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Mesnevl'de mana düzeyleri: ısmail Rüsuhl Ankaravl'nin 
Mesnevl tahkiki 

Semih Ceyhan 1 Türkiye 

1. Giriş 

TEBLiGiMiZiN amacı Mesnevi'nin mahiyet açısından tasavvufi dü

şüncedeki metafiziksel mana ve hakikatleri çeşitli düzeylerde anlatan "hikemi" 

yani bir irşad kitabı olduğunu XVII asnn önemli Mesnevi şarihlerinden, mecmita

tü 'l-letiiif ve matmitratü 'l-maiirif adlı şerhiyle Mesnevi tahkik geleneğinde bir 

dönüm noktası olan Galata Mevlevihanesi şeyhi İsmail Rüsühi Ankaravi'nin (ö. 

1041/1631) perspektifinden ortaya koymaktır. 1 

Geçmiş ve günümüzde en çok okunan eserlerden biri olan Mesnevi'nin ta

savvufi metafiziksel manalan ve bu manalann insan ve alem seviyelerinde tecel

lilerini içeren manzum bir kitap olduğunu öne sürmek, geleneksel dönem 

Mesnevi şarihlerinin de gördüğü biçimde Mesnevi'yi bir "tasavvuf metafiziği ki

tabı" şeklinde algılamaktır. Bu algılayış bizleri sadece tasavvufi düşünceyle de

ğil, İslam düşünce ve kültür mirasının muhtelif disiplinleriyle buluşturmaya ve

sile olacaktır. Oysa modern zamanlarda batı ve doğu'da İslam medeniyet mira

sından uzaklaşma Mesnevi'nin eksik algılanışına da sebep olmuştur. 

Tebliğimizde önce bu eksik algılayış biçimleri hakkında birkaç mülahazada 

bulunduktan sonra Mesnevi'deki mana ve mahiyetin İsmail Allkaravi tarafından 

nasıl idrak edildiğini ortaya koyacağız. 

1 ismail Rüsfıhi Ankaravi ve Mesnevi Şerhi hakkında bk. Semih Ceyhan, ismail 
Ankaravf ve Mesnevf Şerhi, (doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 2005). 



280 2. Günümüzde Mesnevf'ye yönelik temel yaklaşımlar: 

Günümüzde Mesnevf'ye iki temel yaklaşım sergilenmektedir: Birincisi bütünelli 

yaklaşım, ikincisi parçacı yaklaşım. 

2.1. Bütüncül yaklaşım: Mesnevi'yi bir kitap şeklinde algılamaktadır ki, bu algı

layış da ikiye aynlır: Birincisi Mesnevi'yi sadece suret (Mevlana suret ile 

Mesnevi'nin dil ve edebiyat özelliklerini kasteder) veya lafız (suretin insani dil

deki ilk ortaya çıkış biçimi) yönünden değerlendirmek ya da salt bir şiir ve hika

ye kitabı şeklinde algılamak, ikincisi şiir ve hikayelerin tek katmanlı manaya 

(lafzın manası) sahip olduğunu savunmak. Birinci görüşün Batı'daki öncüsü ve 

günümüze değin batı Mesnevi çalışmalannı etkileyen R. Nicholson'dur.2 Mevla

na'nın "Ben şair değilim, benim Mesııevim şiir değildir; harf ve sesin manasıdır."; 

"Mesnevi manadır, faillün failat değil" (VI, b. 160); "Mesnevimiz Kur'an gibidir, 

bazısına doğru yolu gösterir, bazısını da sapıklığa götürür. Benim şiirim şiir de

ğildir iklimdir. Benim mizalılanm mizalı değildir talimdir." beyitleri Nicholson ve 

nicholson gibi Mesnevi'nin suretine takılıp kalanlara bir uyandır. 

Mesnevi'ye bütünelli yaklaşımın ikinci kısmına göre kitap tek katmanlı bir 

manaya sahiptir. Bu görüşü ileri sürenler özellikle Cumhuriyet sonrası Türkiye'de 

Mesnevi, Mevlana düşüncesi ve Mevlevilik tarihi çalışmalanyla meşhur Abdill

baki Gölpınarlı, Ahmet Ateş ve İran'da Bediüzzaman Firı1zanfer'dir. Gölpınarlı 

Mesnevi'yi halk diliyle yazılmış, halk psikolojisine uygun bir tasavvufi ahlak ki

tabı şeklinde algılamaktadır.3 bu algılayış Mesııevf'nin alıiili değerler ile değer

lerin metafiziksel irtibatlannı kurmaktan uzak olduğunu söylemekle eş anlamlı-

2 Nicholson'un "Ce/cileddin-i Rümi'nin nazm1 ve arüzu Sa'dive Hôf1z gibi sôir 
şôirlere kwôsen gevşektir ve bu hususta kendisi geniş meşreblidit' cümlesini 
geleneksel Osmanlı Mesnevi şerhçiliğinin son halkalarından Ahmet Avni Konuk 
şöyle eleştirir: "Hz. Mev/ônô "Ben şôir değilim, benim Mesnevi'm şiir değildir; 
ma'nôy-1 harf ve savtt1r" buyurur. Binôenaleyh Mesnevi'yi şiir nokta-i nazanndan 
muhôkeme etmek, Mesnevi'nin ne olduğunu an/amamakt1r. Fakat bir müsteşrik bu 
görüş ve anlayişta mazürdur. On/ann ruhlarm m kulaği, şarkm ruh/annm sesini 
duymam/Ştlr. Bununla beraber bir müsteşrikin Mesnevi-i Şerife şôheser demesi 
takdiriere Jôylkt1r. Din ve insanlik yolunda halka rehberlik iddiasmda bulunan bizim 
şark hacalanm1zm çoğu ise, ma'otteessüf Mesnevi-i Şerif e bir hikôye kitabmdan 
daha fazla bir kwmet vermezler ve okumaz/ar; ve bu süretle de akli ve kalp 
gözlerinin körlüğünü ispat etmiş olurlar. Temenni edelim ki Cenôb-1 Hak kerem i ile 
bu n/an bu körlükten kurtarsm." A. Av ni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerh i, haz. Selçuk 
Eraydın-Mustafa Tahralı, istanbul 2004, ı, s. 52. 
3 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlônô Celô/eddin, istanbul1952, s. 167. 
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dır. Ahmet Ateş ise metni tarihselleştirmektedir. Nitekim "ney"in semantik anla

