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Mevlevllerde Evrad ve Dua 

aşınıı hoyduğwn her yerde secde ettiğim O'dur; altı 

yönde ve altı yöıııin dışında tapılan O'dur; bağ, gül, 

bıilbıil, sema, sevgili, hepsi bahanedir, aranılan O'dur. 

Hz. Mevlana 

"Evrad" sözlükte; ':gelmek, çeşmeye varmak, suya gelen top

luluk, akan su ve dere" gibi anlamlar taşıyan "vird" kelimesinin 

çoğuludur. Istılahta ise;-sık sık ve devamlı okunan, dilden düş

meyen ve düşürülmeyen dual, Kur'an-ı Kerim'den her gün 

okunınası vazife bilinen kısım2, Okunınası adet olunan dualar3, 

dervişler tarafından özellikle sabah namazından sonra okunan 

dua ve esma4 anlamına gelir. 

Tasavvuf ile ilgili kaynaklara göre; ilk sufiler vird kelimesi ile 

her gün okud~klan belli ayetleri kasdetmişlerdir. Aynca virdi 

nafile namaz kılma, belli dualar okuma ve tefekkür anlamına da 

kullanmışlardır. 

ı ı. yüzyıldan itibaren_.oluşmaya başlayan tarikatlar evrad ge

leneğine farklı bir boyut kazandırrnışlardır. Tarikatın kuruculan 

tarafından bizzat tertip edilen dualar ve tesbihler evrad denilmiş

tir. 

Virdler daha ziyade maneviyat yolunda ilerlemek, Hakk'a ya

kınlık kazanmak için olzltnur. Vird, veedin meydana gelmestç.e 

ve vandelere yani kalbe doğan manalara vesiledir. Bu yüzden 

"virdi olmayanın varidi5 olmaz" denırıiştir. Evrad ve ezkar, ima

nı kuvvetlendirir. 

Hz. Peygamber farklı zaman ve mekanlarda zikir ve dua ile 

meşgul olmuş, Müslümanlara da bu konuda tavsiyelerde bulun

muştur. lmandaki sag-larnlık Hak Teala'nın o kul üzerindeki lüt-
, " 

fıınu çoğalur; zühd, takva: ihlas, vera' gibi makamlarm k.ıiZanıl-
masına sebep olur. Manasını bilip bunlar üzerinde düşünerek 

* Bekir Şahin 

Konya Bölge Yazma Eserler -<il! 
Kütüphanesi Müdürü. 

H. Hüseyin Top, Mevlevi 

Usul ve Adabı, Ötüken 2001, 

s.172. 

2 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-

Türkçe ansiklopedik lügat. 

3 Age.Evrad maddesi. 

4 Top,age,s.173. 

5 Varid; Allah'tan gelen feyz ve 

ilham anlamına gelir. 
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6 Top,age.s.173. 

7 Abdülbaki Gölpınarlı, Divan

ı Ke_bir Tercemesi, c. lll. şiir, 

cvn. s. 178. beyit 1596 .. 

8 Alıdülbaki Gölpınarlı. lvlek

tuplar; lst., lnkılap ve Aka 

Kitabevleıi; 1963; !vlektup. 

CX.,\Xll, s. 198. 

dua etmek imanı artınr, duanın amacına ulaşmasını temin eder. 

Her tarikatin hususi bir virdi bulunur. Mevlevılerin de bir ev

radı vardır. Mevlevı evradı, Mevlana'nın ve Mevlevı büyüklerinin 

sürekli okuduklan, En'amı Şerif gibi bir dua mecmuası olup su

relerden, dua ayetlerinden, Hz. Peygamberin mübarek dualann

dan, Esmau'l-Hüsnadan, Salavat-ı Şerifelerden, Hz. Mevlana'nın 

devamlı okuduğu dualardan oluşmaktadır. 6 

Hz. Mevlana'nın Eserlerinde Evrad: 

Der iirzu-yı sabah-ı cemiil-i tu oımi 

Cihan-ı pir hemi hond her seher evriid 

Yani, "Güzel yüzünün sabahına kavuşmak için bir ömürdür, 

ihtiyar dünya, her seher vakti, evrad okuyor"7 

Mektuplanndan birinde, "Duacının (yani Jzendisinin), bunca 

zaman orada bulunduğunu, bu Jzadar zaman içinde birçoh günler, 

1mşluh çağında ta ahşdmlara deh, görüp gözettiğim halde orada 

otımnadığımı bildirdiler. Yatsı namazına deh behlemem, ancah o 

vahit dışarı çıhmam, lahmaya tapan ihi-üç hişinin verdiği. işhil, 

güttüğıi haslet yüzı1ndendi. Onların T ann tadından haberleıi bi

le yohtur... Her gün beş vahit namazımı cemaatle hılanm; bundan 

ayrı yirmi de, başha virdim vardır benim" diyor. S 

"Dileyenlerin, gerçek yolculann virdleri, çabaya kulluğa ko

yulmalandır. Zamanı işlere bölmek, her iş için bir zaman ayır

mak gerek. Böyle yapan, her işi zamanında yapmayı adet edinen 

kişiyi zaman bir memur gibi o işin içine çeker, sürükler. Mesela 

sabah kalkınca ibadete koyulmak daha iyidir. Nefis daha yanş

mıştır daha esendir, daha an durudur. Herkes kendine yaraŞan 

ku ll uğu kendi miktannca yapar, yerine getirir. Ererrlerin virdle

rine gelince, anlayabileceğin kadar söyleyeyim. Şudur onlann 

virdleri; sabahleyin kutlu canlar, ter temiz melekler, Tann'dan 

başka kimseciklerin bilemediği halk; çünkü Tann pek kıskanç

tır; bu yüzden adlannı bile halktan gizli tutar; evet; bunlar, on

lara dolaşmaya, onlara selam vennieye gelirler. lrısanlann, bölük 

bölük Allah'ın dirıine girdiklerini görürsün. Melekler, her kapı

dan, onlann tapılauna girerler. Sen onlann yanına oturmuşsun, 

fakat göremezsin onlan, duyamazsın o sözleri, o selarrılan, o gü

lüşleri. Şaşılmaz buna; hasta, ölüme yakın, hayaller görür, yanı 

başında oturandan haberi bile yoktur, ne dediğirıi duymaz bile. 

