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MINHACU'L-FUKARA'DA 

İSMAİL ANKARAVI'NİN KLASiK TASAVVUFI 
MİRASI DEGERLENDİRME BiÇİMİ 

M. Nedim Tan. 

®~ asavvufun Osmanlı toplumsal yapısı içerisindeki konumu 
~hakkında kuşatıc bir düşüneeye ulaşma çabası-kolaylıkla tek

rar edilen genellemelerle yetinilmeyecekse eğer- muhatabı çok yönlü 
bir araşb.rma sahasının içine çeker. Mevcut dini tavırlar ve siyasi ikti
darın kırılmalarla dolu ilişkileri bağlamında tasavvufi fikirlecin ve uy
gulamaların Osmanlı toplumunda durduğu yeri görmek, sosyal tarih 
çalışmalaİmı ilgilendirdiği kadar, sftfi öğretinin şifaru ve kitabi yollarla 
nasıl kendi hafızasıru inşa ettiğini gösterecek disiplinlerarası bir okuma 
faaliyetine ihtiyaç duyar. Ancak sftfilerin tarih üstü bir dil kurgulayarak 
maksatlarını sosyal ortamla sınırlamayan ve metafizik geçerliliğini her 
türlü kültürel unsurla sentezleyebilecek tutumlar geliştirmiş olmaları, 
muhatabı için konunun sınırlarını belirsiz bırakan başlıca sebepler ara
sındadır. Tarihin gidişinde düşünce ile olgu arasındaki bağlantı tek ta
raflı olmaması dolayısıyla öğretiler toplumsal sonuçlarını bir dereceye 
kadar sahiplenirler ve yaşanan dönüşümler bir şekilde öğretiye sızar. 
Tasavvuf kendi üslubunu inşa ederek ~anların ilgisini yönetmeye 
başladığında toplumsal yapıya müdahele etmiş olur; bu müdahele
nin karşılığı ise mevcut insani beklentilerin tasavvufi üslupla kendi
ni dışavurması ve beraberinde öğretiyi şekillendirmesidir. Yüzyıllara 

*Yrd. Doç. Dr., Marmara Üruv. ilahiyat Fakültesi (nedin1.tan@marmara.edu.tr). 
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yayılan bu dinamik sürecin haması söylemler ya da neye atıf yaphğı 
belirsiz övgülerle gölgelenmemesi, eseriere ve kurumlara özelleşen, 
okuduğu metinlere ve karşılaşhğı tezahüı:lere soru soran çalışmalarla 
mümkündür. Bu yüzden uzun zaman dilimlerini belirli genellemeler
den hareketle tüketmek yerine belli bir eseri ya da olayı kendi yüzyılı 
içerisindeki gündemlerle irtibahru kurarak ele almak daha öğretici ve 
araşhrmacıyı öngörülmüş sonuçlann tekranna mahkumiyetten kurta
ncı olacakhr. Bu metodolajik hamiatmadan sonra tebliğimizin içeriğine 
gelirsek; bu tebliğde XVI. yüzyıl Osmanlı dünyasındaki dini ve fikri 
hareketliliğin temsilcilerinden biri olan İsmail Rüsühi Ankaravl'nin, 
Minhacü'l-fukara'sı özeİinde klasik tasavvufl mirasla1 ilişkisi üzerin
de duracak, böylelikle Ankaravl'nin hem kendi muhataplarıru hem de 
ilerleyen yüzyıllardaki okuyuculanm ne ile ve niçin başbaşa bıraklığını 
tespite çalışacağız.2 

Bir tasavvufl yapının kimliği yalruzca kendi içine dönük hareket
lilikle değil, miras aldığı ya da bir şekilde karşılaşhğı unsurlarla ge
liştirdiği ilişkiler bağlanunda netlik kazarur. Böyle bir açılımın gerçek
leşmesi tarikat faaliyetlerinin sosyal-siyası çevreyle sınırlı kalmamasını 
sağlarken hem bu faaliyetlerin metafizik bir yörünge içinde kalmasına 
hem de fikirler tarihiyle irtibatlanmasına imkan verir. Bu bakımdan 
bir Mevlevi şeyhi olarak Ankaravl'nin bir yandan ait olduğu yolun 
temel kabullerini sahiplenirken diger yandan kendi yolunu merkeze 
alarak önceki dönemlerin birikimine ve farklı tavırlara açılma yöntemi 

1) ~u tebliğde "klasik tasavvufi miras" ifadesiyle kastetti girniz "mütekaddlınin" şeklin; 

de de ifade edilen İbnü'l-Arab1 dönemi dahil olmak üzere miladi xm. yüzyıl öncesinin 
birbirini destekleyen ve geliştiren tasa~uf literatü.rüdür. 