mını sadece müzik enstrümanına indirgemektedir.4 

Bu araştırmacılara göre Mesnevi şür ve tahkiye söylemiyle tüm metafizik

sel düşünce irtibatlanndan ve seviyelerinden kopuk genel insanlık durumunu an

latan ya da Ahmet Ateş örneğinde olduğu gibi tarihl-sosyal meselelere değinen 

bir kitaptır. Bu yaklaşım Mesııevi'yi manzum bir tasavvuf metafiziği kitabı şek

linde algılamamakta; Mesnevi'nin, tasavvufi düşüncenin mevzü ve mesaili olan 

varlık ve uluhiyet hakikatlerini, bu hakikatierin metafiziksel mana düzeylerinde 

ortaya çıkış biçimlerini göz önünde bulundurmaktan uzak, Allah-insan-alem 

arasında ontolojik ve epistemolojik açıdan irtibatlar kuran bir metin olmadığını 

ileri sürmektedir. Nitekini Göl pınarlı, Ateş ve Firüzanfer, 5 Mesnevi'yi bir tasav

vuf metafiziği kitabı şeklinde idrak eden osmanlı Mesnevf şerh geleneğini vah

det-i vücüd çizgisinde bir şerh faaliyeti olarak görüp, şarihleri kendi düşüncele

rini Mesnevf'ye maledenler şeklinde tanıtıp özellikle Allkaravi ve sonrası şerhle

ri bu açıdan eleştiriye tabi tutmalan Mesnevf'ye tarihsel ve popülist yaklaşınıla

nnın bir sonucudur. Mesııevf'nin vahdet-i vücüd anlayışını içermediğini söyle

mek, kitabın ilahi varlığın bir olduğunu ve bir olan varlığın çeşitli alem ve insan 

hakikatlerinde bilfiil olduğu gerçeğini görmezlikten gelmektir. Bu yanılsamalı 

bakış Mesnevi'nin tasavvuf metafiziğinin asıl konusu olan ilahi varlık, mesaili

nin de bu varlığa bitişen hakikatler ve hakikatierin insan fiilierinde ve alemde te

celli keyfiyetierini ele alan bir eser şeklinde değerlendirmemenin neticesidir. 

2.2. İkinci temel yaklaşım günümüzün modası olan Mesnevi'ye parçacı yaklaşımdır. 
Bu yaklaşım özellikle Batı'da Deepak Chopra, Andrew Harvey, Co leman Barks ve Do

ğu'daki temsilcileri gibi postmodern şair ve yazarlarda söz konusudur. Parçacı yak

laşım, new age, new spiritualist ve teosofik sezgiler çerçevesinde bazı Mesııevf be

yitlerini özlü sözler, hikmetli veeizeler şeklinde algılayan ve kitabı ilam bütünlüğün

den koparan bir algılayıştır. Bu algılayışta Mesnevf, ne şer'i muamelat balıisierinin ne 

seyr u sillük konularının ne de ilam manalann cem' edildiği bir kitab-ı şeriftir. Oysa 

Mevlana eserinin hemen başında "Mesnevf dinin usUlünün usUlünün usülüdür" ifa

desiyle kitabın şeriat, tarikat ve hakikat ya da marifet konulannı ele aldığını vurgu-

4 Ahmet Ateş, "Mesnevi'nin İlk On sekiz Beytinin Manası", Fuat Köprü/ü Armağanı, 
istanbul 1953, s. 38. 
5 Bediüzzaman Firüzanfer, Mevlana Celaleddin, İstanbul 1997, s. 398. 



282 larnaktadır. Mesnevf, bu asıllar zinciri içerisinde ve asıllann birbirini gerektirmesi 

üzerine temellendirilmiştir. Bu açıdan Mesnevfnin asıl konusu din ve dinin üç temel 

dayanağı olan arnel (şeriat), hai (tarikat) ve hakikattir. Hakikati elde etmek, arnel ve 

hill gerektirdiği gibi arnel ve hal anlamını hakikatten alır. Bu manada hakikati elde 

etme aslının bilgisini konu edinen Mesııevfde bu bilgiye (keşfi bilgi) ulaşma yollan 

olan arneller (şer'i ilimler) ve hillere dair bilgiler de (sülfık ilmi) hakikat bilgisi (ilm-i 

ilaiıi) bağlamında ele alınmıştır. Abdest, namaz, oruç gibi arneller arnelierin netice

sinde kazanılan tasavvufi haller, bunlar da hakikat denilen Hakk'ın bilgisi ya da ta

hakkuk eden ilaiıi ilim bağlamında açıklanmıştır. Dolayısıyla Mesııevf, ilm-i ilahi 

olan tasavvufun asıl konusu vücı1d (varlık) ve vücı1dun zuhı1r mertebelerinden, (me

ratib-i vücı1d/varlık mertebeleri), insan-ı kfunil ve Hakk'a vuslat yollanndan (sülfık 

ve mertebeleri) bahseden bir eserdir.6 Mesnevfnin sillUk konularından bahsetmesi ir

şad ve hikmet kitabı olduğunun da delilidir. Hikmet, eşyanın ilaiıi ilimdeki hillerini 

bilmek ve bu bilginin gerekliliklerini fiillerle yerine getirmek ise, Mesnevi bu fiilieri 

yapmayı bize zorunlu kılmaktadır. Günümüz postmodern Mesnevf okuyuculannın 

ihmal ettikleri ve kaçındıklan husus budur. Zira eseri bütünüyle bir irşad kitabı şek

linde algılarnarnakta ve dini temellerinden soyutlarnaktadır. 

