibi taştan arkadaş yont. 

Çünkü kervanın kalabalığı ve çokluğu, yol kesicilerin belini ve mızrağını kırar.17 

Bu noktada yukarıda bazı beyitlerini aktardığımız gazelin yolculuğu olumlayan 

dizelerine yer verelim: 

 خالص یافت ز تلخی و گشت چون حلوا کرد بر هوا در ابر سفرچو آِب بحر 

 تری و مرگ و فنانهاد روی به خاکس ز جنبِش لهَب و شعله چون بماند آتش

 فتادش تا مصر و گشت مستثنا سفر نگر به یوسِف کنعان که از کناِر پدر

 گشت او موال راهبه مدیَن آمد و زان  نگر به موسِی ِعمران که از بِر مادر

 چو آِب چشمۀ حیوانست یُحیَِی الَموتی سفرنگر به عیسِی مریم که از دواِم 

 کشید لشکر و بر مّکه گشت او واال نگر به احمِد مرسل که مّکه را بگذاشت

 بیافت  مرتبِۀ قاَب قوِس اَو اَدنی کرد در شِب معراج سفرچو بر براق 
Denizin suyu havaya buluta yolculuk yapınca, acılıktan kurtuldu, helva gibi oldu... 

Kenanlı Yusuf’a bak, babasının yanından yola düştü Mısır’a dek; nadir kişi oldu. 

İmran oğlu Musa’ya bak, annesinin kucağından Medyen’e geldi, o yolla efendi oldu. 

Meryem oğlu İsa’ya bak, sürekli yolculuk sebebiyle can suyu gibidir “Ölüyü 

diriltir”. 

Resul Ahmed’e bak, Mekke’yi bıraktı; ordu çekip Mekke’ye hâkim oldu. 

Mirac gecesi Burak’ın üzerinde yolculuk yapınca, “Bir yay kadar yaklaştı veya daha 

yakın” mertebesini elde etti. 
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 Mesnevî, 2. defter beyit 2139. 
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 Mesnevî, 1. defter beyit 3015. 
17

 Mesnevî, 2. defter beyit 2143-2144. 

 



Hz. Mevlana bu gazelin son beyitlerinde konumuzla ilgili çokça örnek bulunduğunu 

söylemekte ve yolculuğu tamamıyla manevi alana taşımaktadır: 

 مسافراِن جهان را دو تا دو تا و سه تا ل نگردی یکان یکان شمرماگر ملو

 کن به خوی و ُخلِق خدا سفرز خوِی خویش  چو اندکی بنمودم بدان تو باقی را

Sıkılmazsan, dünyada yolculuk yapanları bir bir, ikişer, ikişer, üçer sayarım. 

Sana azını söyledim, gerisini sen bil, kendi huyundan Allah’ın huyuna ve ahlakına 

yolculuk yap. 

Hz. Mevlana hayatı boyunca çok sayıda yolculuğa çıkmış, yeryüzü yolculuğunu bütün 

yönleriyle yaşamıştır. Onun yalnızca Horasan’dan Anadolu’ya olan yolculuğunun mesafesi 

8.500 kilometre kadardır. Onun eserlerindeki burada anılan sözcüklerin çokluğu ve kullanım 

çeşitliliği galiba hayatındaki yolculuklardan izler taşımaktadır. 

Mevlana yolculuk ve yükselme çabasında dost ve yardımcı bir rehberin, kılavuzun gerekli 

olduğunu eserlerinde defalarca dile getirmiştir. Benzer şekilde yol arkadaşları konusu da ayrıca 

yine onun eserlerinde önemli izahlar bulmuştur. Bu bildiride ele alınan yol ve yolculuk 

kavramları, bu konular etrafında daha geniş bir görüntüye sahip olacaktır. 

 Hz. Mevlana’nın Hakk’a ve hakikate yönelişte samimi ve istekli olmayı tavsiye ettiği şu 

beyitler burada son söz olabilir.  

 است رهبرنیکو  راه که طلب در  در طلب زن دایما تو هر دو دست 

 طلبغیژ و او را میسوِی او می  ادبشکل و بیلنگ و لوک و خفته

Sen sürekli olarak her iki elini isteğe uzat; zira yolda istek, iyi rehberdir. 

