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Ahmed Avni Konuk'un Mesnevi-i Şerif şerhinde lbn Arabi 

Mustafa Tahrah 1 Türkiye 

A. A. KONUK, Mesnevf-i Şerif şerhine girişıneden önce M. İbn Ara

bi'nin iki mühim eserini, yani Fususu'l-Hikeın'i 1912-1919 yıllan ve et-Tedbfrat 

el-İlahiyye aslı eseri ise 1922-1925 yıllan arasında tercüme ve şerh etmiştir. Mes

nevf şerhine ise 1930 yılında başlamış, vefatından birkaç ay önce 1937 yılında 

tamamlarmştır. 

Bu tercüme ve şerh faaliyetinin, şuurlu bir tercihle, böyle bir sıralama ile 

yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. A. Avni Bey Mesnevf-i Şerif in yüksek se

viyede bir marifet ve tasavvuf anlayışıyla şerhinin, İbn Arabi'nin özellikle Fü

tuhat, Fusus ve Tedbfrat gibi eserlerinin iyi bilinip aniaşılmasıyla mümkün 

olacağı kanaatinden hareketle adı geçen eserlerden ikisini şerh ederek, böyle

ce gelecekte yapmayı tasarladığı Mesnevf Şerhi çalışmasına ilk adımını atmış 

olmaktadır. Üstelik daha önceki asırlann ilk Mesnevf şartlılerinden Şem'i 

Efendi (Ö.1011/1602) ve İsmail-i Allkaravi (Ö.1041/1631) de, kendi Mesnevf 

şerhlerinde İbn Arabi'nin eserlerine atıflarda bulunmuşlar ve meratilı-i vücı1d 

ve vahdet-i vücı1d gibi ana konu ve fikirlerde İbn Arabi'nin görüşleri ve ter

minolojisi içinde Mesnevf beyitlerini şerh etmişlerdir. Allkaravi Molla Ca

mi'nin şerh ettiği İbn. Arabi'nin Nakşu 'l-Fusus adlı eserini Türkçe'ye tercüme 

etmiştir. Bu ilk şarihlerin şerhlerinden de anlaşılıyor ki, Mesnevf şerhinde İbn 

Arabi'nin eser ve fikirlerine başvurmak, en tabii bir şerh metodu olarak görül

mektedir. 

Bu davranışın başlangıcına, yani Mesnevf'nin yazıldığı yıllara gidersek 

şunu görürüz. İbn Arabi'nin üvey eviadı ve talebesi Sadreddin-i Konevi 

(ö.1274) Mevlana'nın yakın arkadaşı idi. Molla Cami'nin Nefahatü'l-Üns'te 



872 yazdığına göre "Şeyh Sadreddin ile Celaleddin-i Rumi arasında kuvvetli bir 

muhabbet ve sohbet vardı. "1 İşte bu "kuvvetli muhabbet ve sohbet" dönemin

de Mevlana'nın, Sadreddin-i Konevi'nin dilinden, İbn Arabi hakkında, şu 

cümleleri duymuş olması elbette pekala mümkündür. Fusus şarihi Cendi, ken

di şeyhi Konevi'den, Konevi'nin şeyhi İbn Arabi'nin, Endülüs'ten doğuya 

doğru göç için yola çıkmasından önce, kendi kendine şöyle dediğini naklet

mektedir: 

Hak süblıanehıi ve Tea!a benim üzerime, benim içiı:ı,ve benden sudıirunu takdir et-
, -. 

tiği, sahip olacağım zahiri ve batıni halleri aynntılı olarak ömrümün sonuna kadar 

müşa.Iıede ettirmeyince gemiye binmeyeyim! diye niyet ettim. Tam bir huzurla ve 

kamil bir murakabe ile Hak Tea!a'ya teveccüh ettim. Bu sırada Hak Tea!a bana açık

gizli, zahir-biitın ömrümün sonuna kadar başımdan geçecek hallerin hepsini, hatta 

senin baban İshak b. Muhammed'in sohbetini (yani bana müıid oluşunu), senin soh

betini, ahvalini, bilgilerini, zevklerini, makamlanm, tecellilerini, mükaşefelerini ve 