3. lsmail Ankaravi'ye göre Mesnevi'de mana 

Günümüzdeki bu bütüncül ve parçacı eksik algılanışın tamamlanıp Mesnevf'ye 

yönelik tam bir idrakin gerçekleşmesi için ne yapılmalıdır? İsmail Ankaravi'nin 

Mesnevf algılayışı ve tahkiki Mesnevf'ye bakış açımızın daha derinlikli bir şekil 

kazanması için önemli bir hareket noktası sunabilir. 

Öyleyse cevaplayacağımız asıl soru şudur: Ankaravi'ye göre Mesnevf'nin 

mahiyeti (mana) ve bu mahiyete eklenen nitelikleri (mana düzeyleri) nelerdir? Bu 

cevap Ankaravi'ye göre iki bakış açısından verilebilir: Birincisi Mesııevf'nin or

taya çıktığı tasavvufi-tarihi bağlam ki söz konusu mahiyeti dalaylı bir biçimde 

tayin etmektedir, ikincisi metafiziksel bağlam ki Mesnevf'nin mahiyetini oluştu

ran doğrudan fail illettir. Bu iki yaklaşım biri diğerini dışiayacak surette değil, 

birbirini gerektirecek ve örtüştürecek mahiyettedir. 

6 Semih Ceyhan, "Mesnevi", DiA, XIX, s. 333. 
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3.1. Önce tasavvufi-tarihi bağlaını ele alalım: Mevlana tasavvufi düşünce tari

hinde xm. Asır ile başlayan muhakkik sufiler dönemi ya da müteahhirin dönem 

denilen tarihsel kesite ait bir sufi düşünür ve nutk sahibidir. Bu kesit üç önemli 

tasavvufi düşünce geleneklerinin (Endülüs, Horasan/Maveraünnehir, Hicaz) mez

cedildiği bir dönemdir. Dönemin en önemli hususiyeti, mütekaddimin dönemden 

intikal eden tasavvufi birikimin tahkik edilmesidir. Tahkik ile kastedilen hem 

varlık hem de bilgi açısından müşahedenin verilerini kullanarak Allah-insan iliş

kisinin metafiziksel irtibat seviyelerini ya da mana düzeylerini yakini bir şekilde 

ortaya koymaktır.7 Tahkik tasavvufu söz konusu ilişkide sadece nazar yöntemi

ni benimseyen ve eksik idrake ulaşan kelam ve felsefeye de bu anlamda eleştiri

ler yöneltmektedir. İsmail Allkaravi Mevlana'yı tasavvufta tahkik döneminin ön

de gelen sufilerinden biri olan Muhyiddin İbn Arabi ve Sadreddin-i Konevi ile ma

hiyette aynı düşünce geleneğine ait kabul eder. Nitekim her üç sufiyi de bilgide 

kesinlik mertebesi olan hakka'I-yakin ya da tahkik mertebesinde görür ki onlan 

"muhakkik sufiler", "ehlullah", "Allahiler", "müfekkiün", "Muhammedi mertebe

nin tercümanlan", "aşıklar" ve"hakiki Melamiler" ve "arifler" şeklinde vasıflan

dırır.8 dolayısıyla Mevlana Celaleddin'in Mesnevi'si muhakkik sufiler döneıninin 

bakış açısını yansıtır ki, bu bakış açısı şeriat, tarikat ve marifete dair tüm temel 

konulan müşahedenirı verileriyle ele alır. Arıcak İsmail Ankaravi'ye göre 

Mesnevf, İbn Areibi ve Sadreddin-i Konevi'nin genelde makülat düzeyinde tahkik 

ettiği meseleleleri malısılsat düzeyine indirerek sarmal talıkiye yoluyla avam, ha

vas ve havassu'l-havas dahil tüm insan gruplarının zihnine ulaştırmayı amaçla

dığından söz konusu sufilerin telif tarzlanndan aynlmaktadır. Mesnevi'nin ait ol

duğu tasavvufi telif geleneği Hakim Senai ve Feridüddin-i Artar'ın temsil ettiği 

ve tasavvufi konulann şiir formunda ifade edildiği Horasan hitabi yazım gelene

ğidir. Dolayısıyla muhakkik sufiler döneminin bir ürünü olan Mesnevf, manada 

İbn Arabi ve Konevi'nin kaidelerini vaz ettiği vahdet-i vücüd perspektifine sa

hipken, surette Horasan tasavvufi şiir geleneğini takip eder. 

7 Ankaravi, Nisôbu'/-Mevlevi'de tahkiki şöyle tarif eder: lahkik, benzerlik kabul 
etmeyen bir makamdır. Bu makamın sahibine muhakkik derler. Tahkik sahibinin 
şartı "onun işitmesi olurum ki benimle işitir, onun görmesi olurum ki, benimle 
görür" hadisinin misdakı olmaktır. Tahkik makamı fena, müşahade ve aşk 
makamıdır ki makamın sahibi zanna yol bulamaz. "Tahirü'J-Mevlevi, Nisôbu'J
Mevlevi Tercümesi, haz. Yakup Şafak, Konya 2005, s. 265; i. Ankaravi, Şerh-i 
Mesnevi, istanbul 1289, ll, s. 499; lll, s. 790. 
8 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevi, 1, s. 161-163, s. 358-359; ll, s. 479. 



284 3.2. Mesnevf'nin mahiyetinin oluşmasında ikinci bağlam metafiziksel bağlamdır. 

Bu bağlam Mesııevf'deki mananın ne olduğunu ve hangi seviyelerde ortaya çık

tığını belirler. İsmail Allkaravi bu bağlaını özetle şöyle açıklamaktadır: 

"Mesııevf'de dile gelen bu sır ve manalar külli aklın ve kilili hakikat merte

besinin sırlan ve manalandır. Bu manalann söylenmesine sebep ve illet nedir? 