2) Miıılıticii'l-fııkıırii'nın içeriğine ve etkisine ilişkin literatürdeki mevcut çalışmalar ve 

yorumlar hakkında bkz. Erhan Yetik, İsmill-i Ankaravi ~Hayah, Eserleri ve Tasavvufi 

Görüşleri-, (İstanbul: işaret Yayuıları, l992), s. 123-143, -145-245; Semih Ceyhan, 

"İsmail Ankaravi ve Mesnevi Şerhi", (Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bi

limler Enstitüsü, 2005, s. 191-200; Alberto Fabio Ambrosio, Bir Mevlevlniıı Hayatı -17. 
Yüzyılda Slıfilik Öğretisi ve Ayinleri-, çev. Ayşe Meral, (İstanbul: Kitap Yayınları, 2012), s. 

99-174; Erhan Yetik, "Minhacü'l-fukara", Türkiye Diyaııet Vakfı İsitim Ansiklopedisi (DİA), 
2005, XXX, s. 108-109. Biz bu tebligde Miıılıtic'ın kaynakları ile ilgili halen sürmekte olan 

çahşmamızın perspektife ilişkin yönlerini paylaşmaya çalışacak ve literatür detayına 
girmeyeceğiz. 
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tasavvufi telif ~ orijinal bir tezahürüdür.3 Ankaravi, Mevlevı"
liğin kendi iç tarihinde oluşturduğu etkiyi tasavvufi mirasın Osmanlı 
tecrübesine yansıtmış ve yazdığı eserlerle literatüre hareket kazandır
mış bir sun olarak tarikat içi değerlendirmeleriyle yeni bir Mevlevi kim
liğinin oluş~asına yol açnuş, ayru zamanda eğitim ilkeleri ve tasavvufi 
maksadları hayata geçirme noktasında hakikat-marnet mertebelerini 
belli bir sistem içerisinde sunan bir yapının doğmasına zemin hazır
lamıştır.4Bu yönüyle Minhac, Ankaravrnin ortaya koyduğu külliyatın 
haritası niteliğindedir.5 

Bilindiği gibi Ankaravrnin Minhac'ı, bir tarikat müntesibinin ha
berdar olması gereken meselelere dair bir rehber olmak üzere tertip 
edilmiştir. Eserin özellikle ilk kısmında bir yaniışı düzeltme ve bir ek
sikliği giderme kaygısı taşıy~, dolayısıyla irşad makamının mevcut 
otoritesini gerekçeti olarak tespit çabası içerisinde olan, Mevleviliğe ve 
diğer tasavvufi faaliyetlere· ilişkin doğru algının oluşturulmasını hedef 
alan bir soruşturma vardır.6 Mesnevrnin otoritesini ve yeterliliğini hiç
bir şekilde sorgulatmayan, Mevleviliğin ise her anlamda mutedil bir 
yol olduğt,ınu savunan Ankaravi, muhataplarının Mesnevi ile müna
sebetlerini yetersiz bulması sebebiyle ve tarikata dönük olumsuz söy
lemlerin etkisini kırmak amaayla eserini yazmıştır. Bu anlamda Anka
ravi yeni bir üslup eşliğinde yeni ıstilahlar vaz' etmek için değil daha 

· çok kendinden önce yazılmış ve tarikat erbabı nezdinde itibar görmüş 
eserleri belli gündemler ve durumlara göre düzenlenmek için Minhiic'ı 
tertip ettiğini söyler? 

Minhac, ayru zamanda Ankaravi'nin faaliyetleri açısından diğer 
eserlerinin içerik ve amaçlarını tamamlayın bir nitelik arzeder. Nitekim 
Ankaravi Derecatu's-stilikln isimli eserini Minhac'ın üçüncü bölümünde 

3] Safi Arpaguş, "Galata Mevlevihanesi Örneğinde İstanbul Mevleviliğinin Kültürel 
Hayata. Etkisi", Tnsnuvuf İlml ve Akııdemik Arııştınnn Dergisi, 33 (2014), s. 27-31. 

4] Ceyhan, "İsmail Ankaravi", s. 106-111 

5] Nitekim Ceyhan, Ankaravi ile ilgili çalışmasında Minhôc'ın, Mesnevi'deki sistematik bütün
lüğü verebilecek en temel kaynak olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Bkz. Ceyhan, "İsmail Anka
ravi", s. 192. 

6] İsmail RusfıhlAnkaravi, Miııhficii'l-Fukıirii, haz. Safi Arpaguş, (İstanbul, Vefa Yayınları, 
2008), s. 20-24. 