Hak Tea!a'dan gelecek bütün hazlarını (yani nasiplerini) bana gösterdi; kesin bilgi, 

yakin ve b asiret üzere gemiye bindim, olan oldu, aksamadan ve bozulmadan da ha

la olmaktadır. 2 

Sadreddin-i Konevi'nin kendisiyle arasında "kuvvetli bir muhabbet ve soh

bet" bulunan Hz. M eviana ile sohbetleri esnasında İbn Ara b i' nin Fütuhtlt ve Fu

sus gibi, kendi elinde müellif yazmalarının da bulunduğu eserlerden ve şeyhinin 

fikirlerinden bahsetmemesi düşünülemez. Mevlana'mn bu eserleri görüp tedkik 

etmesi veya o esetlertn'mulıtevasıhakkında:uzun yıllar süren sohbetleri esnasın

da Konevi'nin onlardan söz etmesi de pek tabiidir. İkisi arasındaki bu sohbetin 

muhtevasının ve Konevi'nin şeylıi İbn Arabi hakkında bazı bilgilerin, Mevla

na'mn arif-muhakkik çok seçkin yakın çevresi tarafından da bilinmiş olabilece

ği göz önünde bulundurulmalıdır. Konevi kanalıyla nakledilen bazı irfani bilgi

lerin en az birkaç nesil "seçkinler" .arasında şifahi olarak söylenilegelnıiş olduğu 

da düşünülebilir. İşte bundan dolayı şu aşağıda nakledeceğimiz yorumlar ortaya 

çıkmaktadır diyebiliriz. 

1 Abdurrahman-ı Cami, Nefahôtü'I-Üns (Evliyô Menktbeleri)-Terc. ve şerh- Lamii 
Çelebi, (Haz. S. Uludağ-M. Kara), istanbul 1995, s. 770. 
2 Abdurrahman-ı Cami, age, s. 758. 
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A. A. Konuk Mesnevf-i Şerfjşerhinde, Mesnevf IV. cildin 3380 numaralı şu: 

Nitekim o sadr-ı ecel (yam ehli keşfin en büyüğü) kendi kanmn (işinin) önü

nü ecel gününe kadar gördü. 

beytini açıklarken "sadr-ı ecel"i Ankaravi'nin "muttald" ve Hind şarihlerinden 

bazılannın ''veliyy-i kamil" ile ve bazı şarilılerin ise "Bayezid-i Bistami" ile açık

ladıklanm zikrettikten sonra şöyle demektedir: Fakat beyt-i şerifde "sadr-ı ecel, 

kendi kanmn önünü ve geleceğini ömrünün ahirine kadar gördü" buyrulmasına 

ve bu hal cenab-ı Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn Arabi (k.s.) hazretlerinin hali ol

masına binaen, bu beyt-i şerifte Şeyh-i Ekber hazretlerine işaret buyrulması fa

kire göre kaviyyen (kuvvetle) muhtemeldir. Bu ihtimalin karineleri budur ki, 

Şeyh-i Ekber hazretleri Hz. Pir efendimiz ile muasır idi; Konya'da yekdiğerlerine 

millili oldular; ve Şeyh-i Ekber hazretleri Sadreddin-i Konevi (k.s.) hazretlerinin 

validelerini nikah edip onu bizzat terbiye buyurdu. Ve Hz. Pir efendimiz, Cenab

ı Sadreddin ile Konya'da daima sohbet buyururlar idi." 

A. Avni Bey bu ifadelerden sonra, az önce Nefaluitü'l-Üns'ten naklettiğimiz 

paragrafı iktihas etmiş ve şu cümleleri eklemiştir: 

Diğer taraftan vahdet-i vücüd hakikatini açık ibarat ile yazan Şeyh-i Ekber olduğu için 

hakk-ı ruilerinde, "bir şeyin evveli" manasında olan "sadr" kelimesinin; ve kendileri 

muhakkıkların ehassü'lhavassı (seçkinlerin en seçkini) olduklarından "ecell" [en ulu, en 

büyük] ta'birinin isti'mali pek mahallinde olmuş olur. Veihasıl "sadr-ı ecell"den murad, 

cenab-ı Şeyh-i Ekber hazretleri olması kaviyyen muhtemeldir vesselam!3 

Mesnevf'nin zikrettiğimiz beytinden sonra gelen 3381 ve 3382 numaralı be

yitlerinde: 

Yirmi sene sonra olacak olan şeyi, o iyi ahlaklı hal içinde (o an içinde) gör

dü. O müttald yalmz kendi halini görmedi, belki Mağrib'e ve Maşnk'a men

sı1bun halini gördü. 