Cevabı şudur: İnsandaki cüz'i akıl, külli aklın veya ulılhiyet mertebesinin -ki kül

li hakikattir- cüz'i aklı sıkıştırması (tekaza) olmasaydı, cüz'i akıl külli hakikat ve 

manalan nakil ve tercüme edemezdi. Cüz'i aklın külli manalara talip olması kül

li mertebenin ya da ulılhiyet mertebesinin ya da Muhammedi hakikat mertebesi

nin cüz'i aklı zorlamasıdır. Bu zorlamayla kilili manalar cüz'i akıldan lafızlar ve 

harfler şeklinde ortaya çıkar. Deniz-dalga remziyle söylenirse hakikat denizinin 

dalgası bu sılret alemine ya da harici aleme erişir. Denizin dalgasından kasıt, 

Mesııevf'deki manalar, hakikatler, sırlar ve ince hikmetlerdir. Nitekim Mevlana da 

bu hakikat ve varlık denizinin dalgalan mesabesinde olan manfetleri ve bilgile

ri, Mesııevf kitabında lafız ve harfler şeklinde dile getirmiştir."9 

İsmail Ankaravi'nin bu ifadelerine göre Mesııevf, mana açısından külli ma

na olan Allah'ın ulılhiyet mertebesinden ulılhiyete bitişen hakikatleri ya da ına

nalan -ki metafiziksel hakikatlerdir- Mevlana'nın aklına bahşetınesidir. Bu ma

nalann Mevlana'nın dilinde ortaya çıkması Mesııevf'nin lafızlannı meydana ge

tirmektedir. Dolayısıyla Mesnevf dil açısından lafız ve anlam, varlık açısından 

sılret ve hakikatten müteşekkil bir kitaptır. 

Peki mana ve hakikat ne demektir? Gerek Mevlana'ya gerek İbn Arabi'ye göre bir 

şeyin manası veya hakikati o şeyin ilahi ilimdeki varlığı anlamına gelir ki, bu varlık 

mutlak anlamda kullanıldığında Hakk'ın varlığı kastedilir. Sınırlı anlamda kullanıldı

ğında ise tek tek eşyanın varlıkları kastedilir ki, bu varlıklar vahdet-i vücıld anlayışına 

göre Hakk'ın mutlak varlığının tecellilerinden ibarettir. Nitekim Mesııevi'de geçen: 

' h 

J.:J ~ .ilıı r ~~ ~ 
Lr.,lWI y J c.>~_?: 

("Şeyh-i din "Ma'na Allah'tır" dedi. Ma'nalar denizi Rabbu'l-alemindir." 

(Mesnevi, I, b. 3338) beytillde şarilıler birinci manayı Allah ya da ulılhiyet hakika

ti ikinci manaları (çoğul) ilk mananın gereklilikleri olan Hakk'ın isimleri ya da ulıl-

9 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevi, 1, s. 442. 
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hiyet hakikatlerinin tecellileri şeklinde tevil etmişlerdir. 10 Öte yandan Mevlana 

"Mesnevf manadır. Faülün failat değil" derken İsmail Ankaravi'ye göre Mesnevi'nin 

sadece lafzi manasım kastetmemiş, varlık ve bilgi açısından Hakk'ın varlığının bir 

tecellisi ve ilahi ilmin sılretleri olan malumatın toplanmış haline işaret etmiştir. Do

layısıyla Mesnevf'nin manası ya da varlığı ile mutlak mana olan Allah'ın varlığı 

arasında bir özdeşlik değil paralellik ilişkisi vardır. Ancak bu ilişki Mesnevf söz ko

nusu olduğunda birbirinden kopuk bir ilişki değildir. Bu ilişkiyi sağlayan Hakk'ın 

isimleri, manalan ya da ulühiyet hakikatleridir. Mesnevf'nin manası işte bu 

Hakk'tan zuhur eden manalann Mevlana'mn kalbinde ya da aklında toplandığı ve 

dilinde lafız ve harf suretlerine bürünerek tefıik edildiği bir kitaptır. 

İsmail Ankaravi bizatihi Mesnevf kelimesinin bu düşünceyi çağnştırdığını ile

ri sünnektedir. Ankaravi'ye göre Mevlana'nın Farsça eserine "bir şeyi ikiye katla

mak, çift yapmak" anlamlarına gelen Mesnevf adım vermesi, onun öncelikle kitabın 

ikili beyitler halindeki nazım şekline dayanarak bir isimlendinnede bulunduğunu 

göstermektedir. Bu isimlendinne suret açısındandır. Ancak eserin adırun şeklinin 

yam sıra manasma da işaret ettiğini, birbiriyle mütekabil ilahi isimlerin mazharlan 

olmalan itibariyle şehadet alemindeki bütün varlıkların (sı1ret-mana, varlık-yokluk, 

gayb-şehadet, ışık-karanlık gibi) çift çift veya ikili zıtlar halinde zuhur ettiğini, Mes

nevf'nin şehadet alemindeki eşya türlerinin hakikatlerine, duyulur şeylerden (mah

süsat) akledilen şeylere (ma'külat) kadar bütün çift ve zıt varlıkların hallerine dair 

bir kitap alınasından dolayı Mevlana'nın eserebu adı verdiğini de belirtmiştir. 11 

Ancak burada bir meselenin altının çizilmesi kaçınılmazdır. Mesnevf'de 

kilili ve batıni manamn cüz'i ve zahiri olanda tezahür etmesi hiç birisini tüm açı

lardan yek diğeri yapmamak_tadır. Diğer bir ifadeyle Mesnevf münekkidlerinin 

söylediği şekilde Mevlana'nın Mesnevf'yi cildin girişinde ilahi kelamın vasıflan 

ile zikretmesi lafzi ya da zahiri boyutta Mesnevf ile ilahi kelam arasında bir öz

deşliği gerektirmemektedir. İsmail Ankaravi'ye göre Mesnevf, ilahi kelam ile ay

m ilahi kaynaktan gelen mutlak manayı açıklayan ve külli manadan pay alan 

manadır (mağz-ı Kur' an). Bu itibarla Mesnevf ilahi kelamın batın manalanın keş

feden remiz ve işaretleri tevil ve tahkik eden (keşşafü'l-Kur'an) bir kitap olarak 

tammlanabilir. Eser bu açıdan manzum bir işari tefsirdir. 

