
Tarihin akışı içinde milletler, yaşadıkları dönemin 
şartları ve birikimine göre eserler vücuda getirirler. 

Bu eserler mevcut birikimi ortaya koyduğu gibi, daha 
ileriye götürmeyi hedefleyen fikirler ve görüşleri de ihti-
va eder. Sonraki nesiller tarafından devralınan bu tarihi 
ve kültürel birikim doğru biçimde anlaşılır ve değerlen-
dirilebilirse, devralınanı daha üst basamaklara taşımak 
mümkün olur. Bu yolla milletlerarası kültürel yarışta yer 
almak, rekabet etmek, hatta öne geçmek mümkün ola-
bilir. 

Böyle bir kültürel terakkinin ilk adımı toplumu bu biri-
kimle buluşturmaktır. Milletlere ait dinî, tarihi ve kültü-
rel mirası oluşturan eserler, o milletin hafızasını meydana 
getirir. Gerçek kimliğini, benliğini, kültürünü tanımak 
bu kültürel mirasla buluşmakla sağlanabilir. Kocaelili 
Âlimler adlı çalışmamız böyle bir anlayışın, hassasiyetin 
ve kaygının eseridir. Kocaeli şehrinde doğmuş, yaşamış 
ve bu topraklarda hizmet etmiş, eser telif etmiş bazı ilim 
adamları ve onların bazı eserleri bu çalışmada hem ilim 
çevresinin hem de toplumumuzun dikkatlerine sunul-
muştur. Elbette bu çalışmaya konu edilen isimlerin dı-
şında daha nice isimler de bulunmaktadır. Bu eser, bir 
başlangıç ve ilk adım çalışması niteliğindedir. 
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ÖNSÖZ 

 

Milletler sonsuz bir çizgi üzerinde yaşar. Bu çizgi üzerindeki yürüyüş esnasında 
millet, kendi nesillerine elindeki birikimleri devreder. Bu devir-daim kesildiği zaman 
milletlerin can damarı kesilmiş demektir. Bu sebeple bu çağda yaşayan insanlarımı-
zın geçmiş birikimleriyle muhakkak buluşması ve onu devralması olmazsa olmazdır. 

İnsanlar hangi statüde olursa olsun kendilerinde yüklü bulunan dinî, kültürel ve 
millî kodlarla hareket ederler. Bunun farkında olmadığı zaman bu kodlar bilinç 
altında bulunur ve yine nispeten aktiftir. Ancak insanlar, kodlarının farkında olduğu 
zaman bunlar, tam anlamıyla aktif hale gelir ve insanlarda şuur halini oluşturur. 

Kocaelili Âlimler adlı çalışmamız böyle bir anlayışın, hassasiyetin ve kaygının 
eseridir. Kocaeli’nde doğmuş, yaşamış ve buralarda hizmet etmiş eser sahibi bazı ilim 
adamları ve onların bazı eserleri bu çalışmada hem ilim çevresinin hem de toplumu-
muzun dikkatlerine sunulmak istenmiştir. Elbette burada zikredilen isimlerin dışın-
da daha nice isimler de bulunmaktadır. Bu eser, bir başlangıç ve ilk adım çalışması 
niteliğindedir. Adı tarihin sarı sayfalarında kalan, kendi zamanında toplumu ve ilim 
çevresini beslemiş, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamış ecdadımız olan 
bu güzide ilim adamlarının isimlerini unutulmaktan kurtarmak ve tanıtmak bu 
çalışmanın ilk amacıdır. 

Bu çalışmamızda bir yandan bazı âlimlerimizin hayatlarını, bazılarının eserle-
rini okuyacaksınız. Belki bazılarının geçtiği sokaklardan geçiyor; namaz kıldığı 
yerlerde namaz kılıyor, soluklandığı yerlerde soluklanıyor ve okuduğu yerlerde 
okuyorsunuz. Aslında tarih, sizsiniz. Geçmişle bir araya gelmek bizi tarihin akışına 
dahil etmektedir. Ayrıca bizi, tarihin aktif bir aktörü haline getirmektedir. Bu ne 
demektir? Bu, bizim de tarihin karşısında bir sorumluluğumuz var demektir. Zira 
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geçmiş birikim, bir eğlence olsun diye okunmaz ve tanınmaz, bilakis bize bir 
sorumluluk versin diye okunur ve tanınır. Dolayısıyla bu çalışma diğer yönüyle 
bizim kim olduğumuzun ve nasıl bir role sahip olmamız ve nasıl bir oyun kurucu 
olmamız gerektiğinin ip uçlarını vermektedir. Bizlere sorumluluk yüklemeyen, 
bizlerde harekete geçme aşkı oluşturmayan hiçbir çalışma gerçek çalışma değildir; 
hiçbir okuma da gerçek okuma değildir. 

Her çalışmanın ardında gizli kahramanlar vardır. Bu çalışmayı destekleyen ve 
teşvik edenler arasında Kocaeli Üniversitemiz bulunmaktadır. 31.03.2017-23.12.2018 
tarihleri arasında yaptığımız 26817’nolu Kocaelili Alimler projesinde katkılarından 
dolayı Kocaeli Üniversitesi BAP Birimi’ne teşekkür ederiz. 

Temennimiz odur ki bu küçük çalışma, daha nice önemli işlerle öreceğimiz 
büyük yapımız için bir mütevazı tuğla olsun. 

 

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN 
Kocaeli Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dekanı 

 



 

 

 

OSMANLI TOPLUMSAL HAYATI ve KOCAELİLİ ÖNEMLİ 
ŞAHSİYETLER 

Sefer YAVUZ 

GİRİŞ 

Kocaeli, İstanbul ve Anadolu’yu birbirine bağlayan aynı zamanda Asya ve 
Avrupa kıtalarının geçiş bölgesi niteliğinde bir konumda yer almaktadır. Bu nedenle 
tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Konumunun getirdiği ticari ve 
askerî avantajlar son derece önem arz eder. Bu önem, bölgenin Selçuklu ve Osmanlı 
egemenliklerine girmesinden sonraki zamanlarda da artarak devam etmiştir. 
İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethinden ve Osmanlı başkentinin buraya 
taşınmasından sonra, başkenti Anadolu’ya bağlayan yolların ilk ve en önemli şehri 
haline gelmiştir.1 Anadolu’dan gelen kervanların ve yolcuların mutlaka uğramak 
zorunda olduğu, bu nedenle birçok han ve kervansarayın inşa edildiği2, ekonomik ve 
sosyal hayatın son derece çeşitlilik ve zenginlik arz ettiği bir merkez konumundadır. 
Örneğin Kocaeli sınırları içinde kalan Gebze’nin Fatih Sultan Mehmet zamanında, 
en önemli sancaklardan olduğunu görüyoruz.3 

  

                                                                 
  Doç. Dr. Kocaeli Üniv. İlahiyat Fak. Din Bilimleri Anabilim Dalı, sefer.yavuz@kocaeli.edu.tr 
1  Darkot, Besim “İzmit”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay. İstanbul 1988, V/2, 1252. 
2  Ümit Ekin, “Seyahatnamelerdeki İzmit ile İlgili Bilgiler Nasıl Değerlendirilebilir? (16. ve 17. 

Yüzyıllar)”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Ed.; Haluk Selvi, 
M. Bilal Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015), I: 254. 

3  Enver Konukçu, “Akçakoca, Akçakocalılar ve Kocaeli”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli 
Tarihi Sempozyumu Bildirileri, , Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015), I: 
141. Ayrıca şehrin İstanbul ve Anadolu arasında köprü olma özelliğinin Milli Mücadele döneminde 
de devam ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız; Gülfettin Çelik, 16-19. Yüzyıllarda 
Gebze (Sosyo-Ekonomik Bir İnceleme), (Kocaeli: Özel Gebze Eğitim Matbaası: 2003), 106. 



12 KOCAELİLİ ALİMLER 

Bu stratejik konumun şehre ve şehir tarihine bir başka katkısı da İstanbul’u ve 
Osmanlı toplumunu görmek üzere yola çıkan çoğu yabancı seyyahın uğrak noktası 
olmasıdır. 1548’de Kanuni’nin İran seferine gitmekle görevlendirilen D’Aramon, 
isimli seyyah Anadolu’ya gitmek üzere İstanbul’dan yola çıkmış ve doğal olarak 
geçerken İzmit’e uğramıştır. Yine 1555’te bir başka isim Kanuni ile görüşmek üzere 
Amasya’ya giden Busbecq ve onunla birlikte seyahat eden Hans Dernschawm hem 
gidiş hem de dönüşte aynı güzergâhı takip ederek Kocaeli’den geçmiştir. 
Dernschawm’ın, yazdıklarından bu güzergahtaki yolların iki arabanın aynı anda 
geçebileceği kadar geniş ve kaldırım taşı döşeli olduğunu anlaşılmaktadır.4 Ayrıca 
Evliya Çelebi şehrin doğal zenginliklerinden olan orman kaynaklarına vurgu 
yapmaktadır.5 

II. Beyazıt döneminde meydana gelen 1509 depreminde şehir büyük zarar 
görmüştür. Yine 1567 depreminde pek çok ev çökmüş ve bir kısmı da hasar 
görmüştür. Şehrin XVIII. yüzyılda da yine bazı doğal afetlerle maruz kaldığı önemli 
tahribatlar gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 1719 yılında meydana gelen büyük 
depremde Yalova’dan Düzce’ye kadar olan bölgede 4000 kişinin hayatını kaybettiği, 
şehrin büyük bir bölümünün yıkıldığı, ayrıca Gümrükhane’nin deniz suları altında 
kaldığı ve şehrin büyük camilerinden Mehmet Bey Camii ile yine önemli camilerden 
Pertev Paşa Camii ve külliyesinin kısmen zarar gördüğü belirtilmektedir.6 

1. Sosyo-Ekonomik Hayat 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde önde gelen sanayi merkezlerinden biri 
olmasa da İzmit halkının refah düzeyinin oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır.7 
Şehrin sosyoekonomik hayatında İstanbul’un önemli etkileri bulunduğunu belirt-
miştik. Büyük bir nüfus potansiyeline sahip olan İstanbul’un ihtiyaçlarını karşılama-
da ilk başvurulan dolayısıyla yönetim tarafından da özen gösterilen bir sancak 

                                                                 
4  Ayrıntılı bilgi için bk.; Ekin, “Seyahatnamelerdeki İzmi ile İlgili Bilgiler Nasıl Değerlendirilebilir?”, 

I: 254. 
5  Ayrıntılı bilgi için bk.: Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Haz.: Zekeriya Kurşun, Seyit Ali 

Kahraman,Yücel Dağlı, (İstanbul: Yapı Kredi Bankası Yay, 1999), II: 40. 
6  İdris Bostan, “İzmit”, DİA, (İstanbul: TDV, 2001), XXIII:537 
7  Bk.; Ebubekir Ayan, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da 

Sanayileşme Çabalarının Analizi”, İnsan&İnsan, XI:3, (2016): 5. 
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konumundaydı. Kocaeli’nin sağladığı lojistik destek kalemlerinin başında orman 
ürünleri gelmektedir. Şehrin orman kaynakları bakımından oldukça zengin olduğu 
anlaşılmaktadır. Öyle ki, Evliyâ Çelebi şehrin doğusundaki dağlarda bulunan 
ormanlardan dolayı İzmit’in “ağaç denizi” olarak isimlendirildiğini belirtmektedir.8 

Belki de bütün dünyada olduğu gibi orman ürünleri, Osmanlı Devleti’nin 
ekonomik hayatında da önemli bir yere sahip olmuştur. Orman ürünlerinin ihtiyaç 
duyulduğu alanların başında donanma gelmekteydi. Daha sonra ısınma ve bazı sınai 
kuruluşlarda kullanılmak üzere yakacak temini belli başlı kalemlerdir. Kocaeli 
konumu itibariyle doğal bir liman niteliğindeydi. Orman zenginliği başta olmak 
üzere doğal liman özelliği de taşıması nedeniyle olsa gerek şehrin ekonomik hayatı 
yüzyıllar boyunca gemicilik ve kereste ticareti ile buna bağlı imalatlar ve meslekler 
üzerinde yoğunlaşmıştır.9 

Orman ürünlerinin başında çeşitli amaçlar için üretilen kereste10, ağaç liflerin-
den elde edilen boya ve yakacak amacıyla elde edilen odun ve çıralar gelmektedir.11 
Kereste ve ağaç ürünlerinin bir kısmı İzmit tersanesinde12 işleniyor bir kısmı da 
başkente gönderiliyordu. 1327’de Karamürsel Alp Bey’in Körfez’in güneyini fethe-
derek Osmanlı topraklarına dâhil etmesiyle burada Osmanlı’nın ilk tersanesi 
kurulmuştur. Bu tersane, aynı zamanda Kocaeli sınırları içindeki ilk sanayi yatırımı 

                                                                 
8  Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Haz.: Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman,Yücel Dağlı, 

(İstanbul: Yapı Kredi Bankası Yay., 1999), II: 40. 
9  Ayan, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme 

Çabalarının Analizi”, 5. 
10  1720 yılında bu bölgeden Mescidü’l-Aksa ve Sahre camilerinin tamiri için gerekli orman 

ürünlerinin temini hakkında bk.; Tahir Sevinç, “Mescidü’l-Aksa ve Kubbetüs-Sahre Camilerinde 
İmar ve Tamir Faaliyetleri (1720 ve 1742)”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 
VI:1(2016):117. 

11  Diğer başlıca orman alanları; İzmit, Bursa, İznik ve Göynük, Sakarya, Bolu, Kastamonu, Sinop, 
Samsun, Trabzon, Batum sayılabilir. Ayrıntılı bilgi için bk., Sevim Erdem, Ahmet Başkan, “Osmanlı 
Devletinde Orman ve Orman Alanlarının Kullanımı ve Buna Yönelik Hukuki Düzenlemeler”, The 
Journal of Academic Social Science Studies, III/2(2016): 284-285. Ayrıca bu bölgeden elde edilen 
orman ürünlerinin kalitesi ile ilgili olarak bk.; Bekir Koç; “Osmanlı Devleti’ndeki Orman ve 
Koruların Tasarruf Yöntemleri ve İdarelerine İlişkin Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Osmanlı 
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, /10 (1990):147. 

12  İzmit Tersanesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bk.; Şennur Kaya, “Görsel Belgelerde İzmit Tersanesi”, 
Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal 
Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015), I: 1469-1531. 
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olarak da değerlendirilmektedir.13 Şehrin ayrıca silah sanayinde önemli bir yeri olan 
barut üretimini gerçekleştiren baruthaneler için gerekli olan söğüt ağacı çubukları-
nın da temin edildiği merkezlerden biri olduğu anlaşılmaktadır.14 

İzmit ve Kefken tersaneleri ile Tersane-i Amire başta olmak üzere 
Osmanlı donanmasının gemi ve kadırga imalatı için ihtiyaç duyduğu çeşitli cins ve 
ebatlarda kereste buradan temin ediliyordu. Ayrıca inşaatlarda ihtiyaç duyulan ağaç 
ve ağaç ürünleri ile Osmanlı sarayının ve halkının ihtiyaç duyduğu odun ve kömür-
den başka, özellikle, Darbhâne-i Âmire’nin ihtiyaçlarının da buradan karşılandığı 
anlaşılmaktadır. Darphane-i Amire’nin altın ve gümüş para basımında ihtiyaç duy-
duğu yakacak büyük oranda bu bölgeden temin ediliyordu. Darphane-i Amire’nin 
işlevini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi yani para basımının kesintiye 
uğramadan sürdürülmesi yakacak maddelerinin düzenli olarak teminine bağlıydı. Bu 
nedenle yakacak temini devlet için de hassas ve önemli bir konu idi. Özellikle sınai 
üretimde kullanılan yakacak türü daha çok kömür idi. Kömür kesilen ağaçların 
yakılarak bazı işlemlerden geçirilmesiyle elde ediliyordu. Kömür ve diğer ağaç 
ürünleri bölgeden temin edildikten sonra limanda bulunan iskelelere taşınır buradan 
da deniz yoluyla başkente ulaştırılırdı. Bu süreç şehrin ekonomik faaliyetinin başında 
gelmekteydi. XVII. yüzyıl sonlarında başlayıp XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
devam ettiği kabul edilen bu ekonomik faaliyet, bugün de Kocaeli sınırları içinde 
bulunan özellikle Bahçecik, Yuvacık ve Yeniköy bölgelerinde yoğunlaşmıştı. 

Karamürsel Bey’in körfezde kurduğu ve kendi icadı olan, aynı zamanda kendi 
adıyla da anılan küçük gemilerle başlayan gemi ve tersane sanayi15 şehirde uzun 
yüzyıllar önemini korumuş, şehrin temel sınaî faaliyeti olarak varlığını sürdürmüş-
tür. XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinden sonra gemi ve tersane sanayiine dokuma sanayi 
de eklenmiştir. Bilindiği gibi dokuma sanayi Endüstri devriminin temel sektörüdür. 
Gerçekleştirilen dokuma sanayii yatırımlarıyla şehrin iktisadi ve sınaî önemi daha da 

                                                                 
13  Ayan, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme 

Çabalarının Analizi”, 19. 
14  Çetin Birol, Osmanlı İmparatorluğu’nda Baruthaneler 1700-1900, (Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 2001), 48- 49. 
15  Ayan, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme 

Çabalarının Analizi”, 19. 
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artmıştır. Bu bağlamda daha çok üniforma imalatında kullanılan bir tür kumaş olan 
çuha üretimi için 1844’te şehirde bir çuha fabrikası kurulmuş. Bu fabrika 1920’lere 
kadar üretim faaliyetini sürdürmüştür. 16 

Şehirdeki bir diğer tekstil yatırımı ise Hereke Fabrika-i Hümayunu’dur. Fabrika 
1843’yılında kurulmuştur. Zaman zaman faaliyetlerine ara veren fabrika uzun yıllar 
tekstil üretiminde önemi bir rol oynamıştır. 17 Ayrıca Karamürsel’de kurulan 
Karamüsel Mensucat Fabrikası’ndan da bahsetmek gerekir. 1890 yılında kurulan 
fabrika 1921 yılına kadar faaliyetlerine devam etmiş. Bu tarihte Karamürsel’in 
uğradığı işgal sırasında Yunanlılar tarafından yakılmıştır.18 

Bir başka ekonomik-ticari faaliyet alanı da o dönemlerde pek çok coğrafyada 
ekonomik hayatın temelini teşkil eden tarımsal üretimdir bunların başında sebze ve 
meyve gelir. Kocaeli bölgesinden gerek Topkapı Sarayı’na, gerekse İstanbul’a giden 
en önemli sebze kalemini kuru soğan oluşturmaktadır. Onu üzüm ve üzüm 
mahsulleri takip etmekteydi. 

Kocaeli bölgesi İstanbul’u lojistik olarak destekleyen yerlerden birisi olduğu için 
bu bölgedeki hastalık ve afet gibi konular ile devlet yakından ilgilenir, gerekli 
tedbirlerin alınmasını sağlardı. 28 Mart 1571 tarihli İznik ve Geyve kadılarına gönde-
rilen hükümde o yıl çekirge afetine uğrayan bölgede, çekirgelerin yumurta bırakma 
durumu göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. 

Ayrıca Kocaeli, Osmanlı donanmasına kalyoncu temini için başvurulan bölge-
lerden biridir. XVII. yüzyılın sonlarında Osmanlı donanmasında kürek devrinden 
yelken dönemine geçilirken, bu değişiklik donanmada kalyoncu olarak adlandırılan 
yeni bir sınıfın ortaya çıkışını da beraberinde getirmişti. Kocaeli’nin de dâhil olduğu 
Rumeli, Marmara ve Batı Anadolu’nun diğer kıyı yerleşimleri kalyoncu talep edilen 
bölgelerdi.19 

                                                                 
16  İzmit Çuha Fabrikası ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk:, Ayan, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin 

Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme Çabalarının Analizi”, 9-20. 
17  Ayrıntılı bilgi için bk:, Ayan, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve 

Osmanlı’da Sanayileşme Çabalarının Analizi”, 9-20. 
18  Ayan, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme 

Çabalarının Analizi”, 26-27. 
19  Ayrıntılı bilgi için bk.; Şenay Özdemir Gümüş, “Kocaeli Bölgesinden Osmanlı Donanması İçin 

Kalyoncu Temini”, Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, Ed.; Haluk Selvi, 
Dr. Bilal Çelik, Ali Yeşildal, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2016), I: 267-268. 
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Kocaeli ve çevresi İstanbul ile yakın ilişkileri olan İstanbul’un iaşe ve yakacak 
ihtiyacı noktasında vazgeçilemeyecek bir bölge olduğundan sefer hazırlıklarında da 
önemli bir yere sahiptir. Hem bu hazırlıklara bizzat yaptığı katkı hem de ordu ve 
donanmanın ihtiyaç duyduğu malzemelerin Anadolu’dan gerek deniz yoluyla 
gerekse kara yoluyla güvenli bir şekilde getirilerek temini noktasında önemli rol 
oynamaktaydı. 

Ekonomik hayatın bir başka bölümünü de küçük esnaf ve zanaatkârların 
faaliyetleri oluşturmaktaydı. Bu konuda gayrimüslim tebaanın öne çıktığı anlaşıl-
maktadır. Esnaf ve zanaatkâr olarak ekonomik hayatta aktif roller üstlen Ermeni 
nüfus, özellikle XIX. yüzyıldan itibaren şehrin sosyal ve kültürel hayatında da etkili 
olmaya başlamıştır. İlk matbaacılık faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve açılan matbaa-
larda Ermenice, Türkçe, Rumca ve Fransızca dillerinde baskılar yapmışlardır. Sağlık 
hizmetlerinde doktor olarak görev yapanlar da vardır. 

Ayrıca ilk eczacılar ve ilk eczane sahipleri Ermeni asıllıdır. Sanatsal faaliyetlerde 
de Ermenilerin öne çıktığı gözlenir. İzmitli Ermeniler arasında resim sanatı ve 
fotoğrafçılık alanlarında faaliyet gösterenler olmuştur. Ermeni sanatçıların resmettiği 
tablolar ve kartpostal olarak basılan fotoğraflar İzmit’in XIX. yüzyıl sonu ve XX. 
yüzyıl başlarına ait farklı açılardan görüntülerinin günümüze ulaşmasına imkân 
sağlamıştır. Dolayısıyla Ermenilerin, yüzlerce yıl ekonomik ve sosyal hayatın birçok 
alanında etkin bir şekilde faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır. 

Şehrin toplumsal yapısı hakkınca önemli ipuçları veren ve vefat eden kişilerin 
sosyal menşelerine, medeni hallerine ve aile yapılarına, sosyal statü, meslek ve devlet 
kademesindeki görevlerine ilişkin önemli veriler içeren tereke defterleri kayıtlarına 
göz atıldığında da Müslüman ve gayrimüslim ailelerin benzer özellikler taşıdıkları 
görülmektedir. Çocuk sayısı bakımından hem Müslüman ve hem de gayrimüslim 
ailelerin çoğunluğunun tek çocuk sahibi olduğu, daha sonra sırayla iki çocuklu 
aileler ve üç çocuklu aileler geldiği anlaşılmaktadır.20 

                                                                 
20  1453 Numaralı İzmit Şer’iye Sicili ile ilgili çalışma için bk; Mehmet Beşirli, “1453 Numaralı İzmit 

Şer’iye Sicili’nde Kayıtlı Bazı Tereke Defterlerinin Sosyal ve Ekonomik Açıdan Analizi (1846-
1848)”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Edt.; Haluk Selvi, M. 
Bilal Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015), I: 615-617. 
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2. Demografik Durum Ve Sosyo-Kültürel Hayat 

Kocaeli bölgesine ait nüfus yapısı ile ilgili ilk veriler 1523 yılına aittir. Bu 
kayıtlara göre şehrin nüfusu 7.397’dir. Bunun yaklaşık % 34’ü şehir merkezinde, 
geriye kalan kısmı ise çevredeki 23 çiftlik ve 53 köyde bulunmaktaydı.21 1831 yılında 
yapılan ve sadece erkek nüfusa tespit etmeye yönelik olan sayıma göre ise Kocaeli’de-
ki erkek nüfus 76000 olarak belirlenmiştir. 1881-1893 yıllarında yapılan bir başka 
sayıma göre yaklaşık 196000 olan nüfus 1897’de 229000 ve 1920’lerde 335000 
civarındadır.22 Görüldüğü gibi şehrin nüfusu hızlı bir artış göstermektedir. 

Hızlı nüfus artışının birçok sebebi olabilir. Ancak en başta gelen sebepler 
İstanbul’a geçiş yolu üzerinde bulunması, demiryolu ve deniz ulaşımı gibi olanakları 
ve tarıma elverişli verimli topraklarıdır. Şehrin demografik durumu XVI. yüzyılın 
başlarında genel olarak Müslüman ve gayrimüslimlerin toplam nüfusa oranı 
bakımından homojen bir yapı arz eder. 1830’lara gelindiğinde bu oran değişmeye 
başlayacaktır. Gayrimüslim nüfusu 1860’a kadar artış gösterirken bu tarihten sonra 
düşmeye başlayacaktır. 1830’da Müslüman nüfusu yaklaşık % 57 iken, 1914’de bu 
oran % 69’a kadar yükselir. Bu durumda şüphesiz bölgeye yönelik Müslüman göçü 
ile bölgeden Yunanistan’a gerçekleşen Rum göçünün rolü büyüktür. 23 

Osmanlı toplumunun sosyo-kültürel hayatında, sosyal ve dini kurumların, 
önemi büyüktür. Bu bağlamda medrese, tekke ve zaviyeler önemli bir yer teşkil 
etmektedir. İzmit’te 4 adet medrese, 9 adet tekke ve zaviye bulunduğu belirtilmek-
tedir. Bunlardan Süleyman Paşa medresesinin Osmanlılar devrinde ilk kurulan med-
rese olduğu ileri sürülmektedir. Medrese, kimi kaynaklara göre Orhan Gazi tarafın-
dan yaptırılmış, kimi kaynaklara göre ise Süleyman Paşa tarafından babasının emri 
ile kiliseden dönüştürülmüştür. 

                                                                 
21  Cengiz Şeker, İstanbul Ahkâm ve Atik Şikâyet Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda İstanbul’a Yönelik 

Göçlerin Tasvir ve Tahlili, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007), 73. 
22  Ayan, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme 

Çabalarının Analizi”, 28-29. 
23  Ayrıntılı bilgi için bk., Nedim İpek, “Kocaeli’de Göç ve İskan”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve 

Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 
2015), III: 1256-1263. Emin Akdağ, Şehitlerin Dilinden Unutulan Büyük Göç 1923 Türk Yunan 
Nüfus Mübadelesi, (İstanbul: Zaman Kitap, 2005). 
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Bir diğer medrese ise 1702 tarihinde Osman Paşa kethüdası Yusuf b. 
Abdulkerim tarafından yaptırılan Yusuf Efendi Medresesi’dir. Önceleri dârul-hadis 
iken daha sonra medreseye dönüştürülen bu yapının giderlerini karşılamak üzere 
tesis edilen bir de vakfı vardır. Medrese tedrîsata Osmanlının son dönemine kadar 
devam etmiştir. 

Üçüncü medrese Medrese-i Cedid adıyla anılan Hüseyin Paşa camiinin karşı-
sında bulunan medrese ve dördüncüsü ise Dersiâm tayin edilmesi dolayısıyla ilim 
tedris edildiği kabul edilen İlyas-zâde Hacı Mustafa Mescidi’dir.24 

Osmanlı devletinin en parlak dönemi olan XVI. yüzyılda imar faaliyetleri 
hızlanmış ve imparatorluğun her yerinde mimari eserler vücuda getirilmiştir. İzmit 
de bu imar faaliyetinden nasibini almıştır. Abdüsselam Bey Camii (İmaret Camii), 
Mehmed Bey Camii (Fevziye Camii), Pertev Paşa Camii (Yeni Cuma Camii) ve 
bunların müştemilatları bu dönemde inşa edilmiştir.25 

XIX. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İzmit sancağında geleneksel eğitim-öğretim 
faaliyetlerini yürüten sıbyan mekteplerinin yanı sıra yeni yöntemlerle eğitim-öğretim 
faaliyeti sürdüren iptidailer olduğunu görmekteyiz. Bunların bazıları Rum ve 
Ermeni’ler başta olmak üzere yabancılara ait okullardır. 1903-1904’te 270.000 olan 
şehrin nüfusunun yaklaşık % 13’ünü öğrenciler oluşturmakta idi. Ayrıca sancak 
merkezinde 2 kütüphane ve 1 matbaa bulunduğu belirtilmektedir.26 

3. İlk Dönemlerden İtibaren Kocaelili Önemli Şahsiyetler 

3.1. Gazi Akçakoca 

Osmanlı Devleti XIV. yüzyılda Anadolu’nun kuzeybatı bölgelerinde kurulan 
küçük bir beyliktir. Kısa zaman sonra Balkanlara ve Anadolu’ya egemen olarak, 
önemli bir güç hâline gelir. Bu süreçte etkili olan birçok faktörden bahsetmek müm-
kündür. Coğrafi konumu, gazâ ve cihat politikası ve başarılı stratejiler bunlardan 
bazılarıdır. Bu süreçte etkili olan politikalardan biri de uç bölgelerine Türkmen 

                                                                 
24  Ahmet Dağlı, 19. YY. Adapazarı-Kocaeli Bölgesi Medrese ve Tekke-Zaviyeleri, (Yüksek Lisans Tezi 

Sakarya Üniversitesi, 2002), 45-52. 
25  Ahmet Nezihi Galitekin, İzmit Mehmed Bey Nâm-ı diğer Fevziye Camî’-i Şerîfi, (İstanbul: Gölcük 

Belediyesi Kültür Yay., 2002), 15. 
26  Okulların dağılımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Halim Demiryürek, “Maarif Salnamelerine 

Göre İzmit Sancağında Eğitim-Öğretim 1898-1904”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi 
Sempozyumu Bildirileri, Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015), III: 1226. 
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aşiretlerin yerleştirilmesidir. Uç beyleri olarak isimlendirilen bu aşiretler, sınırların 
korunmasında ve yeni fetihlerin yapılmasında oldukça etkili olmuşlardır. Bu uç 
beylerinden birisi de Gazi Akça Koca’dır.27 

Akça Koca’nın 1234 yılı civarında doğduğu tahmin edilir. Torunu, Gebze 
Kadısı Fazlullah Paşa’nın 838/ Ekim 1434 tarihli vakfiyesine göre babasının adı 
Abdülmelik oğlu Abdülfettah olmalıdır. 28 

Gazi Akça Koca yaptığı fetihlerle beyliğin büyümesinde oldukça etkili olmuştur. 
İlk olarak Ertuğrul Bey’e bağlı bir uç beyi iken onun ölümünün ardından, Osman 
Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde de özellikle batı bölgelerindeki fetih hareketlerin-
de aktif rol üstlenmeye devam etmiştir. Özellikle Osman ve Orhan Bey dönemlerin-
de beyliğinin sınırlarını genişletmiştir. 1328 yılında ölümünün ardından, İzmit ve 
çevresine adına nispetle Koca-ili adı verilmiştir.29 

3.2. Kara Mürsel Alp 

Doğumu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmayan Kara Mürsel Alp’in Akça Koca’nın 
yetiştirdiği komutanlardan olduğu düşünülmektedir. Ancak düşük bir ihtimal de 
olsa Onun Karesi Beyliği komutanlarından olduğunu belirtenler de mevcuttur.30 

Kara Mürsel’in Orhan Bey dönemindeki önemli savaşlarda göre aldığı ve 
sırasıyla 1326’da Bursa ve Yalova, 1331’de İznik ve 1337’de İzmit’in fethinde önemli 
roller üstlendiği anlaşılmaktadır.31 Bunun bir sonucu olsa gerek Bursa ve Kocaeli 
arasındaki pek çok yerleşim yeri ve bölgede Kara Mürsel adını taşıyan yerleşim 
yerleri vardır. 

