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Sufi Path of Love adlı eserinde (New 
York ı 983) Meşnevfyi varlık, bilgi ve sü
lük halleri açısından incelemiştir. Eserin 
günümüzde Avrupa ve özellikle Ameri 
ka'da tanınmasında "new age" ya da 
"new spritiualism" akımına mensup Ro
bert Bly, Co leman Barks, John Abel M oy
ne, Andrew Harwey ve Deepak Chopra 
gibi popüler mistik şairlerin Meşnevi 
uyarlamalarının büyük etkisi vardır. Bu 
uyarlarnalardan Ka bir ve eşi Camille Hel
minski'lerin çalışmaları tasawufi görüş
leredaha sadıktır (Lewis. s. 578-612). 

Meşnevfnin George Rosen tarafından 
yapılan ilk Almanca tercümesi l. ciltten 
1371 beytin manzum çevirisini ihtiva 
etmektedir (Leipzig 1849) . Eseri oğlu 
Friedrich Rosen, bir giriş ilave ederek 
Mesnevi ader Dopelverse des Scheich 
Mevlana Dschalal ad Din-Rumi (Mün
chen ı 9 ı 3) adıyla yayımlamıştır. Alman 
tarih felsefecisi Johann Gottfried Herder, 
Avrupa'da Hafız ve Sa'di çevirileriyle ara
lanan Doğu kapısının Joseph von Ham
mer- Purgstall'in Meşnevi çalışmalarıyla 
ardına kadar açıldığını söyler. Annemarie 
Schimmel'e göre Batı dünyasına Meşne

vi'yi yüzeysel de olsa başta Hammer ol
mak üzere üç Avusturyalı (diğerleri Hus
sard, Rosenz Weig) ve iki Prusyalı (Thol u ek 
ve George Rosen) tanıtmıştır. Hammer'in 
çevirileri XIX. yüzyıl Alman düşüncesi ve 
hıristiyan ilahiyatında Doğu'nun varlık an
layışının kavramlmasında etkili olmuştur. 
Alman Protestan papazı Tholuck, Meşne
vfyi panteistik teosofi düşüncesi içeri
sinde konumlandırmış ve Maniheist ya
ratılış teorisini yansıtan bir metin olarak 
değerlendirmiştir. Meşnevi'yi Tholuck ve 
Hammer'in öğrencisi Friedrich Rückert'in 
çevirileri vasıtasıyla tanıyan Hegel, Felse
fi Bilimler Ansiklopedisi'nin "Panthe
ism" maddesinde Rückert'in çevirisinden 
alıntılarda bulunmuştur. Almanca'da 
Meşnevi çalışmaları Hellmut Ritter'in 
istanbul'da keşfettiği Meşnevi yazma
larını toplaması ve kısmi çevirileriyle de
vam etmiştir. XX. yüzyılın ikinci yarısın
da Martin Buber, W. von der Porten. Jan 
Rypka, Hanns Meinke, Cristoph Bürgel, 
Fritz Meier'in Meşnevi üzerine inceleme
lerinin yanı sıra Almanca'da en önemli 
Meşnevi çalışmaları Annemarie Schim
mel tarafından yapılmıştır. Meşnevfnin 
Almanca'ya tam tercümesi Kaveh Dalir 
Azar'a aittir (1-11, Köln 1999; lll-IV, 2000; V
VI, 2001) . 

Fransızca'da Meşnevi çalışmaları 

Avusturyalı diplomat Jacques van Wal
lenbourg (ö. 1806) ile başlar. Van Wallen-
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bourg'un tercümesini istanbul'da ta
mamladığı, ancak eserin 1799'da çıkan 
Pera yangınında kaybolduğu belirtilmek
tedir. Meşnevfden yapılan ilk Fransızca 
çeviri F. Baudry'in 1857'de yayımlanan 
Musa- Çoban hikayesinin tercümesidir. 
Eva de Vitray-Meyerovitch ile iranlı Mur
tazavi'nin ortak çalışmasının ürünü olan 
Fransızca ilk tam Meşnevi tercümesi 
Masnavi as Mathnawi: la quete de 
l'absolu adıyla yayımlanmıştır (Monaco 
1990) . En son tercüme Christer Gabriel 
Oxenstierna'ya aittir (1-111, Kazı Publica
tions 2002) . Ahmet Kutsi Erguner ile Pier
re Maniez'in hazırladığı Meşnevi anto
lojisi Le Me sn evi: 150 cantes soufis adlı 
kitap Fransızca'daki en son tercümeler
den biridir. 