10 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevi, 1, s. 608; Abdullah Bosnevi, Şerh-i Beyt-i Vôhid 
Mine'J-Mesnevi, N uruosmaniye Ktp, 4896, 152-155 vr. 
11 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevf, 1, s. 3. 



286 4. isınail Ankarav]'ye göre Mesnev]'de mana düzeyleri: 
Mesnevi'nin tahkiki 

Mesııevi mana ise ve külli mananın kendisi değil tecellisi ise iki mana arasında

ki ilişki hangi düzeylerde gerçekleşmektedir? Ankaravi'ye göre bu düzeyleri tes

pit etmek Mesnevf'yi tahkik ve tevil etmektir. Bu tahkik faaliyeti dil açısından 

Mesnevf'deki lafız suretlerini epistemolojik açıdan ilahi manalarla, antolajik açı

dan varlık hakikatleriyle ve hakikatıerin zuhur ettiği mertebelerle irtibat kurarak 

izah etmekten ibarettir. 

Allkaravi tespitimize göre Mesnevf'deki manaya da hakikat düzeylerini beş 

kısımda telalli eder. Nitekim "hazerat-ı hamse" denilen beş varlık mertebesi bilirı

meden Mesııevf'nirı anlaşılamayacağı, gerek Allkaravi gerekse de diğer geleneksel 

Mesnevi şartlıleri tarafından vurgulanmaktadır. Ank.aravi'ye göre Mesnevf'deki 

mana düzeyleri arasındaki ilişki varlık mertebelerine paralel olarak birbirirıi içer

me, gerektirme ve yansıtma üzerine temellenmiştir. Mana ve düzeyleri lafızda 

mündemiç olduğu gibi, lafZın varlık kazanması mananın tezalıürü iledir. 

4.1. Lafzın tahkiki: Lafız, varlık hakikatlerinin ve ilahi manalann dil yoluyla in

san açısından ilk, ulılhiyet açısından son kemal suretine büründüğü olgudur. 

Allkaravi Mesnevi talıkikine öncelikle "nüsha" diyerek lafzın sahih olup olma

masını tespitle başlar. Zira lafiziann farklılığı mana farklılığını da dağuracağı 

için gerçek mananın tespitinde doğru lafzın tahkik edilmesi kaçınılmazdır. Çe

şitli Mesnevi nüshalannı karşılaştırarak, Surfui ve Şem'i'nin lafız tahkikierini 

eleştirerek, Mesııevf'nin en doğru ve gerçek lafızlannı ortaya koymayı gaye edi

nen Ankaravi, Ahmet Avni Konuk'a göre Ganem dede yardımıyla Mesnevf'yi en 

kadim nüshalar esasıüzerine şerhetmiştir. 12 Nitekim Mesnevihiinlık icazetname-

12 A. Avni Konuk şöyle der: "Üstiid-ı ekremim Mesnevihôn Seliinikli Mehmed Es'ad 
Dede Efendi (k. s. ) hz. leri Mesnevi-i Şerifin beş yüz kadar beyt-i şerifine yazmış 
olduğu şerhte buyur ki: "Kule kapısı (Galata) dergiihında Hz. Şiirih'ten sonra şeyh 
olan Adem Dede hz. lerinin müridierinden Prizrenli Ali Dede, Abid Dede hz. lerinin 
nüshasından bir nüsha yazmış ve o hazretin diğer nüshalarıyla da mukabele etmiş 
ve sonra Konya'ya gidip Hz. Mevlana Efendimizin huzür-i şeriflerinde Mesnevi 
yazan Osman (Muhammed) ibn isa ei-Mevlevi efendimizin türbe-i şerifede 
mahfüz olan 668 tarihli nüsha-i şerifı ile dahi ikinci bir mukiibeleyi yapmıştır. 
ismail Ankaravi hz. lerinin müridi bulunan Ganem Dede'nin bu nüshalar esiisı 
üzerine yazdığı Ankaravi şerhinin VI. Cildi 1324 senesi Şewiilinin beşinci çarşanba 
gecesi takriben iki bin cild kütüb-i nefısem ile birlikte Yenikapı Mevlevihane'si 
yangınında yanmıştır. Konya Asar-ı Atika Müzesi'nin matbü' kataloğunda 668 
tarihli Mesnevi-i Şerif mukayyed olmadığına göre Ab id Dede tarafından müracaat 
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leri verilirken mesnevihanlar Ankaravi'nin metin tahkiline uymakla mükellef 

tutulmuşlardır. 13 

4.2. Lafz1 mananın tahk1ki: Doğru lafiz tespit edildikten sonra doğru manamn an

laşılması kolaylaşacaktır. Mevlana "Lafiz yuva, mana kuş gibidir. Beden ırmak, ruh 

akıp giden su gibidir." (II, b. 3292) demektedir. Buna göre lafiz ile mana birbirini 

hapseden iki şey değildir. Ankaravi'ye göre lafzın manasının tek bir delilleti yok

tur. Tahayyülde bir lafzın manası bir çok mana delilletierine işaret edebilir. Bu işa

retler lafzın manasında içkindir. Edebi sanatlar bu içkin manaların delillet yönleri

ni açığa çıkarmayı sağlar. Nitekim Allkaravi tahkikinde lafzın manasım "el-ma'na" 

ya da "takdir-i kelam" diyerek, şer'i, tasavvufi ve hakiki manalarma işaret ederek 

vermektedir. Bu şu anlama gelir ki, Mesııevf'nin lafzi tercümesi mümkün olmakla 

birlikte, bu tercüme bizi yuvaya ya da lafza hapsedebilir. Mesnevf'nin bizden iste

diği ise lafza dayanarak çeşitli mana düzeylerini tahayyül edebilmektir. Mesela 

..:;,.jl.:,;, if ,:p.:;, j J ...ü ı ~ 0 y:; 

o ı.s::.;, :;) _,>- J. ~ .lo ı '-'...:. . ! 0 y:; 