O gerçekler, bu hayallerden bin kere latiftir. Bu hayalleri bile in

san, öylesine hastalanmadıkça göreırıiyor; o gerçekleri de ölme

dikçe, ölümden önce göremez. Ererrlerin hallerindeki inceliği bi

len, onlann ululuğunu anlayan ziyaretçi, erenin tapısını açan çın 

seherden beri bunca meleğin, bunca tertemiz canın geldiğini bi

lir; böyle bir evrad arasında şeyhe zahmet vermemek için bekler 

de bekler. Harıi padişahın kapısında, sarayında kullar vardır. Her 

sabah virdleri vardır onlann. Her birinin belli bir durağı, belli bir 

ibadeti vardır. Kimisi uzaktan tapı kılar, padişah bakmaz onlara; 



görmezlikten gelir onlan. Fakat kullar, padişahı da görürler, ne 

yaptığını da görürler. Adam padişah oldu mu, virdi şudur artık: 

Kullar her yandan onun tapısına gelsinler; çünkü kulluk kalma
mıştır artık. 'T ann huylanyla huylanın' hükmü yerine gelmiştir. 

Bu, pek ulu bir duraktır; söylemek de yazıktır. Çünkü ululuğu 
harile anlaşılmaz ... "9 

Görülüyor ki Mevlana, şiirinde virdi, evradı, bir örf mecazı 

olarak kullanmakta. Mektubunda, muayyen vakitlerde, her gün 

okunan dua ve senalan kastetmekte; "Fihi ma-fih" te ise, Tann 
ululuğunu kendisinde gören, Tann varlığıyla var olan kişinin iç 

alemindeki saltanatını, kudretini seyretmeyi, bu murakabeyi, bu 

şühüdu, vird saymaktadır. 
Mevlana vird okumuş mudur? Okuduğu şeyler nelerdir? An

cak bunu, en eski kaynaklardan öğrenebileceğiz. Hiç şüphe yok 

ki o da sünnete uymuş, namazlardan sonra okunan dualan, 

Ayet'el-Kürsi'yi okumuş, tesbilıleri çekmiş, hadislerde geçen 
dualada ni yazlarda bulunmuştur. lO 

Çün tu vird'ı terh herdı der reviş 

Ber tu habzı ayed ez renc u tebiş, 

Yani, "Sülükte, manevtyolculukta virdini terk edersen, zah

mete, mihnete düşer, sıkıntıya uğrarsın"ll diyen Mevlana'nın 

virdi neydi; nelerdi? 

Sipehsalar'da, bu hysusa dair hiçbir kayıt yoktur. Ancak Efla
ki'de şunlann bulunduğunu görüyoruz: 

Muharrem ayını görÜnce şu duayı okuyor: 

Yani; "Allahım, ·sen ezelisin, ebedisirı, önüne ön yoktur. Bu 
yılsa, yeni yıl. Bu yıl içinde taşlanmış, Şeytan'dan korunmaını, şu 

kötülükleri fazlasıyla emreden nefse karşı bana yardım etmeni, 

Evrad-ı Mevleviyye'nin ilk sayfası (SÜSAM Nüshası) 

9 Abdulbaki Gölpınarlı, Fihi 

ma-fıh Tercümesi. Remzi Ki

tabevi. lstanbu\1959, s. 104. 

lO Abdülbaki Gölpınarlı. Mevle

'~ Adab ve Erkanı, An Ofset, 

Konya, s.l20. 

ll Mesnevi Tercümesi. c. lll !st. 

tvlaarif Mat. 194 3, be yiL 

34.s. 32 

y 
i 



12 Eflaki, Menakıb-ul Arifln c.l, 

s. 271-272. 

13 Eflaki, llknakıbu'l-Aıifin,c. l, 

s. 287. 

1-t Gölpınarlı,age.s.l92. 

beni sana yaklaştıran şeylerle meşgul olmamı, beni senden uzak

laştıracak şeylerden çekinmemi, senden dilerim ey Allah, ey ralı

ıneti umüm1 olan, inananlara bilhassa rahmet eden; rabmetinle 
ey ululuk, lütuf ve ihsanını, senden dilerim bunu"l2 Eflaki, bu

nu, "ashab-ı habır"den rivayet ediyor. 
Yine Eflakı:, Kadı Kemaleddin'den, sabah namazında, medre

sede imametten sonra oturduğu sırada şunu okuduğunu rivayet 

ediyor: 
Yani, "Her korku anında sığındığım sığınak, söyleyeceğim 

söz, düşündüğüm şey, Allah'tan başka yoktur tapacak sözü ve 

düşüncesidir; her üzüntüye, sıkıntıya karşı, Allah ne dilerse o 

olur derim; Her nimet için hamd Allah'a; her genişlik, her bolluk 
için, şükür Allah'a; her şaşılacak şey için Allah noksan sıfatıardan 

andır derim. Her suç için Allah'tan o suçu örtmesi, beni yargıla

mamasını dilerim. Her darlıkta derim ki; Allah yeter bana; her 
kaza ve kadere karşı deiı.m ki: Dayandım, güvendim Allah'a. Her 

felakette, "Gerçekten de biz Allah'ınız; gene de gerçekten O'na 

dönenleriz biz" derim. Her kulluğa, buyruğa uyuşa, her suça, her 
buyruktan çıkışa karşı da zikrim, fikrim, evirip çevirme de ancak 

çok yüce çok büyük Allah'ındır; kuvvet de ancak onundur." 