3 A. A. Konuk, Mesnevi-i ŞerifŞerhi, (Haz. S. Arpaguş- M. Tahral ı), istanbul 2007, 
C. 8, beyit: 3380. 



874 denilmektedir. Bu son beytin şerhinde A. Avni Bey: 

Bu beyt-i şerif dahi "sadr-ı ecell"in Şeylı-i Ekber hazretleri olduğunu takviye buyu

rur. Zira o hazret yalnız kendinin hillini değil başkalannın alıvilline muttali' oldu

ğunu beyan buyurmuşlardır. Ve "muttaki" ta'birine nazaran Hz. Şeylı-i Ekber'in ha

kikat-i takva ile ittisafi muhtac-ı izah değildir. "Mağribi" ta'biri ise Hz.şeylı'in Mağ

ribli olması i'tibariyle daha açık bir işaret olmuş olur.4 

A. A. Bey Mesnevi'nin IV. cildinin 2887-2895_şu beyitlerini şerhinde şöyle 
' -. 

açıklamakta dır: 

2887. Ve o birnazarlar (bakışlar) ki o donmuş değildir, gidicinin ve perde yırtıcının 

gayri değildir. 

Yukanda zikr olunan kör nazariardan başka bir de keskin nazarlar vardır ki, don

muş değildir. O nazarlar neye mün'atıf olur (yönelir) ise ileriye gider ve perdeleri 

yırtar, eşyanın bevatınına (iç kısımlannal nüfUz eder. 

2888. O şey ki o senede gelecektir, kendi kendine bu zaman görür. 

Kalp gözü açık olan kimse, levlı-i malıffiza nazır olup illem-i misillden bu illem-i kesa

fete on sene sonra gelecek olan şeyi, o kendinin kalp gözüyle zaman-ı hill içinde görür. 

2889. Herkes böyle nazannın ölçüsüyle gaybı ve müstakbeli ve lıayn ve şerri görür. 

( ... ) 
2890. Vaktili önün seddi (engeli) ve arkanın seddi kalmadı, gözün ziyadeliği oldu 

ve gayb levlıini (levhasını) okudu. 

( ... ) Ya'ni "Vaktiki Iıı.i:istakbelin (geleceğin) ve mazinin (geçmişin) mevani'i (engel

leri) kalktı, kalp gözünün ziyadeliği hasıl oldu ve gayb levlıini (levhasını) okudu. ( ... ) 

2891. Vaktili arkayanazar ede, vücudun ibtidasına (başlangıcına) kadar macera ve 

vücudun başlangıcı yüz gösterir. 

Böyle bir sillik (manevi yolcu) kendi vücud-i izafisinin gerisine ya'ni mazisine na

zar ettiği vakit, bu vücı1d-i izafi illeminin ibtidasına kadar cereyan eden alıvilli ve 

onun başlangıcı ne surette vili' olduğu ona yüz gösterir. 

2892. Bizim babamızı halife etınek husı1sunda yeryüzü meleklerinin Kibriya ile bahsi. 

( ... ) 

4 A. A. Konuk, age, C. IV, beyit: 3382. 
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2893. Vaktili o nazan (bakışı) öne bıraktı, mahşere kadar zahir olacak şeyi gördü. 

Ya'ni kalp gözü açık olan bir veliyy-i kamil o nazan istikba!e (gelecege) atfetti, malı

şere kadar zuhıir edecek ahva!i görür. Nietekim Sadreddin-i Konevi (k.s.) hazretleri 

kendi şeyhi olan Şeyh-i Ekber Muhyidin-i Arabi efendimizden naklen buyurur ki ... 

dedikten sonra A. A. Konuk Bey, Nefaluitü 'l-Üns'ten yukanda zikredilen men

kıbeyi nakletmektedir. Bundan sonra Mesnevi'nin müteakip şu beyitleri ve şer

hi gelmektedir: 

2894. Binaenaleyh arkasından o aslın aslına kadar, önünü de rıiz-i fasla (kıyamet 

gününe) kadar aşikare görür. 

Böyle bir nazar-ı kalb sahibi maziden, aslın aslı olan mertebe-i vahdete kadar ve 

müstakbelden dahi, rıiz-i fasla ya'ni yevm-i kıyamete kadar olan ahvaı ve şuıinatı 

(işleri) apaçık görür. 

2895. Her bir kimse rıişen-dilligi (gönül aydınlıgı) kadar, cilacılıgı mikdan gaybı görür. 

Her bir kimse ahva!-i gaybiyyeyi (gayp hallerinil kalbinin parlaklıgı ve müc:lhede 

ve riyazet vasıtasıyla cilacılıgı (parlatıcılıgı) mikdan görür. 

Mesnevf'nin bu beyitleri ve şerhinde Konevi'nin İbn Arabi'den naklettiği 

menkıbenin izleri açık bir şekilde görülmektedir. 