Topal, çolak, uykulu hâlde ve edepsizce de olsa ona doğru sürün ve onu iste.18 
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 Mesnevî, 3. defter beyit 980. 



  



Mevlana isteğimiz ve mizacımız hangi yöndeyse ona göre çözüm bulmaya davet 

etmektedir, biz dinleyicilerini. Şu beyitlerin ilk mısraında tevazuda bulunarak kendisini 

durağanlar arasında göstermekte, böylece sözün gücünü artırmaktadır:19 

Bize yerleşik kalmak kolay olduğu gibi, başka bir topluluğa da yolculuk kolaydır. 

 Önderliğe âşık olduğun gibi o efendi de demirciliğe âşıktır. 

 Herkesi bir iş için yarattılar, o işin isteğini gönlüne attılar. 

 El ve ayak, istek olmaksızın nasıl hareket eder? Diken ve çer çöp su ve rüzgâr olmadan 

nasıl gider? 

 İsteğini semaya doğru görürsen, Hüma kuşu gibi devlet kanadını aç. 

 İsteğini yere doğru görürsen ağla, inlemekten hiç geri kalma. 

 Akıllılar önceden ağlar; cahiller sonunda başlarına vurur. 

 Din gününde pişman olmamak için işin başlangıcında sonu gör. 

 

 

 

Dolayısıyla her kişinin değerlendirme yapması ve kendisini yenilemesi gerekir. Manada, 

ruhta yükselme yollarını gösteren Hz. Mevlana’nın ihtiras ve mizaçla ilgili değişiklik teklifi 

açıktır.20 

Ey karnı ihtiraslı olan! Böylece yukarı çık. Kesinlikle yol, gıdayı değiştirmektir. 

 Ey kalbi hasta olan! İlaç için yukarı çık. Bütün tedbir, mizacı değiştirmektir. 

Hz. Mevlana insana öncelikle geleneksel kültürde var olan bir alanı, “gönül dünyası”nı 

hatırlatmakta ve bu dünyayı çok ikna edici bir şekilde dizelerinde şekillendirmektedir. Bir 

yanda yaşanan dünyadaki yolculuğa yeni anlam ve amaçlar kazandırırken, diğer yanda gönül 

dünyasındaki yolculuğu gerçek bir yükselişin aracı yapmaktadır. Dünyayı gönül anlamlı 

kılmaktadır, çünkü; 

Bağlar ve meyveler gönüldedir; bu dünyaya onun güzelliği yansımaktadır.21 

Bu nedenle girilecek, yürünecek alan gönüldür. Mevlana yaşanan dünyanın dünyalık 

gözümüzü ve anlayışımızı ikna edici görüntüsünü dayanaksız görürken, insanın ruhen 

kazandığı değerler sayesinde huzur ve dinçlik bulacağını ifade etmektedir 

Gönül ovasına girmek gerekir. Çünkü dünya ovasında ferahlık yoktur. 

Dostlar! Gönül emin yerdir. Orada pınarlar gül bahçesi içinde gül bahçesi vardır. 

Ey gece yürüyen kalbe dön ve yürü. Orada ağaçlar, akarsular vardır 

Gönül ovasına adım atmak gerekir, çünkü toprak ovada ferahlık yoktur. 

Ey dostlar! Gönül, güven yurdudur; orada pınarlar, gül bahçesi içinde gül bahçesi 

vardır. 

                                                 
19

 Mesnevî, 3. defter beyit 1615-1622. 
20

 Mesnevî, 5. defter beyit 293-294. 
21

 Mesnevî, 5. defter beyit 1364. 



Ey yürüyen! Kalbine yönel ve yürü; orada ağaçlar ve akan pınarlar vardır. 22 

Sözün sonuna ulaşırken, Mevlana’nın bu yürüme ve yükselme çabasında dost, yardımcı 

ve rehber gerekliliğine çokça işaret ettiğini burada sadece hatırlatalım. Hayatın ve gönül 

dünyasının her safhasında bu ihtiyacın ve muhtaçlığın var olduğu bir gerçektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 کی کنم من از معیّت فهِم راز  
 

 جز که از بَعِد سفرهاِی دراز  
 

 حق معیّت گفت و دل را ُمهر کرد  
 

 تا که عکس آید به گوِش دل نه طَرد  
 

 چون سفرها کرد و داِد راه داد  
 

 بعد از آن ُمهر از دِل او برگشاد  
 

 چون َخطَایَْین آن حساِب با صفا  4180
 

 گرددش روشن ز بَعِد دو خطا  
 

 بعد از آن گوید اگر دانستمی  
 

 این معیّت را کی او را ُجستمی  
 

 دانِش آن بود موقوِف سفر  
 

 ناید آن دانش به تیزِی فَِکر  
 

6/ 4175 Sevgiliyi o kadar ciddiyet ve çeviklikle arayayım ki aramak gerekmediğini bileyim. 