Meşnevi'nin hemen bütün dünya dil
lerinde tercüme veya antolojileri bulun
maktadır. ispanyolca'da Oscar Zorilla An
tonia Lopez Ruiz ve Juon Vivanco, ital
yanca'da A. Bausani, Felemenkçe'de R. 
Van Brakell Buys, isveççe'de Alex Eric 
Hermelin ve U Ila Olsson. Çek dilinde Jiri 
Becka ve Josef Hirsal, Rusça'da Naum 
Grebnev'in, Grekçe'de Gregoriou D. Zia
ka, Japonca'da 1bshihiko lzutsu ve ibra
nlce'de Hanah Ginguld'un kısmi çevirileri 
bulunmaktadır (Lewis, s. 612-615). 

Son devirde Saraybosna mesnevihan
larından Mehmed Cemaleddin Çauşeviç, 
Muyaga Merhem iç ve Kadiri Şeyhi Hacı 
Feyzullah Hacıbayriç Meşnevfyi Boşnak
ça'ya çevirmişlerdir (Trako, s. 143-146; 
M uzbeğ, s. 169-173). Hacıbayriç. gelenek
sel Osmanlı Meşnevi çalışmalarının Batı 
dünyasındaki son temsilcilerinden biri 
olup Meşnevfnin ilk iki cildini tercüme 
etmiştir (1-11, Sarajevo 1985-1987). 
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li! SEMİH CEYHAN 

MESNEviHANE TEKKESİ 

İstanbul Çarşamba'da 
ı!feşnevi öğrenimi için kurulmuş tekke.:J 

Kaynaklarda Darülmesnevi Tekkesi ola
rak da anılır. istanbul'un Fatih ilçesi Çar
şamba semti Tevkii Cafer mahallesinde 
batıda Tevkii Cafer Mektebi sokağı, gü
neyde Mesnevihane caddesi, doğuda San
caktar Yokuşu, kuzeyde Fener Rum Erkek 



Lisesi'nin arsasının kuşattığı bir mekan 
üzerinde yer alan mesnevlhane. aynı yer
de bulunan Murad Molla Nakşibendl Tek
kesi'nin üçüncü postnişini. Sultan Ahmed 
Camii cuma vaizi ve İstanbul'un önde ge
len mesnevlhanlarından olan Mehmed 
Murad Efendi tarafından tesis edilmiştir 
(Cevdet, IV, 17). İnşası1260 (1844) yılında 
tamamlanan mesnevlhane 9 Muharrem 
1261 (18 Ocak 1845) Cuma günü Sultan 
Abdülmecid 'in de katıldığı bir törenle 
açılmıştır. Ertesi gün 1 o Muharrem olma
s ı dolayısıyla açılışta Şeyh Mehmed Mu
rad Efendi "Ehl-i beyt"e dair Şura suresi
nin 213. ayetinin tefsirini yapmış. ardın
dan m ersiyeler okunmuştur. Murad Molla 
Tekkesi'nde Şeyh Mehmed Murad Efen
di'den Meşnevi dersleri alan Cevdet Pa
şa'ya mesnevlhanenin açılış merasimin
de mesnevlhanlık icazeti verilmiştir. Mes
nevlhanenin İstanbul'da açılan son darül
mesnevl olduğu kaydedilmektedir (Kara, 
s. ı 09) Mesnevlhanenin açılış merasimi
ne dair Vekayi'name adlı eserinde geniş 
bilgi veren Mehmed Murad Efendi kitap
larını şeyhi bulunduğu Murad Molla Tek
kesi'nin kütüphanesine vakfetmiş. mes
nevlhane açıldıktan sonra burada Darül
mesnevl Kütüphanesi olarak tanınan bir 
kitaplık tesis ederek çeşitli kitaplar ba
ğışlamıştır (Gökmen, s. 18). 