Yine Eflaki, Mevlana'nın, sabah namazlanndan sonra şu dua

yı okuduğunu rivayet etmektedir: 
Yani, "Allah'ım, gönlümü ışıt; kulağımıışıt; gözümü ışıt; saçı

mı ışıt; derimi ışıt; etimi ışıt; kanımı ışıt; önümü ışıt; ardımı ışıt; 
altımı ışıt; üstümü ışıt; sağımı ışıt; solumu ışıt; Allah'ım, ışığıını 

arttır; bana ışık ver; ey nürun nüru, ey merhamet edenleriri en 
merhametlisi, merhametinle beni nür et."l3 ' 

Bu dualann ikincisi, bugünkü Mevlev1 evradında aynen var
dır. ı 4 

Mevlana'nın gün doğarken ve ay görünce de durup şu ayeti 

Evrad-ı Mevlana'dan bir sayfa detayı (Mevlana Müzesi 1069) 



okuduğu rivayet edilmektedir: 

" ... Ve güneş de onun eınıine n1molmııştur Ay da, yıldızlar da. 

Iyice bil hi yaratış da onun, buynı.h da, aleınleıin rabbi Allah'nı 

şam ne de yücedir." (VII, 54) 

Eflaki'de bir de şu rivayet vardır: 

"Allah'ım, efendim, güvencim, büyüğüm, bedenimde rüh 

mesabesinde olan, bugünümün de, yannımın da azığı bulunan 

efendimiz, Hak ve Dinin Celal'ine, babalanna, atalanna, analan

na, evladına, haltfelerine, ona uyanlara, kıyamet gününe dek 

merhamet et, lütuflarda bulun." 

Eflaki'de, bunlardan başka bir de şu rivayete rastlamaktayız: 

Vefat edeceği sıralarda, Sıraceddin-i Tatari'yi çağınp bu dua

yı genişlikte ve sıkıntıda okumasını söylüyor: 

"Allah'ım, soluğumu ancak senin için, senin kudretinle alı

nın; soluğumu, gene ancak senin için, senin kudretinle veririm. 

Allah'ım, sana kavuşmama veslle olan Mevlana'ya özlemim var; 

senin noksan sıfatlardan an olduğunu pek çok söylemek, seni 

pek çok anmak için dertlerden, belalardan kurtulmuş, annmış 

olmaya da özlemim var. Allah'ım, seni anınayı bana unutturacak, 

sana beslediğim özlemi gevşetecek, senin noksan sıfatlardan an 

olduğunu söylemek tadını benden kesecek bir hastalık verme 

bana. Ama beni azdıracak, benliğimi, kötülüğümü arttıracak 

esenlik de verme bana, Jahmetinle ey merhametlilerin en merha

metlisi." 

Yemek Duası 

"Allahım, bu yemeğin sahibinin ve meydana gelmesinde yar

dımı dokunarak hizmet edenlerin günahlannı affeyle. Muham

med'in ve yüce soyunun sapunun hakkı için ey ululuk ve lütuf, 

kerem sahibi Allahım." 

"Size gizli, aşikar, yalnızken ve toplumda, Allah'tan çekinme

yi, az yemeyi, az söylemeyi, asiliklerde bulunup suç işlerneyi bı

rakmayı, oruca sanlmayı, geceleri ibadette bulunmaya devam et

meyi ve daima nefsin isteklerini terk etmeyi, bütün insarılann ce

falannı yüklenmeyi, aklı kıt ve aşağılık kişilerle konuşmaktan 

vazgeçmeyi, tertemiz ve yüce kişilerle görüşüp konuşmayı tavsi

ye ederim; gerçekten de "lnsanlann hayırlısı, insanlara faydalı 

alandır. Ve sözün hayırlısı, az olan ve maksadı arılatanıdır." 

Gün doğarken ve ay gqrülünce okunan ayet de, Tann'yı bir 

anış. Yemek duasıyle vasiyyetirı de virdle ilgisi olamaz. Böylece, 

Mevlana'nın, sabah namazından sonra okuduğu dua, Nür duası, 

lhtiyareddin'in rüyasına dayanan dua ve son zamarılannda, Sıra

eecldln-i Tatari'ye okumasını söylediği rivayet edilen dua, Mevle

vl evradının nüvesirıi meydana getirmektedir. 

Evradın, yukarda zikredilen iki basmasından başka r1.f.80, 

1282 ve 1290 yıllannda basılnuş nüshalan da var. Bu nüshalar

da da bu dualar mevcut. Dergahta, evradın, 1290, 1317, 1322 ve 

.ı. r 

y 



15 Gölpınarlı, age, s.l29. 1328 hicn yıllannda yazılmış nüshalan var. Daha eski bir yazma 
bulamadık. Görülüyör ki evrad, evrad verenin ve alanın neş'esi

ne, meşrebine göre değişiyor da. 

