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Doğu Türkistan ve Sincan'da Rumi'nin Mesnevl'si 

Thierry Zarcone 1 Fransa 

ÇOK iyi bilindiği gibi, Mevlana Celrueddin-i Rumi'nin (ö. 1273) 

"Farsça Kur'an" olarak tanımlanabilecek, meşhur Mesnevi-i Ma'nevi'sine diğer 

ismiyle Mesnevi-i Şerifine, bir çok sı1fi ve İslam dünyasının okur yazan tara

fından, özellikle Farsçanın konuşulduğu, en azından ulema tarafından bilindiği 

Osmanlı İmparatorluğu, Orta Asya ve Hint alt-kıtası gibi bölgelerde çok fazla 

rağbet edilmiştir. Mesnevi bu itibannı, Fars edebiyatının nadide örneklerinden 

biri olmasının yanı sıra, atipik ve esoterik de olsa, Kur'an'ın belli başlı tefsirle

rinden biri olmasına borçludur. Bazı kitaplar, tarikatler gibi müslüman toplum

culluğunun üzerinde veya toplumun tümü kastedilmeksizin, özel toplumlar üze

rinde, tam anlamıyla istisnai bir yapıcı güce sahiptir ve bu yönüyle de incelen

meyi hak etınektedir. Dolayısıyla bu tarz eserler hakkında, toplumu aydınlatma

lanmn, yayılmalannın, revaç bulmalannın ve nasıl aktanldıklanmn tarihsel bil

gisiyle tamamlanmış öğretisel içerikleriyle ilgili bir araştırmadan daha da fazla

sını yapmak önem arz etınektedir. Aynca akılda tutulması gerekir ki, doğuda ol

duğu gibi batıda da kitap uzun bir süre, okunan bir metin olmadan önce oku

ması yapılan bir metin olarak kullanılmıştı; aktanının bu ilk şekli ki Ro ger Char

tier tarafından "sessiz okuma"mn karşıtı olarak "dillendirilmiş okuma" 1 olarak 

tanımlanmıştır, öğretisel içeriğin aktanlış şeklini kaçınılmaz olarak etkilemek

teydi. Zira okuması yapılan metin çoğunlukla yorıımlanır, özellikle de kurallan 

ve kullanımlanyla bir toplumculluk yapısım dayatır ve bu çerçevede sessiz oku

maya geçiş sağlanır. Mesnevi, tüm Arapça ve Farsça eserler arasında, tabii ki 

1 Chartier 1993: 84-85. 



994 Kur'an haricinde, okuma yapmaya en elverişli metin olarak görülmektedir. Ay

nı şekilde Mesnevf, daha sonra göreceğimiz gibi, Osmanlı'da, kendisinin okunup 

yorumlanmasına adanmış tarikatvan modelli toplumculluk şekillerini doğurmuş 

şüphesiz tek metindir. 19. yüzyıldan itibaren Hıristiyan batıda dillendirilmiş 

okuma sessiz okumanın karşısında giderek önemini yitirmiştir. Bunun tam ter

sine, Müslüman doğuda bu okuma biçimi, hayatını devam ettirmiştir. Bizi ilgi

lendirdiği kadanyla 20. yüzyılın ortalannda dahi, Mesnevf okuma ve yorumla

malannın, "dillendirilmiş okuma" şekliyle, modern Türkiye'de ve komünist Sin

can'da yapıldığını fark etmekteyiz. 

Mesnevf'nin Mevlevi tarikatı mensuplan arasında özel bir yeri vardır. Mev

leviler dergahlannda Mesnevl'ye, onu okumak ve yorumlamakla görevli kişinin 

(mesnevflu1n) durduğu, yerden yüksek küçük bir kürsü tahsis etınişlerdir.2 En 

azından 15. yüzyıldan itibaren, Nakşibendi tarikatı sı1fileri tarafından da Mesne

vf'ye çok değer verilmiştir. Örneğin, imparatorluğa bu tarikatı getiren kişilerden 

biri olan Emir Ahmed Buhari (ö. 1516), hacca giderken yanına sadece Kur'an ve 

Mesnevl'yi almayı tercih etmiştir.3 Osmanlı İmparatorluğu sı1fileri 19. yüzyılda, 

İstanbul'da, Mesnevf okuma ve yorumlamaya tahsis ettikleri iki Mesnevf "ev"i 

veya "salon"u (diiru 'l-mesnevf) kurmuşlardır. Bu "salon"lardan biri, Mesneviha

ne Tekkesi ismiyle bilinen sı1fi dergahlanndan birinin içerisinde yer almaktadır. 

Türk tarihçi Baha Tanman'a göre söz konusu yerler "gerçek bir Mesnevf oku

lu"dur.4 Bununla birlikte bu Mesnevf salonlannın, zannedilebileceği gibi Mevle

vi tarikatının değil, Rumi'nin şiirlerine ilgilerinin ispatı kabilinden, Nakşibendi 

tarikatının denetimi altında olduğunu söylemeliyiz. 