 Zamanın dönüşünün peşinde dolaşmadıkça o beraberlik benim kulağıma hiç girer mi? 

 Ben, beraberliğin sırrını nasıl anlayabilirim? Ancak uzun yolculukların ardından. 

 Hak, beraberliği söyledi ve gönül kulağına yansısın, uzaklaşmasın diye gönlü mühürledi. 

 Yolculuklar yaptığında ve yolun hakkını verdiğinde, bundan sonra o mührü gönlünden açtı. 

 

 

 

 شرح کردِن شیخ سرِّ آن درخت با آن طالِب مقلّد

 کریمبود شیخی عالمی قطبی  3645
  

 اندر آن منزل که آیِس شد ندیم 
  95b 

 گفت من نومید پیِش او روم 
  

 ز آستاِن او به راه اندر شوم 
  

 

 تا دعاِی او بَود همراِه من 
  

 چونکه نومیدم من از دلخواهِ من 
  

 

3645 95b Padişah nediminin ümitsiz olduğu yerde âlim, kutup ve cömert bir şeyh vardı. 
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 Mesnevî, 5. defter beyit 514-516. 



 -Kendi kendine- dedi: “Ben, ümitsizce ona gideyim; onun eşiğinden yola gireyim. 

 Böylece duası bana yoldaş olsun; çünkü gönlümün istediğinden ümitsizim ben.” 

Hak Peygamberle beraberlik, kutlu yolda onunla yürümek demektir: 

Senin komşuluğundan uzaklaşanın komşusu şüphesiz şeytan olur. 

 O sensiz uzak yolculuğa gitse kötü şeytan, yoldaşı ve sofra arkadaşı olur. 

270 

 هر که از همسایگِی تو رود 
  

 ش شودشّکی که همسایهدیو بی 
  

 
 تو سفر او دوردستور رود بی

  
سفرۀ وی دیِو بد همراه و هم 

 است
  

 ور نشیند بر سِر اسِپ شریف  270
 

 حاسِد ماه است دیو او را ردیف 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 هر نبیـّی اندر این راِه ُدرست  
 

 معجزه بْنمود و همراهان بُجست  
 

 گر نباشد یارِی دیوارها  
 

 کی برآید خانه و انبارها  
 

 هر یکی دیوار اگر باشد جدا  520
 

 سقف چون باشد ُمعلَّق در هوا  
 

6/ Her peygamber bu doğru yolda mucize gösterdi ve yoldaşlarını aradı. 

 

 

 آن رسوِل حق قالووِز سلوک  
 

 گفت اَلنَّاُس َعلَی ِدیِن اْلُملُوک 
  

 رفت میکائیل سوِی ربِّ دین  
 

 خالی از مقصود دست و آستین 
  



1595 
 گفت ای داناِی سّر و شاِه فرد 

 
 گریه بسته کردخاکم از زاری و  

  
Hakk’ın o elçisi, yol almadaki kılavuz, “İnsanlar, padişahların dinindedir” dedi. 

 

 گفت پیغمبر که در بحِر هُموم  1595
 

 در داللت دان تو یاران را نجوم  
 

 چشم در اِستارگان نِه ره بجو  
 

 نطق تشویِش نظر باشد مگو  
 

 

 

1595 Peygamber, “Dostları, sıkıntılar denizinde yol gösteren yıldızlar bil” dedi. 

 Gözünü yıldızlara dik, yol ara. Konuşmak bakışı karıştırır, deme. 