Ayrıca A. A. Bey Fususu'l-Hikem şerhinin sonuna koyduğu küçük notta 

"Şeyh-i Ekber efendimiz ile Cenab-ı Mevlana efendimiz muasır olup, gerek 

Konya'da ve gerek Şam'da yekdigeriyle millakat buyurmuşlardır. Ve Şam'daki 

mülakatlan Hz. Şeyh-i Ekber'in son zamanianna müsadif olacağı anlaşılır.'' 5 

diyerek İbn Arabi ve Mevlana'nın görüşmüş olduklan kanaatinde olduğunu 

ifade etmektedir. 

A. A. Bey Fusus şerhinin birçok yerinde Mevlana'nın Ffhi Ma Fih ve Mes

nevf'sinden nakiller yaparak Fusus'daki fikirleri açıklamıştır. Aynca yine Fusus 

şerhinde 10 fassın şerhi sonuna, 2-12 sayfalık Mesnevi teyitlerini şerhleriyle 

ilave ederek, Mesnevf'nin adeta Fusus'u şerheden ve Fusus'a paralel bir eser ol

duğunu satır satır, bölüm bölüm göstermek istemiştir. Böylece İbn Arabi'nin Fu-

5 A. A. Konuk, Fusüsu'I-Hikem Tercüme ve Şerh i, (Haz. M. Tahralı-5. Eraydın), C. IV, 
istanbul 1992, s. 386. 



876 sflsu 'l-Hikem'iyle Mevlaml'nın Mesnevf'si arasında esas fikir ve görüş itibariyle 

bir farkın bulunmadığını, Mesnevf şerhinden 10-12 sene kadar önce kaleme al

dığı Fusflsu 'l-Hikem şerhinde ortaya koymuştur diyebiliriz. Son eseri olan M es

nevi-i Şerif şerhinde ise İbn Ara b i' nin tercüme ve şerhini yaptığı eserleri ile Fü

tflluit-ı Mekkiyye ve diğer eserlerinden ve Aziz Nesefi gibi başka birkaç muhak

kik-müelliften bir hayli alıntı yapmıştır. 

A. A. Konuk'un hem Fusfls ve hem de Mesnevf şerhinde yaptığı bu karşı

lıklı alıntılardan bu eserlerin gerçekten birbirini açıklayıcı ve tamamlayıcı ol

duğu gayet açık olarak görülmektedir. Bir müelli:findaha evvel kaleme aldığı 

bir esere daha sonraki bir eserinde atıflarda bulunması gayet tabildir. Ayrıca 

bu tür şerhler, müellifler arasındaki bu birlik ve bütünlük fikrine göstermek ba

kımından da çok yararlıdır. Her okuyucu ve yazann müellifler veya mütefek

kirler arasındaki fikri, derılni ve manevi birliği görmesi pek kolay bir şey de

ğildir. Hele Fusfls ve Mesnevf gibi aralannda dil, şekil ve üslıip bakımından bir

çok bariz farklar bulunan iki eserin aynı "mana"yı anlattığını görebilmek her

kes için kolay bir şey değildir. Bunu başarabilmek için asırlardır devam eden 

yazılı ve şifahi kaynaklann yanında, özellikle söz konusu tasavvufi eserlerin 

içindeki "mana birliği"ni manen görebilecek manevi-entelektüel bir yapıya sa

hip olmak gerekmektedir. İşte A. A. Konuk Bey, tasavvuf ehli arasında varlı

ğından daima söz edilen, hangi dil veya üslıip ile söylenirse söylenilsin "haki

katin bir olduğu"na bu eseriyle çok değerli örnekler vermiş olmaktadır. 

A. A. Bey, Feridun Nafiz Uzluk Bey' e yazdığı mektupta Mevlana, Şeyh-i Ek

ber, Feridüddin-i Attar, Hakim Senai, Seyyid Burhaneddin, Sultanü'l-ulema ve 

Sultan Veled gibi"şıihs(yetler hakkında şöyle demektedir: 

"Bu zevat-ı kiramın hiçbirisi maarif-i ilahiyye ve hikemiyyat-ı rabbarıiyye

ce birbirlerinden ayrı değildir. Çünkü hepsinin menbaı asl-ı hakiki olan Hak'tır 

ve hiçbirisi feylesof değildir. Hepsi hakim-i ilahidir. Binaenaleyh onlann man

fetleri "la-şarkıyye ve la-garbiyye"dir. [" Ne doğu ne de batıya aittir"] cümlesi, 