(I, b. 1 15) beytinin şerhinde Allkaravi beyti iki açıdan tercüme eder: Birinci ter

cüme zahiri ya da lafzi, ikinci tercüme batıni ya da hakiki tercümedir. İki tercü

me arasında ise şer'i manayı vasıta kılar. Birinci tercümeye göre kalemden kasıt 

vakıada mevcud olan kalemdir. Yani kalem-i sılri. Buna göre manayı şu şekilde 

vermektedir: "Kalem-i kitab herşeyi yazmaklıkta sür'at kıldı. Çün kim aşka gel

di, kalem kendi üzerine doğru şak oldu." Allkaravi herkesin malumu olan kale

min inşikak ve inkıta'ında bir kinaye ve isti'are bulmaktadır. Ayrıca kalemin ya

nlması aşkın mehabetine işaret etmektedir. Beytin devamımn manası ise "Kalem 

aşka geldiğinde aşkın kemill-i lezzet ve halavetinden şikafte oldu." şeklindedir. 

Burada kinaye sanatı vardır. Şayet "kalem", "kalemin yanlması", "yanlmanın aş

kın eelalinden ötürü olması" lafiziarında remizler varsa, bu remizlerin delillet et-

edilmiş olan böyle bir nüsha şimdiki halde Konya'da mevcud değildir. Fakat 
müsteşriklerden Nicholson'un Londra'da tab'ettirdiği Mesnevi-i Şerifeyazdığı 
ingilizce mukaddimede Mısır Kütüphanesinde Muhammed bin isa ei-Hafız ei
Mevlevi ei-Konevi tarafından istinsah ve 668 hicri senesi sonuna doğru ikmal 
edilmiş olan bir nüshadan bahsedilmektedir. ihtimal ki bu nüsha Konya'dan, Mısır 
Kütüphanesine nakl edilmiştir." A. Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerh i, 1, 30. 
13 A. Göl pınarlı, Mevlônô'dan Sonra Mevlevi/ik, istanbul 1983, s. 408. 



288 tigi remzedilen de (mermı1zun ileyh) vardır. Allkaravi remizlerden remzedilene 

geçerek hakiki manayı tespit eder. Bu tespite göre kalemdenkasıt kalem-i a'la ya 

da hakikat-i Muhammediyyedir. Bundan sonra şer'i mananın vesile kılınınasma 

sıra gelmiştir. Allkaravi bu noktada bir hadis zikreder ve beyit lafızlarının bu ma

naya delillet ettigini açıklar: 

'i~\ .J Jü { .I.Jy~ \.. J (.)\S'\..~ .~\ "-! Jlli \~\ 1ııı ~ \.. Jjl>> 

«~ 01 J~ ~ ,..:ııı j_,..... J ~~ı .J Jü { -lt+-~ :1ııı 'il .Jı 

(Allah'ın ilk yarattıgı şey kalemdir. Allah kaleme yaz dedi ve kalem olan-biteni yaz

dı. Sonra tekrar "İlah yoktur ancak Allah vardır" yazmasını enıretti; onu da yazdı. 

Sonra "Muhammed Allah'ın rasillüdür" yaz dedi; kalem yazamadı.) Allkaravi şer'i 

manayı vesile kıldıktan sonra, hakiki manaya geçerek beyit lafızlarının manasını ni

hayette şu şekilde ortaya koyar: "Pes cemi'-i eşyayı kitabet eyleyip hatta tevhid-i hak

kı dahi kitabet eyleyip "muhammed rasulullah" yazmaya aciz olmasında nükte budur 

ki, hazret mazhar-i aşk-ı ahaddir. Pes (ma 'na) 'kalem cümleyi kitabet eyledi ve maz

har-ı aşk olan muhammed'in esramıa ve aşkıııa geldiğinde aciz kaldı' demek olur."14 

4.3. Şer'i mananın tahkiki: Mesnevf'nin şer'i anlamı, Mevlana'nın usul-i usı11-i 

usul-i din sUsilesinin ilk halkasıdır. Şer'i anlam ile kastedilen kilili mananın Hz. 

Peygamber'in fiilierinde ortaya çıkış şekilleridir. Mesnevf'deki 950 başlıgın elli 

küsurunu ayetlerin, elli üçünü hadislerin oluşturması bu hikayelerin şer'i naslar

la temellendirildiginirı kanıtıdır. 

Mesnevf'de lafız şer'i anlama ya dogrudan ya da dolaylı bir şekilde işaret 

eder. Dogrudan işaretin oldugu lafızda şer'i nas ya kısmen ya da bütünüyle yer 

alır. Şer'i mananın tahkiki lafızda bütünüyle veya kısmen bulunan nassı tevil et

mekten ibarettir. Lafzında şer'i manaya dolaylı işaretin bulundugu beytin ise şe

riattaki varlık imkanlan incelenir. Allkaravi şuna kanidir ki, Mesnevf'de fiiliere 

tekabül eden her bir lafzın şenatta yeri vardır. Dogrudan işarete misai: 

-4~ <.J\..pl>- _,ı -.5' 'il 0 T -41.; 

-4..1.>.-~ if ~ ı} 0\J\.ı 

14 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevi, 1, 73. 
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Allkaravi bu beytin Kaf sılresi 15. ayete doğrudan işarette bulunduğunu 

söylerek beytin şer'i manasını tahkik eder. Ankaravi'ye göre beyit halk-ı cedid 

veya teceddüd-i emsal (varlıkların her an sürekli yeniden yaratılması) konusuna 

dairdir ki hakiki anlamıdır. 