Hasılı, elimizde daha eski bir nüsha bulunmadığı için, evra
dın, hangi çağda tertiplendiği hakkında kesin bir söz söylememi

ze imkan yok. Elimizdeki en eski evradın hicn XI. Yüzyılın baş
lannda (XVII) yazılmış bulunduğuna ve VII. Yüzyılda (JqV) ya

zılan "Menakıbu'l-Arifin"de evradın mevcüdiyetine, intisab 

edenlere, evrad okumaya icazet verildiğine dair bir kayıt bulun

madığına göre, bunun da XV-XVI. yüzyıllarda meydana getirildi
ği düşünülebilir. 

Belki evrad da Matbalı hizmetlerinin Mevlevı: mukabelesinin 

ve diğer adab ve erkanın tesis edildiği zaman tertib edilmiştir. 
Mevlevı: evradı, sikkesi tekbir edilen Mevlevı:ye, Çelebi, yahut 

şeyh tarafından verilir. Evrad icazeti, yazma yahut basma evradın 

sonuna, "silsileyle kenö.isine geldiği gibi, sabahlan, namazdan 
sonra okunması, şer'I bir özür olmadıkça terk etmemesi şartıyla 

verildiği" kaydedilip mühürlenmek suretiyle verilir. Konya, 

Mevlana Müzesinde, ll 76 Nurnarada kayıtlı bulunan ve Mesne-
vı:-han Sıdkı Dede'ye aid olan mecmuadan, üç evrad icazetinin ., 

süretini veriyoruz: 

Pir-i dest-giıimiz Hazret-i Mevlana Muhammed Celaleddin 

KaddesenAllahu bi esraıihi efendimizin evrad-ı şeıifi icazeti, sil

sile-i taıihat-i aliyyesiyle bu falnyre vasıl olup fahıyr de .muhib

ba.n-ı Mevleviyyeden fiilana, mani'-i şer'-isi olmadıhça giinde bir 

defa hables-subh, ya ba'd ez namaz ohumah üzere izin verdim. 

VAllahul muva.ffıh vehüve yehdis-sebil (s.69). 

Elhamdu lillahi hahha hamdihi; vassalatlı vesselamu ve ala 

hayıi halhıhi Mu]ıammedin ve ala alihive sahbihi acma'in. Ecez

tu li hıraati ha.zihil evradiş-şeıifetil-Mevleviyyeti fi hülli yevmin 

merraten alas-sabahi lifolanin taleben limardatillahi taala (aynı 

s.) 

lcazet-i in evrad-ı şerif-i Hazret-i Mevlana KaddesanAllahu bi 

sınihil-a'la ba silsile-i tarthat-i aliye-i on Hazret bemen resideest 

ve men nizfu.lanra izn dadem beon şarthibeher raz habl ez na

maz-ı subh ya ba'd ez namaz müdavemet nümayed ve begayr-i 

özr-i şer'i terhra reva nedared ve becuz n.za-yı Bart taala neho

ned. VAllahul muvaffıhu ve hüve yehdis-sebil (aynı s.) 

Mevlevı: evradında geçen hadislerin, 1283 basımında, ana 
kaynaklan gösterilmiş, Şerh'te de hadis ve ayetler şerh ve tefsir 
edilmiştir. 15 

Evrad Okuma Adabı 

Büyük şeyhlerin ve velilerin vird ve biziplerini okumak iste

yenlerin bilip uymalan gereken bazı şartlan şu şekilde sıralana

bilir. Bu vird, hizib ve dualan evliyanın kendileri düzenlemiş de
ğildir. Bunlar arnellerinin meyvesidir, kerametlerinin eseri ve va-



ris olduklan peygamber ilimlerinin neticeleridir. 

Mesnevi'de şöyle buyrulur: 

In ne necmest ve ne remiest ve ne hab 1 Vahy-i Hah valiahi 

a'Iem bi's savab (Bu ne yıldız falıdır, ne remil, ne uyku. Doğru

sunu Allah bilir ya, bu Hakk'ın vahyidir) 

Bu virdleri okumak isteyerıler belirtilen zamanlarda, hulüs-i 

kalb ile okumaya başlamalıdır. Düşüncelerini toplayarak, halis 

niyet ve tam temizlikle, kıbleye yönelip, bir şeye dayanmadan 

okumalıdır ki, sırlanndan perdelenip, nurlanndan mahrum kal

masın. 

Okumadan önce kelimelerin harekelerini düzeltip doğru 

okumaya özen göstennelidir. 

Okuduğunun manasım öğrenip sonra okumalıdır. Zira dua

mn manalanın aniayarak okumak, kıraatin güzel olmasımn 

edeplerindendir. Hem de anlamlann bilinerek okunınası şevk ve 

muhabbetin artmasına sebep olur. Kesin ve kuvvetli bir inançla, 

sağlam bir ihlas ve sıdk ile Cenab-ı Hakk'ın istediklerini verece

ğini ummalıdır. Zira duamn kabul edilmesi ihlasa, içtenliğe bağ

lıdır. Hızlı ve acele okuyarak kelime ve harfleri bozup değiştir

mekteri sakımlmalıdır. 