Genel anlamda, İran- haricinde Farsçanın kullanıldığı ülkelerdeki, özellikle 

Hind ve Osmanlı coğrafYası gibi Mesnevf'nin gözle görülür etkisinin olduğu ve 

edebi şerhlerinin istisnai bir gelişme gösterdiği bölgelerdeki sı1fi ve sı1fi olmayan 

çevrelerde Mesnevf'nin işgal ettiği yer hakkında çok az çalışma yapılmıştır. Kişi

sel olarak, Orta Asya'daki ve Doğu Türkistan'daki yaşayan tarikatlar üzerine yap

tığım araştırmalar boyunca Mesnevf'nin okunduğuna ve şeyhlerin elinde dolaş

tığına sürekli şahit oldum. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi Orta 

2 Gölpınarlı 1963: 150-151. 
3 Kara 1990: 327; Le Gall1992: 53, 61, 63, 123-124; Tosun 2002:274-276, 279. 
4 Abu-Manneh 1984: 1-36; Tanman 1994: 408-409; Yücer 2003: 219-249. 
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Asya'da da Mesnevf'nin yayılmasında öncÜlüğü Nakşibendilik yapmıştır ve bu

nun bazı şubeleri, günümüzde dahi, Mesnevl'yi Kur'an'dan sonraki en temel mu

kaddes kitaplardan biri olarak kabul etmektedirler. Araştırmamız, H;ke'lerden (17 

ve 18. yüzyıllar) günümüze kadar, Doğu Türkistan'daki Rumi şiirinin zenginliği

ni tanımlamayı, Uygur ve Çin (Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Uygur Oto

nom Bölgesi) Nakşileri arasındaki konumunu analiz etmeyi amaçlamalctadır. 

Orta Asya ve Çin arasmda bir kitap 

15. ve 16. yüzyıllardan önce, Orta Asya Hacegan ve Nakşibendileri arasında Mes

nevi, istisnai bir yere sahip gibi görünmemektedir. Bununla birlikte, bu tarikatın 

mensuplan tarafından Mesnevi'ye atıflar yapılmıştır. Ubeydullah Ahrar (ö. 1490) 

'ın hocalanndan Yakub-i Çarhi'nin (ö. 1456) Mesnevf'nin ilk teyitlerini şerh eden 

küçük bir eseri olduğunu da biliyoruz.5 Aynca, Ubeydullah Ahrar'ın Osmanlıda

ki talebelen de Mesnevf'ye özel bir önem atfetmişlerdir. Nakşibendiliğin Rumi'nin 

şiirlerine olan ilgisi şüphesiz Ahrar'ın döneminde veya, birçok talebesi ve dün

yanın dört bir tarafına tebliğ için giden mübelliğleri arasında gelişmiştir. Mesııe

vi'ye, Nakşibendiliğin Dahbidi şubesinin kurucusu Semerkand'lı Ahmed Hace Ka

sam 1 Malıdüm-i A'zam (ö. 1542)6 tarafından da aynı şekilde önem verilmiştir. 

Kasani sürekli olarak anlatılannda Mesııevi'ye atıflarda bulunmuş, günlük mane

vi derslerine başlamadan önce de Mesııevi'den birkaç beyit okuruayı adet edin

miştir.7 18. yüzyılda, Ahmed Hace Kasani ile aynı NaleŞibendi şubesine bağlı olan 