 

 

Ruh yolculuğu 

 
 هست بسیار اهِل حال از صوفیان

  
 نادر است اهِل مقام اندر میان 

  

1440 

 از منازلهاِی جانش یاد داد
  

 یاد دادوز سفرهاِی روانش  
 
 
 

 

  1/ Sûfîlerden, hâl sahibi çok vardır. 

Aralarında makam sahibi 

nadirdir. 

1440 Ona canın menzillerinden 

öğretti, ruhun yolculuklarından 

öğretti; 

 
 کردمیپا سفر میپر و بیبی 

  
بی لب و دندان َشَکر  

 خوردمیمی
  

 ذکر و فکری فارغ از رنجِ دماغ 
  

 کردمی با ساکناِن چرخ الغ 
  

 دیدمیچشم بسته عالمی می 2095
  

 چیدمیکفی میَورد و ریحان بی 
  



1/ Uykuya daldı, can kuşu hapisten kurtuldu, çengi ve çengçiyi bırakıp uçtu. 

2090 Vücuttan ve dünya eziyetinden kurtuldu, sade dünyaya ve can ovasına -vardı-. 

 Onun canı orada macera anlatıyordu: “Beni burada bıraksaydılar, 

 Canım bu bahçe ve baharda hoş olurdu; bu ovada ve gayb âleminin laleliğinde mest olurdu. 

 Kanatsız, ayaksız yolculuk ederdim; dudaksız ve dişsiz şeker yerdim. 

 Söz ve düşünce, beyin zahmetinden uzak, felekte yerleşik olanlarla şakalaşırdım. 

2095 Kapalı gözle bir âlem görürdüm; elsiz gül ve fesleğen toplardım.” 

 

Yolda rehber gerek 

 

 پیر را بْگزین که بی پیر این سفر
  

هست بس پُر آفت و خوف و  

 خطر
 

 
 ایآن رهی که بارها تو رفته

  
 ایآشفتهقالوز اندر آن بی 

  

 
 پس رهی را که ندیدستی تو هیچ

  
 هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ 

  

2945 

 گر نباشد سایۀ او بر تو گول
  

پس ترا سرگشته دارد بانگِ  

 غول
  

 

 غولت از ره افکند اندر گزند
  

تر در این ره بس از تو داهی 

 بُدند
  

 
 از نُبی بْشنو ضالِل رهروان

  
 بلیسِ بدروان شان کرد آنکه چه 

 

 
 صد هزاران ساله راه از جاده دور

  
 بُرْدشان و کرْدشان اِدبیر و عور 

  
 

1/Pîri seç, çünkü bu yolculuk şeyhsiz afetli, korku ve tehlikeyle doludur. 

 Sen defalarca gittiğin o yolda kılavuzsuz perişansın. 

 Öyleyse hiç görmemiş olduğun yola sakın rehberden yüz çevirip yalnız gitme. 

2945 Onun gölgesi sen bilgisizin üzerinde olmazsa, o zaman gulyabaninin sesi seni şaşkın eder. 

 Gulyabani seni yoldan felakete düşürür. Bu yolda senden daha dâhi çok kişi vardı.  

 Yolcuların sapışını, kötü ruhlu şeytanın onlara neler ettiğini Kur’ân’dan dinle. 

 Onları caddeden yüz binlerce yıllık uzak yola götürdü ve onları talihsiz ve çıplak etti. 

 



 سایۀ شاهان طلب هر دم شتاب 2205
  

 تا شوی زآن سایه بهتر ز آفتاب 
  

 گر سفر داری بدین نیّت برو 
  

 غافل مشو ور َحَضر باشد از این 
 

Evliyanın huzurundan uzak olursan gerçekte Allah’tan uzaklaşmış olursun. 

 Yoldaşlardan ayrılığın neticesi kederdir; padişahların yüzünden ayrılık bundan aşağı olur mu hiç? 

2205 Her an süratle padişahların gölgesini ara; bu gölgeyle güneşten daha iyi olursun. 

 Yolculuğun varsa bu niyetle git; yerinde kalacaksan bundan gafil olma. 