                                                                 
27  Enver Konukçu, Kocaeli’nin İlk Osmanlı Yöneticisi Süleyman Paşa, (Kocaeli: Kocaeli Kültür Yay., 

2009), 58-59. 
28  Ayrıntılı bilgi için bakınız; Atilla Çetin, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Çevresinin Ünlü 

Şahsiyetleri”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Ed.; Haluk 
Selvi, M. Bilal Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015), III: 1420 

29  Uğur Kurtaran, “Gazi Akçakoca’nın Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundaki Etkisi ve Faaliyetleri”, 
Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Edt.; Haluk Selvi, M. Bilal 
Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015) I: 226. 

30  Ayrıntılı bilgi için bkz.; Hüseyin Kayhan, “Beylikler Dönemi Türk Denizciliği ve Amiral Karamürsel 
Alp”, Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, Edt., Haluk Selvi, M. Bilal 
Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2016), I: 260. 

31  Kayhan, “Beylikler Dönemi Türk Denizciliği ve Amiral Karamürsel Alp”, 260. 
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Karamürsel Alp’in Osmanlı donanması açısından önemi büyüktür. Daha önce 
de belirttiğimiz gibi kendisi ilk Osmanlı tersanesinin kurulması ve burada kendi 
adıyla da anılan gemiler üretmesiyle tanınır.32 Böyle olmakla birlikte, Kara Mürsel’in 
tersanecilik ve gemi üretimi ile ilgili nereden veya kimden eğitim aldığı konusunda 
net bilgiler yoktur. 

Kara Mürsel’in ne zaman öldüğü konusunda net bilgiler bulunmamaktadır. 
Ancak 1337’de gerçekleşen İzmit’in fethi ve 1351’den sonraki fetihlerde adından 
bahsedilmemesinden dolayı 1337-1351 yılları arasında ölmüş olabileceği tahmin 
edilmektedir.33 

3.3. Gazi Süleyman Paşa 

Gazi Süleyman Paşa’nın 1314-1317 yıllarında doğmuş olduğu düşünülmekte-
dir.34 Bir Osmanlı şehzadesi olan Süleyman Paşa, Orhan Gazi’nin büyük oğludur.35 
İlk defa Gerede’de devlet hizmetinde bulunan Süleyman Paşa, daha sonra Göynük, 
Mudurnu ve İzmit, civarını tımar olarak alır. 1330’da İznik ve 1337’de İzmit’in alın-
masında ayrıca 1345’te Karesi Beyliğinin Osmanlıya ilhakında önemli roller üstlen-
miştir. 36 

Osmanlı Devleti’nin geleceği bakımından Rumeli topraklarının çok önemli 
olduğuna inanan Süleyman Paşa, bu bölgedeki fetihlerde kilit rol oynamıştır. Bu 
çerçevede Gelibolu’da bir saray yaptırarak burayı karargâh olarak kullanmış, hatta 
kabrinin Rumeli topraklarında kalmasını bile vasiyet etmiştir. 37 

  

                                                                 
32  Bkz., Ayan, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme 

Çabalarının Analizi”, 19. 
33  Kayhan, “Beylikler Dönemi Türk Denizciliği ve Amiral Karamürsel Alp”, 263. 
34  Ayrıntılı bilgi için bakınız; Mustafa Keskin, “Hem Güneşin Hem Denizin Görüldüğü bir Merhalede 

Yatanlar: Akçakoca ve Gazi Süleyman Paşa”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi 
Sempozyumu Bildirileri, Edt.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015) I: 153. 

35  Salih Pay, “Rumeli Fatihi Osmanlı Şehzadesi: Gazi Süleyman Paşa”, Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. 
Dergisi, XVII/1,(2009), 281. 

36  Pay, “Rumeli Fatihi Osmanlı Şehzadesi: Gazi Süleyman Paşa”, 282. 
37  Pay, “Rumeli Fatihi Osmanlı Şehzadesi: Gazi Süleyman Paşa”, 289. 
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Hayırsever bir lider olduğu belirtilen Gazi Süleyman Paşa’nın Rumeli’deki 
başarıları, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de hâkimiyet kurması ve Osmanlı tebaasının 
bu bölgeye yerleşmesinde önemli bir görev yerine getirmiştir. Ayrıca halk arasında 
Müslim-gayrimüslim ayırımı yapmaksızın adil ve hoşgörülü bir politika izlemesi, 
fethedilen bütün şehir ve kasabalarda önemli imar faaliyetlerinde bulunması ve çok 
sayıda Türkmen aileyi bölgeye yerleştirmesi gibi faaliyetleri sonucunda Rumeli 
bölgesinde Türk-İslâm kültürü ve Osmanlı hâkimiyeti gün geçtikçe güçlenmiştir. 38 

3.4. Fazlullah Paşa 

Fazlullah Paşa, Gazi Akça Koca’nın torunu, Hacı İlyas’ın oğludur.39 Kadılık 
yaptığı ve elçilik görevi ile birkaç kez Bizans’a gönderildiği bilinmektedir. Mehmed 
Paşa’nın ölümü üzerine 1436-1442 yılları arasında birkaç kez vezir olarak tayin edilip 
azledilmiştir. 1442’de azledildikten sonra vefatına kadar geçen zaman zarfında 
faaliyetleri hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 40 Gebze’de öldüğü ve 
mezarının orada bulunduğu bilinmektedir.41 

Kadı Feyzullah Bey Türbesi adıyla anılan türbe Gebze’nin güneydoğusunda 
bulunur. Türbenin Fazlullah Paşa’nın oğulları veya torunları tarafından yaptırıldığı 
zannedilmektedir.42 

Ayrıca kendi adıyla anılan bir de vakıf vardır. Fazlullah Paşa Vakfı Gebze’de 
kurulan önemli hayır kurumlarından biridir. Vakıf aracılığıyla burada yaptırılan 
cami, tekke, zaviye, imaret, kütüphane ve diğer müesseseler, sosyo-kültürel ve eko-
nomik hayat ile bölgenin şehirleşmesinde önemli roller üstlenmiştir. Günümüzde 
ayakta kalan tek yapı Fazlullah Paşa türbesi’dir.43 

                                                                 
38  Pay, “Rumeli Fatihi Osmanlı Şehzadesi: Gazi Süleyman Paşa”, 293. 
39  Âşık Paşazade, Osmanoğulları’nın Tarihi, Haz. Kemal Yavuz-M. A. Yekta Saraç, (İstanbul: Koç 

Kültür Sanat Dağıtım, 2003), 96. 
40  Meryem Kaçan Erdoğan ve Meral Bayrak (Ferlibaş), “Akçakoca Ailesinden Hayırsever bir Devlet 

Adamı: Fazlullah/Efdal Paşa ve Gebze’deki Hayratı”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi 
Sempozyumu Bildirileri, Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015), I: 189-190. 

41  Atilla Çetin, Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Çevresinin Ünlü Şahsiyetleri, Uluslararası 
Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik, (Kocaeli: 
Pelikan Basım, 2015), I: 1420 

42  Erdoğan ve Bayrak (Ferlibaş), “Akçakoca Ailesinden Hayırsever bir Devlet Adamı: Fazlullah/Efdal 
Paşa ve Gebze’deki Hayratı”, 189-190. 

43  Ayrıntılı bilgi için bk.; Erdoğan ve Bayrak (Ferlibaş), “Akçakoca Ailesinden Hayırsever bir Devlet 
Adamı: Fazlullah/Efdal Paşa ve Gebze’deki Hayratı”, 190, 197, 207, 210. 
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3.5. Şeyhzâde Muhyiddîn Muhammed B. Muslihiddîn 

Doğum tarihi ve yeri tam olarak bilinmemektedir. Babası Şeyh Mustafa 
Muslihiddîn Efendi, Beyazıd-ı Velî zamanı meşâyihinden olup, Abdullah-ı İlâhî’nin 
halifelerindendir. İstanbul’da Hırka-i Şerîf Camii yakınında, Muslihiddîn Mescidi’ni 
yaptırmıştır. Buna, tahta minareli mescit de denir. 

Tahsilini İstanbul’da tamamlamıştır. Hocası Efdalzâde Hâmideddîn Hüseyin 
Efendi’dir. Bu zatın 1503’de vefat ettiği bilinmektedir. Şeyhzâde Muhyiddîn Efendi, 
daha sonra Emîr Ahmed Buhârî’nin halifelerinden Muslihiddîn Efendi’ye halife 
olmuştur. Bu âlim, medrese müderrislikleri yapmış ve daha sonra inzivaya çekilmiş-
tir. Tefsir ve Hanefî fıkıh âlimi olan Şeyhzâde Muslihiddîn Efendi’nin, pek çok eseri 
mevcuttur. 44 

1544 yılında vefat eden Şeyhzâde Muslihiddîn Efendi’nin kabri, İstanbul’da 
Emir Buharî yakınında Hoca Hayreddin mescidi avlusunda yer almaktadır.45 

3.6. Ak Ali Efendi 

İzmitî nisbesini kullanan âlimlerden olan Ak Ali Efendi’nin doğum tarihi tam 
olarak bilinmemekle birlikte 1755’de kaleme aldığı Kitâbu’l-Fezâil isimli eseri ve 
Gazi Evrenos bey tarafından Evkafı ihya olunan camii şerifte imamlık vazifesi 
yapması gibi sebeplerden XVII. Yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Kitâbu’l-
Fezâil, kısmen akâid ve kısmen mevizadan bahseden üç babtan oluşan Türkçe bir 
eserdir. Bu eserin yazma nüshası, 97 vrk. 15 satır, nestalik, çapa fligranlı, kahverengi 
deri sırtı yeşil kağıt kaplı cilt, söz başları kırmızı, son sayfa noksan olduğu belirtil-
mektedir. Ayrıca Ankara Üniv. İlâhiyat Fakültesi, Numara 46768’de kayıtlı 98 
varaklık bir yazma nüshası ve Ankara Millî Kütüphane, Numara 566616, 585962 ve 
620794’de üç yazma nüshası bulunduğu belirtilmektedir.46 Eserle ilgili olarak, Ahmet 
Demirtaş tarafından derleme bir çalışma yapılmıştır.47 Ayrıca müellifin Câmi’u’l 
ahbâr adlı başka eseri daha mevcuttur. 

                                                                 
44  Eserlerinin isimleri ve bulundukları kütüphaneler için Bk.; Recep Dikici, “Osmanlı Döneminde 

Kocaelili (İzmitli) Âlim ve Edipler”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu 
Bildirileri, Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015), III: 1447. 

45  Dikici, “Osmanlı Döneminde Kocaelili (İzmitli) Âlim ve Edipler”, 1446-1447. 
46  Ayrıntılı bilgi için bk.; Dikici, “Osmanlı Döneminde Kocaelili (İzmitli) Âlim ve Edipler”, 1443. 
47  Bk.; Ahmet Demirtaş, Fezail (İnceleme-Çeviriyazı Dizin-Tıpkıbasım), (İstanbul: Akademik Kitaplar, 

2012). 
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Çevresinde Akbaba adıyla da tanınan48 Ak Ali Efendi’nin kabrinin bugün 
Yunanistan sınırları içinde kalan Gevgili kazasının Novatya nahiyesinde bulunduğu 
bilinmektedir.49 

3.7. Çalık Ahmet Paşa 

İstanbul’da Temmuz 1703 tarihinde ortaya çıkan bir yeniçeri isyanıyla adını 
duyuran Çalık Ahmet Paşa, Sırbistan’dan gelme bir devşirmedir. Yeniçeri Ocağı’nda 
yetişmiş, İzmit’te Kapıkulu Ocağı’nda uzun yıllar görevde bulunmuştur. Yoldaşları 
arasında “İznikmidli Ahmed Ağa” adıyla anılırdı. 50 

3.8. Kandıralı Mehmet Paşa 

Doğum tarihi ve hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Kandıralı Mehmet 
Paşa’nın XVII. yüzyılın ikinci yarısında doğduğu tahmin edilmektedir. Bazı kişilik 
özellikleri nedeniyle yaşadığı bölge olan Kandıra çevresinde, “Deli Mehmet” laka-
bıyla tanındığı belirtilmektedir. XVII. Yüzyılın sonlarına doğru Kocaeli bölgesinde 
bir takım eşkıyalık faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle hakkında birkaç defa, 
‘ferman-ı kazâ’ çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 1800 yılında Deli Balta adlı bir başka 
eşkıya ile yaptığı çatışmada Deli Balta ve çetesini ortadan kaldırdığı için affedilir. 17 
Temmuz 1816 gecesi husumeti bulunan bazı kişiler tarafından yolu kesilerek 
öldürülmüştür.51 

3.9. İzmitli Vezir Halil Paşa 

Doğum tarihi hakkında kesin bilgi elde edilemeyen İzmitli vezir Halil Paşa’nın 
bazı belgelerde, İzmitli olarak anılmasından ve emekliliğinde memleketi İzmit’e 
dönmüş olmasından yola çıkarak doğum yerinin İzmit olduğu kabul edilmektedir. 

Yaklaşık XVII. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş olan Halil Paşa 1807’de de 
yeniçeri ağası olmuş, bir yıl sonra 1808’de buradan emekliye ayrılarak İzmit’e 
dönmüştür. 1810 tarihinde vezirlik rütbesi verilmiş, kısa süre sonra azledilmiş ve 
1812’de, Varna muhafızlığına getirilmiştir. Ölüm tarihi hakkında da yeterli bilgi 
yoktur. 52 

                                                                 
48 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Haz.; A. Fikri YAVUZ-İsmail ÖZEN, C. I, (İstanbul: 

Meral Yayınevi, tarihsiz), 242-243 
49  Dikici, “Osmanlı Döneminde Kocaelili (İzmitli) Âlim ve Edipler”, 1443. 
50  Ayrıntılı bilgi için bk.; Çetin, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Çevresinin Ünlü 

Şahsiyetleri”, 1421. 
51  Çetin, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Çevresinin Ünlü Şahsiyetleri”, 1418-1419 
52  Çetin, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Çevresinin Ünlü Şahsiyetleri”, 1419 
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3.10. İzmit Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa 

1887 yılında müstakil İzmit Mutasarrıflığı kurulmuştur. Doğrudan Dâhiliye 
Nezareti’ne bağlı olan bu mutasarrıflığa İzmit dışında Sakarya bölgesi de dâhildir. 
Selim Sırrı Paşa 1887-1895 tarihleri arasında 8 yıla yakın bir süre müstakil İzmit 
Sancağı mutasarrıfı olarak görev yapmıştır. Kocaeli ve Sakarya bölgesinde pek çok 
hizmetlerde bulunmuştur. Şehir merkezlerinin imarı, yolların yapımı, telgraf hatları, 
Adapazarı Hükümet Konağı ile Adapazarı-Geyve yolunun yapımı, demiryolunun 
Sakarya kısmı bunlar arsında sayılabilir. İzmit’in bugünkü yürüyüş yolu ve 
çevresinin düzenlenmesi ile kentin doğusundaki bataklıkların kurutulması onun 
görev süresince yaptığı çalışmalardandır.53 

3.11. Kandıralı Emin Ağa 

Kandıralı Emin Ağa bu bölgede iyi tanınan bir şahsiyettir. Kandıra’nın zengin-
lerinden Yamalı Ahmet Bey’in damadı olduğu belirtilmektedir. Ünü de buradan 
gelir. Kandıra Temettuât Defterleri’ne göre Ahmet Bey bölgede tanınmış, zengin ve 
nüfuzlu bir aileye mensuptur. Eşi erkenden ölünce tek kızı Emine ile yalnız kalır. 
Yıllar sonra Ahmet Bey, tek kızı Emine’yi munis, ağırbaşlı, kötü alışkanlıkları olma-
yan zeki, akıllı diye tarif edilen Emin Ağa ile bu yeni evinde evlendirmiştir. Kandıralı 
Emin Ağa, halk arasında daha çok “Ağa Baba” lakabı ile tanınırken resmi belgelerde 
“Özekli Emin Ağa” diye geçmektedir. 

1913 yılında vefat etmiştir.54 

3.12. İzmitli Nuh Bey 

Asıl adı Nuh Ali Veled-i Mehmet olan Nuh Bey’in doğum tarihi net olarak 
bilenmemektedir. Ancak XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde kendisine gönderilen emir 
niteliğindeki bir belgede onun ihtiyar bir kişi olduğundan bahsedilmektedir. Nuh 
Bey, XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın başlarında önemli devlet işlerinde 
görevlendirilmiş İzmit’in önde gelen şahsiyetlerindendir. Mal varlığının yanında 
saygın bir kimse de olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda iyi bir devlet adamıdır, 
çünkü devlet ricali kendisinden övgüyle söz etmiştir.55 

                                                                 
53  Çetin, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Çevresinin Ünlü Şahsiyetleri”, 1434. 
54  Çetin, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Çevresinin Ünlü Şahsiyetleri”, 1433 
55  Ayrıntılı bilgi içi bk.; Çetin, “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Çevresinin Ünlü Şahsiyetleri”, 

1422. 
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3.13. Abdullah Şevket 

Ahmet Hamdi Efendi’nin oğludur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 
Bandırma ve Karamürsel’de naiblik yapmıştır. Karamürsel naibliği II. Abdülhamit 
dönemine rastlar. Son dönem Osmanlı ulemasından olan Abdullah Şevket56 eserleri-
ni herkesin üzerinde ittifak edebileceği bir dini ahlaka ulaşılmak amacıyla yazmıştır. 
Bu nedenle ahlakın nazari kısmından çok ameli, yani uygulamaya yönelik kısmıyla 
ilgilenir. Dini temellendirmeyi merkeze alan bir anlayışa sahiptir. Ona göre güzel 
ahlakı belirleyen dinin emir ve nehiyleridir. 

Müellifin Necâtu’l Mükellefin57 eseri bir ilmihal, Ahlâk-ı Dînî eseri ise halkı 
aydınlatmaya yönelik bir ahlak ve nasihat kitabı niteliğindedir.58 

Abdullah Şevket kalbin veya nefsin mahiyeti ve arındırılması ile imanı ele alış 
biçiminde Gazali’nin görüşleriyle büyük oranda örtüşen fikirler ortaya atar.59 

Abdullah Şevket’e göre güzel ahlaklı olmak demek terbiyeli olmak demektir. 
Güzel ahlakı öğretme demek ise terbiye etmek demektir. Ona göre terbiye için 
dünyadan kalbi alakayı kesmek, Allah’ın yüceliğini tefekkür, uzlet, sükût, tam telsi-
miyet, zikir gibi yol ve yöntemler izlenmelidir.60 

Abdullah Şevket’in ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. 

3.14. Dr. Feyzi Paşa 

1842 yılında İzmit’te doğmuştur. Feyzi Paşa olarak anılsa da asıl ismi 
Feyzullah’tır.61 İlk ve orta öğrenimini İzmit’te, lise öğrenimini İstanbul’da tamamla-

                                                                 
56  Hasan Meydan, “Son Dönem Osmanlı Mütefekkirlerinden Abdullah Şevket’in Ahlak ve Terbiyeye 

İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
IV/ 2, (2017): 133-149. 

57  Adı geçen eserin Osmanlıca basımı için bk.; Abdullah Şevket bin Mahmud Hamdi İçelli, Necat ül-
Mükellefin, (İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1899). 

58  Meydan, “Son Dönem Osmanlı Mütefekkirlerinden Abdullah Şevket’in Ahlak ve Terbiyeye İlişkin 
Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 150. 

59  Meydan, “Son Dönem Osmanlı Mütefekkirlerinden Abdullah Şevket’in Ahlak ve Terbiyeye İlişkin 
Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 151. 

60  Meydan, “Son Dönem Osmanlı Mütefekkirlerinden Abdullah Şevket’in Ahlak ve Terbiyeye İlişkin 
Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 152-153. 

61  Nermin Ersoy, “İzmitli Bir Tıbbiye Hocası: Doktor Feyzullah İzmidî (1845, İzmit-24 Ekim 1923 
İstanbul)”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Ed.; Haluk Selvi, 
M. Bilal Çelik, (Kocaeli: Pelikan Basım, 2015), I: 1469-1470. 
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dıktan sonra Yüksek tahsil için Askerî Tıbbıye Mektebi’ne gider. Buradan mezun 
olduktan sonra ise iç hastalıkları ihtisası yapmak için Paris’e gönderilmiştir. 1876’da 
Paris’ten İstanbul’a döndükten sonra Mekteb-i Tıbbıye-i Askeriye’de iç hastalıkları 
hocalığına getirilmiştir. Ünü yurt dışına taşmış bir hekim olan Feyzullah efendi 
Karadağ prensini tedavi etmek için kral tarafından bu ülkeye davet edilmiştir. 
1903’te Şam’da ortaya çıkan kolera salgını ile mücadelede görevlendirilmiş, burada 
da önemli çeşitli hastalıklarla mücadelede önemli başarılar elde etmiştir. Pek çok 
eseri vardır.62 

Ülkemizde son dönem tıp eğitimine önemli katkılar sağlamış bir hekimdir. 
Feyzi Paşa’yı, talebesi Dr. Neşet Ömer “adil, vicdanlı, görevine sadık, asla şikâyet 
etmeyen, daima çalışan ve kendini yenileyen bir insan” olarak tanımlamaktadır.63 
Türkiye’de klinik tıbbın kurulmasında öncülük eden, ayrıca muayene ve teşhisle-
rindeki isabetlerinden dolayı halk arasında oldukça iyi tanınan önemli hekimlerden-
dir.64 

Dr. Feyzi paşa 1923’yılında İzmit’te vefat etmiştir. 65 

SONUÇ 

Kocaeli ve çevresi Türk-İslâm tarihinin ve kültürünün yaklaşık bin yıl hüküm 
sürdüğü bölgelerdendir. İstanbul’a yakınlığı başta olmak üzere, geçiş güzergâhında 
yer alması, zengin ormanlara ve verimli topraklara sahip olması gibi sebeplerle 
Osmanlı toplumsal hayatında ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip 
olmuştur. İsimleri ve kısa hayat hikâyeleri üzerinde durduğumuz Gazi Akçakoca, 
Kara Mürsel Alp, Gazi Süleyman Paşa, Fazlullah Paşa, Şeyhzâde Muhyiddîn 
Muhammed B. Muslihiddîn El-Kocevî, Ak Ali Efendi, Çalık Ahmet Paşa, Kandıralı 
Mehmet Paşa, İzmitli Vezir Halil Paşa, İzmit Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa, Kandıralı 
Emin Ağa, İzmitli Nuh Bey, Abdullah Şevket, Dr. Feyzi Paşa gibi şahsiyetler 
bürokrasiden, askeriye, ekonomik hayattan ilim dünyasına çeşitli eserler bırakmış 
Kocaeli’li önemli şahsiyetlerdendir. 
                                                                 
62  Ayrıntılı bilgi için bk.; Dikici, “Osmanlı Döneminde Kocaelili (İzmitli) Âlim ve Edipler”, 1955. 
63  Ayrıntılı bilgi için bk.; Ersoy, “İzmitli Bir Tıbbiye Hocası: Doktor Feyzullah İzmidî (1845, İzmit-24 

Ekim 1923 İstanbul), 1469-1470. 
64  Ersoy, “İzmitli Bir Tıbbiye Hocası: Doktor Feyzullah İzmidî (1845, İzmit-24 Ekim 1923 İstanbul), 

1469-1470. 
65  Ersoy, “İzmitli Bir Tıbbiye Hocası: Doktor Feyzullah İzmidî (1845, İzmit-24 Ekim 1923 İstanbul), 

1475. 
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Kocaeli, Osmanlı başkentinin İstanbul’a taşınmasından sonra Osmanlı sosyo-
ekonomik ve sosyo-kültürel hayatında daha önemli bir merkez haline gelmiştir. 
Sosyo-ekonomik bakımdan en önemli kalemin orman ürünleri olduğu anlaşılmak-
tadır. Daha sonra tarımsal ürünler gelmektedir. Şehir aynı zamanda donanmaya 
kalyoncu temini için başvurulan yakın bölgelerden biridir. Kocaeli bölgesinin sefer 
hazırlıklarında da lojistik destek bakımından orduya önemli kaynaklar sağlayan bir 
bölge olduğu anlaşılmaktadır. 

Demografik bakımdan dönemlere göre Müslüman ve gayr-i Müslim nüfusu 
oranları değişiklik göstermektedir. XIX. Yüzyıla gelindiğinde Ermeni vatandaşların 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel hayattaki etkilerinin daha da arttığı anlaşılmakta-
dır. Esnaf ve zanaatkârlık yapanlar, matbaacılık ve basım faaliyetleri yürütenler, 
doktor ve eczacı gibi meslekler ile resim ve fotoğrafçılıkta öne çıktıklarını görmek-
teyiz. 

Osmanlı sosyokültürel hayatında olduğu gibi. Kocaeli bölgesinde de sosyo-
kültürel hayatta tekke ve zaviyeler başta olmak üzere bir takım dini kurumların 
önem arzettği görülmektedir. Çeşitli medrese, tekke ve zaviyelerin yer aldığı şehirde 
sosyokültürel hayat büyük oranda bu kurumlar tarafından şekillendirilmektedir. 

Sahip olduğu gemi yapımına elverişli orman zenginliği sayesinde antik çağdan 
itibaren bir tersane ve gemicilik sanayii merkezi olan Kocaeli coğrafyası, gerek 
zamanla orman varlıklarının azalması gerekse teknolojik ilerlemeler sonucu ahşap 
gemilere olan ilginin azalması neticesinde 19. yüzyılın sonlarından itibaren bu 
niteliğini kaybetmiştir. 

Ancak şehrin sınaî önemi sona ermemiş, 1830’lı yıllardan itibaren tekstil 
sektörüne dönük olarak İzmit ve çevresinde kurulan ve zamanla genişletilen devlet 
fabrikaları sayesinde kent sanayisi bir başka evreye girmiştir. 

KAYNAKÇA 

İçelli, Abdullah Şevket bin Mahmud Hamdi. Necatü’l-mükellefîn. İstanbul: Şirket-i 
Mürettibiye Matbaası, 1899. 

Akdağ, Emin. Şehitlerin Dilinden Unutulan Büyük Göç 1923 Türk Yunan Nüfus Mübadelesi. 
İstanbul: Zaman Kitap, 2005. 



28 KOCAELİLİ ALİMLER 

Âşık Paşazade. Osmanoğulları’nın Tarihi. Trc. Kemal Yavuz-M. A. Yekta Saraç. İstanbul: K 
Kitaplığı, 2003. 

Ayan, Ebubekir. “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da 
Sanayileşme Çabalarının Analizi”, İnsan&İnsan, 11/3, (2016): 5-35. 

Beşirli, Mehmet. “1453 Numaralı İzmit Şer’iye Sicili’nde Kayıtlı Bazı Tereke Defterlerinin 
Sosyal ve Ekonomik Açıdan Analizi (1846-1848)”. Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli 
Tarihi Sempozyumu Bildirileri I. .Edt.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik, Kocaeli: Pelikan 
Basım, 2015. 

Birol, Çetin. Osmanlı İmparatorluğu’nda Baruthaneler 1700-1900, Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 2001. 

Bostan, İdris. “İzmit”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 23: 536-542, Ankara: TDV 
Yayınları, 2003. 

Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri, Hz.; A. Fikri Yavuz-İsmail Özen, C. I, İstanbul: 
Meral Yayınevi, tarihsiz. 

Çelik, Gülfettin. 16-19. Yüzyıllarda Gebze (Sosyo-Ekonomik Bir İnceleme), Kocaeli: Özel Gebze 
Eğitim Matbaası: 2003. 

Çetin, Atilla. “Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Çevresinin Ünlü Şahsiyetleri”. 
Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri III. Edt.; Haluk 
Selvi, M. Bilal Çelik. 1417-1441 Kocaeli: Pelikan Basım, 2015. 