şeyh Halife Muhammed Sıddik (ö. 1731 veya 1795), Dahbid (Semerkand) 'deki 

medresesinde Kur'an ve Hadislerin yanında Mesnevf'yi de ders olarak okutmuş

tur. Onu takip eden şeyhler de bu geleneği devam ettirmişler ve sağlanılaştınnış

lardır. Örneğin, Nakşibendiyye-Müceddidiyye'nin meşhı1r Hüseyniyye şubesinin 

kurucusu Halife Muhammed Hüseyin (ö. 1833-4), Semerkand'daki dergahında 

(hdnegdh}, Mesııevi gibi diğer Farsça manzum eserleri ve gazelleri de öğretip yo

ruınlamıştır.8 Orta Asya'nın rekabet halindeki iki Nakşibendi şubesi, Hafiyye ve 

5 Paul1998: 7-B;Tosun 2002:61, 151-152. 
6 Fletcher 1995: 11. 
7 Tosun 2002: 390. 
8 Babajanov 1996: 395, 400, 404. 



996 Cehriyye, 19. yüzyılda Mesnevf'ye adadıklan saygı konusunda birleşmişlerdir. 

Diğer taraftan, Hokand (Fergana Vadisil şehrinde, Nakşibendi-Cehriyye şeyhleri 

Mesnevf'nin yanında Hakand'lı meşhfır 19. yüzyıl sılfi şairi Abdiliaziz Meczub 

Namangani'nin şiirlerini de geleneksel olarak okumuşlardır. Hatta bu gelenek va

dinin mevcut sakinlerinin hafizasında hala tazeliğini korumaktadır.9 Son olarak, 

Orta Asya'nın tamamına, Doğu Türkistan'a, Çin'e, bir Buhara'lının, 19. yüzyılın 

sonlannda, medresesinde Mesnevi dersi verdiği Sibirya'nın güneyine kadar. ulaş

masından hareketle, Mesnevf'nin çok geniş bir alana yayılmış olduğunu rahatlık

la söyleyebiliriz. Irtych nehrinin kıyılannda Orta .Asya'lı tüccarlar tarafından ge-. . 
tirilen kitaplar arasında Mesnevi, Cami'nirı Nefalıatu 'l-Üns'ünün ve Ahmed Sir

hindi'nin Mektübô.t'ının yanında boy göstermiştir. 10 

Doğu Türkistan'da Mesnevf'nin okunup yorumlanması geleneği 17. yüzyıl

da Nakşibendi hanedanlığı Haceler zamanında başlamıştır. Bunun öncülüğünü 

de muhtemelen hanedanlığın kurucusu Mak Hace Hidayetullah'ın (ö. 1694) ba

bası, Muhammed Yusuf (ö. 1653) yapmıştır. Bu şahıs daha sonralan Çin'in Ku

zey batısındaki Müslümanlara Mesnevf dersleri vermiştir. Muhammed Yusufun 

silsilesi Semerkand'lı Ahmed Hace Kasani (Mahdılm-i A'zam) 'a dayanmaktadır. 

Urumçi'deki Devlet Kütüphane'sinde korunan Mesnevf'nin bir yazma nüshası, 17. 

yüzyılda Doğu Türkistan'daki Mesnevf'nin mevcıldiyetinirı bir delilidir. Bu nüs

ha, 1599-1600'da Rabal Himid Yarkandi adında, Yarkand'lı (Doğu Türkistan'ın 

güneyi) biri tarafından istinsah edilmiştir. 11 Mak Hace, kendisi hakkında yazıl

mış zengin bir biyografi olan Hidayetname'den öğrendiğimize göre, babasından 

sonra tarikatın başına geçmiş ve Mesnevi okuma seanslarına devam etıniştir. 12 

Haceler hanedanlrğınin ··kurucusu hakkındaki bu biyoğrafik eserde şöyle yazar: 

"Mak Hace her sabah, öğleye kadar, muhterem Mevlana-yı Rılmi'nin Mesnevi-i 

Ma'nevi'si üzerine, talihan-ı Allah ve aşıkan-ı dergaha ders yapar." Aynca bu bi

yografide Mak, Mesnevi şerhinde bir üstat olarak takdim edilmiştir. 13 Bu da Mes

nevi'nin sadece okunınayıp yorumlanmış olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu'nda, 

9 Ostonaqulov 2000: 530. 
10 'Abd ai-Rashld lbrahim [yaklaşık 1905-07]: VI; Riza' al-Din b. Fahr al-Din: 
1904-05, 1-6: 299-300. 
11 Kadimki Asarler Tizimliki 1989: 142. 
12 Bu yazma eserin en sağlam nüshası, Taşkent'te Doğu Araştırmaları 
Enstitüsü'nde korunmaktadır ve eseri e ilgili Alexandre Pa pas Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales'de bir doktora tezi hazırlamaktadır. 
13 Mir Khan al-Din Katib v. 84, v. 197. 
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İran'da ve Hind kıtasında olduğu gibi, Doğu Türkistan'da da şerh geleneğinin or

taya çıkmış olduğunu açıkça göstermektedir. Osmanlı'da "Mesnevi okumak" ta

biri, onun okunınası ve yorumlanması anlamına gelmektedir. 14 Diğer taraftan, 

Hacelerin Mesııevf'ye karşı bu hayranlıklan, bir yazan, Afa.k Hace ile Mevlana 

Celaleddin Rumi'nin yaşamlan arasında bir paralellik kurmaya ve bunu, her iki 

şahsiyetin memleketlerini beş yaşında, birinin Kaşgar'a gitmek için, diğerinin Se

merkand'a oradan da Anadolu'ya gitmek için, terk etmeleriyle desteklemeye it

miştir. 15 Kalender derviş, Doğu Türkistan'ın İslfuııi edebiyatın büyük isimlerinden 

biri, sufi şair Muhammed Zalili (Dhalili) (18. yüzyıl), Afa.k Hace hakkında, ölü

münden sadece birkaç yıl sonra, 1718'de, şöyle yazmıştır: 