Mesnevihane Tekkesi 'nin mescid -tevhidhanesi- Çarşam
ba 1 Istanbul 

Mesnevihane 
Tekkesi'nin 

mescid kapısı 

üzerindeki 
kitabe 

Mesnevlhane, kuruluşunda dershane 
olarak kullanıldığı anlaşılan mescid, bu
nun yanı sıra bağımsız bir tevhidhane, 
sekiz adet derviş hücresi. kütüphane, şa
d ırvan . cümle kapısı . su haznesi, çeşme. 

mutfak ve selamlık dairesinden oluşmak
taydı. İnşasından kısa bir süre sonra mes
cid- dershaneye bir minare eklenmiş . 

muhtemelen Şeyh Mehmed Murad Efen
di'nin ölümünün ardından (27 Şe vval 

1264 1 26 Ey! ü 1 1848) kabrini n üzerine 
türbeyapılmıştır. 1268'de ( 1852) II. Mah
mud'un başkadını Nevfidan Kadınefendi 
avluya bir kuyu bileziği vakfetmiştir. Ya
p ılar. tekkelerin kapatılmasından ( 19 2 5) 

sonra özgün kullanımlarını yitirdi ki eri için 
harap olmaya başlamış; tevhidhane, se
lamlık. derviş hücreleri. kütüphane ve 
mutfak yıkılarak bunlardan boşalan ala
nın bir kısmına bir imam meşrutası inşa 
edilmiştir. 1968'de onarım geçiren mes
cid-dershane günümüzde cami olarak 
kullanılmaktadır. 

Arsanın güneybatı köşesinde Mesnevl
hane caddesine açılan cümle kapısı. bu
nun yanına sırayla su haznesiyle çeşme ve 
Mehmed Murad Efendi'nin türbesi. cüm
le kapısının batı yönüne Tevkil Cafer Mek
tebi sokağı boyunca kuzey -güney doğrul

tusunda derviş hücreleriyle tevhidhane, 
arsanın ortasına da mescid- dershane 
yerleştirilmiştir. Mesnevlhaneyi oluşturan 
yapı l arda ll. Mahmud döneminden itiba
ren Osmanlı mimarisinde et kisi hissedilen 
empire üsiGbunun izleri görülmektedir. 

Yanlardan pilastrların kuşattığı cümle 
kapısının yuvarlak kemeri üzerinde hat 
tat Ali Haydar Bey'in ta'lik kitabesi ("Ha
za daru tedrlsi'l-Mesnevl li-Hazreti Mev
lana Celaliddln er-Rum! kuddise sırru

hü's-saml ") tekkenin özelliğini ve inşa t a
rihini verir. Günümüzde kapıyı taçlandı
ran üsiGpsuz beton saçağın yerinde za
manında ahşap bir saçağın yer aldığı ke
sindir. Kareye yakın dikdörtgen (8.40 x 
7,40 m.) bir alanı kaplayan mescid-ders
hane, duvarları moloz taş ve tuğlayla örül
müş, kapı ve pencereleri kesme küfeki-
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den sövelerle çerçevelenmiş. kırma çatılı, 

sıradan bir mescid yapısıdır. Kapalı son 
cemaat yerinin basık kemerli kapısı önün
deki ahşap saçak sonradan iptal edilerek 
yerine cephenin görünümünü bozan bir 
beton sundurma oturtulmuştur. Kapı
nın üzerinde " Hakkı" mahlaslı bir şa i re 

ait Ali Haydar Bey'in 1260 (1844) tarihli 
ta'lik inşa kitabesi bulunmaktadır. İçinde 
mahfi! bulunmayan harimin duvarların

da ikişer adet dikdörtgen pencere. doğu 
ve batı duvarlarındakilerin arasında birer 
dolap nişi. güney duvarındakilerin ara
sında da yarım daire planlı ve yuvarlak 
kemerli mihrap yer alır. Çubuklu olan ah
şap tavanın merkezindeki basit, yuvarlak 
göbek dışında süslemeye yer verilmemiş
tir. Son cemaat yerinin kuzeybatı köşe
sinde yükselen minarenin kare planlı ka
idesinde bir sıra kesme küfeki ve iki sıra 
tuğladan oluşan almaşık örgü, silindir bi
çimindeki gövde ve peteğinde ise tuğla 
örgü kullanılmış. şerefe basit demir par
maklıklarla kuşatılmış . konik ahşap kü
lah kurşunla kaplanmıştır. Yapıda teşhis 
edilen en ilginç mimari ayrıntı Mevlevl 
sikkesi biçimindeki minare alemidir. 