Mevlevilerin Yaptıkları Bazı Zikir ve Dualar 

Asıl Mevlevi zikri olan "Ism-i Celal" sabah namazından sonra 

ve "ihya geceleri" denileri pazar ve perşembe akşamlan, kandil 

geceleri, yatsı namazlanndan sonra, milırabın önüne, arkası kıb

leye gelmek üzere, şeyhin postu bu işe memur bir derviş tarafın

dan, serilir. Şeyh postuna geçer, sağına ve soluna mertebelerine 

ve teşrifat sıralarma göre, dedeler ve canlar sıralanarak kapalı bir 

halka vücuda getirilir ve hep beraber diz çökülerek ve yer öpü

lerek oturıılurdu. Bazı dergahlarda bu halkalann genişliğine nis

petli ve iri taneli tesbihler de kullamlırdı. Oturulur oturıılmaz, 

şeyhin tam karşısındaki noktadan kalkan ve halkamu tam orta

sından ilerleyen bir derviş, kollannda taşıdığı tesbüıin imamesi

ni ve püskülünü öperek şeyhe verir, tesbilii de sağdaki ve solda

ki kimselere yayardı, herkes tesbillin kendi önüne gelen kısmını 

öperek eline alırdı. Şeyh, yalnız başına ve yüksek sesle, tecvid 

kaidelerine uyarak, uzun bir "e'üz-ü besmele" çeker, ondan son

ra, yine yüksek sesle ve nefesinin tahammülü nisbetinde her he

ceyi uzatarak "Allah" der ,ve kısa fasılalada bu lafzı tekrarlarclı. 

Halkada tesbih varsa sağdan sola doğru çevrilmeğe başlamr ve üç 

defa "Allah" denilineeye kadar, püskül ve imamenin bütün hal

kayı dolaşarak tekrar şeyhin eline gelmesi sağlamrdı. 

Ondan sonra, gövdeler biraz sağa eğilerek (aL) ve sonra bi

raz sola eğilerek (. . .lah) demek suretiyle ve yüksek sesle "ism-i 

celal" tekrarlamrdı. Bunun sayısı şeyhin arzusuna bağlıydı\ Zik

rederken, boyun biraz sagi meylettirilerek, gözlerin kalb r:ıahlye

sine yan kaplı çevrilmiş bulunması müstahsen sayılırdı. 
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Zikre şeyh ve dervişler resmi kıyafetleriyle iştirak ederlerdi. 

Bununla beraber, halkaya sivil cematten de isteyen dahil olabilir

di. Zikir sırasında aşka, şevke gelmek, «vecd ve heyecan» göster

mek, yani açıkçası, bağınp çağırmak, na'ra atmak Mevlevi tarika

tında yasaktı. Zikir vakarlı bir eda ile fasih ve vazılı olarak yapı

lırdı. 

Şeyh efendi artık zikre son vermek isteyince, hazırunu ~kaz ve 

süküta davet eder tarzda, yüksek sesle şu duayı okurdu: 

"Hamden hesin1. Ve sübhan-Allahü bühraten ve asilti. Ve sal

lAllahü ala eşref-i nur-i cemi'al-enbiya ve'l-mürselin. Ve'l-hamdıl 

Iiliahi rabbi'l-alemin". 

Bunun üzerine, halkadaki güzel seslilerden biri bir aşr-ı şerif 

okur, şeyh efendi şu gülbangi çekerdi: 

"Vaht-i şerifler hayri ve şerler defi ve niyazlar habuli ve mu

radat husuli ve padişah-ı islam nusreti ve haffe-i ehl-i iman sela

meti için ve gü.zeştegan~tmıl'minin ve mılminiit ervahı için ve has

sateıı aziz, şerif, latif cenab-ı vacib-ül-vücudım nza-yi helimi 

için, celle ve ale'l-Fatiha". 

Mevlana Müzesi A.Gölpınarlı 
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Şeyh bu gülbangi. okurken «ve hassaten» ibaresinden sonra

sını gizli okur ve açıktan (Fatiha) derdi; bir de son devirlerde 
"padişah" yerine "asakir-i muvahhidm" denilir olmuştu ... Her

kes, içinden Fatiha'yı tamamlayınca ve bir müddet murakabede 

kalındıktan sonra, şeyh şu gülbangi. okurdu: 
"Sabah-ı şerifler [veya akşam-ı şeritler] hayr ola, hayırlar feth 

ola, şerler def ü ref ola, Allah-u azimü'ş-şan ism-i zatının nuri ile 

kalblerimizi mürrevver eyleye, demler ve safalar ziyade ola, dem

i Hazret-i Mevlana Hü diyelim, Hü ... " 
Bazırün derhal, şeyhle birlikte ve yüksek sesle uzun bir (Hü) 

çekerler ve yeri öperek ayağa kalkarlardı. Şeyh yerinden hareket

le halkanın ortasına kadar gelir, orada rıiyaz vaziyeti alarak ce
maati selamlardı. Halkadaki en yüksek zabit, yüksek sesle "ve 

aleyküm'üs-selam ve rahmetu'lilahi ve berakatühü" der ve bu se

lamı şeyhin caminin veya mescidin dış kapısına varmasına kadar 
uzatırdi; bu noktada şeyh yüzünü tekrar halkaya çevirerek (baş 

keserdi) yarıi selam verirdi, hazırün da aynı suretle mukabele 

eder ve dağılırdı. Zikir halkasında büyük tesbih kullanılmış ise, 
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aşır okunurken, evvelce tesbihi yaymış olan derviş, oturduğu 

yerden, sağdan ve soldan çekmek suretiyle, tesbihi toplar, kolia
rına alırdı. 