Şerh eder ululukla Mesnevf'yi 

Mesııevi-i Ma 'nevi-i Mevlevf16 

Bir çok kaynakta söylendiğine göre, Mesnevf okumalan, ilahi bir deneyim

le taltif edildiklerinden, onu dinleyenler üzerinde müstesna manevi etkiler bırak

maktadır. Afak Hace'nin ciddiyetiyle tanınan bir talebesi, Rumi'nin şiirini oku

duğu zaman, kendinden geçtiğini ve cezbeye geldiğini ifade etmektedir. 17 Diğer 

bir metinde, Mesııevf okuma meclislerine katılanlann, marifet-i Hakk'a ulaştıkla

n ve mazhar-ı Aşk olduklan, bunun akabinde de Allah'da gark olup kendilerin

den geçtikleri dile getirilmiştir. 18 Başka bir kaynağa göre ise, Orta Asya'da çok 

tanınan Hind'li mistik şair Bidil, Mesnevi dinleyerek hastalığından kurtulmuş

tur. 19 Mesnevi, sadece dervişlerin meclislerinde okuntip yorumlanmış bir eser de

ğildir; Doğu Türkistan'da tertip edilmiş bir çok tasavvufi eserde, neredeyse 

Kur'an ve hadisiere yakın bir sıklıkta ona atıfta bulunulmuştur.20 

14 Gölpınarlı 1983; 406. 
15 ''Tadhkira ai-Hidayat", v. 81 b-82a. (Referans, A. Pa pas'tan alınmıştır). 
16 "Sharh qilip döbdöböy Mösnöwi / Mösnözi mö'növiyu möwlövt, Zalili 1985: 597. 
17 Mir Khan al-Din Katib v. 204. 
18 Muhammad Sadiq Kashgari 1988: 60. Ayrıca bkz. Hartmann 1905: 217, 331. 
19 Schimmel 1971: 34. 
20 Örnek olarak Mir Khan al-Din Katib'in Hidayetname'sini veya 17. yüzyıl 
Nakşibendi ve Kalenderi süfılerinden, aslen Yarkand'li olup Afak Hace'nin 
silsilesinden gelen ve istanbul'a gelerek bir çok dergahda şeyhlik yapan 'Abd Allah 
Nida'i'nin yazılarını ("Divan" v. la, Sa, 12b) verebiliriz. 



998 17. yüzyılın başında Mak. Hace'nin babası Muhammed Yusuf, Çin'in Kuzey 

batısına {bugünkü Gansu eyaleti) giderek Salar Türkleri arasında Nakşibendiliği 

yaymıştır. Orada bir çok dergab kurup Mesnevf dersleri vermiştir. Doğu Türkis

tan'a dönmeden önce halefine, bilafeti teslim töreninde, seccade, yeşil ve sarı 

yaldızlı sarık ve Mesnevf'nin bir kopyası gibi sembolik hediyeler vermiş ve şöy

le demiştir: "Eğer her Cuma ve Pazartesi, gece gündüz, Mesnevi'yi okutur ve yo

runılarsan, bunu sanki ben yapıyormuşuru gibi olacaktır." Mak. Hace, babasın

dan sonra bu bölgeye gittiğinde Rfımi'nin şiirlerini okutur ve ayrılacağı zaman, 

talebelerinden birini halef tayin eder. Babasının yaptığı gibi, ancak az bir farklı-
, '• 

lıkla bir tören yapar ve haletine Kur' an, yeşil bir sarık ve sarı yaldızlı bir sarıkla 

birlikte Mesnevf'nin bir kopyasını hediye eder.21 Çinli Müslüman ve süfilerin, 

Mesnevf'ye karşı günümüze kadar gösteregeldikleri büyük saygının kökleri belki 

de o dönemlere kadar uzanmaktadır. Buralarda Mesnevf, Kur'an'ın ve secca

de'nin, özellikle sarık {veya tae) ın yanında ki bu, Kur'an'da, İslam tarihinde ve 

sufizmde onur ve iktidann sembolü olarak kabul edilmiştir/2 süfiliğin alarnet-i 

farikalarından biri olarak görülmüştür. Bu da, Mesnevf'nin Hace'ler arasındaki 

müstesna yerini bir kez daha gözler önüne sermiş ve belirli bir şekilde, bunu ta

kip eden asırlardaki konumunu ve çinli müslümanlar arasında bıraktığı hatırayı 

belirleyen etken olmuştur. 