"Halk-ı cedidden murad haşr-ı ecsaddır amma ehl-i tahkik cümleden Haz

ret-i Şeyh-i ekber fass-ı Şu'aybiyyede bu manaya ziliib olmuşlardır ki, bu alem 

'ayn-ı viliidde a'raz-ı müçtemi'adan ibarettir "~Lo j ~ ~ J:>lf~l J" (arazlar

iki zamada bill kalmaz) muktezasınca alem her anda · ademe gidip onun misli 

yine vücuda gelmektedir ve ekser ehl-i nazar ve ehl-i alem bumanadan gafiller

dir. "..!.:...~.>.-c)>- if u-:! ı.}~.}.) Jw J 4.i~ Jü LS"" (Onlar yeniden yaratmadan 

dan şüphe duymaktadırlar.) (KM 15). Zira mahcı1b olanlar ta'akkub-u emsal ve 

tenasub-u ahvalden halk zannederler ki vücı1d-i alem ber hal ve eznıine-i müte

valiye bir minval üzere ola. Pes arif-i pak-ı nejade katında i' dam ve icad ve kevn 

u fesad kıyametten bir nevi'dir. Pes halk-ı cedidi her an müşıllıede edip Cemib-ı 

izzeti bir şe'nle mütecelli görürler. Nitekim Hazret-i Hüdavendigar dahi bu ma

naya işaret edip buyururlar. Alem-igaybın alıvali hasan-ı hakk'a zıllıir ve bedid

dir. Yoksa silihalk-ı alem bu halk-ı cedidden bi- haber ve ba'idlerdir. 15 

Dolaylı işarete misal:"Padişıllı tabib-i ilaııinirı elirıi ve alnını öpmeye maka

mından ve yolundan yani nereden bulunduğunu ve ne taraftan geldiğini sorma

ya başladı." (I, b. 94) beytinin şerhinde Allkaravi böyle bir arnelin şeriattaki var

lık imkanını inceler. Nitekim Ca'fer Tayyar Hz.leri Habeşistan illeretinden Medi

ne'ye döndüğünde ve Hz. Peygamber ile karşılaştığında Hz. Peygamber onunla 

mu· anaka (kucaklaşma) yapmış, hal hatır so rm uştur. Allkaravi buna dair İmam 

Beğavi'nin Mesabilı'inden rivayet getirir. Şeriarta vili' olan amel, tarikatta da 

bulunmaktadır. "Bu dahi beyne'I-emsal ve'l-akran sünnet ve tarikattır ki meşa

yihten ve ehl-i sülUkdan iki kimse birbirine mülakat eylediğinde dej'-i vahşet ve 

bfi 'is-i ünsiyyet ve ülfet olmak için kadimin makamından ve rahından sual kıZa 

ve sülUk ve tarikatte gördüğü fiyat ve 'iberden müstefsir ola. "16 

4.4. Tasawufi mananın tahk1ki: Tasavvufi mana usill silsilesinin ikirıci halkasıdır. 

Mesnevf'deki sillük ilmine, bu ilirnde söz konusu olan haıler ve makamlara dair 

15 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevi., 1, 413; a. mlf., Cômi'u/-ôyôt, Süleymaniye Ktp. 
Mihrişah Sultan 181, 23a. 
16 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevi, 1, s. 68. 



290 manalardır. Ankaravi, İbn Arabl'nin "Tasavvuf alılllian ibarettir. Kimin ahiili üs

tünse tasavvufu da üstündür." Tanımını benimseyerek tasawufu öncelikle sa:tikin 

ahlaklanması (tahalluk) olarak görür. Tasawuf şer'i muamelat, tasavvufi riyazet 

ve mücfıhedeyi kapsayacak şekilde bir ahiaklanma süreci ve bu süreçte ortaya çı

kan hallerden ibarettir. Bu itibarla Ankaravi, Mesnevf teyitlerinin lafızlarından ta

sawufi mananın tahkikine giderken sillUk konularını izah eder. Mesela "Allah'tan 

bizi edebe muvaffak etmesini isteyelim ki edepsiz kişi Hakk'ın lütfundan mahrum 

kalmıştır." (I, b. 79) beytillin şerhinde Rüsfıhi Dede tasawufi mananın edep oldu

ğunu tespit eder ve ilk dönem sılillerden Ebu Rafs-ı Kebir ve Zünnun-i Mısri baş

ta olmak üzere çeşitli edep tariflerini aktarır. Ank.aravi'ye göre edeb, tasawufi alı

lakın tümünün hasıl olmasından ibarettir. Salike gereken şey, mana ehlinin ya

nında batmını edeplendirmesi, sılret ehli yanında da zahirini edeplendirmesidir. 

Böylelikle hem şeriata hem de tarikata riayet edilmiş olunacaktır. 17 

4.5. Hakiki mananın tahkiki: Hakiki mana ile kastedilen Mesnevf lafızlarının ulu

hiyet ve hakikatlerine yönelik delaletidir. Bu dela:tetler varlık merteteriyle ilişki 

dahilinde anlaşılır. Ankaravi'ye göre "tahkik" ya da tahallukun nihayeti olan "ta

hakkuk", Hakk'ın ilm-i ilahisindeki hakikatıerin bilgisine ermek ve marifet tahsil 

etmektir. Bu itibarla hakiki anlamın tahkiki Mesnevf kelanıına marifet sarfetmek

tir. Tasawuf sillUk ilmi ise, marifet ya da ilm-i ilahi sillı1kun nihayetindeki ko

nulara dairdir. Bu konulan kapsayan en genel mesele tevhiddir (ulühiyetin bir

lenmesi). Ankaravi'ye göre Mesnevf'deki her bir beyit tevhide işaret eder. Beyit

lerin bazılan tevhid-i efale, bazılan tevhid-i sıfata, bazılan da tevhidin son mer

tebesi veya tüm sufi yolculuğun maksadı olan tevhid-i zat'a dela:tet etmektedir. 