7) Ankaravi, Miııhiic, s. 32-33. 
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ikrna.l edecek, Nislibü'l-Mevlevl' de Mesnevı beyitleriyle sınırlı ve anla
tırnca özet niteliğinde olan içerik Minhac'da tasavvufi telif tarihiyle bü
tünleşerek hacimce genişleyecektir. Bunun dışında Ristlle-i Usı1l-i Tarı
kat-ı Nlizenln ile Süluknlinıe-i Şeı;h İsmail, Minhfic' da ele alınan konularm 
özellikle intisab ve Mevleviliğin temel nitelikleri bağlarrunda muhtasar 
bir anlatımı görünümündedir.8 Dolayısıyla Minlılic, müellifinin tarikat 
tecrübesi ve telif hayatının bir neticesi olarak belli bir birikimin ortaya 
konması adına başlı başına bir değer taşır. Ankarav1 Minhac'ı yazmak
la kendi sorumluluğundaki müridiere rehberlik etmek; tarikat kavra
mının ve beraberinde gelen adab-erkanın mahiyetini ortaya koymak, 
kendi döneminde şiddetini arttıran tasavvuf karşıtı dilin yayılmasını 
·e~gellemek için muhataplarına bir başvuru metni bırakrruştır. XVII. 
yiliyıl Osmanlı coğrafyasının Kadızadelilerin faaliyetlerinde sembol
leşen bir tasavvuf karşıtı sosyal olguyla başbaşa olduğu hatırlarursa 
tarikat kültürünü meşrulaştırmak ve sürekliliğini sağlamak açısından 
onun teliflerinin katkısı daha net anl.aşılacaktır. · 

Eserinin hemen her sayfasını en az bir veya birkaç iktibasla zengin
leştiren Ankarav1, Minhac'ı telif ederken adab-erkanın tespitinde daha 
çok Avari.fü'l-maarif'i ve haller-makamların anlatımında ise Menazi
lü's-samn'i kendine örnek almış, bu yüzden konu edindiği her mese
leyi bir şekilde ayet ve hadislerle irtibatlandırarak, ayrıca Mesnevı ve 
Fütuhat ile içiçe katarak anlatmıştİr. Bu haliyle Minhac, hem Avarif ve 
Menazil'in Osmanlı kültüründeki etkisinin izini sürmek hem de Mes
nevl'nin diğer klasikler bağianunda nasıl okunabileceğini görmek açı
sından metodolajik bir örnek sayılır. Ankaravl'nin Ebu Talib el-Mek
ki, Kuşeyrl ve · Gazzall'ye yaptığı atıflar Avarif ve Menazil' e nisbetle 
sınırlı kalmakla birlikte, Hakiiikıt't-tefstr, Letaifu'l-işarat, Araisu'l-beı;fiıı 
ve İ'cazü'l-beı;aıı gibi işan tefsirlere de kaynakları arasında yer verme
si onun belli bir arkaplan oluşturma amacı taşıdığını gösterir. Ayrıca 
Ankaravı", metninin kaynakları arasına Gazzili, Konevi ve Sem'Wi:ıin 
esrnaü'l-hüsna şerhlerini de katarak literatürle ittibatına çeşitlilik ka
zandırmıştır. Minhac'ta dikkat çekici olan bir diğer husus, XIV. yüzyıl
dan itibaren tasavvufi telif tarihini hareketlendiren Şazelf metinlerini 
Hikem-i Attiiyye ve Letaifu'l-miııen'i öne çıkararak kullanmış olmasıdır. 
Ankara vi, Hikem'i İbn Ab bad er-Rundl'nin şerhini dikkate alarak okur 

8] Ceyhan, "İsmiiii Aııkııravl", s. 199. 
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ve OnW1 Hikem'i kaynak olarak.kullanmasıyla Mısır' daki hayatı arasın
da bir ilişki olduğu düşünülebilir. Muhammed Parsa'nın Faslü'l-hitiib'ı