Şeyh son gülbangı okurken bu derviş kollannda tesbih oldu
ğu halde yerinden kalkar, halkanın merkezine kadar ilerleyerek 

orada (rıiyaz vaziyeti) alırdı ve şeyh cami kapısına giderken urou

ma selarnı bu derviş yanında verirdi. 
Niyaz vaziyeti, hem karşısında bulunulan zata karşı hürmet 

idi, hem de bir tevazu gösterisi idi. Mevleviler günlük hayatta da 
karşılaşınca, birbirlerini ve hatta yabancılan «baş keserek» se

lamlarlardı ve aynı zamanda sağ ellerini göğüslerine basarlardı. 

"lsm-i Celal", bir kandil gecesinde okunulmuş ise, şeyh efen

diler, gecenin şerafeti hakkında, gülbanklere bazı cümleler ilave 
ederlerdi. 

', 
Dua-gu duası (Post Duası) 

Barehallah ve berehat-ı Kelamullahra. 

Sema'ra, safara, vefara, vecdü halat-ı merdan-ı Hudaral 

Evvel azamet-i buzurgi-i Huda ve risalat-ı rüh-ı pak-i 

Hazret-i Muhammed Mustajara. 

ve Çehar Yar-ı Güzin-i Habibullahra. 

ve Hazret-i Imam Hasan-ı Ali ve 

Hazreti Imam Huseyn-i Veli ve Şüheda-yı deşt-i Kerbelara. 

ve evliya-yı agah ve arifan-ı billah, alel husus 

Hazret-i Sultanel-ülema ve Hazret-i Seyyid Burhaneddin-i 
Muhakkık-i Tirmizi, Kutbü'l-arifin, gavsü'l-vasılin Hazret-i Hu~ 

davendigara ve Hazret-i Şeyh Şernseddin-i Tebrtzi ve Çelebi Hu-

Evrad-ı Mevleviyye'den bir sayfa detayı 



sameddm ve Şeyh Salahaddin-i Zerküb-ı Konevi ve Şeyh Kert

müddin, Sultan lbrıi Sultan Hazret-i Sultan Veled Efendi ve Va

lide-i Sultanra ve Hazret-i Ulu Arif Çelebi ve sair Çelebiyan-i Ki

ram ve Zevi'l ihtiram meşayih-i hulefa, dedegan, dervişan, mu

hibban ve fukara-i mazi ra ve selameti Çelebi efendi ve Dede 

efendi ra devam-ı ömr-ü devlet-i Cumhuriyeti Türkiye ve sela

met-i reis-i devlet ve selamet-i hükümet ve vükela-yı millet ra. ve 

safa-yı vakt-i dervişan, hazıran, gaaiban, düstan, muhibban, ez 

şark-ı alem ta be garb-ı alem ervah-ı güzeştegan-ı kaffe-i ehl-i 

imanra. ve rıza-yı Hudara Fatihatül Kitab berhanim azizan. (iç

ten Fatiha okunur): 

"Azamet-i Hudara tehbtr: 

Allahu ehber Allahu ehber, la ilahe illAllahu vAllahu ehber, 

Allahu ehber ve lillahil hamd. 

essalatu vesselamu aleyhe ya RasulAllah, 

essalatu vesselamu aleyhe ya HabtbAllah, 

essalatu vesselamu aleyhe ya nure Arşillah, 

essalatu vesselamu aleyhe ya Seyyidel evveline vel ahırin 
ve şeft'-al müznibtn ve selaman alel mürseltn 

vel harnda lillahi rabbil~alemrn". 

Gülbang16: 

lnayet-i Yezdan, himmet-i merdan ber ma hazır nazır bad. 

Vaht-i şeıifler hayrola, Hayırlar fethola, Şerler defola 

Kulub-ı aşıhan gıışad ola. Demler, Safalar ziyade ola, 

Dem.:.i Hazret-i Mevlana, sırr-ı cenab-ı Şems-i Tebriz!, 

Kerem-i lmam-ı Ali Şefaat-i Muhammed-i nebi 

Hu diyelim huuuuuu 

Ya Habiballah resul-i halıh-ı yehta tüyi, 

Ber güzin-iZülcelali pah-ü bihemta tüyi; 

Nazenin-i Hazret-i Hah sadr-ü bedr-i hainat, 

Nur-i çeşm-i Enbiya çeşm-i çerağ-i ma tuyi; 

Der şeb-i Mi'rac bude Gebrail ender rihab, 

Pa nihade ber ser-i nüh hunbedi hazra tüyi; 

Ya Resulallah tü dani ümmetanet acizend, 

Rehnüma-yi acizani bi ser-ü bi pa tüyi; 

Servi bostan-i risalet nev behar-i ma'rifet, 

Gülbün-i bağ-ı şeriat sünbal-i bala tüyi; 

Şems-i Tebriz! hi dared na'ti Peygamber ziber, 

Mustafa va Mücteba an seyyid-i a'la tüyi. 

Türhçesi: 

Allah'ın yardımı ve erierin himmeti üstümüzde hazır nazır ol-

sun. Ey Allah'ın sevgilisi! r-\ 

Eşsiz Yaratıcı'nın ElÇisi sensin, Allah'ın kullan arasından- -seç

tiği pak ve benzeri olmayan sensin; Ulu Allah'ın nazlısı, kairıatın 

16 Gülbank Gül sesi anlamına 

gelen bu Farsça terkip, bül

bül çilemesine denilir. Bütün 

tasm·vuf yollarmda umumi 

bir terimdir. "Gülbenk" tar

zmda söylenegelmiştir. Ter

tiplenmiş dualara denilir. 