 

Yola çıkan yol alır 

 کاش از خاکی سفر نْگزیدمی 
  

 چیدمیای میهمچو خاکی دانه 
  

 چون سفر کردم مرا راه آزمود 
  

 آوردم چه بودزین سفر کردن ره 
  

1800 
است  زآن همه میلش سوِی خاک

 کو
  

 در سفر سودی نبیند پیِش رو 
  

 
روی واپس کردنش آن حرص و 

 آز
  

روی در ره کردنش صدق و  

 نیاز
 

 
 هر گیا را ِکش بَود میِل ُعال

  
 در مزید است و حیات و در نَما 

  

 
 چونکه گردانید سر سوِی زمین

  
در کمی و خشکی و نقص و  

 غبین
  

 میِل روحت چون سوِی باال بَود 
  

 در تزاید مرجعت آنجا بَود 
  

 ور نگوساری سرت سوِی زمین 1805
  

 آفلی حق اَل یُِحبُّ اْْلفِلِین 
  

 

1795 O zaman kâfir, kendisinin bağış ve cömertlikte topraktan daha eksik ve daha değersiz olduğunu 

görünce, 

 Vücudundan gül ve meyve bitmediğini, kötülükten başka hiç bir temiz şey meydana gelmediğini -

görünce-, 

 Dedi: “Ben gidişte geri gittim. Eyvah! Keşke toprak olsaydım. 



 Keşke topraktan yola çıkmasaydım, toprak gibi tane toplasaydım. 

 Yolculuk yapınca yol beni imtihan etti. Bu yolculuk yapmaktan hediyem neydi?” 

1800 Önünde yolculuktan bir fayda görmediği için yönelişi hep toprağadır. 

 Yüzünü geriye çevirmesi ihtiras ve tamahtır. Yüzünü yola çevirmesi doğruluk ve niyazdır. 

 Yukarıya yönelen bitki artıştadır, canlı ve gelişmededir. 

 Başını yere doğru eğdiğinde eksilmede, kurumada, noksanlıkta ve ziyandadır. 

 Ruhunun yönelişi yukarıya doğru olunca artışta dönüş yerin orası olur. 

1805 Başın yere doğru tersyüz olursa batarsın. Hak, batanları sevmez. 

 

 
 تا بقاِی خود نیابد سالکی

  
 چون کند تن را سقیم و هالکی 

  

3350 
 دست کی جنبد به ایثار و عمل

  
 تا نبیند داده را جانش بََدل 

  
3 Dervişlerin bu çileleri niçindir? Çünkü bedene gelen bela, ruhları kalıcı yapar. 

 Hak yolunun yolcusu, kendi kalıcılığını elde etmiyorsa bedenini niçin hasta ve helâk etsin? 

3350 Verdiğinin ruhuna karşılık olacağını görmese, eli bağış ve amel amacıyla nasıl hareket eder? 

 Kâr ümidi olmadan veren, o Allah’tır, o Allah’tır, o Allah. 

 

445 
 روحِ محجوب از بقا بس در عذاب

  
روِح واصل در بقا پاک از  

 حجاب
  

 زین چراِغ حسِّ حیوان اَْلُمراد 
  

 تا نجویی اتّحاد گفتمت هان 
  

 روِح خود را متّصل کن ای فالن 
  

 زود با ارواِح قُدِس سالکان 
  

 

 خوابناکی لیک هم بر راه خسپ 3235
  

 اللّه اللّه بر رِه اللّه خسپ 
  

 تا بَود که سالکی بر تو زند 
  

 از خیاالِت نُعاست برَکنَد 
  

 خفته را گر فکر گردد همچو موی 
  

 دقّت نیابد راِه کویاو از آن  
  

 تاستفکِر خفته گر دوتا و گر سه 
  

 هم خطا اندر خطا اندر خطاست 
  



 
 احتراززند بیموج بر وی می

  
 خفته پویان در بیاباِن دراز 

  

 بیند َعطَشهاِی شدیدخفته می 3240
  

 آب اَْقَرب ِمْنهُ ِمْن َحْبِل اْلَوِرید 
  

4 3235 Uykulusun, ama yine yolda uyu. Allah için! Allah yolunda uyu. 

 Böylece olur ki bir yolcu sana yaklaşır, seni uyku hayallerinden koparır. 

 Uyumuş kişinin kıl gibi ince düşüncesi olsa o, bu dikkatle mahallenin yolunu bulamaz. 

 Uyumuş kişinin düşüncesi iki kat olsa, üç kat olsa, yine de hata içinde hata içinde hatadır. 