Dağlı, Ahmet. 19. YY. Adapazarı-Kocaeli Bölgesi Medrese ve Tekke-Zaviyeleri. Yüksek Lisans 
Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2002. 

Darkot, Besim. “İzmit”, İslam Ansiklopedisi. V/2. İstanbul: MEB Yay, 1988. 

Demirtaş, Ahmet. Fezail (İnceleme-Çeviriyazı Dizin-Tıpkıbasım), İstanbul: Akademik 
Kitaplar, 2012. 

Demiryürek, Halim. “Maarif Salnamelerine Göre İzmit Sancağında Eğitim-Öğretim 1898-
1904”. Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri I. Ed.; 
Haluk Selvi, M. Bilal Çelik. Kocaeli: Pelikan Basım, 2015. 

Dikici, Recep. “Osmanlı Döneminde Kocaelili (İzmitli) Âlim ve Edipler”. Uluslararası Gazi 
Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri III. Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik. 
Kocaeli: Pelikan Basım, 2015. 

Ekin, Ümit. “Seyahatnamelerdeki İzmi ile İlgili Bilgiler Nasıl Değerlendirilebilir? (16. Ve 17. 
Yüzyıllar)”. Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri I. Ed.; 
Haluk Selvi, M. Bilal Çelik. Kocaeli: Pelikan Basım, 2015. 

Erdem, Sevim. Ahmet Başkan, “Osmanlı Devletinde Orman ve Orman Alanlarının Kullanımı 
ve Buna Yönelik Hukuki Düzenlemeler”, The Journal of Academic Social Science Studies, 
III/2, (2016): 283-303. 

  



 OSMANLI TOPLUMSAL HAYATI ve KOCAELİLİ ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER 29 

Erdoğan, Meryem Kaçan ve Bayrak. Meral (Ferlibaş), “Akçakoca Ailesinden Hayırsever bir 
Devlet Adamı: Fazlullah/Efdal Paşa ve Gebze’deki Hayratı”. Uluslararası Gazi Akçakoca 
ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri I. Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik. Kocaeli: 
Pelikan Basım, 2015. 

Ersoy, Nermin. “İzmitli Bir Tıbbiye Hocası: Doktor Feyzullah İzmidî (1845, İzmit-24 Ekim 
1923 İstanbul)”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri I. 
Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik. Kocaeli: Pelikan Basım, 2015. 

Evliyâ Çelebi. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Haz.: Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman, Yücel 
Dağlı, II, İstanbul: Yapı Kredi Bankası, 1999. 

Galitekin, Ahmet Nezihi. İzmit Mehmed Bey Nâm-ı diğer Fevziye Camî’-i Şerîfi, İstanbul: 
Gölcük Belediyesi Kültür Yay., 2002. 

Gümüş, Şenay Özdemir, “Kocaeli Bölgesinden Osmanlı Donanması İçin Kalyoncu Temini”. 
Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, Ed.; Haluk Selvi, Bilal 
Çelik, Ali Yeşildal. Kocaeli: Kocaeli: Pelikan Basım 2016. 

İpek, Nedim. “Kocaeli’de Göç ve İskan”. Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi 
Sempozyumu Bildirileri III. Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik. Kocaeli: Pelikan Basım, 2015. 

Kaya, Şennur. “Görsel Belgelerde İzmit Tersanesi”. Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli 
Tarihi Sempozyumu Bildirileri I. Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik. Kocaeli: Pelikan Basım, 
2015. 

Kayhan, Hüseyin. “Beylikler Dönemi Türk Denizciliği ve Amiral Karamürsel Alp”. 
Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II. Edt., Haluk Selvi, M. Bilal 
Çelik. Kocaeli: Pelikan Basım, 2016. 

Keskin, Mustafa. “Hem Güneşin Hem Denizin Görüldüğü bir Merhalede Yatanlar: Akçakoca 
ve Gazi Süleyman Paşa”. Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu 
Bildirileri I. Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik. Kocaeli: Pelikan Basım, 2015. 

Koç, Bekir. “Osmanlı Devleti’ndeki Orman ve Koruların Tasarruf Yöntemleri ve İdarelerine 
İlişkin Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Dergisi, sy.10, (1990): 139-158 

Konukçu, Enver. “Akçakoca, Akçakocalılar ve Kocaeli”. Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli 
Tarihi Sempozyumu Bildirileri I. Ed.; Haluk Selvi, M. Bilal Çelik. Kocaeli: Pelikan Basım, 
2015. 

Konukçu, Enver. Kocaeli’nin İlk Osmanlı Yöneticisi Süleyman Paşa, Kocaeli: Kültür Yay., 
2009. 

Kurtaran, Uğur. “Gazi Akçakoca’nın Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundaki Etkisi ve 
Faaliyetleri”. Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri I. Ed.; 
Haluk Selvi, M. Bilal Çelik. Kocaeli: Pelikan Basım, 2015 

Meydan, Hasan. “Son Dönem Osmanlı Mütefekkirlerinden Abdullah Şevket’in Ahlak Ve 
Terbiyeye İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Bülent Ecevit Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4/ 2, (2017): 133-156. 



30 KOCAELİLİ ALİMLER 

Pay, Salih. “Rumeli Fatihi Osmanlı Şehzadesi: Gazi Süleyman Paşa”, Uludağ Üniv. İlahiyat 
Fak. Dergisi, 18/1, (2009): 279-297. 

Sevinç, Tahir. “Mescidü’l-Aksa ve Kubbetüs-Sahre Camilerinde İmar ve Tamir Faaliyetleri 
(1720 ve 1742)”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6/1, (2016): 111-137. 

Şeker, Cengiz, İstanbul Ahkâm ve Atik Şikâyet Defterlerine Göre 18. Yüzyılda İstanbul’a 
Yönelik Göçlerin Tasvir ve Tahlili, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007. 

 



 

 

 

ŞEYHZÂDE MUHYİDDÎN MUHAMMED B. MUSLİHİDDÎN EL-
KOCEVÎ’YE NİSPET EDİLEN TEFSİR RİSALELERİ VE TEFSÎRU 

ÂYETİ’L-KÜRSÎ’Sİ 

Mehmet Çiçek 

GİRİŞ 

Bu çalışmamızda Osmanlı dönemi kültür tarihinin önemli simalarından biri 
olan ve “Kocevî” nisbesiyle meşhur Şeyhzâde Muhyiddîn Muhammed b. Muslihid-
dîn Mustafa’ya (ö. 950/1543) nispet edilen tefsir risalelerini ve bu risalelerden birini 
gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız. 

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Şeyhzâde, İslamî ilimlerin farklı alanların-
da eser vermekle birlikte müfessir ve fakih kimliğiyle meşhurdur. Şeyhzâde lakabı, 
Nakşibendî meşâyihinden olan babası Muslihiddin Mustafa el-Kocevî’den mülhem-
dir. Kocevî veya İzmitî nisbesiyle anılması ise ailesinin Kocaelili olmasıyla ilgilidir. 
Bununla birlikte Şeyhzâde’nin yetiştiği, müderrislik yaptığı ve medfun olduğu 
İstanbul’da doğmuş olması muhtemeldir. Öğrencisi Taşköprîzâde’nin belirttiğine 
göre Şeyhzâde, 950/1543 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Şeyhzâde’nin hicrî 938 
senesinde oluşturduğu bir vakfiyede 16 tanesi kendi telifi, toplam 39 eseri vakfettiği 
kaydedilmektedir.1 Cenaze namazını Şeyhulislam Fenârîzâde Muhyiddîn Mehmed 
Efendi (ö. 954/1548) kıldırmıştır. İstanbul Fatih’te Hoca Hayreddin Mescidi’nin 
hazîresine defnedilmiştir. Maalesef bugün hem mescid hem de hazire mevcut 
değildir. Dolayısıyla Şeyhzâde’nin kabri de günümüze ulaşmamıştır. 2 

                                                                 
  Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı. mehmet.cicek@kocaeli.edu.tr 
1  Bk. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli, nşr. Ömer Lütfi Barkan - Ekrem Hakkı 

Ayverdi (İstanbul: Baha Matbaası, 1970), 211-212. 
2  Ayrıntılı bilgi için bk. Erdoğan Baş, “Şeyhzâde”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 2010), 39: 97-98; Şükrü Maden, Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde’nin Envârü’t-Tenzîl 
Hâşiyesi (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), 119-127.  
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Tefsir sahasında Şeyhzâde, Kadı Beyzâvî’ye yazdığı hâşiye ile meşhur olmuştur. 
Söz konusu haşiyenin birçok baskısı bulunmaktadır. 1263 yılında Kahire Bulak’ta; (4 
cilt) 1306 yılında ise İstanbul’da (4 cilt) olmak üzere Matbaa-i Âmire tarafından iki 
defa basılmıştır. Yine İstanbul’da 1282-1283 yıllarında Matbaatü’s-Sultaniyye’de (4 
cilt) yayınlanmıştır. Bu eser daha sonra Diyarbakır’da Mektebetü’l-İslamiyye tarafın-
dan ofset olarak tekraren basılmıştır. 1292 yılında İstanbul’da Bosnalı Hacı Muhar-
rem matbaasında 9 cilt olarak matbu hale getirilmiştir. Diğer bir baskısı 1306 yılında 
Matbaatü’l-Osmaniyye tarafından (4 cilt) yapılmıştır. Bu baskı da İhlas Vakfı tara-
fından 1988-1991 yılları arasında ofset olarak basılmıştır. Son olarak Şeyhzâde’nin 
hâşiyesi, 1419/1999 yılında Muhammed Abdülkadir Şahin tarafından 8 cilt olarak 
neşredilmiştir.3 Birçok baskısı olmakla birlikte belirtmeliyiz ki Şeyhzâde’nin söz 
konusu tefsirinin tahkikli bir baskısının yapılmasının elzem olduğunu düşünmekte-
yiz. 

Tefsir alanında Şeyhzâde’ye nispet edilen eserler, Beyzâvî haşiyesiyle sınırlı 
değildir. Bunun dışında tefsirle ilgili risaleleri de bulunmaktadır. Bu risaleler, sûre ve 
âyet tefsirleri şeklinde iki başlık altında incelenebilir. 

1. SÛRE TEFSİRLERİ 

Sûre veya sûreler merkezinde Şeyhzâde’ye nispet edilen (tespit edebildiğimiz) 8 
çalışma bulunmaktadır. Şimdi bu çalışmalar hakkında kısaca bilgi verelim. 

1.1. Ḥâşiye ‘Alâ Tefsîr-i Cüz-i ‘Amme 

Yazmalara baktığımızda Şeyhzâde’nin hâşiyesinin farklı şekillerde derlendiğini 
görürüz. Bunlar arasında en meşhuru Kur’ân’ın son cüzü olan 30. cüz’ün tefsirinin 
müstakil yazılmış nüshalarıdır. Bu eser, yazma kayıtlarında ya “Ḥâşiye ‘alâ tefsîr-i 
cüz’i ‘amme li’l-Kâḍî”4 ya da “Ḥâşiye ala cüz’i’n-Nebe’ min Envâri’t-Tenzîl / Tefsîri’l-

                                                                 
3  Bk. Şeyhzâde, Muhyiddîn Muhammed b. Muslihiddîn el-Kocevî, el-Hanefî,  Hâşiyetü Muhyiddîn 

Şeyḫzâde, nşr. Muhammed Abdülkâdir Şâhin (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1419-1999). 
4  Muhyiddîn Muhammed b. Muslihiddîn el-Kocevî, Şeyhzâde, Ḥâşiye ‘alâ tefsir-i cüz’i ‘amme li’l-

Kâḍî, Süleymaniye Kütüphanesi, Beşir Ağa (Eyüp), 26; Muhyiddîn Muhammed b. Muslihiddîn el-
Kocevî, Şeyhzâde, Ḥâşiye ‘alâ tefsir-i cüz’i ‘amme li’l-Kâḍî, Süleymaniye Kütüphanesi, Ömer İşbilir, 
133, 1b-106b varakları arasında olan yazmanın başındaki kayıt ise şu şekildedir: “ هذا كتاب شيخ زاده

إىل معوذتني قدس اهللا سره العزيز حاشية تفسري القاضي من سورة نبأ ”  
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Kâḍî”5 şeklindedir. Şeyhzâde’nin haşiyesinin bu kısmı 1323 senesinde Beyzâvî’nin 
Envâru’t-Tenzîl’iyle birlikte İstanbul’da ayrı basım olarak tab edilmiştir. Kitabın 
derkenarında bulunan hâşiye, toplam 185 sayfadır. Bu matbu nüshanın Süleymaniye 
Kütüphanesinde iki örneği bulunmaktadır. İlki Hoca Hayri-Hoca Abdullah Efendi 
bölümü 103 numaradadır. Diğeri ise Osman Huldî Öztürkler bölümü 120 numara-
dadır. 

30. cüzün tamamını değil de Nebe ve Nâzi’ât sûrelerini içeren bir yazma da 
Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi bölümü 869 numarada bulunmaktadır. 
Yazmanın başında eserin adı olarak “ له رمحه زاده يخشل البيضاوي القاضي تفسري على حاشية ” 

şeklinde genel bir ifade kullanılmaktadır. Yazma, 151a-160b varakları arasındadır. 

1.2. Sûretü Fâtiḥati’l-Kitâb 

Süleymaniye Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa 83 numarada bulunan yazma, 
“Sûretü Fâtiḥati’l-Kitâb” adını taşımakta olup 63 varaktır. Yazma ile Şeyhzâde’nin 
Beyzâvî Hâşiye’sindeki bölüm aynıdır. Dolayısıyla bu yazma, hâşiyeden farklı bir eser 
değildir. 

1.3. Tefsîru Sûreti Yâsîn 

Şeyhzâde nisbesiyle kaydedilmiş Yâsîn sûresi tefsirinin iki farklı nüshası 
bulunmaktadır. İlki Süleymaniye Kütüphanesi Denizli 396 numarada bulunan 
yazma olup 102b-123a varakları arasındadır. Diğeri ise aynı kütüphanenin Hacı 
Mahmud Efendi bölümünün 1704 numarada kayıtlı olan 66a ile 87b varakları 
arasındaki “ يس سورة على زاده شيخ ” adlı eserdir. Söz konusu yazmalar, Şeyhzâde’nin 

Ḥâşiye’sinin Yâsîn sûresi olup farklı bir çalışma değildir. 

1.4. Ḥâşiye ‘Alâ Sûreti’r-Rahmân 

Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 1704 numarada kayıtlı olan bu 
eser, yazmanın 57b-65a varakları arasında yer almaktadır. Yazmanın girişinde eseri 
tanıtıcı mahiyette “ الرمحن لسورة البيضاوي شرح على القوجوي زاده شيخ حاشية ” şeklinde bir kayıt 

                                                                 
5  Muhyiddîn Muhammed b. Muslihiddîn el-Kocevî, Şeyhzâde, Ḥâşiye ‘alâ cüz’i’n-Nebe’ min Envâri’t-

Tenzîl, Süleymaniye Kütüphanesi, Çelebi Abdullah, 36, 1b-134a; Muhyiddîn Muhammed b. 
Muslihiddîn el-Kocevî, Şeyhzâde, Ḥâşiye ‘alâ cüz’i’n-Nebe’ min Tefsîri’l-Kâḍî, Hacı Selim Ağa 
Kütüphanesi, Hüdayi Efendi, 73, 1b-201a. 
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vardır. Eser, Şeyhzâde’nin Beyzâvî Hâşiyesinin Rahman sûresi bölümünün istinsah 
edilmiş bir kopyası olup farklı bir çalışma değildir. 

1.5. Tefsîru Sûreti’l-İḫlâṣ ve’l-Mu’avviẕeteyn 

Millet Genel Kütüphanesi Ali Emîrî Arabî bölümü 144 numarada kayıtlı yazma 
“Tefsîru sûreti’l-iḫlâṣ ve’l-mu’avviẕeteyn” adını taşımaktadır. Ancak bu eser de farklı 
bir çalışma olmayıp, Şeyhzâde’nin haşiyesinin bir parçasıdır. Mesed sûresinin son 
kısmını da içeren yazma, ihlas ve muavvizeteyn sûreleriyle sona ermekte olup 17 
varaktır. 

1.6. Ḥâşiye ‘Alâ Envâri’t-Tenzîl ve Esrâri’t-Te’vîl/Ḳıt’atü Şeyḫzâde 

“Ḥâşiye ‘alâ Envâri’t-Tenzîl ve Esrâri’t-Te’vîl” adıyla kayıt altına alınan eser 
küçük hacimli iki ciltten oluşmaktadır. İlki Hacc ve Müminûn sûrelerini içeren 31 
varaklık bir risaledir. Eser, Süleymaniye Kütüphanesi Serez bölümü 303 numarada 
kayıtlıdır. Diğeri ise onun devamı mahiyetinde Nur sûresinden oluşan 27 varaklık 
bir risaledir. Bu risale aynı şekilde Serez bölümü 304 numarada bulunmaktadır. 
Yazma eserin başında ise “Ḳıt’atü Şeyḫzâde” ibaresi geçmektedir. Her iki risale de 
orijinal bir çalışma olmayıp Şeyhzâde’nin Hâşiye’siyle aynıdır. 

1.7. Tefsîru Sûreti’l-En’âm 

Bu adla kayıtlı iki yazma bulunmaktadır. İlki Süleymaniye Kütüphanesi Esad 
Efendi 90 numaralı yazmadır. Söz konusu nüsha Şeyhzâde’nin Hâşiyesinin En’âm 
sûresinin bir nüshasıdır. Ancak orijinal bir yönü vardır ki ferağ kaydına göre bu 
yazma, kendini Muhammed b. eş-Şeyh Muslihiddîn şeklinde tanıtan ve hicrî 943 yılı 
Şevval ayının 3. gününde tamamladığını nakleden Şeyhzâde’nin kendi el yazısıyla 
yazdığı bir nüsha olmasıdır.6 

Diğeri ise Beyazıt Devlet Kütüphanesi Bayezıd bölümü 620 numarada “Tefsîru 
Sûreti’l-En’âm” adını taşıyan yazmadır. Ancak bu yazma, yukarıdaki eserden farklı-
dır. Eser, her ne kadar Şeyhzâde’nin Beyzâvî haşiyesinden istifadeyle meydana gel-
mişse de bu yazmanın onun tarafından yazılmadığı açıktır. Zira yapılan alıntıların 

                                                                 
6  Muhyiddîn Muhammed b. Muslihiddîn el-Kocevî, Şeyhzâde, Tefsîru Sûreti’l-En’âm, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Esad Efendi, 90, 112b. 
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sonunda müellif, “ اصحيح نقال األنعام سورة يف زاده شيخ تفسري من نقل ” (Şeyhzâde’nin En’âm 

sûresi tefsirinden doğru bir şekilde nakledilmiştir.) şeklinde bir kayıtla metni 
tamamlamaktadır. Dolayısıyla kayıtlarda müellifin Şeyhzâde olduğu nakledilse de 
bu, yukarıda aktardığımız bilgi üzere doğru değildir. Bununla birlikte müellifini 
tespit edemediğimizi de belirtelim. Sûre merkezli konulu tefsirin bir örneği olarak 
kabul edeceğimiz bu eseri başka bir çalışmamızda inceleyeceğimizi belirterek burada 
eser hakkında genel bilgi vermekle yetinelim. 

Yazma, sûrenin faziletine dair nakillerle başlamaktadır. İlk olarak insanın 
ölümü konusuna değinen müellif, ecel konusunu sûrenin 2. âyetiyle ilgili açıklamalar 
merkezinde aktarır. Nebilerin meleklerden üstünlüğü konusunun nasıl anlaşıldığını 
ifade bağlamında da el-En’âm sûresindeki “…Hepsini âlemlere üstün kıldık” mealin-
deki 86. Âyet ışığında ele alır. Konu, bağlamı dikkate aldığımızda, meleklerden üstün 
olan peygamberlerin ölümden kurtulması imkân dâhilinde midir? şeklindeki bir 
soruya cevap gibidir. Konuya hazırlayıcı mahiyette İnfitâr sûresi 10-11. âyetlerinin 
meâli7 üzerinden bu meleklerin kimler olduğunu ve özelliklerini rivayetler ışığında 
aktarır. Bu aktarım, ölüm meleğinin görevine giriş mahiyetindeki bir parça gibi 
durmaktadır. 

Devamında En’âm sûresi 61. âyeti8 merkezinde müellif, “ölüm meleği”ni 
kendisine konu edinir. Ayrıca Secde sûresinin 11. âyetine9 değinerek konuyla ilgili 
nakilleri aktarır. 

“Dinlerini oyun, eğlence yapanları bırak…” mealindeki En’am sûresi 70. Âyeti 
üzerinden müşriklerin her ne kadar meşru kabul edilen bir dinlerinin olduğu kabul 
edilmese de din sahibi olarak zikredilmekle birlikte onu oyun ve eğlence edindikleri 
ele alınarak aktarılır. 

  

                                                                 
7  “Üzerinizde koruyucular (yaptıklarınızı zapt edici melekler) değerli yazıcılar vardır.” 
8  “…ölüm birinize gelince elçilerimiz onun canını alır…”. 
9  “De ki üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alır…”. 
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1.8. el-İḫlâṣiyye: Tefsîru Sûreti’l-iḫlâṣ 

Bursalı Mehmet Tahir’in Osmanlı Müellifleri adlı eserinde Şeyhzâde’ye nispet 
ettiği10 bu eseri yazma kütüphanelerde bulamadık. Dolayısıyla eserle ilgili değerlen-
dirme yapma imkânından mahrumuz. 

Yukarıda da gördüğümüz üzere Şeyhzâde’ye ait bir veya birkaç sûre üzerinden 
oluşturulmuş elimizdeki çalışmaların tamamı Şeyhzâde’nin Envâru’t-tenzîl hâşiye-
sinden üretilmiştir. Dolayısıyla elimizde bulunmayan Tefsîru Sûreti’l-iḫlâṣ adlı çalış-
ması hariç sûre tefsirleri başlığı altında zikredilen çalışmaların orijinal çalışmalar 
olmadığını söyleyebiliriz. 

2. ÂYET TEFSİRLERİ 

Şeyhzâde’nin âyet tefsirlerinin sûre tefsirlerine kıyasla daha az olduğu görül-
mektedir. Bununla birlikte orijinal diye ifade edebileceğimiz çalışmaları daha ziyade 
bu türdendir. 

2.1. Risâle Fî Keşfi Mâ Yete’allaḳu Bi Sûreti’l-Baḳara 

Süleymaniye Kütüphanesi Reîsülküttâb Mustafa Efendi 1195/6 numarada 
kayıtlı yazma, 2 varaktan oluşmakta olup tarafımızdan incelenmiş ve metni matbu 
hale getirilerek değerlendirilmiştir.11 

2.2. Tefsîru Âyeti’l-Kürsî. 

Çalışmamız bu risale üzerine olduğundan aşağıda ayrıntılı olarak incelene-
cektir. 

2.3. Risâle Fî Tefsîri Ḳavlihi Te’âlâ “Lem Tekün Âmenet Min Ḳabl” 

Şeyhzâde’nin risalesi, Şükrü Maden’in de ifade ettiği üzere Şeyhzâde’nin 
Beyzâvî haşiyesinin ilgili bölümünün müstakil basımıdır.12 Ancak şöyle bir noktaya 
da işaret edelim ki müellif nüshası olan Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 538 
numaralı yazma ile Muhammed Abdülkadir Şahin tarafından yapılan neşrin ilgili 

                                                                 
10  Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri (Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2009), 1: 314. 
11  Mehmet Çiçek, “Meşhur Beydâvî Şârihi Şeyhzâde Muhyiddin Muhammed b. Mustafa el-Kocevî’nin 

Hurûf-ı Mukatta ile İlgili Bir Risalesi”, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi 
Sempozyumu-III, ed. Haluk Selvi, M. Bilal Çelik, Ali Yeşildal, (Kocaeli: CNR BASIM Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi, 2017), 4: 2611-2621. 

12  Maden, Şeyhzâde’nin Envârü’t-Tenzîl Hâşiyesi, 129. 
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bölümlerini karşılaştırdığımızda, bu yazmanın, müellif nüshasına uyarken neşirde 
ise farklı bir eser olduğunu düşündürecek şekilde ciddi farklılıkları ve eksiklikleri 
bünyesinde taşıdığını gördük.13 Böyle bir farklılığa götüren sebep, Kâtip Çelebi’nin 
de ifade ettiği üzere Şeyhzâde’nin eseri önce 8 cilt halinde yazıp sonra bir takım 
ilavelerle tekrar kaleme alması olabilir. Nitekim Kâtip Çelebi, bu iki nüshanın 
müstensihler tarafından daha sonra ayırt edilemeyecek şekilde düzenlenerek üzerin-
de her türlü tasarrufta bulunabilecekleri bir oyuncak haline getirildiğini aktarır.14 

2.4. Tefsîru Âyeti “Ḳul Yâ ‘İbâdiyelleẕine Esrefû ‘Alâ Enfüsihim” 

Millî Kütüphane 2927 numarada kayıtlı yazmanın 6-8 varakları arasında olan 
risâle, Zümer sûresi 39/53 âyetinin tefsiridir. Eser Milli kütüphane kayıtlarında 
“Münteḫab mine’l-ḥâşiyeti ‘alâ envâri’t-tenzîl” şeklindedir. İçeriğine baktığımızda da 
bu risâle ile hâşiyenin aynı olduğunu gördük.15 

Sonuç olarak âyet tefsirleri başlığı altında Şeyhzâde’ye nispet edilen 4 risalenin 2 
tanesi kendisinin Beyzâvî haşiyesinin ilgili bölümlerinden oluşmaktadır. Diğer iki 
çalışma ise orijinal çalışma hüviyetindedir. Bu risalelerden biri kesin olarak Şeyhzâ-
de’ye aitken diğerinde ise aşağıda göreceğimiz üzere zann-ı gâlibimiz olmakla 
birlikte Şeyhzâde’ye aidiyeti konusunda kesin bir hüküm verme imkânından 
mahrumuz. 

3. ŞEYHZÂDE’YE NİSPET EDİLEN “TEFSÎRU ÂYETİ’L-KÜRSÎ” RİSALESİ 

Şeyhzâde’ye nispet edilen sûre ve âyet tefsirlerini tanıttıktan sonra şimdi 
çalışmamızın konusunu oluşturan “Tefsîru âyeti’l-kürsî” risalesini tanıtabiliriz. Bu 
meyanda risalenin müellifi, adı, kaynakları, metni, tercümesi ve risale hakkındaki 
bazı değerlendirmelere işaret edeceğiz. 

  

                                                                 
13  Şeyhzâde’nin Hâşiye’si hakkında benzer bir değerlendirme için bk. Maden, Şeyhzâde’nin Envârü’t-

Tenzîl Hâşiyesi, 136. 
14  Hacı Halîfe Mustafa b. Abdullah Kâtip Çelebi, Keşfü'ẓ-ẓünûn ‘an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn (Beyrût: 

Dâru İhyâi’t-türâsi’l-arabî. ts.), 1: 188. 
15  Bk. Şeyhzâde, Ḥâşiyetü Muḥyiddîn Şeyḫzâde, 7: 265-269. 
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3.1. Risalenin Müellifi 

Risalenin müellifinin kim olduğuna baktığımızda iki farklı isimle karşılaşırız. 
Nitekim Süleymaniye Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa 121 numaralı yazmada 
risalenin müellifine yönelik iki kayıt bulunmaktadır. İlki risalenin başındadır. Buna 
göre risalenin müellifi “ شيخ تفسري ” şeklinde izafet yapılarak “Şeyh” diye isimlendiril-

miştir. Bu kayıt, risalenin başında ve sonunda bulunmaktadır.16 Risalede niçin 
Şeyhzâde yerine Şeyh diye isim verilmiştir? Halbuki risalenin bulunduğu yazmanın 
karşı varağında Şeyhzâde’nin tefsirinden bir alıntı bulunmaktadır ve burada müellif 
olarak açıkça “Şeyhzâde” ifadesi geçmektedir.17 Acaba burada zikredildiği için 
müellif/müstensih, devamında Şeyh ifadesini yeterli mi görmüştür yoksa başka bir 
isme işaret midir? Mevcut verilerimiz ışığında bu konuya net bir cevap vermemiz 
mümkün gözükmemektedir. 

Diğer kayıt ise risalenin bulunduğu 121 numaralı yazmanın girişinde hazırla-
nan fihristte zikredilen “ هزاد للشيخ الكرسي آية تفسري ” (Şeyhzâde’nin Âyete’l-Kürsî Tefsiri) 

ifadesidir.18 Dikkat edilirse iki kayıttan biri müellifi “Şeyh” diye tanımlarken diğeri 
“Şeyhzâde” diye kayıt altına almaktadır. Belirtmeliyiz ki “Şeyh” ifadesi genel bir 
tanımlama iken Şeyhzâde ifadesi (özellikle tefsir sahasında) belli bir isme işaret 
etmektedir. Tefsir alanında Şeyhzâde denildiğinde meşhur olan Beyzâvî şârihi olarak 
zikredilen müellifimiz Muhyiddin Muhammed Kocevî anlaşılır. Diğer isimden ise 
belli bir şahsın anlaşılması zordur. 

Her ne kadar bu iki isimden birini tercih ettirecek somut bir delilimiz bulun-
masa da çalışmamızda mevcut iki isimden Şeyhzâde’yi müellif olarak varsayacağız. 
Zira biraz sonra içerikte de inceleyeceğimiz üzere bir takım farklılıklar bulunmakla 
birlikte metnin ana omurgası Şeyhzâde’nin Ḥâşiye’siyle uyum içindedir. 