Mevledikte her iş için ayrı 

bir gülbank vardır. 
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17 Bu Naa'tin «makta>> beyline 

bakarak bunu söyleyenin, 

Mevlana Celaleddin-i Rü

mi'nin en samimi dostu Şem

si Tebriz'i oldugu zannedil

memelidir. Mevlana, kendisi 

ile Şemsi Tebriz-i arasında 

ayrılık ve gayrilik bulunma

dıgını göstermek için olmalı 

ki şiirlerinde hep Şemsi Teb

riz-i mahlasını kullanmıştır. 

Türk ınusik:isinin dahi üstat

lanndan lıri'nin cidden eın

salsiz bir şaheseri olan bu 

Naa't bestesinin lv!ede\i 

ayinleıi esnasında her zaman 

bu güfte ile okunması şan 

değildi; (Divan-ı lv!edana) 

dan imihap edilmiş başka 

Naa'ılar ve gazeller de bu 

beste ile okunurdu. 

yüksek dereeelisi ve tekemmül etmişi Peygamberlerin gözünün 
nuru bizim gözlerimizin ışığı sensin; Miraç gecesi "Cebrail" nka

bında olduğu halde, dokuz kat yeşil kubbenin üstüne ayak ba
san sensin ... 

Ey Allah'ın Elçisi! Bilirsin ki ümmetlerin acizdirler, Başsız, 

ayaksız acizlerin yol göstericisi sensin. Peygamberlik bostanının 
selvisi, ma'rifet dünyasının ilkbahan, Şeriat bağının gülfidanı, 

yüce sümbül sensin; Şems-i Tebrizi: Peygamberin methini ezber

lemiştir, Mustafa vü Mücteba, o yüksek Ulu sensin. 

Mevlevi Ayinlerinde Okunan Naa't: 

Ya Hazret-i Mevlana Hak dost, 

Ya Habiballah resul-i Halık-ı yehta tüyi, 

Ber güzin-i Zülcelali pak-ü bf-hemta tüyi 

Dost Sultamm, 

Naze:nin-i Hazret-i Hah sadr-ü bedr-i hainat, 

NiLr-i çeşm-i Enbiya çeşm-i çerağ-i ma tuyi 

Ya Mevlana hak dost 

Şemsi Tebıizi hil7 daredna't-i Peygamber ziber, 

Mustafa vü Mücteba an seyyid-i a'la tüyi 

Ya tabib'el gulüb ya Veliyallah Allah dost. 

Mevlana Dergahı "Niyaz Penceresi" 



Türhçesi: 

Ya Hazreti Mevlana Hak Dostu! Ey Allah'ın sevgilisi! Eşsiz Ya
ratıcı'mn Elçisi sensin, Allah'ın kullan arasından seçtiği pak ve 

benzeri olmayan sensin; Ulu Allah'ın nazlısı, kainatın yüksek de

recelisi ve tekemmül etınişi Peygamberlerin gözünün nuru bizim 
gözlerimizin ışığı sensin. Şems-i Tebriz! Peygamberin methini 

ezberlemiştir, Mustafa-yı Mücteba, o yüksek Ulu sensin. 

Hz. Mevlana'nın Sabah Namazından Sonra Okuduğu Dua 

Allah'ım kalbimi nurlandır, kulağıını nurlandır, gözümü nur

landır, saçımı nurlandır, derimi nurlandır, etiıni nurlandır, karn
mı nurlandır, önümü nurlandır, ardımı nurlandır, altımı nurlan

dır, üstümü nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, Alla

hımı Nurumu artır, bana nur ver. Ey nurun nuru ey merhamet

lilerin merhametiisi Allahım merhametinle berıi nur et. 

Bu dua, ismi güzel, cismi güzel, teni güzel, cam güzel, ruhu 
güzel, huyu güzel Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'in di

lindendir. 

Dua Yapılan Bir Mekan: Niyaz Penceresi 

Türbelerde yatırlann sandukalanm görecek şekilde türbelerin 

ayak veya yan tarafına yapılan pencerelere "niyaz penceresi" de
nilir. Türbeye girilmed~n dışardan bu pencerelerden dualar oku

nulup dilekte bulunuldugu için bu adı almıştır. 
Hz. Mevlana türbesirıin güneyinde yer alan Hz. Mevlana'nın, 

çelebilerinin ve Mevlevi büyükleriniıı mezarlanmn bulunduğu 

yerlerin göründüğü pencereye niyaz penceresi derıilıniştir. Bu 

pencerenin bulunduğu oda dikdörtgen formludur. Uzun süre 
şeyhlere mahsus kabul salonu olarak kullamlınıştır. Niyaz pen

ceresinin üzerinde sikke motifi içerisinde Farsça şu ruba

i bulunmaktadır: 

Ya Hazreti Mevlana 

Derha heme beste-end illa der-i tü 

Ta reh neberet gaıib illa ber-i tü 

Ey der herem-i-izzet-i nur-efşani 

Hoşid u meh u sitaregan çaher-i tü 

Mevlana 

Türhçesi 

Ya Hazreti Mevlana! Ey keremde yücelikte ışık saçmada gü
neşin de ayın da yıldızlannda kendisine kul-köle kesildiği güzel 

Garip aşıklar senin kapından gayri yol bulamasınlar diye bütün 
kapılar kapatılmış yalnız senin kapın açık bırakılmıştır. 
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Evrad-ı Mevleviyye'nin Kütüphanelerdeki Değişik Nüshaları 

l Evrad-ı Mevleviye, Istanbul Süleymaniye Kütüphanesi (Murat 

Buhari) 230 1 l8S x 130-lSO x 8S mm. 30 yk. ll st. Nesih, 

miklepli, sıru ve kenarlan meşin, şirazeli, ebru kağıt kaplı cilt 

içindedir. 