Mesela "Bu sılret olan rüzgann hareketi onun manasındandır. Tıpkı çarkın 

ınnak suyunun esiri olması gibi." (I, b. 3333) beytinin şerhinde rüzgann mana

sını Allkaravi şöyle tahkik eder: Filozoflara göre rüzgann manası faal akıldır. Al

lah faal akıl ile dört unsurun varlığında tasarruf etmektedir. Ancak muhakkik sıl

iliere göre her şeyin melekutu Hakk'ın kudretinde olduğu için rüzgann meleku

tu dahi Hakk'ın iradesiyledir. Rüzgann esrnesi ve kesilmesi Hakk'ın iradesinde

dir. Makda olan rüzgar, nefsü'l-emirde nefes-i rahmani mesabesindedir. Rahmet 

tüm sıfatı an kendisinde cem· ediyorsa ve alemin varlığı sıfatıann zuhüru ise, at e-

17 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevi, 1, s. 63-64. 
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min varlığı rahmet eseridir. Her şeyde tasarruf eden nefsü'l-emir de manadır. Al

lah manadır. Allah mana olması hasebiyle akıllarda, nefislerde, feleklerde ve un

surlarda mutasarnfdır. 18 

Hasılı Ankaravi'nin beyitlere yönelik tahkik metodu bu şekildedir. Ancak o 

her bir beyti tahkik ettikten sonra önce beyitler arasında, sonra da sürhlar ara

sında "fasl kaidesi" uyannca tahkikte bulunmaktadır. Fasl, me'am ilminde iki 

farklı kelamın aralanm birleştirecek bir cihet olmadığı takdirde üçüncü bir kelam 

ile aralanm birleştirmektir. 19 Dolayısıyla Mesnevi metni birbirinin mütemmim 

cüz'ü olan beyit ve sürhlardan meydana gelmektedir. 

Ankaravi'de fasl kaidesinirı tatbikine misal olarak on sekizinci beyit ile on 

dokuzuncu beyit verilebilir. On sekizinci beyit "Pişkin olanlann halini ham olan

lar idrak edemez. Dolayısıyla sözü kısa kesrnek vesselam," on dokuzuncu beyit 

"Oğul bağını kopar ve kurtul. Ne vakte kadar altın ve gümüş kaydından kalacak

sın."dır Ankaravi'ye göre bu iki beytin arasını fasl kaidesince telif etınek içirı bir 

soru takdir etınek gerekir: "Bu mertebe puhteliğe baliğ olan ricalirı ahvaline et

fal-i tarikat nice baliğ olur ve ne vecihle kemal mertebesirı bulur?" İşte bu soru

nun cevabı mübtedllere salik olmanın tavsiyesiyle on dokuzuncu beyitte veril

miştir. Ankaravi'ye göre her beyit bir mertebeye işaret etınektedir. Tahkik ise 

mertebeler arasında irtibat kurmaktır. Buna göre önce gelen beytin mertebesi 

yüksek iken sonİakirıirı düşük olmaktadır. Ancak bu hiyerarşi üstünlük hiyerar

şisi değildir. Sadece bir önceki beyit bir sonraki ile tafsil edilmektedir. Ankara

vi'nin tatbik ettiği fasl kaidesi tafslli gerçekleştirmektedir. 

Varlık mertebelerini dikkate aldığımızda her beyit bir mertebeye işaret et

mektedir. Ankaravi'nin tahkiki mertebeler arasındaki birlikteliği ve ilişkiyi sağ

lamaktır. Mesela "Hepimiz yayılmıştık (münbasit) ve tek bir cevherdik. Orada 

başsız ve ayaksızdık. Güneş gibi bir cevherdik, düğümsüz ve saftık su gibi." (I, b. 

686-8) beyitleri varlık mertebelerinden ahadiyyet ve a'yan-ı sabite mertebesiyle 

ilgilidir. A'yan-ı sabite kendisine gelen feyz-i akdes ile zuhılra gelmektedir. Aha

diyyet zatının feyz-i akdesirı tenviri ile a'yan-ı sabitenin ruhlar ve de halk mer

tebesirıde zuhılr etınesirıirı şerhi ise bir sonraki "O güzel ve latif nur sılrete gelin

ce kale burçlannın gölgesi gibi sayı meydana çıktı" beytindedir. Bir sonraki be-

18 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevi, 1, s. 607. 
19 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevi, 1, s. 48. 



292 yit ise halk mertebesinden tekrar a'yan-ı sabite mertebesine urı1ca işaret etmek

tedir: "Mancınıkla burçlan yıkın ki bu bölüğün arasından ayrılık kalksın." (I, b. 

689)20 dolayısıyla beyitler Ankaravi'nin tahkikiyle birbirini gerektirme üzerine 

sarmalianarak devam etmektedir. Sürhlar arasındaki irtibat da bu şekilde sağlan

maktadır. Ankaravi şerhinin ya da tahkikinin diğer bir özelliği aynı konu farklı 

yerlerde geçmekteyse, konunun ilk tahkik edildiği yere referans gösterilmesidir. 

5. Sonuç 

Ankaravi'ye göre Mesııevf, söz konusu beş mana düzeyini içeren bir tasavvuf me

tafiziği kitabıdır. Kitap, ilarn, rıihfuıi, misali ve insfuıi seviyelerdeki hakikatleri şiir 

ve hikaye formunda ele alır ki, asıl mesele şiir ve hikaye süretinden hayal düzlernin

deki bu hakikatıere ulaşabilmektir. Geleneksel Mesnevf şarihleri Mesııevf'yi varlık ve 

marifet hakikatleri ile irtibatlandırarak anlamaya çalışmışlardır. Bu bütünelli yakla

şımın günümüz okurlan tarafından kazanılması, eksik yaklaşım biçinılerinin terke

dilip Mesnevf'yi bu şerhlerin bakış açısı aracılığıyla algılamaktan geçer. 

Fahriya malUmudur erbab-ı iifanın bu raz 

Laft-ı mevlana'dan tat-ı mevla'dır garaz. 

Bahariye Mevlevihanesi Şeyhi Hüseyin Falıreddin Dede 

20 i. Ankaravi, Şerh-i Mesnevi, 1, s. 175-6. 
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