  

                                                                 
16  Bk. Muhyiddîn Muhammed b. Muslihiddîn el-Kocevî, Şeyhzâde, Tefsîru âyeti’l-kürsî, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa, 121/70, 333a. 
17  Şeyhzâde, Ḥâşiyetü Muḥyiddîn Şeyḫzâde, 1: 285.  
18  Bk. Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa, 121: VIIb. 
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3.2. Risalenin Adı 

Risalenin adı olarak fihristte nakledilen “ الكرسي آية تفسري ” (Tefsîru âyeti’l-kürsî) 

ifadesi kanaatimizce doğru bir isimlendirmedir. Risalenin başında ise açıklayıcı 
mahiyette bir takım ilave bilgiler bulunmaktadır. Nitekim risalenin başında “  آية تفسري

شيخ تفسري الكشاف من نقل الكرسي ” (Şeyh’in tefsiri, Keşşâf’tan nakil yapılan Âyete’l-Kürsî 

Tefsiri) ismi geçmektedir. Buna göre metinde Keşşâf’tan alıntı yapılmıştır. Bu alıntı-
lar, bir takım benzerlikleri göz ardı etmemekle birlikte büyük oranda âyete’l-kürsînîn 
faziletine dair açıklamalarla sınırlıdır. Metni tanıtıcı olmasına rağmen bu ilave 
bilgilerin eserin ismi olarak zikredilmesinin zorunlu olmadığını düşünmekteyiz. 

3.3. Risâlenin Kaynakları 

Risalenin kaynakları denildiğinde akla risalenin isminde de zikredilen 
Zemahşerî’nin Keşşâf’ı gelir. Ayrıca hâmişte “Ḥâşiyetü’l-ḳuṭbiyye” diye yazılan bir 
kitap künyesi bulunmaktadır. Keşşâf şerhleri arasında Kutbeddin nisbesini taşıyan 
iki isim bulunmaktadır. Bu isimler şunlardır: 1. Kutbüddin Ebü’l-Meâlî Muhammed 
b. Safiyyüddin Mes’ûd b. Mahmûd b. Ebü’l-Feth el-Fâlî, Taḳrîbü’t-tefsîr fî telḫîsi’l-
Keşşâf.19 2. Kutbuddin Râzî (ö. 766/1364), Şerḥu Müşkilâti’l-Keşşâf.20 Ancak bu iki 
kaynağa bakmamıza rağmen ilgili ifadeyi tespit edemedik. Bu iki isim dışında 
kendisine Keşşâf şerhi nispet edilen diğer bir isim, Kutbuddîn Şirâzî Mahmud b. 
Mesud b. Muslih el-Fârisî’dir. (ö. 710/1310 Bu isme nispet edilen Keşşâf şerhi ise 
kütüphane kayıtlarında maalesef bulunamamıştır. Dolayısıyla bu ifade elde edemedi-
ğimiz bu hâşiyede olabilir. Bunun dışında risalenin kaynağı olarak açık bir kayıt 
bulunmamaktadır. 

Şeyzâde’nin Hâşiyesiyle bu metin arasındaki benzerliklerden hareketle 
Fahreddin Râzî’nin “Mefâtîḥu’l-Ġayb”ını da bu eserin kaynaklarından biri olarak 
zikredebiliriz düşüncesindeyiz. 

  

                                                                 
19  Bk. Kutbüddîn Ebü’l-Meâlî Muhammed b. Safiyyüddîn Mes’ûd b. Mahmûd b. Ebü’l-Feth el-Fâlî, 

Taḳrîbü't-tefsîr fî telḫîsi'l-Keşşâf, Süleymaniye Kütüphanesi, Cârullah, nr. 145. 
20  Bk. Kutbeddin Râzî, Ebu Abdillah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed et-Tahtânî, Şerḥu  

Müşkilâti’l-Keşşâf, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, nr. 621. 
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3.4. Risalenin Metni ve Tercümesi 

a. Risalenin Metni 

 ]و ٣٣٣[

  الكشاف من نقل الكرسي آية تفسري

 شيخ تفسري

  للخلق معبود ال أي :إ ل ـ ه ﴾ ال   ﴿الل ـه   :قوله

﴾ ﴿إ ال     اهللا إال :ه و 

﴾  .واألبدية األزلية ةاباحلي املوصوف أي :﴿احل  ي 

  .ورزقهم إنشاءهم يف اخللق يتدبر القائم الدائم أي :﴿ال ق ي وم ﴾

 أبلغ   ليكون واإلثبات بالنفي نفسه اهللا فوحد .عنده شفعاءنا وهم اهللا شركاء أصنافا املشركون قال حني نزل
 .الشركة ونفي التوحيد ثبوت يف

ن ة   ت أ خ ذ ه   ﴿ال    بالسنة التغري عليه جاز من ألن ،اخللق أمور عن بغافل ليس أي .للقيوم تأكيد :نـ و م ﴾ و ال   س 
  .قيوما يكون أن استحال والنوم

 ألنه ،أوال األدىن ونفى .القلب يف يقع ثقيلة ٢١غشية "النوم"و ،النعاس من النوم يتقدم ما ”السنة“ :قيل
 ال األدىن أن يتوهم رمبا ألنه ،كلها للتغريات نفيا أو للكالم تتميما ذكره وإمنا .األعلى نفى منه ليلزم ،التغيري مبداء
 .التوهم ذلك لنفى بينهما جممع .لقوته تأخذه األعلى وأن لضعفه تأخذه

﴾ يف   و م ا الس م او ات   يف   م ا ه  ﴿ل    عن له غفلة وال فيهما مبا خلقهما ألنه ملكهما يف ألحد شركة ال :األ  ر ض 
  .فيهما اـمب لفسدتا ذلك من شيء وجد لو إذ .بالنوم وال بالسنة ال .تدبيريمها

ف ع   ال ذ ي ذ ا ﴿م ن قوله  أن يقدر ال أحدا وإن واآلخرة الدنيا يف وكربيائه لعظمته لالستفهام بيان :ع ند ه ﴾ ي ش 
  يقوله ما شيء عنه خيفى ال أنه بني مث .شاء فيمن شاء ملن بالشفاعة يتكلم

 .له األصنام وتشريك الدنيا أمر من قبلهم كان ما أي :أ ي د يه م ﴾ بـ ني    م ا ﴿يـ ع ل م  

 .فيها هلم شفاعة ال وأن اآلخرة أمر من بعدهم يكون ما ويعلم :خ ل ف ه م ﴾ ﴿و م ا

                                                                 
.]؟؟[ الغشية سرت وخريت: يف اهلامش  21  
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  .وغريهم واألنبياء املالئكة يعين يدركون ال أي :حي  يط ون ﴾ ﴿و ال  

ء     .معلوماته مجبع من أي :ع ل م ه ﴾ م ن   ﴿ب ش ي 

 يرجون حيث املالئكة لعباد رد وهذا .والرسل األنبياء كأخبار هلم اهللا أخرب مبا إال :ش اء ﴾ مب  ا ﴿إ ال  
م شفاعتهم م يعين إياهم لعباد  مبا إال غريها وال الشفاعة ميلكون وال وتأخرهم تقدمهم امم شيئا يعلمون ال أ
م أخربهم   .ر

ع   بقوله ملكه وسعة بني مث ي ه   ﴿و س  ﴾ الس م او ات   ك ر س   .فيه له شريك ال الذي ملكه وسع أي :و األ  ر ض 
  .كاملل   كرسي هو الذي ملكانه تسميته

  .احلاكم العامل   كرسي هو الذي باملكان تسميته .علمه وسع :وقيل

  .شيء كأصغر العرش إىل بالنسبة وهو واألرض السموات ودونه العرش يدي بني الذي الكرسي هو :وقيل

 .واحد والعرش الكرسي :وقيل

يـ ئ ود ه ﴾ ﴿و ال  
 .يثقله ال أي :٢٢

ف ظ ه م ا﴾  .واألرض السموات حفظ أي :﴿ح 

﴾ ﴿و ه و     .األلوهية يف الشان :ال ع ل ي 

 .ضد وال له ند ال يعين والقدرة بامللك :﴿ال ع ظ يم ﴾

  ]اآلية فضائل[
  ٢٣.الكرسي آية البقرة وسيد البقرة القرآن سيد القرآن، الكالم سيد السالم عليه النيب عن روي
 يواظب وال املوت إال اجلنة دخول من مينع مل مكتوبة صالة كل دبر يف الكرسي آية قراءة من أيضا روى

 واألبيات جاره وجار وجاره نفسه على اهللا هأمن مضجعه أخذ إذا قرأها ومن ٢٤،عابد أو الصديق إال عليها
  ٢٥.حوله

  شيخ سريفت

                                                                 
.أي ال يشق عليه: يف اهلامش  22  
.١١/٤٨١، كنز العمال للهندي، ١/٤٨٦الكشاف للزخمشري،   23  
مل .[من احلاشية القطبية للكشاف. أي لوال أنه وجب أنه ميوت مث يدخل اجلنة لكان دخل اجلنة حني قرأها بال فصل: يف اهلامش  24

]جد هذه العبارةأ  
.٢/٤٥٨، شعب اإلميان للبيهقي، ١/١٥٤؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١/٤٨٤الكشاف للزخمشري،   25  
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b. Risalenin Tercümesi 

Âyete’l-Kürsî Tefsiri 

Allah, [Ondan başka] ilah (tanrı) yoktur: sözü, yani yaratılmışlar için kulluk 
yapılan hiçbir (tanrı) yoktur. 

…Ondan başka…: Allah’tan başka. 

(O daima) Diridir: Yani ezeli ve ebedî hayatla nitelenilendir. 

(O, yarattıklarını) Koruyup gözetendir: Yani her daim var edip rızık vererek 
mahlûkatı ayakta tutan, koruyup gözetendir. 

(Bu âyet), Müşriklerin grup olarak (Allah dışında ortak koştukları tanrılarının) 
Allah’ın ortakları ve onun katında şefaatçileri olduklarını söylediklerinde nazil oldu. 
Allah, şirkten uzak olduğunu ve tevhidinin netliğini açık bir şekilde ortaya koymak 
için, (önce tanrılardan kendisini) nefyetmekle ve (sonra da ondan başka hiçbir 
tanrının olmadığını) ispat etmekle kendisini birlemiş oldu. 

Ne uykusu gelir ne de uyur: (Bu ifade; koruyup gözeten yani) kayyûm olduğunu 
güçlendirmek içindir. Yani mahlûkatın işlerinde gaflet üzere olmayan demektir. 
Çünkü uyuklaması ve uyuması caiz olan kişinin “kayyûm” olması imkânsızdır. 

Denildi ki: “sine” (uyuklama), uykudan önceki hafif uyku/uyuşukluk halidir. 
Uyku ise kalpte ortaya çıkan deliksiz/ağır uyumadır. Âyette ilk olarak uykunun en 
hafif hali olan uyuklama nefyedilmiştir. Çünkü uyuklama, değişimin ilk merhalesi-
dir. Böylece değişimin en son merhalesi olan uykunun nefyedilmesi daha net bir 
şekilde ortaya çıkar. Bu ifadeyi (uykuyu) ya cümleyi tamamlamak ya da değişim 
türlerinin hepsini nefyetmek için zikretti. Zira kişi, zaafı sebebiyle ilk merhaleyi 
(uyuklamayı) yapamadığını; ya da gücü sebebiyle son merhaleyi (uykuyu) 
yapabileceğini vehmedebilir. Böylece ikisini bir araya getirerek bu vehmi (tamamen) 
ortadan kaldırdı. 

Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur: Hiç kimse, göklerin ve yerin 
mülkiyetinde onun ortağı değildir. Zira gökleri, yeri ve o ikisinde olan şeyleri yaratan 
O’dur. Gökleri ve yeri düzenlemede ne uyuklama ne de uykuyla hiçbir şekilde gaflet 
(onun için) söz konusu olamaz. Şayet bunlardan biri olursa göklerde ve yerde olanı 
fesat ederlerdi. 
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Katında şefaat eden kimdir?: sözü, dünya ve ahirette onun yüceliğine ve büyük-
lüğüne işaret eden bir soruyla açıklamadır. Herhangi bir kimsenin, dilediği kimse 
için ve dilediği kimse hakkında şefaat konusunu konuşma yetkisi (kudreti) yoktur. 
Sonra onların söyledikleri şeylerin kendisine gizli kalmayacağını açıkladı. 

Onların önlerinde… (olanı) bilir: Yani onlardan önce ortaya çıkan dünyadaki 
eylemleri ve putları ona şirk koşmalarını (bilir demektir.) 

…Ve arkalarında… (olanı bilir): Onlardan sonra ahiretteki işlerini ve ahirette 
onlar için şefaatin olmayacağını bilir. 

…Kavrayamazlar…: Yani idrak edemezler. Yani melekler, nebiler ve diğerleri. 

…O’nun ilminden bir şeyi…: Yani onun malumatının tamamından (bir şeyi 
demektir). 

…Dilediği hariç…: Nebilerin ve resullerin haberleri gibi Allah’ın kendilerine 
haber verdiği kimseler hariç. Bu, şefaatlerini umarak sadece meleklere ibadet eden 
kimselere yönelik bir reddiyedir. Yani onlar (melekler) yaptıkları ve yapacakları 
şeyler hakkında hiçbir şey bilmezler. Rabbinin haber verdiği kimseler hariç 
(melekler) şefaat ve diğer şeylere mâlik olmazlar. 

Sonra da “O’nun Kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır” ifadesiyle mülkünün 
genişliğini beyan etti. Yani hiçbir ortağı olmadığı mülkü, (gökleri ve yeri) kaplamış-
tır. Bu ifadede onun mekânının, melik’in (Kral’ın) kürsüsü şeklinde isimlendirilmesi 
vardır. 

Denilmiştir ki: “(kürsüsü yani) ilmi (gökleri ve yeri) kaplamıştır.” Bu ifadede ise 
mekânının, âlim ve hâkim olanın kürsüsü diye isimlendirilmesi vardır. 

Yine denilmiştir ki: Bu Kürsî, Arş’ın önünde olup gökler ve yer onun 
dışındadır. Arşa nispetle o (kürsî), bir şeyin daha küçüğü gibidir. 

Denildi ki kürsî ve arş aynı şeydir. 

Kendisine zor gelmez: [Yani ona güç olmaz] Yani ona ağır gelmez. 

Onları korumak: Yani gökleri ve yeri korumak. 

O yücedir…: İlahlıktaki şanı. 

… Büyüktür: Mülkü ve kudretiyle. Yani onun dengi yoktur, zıddı da yoktur. 
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[Âyetin Fazileti] 

Nebi’den (as) rivayet olundu ki: sözlerin efendisi Kur’ân’dır. Kur’an’ın efendisi 
Bakara sûresidir. Bakara sûresinin efendisi ise âyete’l-kürsî’dir.26 

Aynı şekilde rivayet olundu ki âyete’l-kürsî’yi her farz namazın arkasından 
okuyan kişinin cennete girmesinin önünde ölümden başka engel yoktur. Bunu da 
devamlı olarak sadece sıddîk ve âbid kullar yapar.27 Kim yatağına uzandığında bu 
âyeti okursa bu âyet, onu; nefsine, komşusuna, komşusunun komşusuna ve 
etrafındaki evlere karşı korur.28 

3.5. Risale Hakkında Bazı Değerlendirmeler 

Risalenin içeriğine baktığımızda genel olarak lafza değil, âyette kast edilen 
manaya yoğunlaşıldığını söyleyebiliriz. Mesela âyetin ilk kısmına yönelik ifade bir 
cümleyle açıklanmış ve şöyle denilmiştir: Yaratılmışlar için Allah dışında hiçbir 
ilahtan bahsedilemez. Müellife göre âyetin başında önce olumsuz bir cümle kurulup 
sonra da istisna yapılarak olumlu bir vurgunun olması, Allah’ın tevhidine yönelik 
mevcut müşrik söyleme cevap mahiyetindedir. Görüldüğü üzere dilsel tahlilden 
ziyade mefhuma odaklanılmaktadır. 

Âyetin başındaki bu tevhid vurgusu, ilerleyen kısımlarda bunun şerhi ve açıkla-
masıdır. Nitekim “hayy”, ezelî ve ebedî canlılık anlamındadır. Varlıkları yaratma ve 
rızık verme noktasında her daim ayakta olan “kayyum”dur O. İnsanda varlığını 
devam ettirebilmenin şartı olan dinlenmenin iki formu, yani uyku ve uyuklamanın 
Cenab-ı Allah için düşünülemeyeceği vurgulanır. Hatta bu, O’nun kayyum olması-
nın bir sonucudur. Göklerin ve yerin ona aitliği varlığın ona bağımlılığı demektir. O, 

                                                                 
26  Cârullah Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Ömer Zemahşerî, el-Keşşâf an Haḳâiḳi Ġavâmiẓi't-Tenzîl  ve 

‘Uyûni’l-Eḳāvîl  fî Vucûhi’t-Te’vîl, thk. Adil Ahmed Abdülmevcûd-Ali Muhammed Muavviz, 
(Riyad: Mektebetü’l-Ubeykân, 1418/1998), 1: 486; Alâeddin Ali el-Muttakî b. Hüsameddin el-Hindî, 
Kenzü’l-’Ummâl fî süneni’l-e vâli ve’l-ef’âl, 3. Baskı (Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1407/1986), 11: 481. 

27  Hâmiş: Kutbeddin’in Keşşâf Hâşiyesinden naklen (âyete’l-kürsîyi okuyanın) ölmesi sonra da 
cennete girmesi vacip olmasaydı (kişi) onu okuduğunda beklemeksizin hemen cennete girerdi.  

28  Zemahşerî, Keşşâf, 1: 484; Nâsıruddîn Ebu’l-Hayr Abdullah b. Ömer b. Muhammed, eş-Şîrâzî, el-
Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, nşr. Muhammed Abdurrahman el-Mar’aşlı (Beyrut: 
Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-’Arabî, ts.), 1:154; Ebubekir Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî, Şu’abü’l-Îmân, thk. 
Muhammed es-Saîd b. Besyûnî Zağlûl (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1421/2000), 2: 458. 
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insanların dünyada yaptıklarını ve ahirette yapacaklarını ihata edilemeyen ilmiyle 
bilmektedir. Kürsüsü gökleri ve yeri içine almaktadır. Bu heybetli durum ona zor da 
gelmez. İlahlıktaki şanı yüce, mülkü ve kudreti ise azametlidir. 

Müellif, “Ne uykusu gelir ne de uyur” ifadesi için üç farklı yorumu aktarır. Buna 
göre uyuklama (sine) ve uykunun (nevm) olmaması, müellif tarafından ilk olarak 
Allah’ın “hayy” ve “kayyum” olmasını güçlendirmek amacıyla getirilmiş bir durum 
olarak yorumlanır. Böylece göklerin ve yerin mülkiyetinde hiçbir kimsenin onun 
ortağı olmadığı da netleşmiş olur. Zira Cenab-ı Allah için gökleri ve yeri düzenleme-
de uyuklama ve uyku gibi gaflet hali söz konusu değildir. Şayet böyle bir durumla 
karşılaşılsaydı gökler ve yerin fesada uğrayacağına dikkat çekilmektedir. 

Müellife göre âyette, önce “uyuklama” sonra “uyku”nun zikredilmesinde bir 
incelik vardır. Nitekim önce uykunun basit hali olan uyuklamanın zikredilerek 
olumsuzlanması, devamında da uyuklama sonrası ortaya çıkan uykunun hiçbir 
şekilde olamayacağı vurgulanmak istenmektedir. 

Yine müellifin dile getirdiği son yoruma göre güç sahibi kimse için uyuma, bir 
kusur olmayabilir. İnsanın uyumasının ona güç ve kuvvet kazandırmasındaki gibi O, 
uyusa da mülkünde bir değişiklik olmayabilir. Ya da uyuklama gibi bir durum, 
zafiyetten kaynaklanmayabilir şeklindeki düşünceleri ortadan kaldırmak amacıyla bu 
ifade zikredilmiş olabilir. Müellifin bakışına göre bu ifade, değişimin hiçbir şekilde 
olmayacağını açık bir şekilde ortaya koyar. 

Müellif, “onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir” ifadesini dünya ve ahiret-
te olanı bilir şeklinde yorumlar. Dünyada olanlarla ilgili putları ortak koşmalarını, 
ahirette ise onlar için şefaatin olmayacağını aktarır. Nitekim şefaat konusunda 
konuşma yetkisi sadece Allah’a aittir. 

Cenab-ı Allah’ın ilminin dilediği kimseler hariç ihata edilemeyeceğine işaret 
eden müellif, Allah’ın bilgisinden nebilerin ve resullerin sadece haber verdiği kada-
rıyla pay alabileceğini belirtir. Ancak şefaat ve bir takım bilgilere ulaşma umuduyla 
melekler için böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını vurgular. Âyetteki ilim ifade-
sinin yorumunda müellif, “malûmât” kelimesini kullanmaktadır. Böylece mutlak 
ilmi bir yana ilminden bir parça bile isteği dışında elde edilemez. 
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Gökleri ve yeri kaplayan kürsü’nün, risalede mülk veya ilim anlamında kulanı-
labileceği aktarılır. Buna göre mülküne işaret anlamında kralın kürsüsü denilebilir. 
Ya da âlim ve hikmet sahibinin kürsüsü anlamında kürsüye ilim de denilebilir. 

Arş ile kürsü arasındaki ilişkiye de değinen müellif, iki görüş aktarır. Buna göre 
arş ile kürsü ya aynı şeydir. Ya da kürsü arş’a nisbetle daha küçük olan şeyin adıdır. 
Şöyle ki arş, kürsüyle birlikte gökleri ve yeri de içine alan daha genel bir ifadedir. 

Gökleri ve yeri korumasında yorgunluk ve gafletle neticelenecek hiçbir gev-
şeklik ve zorluk, Allah için söz konusu değildir. O, dengi veya zıddı olmasından 
münezzeh bir varlıktır. 

Tefsir merkezinde risaleye baktığımızda genel bir tavır olarak meal merkezli bir 
söylemin hâkim olduğunu görürüz. Risalede âyette geçen kelime veya kelime öbekle-
rinin hangi anlamda kullanıldığına işaret edilir. Sarf veya irâb gibi dilbilimsel açıkla-
malara dair malumat verilmemektedir. Âyetin genel karakterini belirleyen kelâmî 
meselelere de ayrıntılı bir şekilde girilmemektedir. Âyet açıklanırken esbab-ı nüzule 
dair aktarım olmamakla birlikte âyetin neden indirildiğine, bağlamına değinilmekte-
dir. Söz konusu bilgilendirme ayrı bir başlık olmayıp âyetin tefsiriyle ilgili açıkla-
malarla iç içedir. Âyetteki kelime veya kelime öbekleri hakkında bilgi verilirken 
âyetin siyak ve sibakıyla da bağlantı kurulmakta böylece bütünsel bir söylem 
oluşturulmaktadır. Âyetle ilgili birden fazla görüş çok fazla zikredilmemesine 
rağmen bazen birden fazla görüşün aktarıldığı yerlerde tercih edilen görüş öne 
alınmakta diğer görüşler “ḳîle” formuyla ifade edilmektedir. Böylece tefsirde çeşitlilik 
sağlanmaktadır. Dolayısıyla âyet yorumunda tek tipçi bir söylem oluşturulmamak-
tadır. Âyetteki zamirlerin işaret ettiği isimlerin neler olduğu ortaya konularak 
kapalılık asgarî seviyeye indirilmektedir. Son olarak risalenin sonunda âyetin 
faziletine dair hadisler zikredilerek tefsir nihayete erdirilmektedir. 

Risalenin üslûbu ve içeriğiyle ilgili bu bilgilendirmeler dışında Şeyhzâde’nin 
“Ḥâşiye”siyle bu risaleyi karşılaştırdığımızda birbirine benzer ve farklı yönlerin oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

Öncelikle yukarıda da işaret ettiğimiz üzere Haşiye’nin genel usulü risâle’den 
farklıdır. Buna göre Hâşiye’de metin, Beyzâvî’nin “Envâru’t-tenzîl”i merkezinde 
genel şerh geleneğinde olduğu gibi dil ve belağat ağırlıklı bir söylemle oluşturulmuş-
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tur. Hâlbuki risalede dil ve belâğat’a neredeyse hiç değinilmemiştir. Bilakis lafız 
yerine metnin maksuduna odaklanılmıştır. Mesela Hâşiye’de “hayy” kelimesinin 
lügat anlamı, bu kelimenin bir sıfat olarak kullanılması gibi dil meselelerine; Allah 
için kullanıldığında nasıl bir mana oluştuğu, insanda kullanıldığı zamanki mana ile 
bu kullanımın farkı, kelamcıların “hayy” isminin kullanılması durumunda bunun 
zâid bir sıfat olup olmadığı gibi kelâmî meseleler değerlendirilir. Hâlbuki risalede 
“hayy” kelimesiyle ilgili sadece Allah’ın ezelî ve ebedî hayat sahibi olduğunu 
aktarmakla yetinilmiştir. Dolayısıyla âyette hedeflenilen şeye odaklanılarak 
oluşturulan risaledeki mana merkezli bu söylem, içerik dışında hacim olarak da 
Hâşiye’ye kıyasla daha küçüktür. 

Hâşiye’nin hacminin Risâle’ye kıyasla daha küçük olduğunu ifade etmemizle 
birlikte Risalede Hâşiye’de dikkate alınmayan/bulunmayan âyete’l-kürsî’nin fazileti-
ne dair rivayetler bulunmaktadır. İlginç olan bu rivayetlerin bir bölümü Beyzâvî’nin 
“Envâru’t-Tenzîl’inde bulunmaktadır. Buna rağmen Şeyhzâde, Hâşiye’sinde bu 
rivayetlerle ilgili açıklama yapmamaktadır. Risalede ise aktarılan rivayetler, 
Beyzâvî’nin “Envâru’t-Tenzîl”inden değil, Zemahşerî’nin “Keşşâf”ından29 alıntı yapı-
larak oluşturulmuştur. Risalenin ismine yönelik kayıt da bu durumla ilgilidir. 

Diğer bir farklılık hâşiyelerde temel metin merkezinde oluşturulan bir yorumla-
ma eylemiyle karşı karşıya olmamızdır. Bu eylemde âyetin tamamı yorumlanmadığı 
gibi şerh edilen metnin tamamı da açıklanmaz. Hâlbuki risalede âyetin tamamı 
neredeyse tefsir edilmiştir. Başka bir tefsir metni de merkeze alınmamıştır. 

Bu net farklılıkları ortaya koyduğumuzda o zaman benzerliğe dair nasıl ortak 
nokta yakalayabiliriz sorusu anlamlı hale gelir. Bunu çözebilmek adına görüşler 
arasındaki uyumu merkeze alarak meseleyi ele alacağımızı belirtelim. Mesela “hayy” 
ve “kayyum” ifadesinden sonraki uyuklama ve uyku’nun olmaması, göklerde ve 
yerde olanın O’na ait olması şeklindeki ifadelerin tekit amaçlı geldiği söylemi hem 
Hâşiye’de30 hem de risalede bulunmaktadır. 

                                                                 
29  Zemahşerî, Keşşşâf, 1: 484, 486. 
30  Şeyhzâde, Ḥâşiyetü Muḥyiddîn Şeyḫzâde, 2: 625-626. 
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“Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir” ifadesiyle ilgili risalede “önle-
rinde” ile dünyadaki eylemleri; “arkalarında” ile âhiretin kastedildiği söylenmişti. 
Hâşiye’ye baktığımızda Şeyhzâde, “İmam” diye zikrettiği ve önemli tefsir kaynakla-
rından biri olan31 Fahreddin Râzî’nin “Mefâtîḥu’l-Ġayb”ından32 nakilde bulunarak 5 
farklı görüşü aktarır.33 Bu görüşlerin ilki Mücâhid, ‘Atâ ve Süddî’ye nispet edilen ve 
risalede zikredilen görüştür.34 Risalede diğer görüşler zikredilmemiştir. Hemen belir-
telim ki Beyzâvî’nin âyeti yorumu bu görüşten farklı olup öncesini ve sonrasını bilir 
veya bunun aksi yani sonrasını ve öncesini bilir şeklindedir.35 

Risalede birden fazla görüşün aktarıldığı diğer bir yer, “Kürsüsü, gökleri ve yeri 
kuşatmıştır” ifadesindeki “kürsü” kelimesinin anlamıdır. Müellif; kürsî ifadesini 
mülkü anlamında kullanmıştır. Bunun dışında ilim adamının oturduğu kürsü ifade-
sinden mülhem “ilim” anlamında olabileceği de “ḳîle” formuyla aktarılmıştır. Ayrıca 
kürsî ile arş kelimesi arasındaki ilişki de “ḳîle” formuyla aktarılmıştır. Buna göre 
kürsî ile “arş” ya aynı şeydir36 ya da kürsî, “arş”ın altında daha özel bir kelimedir.37 
Zemahşerî’nin Keşşâf’ına baktığımızda da bu görüşlerin onda da zikredildiği görü-
lür. Ancak risalede tercih edilen görüş, Keşşâf’taki üçüncü görüştür. Dolayısıyla 
onun vurguladığı birinci görüşten farklıdır.38 Hâşiye’ye baktığımızda ise ilgili bölüme 
dair verilen bilgiler büyük oranda “el-İmam” Fahreddin Râzî’nin “Mefâtîḥu’l-
Ġayb”ından derlenmiştir. Mefâtîhu’l-gayb’de kürsî ile ilgili dört görüş zikredilmiştir. 
Bu görüşler şunlardır: 1. Gökleri ve yeri kaplayan büyük bir cisimdir. 2. Kürsî, kralın 
mülkü anlamında mülk/sultan demektir. 3. İlim adamının ilmi anlamındadır. 4. 
Allah’ın azametini ve büyüklüğünü tasvir anlamındadır. Râzî, her ne kadar 4. Görü-
şün makul olduğunu kabul etmekle birlikte zâhirî manadan delilsiz ayrılmanın caiz 
olmaması sebebiyle birinci görüş taraftarıdır. Şeyhzâde’nin görüşüne baktığımızda 
Beyzâvî’nin 4. görüşü merkeze alması sebebiyle onu öne geçirir gibidir.39 Dolayısıyla 
                                                                 
31  Bk. Maden, Şeyhzâde’nin Envârü’t-Tenzîl Hâşiyesi, 138-139.  
32  Ziyâeddin b. Ömer Fahreddin Râzî, Mefâtîḥu'l-Ġayb (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1401/1981), 7: 11. 
33  Ḥâşiyetü Muḥyiddîn Şeyḫzâde, 2: 626-627. 
34  Ḥâşiyetü Muḥyiddîn Şeyḫzâde, 2: 626. 
35  Ḥâşiyetü Muḥyiddîn Şeyḫzâde, 2: 626. 
36  Râzî, bu görüşün; Hasan-ı Basrî tarafından dile getirildiğini söyler. Bk. Râzî, Mefâtîḥu'l-Ġayb, 7: 13. 
37  Bu görüş de Süddî tarafından aktarılmıştır. Bk. Râzî, Mefâtîḥu'l-Ġayb,7: 13. 
38  Zemahşerî, Keşşâf, 1: 481-483. 
39  Ḥâşiyetü Muḥyiddîn Şeyḫzâde, 2: 626-627. 
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Râzî’nin tefsirinden nakilde bulunsa da Râzî’nin görüşünden farklı birini öne çıkarır. 
Bununla birlikte Şeyhzâde’nin görüşünün net olduğunu söyleyemeyiz. Belirtelim ki 
Hâşiye ile risale arasında “kürsî” ile ilgili görüş birliği yakalayamasak da aktarılan 
bilgiler birbirine benzerdir. 