Hidayetııame'de zikredildiğine göre 18. yüzyılın başlannda, Hace'ler tarafın

dan beş tasavvufi esefin "okuma"sı, geniş anlamıyla, derviş ve iilimler tarafından 

tedrisi {kıra'at-ı dervişan ve iiliman) yapılmıştır ki bunlar, Mesnevf, Reşahdt ['Ayn 

al-Hayat], 'Aynu'l Kuzat al-Hamadani'nin Tamlıfdat'ı, Efiili'nin Menakibu 'l Ari

.fin'i ve [Muhammed b .. ·J14uhammed Sadık Şüşteri]'nin Keızzu'l Aşıkfn'idir.23 Mes

nevf, Doğu Türkistan'ın sadece dergablannda ilgi odağı olmamış, medreselerde de 

genel bir kural olarak, Farsça ve Fars edebiyatı öğretiminde kullanılmıştır. 19. ve 

20. yüzyıllarda Sildi'nin Gülistan ve Bostan'ıyla, Hafız'ın ve Bidil'in şilileriyle ve 

Sirbindi'nin Mektubdt'ıyla birlikte okunmuş ve incelenmiştir.24 Rfıml'nin şiirleri 

21 "Hadrat Sayyid Afaq Khvajamning TSRHiari" [Lunds Universitets-Bibliotek) 
yazma eserini zikreden Fletcher (1995: 12-13, 14) 'e göre. 
22 Tacın islam geleneğindeki yeri hakkında bkı. M. J. Kister 2000; sarık ve tacı n 
türk sufızmindeki yeri hakkında bkı. Atasoy 2000. 
23 Mir Khan al-Din Katib v. 211. 
24 Alptekin 1985: 23; Tahir 1988: 332. 
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özellikle "meşrep "ler gibi, diğer toplumculluk yapılarda da yayılmıştır; mahalle

nin veya şehrin kültür derneği mahiyetinde olan "meşrep"lerde Mesnevf, bağlıla

nn kültürünü zenginleştinnek amacıyla, Kur'an'la, Cami'nin Nejr1Jıatu 'l Üns'üyle 

ve Ali Şir Nevai'nin kitaplanyla birlikte okunmuştur.25 1917'de, Kaşgar bölgesi 

Müslümanlannın hayat ve kültürü üzerine detaylı bir araştırma yapan tatar bir 

seyyah, eğitim ve kültür sahasındaki faydalılığına göre, en beğenilen eserleri, 

Kur' an, hadisler, Mesnevf, Nafr11ıat-i şerif [Nefr1Jıatu 'l Üns], Mektflbdt-ı şerif ve 

Mişkat-ı şerif olarak kaydetıniştir.26 Bu noktada, 20. yüzyılın ilk yansında Doğu 

Türldstan'da en çok rağbet gören Farsça kitapların Mesnevf, MektCıbdt ve N efaha

tu 'l Üns olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Bu üç kitap, özellikle ilk ikisi, 20. yüzyıl 

boyunca ve 2 ı. yüzyılın şafağında, Uygur Nakşibendi çevrelerinde en temel refe

rans ldtaplan olmuştur. 1990 yılında Uygurlu bir yazar, Müslüman refonnizminin 

şerefine yazdığı, gerici olarak yaftaladığı gelenek ve diğer dini adetlere karşı çık

tığı ldtabında, bu üç eseri, "halk için zehir" olarak lanse etmiştir.27 

Bununla ilgili bir bilgiye rastlamamış olsak da, "onild makam" geleneğine bağ

lı Uygurlu müzisyenler arasında Mesnevf'nin teganni edilıniş olması ihtimali uzak 

görünmemektedir. Zira, müzisyenler yalnız Doğu Türkçesi eserlerini (mesela Nevayi, 

Zalili, Fuzüli ve Şah Meşreb'in) değil, Cami'nin ve Bfdil'in şililerini de tegannf etmiş

lerdir. Bunların yanında, diğer Farisi şairlerin eserlerini de seslendirmiş olabilirler.28 

Bir çöküşün tarihi 

Maoist devrinıin yeni bir dönemi başlattığı 20. yüzyılın ortalannda Mesnevf, Sin

can'daki sılfi çevreler tarafından saygı duyulan, okunan ve yorunılanan bir ldtaptı. 

Bu ldtabın etkisi, bazı medreselerde o kutulması yanında, Nakşibendiliğin bir çok şu

besi sayesinde olmuştur ld 20. yüzyılda Sincan'da, diğer sılfi gruplara nazaran sa

dece bu tarikatın şılbeleri, daha sağlam yapıda olup, maoist devrinıi aşarak günü

müze kadar varlığını devam ettinniştir. 19. yüzyılın sonlannda Mesnevf okuma/yo-

25 Alptekin (1985: 44) 'in 20. yüzyıl başındaki izlenimlerine göre. Meşrep 
(möshrüp) için bkı. Habibullah (1993: 448-459). 
26 Yavshef 1917: 347. 
27 "Bu Kitaplar khalqni zaharlaydu ... " (Tömür 1990: 193) 
28 Rahman 1995: 485; Eziz 1995: 192, 197. 



1 000 rumlama geleneği, Uygurlarla, bu geleneğin her zaman çok güçlü olduğu komşu 

Fergana vadisi sütileri arasındaki ilişkilerle ve 20. yüzyılın başlarında sovyet baskı

larından kaçan Özbek Nakşibendilerinin Yarkand'a gelmesiyle daha da güçlenmiş

tir. Fergan sufizminin belli başlı isimlerinden Meczüb Namangaru, 19. yüzyılın son

larında, Aksu ve Yarkand gibi vaha şehirlerinde tarikatsal yenilenmeyi başlatmıştır. 