Dikdörtgen prizma biçimindeki tuğla 
örgülü su haznesinin avluya bakan batı 
cephesinde küçük bir mermer çeşme yer 
alır. Çeşmenin dikdörtgen ayna taşı dal
galı şerit kabartmasıyla çerçevelenmiş

tir. Tekkenin banisi Şeyh Mehmed Mu
rad Efendi 'nin ahşap sandukasını barın

dıran türbe ufak boyutlu (5,30 x 3,50 m.), 
tuğla duvarlı. kırma çatılıdır. Güney cep
hesinde dikdörtgen kapı, doğu ve kuzey 
duvarlarında avluya bakan ikişer dikdört
gen pencere. batı cephesinde de Mesne
vlhane caddesine açılan aynı biçimdeki 
hacetpenceresi bulunur. Söz konusu pen
cerenin üzerine Mehmed Murad Efendi'
nin adını ve vefat tarihini veren ta'lik hat
lı küçük bir kitabe iliştirilmiştir. Altıgen 

prizma biçimindeki şadırvan haznesinin 
yüzleri dalgalı şerit kabartmalarıyla çer
çevelenmiş, bunların köşelerine ayrıca 

muslukların altına ve üstüne rozet ler 
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konmuştur. Sonradan betona dönüştü
rüldüğü anlaşılan ahşap çatı altı adet dai
re kesitli ve dor başlıklı ince mermer sü
tun tarafından taşınır. Silindir biçimin
deki kuyu bileziğinin üzerinde 1268'de 
( 1852) Nevfidan Kadınefendi tarafın
dan yaptırıldığını belgeleyen mensur. sü
lüs bir kitabe vardır. Türbenin güney yö
nünde halen mevcut olmayan selamlık
kütüphane kanadının bulunduğu tahmin 
edilebilir. Küçük boyutlu. ahşap duvarlı. 
basit bir yapı olduğu bilinen tevhidhane 
de günümüze intikal etmemiştir. Ahşap 
küçük birimlerden ibaret olan derviş hüc
relerinin avluya açılan dikdörtgen kapı
lara ve pencerelere sahip bulunduğu bi
linmektedir. 
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MESNÜN 

(bk. SÜNNET). 

MESRÜK 
( ..;,..,....,.ıı) 

Bilinen ravisi dışında 
bir kimseye nisbet edilen hadis. 

ı 

_j 

_j 

Sözlükte "çalı nmış" manasma gelen 
mesrCık kelimesi, hadis terminolojisinde 
bir ravinin rivayeti olarak meşhurken ri
vayeti garip göstermek. ona ilgi çekmek 
veya daha başka bir maksatla asıl ravisi 
yerine aynı tabakadan başka bir raviyi 
koymak suretiyle rivayet edilen hadisi ifa
de etmektedir. Mesrük. "bilinen muteber 
hadis tahammül yollarından biriyle alın
mayan. rivayet yetkisi bulunmayan bir 
ravinin naklettiği hadis" şeklinde de tarif 
edilmektedir. 
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Mesrük kelimesi bir hadis çeşidi anla
mını kazanmadan önce aynı kökten ge
len "sariku'l-had!s" (hadis hırsızı) ve "yesri
ku'l-had!s" (hadis hırsızlığı yapar) ifadeleriy
le cerh lafzı şeklinde kullanıimıştır. Hadis
leri yazılı veya şifah! olarak bir hocadan 
dinleyip almanın büyük önem taşıdığı 
ll (VIII) ve lll. (IX.) yüzyıllarda iyi niyetli ol
madıkları tesbit edilen bazı şahısların gö
rüşmedikleri kimselerden nakilde bulun
dukları veya bir şeyhin hadislerini başka 
bir kişiye nisbet ederek naklettikleri gö
rülmüş . bu davranışları sebebiyle de ha
dis hırsızı diye cerhedilmişlerdir. "Sirka
tü'l-had!s 1 serikatü'l-had!s" (hadis hırsız
lığı ) ifadeleri hadis kaynaklarında çokça 
kullanılmaktadır. Yahya b. Main'in belirtti
ğine göre (et-Tarff) , ı. ı 3 ı). İbn Cüreyc ve 
Ma'mer b. Raşid ile karşılaşmadığı halde 
onların hadislerini Hişam b. Yusuf vası
tasıyla duymuş gibi nakleden Mutarrif b. 
Mazin es-San'anl'nin durumu açığa çı
kınca cerhedilmiştir. Yine Yahya b. Main. 
Abdullah b. Mübarek'ten aldığı bazı ha
disleri onun hocalarından duymuş gibi 
nakleden Eyyüb b. Süveyd er-Remll'yi de
ğerlendirirken "kane yesriku'l-ehad!s" 
(hadis hırsızlığı yapardı) ifadesiyle cerhet
mektedir. Hicretin ilk üç asrında (VI-IX. 
yüzyı ll ar) hadis ilmi açısından büyük önem 
taşıyan bu konu üzerinde muhaddisler ti
tizlikle durmuşlardır. Bunlar Hammad b. 
Amr en-Nas!bl. İbrahim b. Ebü Hayye'I
Yese'. Behlül b. Ubeyd ei-Kind! ve Mu
hammed b. Yez!d et-Tarsus! gibi yalan
cıların hadis hırsızlığı yaptıklarını ortaya 
çıkarmış ve bu tür rivayetlerine mesrük 
adını vermişlerdir. 