Sonuç olarak risale, meseleleri çok ayrıntılandırmadan, meselenin özüne dikkat 
çekerek oluşturulmuş kısa ama yoğun bir metindir. Risâlenin müellifinin kim olduğu 
noktasında kesin bir verimiz olmasa da Hâşiye ile risâle arasında -farklı yönlerini göz 
ardı etmemekle birlikte- benzer yönlerin olmasını dikkate alarak Şeyhzâde olabilece-
ğini söyleyebiliriz. 
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AK ALİ EFENDİ’NİN FEZAİL İSİMLİ ESERİNDEKİ 
RİVAYETLERİN HADİS İLMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ali KAYA* 

Zülal KILIÇ** 

Giriş 

“Artmak, fazlalaşmak, üstün olmak” anlamındaki fazl kökünden türeyen fazile-
tin çoğulu olan fezâil kelimesi, İslâmî literatürde “bir şeyi veya bir kimseyi üstün 
kılan özellikler” anlamıyla amellerin, zamanların, şahısların, kabilelerin, milletlerin, 
yer ve şehirlerin benzerlerinden üstünlüğünü anlatmak için kullanılmış ve bunların 
her birine dair pek çok eser kaleme alınmıştır.1 Bu konuda eseri bulunan müellifler-
den biri de, Osmanlı döneminde XVIII. y.y.da yaşamış olan İzmitli Ak Ali 
Efendi’dir. 

Bu çalışmada, Ak Ali Efendi’nin adı geçen eserinde bulunan rivayetlerin hadis 
ilmi bakımından değerlendirmesi yapılacaktır. Ak Ali Efendi’nin hayatı ve Fezâ’il 
isimli eseri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra eserdeki rivayetler incelenerek 
değerlendirilecektir. Rivayetlerin değerlendirilmesi iki ana başlıkta yapılacaktır. 
Bunlardan birincisi müellif tarafından nakledilen rivayetlerin biçimsel özelliklerini 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. İkinci ana başlık ise, eserde yer alan rivayetlerin 
sıhhat ve bilgi değeri inceleme konusu yapılacaktır. 

                                                                 
*  Dr. Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis ABD Öğretim Üyesi, 

alikaya9@gmail.com. 
**  Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis ABD Öğretim Elemanı,  
1  M. Yaşar Kandemir, “Fezâil”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (TDV Yayınları, Ankara, 1995), 

12: 529.  
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İnceleme ve araştırma sonunda, Ak Ali Efendi’nin Fezâ’il isimli eserinde yer 
alan rivayetlerin hadis ilmi açısından bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Araştırma-
nın sonunda Ekler bölümünde Fezâil’de yer alan merfû ve mevkûf rivayetlere yer 
verilecektir. 

1. Ak Ali Efendi’nin Hayatı ve Fezâ’il isimli eseri 

Öncelikle Ak Ali Efendi’nin hayatı ve Fezâ’il isimli eseri, eserin müellife nisbeti, 
nüshaları, incelemeye esas alınan nüshalar hakkında bilgi verilecektir. 

1.1. Ak Ali Efendi’nin Hayatı 

Fezâ’il müellifi İzmitli Ak Ali Efendi’nin hayatı hakkında kaynaklarda pek fazla 
bilgi bulunmamaktadır. Onun hayatı hakkında verilen bilgilerin Bursalı Mehmet 
Tahir’in Osmanlı Müellifleri İsimli esere dayandığı dikkati çekmektedir. Burada veri-
len bilgiye göre; Ak Ali Efendi’nin âlim bir zat ve İzmitli olduğu, 1168 yılında Fezâ’il 
ismiyle bir eser yazdığı, eserin üç bölüm üzerine yazıldığı, kısmen akâid ve kısmen 
mev’izadan oluştuğu, Türkçe olarak kaleme alındığı ve bir nüshasının Yahya Efendi 
Kütüphanesi’nde bulunduğu belirtilmektedir. Yine burada verilen bilgiden müellifin 
Gevgili kazasının Novatya nahiyesinde medfûn bulunduğu, halk arasında Ak Baba 
diye tanındığı, evkafı Gâzi Evrenos Bey tarafından ihya olunan câmi-i şerifte imam-
lık yaptığı anlaşılmaktadır.2 

1.2. Fezâ’il İsimli Eseri 

Ak Ali Efendi’nin Fezâ’il isimli bu eserini 1168 (1754) yılında yazdığı nakledil-
mektedir.3 İbadet ve amellerin faziletlerinin vaaz ve nasihat üslûbuyla anlatıldığı bu 
eserin yazma nüshalarının yaygınlığına bakıldığında, yazıldıktan sonra bir rağbet ve 
teveccüh gördüğü anlaşılmaktadır. Bursalı Mehmed Tahir Efendi’nin, bu eserin 
muhtevasıyla ilgili olarak kısmen akaid ve kısmen mev’ızadan oluştuğuna dair ver-
diği bilgi ile kitabın muhtevası dikkatlice incelenip karşılaştırıldığında tam isabetli 
olmadığı anlaşılacaktır. Mev’ıza ve nasihat türü bilgilerin bulunduğu doğru olmakla 
birlikte akaide dair bilgilerin eserde yer almadığı görülmektedir. 

                                                                 
2  Bk. Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri (İstanbul: Meral Yayınevi, 1972), 1: 242-243.  
3  Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 1: 242; Kandemir, “Fezâil”, 12: 530.  
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Ak Ali Efendi, eserinin başında, bu eserin telif sebebi, neden Türkçe yazıldığı ve 
kaç bölümden olduğuna dair bilgi vermektedir. Bu bilgilerden eseri üç ana bölüm 
(bâb) üzerine tertip ettiği anlaşılmaktadır. Bu üç ana bölüm, eserin ilerleyen sayfala-
rında alt başlıklara (fasıl) ayrılmış, muhteva çeşitlendirilerek zenginleştirilmiştir. 

1.2.1. Eserin Müellife Nispeti 

Eserin başında, kitabın yazılma sebebi açıklanırken müellifin ismi açık biçimde 
kaydedilmiş olduğundan Fezâ’il’in Ak Ali Efendi’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Eserinin başında müellif tarafından ifade edilen şu; “Ben ki Kocaeli vilâyetinde Ak 
Ali demekle meşhurum.”4 cümlesi, Fezâ’il’in Ak Ali Efendi’ye aidiyetini şüphe bırak-
mayacak açıklıkta ortaya koymaktadır. Kütüphanelerdeki mevcut bütün yazma 
nüshalarda da eser Ak Ali Efendi’ye nisbet edilmektedir. Bu eserden bahseden 
kaynaklar da eserin Ak Ali Efendi’ye ait olduğunu dile getirmişlerdir.5 

Müellif Ak Ali Efendi’nin eseri kendisine nisbetini ve aynı zamanda eserini 
neden Türkçe yazdığını ortaya koyan ifadeler Fezâ’il’de şu biçimde yerini almakta-
dır: 

“Ben Kocaeli vilâyetinde Ak Ali demekle bilinirim. Allah onu, ana babasını ve 
bütün müminleri mağfiret etsin. Bu kitabı Arapça yazmak istedim, ama o 
dostum bana Türkçe yazmak daha hayırlıdır, zira herkes anlar ve faydalanır 

dedi. ‘Ve mâ erselnâ min resûlin illâ bi lisâni kavmihî’ “  إ ال   ر س ول   م ن   أ ر س ل ن ا م او  
قـ و م ه   ب ل س ان   ” (İbrahim 14/4) ayetini bana delil getirdi. Ben de bu sözü kabul edip 

Türkçe yazıp Fezâ’il diye ad verdim.”6 

Eserde kullanılan dile bakıldığında, telif edildiği dönemden daha önceki devrin 
dil özellikleri taşıdığı anlaşılmaktadır. Ancak yazma üzerinde herhangi bir şüpheye 
yer bırakmayacak biçimde müellifin isminin zikredilmiş olması, söz konusu dil 
özelliklerinin eserin telif edildiği dönemde de devam ettiğine bir karine sayılabilir. 
Nitekim eserin dil özelliğine değinen bazı araştırmacılar da, eserin yazılmış olduğu 

                                                                 
4  Ak Ali Efendi, Fezâil, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 07 El 2560/1, vr. 3b.  
5  Bk. Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 1: 242; Kandemir, “Fezâil”, 12: 530.  
6  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 3b.  
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XVIII. y.y. fonetik özelliklerinden çok XV. y.y. özellikleri taşıdığını ifade etmişlerdir.7 
Fakat eserin müellife nisbetinde bir kuşku bulunmaması ve Ak Ali Efendi’nin 
yaşadığı dönemin (1168/1754) bilinmesi gibi hususlar dikkate alındığında devir 
itibariyle Fezâ’il’in XVIII. y.y. ait olduğu da kesinleşmiş olmaktadır. 

1.2.2. Fezâ’il’in Muhtevası 

Ak Ali Efendi’nin Fezâ’il isimli nasihat kitabı, İslâmî eserler arasında Fezâ’il 
olarak bilinen ve daha çok İslâm’ın temelini oluşturan Kitap, Sünnet, farz ibadetler 
yanında nafile ibadetlerin ve amellerin faziletini anlatan türden eserler arasına 
girmektedir. Bu esere, klasik İslâm eserlerinde görülen biçimde başlandığını söyleye-
biliriz. Müellif eserine besmele, hamdele, salvele ve eserin muhtevasına uygun ve onu 
öne çıkaran ayet ve hadislerden seçmeler, bunların yorumları başlamıştır. Fezâ’il’in 
başlangıcında önce Arapça kısa bir hamdele ve salvele, ardından Türkçe olarak 
hamdele ve salveye yer verilmiştir. Eserdeki Arapça hamdele-salvele şu ifadelerle 
başlamaktadır: 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

El-Hamdü lillâhi’llezî fatare’s-semâvâti ve’l-ard. Ve nevvera bi nûri’l-ma’rifeti 
kulûbe’l-ârifîn. Ve ce’ale’l-’ulemâ’e veresete’l-enbiyâ’. Ve şerrefehüm kemâ 
kâle aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm; ‘el-’Ulemâ’u veresetü’l-enbiyâ’i’ (  ورثة العلماء
 Ve şerrefehüm bi şerefi’l-’ilmi ‘alâ sâ’iri’l-mü’minîn. Kemâ kâle 8.(األنبياء

aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm; ‘‘Ulemâ’u ümmetî ke enbiyâ’i benî isrâ’îl’ (  أميت علماء
إسرائيل بين كأيبياء ).9 Ve faddalahüm bi ta’lîmi’l-esmâ’i ‘alâ melâ’iketi’s-semâ’i 

kemâ kâle’llâhu te’âlâ ‘azze min kâ’ilin: ‘Ve ‘alleme Âdeme’l-esmâ’e küllehâ’ 
“ ك ل ه ا األ  مس  اء   آد م   و ع ل م   ” (el-Bakara 2/31). Ve ce’alehüm mahsûsan bi’l-havfi ve’r-

recâ, haysü kâle: ‘İnnemâ yahşa’llâhe min ‘ibâdihi’l-’ulemâ’i’ “  م ن   الل ه   خي  ش ى إ من  ا
ال ع ل م اء   ع ب اد ه   ” (Fâtır 35/28). Ve eskenehüm fî a’lâ’i riyâdi’l-cennât. Kemâ kâle: 

‘Vellezîne ûtu’l-’ilme derecât’ “ د ر ج ات   ال ع ل م   أ وت وا و ال ذ ين    “ (el-Mücâdile 58/11). 

… 

                                                                 
7  Bilgi için bk. Muhittin Eliaçık, “Kocaelili Ak Ali ve Fezâil Adlı Nasihat Kitabı”, Uluslararası Kara 

Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, 1934.  
8  Rivayetin kaynakları ve değerlendirmesi için ilgili bölüme bakınız.  
9  Rivayetin kaynakları ve değerlendirmesi için ilgili bölüme bakınız.  
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Ve’s-salâtü ‘alâ Resûlihi’l-mürtedâ ve habîbihi’l-müctebâ Muhammedini’l-
Mustafâ ve ‘alâ âlihî ve ashâbihi’l-mühtedâ.10 

Bu ifadelerin ardından müellif Ak Ali Efendi hamdele ve salveleye Türkçe şu 
sözlerle devam etmektedir: 

“Hamd-i bî-pâyân ol kâdir-i sübhâna ki kudret hûnıyla on sekiz bin ‘âlemi 
mevcûd kıldı ve cümle eşyâyı yokluk bucağından vücûd sahrâsına getürüp 
kendi birliğine delîl kıldı. ‘Ve fî-külli şey’in âyetün tedüllü ‘alâ ennehû 
vâhidün’ ( واحد أنه على تدل آية له شيئ كل ويف ). Ve dükeli mahlûkâtı kendi 
tabî’atında zât-ı ehadiyyetine müsebbih kıldı. ‘Yüsebbihu lehû mâ fi’s-semâvâti 
ve’l-ard’ “ و األ  ر ض   الس م او ات   يف   م ا ل ه   ي س ب ح    “ (el-Haşr 59/24). Ve hezârân şükr ol 
Cebbâr-ı ‘âleme ki cümle eşyâ ortasında insânı ‘akılla ve hüsn-i sûretle 

mümtâz kıldı. ‘Lekad halakne’l-insâne fî ahseni takvîm’ “ ن س ان   خ ل ق ن ا ل ق د    يف   اإل  
س ن   تـ ق و مي   أ ح   “ (el-Kadr 95/4). Ve cemî’-i mahlûkât içinde ve feriştehler arasında 

mükerrem kıldı. ‘Ve lekad kerremnâ benî Âdem’ “ آد م   ب ين   ك ر م ن ا و ل ق د   ” (el-İsrâ 
17/70). 

… 

Ve salavât-ı bî-hadd u selâm-ı bî-’aded ol yüz bin yirmi dört bin dahi ziyâde 
ervâh-ı mukaddese ve ecsâm-ı mutahhare üzerine olsun ki her biri hakîkat 
‘âleminin serverleri ve şerî’at memleketinin mihterleridir, ‘Ulâike’llezîne 
âteynâhümü’l-kitâbe ve’l-hükme ve’n-nübüvvete’ “  ال ك ت اب   آتـ يـ ن اه م   ال ذ ين   أ ول ئ ك  

م   و الن بـ و ة   و احل  ك  ” (el-En’âm 6/59). Husûsen ol havâss-ı bahr u hades ve firâş-ı ferş-i 
şerî’at sâhib-i esrâr-ı tarikat ve nâzır-ı envâr-ı hakîkat fass-ı hâtem-i hidâyet 
pâdişâh-ı ‘âlem-i vilâyet pîşvâ-yı ümmet ve rehnümâ-yı millet şemsü’d-duhâ 
bedrü’d-dücâ Muhammed Mustafâ üzerine olsun ki ‘Ve mâ erselnâke illâ 
rahmeten li’l-’âlemîn’ “ ل ل ع ال م ني   ر مح  ة   إ ال   أ ر س ل ن اك   و م ا ” (el-Enbiyâ 21/107) âyeti 

anun vasfında gelmişdür. ‘Lev lâke lemâ halaktu’l-eflâk’ (  خلقت ملا لوالك
“ ’anun hakkında denilmişdür. ‘Ve inneke le-’alâ-hulukin ‘azîm 11(األفالك  و إ ن ك  

                                                                 
10  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 1b-2a.  
11  Hadis münekkitleri bu rivayeti eleştirmiş ve mevzu olduğunu söylemişlerdir. Bunlar arasında 

Sâgânî, İbn Hacer, Fettenî, Leknevî ve Ali el-Kârî gibi âlimler bulunmaktadır. Bk. Sâgânî, Ebü’l-
Fezâil Radıyyüddîn (Radî) Hasen b. Muhammed b. Hasen es-Sâgānî, el-Mevzû’ât (Risâle fi’l-
ehâdîsi’l-mevzû aʿ), Thk. Necm Abdurrahman Halef (Dımaşk: Dârü’l-Me’mûn, 1405), 52; Fettenî, 
Cemaleddin Muhammed Tahir b. Ali el-Hindî, Tezkiretü’l-mevzû’ât;Kanünü’l-mevzûât ve’d-duâfâ 
Kahire: İdâreti’t-Tıbâ’ati’l-Münîriyye, 1343), 86.  
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ع ظ يم   خ ل ق   ل ع ل ى ” (el-Kalem 68/4) anun hakkında nâzil olmuşdur. ‘Küntü 

nebiyyen ve âdeme beyne’l-mâ’i ve’t-tîn’ ( والطني املاء بني وآدم نبيا كنت )12 kendi 
hakkında demişdür. Ve dahi anun ashâb u yârenleri ve ehl-i beyti üzerine 
olsun kim her birisi dîn yolunı saklayıcı ve İslâm leşkerini bekleyicidür. Kâle 
‘aleyhi’s-selâm ‘Ashâbî ke’n-nücûmi bi ennehüm iktedeytüm ihtedeytüm’ 
( اهتديتم اقتديتم بأيهم كالنجوم أصحايب )13 mertbesin bulmuşlardur. Ve dahi anları 
seven dünyâ dalâletinden ve ahret melâletinden kurtulmuşdur. Ve billahi’t-
tevfîk ve ‘aleyhi’t-tüklân.”14 

Bu girişten sonra müellif Ak Ali Efendi eserini niçin yazdığı, Türkçe kaleme 
almasının sebebi, ismi ve muhtevası hakkında bilgi vermekte, bölümlerini tanıtmak-
tadır. Verdiği bilgilerden eserini üç ana bölümden oluşturduğu, ana bölümler 
içerisinde de alt başlıklar açarak konuyu ayrıntılı biçimde incelediği görülmektedir. 
Önce eserini niçin yazdığıyla ilgili ifadelerine yer verelim: 

                                                                 
12  İbn Ebû Şeybe, Ebû Bekir b. Ebû Şeybe Abdullah b. Muhammed b. İbrâhim b. Osman b. Havâstî el-

Absî, el-Musannef fi’l-ehâdîs ve’l-âsâr, Thk. Kemâl Yusuf el-Hût (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1409), 8: 
329; İbn Ebû Âsım, Ebû Bekr b. Ebî ‘Âsım Ahmed b. Amr b. Ed-Dahhâk b. Mahled eş-Şeybânî, es-
Sünne (Beyrût: el-Mektebetü’l-İslâmî, 1400), 1: 179; Firyâbî, Kitâbü’l-kader, 28-29; Tahâvî, Ebû 
Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selâme b. Abdülmelik b. Seleme el-Ezdî el-Hacrî el-Mısrî et-Tahâvî, 
Şerhu müşkili’l-âsâr, Thk. Şuayb el-Arnaût (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1994), 15: 234; Âcurrî, Ebû 
Bekir Muhammed b. Hüseyn b. Abdullah el-Âcurrî el-Bağdâdî, eş-Şerî’a, Thk. Abdullah b. Ömer b. 
Süleyman ed-Dumeyci (Riyad: Dârü’l-Vatan, 1999), 3: 1407; İbn Batta, Ebû Abdullah Ubeydullah b. 
Muhammed b. Muhammed b. Hamdân el-Ukberî, el-İbânetü’l-kübrâ, Thk. Rıza Mu’tî v.dğr. (Riyad: 
Dârü’r-Râye li’n-neşr ve’t-tevzî’,1994-2005), 4: 273; İbn Bişrân, Ebü’l-Kâsım Abdülmelik b. 
Muhammed b. Abdullah b. Bişrân el-Bağdâdî, el-Emâlî, Thk. Ebû Abdurrahman b. Âdil b. Yusuf 
(Riyad: Dârü’l-Vatan, 19), 391. Zerkeşî, bu lafızla aslının olmadığını; doğru olanın Tirmizî’nin 
rivayet ettiği biçimde (وآد م ب ني الر وح واجلسد) lafsıyla gelen olduğunu söylemiştir (bk. Zerkeşî, Ebû 
Abdillâh Bedrüddîn Muhammed b. Bahâdır b. Abdillâh et-Türkî el-Mısrî el-Minhâcî ez-Zerkeşî eş-
Şâfiî, et-Tezkire fi’l-ehâdîsi’l-müştehire (el-Leʾâli’l-mensûre fi’l-ehâdîsi’l-meşhûre, el-Fevâʾidü’l-
mensûre fi’l-ehâdîsi’l-meşhûre), Thk. Mustafa Abdülkâdir Atâ (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1406/1986), 172). Keza de bu lafızla aslına vakıf olamadığını söylemiş ve diğer lafzın varit olduğunu 
belirtmiştir. (Bk. Sehâvî, Ebü’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahman b. Muhammed, el-
Makâsıdü’l-hasene fî beyâni kesîrin mine’l-ehâdisi’l-müstehire, Thk. Muhammed Osman el-Huşt 
(Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabi, 1985), 521) Rivayet hakkındaki değerlendirmeler için ayrıca bk. 
Aclûnî, Ebü’l-Fidâ İsmâîl b. Muhammed b. Abdilhâdî el-Cerrâhî el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-
ilbâs amme’ştehere mine’l-ehâdîs alâ elsineti’n-nâs, Thk. Abdülhamid b. Ahmed b. Yusuf el-Hindâvî 
(By.: el-Mektebetü’l-Asriyye, 2000), h.no. 2007; Fettenî, Tezkiretü’l-mevzû’ât, 86; Nâsırüddin el-
Elbânî, Silsiletü’l-ehâdîsi’d-da’îfe ve’l-mevdû’a ve eseruha’s-seyyi’ fi’l-ümme (Riyad: Dârü’l-Maarif, 
1412/1992), 1: 474; 2: 115.  

13  Rivayetin kaynakları ve değerlendirmesi için ilgili bölüme bakınız. 
14  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 2a-3a.  
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“Sebeb-i te’lîf-i kitâb: Bilgil ey azîz, ben da’îf ve fakirin hâtır-ı fâtırına dâ’imâ 
halecân iderdi ki bir kitâb yazam, ol kitâbda ‘ulemâ ahvâlin ve namâz hâlin ve 
zekât ve sadaka ahkâmın beyân idem. Ammâ künh-i ikdâm idemezdim, 
bidâ’atim kalîl olduğı ecilden. Pes, benim bir musâhibim varidi, Arab u Acem 
misâfiri ve Mekke Medine mücâviri, sâhib-i ma’rifet ve hem ulu meşâyihlere 
hizmet etmiş kişiydi. Bir gün bana eyitdi: ‘Her kişi dünyâda bir yâdigâr kor, 
imdi siz dahi gelsenüz bir kitâb yazsanız, ol kitâbda ‘ulemâ ahvâlin, salât ve 
zekât ve sadaka ahvâllerin beyân etseniz’ dedi. Ben dahi gördüm ki ol kişinin 
sözü benim fikrime muvafık. Hemân-dem ben da’îfe ikdâm-ı küllî gelüb bu 
kitâbı yazmağa teveccüh idüb, tefsîr kitâblarından ve hadîs şerhlerinden ve 
fıkıh kitâblarından zikr olunduğu üzere çıkarub cem’ idüb bir kitâb eyledim. 

… 

Diletim ki bu kitâbı Arab dilince yazam, ammâ ol musâhib bana dedi ki, 
‘Türkçe yazmak hayırlıdır, zira herkese fâ’ide ider ve hâs-’âmm ma’nasın 
anlarlar’ dedi. ‘Ve mâ erselnâ min resûlin illâ bi lisâni kavmihî’ “  م ن   أ ر س ل ن ا م او  

قـ و م ه   ب ل س ان   إ ال   ر س ول   ” (İbrahim 14/4) ayetin bana delil getirdi. Ben dahi ol sözü 

kabul kılub Türkçe yazub Fezâ’il deyu ad virdim.”15 

Müellif eserinin bölümleri hakkında da şu bilgileri vermektedir: 

“Ve üç bâb üzerine kıldım: el-Bâbü’l-Evvel fî fezâ’ili’l-’ilmi ve’l-’ulemâi, el-
Bâbü’s-sânî fî fezâ’ili’s-salâti ve erkânihâ, el-Bâbü’s-sâlis fî Fezâ’ili’z-zekâti 
ve’s-sadakati.”16 

Bu ifadelerden Ak Ali Efendi’ninin eserini üç ana bölüm halinde kaleme aldığı 
anlaşılmaktadır. Eserin ilerleyen kısımlarında, başta verilmiş olan üç ana başlığın alt 
başlıklara ayrıldığı, konunun daha ayrıntılı biçimde ele alınarak incelendiği görül-
mektedir. Fezâ’il’in ana bölümlerini “Bâb” diye isimlendiren yazar, alt başlıkları da 
“FASL” olarak adlandırmıştır. Yukarıda yapılan alıntıdan anlaşıldığı üzere eserin üç 
ana bölümü şu başlıklardan oluşmaktadır: 

I. İlmin ve Âlimlerin Fazileti Bâbı, 

II. Namazın Faziletleri ve Erkânı Bâbı, 

III. Zekât ve Sadakaların Fazileti Bâbı. 

                                                                 
15  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 3a-4a. 
16  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 4a. 
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Eserin muhtevasını daha yakından tanımamıza yardımcı olabileceği düşünce-
siyle, müellifin bölümler arasında yer verdiği alt başlıklardan örnekler sunulacaktır. 

Birinci Bâb: İlmin ve Alimlerin Faziletleri bölümünün alt başlıkları: 

1. Fasl: Fî Talebi’l-’İlmi ve Tahsîlih17 

2. Fasl: Fî Fazîleti’l-’İlmi ve Şerefihâ18 

3. Fasl: ‘Âlimlere İzzet Etmek19 

İkinci Bâb: Namazın Fazlietleri bölümünün alt başlıkları 

1. Fasl: Fî Fezâ’ili’s-Salât20 

2. Fasl: Fî Fezâ’ili Abdest21 

3. Fasl: Abdestin Önünden Helâya Varub İstincâ ve Tahâret İtmeyi Bildirir22 

4. Fasl: Bu Fasl Abdestin Farzların ve Müstehabların ve Mekrûhların Beyân 
İder23 

5. Fasl: Bu Fasl Ezân Okumanın Faziletlerin Bildirir24 

6. Fasl: Fî Fezâ’ili İcâbeti’l-Ezân ve İstimâ’ihâ25 

7. Fasl: Fî Sebeb-i Farîdati Salâti’l-Hams26 

8. Fasl: Fî Fezâ’ili’t-Tevhîd27 

                                                                 
17  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 12b. 
18  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 20b.  
19  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 37b. Bu fasl Mahmud Eefendi nüshasında (21b) “Fasl Fi Beyani Ta’zimi’l-

Ulemâ” şeklindedir.  
20  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 45b.  
21  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 46a.  
22  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 49b.  
23  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 52a.  
24  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 57a.  
25  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 60a.  
26  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 62a. 
27  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 63b.  
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9. Fasl: Vechu Farîdati’s-Salâti’l-Hamsi fi’l-Evkât ve Vechu Kevni Ba’dihâ 
Erbe’an ve Ba’dihâ Selâsen ve Ba’dihâ İsnâni ve Vechu Kevni’l-Kırâ’eti fî Ba’dihâ bi’l-
Cehri ve fî Ba’dihâ bi’l-İhfâ’i28 

10. Fasl: Fî Fezâ’ili’l-Cemâ’ati29 

11. Fasl: Fî Fezâ’ili’l-Mescid30 

12. Fasl: Fî Fezâ’ili Tekbîrati’l-İftitâh31 

13. Fasl: Fî Beyâni Târiki’l-Cemâ’ati32 

14. Fasl: Fî Beyâni Ahvâli’s-Salâti Ya’nî Bu Fasl Namâz Terk İdenler Hâlin 
Bildirir33 

15. Fasl: Fî Fezâ’ili Salâti’l-Cum’ati34 

16. Fasl: Fî Âdâbi’l-Cum’ati35 

17. Fasl: Fî Salâti’s-Süneni ve’n-Nevâfil36 

18. Fasl: Fî Salâti’t-Terâvîh37 

19. Fasl: Fî Salâti’l-Kadr38 

20. Fasl: Bu Fasl Reğâ’ib Namazın Bildirir39 

21. Fasl: Bu Fasl Reğâ’ib Namazın Bildirir40 

  

                                                                 
28  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 83b.  
29  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 88b.  
30  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 92a.  
31  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 94b.  
32  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 96b. 
33  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 98a. 
34  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 106b. 
35  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 110b. 
36  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 112a. 
37  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 113a. 
38  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 114a. 
39  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 115a. 
40  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 115a. 
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22. Fasl: Fî Salâti Leyleti’l-Berât41 

23. Fasl: Fî Salâti’l-Leyl42 

24. Fasl: Fî Fezâ’il Salâti’d-Duhâ43 

25. Fasl: Fî Erkâni’s-Salâti ve Âdâbihâ44 

26. Fasl: Mâ Yüfsidü’s-Salâte ve mâ Yekrahu fîhâ45 

Üçüncü Bâb: Zekât ve Sadakanın Fazlietleri bölümünün alt başlıkları 

el-Bâbü’s-Sâlis fî Fezâ’ili’z-zekâti ve’s-sadakati46 

Buraya kadar nakledilen bölüm başlıkları ile ara başlıklardan, Ak Ali Efendi’nin 
konuyu ayrıntılı biçimde incelediği görülmektedir. Üç ana bölümden oluşan eserin 
en önemli bölümünü ikinci bölümü oluşturan namazın faziletlerini anlattığı bölüm 
olmuştur. Nitekim Fezâil isimli yazmanın yarıdan fazlasını oluşturan bu en hacimli 
bölümde 26 alt başlık yer aldığı gibi, 150 varaklık Konya nüshasının da 86 yaprağını 
teşkil etmektedir.47 Büyüklük bakımından ikinci sıradaki bölüm ise, yine aynı 
nüshanın 45 varak ve 9 alt başlıktan oluşan ilmin ve âlimlerin faziletini anlatan 
birinci bölümdür.48 Zekât ve sadakanın faziletini anlatan bölüm ise 19 varaktan 
meydana gelmiş olup burada alt başlık açılmadığı görülmektedir.49 

Fezâil’in son kısmı şu cümlelerle sona ermektedir. 