Molla Nasır Damolla (ö. 1918), Namanganl'nin müridi olduktan sonra, 1917'de, Ak

su'da, Mesnevf'nin okutulduğu bir medreseye bitişik olarak hankah kurmuştur.29 

Meczüb Namangaru'nin diğer bir talebesi Yarkandi Molla Niyaz Ishan (ö. 1889), 19. 

yüzyılın sonunda Yarkand'da, Mesnevf'nin bir yüzyıLsonra dahi hala okunduğu bir 
' -. 

hankah kurmuştur. Bu hankah'ın son şeyhinin oğlu, babası Tukhsun Ishfuı (ö. 1997) 

'ın burada Mesnevf ve MektUbtit okuduğunu görmüştür.30 

Nakşibendiliğin diğer rakip şubesi olan, Silibiyye (Thilibiyya) olarak da 

adlandırılan, Nakşibendiyye-Hafiyye'de,31 Mesnevf okumalan daha fazla yapılmış 

olsa da, en temel eser olmamış, 18. yüzyıldan beri aralıksız önem kazanan Ahmed 

Sirhirıdl'nin Mektı1bt:lfının gölgesinde kalmıştır.32 19. ve 20. yüzyıllarda, bu iki 

eserin, Orta Asya'yı rahatlıkla aşıp Hind alt kıtasına kadar uzanan coğrafYada, di

ğer süfi metinlerden dal1a çok kabul gördüğünü söyleyebiliriz.33 Mesnevf, en azın

dan 16. yüzyıldan beri köklü bir şerh geleneğinin oluştuğu Hind kıtasında, azım

sanmayacak derecede yayılmıştır. Nakşibendi tarikatının olduğu kadar Çişti tari

katının mensupları tarafından da Mesnevf'ye değer verilmiştir.34 Diğer taraftan bi

liyoruz ki Sirhirıdl'nin-şeyhi ve Hind kıtasında tarikatın ilk büyük şeyhi Nakşiben

di Baki Billah, hayatırun sonlarına doğru "Mesııevf'yi yüksek sesle okuyordu".35 

··-
29 Diyar 1988: 115. 
30 Yarkand, Ekim 1998; Ailenin özel arşivinde Mektübat'ın farsça bir örneğini 
görme fırsatı buldum. Nakşibendiyye-Cehriyye'nin bu şübesi hakkında bkz. 
Zarcone 2001: 125-127; 2002:536-537. 
31 Zarcone 2001: 123-125; 2002: 535-536. 
32 Hi nd asıllı süfı Ahmed Sirhind11624 yılında vefat etmiştir ve 17. yüzyıldan 
itibaren tüm islam dünyasının Nakşibendileri tarafından en temel referans olarak 
kabul edilmiştir. Onun Mektübat'ı, bu tarikatın eğitimini sistemleştirme adına ilk 
çalışmadır ve Osmanlı imparatorluğu'nda, Hi nd kıtasında ve Orta Asya'daki tarikat 
üyelerinin referans kitabıdır. 
33 Arthur Buehler (2001: i) de aynı tesbitte bulunmuştur: "many have .ranked the 
Maktübôt along w ith Maulana Rumi's Mathnawi in terms of vital transnational 
impact across the lslamic World". 
34 Schimmel 1971: 26-34. 
35 Ma/füzôt-1 Baqibillah'dan aktaran Necdet Tosun 2002: 329. 
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Nakşibendiyye-Silibiyye'nin en önemli şeyhlerinden EyyO.b Karl (AyyO.b 

Qan) (ö. 1952), Yarkand yakınlanndaki Khangdi'de, 1945 yılında kurdugu ve Hui 

ve Uygur talebelerlu yaşadıgı büyük medresesinde (Chong Madrasa), Mektubtitve 

Mesnevi'ye bir şeref kürsüsü tahsis etmiştir. On yıl kadar bu medresede okumuş 

dindar bir kişinin aktardıgına göre ki bu bilgi EyyO.b Karl'nin halifesinin, aynı 

medrese de okumuş oglu tarafından da dogrulanmıştır, Mektübtit ve Mesnevf bu

rada şerh edilen en temel iki eserdir?6 Bununla birlikte EyyO.b Karl'nin 1941'de 

yazdıgı tasavvuf ders kitabında Mektubtıt'tan çok sık bahsedilse de, Mesnevf'ye 

özel bir yer verilmemiştir.37 50'li yıllann sonunda, Khangdi medresesinin kapa

tılması, bazı bölümlerinin yıkılınası ve EyyO.b Kan'nin ölümünden sonra Mesne
vf okuma gelenegi, onun talebesi ve halifesi Şah-ı Mardan (ö. 1991) 'ın başında 

bulundugu Turfan vahasındaki medresede devam etıniştir. Ancak, 60'lı yıllarda

ki kültürel devrimde bu medresenin de kapatılma sırası gelmiştir. 