 Uyumuş kişiye dalga sakınmadan vurur; o ise, uzun ovada koşmaktadır. 

3240 Uyumuş kişi şiddetli susuzluklar görür, su ise ona şah damarından daha yakındır. 

 

 

 لیک نوِر سالکی کز حد گذشت
  

 دشتنوِر او پُر شد بیابانها و  
  

 شاهدیّش فارغ آمد از شهود
  

 وز تکلّفها و جانبازی و جود  
 

 نوِر آن گوهر چو بیرون تافتست
  

 زین تََسلُّسها فراغت یافتست 
  

 پس مجو از وی گواِه فعل و گفت
  

 که از او هر دو جهان چون گل شکفت 
  

5/242 Açıklama: Şahsın içinde parlayan nur, bir iş ve  

bir söz ortaya koymadan kendi ışığına şahitlik eder23 

 Tarikat yolcusunun ışığı sınırı aşınca çöller ve ova onun ışığıyla dolar. 

 Güzelliği şahitlere, sorumluluklara, fedakârlığa ve cömertliğe ihtiyaç duymaz. 

 

 دانِش آن را ستاند جان ز جان 
  

 از زبان نی ز راِه دفتر و نی 
  

 در دِل سالک اگر هست آن ُرموز 1065
  

 رمزدانی نیست سالک را هنوز 
  

 تا دلش را شرِح آن سازد ضیا 
  

 پس اَلَْم نَْشَرْح بفرماید خدا 
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  Yazmada başlığın altına şu ifadeler ilave edilmiştir: Açıklama: O nur, arifin sözü ve işiyle ortaya çıkmasından 

daha çok şekilde eylemi ve sözü olmadan, kendini arifin içinden halka gösterir; nitekim güneş yükselince 

horozun sesine, müezzinin ilanına ve diğer alametlere gerek olmaz. 



 
 ایمکه دروِن سینه شرحت داده

  
 ایمات بْنهادهشرح اندر سینه 

  
 

 الِف شیخی در جهان انداخته  
 

 خویشتن را بایزیدی ساخته  
 

 هم ز خود سالک شده واصل شده  
 

 کده محفلی واکرده در دعوی 
 

 خانۀ داماد پُر آشوب و شر  2550
 

 قوِم دختر را نبوده زین خبر  
 

6 Dünyaya şeyhlik lafı salmışlar; kendilerini Bayezid yapmışlar. 

 Hem kendi başlarına sâlik/mürit olmuşlar, vuslata erişmişler; hem de iddia yurdunda toplanma yeri 

oluşturmuşlardır. 

2550 Damadın evi fitne ve kötülükle dolu; kız tarafının bundan haberi yok. 

 

صورتش بر خاک و جان بر 

 المکان
  

 المکانی فوِق وهِم سالکان 
  

 المکانی نی که در فهم آیدت
  

 خیالی زایدتهر دمی در وی  
  

 بل مکان و المکان در ُحکِم او
  

 همچو در ُحکِم بهشتی چارجو 
  

 شرحِ این کوته کن و رخ زین بتاب
  

واب   دم مزن َواللّهُ اَْعلَم بِاْلصَّ
  

 Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, 99-101; Sipehsâlâr, Mevlana ve Etrafındakiler, s. 22-23. 

el-Eflâkî, Şemseddin Ahmed, Menâkibu’l-ârifîn, nşr. Tahsin Yazıcı, I-II, Ankara, 1976-1980; Türkçeye çevirisi: Ariflerin 

Menkıbeleri, I-II, trc. Tahsin Yazıcı, İstanbul, 1986-1987. 

“Zindegî-nâme-i Mevlânâ Celâleddin-i Mevlevî” adıyla nşr. Sa‘îd-i Nefîsî, Tahran, 1325 hş.; Türkçeye çevirisi: Mevlânâ ve 

Etrafındakiler, trc. Tahsin Yazıcı, İstanbul, 1977. 

 

 

 
 در طلب زن دایما تو هر دو دست

  
 که طلب در راه نیکو رهبر است 
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 دباشکل و بیلنگ و لوک و خفته
  

غیژ و او را سوِی او می 

 طلبمی
  

 
 خاموشی و گه گه به گفت و گه به

  
 بوی کردن گیر هر سو بوِی شه 

  
 

 