“İmdi ey mü’min olana lâyik ve müstehak budur ki, Allah hazretinin 
buyruğunda bir kadem taşra olmaya kik ta âhirette pişman olanlardan olmaya. 
Bilgil ki ey mü’min, bu dediklerümüzden maksûd va’z u nasihat ise tamâm 
oldu. Eğer Allah’a îman getürmüş isen kıyâmete ve haşre tasdik etmiş isen, 
gerekdir ki dünya[da] koyup gideceklerine mağrur olmayub Allah buyurdu-
ğundan bir kadem taşra olmayasın.”50 

                                                                 
41  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 117b. 
42  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 120b. 
43  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 123a. 
44  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 124a. 
45  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 129b. 
46  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 131b. 
47  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 1b-45b. 
48  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 45b-131b. 
49  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 131b-150b. 
50  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 150b. 
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Bilindiği gibi yazma eserlerin sonunda yer alan, yazmanın istinsahının bittiğini 
belirten kayıtlara denilmektedir. Ferâğ kayıtlarında bazan eksik bilgiler olmakla 
birlikte genellikle müstensihin adı, istinsah tarihi ve yeri bulunur. Konya nüshasının 
ferâğ kaydı ise şöyledir: 

“Temmeti’l-kitâb bi ‘avni’llâhi’l-meliki’l-vehhâb fî şehri’l-Muharrem fî vakti’d-
duhâ. Kâtibuhâ el-Hâc Ömer Efendi fî medînedi Elmalı. Harrama’llâhu lahme 
kâtibihî fî nâri cehennem. Sene 1300.”51 

Ketebe kaydı da denilen ferağ kayıtlarında bazen eksik bilgiler bulunmakla 
birlikte, Fezâil’in bu nüshanın ferağ kaydında; müstensihin ismi, istinsahın yapıldığı 
yer ile birlikte istinsahın bittiği tarih ay ve yıl olarak belirtilmiştir. 

Fezâil’in Konya nüshasının sonunda yine Ak Ali Efendi’ye nisbet edilen 20 
varaklık “Risâletü Câmi’i’l-Ahbâr” isimli bir kitapçık bulunmaktadır.52 

1.2.3. Fezâ’il Nüshaları 

Kütüphanelerde mevcut nüshalar dikkate alındığında Ak Ali Efendi’nin Fezâil 
isimli eserinin oldukça yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Yazmanın bulunduğu kütüp-
haneler dikkate alındığında geniş bir coğrafyaya yayıldığı söylenebilir. Kütüphanele-
re göre yazmanın bulunduğu yerler şöyle olduğu görülmektedir.53 

Millî Kütüphane: 

1. Zile 268, bozuk nesih yazı ile, 108 varak, 15 satirli, 210x150 mm. (Yazma 
metninde eksik bölümler bulunmaktadır). 

2. Hk 1740/1, harekeli bozuk nesih yazı ile, 151 varak, 13 satirli, 215x145 mm. 
(Ali b. Hacı Salih tarafından istinsah edilmiştir). 

3. Hk 4676, harekeli nesih yazı ile, 139 varak, 13 satirli, 180x115 mm. (Yıpran-
mış ve dağınık olan yazma metninin birkaç bölümü eksiktir). 

                                                                 
51  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 150b. 
52  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, 151b-170b.  
53  Ak Ali Efendi’nin Fezâil isimli yazmasının nüshaları ve bulunduğu kütüphaneler hakkındaki 

bilgiler, Ahmet Demirtaş tarafından hazırlanmış olan Kocaelili Ak Ali Efendi Fezâil isimli eserinden 
alınmıştır. Bilgi için bk. Ahmet Demirtaş, Kocaelili Ak Ali Efendi Fezâil İnceleme-Çeviriyazı-Dizin-
Tıpkıbasım (İstanbul: Akademik Kitaplar, 2012), 4-6.  
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4. Hk 4852, harekeli nesih yazı ile, 128 varak, satır sayısı değişik, 203x130 mm. 
(İstinsah tarihi H.1098/M.1686 olan yazma yıpranmış bir durumdadır ve metnin 
sondan bazı bölümleri eksiktir). 

5. Hk 4200, nesih yazı ile, 42 varak, 15 satirli, 190x140 mm. (Yazma metninin 
çoğu bölümü mevcut değildir). 

6. Yazma 8591, talik yazı ile, 170 varak, 15 satirli, 200x140 mm. (H.1244/M.1828 
tarihli bu muahhar yazma nüshanın müstensihi Mahmud b. Osman Düzcevî’dir). 

7. Yazma 8015, harekeli nesih yazı ile, 141 varak, 13 satirli, 203x135 mm. 
(Yazma metni sondan eksiktir). 

8. Yazma 8483, nesih yazı ile, 67 varak, 15 satirli, 230x165 mm. (Yazma metni-
nin çoğu kısmı eksiktir). 

9. Yazma 7530, harekeli nesih yazı ile, 73 varak, 15 satirli, 210x135 (Ali b. 
Mustafa tarafından H.l 175/M.1761 tarihinde istinsah edilen yazma metninin çoğu 
kısmı eksiktir). 

10. Yazma 6031/2, nestalik yazı ile, 105 varak (45a-150b), 19 satirli, 210x140 
mm. (Yakub b. Hüseyin tarafından H.l 151/M.1738 tarihinde istinsah edilen yazma 
eserin metni, Fütüvvetname adlı eserin 45. sayfasından sonra devam etmektedir. Her 
ne kadar yazmanın 45a-150b arası Kitâb-1 Fezâil gibi görünse de, özellikle 100. 
sayfadan sonra yazmada asıl metinden farklı olarak değişik dinî konularla ilgili 
bilgiler verilmektedir. 

11. Yazma 1070, harekeli nesih yazı ile, 88 varak, 16 satirli, 201x140 mm. 
(Akviranlı Molla Ahmed b. Abdülcelil tarafından H.1153/M.1740 tarihinde istinsah 
edilen yazma metninin bir kısmı eksiktir). 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: 

12. H.333, nesih yazı ile, 115 varak, 13 satirli, 248x175 mm. (Yazma metninin 
bazı bölümleri eksiktir). 

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi: 

13. Yazma 945, nesih yazı ile, 50 varak, 21 satirli, 195x140 mm. (Ciltsiz durum-
daki bu yazma, baştan ve sondan eksiktir). 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi: 

14. Osm. 1006, nesih yazı ile, 58 varak, 25 satirli, 190x125 mm. (Yazma metnin-
de bazı bölümler bulunmamaktadır). 

Kütahya Vahid Paşa il Halk Kütüphanesi: 

15. Va 1866, talik yazı ile, 109 varak, 15 satirli, 100x150 mm. (Abdürrahim b. 
Mustafa tarafından H.1178/M.1764 tarihinde istinsah edildiği kaydedilen bu yazma 
metninin bazı bölümleri eksiktir). 

Diyarbakır II Halk Kütüphanesi: 

16. Hk 842, divani kırması yazı ile, 112 varak, 19 satirli, 205x120 mm. (Mustafa 
b. Bekir tarafından H.1031/M.1621 tarihinde istinsah edildiği kaydedilen bu yazma 
metninin de bazı bölümleri eksiktir). 

İstanbul Millet Kütüphanesi: 

17. Ae Şeriyye 403, nesih yazı ile, 144 varak, 13 satirli, 184x128 mm. (H.l 
198/M.1783 tarihinde istinsah edilmiştir). 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi: 

18. El 2487/5, nesih kırması yazı ile, 7 varak (67b-74b), 25 satirli, 218x150 mm. 
(Yazmada asıl metnin çok az bir kısmı mevcuttur). 

19. El 139, harekeli nesih yazı ile, 125 varak, 13 satirli, 220x145 mm. (Yazma 
metninin bazı bölümleri eksiktir). 

20. El 1201, nesih yazı ile, 150 varak, 18 satirli, 210x150 mm. (Hacı Ömer Efendi 
tarafından istinsah edilen yazma metni, sonunda yine müellife ait olan Risâle-i 
Câmi’u’l-ahbâr isimli 21varaklık bir risaleyi muhtevidir). 

Kastamonu il Halk Kütüphanesi: 

21. Hk 1650, nesih yazı ile, 133 varak, 15 satirli, 205x140 mm. (Sayfalan yıpran-
mış ve şirazesi dağılmış olmasının yanında, baştaki ve sondaki sayfalarının yarısı 
bulunmayan bu yazma metninin de birkaç bölümü eksiktir). 
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22. Hk 337/7, nesih yazı ile, 20 varak (102b-129a), 21 satırılı, 145x75 mm. 
(Yazma metninin çoğu bölümü mevcut değildir). 

23. Hk 532, nesih kırması yazı ile, 126 varak, 13 satirli, 210x150 mm. (Yıpran-
mış ve şirazesi da^lmış olan yazma metninin baş tarafından bir kısmı eksiktir). 

24. Hk 3886, harekeli nestalik yazı ile, 97 varak, 15 satirli, 204x144 mm. (Yazma 
metninin bir kısmıyla birlikte son sayfası eksiktir). 

Manisa İl Halk Kütüphanesi: 

25. Hk 1294/1, harekeli bozuk nesih yazı ile, 122 varak, satır sayısı değişik 
olmakla birlikte genellikle 15 satirli. (Sonunda H.1227/M.1812 tarihi yazılmış olan 
bu muahhar yazma nüsha metninin bir çok bölümü eksiktir). 

Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi 

26. 3515, talik yazı ile, 75 varak, 205x150 mm. (Ali Şâh b. Ömer tarafından 
H.1030/M.1620 tarihinde istinsah edilmiştir). 

Süleymaniye Kütüphanesi: 

27. Tırnovalı 969, nesih yazı ile, 122 varak, 15 satirli. (Yazma eksiktir, metinde 
bazı bölümler bulunmamaktadır). 

28. Reşid Efendi 1150, nesih yazı ile, 74 varak, 15 satirli. (İstinsah tarihi olarak 
H.1159/M.1746 kaydı görülen yazma metni eksiktir. 133 varaktan oluşan eser, 75. 
varaktan itibaren başka konular içermektedir). 

29. Hacı Mahmud Efendi 1790, nesih yazı ile, 100 varak, 15 satirli. (Bazı bölüm-
leri eksik olan yazma metninin istinsah tarihi olarak H.1096/M.1684, müstensihi 
olarak da Süleyman bin Ebu Bekir kaydı görülmektedir). 

30. Veliyüddin Efendi 1325, nesih yazı ile, 255 varak, 17 satirli. (255 varak olan 
yazmada metnin bazı bölümleri başka konular içermektedir). 

31. Hacı Mahmud Efendi 1888, nesih yazı ile, 137 varak, 17 satirli. 

Fezâil adlı yazmanın farklı kütüphanelerde birçok nüshası olduğu görülmüştür. 
Başta Millî Kütüphane olmak üzere, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Yapı Kredi 
Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, 
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Kütahya Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi, Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, İstanbul 
Millet Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk 
Kütüphanesi, Manisa İl Halk Kütüphanesi ve Süleymaniye Kütüphanesinde görülen 
bu yazmalar, Kitâb-ı Fezâ’il-i Ak Ali, Kitâb-ı Fezâ’il, Kitâbu’l-Fezâ’il, Fezâ’il, Fazâ’il, 
Fezâ’ilu’l-Müslimın, Fezâ’ilnâme, Fezâ’lu’İlm ve’l-Ulemâ isimleriyle kaydedilmiştir. 

Yukarıda sayılan yazma nüshalar arasından üç nüshayı temin etme imkanı 
bulabildik. Bunlardan biri Süleymaniye Kütüphanesi’nde mevcut Tırnovalı nüshası, 
diğeri yine aynı kütüphanede bulunan Hacı Mahmud Efendi nüshası ve üçüncü 
olarak da Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan Hacı Ömer Efendi 
tarafından istinsah edilen nüshadır. Bu üç nüsha arasında en mütekamil görünen 
nüsha Konya nüshası olduğundan, çalışmamızda bu nüsha esas alınmıştır. 

2. Fezâ’il’deki Rivayetlerin Biçimsel Yapısı ve Hadis İlmine Göre 
Değerlendirilmesi 

Fezâil’deki rivayetler iki ana başlıkta değerlendirilecektir. Bu iki ana başlıktan 
birincisi, rivayetlerin biçim ve şekil yönünden değerlendirilmesidir. Bununla kaste-
dilen, rivayetlerin söyleyeni, bu rivayetlerin Fezâil’de yer aldığı dili ve nakledilen 
rivayetlerin kaynakları bakımından incelenmesidir. İkincisi ise, eserde yer alan riva-
yetlerin, hadis ilminin verilerine göre sıhhat yönünden değerlendirilmesi yapıla-
caktır. 

2.1. Biçim Yönünden Değerlendirilmesi 

Ak Ali Efendi’nin eserinde naklettiği rivayetler, hem bu rivayetlerin söyleyeni 
açısından hem de eserde nakledildiği dil bakımından çeşitlilik göstermektedir. Söyle-
yeni açısından; Fezâil’de merfû, mevkûf ve maktû rivayetlerin yer aldığını söyle-
yebiliriz. Yani Hz. Peygamber’in sözleri yanında sahabenin ve tabiûna ait sözlerin, 
hatta daha aşağı tabakaya mensup kişilere ait rivayetlere yer verildiğini görmekteyiz. 
Bunun yanında israiliyat türünden rivayetlerin bulunduğu da belirtmek gerekir. 
Eserde yer alan bu rivayetler kimi zaman Arapça aslıya birlikte, kimi zaman Türkçe 
tercümesi ile, kimi zaman da bir kısmı Arapça bir kısmı da Türkçe olacak biçimde 
nakledildiği dikkati çekmektedir. 
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2.1.1. Söyleyeni Açısından 

Söyleyeni açısından rivayetleri değerlendirirken, bununla sözün Hz. Peygam-
ber, sahabe ya da tabiûn tabakasından hangisine ait olduğu belirlemeyi amaçlamak-
tayız. Başka bir ifade ile; rivayetin merfû, mevkûf ve maktû türlerinden hangisine 
girdiğini belirtmektir. Fezâil’de yer alan rivayetlere söyleyeni açısından bakıldığında 
burada sayılan merfû, mevkûf ve maktu çeşitlerine giren rivayetlerin bulunduğu 
görülmektedir. Bunlara ait örnekler, eserin başından sonuna her tarafında bol 
miktarda yer almaktadır. 

Eserde kudsî hadislerin bulunduğunu da görmekteyiz. Kudsî hadisler, söyleyeni 
açısından bakıldığında merfû hadis kapsamına girmekle birlikte, manasının Allah 
Teâlâ’ya ait olması bakımından merfû hadisten ayrılmaktadır. 

2.1.1.1. Doğrudan Hz. Peygamber’e nispet edilenler 

Müellifin doğrudan Hz. Peygamber’e izafe ederek naklettiği rivayetler eserde 
bol miktarda yer almaktadır. Bu tür rivayetler Ak Ali Efendi’nin Fezâil isimli eseri 
oluşturan üç ana bölümde bulunmaktadır. Doğrudan Hz. Peygamber’e nisbet edilen 
rivayetler genelde şu kalıplarla nakledildiği görülmektedir: 

Bu rivayetler genellikle şu kalıplarla rivayet edilmektedir: Resûl hazreti/hazret-i 
Resûl buyurur ki54, haberde/hadiste gelmiştir ki55, bir hadiste dahi buyurur ki56, bir 
hadiste Peygamber (a.s.)/Resûl hazreti buyurur ki57, Resûl hazretinden rivayet 
eyler/olunur ki58, Resûl hazreti derdi59, rivayet olunur ki60, Allah kıbelinden Resûl 
hazret buyurur ki61, 

                                                                 
54  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 4b, 9a-9b, 15a, 15b, 16a, 16b, 23b-24a, 24b, 25b, 26a, 27a, 28b, 30a, 30b, 

32b, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 40b, 41a, 42a, 43a, 44a, 44b, 45a, 46a, 47b, 50b, 54a, 64b, 70b, 75b, 
77b, 78a, 99a, 108b, 116a,  

55  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 9b, 17a, 18b, 29a, 76a, 92b, 98a,  
56  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 16a, 23a, 24a, 38b, 52b, 78a, 108a,  
57  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 17a, 37a, 68b, 97b, 103b, 115b,  
58  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 18a, 18b, 19a, 21a, 22a, 22b, 25b, 29a, 32a, 37a, 55b, 61a, 70a, 75b, 89b-

90a, 91b, 93a, 93b, 94a, 97a, 108a, 108b, 115a, 116a,  
59  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 19b,  
60  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 32a, 39b, 43a, 51b, 53a, 68b, 73a,  
61  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 66a,  
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Bazı merfû rivayetler, sahabi ravisi belirtilerek nakledilmiştir.62 Merfû rivayet-
lerde ismi zikredilen sahâbiler arasında şu isimler bulunmaktadır: 

1. Hz. Fâtıma (ö. 11/631)63, 

2. Hz. Ebû Bekir (ö. 13/634)64, 

3. Abdullah b. Mes’ûd (ö. 32/652-53)65, 

4. Ebû Abs Abdurrahman b. Cebr (ö. 32/653)66, 

5. Abbâs b. Abdülmuttalib (ö. 32/653)67, 

6. Hz. Osman (ö. 35/656)68, 

7. Hz. Ali b. Ebû Tâlib (ö. 40/661)69, 

8. Ümmü Habîbe (ö. 44/664)70, 

9. Sa’d b. Ebû Vakkâs (ö. 55/675)71, 

10. Hz. Âişe (ö. 58/678)72, 

11. Ebû Hureyre (ö. 58/678)73, 

  

                                                                 
62  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 9a, 19b, 35a, 44a, 47a, 48a, 60b, 61b, 71a, 77a,  
63  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 112a.  
64  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 88b-89a.  
65  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 126a.  
66  Bu sahâbiinin ismi Fezâil’de Ebû Abese Abdurrahman b. Cübeyr şeklinde verilmiş olup, doğrusu 

İmam Buhârî ve Tirmizî’nin de belirttiği gibi (bk. Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. 
İbrâhîm el-Cu’fî el-Buhârî, el-Câmiʿu’s-sahîh, Thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır (b.y.: Dârü 
Tavki’n-Necât, 1422), “Cum’a”, 15; “Cihâd”, 16; Tirmizî, Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. 
Sevre b. Musa b. Dahhâk et-Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî (el-Câmi’u’s-sahîh), Thk. Beşşâr Avvâd 
Mârûf (Beyrût: Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1998), “Fezâilü’l-cihâd”, 7) yukarıdaki gibidir. Ebû Abs’in 
rivayetleri için Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 95a,  

67  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 120a.  
68  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 90b,  
69  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 8b-9a, 23a, 75a,  
70  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr.  
71  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr.  
72  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 143a.  
73  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 77b, 92a, 93a, 108a, 120b, 123a, 135a, 140a, 148b-150a.  
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12. Abdullah b. Ömer (ö. 73/692)74, 

13. Câbir b. Abdullah (ö. 78/697)75, 

14. Mâlik b. Sa’sa’a76, 

15. Enes b. Mâlik (ö. 93/711-12)77 

16. Cafer b. Muhammed78, 

Fezâil’de kudsî hadisler de bulunmaktadır. Bunları iki kısma ayırabiliriz. Kudsî 
hadislerin bir kısmı Resûlullah (s.a.) tarafından doğrudan Allah Teâlâ’ya nisbet 
edilerek rivayet edildiğinden bunların kudsî hadis oldukları açık biçimde anlaşılabil-
mektedir.79 Bir kısmı ise muhtevasından, yani anlamından hareket edilerek kudsî 
hadis olduğuna hükmedilmektedir.80 

Rivayetler arasında sebeb-i nüzule işaret edenler de bulunmaktadır. Önceleri 
bütün namazların kıraatının cehri iken, müşriklerin Hz. Peygamber’e ve müminlere 
eza ve cefa etmeleri sebebiyle ayetle bunun değiştirilmesine işaret eden rivayet buna 
örnek verilebilir.81 

2.1.1.2. Sahâbeye ve daha aşağı tabakaya nisbet edilenler 

Ak Ali Efendi’nin eserinde bulunan sahâbe nisbetle naklettiği rivayetler; başka 
bir ifadeyle hadis usûlü açısından mevkûf denilen rivayetler. 

Sahabe ve tabiînden gelen rivayetlerde genelde, sözün sahibi zikredilerek nakle-
dildiği görülmektedir. Eserde mevkûf rivayetleri yer alan sahabilere bakıldığında şu 
isimlerden oluştuğu görülmektedir: 

  

                                                                 
74  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 101a, 124b.  
75  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 98a,  
76  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr.  
77  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 92b, 94b, 107b, 114a, 115a, 134b,  
78  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr.  
79  Sarîh kudsî hadisler için Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 92a,  
80  Hükmen kudsî hadisler için Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr.  
81  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 87b-88a, 133b-134a.  
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1. Abdullah b. Mes’ûd (ö. 32/652-53)82, 

2. Abdurrahman b. Avf (ö. 32/652)83, 

3. Hz. Ali b. Ebû Tâlib (ö. 40/661)84, 

4. Hz. Âişe (ö. 58/677)85, 

5. Ebû Hureyre (ö. 58/677)86, 

6. Abdullah b. Abbâs (ö. 68/687-88)87, 

7. Abdullah b. Ömer (ö. 73/692)88, 

8. Enes b. Mâlik (ö. 93/711-12)89, 

Fezâil’de, kendilerinden nakil bulunulan tabiîler: 

1. Hasan el-Basrî (ö. 110/728)90, 

2. Mekhûl eş-Şâmî (ö. 112/730)91, 

3. Mâlik b. Dînâr (ö. 131/748’den önce)92, 

4. İmam Ebû Hanîfe (ö. 150/767)93, 

5. Sahâbe ve tâbiînden daha aşağı tabakadan nakledilen ahbâr ve âsâr: 

6. Abdullah b. Mübârek (ö. 181/797)94, 

  

                                                                 
82  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 36b,  
83  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 95b-96a.  
84  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 8b-9a, 23a, 75a,  
85  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 147a.  
86  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 97b,  
87  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 8a-8b, 36a, 36b, 62b, 83b-84a, 87b, 97b-98a, 109a, 109b, 114a,  
88  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 14b, 101a,  
89  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 14b,  
90  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 8b, 19b, 73b,  
91  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr.22b-23a,  
92  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 79b-80b.  
93  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 39b, 74a, 112b, 114a, 144b. 
94  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 19a-19b, 141a-141b. 
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7. İmam Ebû Yusuf (ö. 182/798)95, 

8. İmam Muhammed (ö. 189/805)96, 

9. Hasan b. Ziyâd el-Lü’lüî (204/819)97 

2.1.2. Dili Açısından Rivayetler 

Eserini Türkçe kaleme alan Ak Ali Efendi, naklettiği rivayet ve haberlerle ilgili 
olarak farklı uygulamalara gitmiştir. Bazı rivayetleri Arapça98, bazılarını ise Türkçe 
vermiştir.99 Bunun dışında rivayetin bir kısmını Türkçe verdikten sonra kalan bölü-
münü Arapça verebilmektedir. Fezâil’de Arapça nakledilen bütün hadislerin Türkçe-
lerinin verildiğini de ayrıca belirtmek gerekir. Buna göre Fezâil’de Ak Ali Efendi’nin 
naklettiği rivayetleri şu üç gurupta toplayabiliriz: 

1. Arapça nakledilen ve sonra Türkçesi verilen rivayetler. 

2. Sadece Türkçe olarak nakledilen rivayetler. 

3. Rivayetin baş tarafında Türkçesi verildikten sonra kalan kısmı Arapça olarak 
nakledilen rivayetler. 

Müellif, eserinin başında Fezâil’i neden Türkçe yazdığını açıklarken de belirttiği 
gibi, istifadenin daha yaygın olabilmesi ve herkesin anlayabilmesi bakımından, 
Arapçasını verdiği ayet ve hadislerin mutlaka Türkçesini de vermeye özen gösterdiği 
anlaşılmaktadır. 

2.1.3. Kaynakları Açısından 

Hayatı hakkında bilgi verilirken belirtildiği gibi, Ak Ali Efendi’nin bir süre 
imamlık yaptığı bilinmektedir. Buradan belli bir ilim tahsili ve birikiminin olduğu 
çıkarımı yapılabilir. Fezâil’de nakilde bulunduğu kaynaklar; ismen belirttiği tefsir, 
hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf alimleri ile bu alanda telif edilmiş muhtelif eserlere yapı-
lan atıflar, Ak Ali Efendi’nin ilim sahibi bir şahsiyet olduğunu ortaya koymaktadır. 

                                                                 
95  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 20a,  
96  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 114a-114b,  
97  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 27b,  
98  Arapça zikredilen rivayetler için, “Doğrudan Hz. Peygamber’e nisbet edilenler” başlığında işaret 

edilen rivayetlere bakınız.  
99  Türkçe nakledilen rivayetler için Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 88b-89a, 91b, 92b, 93a,  
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Ak Ali Efendi, Fezâil’de naklettiği bilgi ve rivayetlerin tamamını bir müellife ya 
da eserine nisbet etme gereği duymadığı anlaşılmaktadır. Bu durumu aslında yazdığı 
eserin niteliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Eserin amellerin fazileti hakkında 
ve nasihat türü bir kitap olması böyle bir yol izlemesine neden olmuş olabilir. Onun 
izlediği yol ve nedeni her ne olursu olsun; burada onun naklettiği rivayetleri kaynak-
ları açısından incelediğimizde, bu rivayetlerin iki ana gurupta toplandığını görmek-
teyiz. Fezâil’deki rivayetlerin bir kısmı herhangi bir esere nispet edilerek nakledil-
miştir. Diğer bir kısmı ise herhangi bir esere ya da müellife nispet edilmeden 
doğrudan nakledilmiştir. 

2.1.3.1. Bir kaynağa nisbet edilen rivayetler 

Ak Ali Efendi’nin naklettiği rivayet ve haberleri çoğunlukla bir kaynağa nisbet 
etmeden ya doğrudan Hz. Peygamber’den ya da hadisin sahabi ravisini belirterek 
nakletmektedir. Bunun yanında bazı hadislerin bir kaynağa izafe edilerek rivayet 
edildiği de görülmektedir. Fezâil’de eser ismi zikredilerek nakledilen rivayetlere 
bakıldığında bunların doğrudan hadis kaynağı kabul edilen eserlerden oluşmadığı 
dikkati çekmektedir. Hadis rivayet ettiği kaynaklar arasında ismini zikrettiği eser-
lerin tefsir, fıkıh, ahlak, fezail gibi eserlerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Ak Ali 
Efendi, Fezâil’de nakilde bulunduğu rivayetleri izafe ettiği müellifler veya eserleri 
şöyle sıralayabiliriz: 

2.1.3.1.1. Abdullah b. Mübârek: 

Tebeü’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih bir âlim olan bu 
zatın tam ismi, Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Mübârek b. Vâzıh el-Hanzalî el-
Mervezî’dir. (ö. 181/797). İbnü’l-Mübârek’in Kitâbü’z-Zühd ve’r-rekā’ik ve Kitâbü’l-
Cihâd” diye iki hadis kitabı bulunmaktadır. 100 Ak Ali Efendi’nin ondan naklettiği 
rivayet, başka eserlerde bulunmakla birlikte101 bu eserlerde tespit edilememiştir. 
Müellif İbnü’l-Mübârek’ten aktardığı rivayeti “Resûl hazretinden rivayet eder ki”102 
formunda vermiştir. 

                                                                 
100  Geniş bilgi için bk. Küçük, Raşit, “Abdullah b. Mübârek”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1: 122-124.  
101  Bk. Vasâbî, Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. Abdullah el-Vasâbî, Neşrü tayyi’t-ta’rîf 

fî fazli hameleti’l-ilmi’ş-şerîf ve’r-red alâ mâkitihimi’s-sehîf (Cidde: Dârü’l-Minhâc, 1414/1997), 48-
49.  