Hocalanndan bazılan Deoband medresesinde yetiştigi için ve Sincan'daki 

mullti veya dtimullti ünvanına tekabül eden, Hindlilerin kullandıgı maviavi ün

vanını taşıdıklan için, Hind İslamıyla sıkı ilişkileri olan Klıangdi medresesinin 

ders programında Farsça ögretimi yer almaktadır. Medresenin kütüphanesi, Hind 

yazma ve taşbasma eserleri açısından çok zengin bir koleksiyana sahiptir. 1996 

ile 2002 yıllan arasında, bu medresede okumuş birkaç Uygurla karşılaştım; bun

lardan bazılan Farsçayı iyi biliyordu ve Nakşibendi medreselerinin kapanmasın

dan beri tarikatın bu dili bilmeyen yeni üyelerine Mesnevf ve Mektubtit okuma

larını aktarmaya çalışıyorlardı. Orada edindigim en ilginç tanıklık, kültürel dev

rim'den önce Şah-ı Mardan medresesindeki Mesnevf okuma yapısıyla ilgiliydi. 

Bana bilgi veren kişi, Şah-ı Mardan'ın ogluydu, Farsça bilmiyordu ancak Mesne

vi'nin nlhuna nüffız etmeye babasını dinleyerek başlaınıştı.38 Onun söyledigine 

göre, çogunlugu sılillerden oluşan bir grup Şeyh'in etrafında bir halka oluşturu

yarlardı ve her gün iki saat Rumi'nin şiirleri okunuyordu. 60'lı yıllarda medrese

nin kapanmasına ragmen Şah-ı Mardan, ölümüne kadar gizlilik içinde Mesnevf 

"okumalan"na devam etmişti. Diger bir tanıgın ifadesine göre, Şah-ı Mardan ön-

36 Tarikatın Urumchi ve Yarkand'daki mensuplarıyla, 1996 ve 1998'de yapılan 
görüşme. 
37 Mesnevi, Nefahôt, Tezkirôtu'/ Evliyô ve Mektiibôfla birlikte anılmıştır; Kitôb 
Manba' ai-Asrcir Riscilisi dür, Yarkand (doğu türkçesiyle). 
38 T urfa n, Ekim 2002. 



1 002 ce Farsça okuyor daha sonra da Uygur dilinde tercümesini veriyordu. Nakşiben

diyye-Sak.ibiyye'nin mevcut tüm mensuplannın ve rahmetli Şah-ı Mardan'ın ta

lebelerinin bu kitap için sınırsız bir saygı beslediklerine şahit oldum; hatta bazı

lannda, Farsça bilmemelerine ragmen, Mesııevf'nin bir kopyası bulunuyordu. Rı1-

mi'nin düşünce yapısı hakkındaki bilgileri, "dillendirilmiş" ve tarikat çevresine 

(burada Nakşibendj) has aktanm kurallanna baglı ritüelleşmiş bir okumadan el

de ettikleri kadardı. 1950 ve 60'lı yıllar arasında geleneksel medreselerin kapan

masıyla Farsçanın yavaş yavaş unutulması, Sirıcan'daki İslam ve tasavvufkültü

rü üzerinde feci sonuçlara neden olmuştur, şu kadar,ki asırlardan beri Dogu Tür,-
, '• 

kistan'da okunmuş olan tasavvufun klasik metirıleri bugünün inançlı insanlan ve 

sıltileri tarafından ulaşılamaz hale gelmiştir. Bu metinlerin büyük çogunlugu 

Hind kıtasından gelmekteydi. Özellikle taş basma eserler, 19. yüzyıldan itibaren 

Orta Asya pazarlannı doldurmuş ve Hindde üretilen din ilimlerinin (tasavvuf, ke

lam, fıkıh vs.) hızlı bir şekilde ve geniş çaplı yayılmasına katkıda bulunmuştu.39 

20. yüzyıldan itibaren Farsçanın, Orta Asya'nın genelinde gerilemesinin, en azın

dan iki nedeni vardır: Urduca'nın karşısında Farsçanın din dili statüsünü yitir

mesi40 ve Orta Asya ile alt-kıta arasındaki degişinılerin, SSCB ve Çin Halk Cum

huriyeti'nin kurulmasıyla sona ermesi. Buna karşılık Ahmed Sirbindi'nin Mektü

bdt'ı, Arapçaya çevrildigi için, bu dil aracılıgıyla sı1fi çevrelerde ilgi merkezi ol

maya devam etmiştir. Bugün bile, Nakşibendi Tatar Muhammed Murad al-Man

zilavi'nin 1899-1900'"da Mekke'de yayımlanan tercümesi kullanılmaktadır ki 

Urumebi ve Taşkent'te Nakşibendi şeylerinin elinde bu eserin yeni baskılannı 

gördüm. Mesnevf'ye gelince, Arapça tercümesinin olmaması nedeniyle kaçınıl

maz bir çöküş içerisine gimıiş, Mesııevf ögretimi de Farsçasına ulaşabilenlerin 

azalmasıyla, gittikçe yok olmaya yüz tutmuştur. 