m kullanması da Ankaravfnin mütedavil metinler arasında bağ kurma 
gayretlerinin bir ömeğidir. Meniizil'i Kaşiinz şerhi kanalıyla okuyanAn
karavı", bu çizgiyi Mesnevz ile buluşturarak kendisinden önceki benzer 
metinlere nisbetle bir fark ortaya koyar. Minhiic' da Fusılsu'l-hikem' e 
doğrudan atıf olmayışı eserin nazari mirasla ilişki kurmaması bağla
mında yonı.mlanabileceği gibi, dönemin polemik literatüründe Fusu
su'l-hikem'in ön planda oluşuyla da ilişkilendirilebilir. Ankaravı", her 
ne kadar Nakşu'l-Fusus şerhiyle ilgili külliyat içerisinde yerini almışsa 
da Minhiic'ı Fususu'l-hikem'in metniyle ilişkilendirmemesi eserin bü
tünü üzerinden tahlile değer bir konudur. Bu ·bağlamda Ankaravfnin 
Fütahdt atıfları da bazı tasarruflar ihtiva etmesi sebebiyle birebir olup 
olmadıkları açısından değerlendirilmelidir. Ankaravfnin eserini çok 
yönlü bir içeriğe kavuştur~ hususlardan biri de Mesnevi üzerinden 
tasavvufi şiirin öğretideki yerini sağlamlaştırırken İbnü'l-Farız, Attar, 
Hafız-ı Şirazf, Şebüsteri, Irili ve Muhammed Şirin Mağribl'ye yaptığı 
atıflarla tasavvufi şiirin hangi bağlamlarda değerlendirilebileceğinin 
örneğini vermesidir. Minhiic'ı Osmanlı ilim çevreleriyle muhatap kı
lan nokta, eser boyunca ulema nezdinde saygınlık kazanmış ve baş
vuru kaynağı sayılmış eseriere yapılan atıflarla metnin desteklenmesi, 

. verilen anlamların delillendirilmesidir. Bu bakımdan Beyzavfye ve 
ŞeıJhzade ltaşiyesine, Ragıb el-İsfahanrye, Razı tefsirine, Ali el-Kannin 
Mişkatü'l-mesfibih şerhine, Molla Gürani'nin Giiyetü'l-emlinl'sine yapı
lan atıfların, Minhac'ın hitap ettiği tasavvuf dışı muhataplar için kıy
ınet taşıdığı düşünülebilir. Bu haliyle Min/tık, Sadreddin Konevi ile İbn 
Ataullah el-İskenderl'nin bir arada okW1abileceğini, Necmeddin Kübra· 
ile Fahreddin Razi'nin birlikte değerlendirilebileceğini, Ebu'I-Hasan 
eş-Şazeli ile Mevlana'nın aynı doğrultuda beyanlarının rahatlıkla bu-
1W1abileceğini göstermek amacını taşımakta ve bm1a ilişkin bir örnek 
ortaya koymaktadır. Minhlic' da yer verilen isimlerin ve aktarılan sözle
rin çokluğu Ankara vf nin tasavvuf tarihinin dönemleri arasındaki bağı 
güçlendirme gayesiyle ilgili gözükmektedir. 

Ankaravfnin eserleri, tasavvuf kültürü ve öğretisinin temellerini 
ortaya koyan önemli metinlerle geliştirilmiş çok yönlü ilişkilerin bir ye
künüdür. Minhiicü'l-fukarii, kendi döneminin tasavvufiyaşantısını, hem 
adab-erkan yoluyla hem de seyr ü sülOk merkezli nazari anlatımlarla 



98 · Osmanlı'da Felsefe, Tasawufve Bilim 

kuşatma çabası içinde olan, mevcut ve muhtemel tasavvufi tezahmlere 
belli ilkeler üzerinden bakmayı/baktırmayı amaçlayan, bunu yapar
ken de sürekli kurucu sayılmış unsurlar la bağ kuran bir temellendirme 
denemesidir. Ankaravi, bu eserinde tasavvufun doğruluğunu ve hak
lılığını ortaya koyma kaygısı taşır. Bu ise onu fiili durumla metafizik 
prensipler arasındaki irtibatı tutarlı bir bütünlükten görme çabası içine 
sokar. Osmaı:ili döneminde klasik tasavvufi mirası mevcut haiı.Zayla ir
tibatlandırma gayreti taşıyan Abdullah İlahi, Akşemseddin ve Abdul
lah Bosnevf gibi sfrfilerin üslubuna nisbetle Ankaravf daha farklı bir 
sistematik ortaya koymuştur. Aslında Minhtic, temelleri ve prensipleri 
her cüz'i tezahürde bulma ve gösterme arayışının kaçınılmaz olarak 
dile ve tarihe açılmayı beraberinde getireceğine güzel bir örnektir. Dile 
ve tarihe açılmak aynı zamanda geleneğin içine yerleşmek ve böylelikle 
hafızanın sürekliliğini ve haklılığını sergilemek demektir. Bilineri ve bi
linmeyen pek çok çehrenin katkı yaptığı bir faaliyet sahası olarak tasav
vuf tarihi birbirinden miras alınarak zenginleşen ve sürekli aktarılmak 
suretiyle hayatı dönüştüren çok yönlü irtibatlarla örülü bir bütürıdür. 
Ankaravf Minhac'ıyla bu bütürıün Osmanlı coğrafyasına özelleşen bö
lümünde dikkat çekici bir konuma sahiptir. 
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