102  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 20a-20b,  
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2.1.3.1.2. Sâhib-i Keşşâf 

Ak Ali Efendi’nin “sâhibi-i Keşşâf” diye bahsettiği kişi, Mu’tezile âlimlerinden 
Zemahşerî (ö. 538/1144), Keşşâf ise, onun ağırlıklı olarak dirayet metoduyla yazdığı 
tefsiridir. Bu tefsiri bazı kaynaklarda “el-Keşşâf an hakā’iki’t-tenzîli’n-nâŧık an 
dekā’iki’t-te’vîl” veya sadece “el-Keşşâf an hakā’iki’t-tenzîl” adıyla zikredilir.103 

Ak Ali Efendi, genellikle ondan naklettiği rivayetleri; “Sâhib-i Keşşâf (Zemah-
şerî) der ki”104 kalıbıyla vermektedir. Ak Ali Efendi Fezâil’inde Zemâhşerî’nin bu 
tefsirinden altı rivayet nakletmiştir. Bunlardan aşağıda gösterilen varaklardaki 
rivayetlerin Keşşâf’ta bulunduğu tespit edilmiştir. 

1. (vr. 36b)105: Mücâdile suresinin 11. ayeti106 hakkında İbn Mes’ûd’dan, 
nakledilen mevkûf rivayet: االية هذه افهموا الناس ايها :قال قراها اذا كان انه مسعود بن اهللا عبد 

غبن كم .العلم يف ولرت   

2. (vr. 37b)107: »م   ع ل ي ه   إ بـ ر اه يم   إ ىل   و ج ل   ع ز   الل ه   أ و ح ى م ، ع ل ي ه   إ بـ ر اه يم   ي ا الس ال  ب   ع ل يم   إ ين   الس ال   أ ح 
»ع ل يم   ك ل    

3. (vr. 107b)108: »القرب فتنة ووقي شهيد، أجر له كتب اجلمعة يوم مات من«  

                                                                 
103  Zemahşerî ve tefsiri el-Keşşâf hakkında daha geniş bilgi için bk. Ali Özek, “el-Keşşâf”, Türkiye 

Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 25: 329-330; Ali Öztürk, “Zemahşerî”, 
Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 45: 235-238.  

104  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 36b, 37b, 107b, 109a, 112a, 122a,  
105  Bk. Zemahşerî, Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî, el-Keşşâf 

an hakâ’iki gavâmizi’t-tenzîl ve uyûni’l-akâvîl fî vücûhi’t-te’vîl (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-Arabî, 
1407), 4: 492. Ayrıca bk. Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-
Bağdâdî, Câmiʿu’l-beyân ʿan teʾvîli âyi’l-Kurʾân (Tefsîrü’t-Taberî), Thk. Abdullah b. Abdülmuhsin 
et-Türkî (Riyad: Dârü Hicr, 2001), 9: 260; Kastallânî, Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. 
Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî, İrşâdü’s-sârî li şerhi Sahîhi’l-Buhârî (Mısır: el-Matbaatü’l-
Kübra’l-Emîriyye, 1323), 9: 159.  

106  Sözü edilen ayetin meali şöyledir: “Allah sizden kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir.”  
107  Bk. Zemahşerî, el-Keşşâf, 4: 493. Rivayet için ayrıca bk. İbn Abdülber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah 

b. Muhammed b. Abdülber b. Âsım en-Nemrî el-Kurtubî, Câmi’u beyâni’l-ilmi ve fadlih, Thk. 
Ebü’l-Eşbâl ez-Züheyrî (Demmâm: Dârü İbni’l-Cevzî, 1994), 1: 219.  

108  Bk. Zemahşerî, el-Keşşâf, 4: 533. Rivayetin tahrici ve değerlendirmesi için ayrıca bk. İbn Ebû Şeybe, 
el-Musannef, 2: 55-56; Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-
Şeybânî el-Mervezî. el-Müsned, Thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî (Beyrût: Müessesetü’r-
Risâle, 2001), 35: 45-46; İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd (Mâce) el-Kazvînî, Sünenü 
İbn Mâce, Thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981), “Mukaddime”, 17; 
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4. (vr. 109a)109: »ت مائ ة مج  ع ة كل يف   هللا إ ن »الن ار من ع تيق ألف س   

5. (vr. 112a)110: »  إ ال   و ن ي ة و ع مال قوال يقبل و ال   بنية إ ال   و ع مال قوال يقبل و ال   ب ع م ل إ ال   قوال هللا يقبل ال 
»و الس نة ال كتاب يـ و افق مب  ا  

6. (vr. 122a)111: »خ ر ين   األ  و ل ني   الل ه   مج  ع   إذ ا م ع   ب ص و ت   يـ ن اد ي م ن اد   ج اء   ال ق ي ام ة   يـ و م   و اآل  ئ ق   ي س   :اخل  ال 
ئ ق   س يـ ع ل م   ، أ و ىل   م ن   ال يـ و م   اخل  ال  ع   مث    ب ال ك ر م  ر   ع ن   بـ ي ع   و ال   جت  ار ة   تـ ل ه يه م   ال   ك ان وا ال ذ ين   أ ي ن   :فـ يـ ن اد ي يـ ر ج   الل ه ؟ ذ ك 

ع   مث    ق ل يل ، و ه م   فـ يـ ق وم ون    مث    ق ل يل ، و ه م   فـ يـ ق وم ون   و الض ر اء ، الس ر اء   يف   الل ه   حي  م د ون   ك ان وا ال ذ ين   ل يـ ق م   :فـ يـ ن اد ي يـ ر ج 
ع   ، ع ن   ج ن وبـ ه م   تـ ت ج اىف   ك ان وا ال ذ ين   ل يـ ق م   :فـ يـ ن اد ي يـ ر ج  ع  »الن اس   س ائ ر   حي  اس ب   مث    ق ل يل ، و ه م   فـ يـ ق وم ون   ال م ض اج   

  

                                                                                                                                                       
Ebû Dâvûd, Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş’as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî. es-Sünen, Thk. 
Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd (Beyrût: el-Mektebetü’l-Asriyye, ts.), “İlim”, 1; Tirmizî, “İlim” 
19; Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, 3: 10-12; Hakîm et-Tirmizî, Hakîm et-Tirmizî, Ebû Abdullah 
Muhammed b. Alî b. Hasen et-Tirmizî, Nevâdirü’l-usûl fî maʿrifeti aḫbâri’r-Resûl, Thk. 
Abdurrahman Umeyre (Beyrût: Dârü’l-Cîl, trs.), 4: 161, 229; Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-
Hüseyin b. Ali b. Musa el-Hüsrevcirdî el-Beyhakî el-Horasânî, Şu’abü’l-îmân Thk. Abdülalî 
Abdülhamîd Hâmid (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 2003), 3: 221, 222; İbn Abdülber, Câmi’u beyâni’l-
ilm, 1: 160, 166; Zeyla’î, Osman b. Ali b. Mihcen el-Bâri’î Fahruddin el-Hanefî ez-Zeyla’î, Tahrîcü’l-
ehâdîs ve’l-âsâri’l-vâkı’a fî tefsîri’l-Keşşâf li’z-Zemahşerî (el-İsʿâf bi-ehâdîsi’l-Keşşâf), Thk. Abdullah 
b. Abdurrahman es-Sa’d (Riyad: Dâru İbn Hazm, 1414), 3: 7, 427; İbn Hacer, Ebü’l-Fadl Ahmed b. 
Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî, el-Metâlibü’l-âliye bi zevâidi’l-mesânîdi’s-semâniye, Thk. 
Sa’d b. Nâsır Abdülazîz v.dğr. (Riyad: Dârü’l-Âsıme, 1419-1420/1998-2000), 5: 247.  

109  Bk. Zemahşerî, el-Keşşâf, 4: 533. Rivayetin tahrici ve değerlendirmesi için ayrıca bk. Ebû Ya’lâ, 
Ahmed b. Ali b. el-Müsennâ b. Yahya b. Îsâ b. Hilâl et-Temîmî el-Mevsılî, Müsnedü Ebî Ya’lâ, Thk. 
Hüseyin Selim Esed (Dımaşk: Dârü’l-Me’mûn li’t-Türâs, 1984), 6: 156, 157, 201; Temmâm er-Râzî, 
Ebü’l-Kâsım Temmâm b. Muhammed b. Abdillâh el-Becelî er-Râzî ed-Dımaşkî, el-Fevâid, Thk. 
Hamdî Abdülmecîd (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1412), 2: 190; İbn Bişrân, el-Emâlî, 258; Beyhakî, 
Şu’abü’l-îmân, 4: 439-440; Zeyla’î, Tahrîcu Ehâdisi’l-Keşşâf, 4: 18-19; İbn Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, 
4: 629. 

110  Bk. Zemahşerî, el-Keşşâf, 4: 602-603. Rivayetin tahrici ve değerlendirmesi için ayrıca bk. Hatîb el-
Bağdâdî, Ebû Bekir Ahmed b. Ali b. Sâbit b. Ahmed b. Mehdî el-Bağdâdî, el-Câmi’ li ahlâki’r-râvî ve 
âdâbi’s-sâmi’, Thk. Mahmud et-Tahhân (Riyad: Mektebetü’l-Me’ârif, trs.), 1: 315; İbnü’l-Kayserânî, 
Ebü’l-Fazl İbnü’l-Kayserânî Muhammed b. Tâhir b. Alî el-Makdisî eş-Şeybânî, Tezkiretü’l-Huffâz 
etrâfü ehâdîsi Kitâbi’l-Mecrûhîn li İbni Hibbân, Thk. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî (Riyad: Dârü’s-
Sumay’î, 1994), 394; Zeyla’î, Tahrîcu Ehâdisi’l-Keşşâf, 3: 149, 150; İbn Hacer, Ebü’l-Fadl Ahmed b. 
Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî, Lisânü’l-mîzân, Thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Beyrût: 
Darü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 2002), 1: 427.  

111  Bk. Zemahşerî, el-Keşşâf, 3: 511. Rivayetin tahrici ve değerlendirmesi için ayrıca bk. Zeyla’î, Tahrîcu 
Ehâdisi’l-Keşşâf, 3: 84-85; İbn Receb, Letâifü’l-maârif, 41; İbn Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, 17: I, 531; 
Seffârînî, Gizâü’l-elbâb, 2: 499.  
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2.1.3.1.3. Meşârik (Meşâriku’l-envâr) 

Müellifin kısaca bu isimde verdiği bu kitap; kısaca Sâgânî diye tanınan ve tam 
adı Ebü’l-Fezâil Radıyyüddîn (Radî) Hasen b. Muhammed b. Hasen es-Sâgānî (ö. 
650/1252) olan ünlü lügat, dil, fıkıh ve hadis âlimine ait olan eserin tam ismi; 
“Meşâriku’l-envâri’n-nebeviyye min (‘alâ) sıhâhi’l-ahbâri’l-Musŧafaviyye” şeklindedir. 
Sâgānî’nin sahih hadislerden seçerek derlediği bazı hadisleri nahiv konularına göre 
düzenlediği bu eseri kendisine şöhret kazandırmış, yazıldığı devirden itibaren büyük 
ilgi görmüş, başta Osmanlı medreseleri olmak üzere İslâm dünyasının çeşitli bölge-
lerinde ders kitabı olarak okutulmuş, erken dönemlerden itibaren yayımlanmış ve 
üzerinde muhtelif çalışmalar yapılmıştır.112 

Ak Ali Efendi’nin “Meşârik’ta falan sahabi / Meşârik’ta Resûl hazretinden riva-
yet eder”113 biçiminde bu eserden nakillerde bulunmaktadır. Buradan yapılan 
nakillerin, başta Buhârî ve Müslim olmak üzere sahih hadis kaynaklarından derlen-
miş olduğu dikkate alındığında, sıhhat bakımından en problemsiz rivayet gurubunu 
oluşturduğu söylenebilir. 

2.1.3.1.4. Kâdî Beyzâvî Tefsîri 

Müfessir, Eş’arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi olan Kâdî Beyzâvî, Şîraz kādılkudâtlığı 
yaptığı için “Kādî” ve “Kādılkudât” diye de tanınır. Tam adı, Nâsırüddîn Ebû Saîd 
Abdullāh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî’dir (ö. 685/1286). Asıl adı “Envârü’t-
tenzîl ve esrârü’t-te’vîl” Kâdî Beyzâvî’nin tefsiri “Tefsîrü’l-Beyzâvî” diye de anılmak-
tadır. 

Ak Ali Efendi, bundan naklettiği rivayetleri, “Kâdı Beyzâvî’nin Tefsîr’inde riva-
yet olunur ki”114 şeklinde vermektedir. Kâdı Beyzâvî’den üç yerde rivayet nakledilmiş 
olup, bunlardan biri (vr. 15b) ilgili kaynakta tespit edilemediği gibi hadis alimlerinin 

                                                                 
112  Müellif ve eseri hakkında daha geniş bilgi için bk. Mehmet Görmez, “Sâgânî”, Türkiye Diyanet 

Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2008), 35: 487-489; İbrahim Hatiboğlu, “Meşâriku’l-
envâri’n-nebeviyye”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 29: 361-
362.  

113  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 74a, 92a, 93a, 135a, 139b, 143a, 145a, 148b-150a. 
114  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 15b, 21b.  
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asılsız yahut uydurma olduğunu söyledikleri görülmektedir.115 Diğer iki rivayet (vr. 
21b)116 ve (vr. 132a)117 bazı temel hadis kaynaklarında aynı lafızla yer almaktadır. 

2.1.3.1.5. Kenzü’l-ahbâr 

Kenzü’l-ahbâr, Yemenli Zeydî bir tarihçi olan Ebû Mûsâ İmâdüddîn İdrîs b. Alî 
b. Abdillâh el-Hasenî el-Hamzî’ye (ö. 714/1314) aittir. Tam ismi; “Kenzü’l-ahbâr 
(ahyâr) fî ma’rifeti’s-siyer ve’l-ahbâr” olan eser, İzzeddin İbnü’l-Esîr’in eseri el-
Kâmil’in bir özeti mahiyetindedir.118 Fezâil’de, İmâdüddîn el-Hamzî’nin eserinden; 
“Kenzü’l-ahbâr ider”119 şeklinde bir rivayet nakledilmiştir. İsrailiyatı andıran bu 
rivayet, merfû hadis formunda Cafer b. Muhammed’den nakille Hz. Peygamber’e 
izafe edilerek; “Namaz Allah Teâlâ’nın rızasıdır, feriştahların muhabbetidir, cemi-i 
peygamberlerin sünnetidir…” sözleriyle başlayıp iki sayfa kadar devam etmektedir. 

Bazı rivayetler kaynak ismi zikredilmeden, “tefsirde hazret-i Resûl’den rivayet 
edilir” şeklinde yalnız kaynak türü belirtilerek yapılan rivayetler de bulunmaktadır.120 

2.1.3.2. Bir kaynağa nisbet edilmeyen rivayetler 

Belli bir kaynağa nisbet edilmeden doğrudan Hz. Peygamber’den rivayet edilen 
hadisler çok miktarda Fezâil’de yer almaktadır. Yine belli bir eser ismi vermeden 
müellif Ak Ali Efendi’nin, naklettiği hadisleri açıklarken “şârihler bu hadisin şerhin-

                                                                 
115  Bk. Zerkeşî, et-Tezkire, 166; Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene, 459; Süyûtî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn 

Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî, ed-Dürerü’l-müntesire fi’l-
ehâdîsi’l-müştehire (Kahire: Mustafa el-Babi el-Halebi, 1960), 148; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, h.no. 1744.  

116  Örnek olarak bk. Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî, es-
Sünen, Thk. Hüseyin Selîm Esed ed-Dârânî (B.y.: Dârü’l-Mugnî, 2000), “Mukaddime”, 32; İbn 
Mâce, “Mukaddime”, 17; Ebû Dâvûd, “İlim”,1.  

117  Bk. Hakîm et-Tirmizî, Nevâdirü’l-usûl, 3: 136; Taberânî, el-Evsat, 8: 380-381; Ukaylî, Ebû Ca’fer 
Muhammed b. Amr b. Mûsâ el-Ukaylî, ed-Du’afâü’l-kebîr, Thk. Abdülmu’ti Emin Kal’aci (Beyrût: 
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1404/1984), 5: 154; Kudâî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Selâme b. Ca’fer 
el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, Thk. Hamdî b. Abdülmecid es-Selefî (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 
1407/1986), 1: 183; Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, 4: 300; 5: 20; Zeyla’î, Tahrîcu Ehâdisi’l-Keşşâf, 1: 42, 43; 
Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, h.no. 1416, 1621; Nâsırüddin el-Elbânî, Silsiletü’l-ehâdîsi’d-da’îfe ve’l-mevdû’a, 
8: 276; 11: 113; 14: 1066. 

118  Hazmî ve eseri hakkında geniş bilgi için bk. Osman Çetin, “İmâdüddîn el-Hamzî”, Türkiye Diyanet 
Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 22: 174.  

119  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 71a,  
120  Bu tür rivayetler için Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 78b-79b,  
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de ider” şeklinde ve buna benzer ifadelerle hadis şerhlerine atıf yaptığı yerler 
bulunmaktadır.121 

2.1.3.3. İsrailiyat türü rivayetler 

Eserde İsrailiyat türü rivayetlerin de yer aldığı dikkati çekmektedir. Bu tür 
rivayetler Ak Ali Efendi tarafından genelde “rivayet olunur ki” kalıbıyla verilmekte-
dir.122 İsrailiyat türü rivayetlerin dayandığı ravilerin kimi zaman verildiği görülmek-
tedir. Bu verilen isimler arasında şu isimler bulunmaktadır: Vehb b. Münebbih123, 
Mâlik b. Dînâr (ö. 131/748’den önce)124. 

2.2. Fezâil’deki Rivâyetlerin Değerlendirilmesi 

Fezâil isimli eserin müellif Ak Ali Efendi’ye aidiyetinde bir şüphe bulunmayan 
ve Osmanlı coğrafyasın bulunan çok sayıdaki yazma eser kütüphanelerinde yazma 
nüshalarının bulunmasından yaygın olduğu anlaşılan bu eser üzerinde yaptığımız 
inceleme iki yüzün üzerinde rivayet yer aldığı tespit edilmiştir. Bu kadar sayıdaki 
rivayetin burada tek tek ele alınarak sıhhat yönünden incelenmesi ve analizinin 
yapılması işleminin bu araştırmanın vüsatinin üzerinde olduğu müsellemdir. Bu 
bakımdan her bir hadisin başlı başına sıhhat incelemesi bu çalışmanın hacmini ve 
maksadını aşacağından, eserde mevcut rivayetlerin durumu hakkında fikir verecek 
miktarda örnek rivayetler incelenerek eserde nakledilen rivayetler hakkında toplu ve 
genel bir değerlendirme yapılması yeterli görülmüştür. 

Fezâil’de yer alan rivayetler, rivayetin kaynağı yani söyleyeni açısından bakıldı-
ğında çeşitlilik arz ettiği buraya kadar verilen bilgilerden de açıkça anlaşılmaktadır. 
Rivayetlerin kaynağı açısından bakıldığında, hadis usûlü alimlerinin kudsî, merfû, 
mevkûf ve maktu hadis olarak tarif ettiği rivayetler bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle 
lafzın manası Allah Teâlâ’ya, Hz. Peygamber’e, sahabeye, tâbiîn ve tebe-i tâbîn taba-
kasına mensup kimselere ait rivayetler yer almaktadır. Bunun yanında “hadis” kavra-
mına nispetle daha geniş olan “ahbâr” ve “âsâr” kavramlarına dahil edilebilecek olan 
ve tebe-i tâbiîn sonrası kuşaklara ait rivayetlerin bulunduğunu görebilmekteyiz. 

                                                                 
121  Fezâil’de geçen hadis şerhlerine atıflar için bk. 94a, 108b, 113a, 123a, 144b.  
122  İsrailiyat türü rivayetlere örnekler için Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 6a-6b,  
123  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 19a,  
124  Bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 79b-80b,  
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Ak Ali Efendi’nin Fezâil isimli eserinde naklettiği rivayetlerin konu ve muhte-
vası hakkında bilgi vermesi açısından, kitabın bölümleri, alt başlıkları ve buralarda 
nakledilen rivayetlerin miktarı başlıklara göre şöyledir: 

[Mukaddime]125 

Müellif Ak Ali Efendi bu bölümde 12 rivayet nakletmiş olup bunların hepsi de 
merfû rivayettir, bir rivayet kudsî hadistir.126 

Birinci Bâb: İlmin ve Alimlerin Faziletleri bölümü rivayetleri 

1. Fasl: Fî Talebi’l-’İlmi ve Tahsîlih: 

Müellifin bu başlıkta naklettiği 21 rivayetin biri mevkûf kalan 20 rivayet merfû-
dur.127 B 

2. Fasl: Fî Fazîleti’l-’İlmi ve Şerefihâ: 

Fezâil’de bu başlıkta nakledilen rivayet sayısı 38 olup bunlardan biri kudsî, üçü 
mevkûf, kalan rivayetler ise merfûdur.128 

3. Fasl: ‘Âlimlere İzzet Etmek129: 

Müellifin bu başlıkta naklettiği rivayetlerin sayısı 24 olup tamamı merfû 
hadislerden oluşmaktadır.130 

İkinci Bâb: Namazın Fazlietleri bölümü rivayetleri 

4. Fasl: Fî Fezâ’ili Abdest: 

Müelli Ak Ali Efendi bölümde, hepsi merfû hadisten oluşan 7 rivayet naklet-
miştir.131 

                                                                 
125  Eserde böyle bir başlıklandırma bulunmamaktadır, başlık rivayetlerin sayısını belirtmek maksadıyla 

tarafımızdan verilimştir. 
126  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 1b-12b.  
127  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 12b-20b. 
128  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 20a-37b.  
129  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 37b. Bu fasl Mahmud Eefendi nüshasında (21b) “Fasl Fi Beyani Ta’zimi’l-

Ulemâ” şeklindedir.  
130  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr.37b-45b. 
131  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 46a-48a.  
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5. Fasl: Abdestin Önünden Helâya Varub İstincâ ve Tahâret İtmeyi Bildirir: 

Bu başlıkta 3 adet merfû rivayet bulunmaktadır.132 

6. Fasl: Bu Fasl Abdestin Farzların ve Müstehabların ve Mekrûhların Beyân 
İder: 

Burada 6 merfû rivayet yer almaktadır.133 

7. Fasl: Bu Fasl Ezân Okumanın Faziletlerin Bildirir: 

Burada bir merfû rivayet vardır.134 

8. Fasl: Fî Fezâ’ili İcâbeti’l-Ezân ve İstimâ’ihâ: 

Bu başlıkta müellif tarafından 5 merfû rivayet nakledilmiştir.135 

9. Fasl: Fî Sebeb-i Farîzati Salâti’l-Hams: 

Ak Ali Efendi bu başlıkta, Miraç’ta namazın farz kılınışla ilgili meşhur olan bir 
merfû rivayeti Türkçe nakletmiştir.136 

10. Fasl: Fî Fezâ’ili’t-Tevhîd: 

Bu başlıkta birisi kudsî olmak üzere üç merfû rivayet bulunmaktadır.137 

11. Fasl: Fî Fezâ’ili Salâti’l-Hams: 

Bu kısımda müellif 13 merfû rivayet nakledilmiştir.138 

12. Fasl: Fî Fezâ’ili’l-Cemâ’ati: 

Fezâil’in bu başlığında 4 merfû rivayet bulunmaktadır.139 

  

                                                                 
132  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 50a-51a.  
133  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 52a-55b.  
134  Bu rivayet için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 57a.  
135  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 60a-61b.  
136  İlgili rivayet için bk. Efendi, Fezâil, vr. 62a. 
137  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 64b-66a.  
138  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 68b-78a. 
139  Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 89b-92a.  
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13. Fasl: Fî Fezâ’ili’l-Mescid:

Bu kısımda bulunan 9 merfû rivayettin biri kudsî hadistir.140 

14. Fasl: Fî Fezâ’ili Tekbîrati’l-İftitâh:

Bu başlıkta, ikisi merfû biri mevkûf olmak üzere 3 rivayet yer almıştır.141 

15. Fasl: Fî Beyâni Târiki’l-Cemâ’ati:

Ak Ali Efendi burada da 3 merfû rivayet nakletmiştir. 142 

16. Fasl: Fî Beyâni Ahvâli’s-Salâti Ya’nî Bu Fasl Namâz Terk İdenler Hâlin
Bildirir: 

Fezâil’in bu başlığında 6 merfû rivayet yer almıştır.143 

17. Fasl: Fî Fezâ’ili Salâti’l-Cum’ati:

Bu başlıkta 9 rivayetin tamamı da merfû olarak nakledilmiştir.144 

18. Fasl: Fî Salâti’s-Süneni ve’n-Nevâfil:

Ak Ali Efendi bu başlıkta biri Türkçe olmak üzere iki merfû rivayet nakletmiş-
tir.145 

19. Fasl: Fî Salâti’t-Terâvîh:

Bu kısımda iki merfû rivayet yer almaktadır.146 

20. Fasl: Fî Salâti’l-Kadr:

Bu başlıkta iki merfû rivayet bulunmaktadır.147 

140 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 92a-95b.  
141 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 95b-96b.  
142 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 97a-97b. 
143 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 98b-103b. 
144 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 107b-109a. 
145 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 112a-113a. 
146 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 113a. 
147 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 114a-115a. 
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21. Fasl: Bu Fasl Regâ’ib Namazın Bildirir:

Bu kısımda 4 merfû rivayet nakledilmiştir.148 

22. Fasl: Fî Salâti Leyleti’l-Berât:

Berât gecesi namazıyla ilgili olarak bir merfû rivayet nakledilmiştir.149 

23. Fasl: Fî Salâti’l-Leyl:

İkisi kudsî olmak üzere gece namazı hakkında 7 merfû rivayet nakledilmiştir.150 

24. Fasl: Fî Fezâ’il Salâti’d-Duhâ:

Bu kısımda ise 3 merfû rivayet bulunmaktadır.151 

25. Fasl: Fî Erkâni’s-Salâti ve Âdâbihâ:

Burada biri merfû biri mevkûf olmak üzere iki rivayet nakledilmiştir.152 

26. Fasl: Mâ Yüfsidü’s-Salâte ve mâ Yekrahu fîhâ

Bu başlıkta bir merfû rivayet bulunmaktadır.153 

Üçüncü Bâb: Zekât ve Sadakanın Faziletleri bölümü rivayetleri 

27. el-Bâbü’s-Sâlis fî Fezâ’ili’z-zekâti ve’s-sadakati:

Bu bölümde Ak Ali Efendi 14 rivayet nakletmiş olup bunlardan birisi mevkûf 
kalanı merfû rivayetlerden oluşmaktadır.154 

Müellif Ak Ali Efendi yukarıda belirtmiş olduğumuz başlıklar altında merfû ve 
mevkûf toplam 217 rivayet nakletmiştir. Buna, âsâr kapsamına giren tâbiîn ve daha 
sonraki nesillere ait rivayetler ile birlikte israiliyat türü rivayetler de eklendiğinde, 
rivayet sayısının burada verdiğimiz rakamın çok daha üzerine çıkacağı aşikardır. Bu 
da Fezâil’de çok miktarda rivayete yer verildiğini göstermektedir. 

148 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 115a-116b. 
149 İlgili rivayet için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 117b. 
150 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 120b-123a. 
151 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 123b-124a. 
152 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 124a-126a. 
153 Bu rivayet için Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 131b. 
154 Bu rivayetler için bk. Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 132a-150a. 
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Ak Ali Efendi Fezâil isimli bu eserinde sırasıyla; ilmin fazileti, ilim talep ve ilim 
tahsil etmenin fazileti, ilmin fazilet ve şerefi, âlimlere izzet etmenin sevabı, âlimlerin 
Allah korkusu ve saygısı, âlimlerin ölümü ve yokluğunun musibet sayılması, nama-
zın faziletleri, abdestin faziletleri, abdestten önce istinca, abdestin farz, müstehab ve 
mekruhları, ezan okumanın fazileti, ezanın fazileti, ezanın tehlikeleri ve mekruhları, 
ezana icabet etmenin fazileti, namazın farz kılınmasının sebebi, tevhid (şehadet) 
kelimesinin fazileti, beş vakit namazın fazileti, cemaatle namaz kılmanın faziletleri, 
mescitlerin fazileti ve mescitlerde namaz kılmanın sevabı, iftitah yani namaza baş-
langıç tekbirinin faziletleri, cemaatle namaz kılmaya devam etmenin gereği, namazı 
terk edenlerin ahvali, cuma namazının faziletleri, cuma namazının adabı ve şartları, 
sünnet olan ve nafile olan namazlar, teravih namazı, kadir gecesi namazı, regaip 
gecesi namazı, berat gecesinin faziletleri, tesbih namazının faziletleri, gecelerde nafile 
namaz kılmanın faziletleri, kuşluk namazının faziletleri, namazın farz, vacip, sünnet 
ve mekruhları, namazı bozan ve mekruh olan şeyler, zekat ve sadaka vermenin 
faziletleri hakkında bilgiler verilmekte ve bu konularda rivayetler nakletmektedir. 

Örnek rivayetler 

Ak Ali Efendi’nin Fezâil’de naklettiği rivayetlerden örnekler. Bizim burada 
Fezâil’den nakledeceğimiz örnek rivayetler öncelikle, kudsî hadislerle nebevî hadis-
lerden oluşan merfû rivayetler olacaktır. Fezâil’den alınmış olan 50 rivayetin tahrici 
ve hadis alimlerinin bu rivayetler hakkındaki görüşleri nakledilmek suretiyle rivayet-
ler değerlendirilecektir. Buraya kadar geçen bölümlerde değerlendirme konusu yapı-
lan ve tahrici verilen rivayetler de buradaki sayıya eklendiğinde, eserde yer alan mer-
fû ve mevkûf rivayetlerin üçte birine tekabül etmektedir ki, bu da eserdeki rivayetler 
hakkında fikir verecek bir nispet sayılabilir. 