IV (X) ve V. (Xl.) yüzyıllarda hadislerle 
senedierinin tamamen tesbit edilip kay
naklara geçirilmesinden, hadislerin şeyh 
yerine kitaptan alınıp senedsiz olarak ri
vayet etme geleneğinin yaygınlaşmasın
dan sonra hadiste sirkat meselesi önemini 
yitirmiş. mesrük hadis çeşidi de kaynak
larda bilinen örnekleriyle kalmıştır. Nite
kim Hakim en-Nisabürl. Hat!b el-Bağda
d!. İbnü's-Salah eş-Şehrezürl. Nevevi ve 
Zeynüddin el-lraki hadis usulüne dair 
eserlerinde mesrük hadise temas etme
mişlerdir. Günümüzde yazılan hadis usu
lü kitaplarında mesrük hadis m akl Gb ha
disi e birlikte ele alınmaktadır. Şemseddin 

es-Sehavl'ye göre cerhin üçüncü merte
besindeki bir ravinin rivayeti olan mesrük 
hadis, içinde yalan barındırdığı için mu
haddislerce bir çeşit mevzü hadis kabul 
edilmiştir. 
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~ MEHMET EFENDİOGLU 

MESRÜK b. ECDA' 
(c~Yı ..:ı-ı ..;,_,..ol 

Ebu Aişe (Ebu Ümeyye) MesrCık 
b. el-Ecda' b. Malik 

ei-Hemdanl el-Vadi! ei-Kufl 
(ö. 63/683 [?]) 

Kilfe ekolüne mensup muhaddis 
ve fakih tabii. 

.J 

Hicret yılında (622) doğduğu anlaşıl
maktadır. Aslen Yemenli olup büyük tabi
llerden ve muhadramündandır. Mensup 
olduğu Hemdan kabilesinden bir grup 
İslam fetihleri sırasında Küfe'ye yerleş
mişti. Vadi! nisbesi de bu kabilenin Vadia 
koluyla ilgilidir. Annesi cengaver sahabi 
Amr b. Ma'd!kerib'in kız kardeşidir. Mes
rük küçüklüğünde çalınıp daha sonra bu
lunduğu için bu adı almıştır. Babası Ecda' 
İslamiyet'i kabul etmiş, kendisi de Resüc 
lullah 'ın vefatından önce müslüman ol
makla beraber Medine'ye Hz. Ebu Be- . 
kir'in hilafeti döneminde gitmiş , onun ar
kasında namaz kılmış. Hz. Ömer ve Ali ile 
de görüşmüştür. Hz. Ömer ona adını sor
muş. babasının adının Ecda' olduğunu 
öğrenince ResGl-i Ekrem'in, "ecda' şey
tandır" dediğini (Ebu Davüd, "Edeb". 62) 
söyleyerek adını Mesrük b. Abdurrahman 
olarak değiştirmiş. divana da bu şekilde 
kaydedilmiştir. Hakim en-N!sabür! ve Ze
heb! onu tabiinin ikinci tabakası içinde 
saymıştır. Hz. Aişe'nin kendisini eviadı gi
bi sevmesi dolayısıyla M esr ük kızına Aişe 
adını koymuş. bu sebeple de Ebü Aişe 
kGnyesiyle anılmıştır. 

Mesrük Hz. Ebü Bekir. ömer. Ali. Muaz 
b. Cebel, İbn Mes'Gd. Übey b. Ka'b, Zeyd 