2 Evrad-ı Mevleviye, Istanbul Süleymaniye Kütüphanesi (Tür

bedar Hasan Hayri 1 Hacı Mahmud Efendi) 202 1 lS5 x lOS 

- 100 x 60 mm. 13 st. Nesih, sırtı ve kenarlan meşin, kağıt 

kaplı cilt içindedir.. (Arapça) 

3 Evrad-ı Mevleviye (Evrad-ı Kebir-i Mevlana), Konya S.Ü. Sel

çuklu Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi lO 1 lSO x 104- 7S 

x 4 l mm. 8-9 bb. 48 yk. Mukavva üzerine yeşil meşin ile 

kaplı cilt içindedir. (Arapça) 

4 Evrad-ı Mevleviye, Konya S.Ü. Selçuklu Araştırmalar Merke

zi Kütüphanesi 9 1 183 x ll 7 - ll9 x SS mm. 13st. 22 yk. 

Kahverengi bez kaplı, salbekli, bordürlü, miklepli, sertablı, 

altın yaldızlı cetvel içerisinde siyah mürekkeple yer yer ke-

narlanna haşiyeler düşülmüştür. (Arapça) \ 

S Evrad-ı Mevleviye, Konya S.Ü. Selçuklu Araştırmalar Merke-

zi Kütüphanesi 13/ 90 x 70-6S x 4 l mm. ll st. bb 34 yk. Si- ', 

yalı kaplı, dağınık cilt içindedir. (Arapça) 

6 Evrad-ı Mevlevi'ye, Konya S.Ü. Selçuklu Araştırmalar Merke

zi Kütüphanesi ll 1 132 x 86-87 x 48 mm. ll st. 3 l yk. Kah

verengi meşin ciltli, altın cetvel içerinde siyah mürekkeple ya

zılmış, duraklar altın suyuyla işlenmiş. (Arapça) 

7 Evrad-ı Şerif, Konya-Mevlana Müzesi Kütüphanesi 4690 1 

l 70 x lS5 - 129 x 79 mm. 31 yk. ll st. Nesih, sayfa kenar

lan altın cetvelli, başta kötü bir başlık üzerinde destarh bir 

Mevlevi sikkeşi resmi var. Yeni cilt. (Arapça) 

8 Evrad-ı Şerif, Konya-Mevlana Müzesi Kütüphanesi 4694 1 
130 x 90 - 90 x 4 7 mm. 29 yk. ll st. Nesih. Bez kaplı mu

kavva ciltlidir. (Arapça) 

9 Evrad-ı Şerif, Konya-Mevlana Müzesi Kütüphanesi Sll9 1 
160 x 100- llS x 66 mm. 36 yk. Nesih, bb. st. llk iki sayfa

da altın yaldızla kötü tarzda müzehheb bir başlık mevcuttur, 

tamir görmüş, meşin ciltli. (Arapça) 

lO Evrad-ı Mevlana, Konya-Mevlana Müzesi Kütüphanesi 60881 

Hanya-102 H., Nesih, 102 yk. Hat: Seyyid Ali Sururi. (Arap

ça) 

ll Evrad-ı Mevlana, Konya-Mevlana Müzesi Kütüphanesi 6090 1 
Hanya-1291, Nesih, 80 yk. Süleyman Şemseddin Dede hattı. 

(Arapça) 

12 Evrad-ı Mevlana, Konya-Mevlana Müzesi Kütüphanesi 60911 

Hanya, Nesih, 70 yk. (Arapça) 

13 Evrad-ı Mevlana Lafızlannın Türkçe Tercümesi, Konya-Mev

lana Müzesi Kütüphanesi 4807, Talik, SO yk. 



14 Evrad-ı Mevlana Metni, Konya-Mevlana Müzesi Kütüphanesi 

681-690. (Arapça) 

15 Evrad-ı Mevlana, Konya-Mevlana Müzesi Kütüphanesi 10691 

17 x l2 - l2 x 7,3 mm. 20 yk. ll st. Mıklepli, kenarlan üç 

adet bordürlü, hendesi çiçekli altın yaldızlı cetvelle çerçeveli, 

kapağının içerisinde yaprak ve çiçek motifleri, ortada destar

lı sikke ve altın yaldızla yapılmış çiçek demeti resmi var. Mık

lebinde yanın şemse yerine aynı tezyinat yapılmış. Meşin cilt

li. (Arapça) 

16 Evrad-ı Kebir-i Mevlana, Istanbul Topkapı Sarayı Müzesi 

278, lstanbul-1879, 33 yk., Nesih, Müstensih: Osman Ham

di es-Sillevı:. (Arapça). 

17 Evrad-ı Mevlana, S.Ü. Selçuklu Araştırma Merkezi Kütüpha

nesi, No:l2., 1382/1966-67,225 x 165- 135 x 80 mm., Ne

sih, 27 yp. ciltsizdir. 

Ketebe Kaydı: 

Ketebe el-fakir el-hac Mustafa Hilmi, el-maruf, bi muallim, 

el-hüsrıi'l-hattı fi Sanayi'i Nefisi'l-Akademiyye Gaffera-Allahü 

lehü. 

Evrad-ı Mevlana'dan bir sayfa detayı 

--

·t 