Urumebi'de karşılaştıgun bir talebesine uzun yıllar önce bıraktıgr bir kopyasımn yar

dımıyla, Mesnevi'nin Şa.Iı-ı Mardan tarafından Turfan'da kullanılan nüshasını tespit etme 

firsatı buldum Diger taraftan bu, kesinlikle, Eyyüb Kari'nin, 1940-1960 yıllan arasında 

Khangdi medresesinde kullandıgr Mesnevi'yle aynı nüshaydı. Söz konusu nüsha, Kanpur'da 

1331/1912-1913 tarihinde basılmış birHind taşbasuıasıdır. 6 ciltlik bu nüsha, Muhanım

med 'Abd al-Mecid adında biri tarafindan hazırlanmış ve sayfa kenarlaruıa şerhler düşill-

39 Dmitriev 1962: 239-254. 
40 Bkz. Amiri 1995: 128-129, 153-157. 
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müştür.41 Benim incelediğim nüsha, şu andaki salıibinin söylediğine göre, Turfan medrese

sinden gelmek:teydi ancak, kapağında yazılı bir nota göre, 1936 yılında Kaşgar bölgesinde 

(Balada-yi Kaşgariyya) satın alınmış 1500 adet nüshadan biriydi. Satın alan, Kaşgar'lı bir ki

tapçı belki de Khangdi medresesi adına çalışan bir komisyoncuydu. 

40'lı yıllardan beri, Nakşibendiyye-Silibiyye'nin aktardıgı şekliyle Mesııe

vi okuma ve şerh etme gelenegi sadece Sincan'lı Türkçe konuşan Müslümanlara 

degil, bu bölgenin çinli Müslümanianna (Hui/Dungan), Eyyı1b Kan'nin ve Şah-ı 

Mardan'ın derslerini takip etmiş Gansu ve Ningxia kökenli Müslümanlara da hi

tap etmekteydi. Onlar da süfi medreselerinin kapatılmasının ve Farsçanın unu

tulmasının, dolayısıyla Mesııevi okumalannın ortadan kaybolmasının kurbanıy

dılar. Urumchi'deki Çin Shansi Camii'nin yakınındaki dini kitaplar satan dükkan

lar, süfilikle ilgili kitaplan, Hind ve Tatar taşbasmalarının yeniden basımlannı kı

sacası oldukça zengin çeşitleri okuyucuya sunmaktadırlar. Ancak bu kitapçılar

da Mesııevi ki bilinıniyor degildir, bulunmamaktadır. Nedeni de, Hui bir satıcının 

açıklamasına göre, Müslüman Çinlilerin Farsça bilmemelennden dolayı, çok az 

talep ediliyor olmasıdır. Buna karşılık buralarda, Muhammed Murad al-Manzila

vi tarafından çevrilen Mektubiit'ın Arapçası bulunmaktadır, 

Sincan Nakşibendüeri arasında Mesnevi ve Mektübat'ın birlikte okunması

nın nedenlerini somut bir şekilde ortaya koymak kolay degildir. Belki de Alımed 

Sirbindi'nin eserinin aşın ciddiyeti, Mesııevi'nin şiirsel dilinin yumuşaklıgıyla ve 

sembolik ifade şekliyle tamamlanmış olmaktadır. Mesııevi, kesinlikle Kur'an'da

ki önemli bölümleri, bir tefsir gibi yorumlanııştır,42 bununla birlikte gündelik ha

yatla ilgili olaylara, özellikle de mistik ve irfani hakikatıere deginmiştir. Buna 

karşılık, dinin ahkamıyla ilgili konulara temas etmemiştir. Mektubat ise, Nakşi

bendüigin, İslam şeriannın ve hukukunun hükümleriyle uyumlulugunu ispatla

yan tüm teknik ve kuramsal özelliklerini sistemleşirerek ortaya koymuştur. So

nuç olarak, Cami tarafından "Farsça Kur'an" ismiyle tanımlanan Mesııevi'den 

başka hangi kitap Kur'an'la ilişkilendirilebilir ve Mektılbtlt'a eşlik edilebilirdi ki ... 

"Kur'an'ın manasını sadece Kur'an'dan sor" (Mesnevi, V, 3129) 

Çeviren: Fatih Usluer 

41 Mothnovi shorif1912-13; Bihzadi 2001: 10-11 'nin işaret ettiği bu nüsha, nadir 
ve az tanınan bir nüshadır. 
42 Güllüce 1999: 45, 48, 284. 
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