Kur'an-ı Kerim'in ve alıadis-i şeri{erıin [hadis-i şeritlerin] esrar ve bevatınını [: 

batınlannı, iç yüzlerini] keşif buyururlar. ( ... ) Şeyh-i Ekber'in Fusflsu 'l Hikem 'ine 

ve Fütuhdt'ına ve sair asar-ı aliyyesine [:yüksek eserlerine] gelince, bunlar da öy

ledir. Hz. Şeyh'in asannın [: eserlerinin] şerhi Mesnevf beyitleri ile; Mesnevf be

yitleri dahi Hz. Şeyh'in yüksek beyanlanyla tenevvür eder [:aydınlanır]. Bu sul

taniann hepsi birbirlerini medhederler. ( ... ) Divan-ı Kebfr1erinde olan meşhıir 

"Dimışkim" redifli gazellerindeki: 

Mustafa Tahralı Alımed Avııi Konuk 'uıı Mesızevi-i Şerif şerlıiııde İbıı Arabi 



Ender Cebel-i Salih kiinist zi gevlıer 

Z'iin gevlıer mil garka-i deryil-yı Dımışkim 

[:Cebel-i Sıilih'te, duyduk ki bir inci madeni varmış; o inci yüzünden Şam de

nizine gark olup gitınişiz. Divan-ı Kebir; (A.Gölpınarlı, Ankara 1992, VII, 3 ı.)] 

beytinde de Şeyh-i Ekber'in bir ilm-i ledünni gevherinin kanı [:ocağı] olduğuna 

işaret huyurulur ( ... ) Bu vahdet-i vücı1d bahsinde muhakkiklerin hepsi müttehid

dir; aralannda hiçbir ayrılık yoktur. Şu kadar ki garp feylesoflan ve ulema-i za

hire bunu vücı1dilik (panteizm) mezhebi zannettikleri için mütalaalannı ona gö

re yürütürler ve aldanırlar. Hükema-i llahiyye marifette böyle müttehid olmakla 

beraber, meşrepte muhteliftirler. Hudavendigar'ımızın meşreb-i alileri aşk üzerin

dedir.Onun için şöyle buyururlar. Mesnevf: 

Her çi cüz ışkest şod me'kı11-i ışk 

Dü cihan yek dane pfş-i nı1k-i ışk (Mesnevi, V, 2726) 

[: Aşk kendisinden başka her şeyi yer, yutar; iki alem aşk (kuşunun) gaga

sı önünde bir tanedir.] 6 

A. A. Bey burada "vahdet-i vücı1d"un "panteizm" olarak yorumlanması gi

bi bir yanlış anlama veya anlayışsızlıktan ötürü, özellikle son birkaç asırdan be

ri, sı1filer veya pirler arasında farklılıktan söz edilmekte olduğuna işaret etmek

tedir. Esiisen üslı1p ve ifade şekilleri birbirinden farklı 'bile olsa, bu sı1fi müellif

lerin hepsinin kaynağı hakiki asıl ve prensip olan Cenab-ı Hak'tır; hiçbirisi na

zari ve rasyonalist düşüncelerin sahibi olan filozof değildir. Hepsi ilahi kaynak

tan beslenen hakimler, bilgelerdir. İşte bunun için aralannda fark yoktur. İşte 

bunun içindir ki A. A. Bey gayet rahat bir şekilde Fusiısu 'l-Hikem cümlelerini 

Mesnevi beyitleriyle, Mesnevi-i Şerifi de Fusiıs ve Fütiıhiit-ı Mekkiyye satırla

nyla şerh etmektedir: 

Burada A. Avni Bey'in bu genel ve esasla ilgili görüşlerini zikretmekle ye

tiniyonız. Onun MesnevH Şerif Şerlıi'nde Muhiyiddin İbn Arabi'nin adı, Fusiıs, 

6 Yakup Şafak, "Son Mesnevi Şarihlerinde_n Ahmed Avni Konuk'un Mevlana'nın 
Eserleri ve Fikirlerine Dair Bir Mektübu", //mf Araştirmalar, Dil ve Edebiyat 
incelemeleri, istanbul 2003, Güz 16, s .. 93-94. 



878 Fütilhat ve Tedbirat gibi eserlerinden yapılan alıntılar veya bu eseriere yapılan 

göndermeler dolayısıyla defalarca anılmaktadır. Onun için burada özellikle bir 

veya birkaç konuda örnek vererek sözü uzatmak istemiyoruz. 

Mustafa Tahralı Alımed Avııi Konuk'un Mesnevi-i Şerif şerhinde İbn Arabi 
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