  ١٥٥.إسرائيل بين كأيبياء أميت علماء - ١

Ak Ali Efendi’nin merfû olarak naklettiği bu rivayet hakkında Zerkeşî, İbn 
Hacer, Sehâvî, Süyûtî gibi münekkidler bu lafızla aslının bulunmadığını söylemişler-
dir.156 

   
                                                                 
155  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 1b. 
156  Bk. Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene, 459; Süyûtî, ed-Dürerü’l-müntesira, 148; Fettenî, Tezkiretü’l-

mevzû’ât, 20; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, h.no. 1744.  
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  ١٥٧.اهتديتم اقتديتم بأيهم كالنجوم أصحايب - ٢

Bu hadis Berbehârî (ö. 329/914), Âcurrî (ö. 360/970), Dârekutnî (ö. 387/997), 
İbn Batta (ö. 387/997) İbn Abdülber (ö. 463/1071) ve İbn Asâkir (ö. 571/1176) gibi 
âlimler tarafından rivayet edilmiştir.158 İbnü’l-Mülakkın, rivayetin pek çok turuku-
nun bulunduğunu fakat hadisin garîb olduğunu söylemiş ve rivayete ait tarikleri 
eserinde vermiştir.159 

  ١٦٠.النار من لالعقاب ويل - ٣

Bu hadis Abdullah b. Amr b. Âs, Ebû Hureyre, Câbir b. Abdullah, Mu’aykîb, 
Abdullah b. Hâris ve Hz. Âişe gibi çok sayıda sahâbîden rivayet edilmiş olup temel 
hadis eserleri dahil pek çok kaynakta yer almaktadır.161 

   

                                                                 
157  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 3a.  
158  Bu rivayetler için bk. Berbehârî, Ebû Muhammed Hasen b. Alî b. Halef el-Berbehârî, Şerhu’s-sünne, 

Thk. Ebû Yâsir Hâlid b. Kâsım er-Redâdî (Medine: Mektebetü’l-Gurebâi’l-Eseriyye, 1993), 56; 
Âcurrî, eş-Şerî’a, 4: 1690; Dârekutnî, Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed b. Mehdî b. Mes’ûd b. en-
Nu’mân b. Dînâr el-Bağdâdî ed-Dârekutnî, el-Mü’telif ve’l-muh, Thk. Muvaffak b. Abdullah b. 
Abdülkadir (Beyrût: Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1986), 4: 1778; İbn Abdülber, Câmi’u beyâni’l-ilm, 2: 
898, 925; İbn Batta, el-İbânetü’l-kübrâ, 2: 564; Kıvâmü’s-Sünne, Ebü’l-Kâsım İsmail b. Muhammed 
b. el-Fadl b. Ali el-Kureşî et-Talîhî et-Teymî el-Isbehânî, el-Hicce fî beyâni’l-mahacce ve şerhi akîdeti 
ehli’s-sünne, Thk. Muhammed Rebî el-Medhalî - Muhammed Ebû Rahîm (Riyad: Dârü’r-Râye, 
1999), 1: 254, 298; 2: 478; Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, h.no. 381. 

159  Bk. İbnü’l-Mülakkîn, Bedru’l-münîr, 9: 584-585.  
160  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 48a. 
161  Mâlik, Mâlik b. Enes b. Âmir el-Asbahî el-Medenî, el-Muvatta’, Thk. Muhammed Fuâd Abdülbâki 

(Beyrût: Dâru İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, 1406/1985), “Tahâret”, 1; Tayâlisî, Ebû Dâvûd Süleymân b. 
Dâvûd b. el-Cârûd et-Tayâlisî, el-Müsned, Thk. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî (Kahire: 
Dârü Hicr, 1419/1999), 3: 135-136; 4: 46; Şâfiî, el-Müsned, 175; Abdurrezzâk, Ebû Bekr 
Abdurrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi’ es-San’ânî el-Himyerî, el-Musannef fi’l-hadîs, Thk. 
Habîburrahmân el-A’zamî (Beyrût: el-Mektebü’l-İslâmî, 1403), 1: 21, 22, 23; Humeydî, Ebû Bekr 
Abdullâh b. ez-Zübeyr b. Îsâ el-Kureşî el-Humeydî, el-Müsned, Thk. Hasan Selim Esed ed-Dârânî 
(Dımaşk: Dârü’s-Saka, 1996), 1: 241; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 1: 32; Ahmed, el-Müsned, 11: 412, 
511, 558, 672; 15: 18, 151, 174, 341; 22: 267, 269; 29: 246, 249; 41: 62, 91, 213; Dârimî, “Tahâret”, 34; 
Buhârî, “İlim”, 3, 30; “Vudû”, 27, 29; Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-
Kuşeyrî, el-Câmi’u’s-sahîh, Thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Beyrût: Dârü İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, 
1955-1956), “Tahâret”, 26, 27, 28, 30; İbn Mâce, “Tahâret”, 55, 56; Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 46; 
Tirmizî, “Tahâret”, 31; Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî, es-Sünen, Thk. 
Abdülfettâh Ebû Gudde (Haleb: Mektebü’l-Matbûâti’l-İslâmiyye, 1986), “Tahâret”, 91. 
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 ١٦٢.الرجيم الشيطان من اخلبيث النجس الرجس من بك اعوذ اين اللهم - ٤

Bu hadis Ebû Ümâme, Abdullah b. Mes’ûd gibi sahâbîlerden merfû olarak 
rivayet edilmiş olup isnâdının zayıf olduğu söylenmiştir.163 

  ١٦٤ .منه القرب عذاب اشد فان البول عن ااستنزهو  - ٥

Rivayet bir çok kaynakta bulunmakla165 birlikte hadisin lafızları arasında bazı 
farklılıklar vardır. Elbânî, hadisin isnadının zayıf olduğunu söylemiştir.166 Dârekutnî 
isnadı ile ilgili olarak ‘lâ be’se bihi’ ifadesini kullanırken167, isnadının sahih olduğunu 
söyleyenler de vardır.168 

 ١٦٩ .ينفعين ما علي وامسك يؤذيين ما عين اذهب الذي هللا احلمد - ٦

Hadis, tâbiînden Tâvûs tarafından hem mürsel hem de İbn Abbâs kanalıyla 
mevsûl olarak rivayet edilmiştir. Tirmizi hadisin hasen garib olduğunu söylemiştir.170 

                                                                 
162  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 50a. 
163  İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 1: 11; İbn Mâce, “Tahâret”, 9; Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. 

Şuayb b. Alî en-Nesâî, Amelü’l-yevm ve’l-leyle, Thk. Faruk Hamâde (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 
1406), 19, 24; Taberânî, Ebü’l-Kāsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, 
Thk. Hamdî Abdülmecid es-Selefî (Kahire: Mektebü İbn Teymiyye, 1994), 8: 210; İbn Adî, el-Kâmil, 
3: 283; 6: 305; Aynî, Ebû Muhammed Bedreddin Mahmûd b. Ahmed, Umdetü’l-kari şerhi Sahîhi’l-
Buhârî (Kahire: Şerike Mektebe ve Matbaa, 1972), 4: 102. 

164  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 50b. 
165  İbn Mâce, “Taharet”, 26; Dârekutnî, Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed b. Mehdî b. Mes’ûd b. en-

Nu’mân b. Dînâr el-Bağdâdî ed-drk, es-Sünen, Thk. Şuayb Arnaût (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 
2004), 1: 127; Taberânî, Mu’cemu’l-kebîr, 11: 79; Beyhakî, Sünen, 2: 412; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
14: 77. 

166  Nesâî, “Sıfatu’s-Salat”, 65. 
167  Bûsîrî, Ebü’l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Ebû Bekr b. İsmail, İthâfü’l-hıyereti’l-mehere bi-zeva’idi’l-

mesanidi’l-aşere (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1998), 1: 281.  
168  İbn Hacer, Bulûğu’l-meram, 1: 33. 
169  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 51a. 
170  Aynî, Umdetü’l-kârî, 4: 103; İbnü’l-Mülakkın, Ebû Hafs Sirâcüddîn Ömer b. Alî b. Ahmed el-Ensârî 

el-Mısrî, el-Bedrü’l-münîr fî tahrîci’l-ehâdîs ve’l-âsâri’l-vâki’ati fi’ş-Şerhi’l-kebîr, Thk. Mustafa Ebü’l-
Gayt v.dğr. (Riyad: Dârü’l-Hicre li’n-Neşr ve’t-Tevzî’,1425/2004), 2: 396; Ali el-Kârî, Ebü’l-Hasan 
Ali b. (Sultan) Muhammed Nureddin el-Molla el-Herevî, Mirkâtü’l-mefâtîh şerhu Mişkâti’l-mesâbih 
(Beyrut: Dârü’l-Fikr, 2002), 2: 285; Mübârekfûrî, Ebü’l-Alâ Muhammed Abdurrahman b. 
Abdürrahim, Tühfetü’l-ahvezî bi-şerhi Câmi’i’t-Tirmizî (Beyrût: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1353/1935), 
1: 43. 
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Benzer ve yakın lafızlarla Ebû Zer ve Enes b. Mâlik’ten merfû171 olarak; Ebû Zer ve 
Huzeyfe’den mevkûf172 olarak da rivayet edilmiştir. Dârekutnî, Ebû Zer’den gelen 
mevkûf rivayetin merfû rivayete nazaran “esah” olduğunu söylemiştir.173 Ali el-Kârî 
ise bu rivayeti İbn Mâce’ye nisbet etmiş, rivayet hakkında İbn Mîrek’in “hadis 
hasendir” ve İbn Hacer’in de isnadının hasen olduğu hakkındaki görüşünü naklet-
miştir.174 

  ١٧٥.سواك بغري صلوة سبعني من افضل بالسواك الصلوة - ٧

Hadis Hz. Âişe’den rivayet edilmişidir.176 Rivayetin iki farklı isnâd ile nakledil-
diğini belirten Beyhakî her ikisinin de zayıf olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu konuda 
tâbiîn âlimlerinden Cübeyr b. Nüfeyr’den mürsel-merfû bir rivayetin bulunduğu 
ifade edilmiştir.177 

                                                                 
171  Merfû rivayet için bk. İbn Mâce, “Tahâret”, 10; Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-

Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, Thk. Hasan Abdülmün’im Şelebi (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 9: 
35; Dârekutnî, es-Sünen, 1: 57, 91; Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali b. Musa el-
Hüsrevcirdî el-Beyhakî el-Horasânî, es-Sünenü’l-Kübrâ, Thk. Muhammed Abdülkadir Atâ (Beyrût: 
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424/2003), 1: 179; a.mlf. Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali b. Musa el-
Hüsrevcirdî el-Beyhakî el-Horasânî, Ma’rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, Thk. Abdülmu’tî Emin Kal’aci 
(Haleb: Dârü’l-Va’y, 1991), 1: 334-335.  

172  Mevkûf rivayetler için bk. İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 1: 12; 6: 115; Nesâî, Amelü’l-yevm ve’l-leyle, 
22. 

173  Bk. Dârekutnî, Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed b. Mehdî b. Mes’ûd b. en-Nu’mân b. Dînâr el-
Bağdâdî ed-Dârekutnî, el-İlelü’l-vâride fi’l-ehâdîsi’n-nebeviyye (İlelü’l-hadîs), Thk. Mahfuzurraman 
Zeynullah es-Selefî – Muhammed b. Sâlih b. Muhammed ed-Debbâsî (Riyad-Cidde: Dârü Taybe, 
Dâru İbni’l-Cevzî, 1405/1985, 1427), 6: 235.  

174  Bk. Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-mefâtîh, 1: 393.  
175  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 52b. 
176  İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 8: 182; Ahmed, el-Müsned, 11: 361; 18: 145; İbn Huzeyme, Ebû Bekr 

Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sülemî en-Nîsâbûrî. es-Sahîh (Muhtasarü’l-muhtasar mine’l-
müsned aʿni’n-nebî sallallâhu aʿleyhi ve sellem bi-nakli’l-ʿ ʿadl ani’l- aʿdl mevsûlen ileyhi (s.a.) min 
gayri kat  ʿ fi’l-isnâd ve lâ cerh fî nâkıli’l-ahbâri’lletî nezküruhâ bi-meşîʾ ʿeti’llâhi Te âlâ’), Thk. 
Muhammed Mustafa el-A’zamî (Beyrût: el-Mektebü’l-İslâmî, 2003), 1: 71; Hâkim, Ebû Abdillâh 
Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek aʿle’s-Sahîhayn (el-
Müstedrek aʿle’ş-Şeyhayn), Thk. Mustafa Abdülkadir Atâ (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990), 1: 
244; Temmâm, el-Fevâid, 1: 106; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 1: 61-62; a.mlf. Şu’abü’l-îmân, 2: 83, 
84; 4: 279-280; Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekir Ahmed b. Ali b. Sâbit b. Ahmed b. Mehdî el-Bağdâdî, 
el-Fakîh ve’l-mütefakkih, Thk. Ebû Abdurrahman Adil b. Yusuf el-Garâzî (Riyad: Dârü İbni’l-Cevzî, 
1996), 1: 218.  

177  Bk. Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 1: 62.  
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  ١٧٨.جهنم نار ختلل ان قبل اصابعكم خللوا - ٨

Hadis benzer ve yakın lafızlarla rivayet edilmiştir.179 Hasan el-Basrî’den mürsel 
olarak nakledilen rivayetin bu lafızla garîb olduğu söylenmiş, Dârekutnî’nin Ebû 
Hureyre’den merfû olarak rivayet ettiği söylenmiştir.180 Hz. Âişe’den nakledilen riva-
yetle ilgili olarak; isnâdında bulunan Ömer b. Kays hakkında Buhârî, “münkerü’l-
hadîs”, Dârekutnî ise “zayıf” demiştir.181 Sehâvî de Dârekutnî’nin rivayet hakkındaki 
görüşünü naklettikten sonra, hadislerde parmakların arasının hilallenmesini emre-
den hadislerin vârid olduğunu belirtmiştir.182 

 ١٨٣.به اال الصالة تعايل اهللا يقبل ال من وضوء هذا - ٩

Bu hadis Enes b. Mâlik, Abdullah b. Ömer184 ve Übey b. Ka’b’dan185 merfû 
olarak bu lafızla rivayet edilmiştir. 

                                                                 
178  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 52b. 
179  Abdurrezzâk, el-Musannef, 1: 22, 23; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 1: 19; Taberî, Câmi’u’l-beyân, 8: 

189; Taberânî, el-Kebîr, 9: 247; Dârekutnî, es-Sünen, 1: 166; Deylemî, Ebû Şücâ’ Şîrûye b. Şehredâr 
b. Şîrûye, el-Firdevs bi-me’sûri’l-hitâb, Thk. Saîd b. Basyûnî Zağlûl (Beyrût: el-Kütübü’l-İlmiyye, 
1986), 2: 168; İbn Hacer, Ebü’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî, İthâfü’l-
mehere bi-etrâfi’l-aşere (İthâfü’l-mehere bi’l-fevâidi’l-mübtekire min etrâfi’l-aşere), Thk. Züheyr b. 
Nâsır en-Nâsır (Medine: Merkezü Hidmeti’s-Sünne ve’s-Sîre, 1994), 15: 387.  

180  Bk. Zeyla’î, Osman b. Ali b. Mihcen el-Bâri’î Fahruddin el-Hanefî ez-Zeyla’î, Nasbu’r-râye li-tahrîci 
ehâdîsi’l-Hidâye, Thk. Muhammed Avvâme (Beyrût: Müessesetü’r-Reyyân li’t-Tıbâ’ati ve’n-Neşr, 
1987), 1: 26.  

181  Bk. İbnü’l-Mülakkın, el-Bedrü’l-münîr, 2: 230; Heysemî, Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. 
Süleyman el-Heysemî, Mecme’u’z-zevâ’id ve menba’u’l-fevâ’id, Thk. Hüsameddin el-Kudsî (Kahire: 
Mektebetü’l-Kudsî, 1994), 1: 236; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, h.no. 1224; Fettenî, Tezkiretü’l-mevzû’ât, 30-
31.  

182  Bk. Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene, 326.  
183  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 53a. 
184  İbn Ömer ve Enes b. Mâlik’ten gelen rivayet için bk. İbn Mâce, “Tahâret”, 47; Ahmed, el-Müsned, 

10: 27; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 9: 448; İbnü’l-A’râbî, Ebû Saîd Ahmed b. Muhammed b. Ziyâd el-
Basrî, el-Mu’cem,Thk. Abdül-muhsin b. İbrâhim b. Ahmed el-Hüseynî (Riyad: Dârü İbni’l-Cevzî, 
1997), 1: 96, 393; Taberânî, Ebü’l-Kāsım Müsnidü’d-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-
Taberânî. el-Mu cʿemü’l-evsat, Thk. Tarık b. Ivazullah b. Muhammed v.dğr. Kahire: Dârü’l-
Harameyn, ts.), 6: 239; İbn Şâhîn, Ebû Hafs Ömer b. Ahmed b. Osman el-Bağdâdî, et-Tergîb fî 
fezâ’ili’l-a’mâl ve sevâbi zâlik, Thk. Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmail (Beyrût: Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, 2004), 15; Dârekutnî, es-Sünen, 1: 134-135, 136-137, 161; Temmâm, el-Fevâid, 1: 
46, 52, 69; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 1: 130. Ayrıca bk. Tayâlisî, el-Müsned, 3: 433; Ahmed, el-
Müsned, 5: 466; 8: 131, 436; İbn Mâce, “Tahâret”, 46. Nesâî, “Tahâret”, 66. 

185  Übey b. Ka’b’den gelen rivayet için bk. İbn Mâce, “Tahâret”, 47; Dârekutnî, es-Sünen, 1: 138; İbnü’l-
Münzir, Ebû Bekr Muhammed b. İbrâhîm b. el-Münzir en-Nîsâbûrî, el-Evsat fi’s-sünen ve’l-icmâ’ 
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  ١٨٦ .وظلم ىدتع فقد هذا علي نقص او زاد فمن قبلي من االنبياء ووضوء وضوئي هذا -١٠

Hadis buradakine benzer ve yakın lafızlarla rivayet edilmektedir.187 

  ١٨٨.القيامة يوم عناقا الناس اطول املؤذنون -١١

Hadis Muâviye, Bilâl, Enes b. Mâlik, Ebû Hureyre, Ukbe b. Âmir ve Ebü’l-
hayr’dan merfû olarak rivayet edilmiştir.189 Ebü’l-hayr’dan gelen rivayetin mürsel 
olduğu söylenmiştir.190 

   

                                                                                                                                                       
ve’l-ihtilâf, Thk. Ebû Hammâd Sagîr Ahmed b. Muham-med Hanîf (Riyad: Dârü Taybe1985), 1: 
409-410; Ukaylî, ed-Du’afâ, 2: 288; Ebû Nuaym, Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-
İsfahânî, Hilyetü’l-evliyâ  ʾve tabakātü’l-asfiyâ  ʾ(Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409), 3: 378.  

186  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 53a.  
187  İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 1: 8; Aynî, Umdetü’l-kârî, 4: 18. 
188  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 57b. 
189  Abdurrezzâk, el-Musannef, 1: 483; İbn Râhûye, Ebû Ya’kūb İshâk b. İbrâhîm b. Mahled et-Temîmî 

el-Hanzalî el-Mervezî, el-Müsned, Thk. Abdülgafûr b. Abdülhak el-Belûşî (Medine: Mektebetü’l-
Îmân, 1991), 1: 197; Müslim, “Salât”, 14; Fâkihî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Abbâs el-
Fâkihî, Ahbâru Mekke fî kadîmi’d-dehri ve hadîsih, Thk. Abdülmelik b. Abdullah b. Dehîş (Beyrût: 
Dârü’l-Hazar, 1994), 2: 134; İbn Mâce, “Ezan”, 5; Hâris, Ebû Muhammed el-Hâris b. Muhammed b. 
Dâhir et-Temîmî, Müsnedü’l-Hâris (Bugyetü’l-bâhis an zevâidi Müsnedi’l-Hâris), Thk. Hüseyin 
Ahmed Sâlih el-Bâkirî (Medine: Merkezü Hidmeti’s-Sünne ve’s-Sîreti’n-Nebeviyye, 1992), 1: 282; 
Bezzâr, Ebû Bekir Ahmed b. Amr b. Abdülhâlık b. Hallâd b. Ubeydullah el-Bezzâr. el-Müsned (el-
Müsnedü’l-kebîr, el-Bahrü’z-zehhâr), Thk. Mahfuzurrahman Zeynullah v.dğr. (Medine: 
Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1988-2009), 4: 203; 14: 88; Ebû Avâne; Ya’kûb b. İshâk b. İbrâhim 
el-İsferâyînî, el-Müsnedü’l-müstahrec alâ kitâbi Müslim b. Haccâc (Müstahrecü Ebî Avâne), Thk. 
Eymen b. Arif ed-Dımaşkî (Beyrût: Dârü’l-Marife, 1998), 1: 278; Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, 1: 
199; İbnü’l-Arabî, Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Meâfirî, Kitâbü’l-mesâlik fî 
şerhi Muvatta iʾ Mâlik, Thk. Muhammed b. Hüseyin es-Süleymanî v.dğr. (Beyrût: Dârü’l-Garbi’l-
İslâmî, 2007), 2: 419; İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî. el-
Müsnedü’s-sahîh aʿle’t-tekāsîm ve’l-envâ ,ʿ Thk. Şuayb el-Arnaût (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1988), 
4: 555, 556; Taberânî, el-Evsat, 7: 61; a.mlf. el-Kebîr, 17: 282; Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, 1: 166; 
Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 1: 432; a.mlf. Şu’abü’l-îmân, 4: 445, 446, 447.  

190  İbn Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, 3: 83. 
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 عليه اهللا صلى صلوة علي صل من فان علي صل مث يقول ما مثل فقولوا املوذنون مسعتم اذا -١٢
  ١٩١.عشرا

Hadis bu lafızla Abdullah b. Amr b. Âs’tan192 rivayet edilmiş, hadisin ilk kısmı 
ise Ebû Said el-Hudrî’den benzer lafızlarla rivayet edilmiştir.193 

 عبده حممدا وان له شريك ال وحده اهللا اال اله ال ان اشهد وانا املؤذن مسع حني ]قال[ قام من -١٣
 ١٩٤.ذنبه له غفر دينا وباالسالم نبيا رسوال ومبحمد ربا باهللا رضيت ورسوله

Hadisi Ahmed b. Hanbel, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî gibi 
“Kütüb-i Tis’a” müellifleri yanında Bezzâr, Ebû Ya’lâ, İbn Huzeyme, Ebû Avâne ve 
daha başka muhaddisler de rivayet etmiştir. Hâkim de bu lafızla rivayet etmiş; fakat 
Buhârî ve Müslim’in bu hadisi tahric etmediğini belirtmiş, Zehebî de hadisin sahîh 
olduğuna işaret etmiştir.195 

 وابعثه الرفيعة العلية ولدرجة والفضيلة الوسيلة حممدا ات القائمة والصلوة التامة الدعوة هذه رب اللهم -١٤
  ١٩٦.وعدته الذي حممودا مقاما

Ezandan sonra okunması tavsiye edilen duayı ihtiva eden bu rivayeti Ak Ali 
Efendi Câbir b. Abdullah’tan merfû olarak; “Bir kişi ezan okunduğunu işitince bu 
duayı okusa, kıyamet gününde ona şefaat ederim” lafzıyla nakletmiştir. Hadis bu 

                                                                 
191  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 60b. 
192  Bk. Ahmed, el-Müsned, 11: 128; Müslim, “Salât”, 11; Ebû Dâvûd, “Salât”, 35; Tirmizî, “Menâkıb”, 1; 

Nesâî, “Ezân”, 36; İbn Huzeyme, es-Sahîh, 1: 218; Ebû Avâne; el-Müstahrec, 1: 280, 281.  
193  Mâlik, el-Muvatta’, “Salât”, 1; Ahmed, el-Müsned, 17: I, 73; Dârimî, “Tahâret”, 10; Buhârî, “Ezân”, 7; 

a.mlf. Halku ef âʿli’l-ibâd, Thk. Abdurrahman Umeyre (Riyad: Dârü’l-Maârif, ts.), 56; Müslim, 
“Salât”, 10; Ebû Dâvûd, “Salât”, 35; Tirmizî, “Salât”, 154; Nesâî, “Ezân”, 32; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 2: 
406.  

194  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 61a. 
195  İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 6: 31; Ahmed, el-Müsned, 3: 134-135; Abd b. Humeyd, Ebû 

Muhammed Abd b. Humeyd b. Nasr el-Kissî (el-Keşşî), el-Müntehab min Müsnedi Abd b. Humeyd 
(el-Müsned), Thk. Subhi el-Bedrî – Mahmud Muhammed Halil es-Saîdî (Kahire: Mektebetü’s-
Sünne, 1988), 1: 78; Müslim, “Salât”, 13; İbn Mâce, “Ezân”, 4; Ebû Dâvûd, “Salât”, 35; Tirmizî, 
“Salât”, 156; Bezzâr, el-Müsned, 3: 332-333; Nesâî, “Ezân”, 37; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 2: 76; İbn 
Huzeyme, es-Sahîh, 1: 220; Ebû Avâne; el-Müstahrec, 1: 283; İbn Hibbân, es-Sahîh, 4: 591; İbnü’s-
Sünnî, Ebû Bekr Ahmed b. Muhammed b. İshâk ed-Dîneverî, Amelü’l-yevm ve’l-leyle sülûkü’n-Nebî 
ma’a Rabbihi azze ve celle ve mu’âşeratühû ma’a’l-ibâd, Thk. Kevser el-Bürnî (Cidde-Beyrur: 
Dârü’l-Kıble li’s-Sekâfeti’l-İslâmiyye ve Müessesetü Ulûmi’l-Kur’ân, trs.), 89; Hâkim, el-Müstedrek, 
1: 319; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 1: 604.  

196  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 61b. 
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lafızlarla Müslim dışındaki Kütüb-i Sitte müellifleri tarafından Câbir’den rivayet 
edilmiştir.197 

 ملا كفارة كانت اال اخلمس الصلوات فيصلي عليه اهللا كتب الذي الطهور فيتم يتطهر مسلم من ما -١٥
 ١٩٨.ينهن

Hadis Hz. Osman’dan bu lafızla ve benzer lafızlarla, temel hadis kaynaklarından 
“Kütüb-i Tis’a” müellifleri ile daha başka muhaddisler tarafından rivayet edilmiş-
tir.199 

 ٢٠٠ستنهاه صلوته ان -١٦

Fezâil’de bu hadisin baş tarafı Türkçe olarak; “Bir kişinin hali Resûl-i Ekrem’in 
huzurunda şöylece anlatıldı: O kişi beş vakit namaz kılar ama günah da işlemeye 
devam ediyor” şeklinde verildikten sonra bu kısmı Arapça olarak nakledilmiştir. 
Hadis Ebû Hureyre’den merfû olarak yakın lafızlarla rivayet edilmiştir.201 Zeyla’î, 
bunu Ahmed b. Hanbel, İshâk b. Râhûye ve Bezzâr, Müsned’lerinde, Beyhakî’nin de 

                                                                 
197  Abdurrezzâk, el-Musannef, 1: 496; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 1: 206; 6: 97; Ahmed, el-Müsned, 22: 

461; 23: 120; Buhârî, “Ezân”, 8; “Tefsîr”, 193; İbn Mâce, “Ezân”, 4; Ebû Dâvûd, “Salât”, 37; Tirmizî, 
“Salât”, 157; İbn Ebû Âsım, es-Sünne, 2: 395; Nesâî, “Ezân”, 37; İbn Huzeyme, es-Sahîh, 1: 220; 
Serrâc, Ebü’l-Abbâs Muhammed b. İshâk b. İbrâhîm es-Serrâc es-Sekafî, Hadîsü’s-Serrâc, Thk. Ebû 
Abdullah Hüseyin b. Ukkâşe b. Ramazan (By: el-Fârûk el-Hadîse li’t-Tıbâ’ati ve’n-Neşr, 2004), 3: 
75, 227; İbn Hibbân, es-Sahîh, 4: 586; Taberânî, el-Evsat, 1: 69; 4: 78-79; 5: 54-55.  

198  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 70b. 
199  Mâlik, el-Muvatta’, “Tahâret”, 6; İbnü’l-Mübârek, Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Mübârek b. Vâzıh 

el-Hanzalî el-Mervezî, ez-Zühd ve’r-rekâik, Thk. Habîburrahmân el-A’zamî (Beyrût: Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, trs.), 1: 316; Tayâlisî, el-Müsned, 1: 74, 75, 76; Abdurrezzâk, el-Musannef, 1: 44, 45; 
Humeydî, el-Müsned, 1: 169; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 2: 159, 160; Ahmed, el-Müsned, 1: 462, 
467, 474, 477, 480, 486, 505, 514, 517; Dârimî, “Tahâret”, 27; Buhârî, “Vudû”, 23, 27; “Savm”, 26; 
“Rikâk”, 8; Müslim, “Salat”, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33; İbn Mâce, “Tahâret”, 6, 46, 50, 51, 57; 
Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 51; Bezzâr, el-Müsned, 2: 62, 68, 72; Nesâî, “Tahâret”, 71, 72, 97, 112; 
“İmâmet”, 52. 

200  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 71a. 
201  Vekî b. Cerrâh, Ebû Süfyân Vekî’ b. el-Cerrâh b. Melîh er-Ruâsî, Nüshatü Vekî’ anil’l-A’meş, Thk. 

Abdurrahman Abdülcebbâr el-Firyuvâî (Kuveyt: Dârü’s-Selefiyye, 1406), 89; İbnü’l-Ca’d, Ebü’l-
Hasen Alî b. el-Ca’d el-Cevherî, el-Müsned, Thk. Âmir Ahmed Haydar (Beyrût: Müessesetü Nâdir, 
1990), 306; Ahmed, el-Müsned, 15: 483; Bezzâr, el-Müsned, 16: 130; Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, 5: 
300; İbn Hibbân, es-Sahîh, 6: 300; Cessâs, Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs, Ahkâmu’l-
Kur’ân, Thk. Muhammed Sâdık el-Kamhâvî (By.: Dârü İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, 1405), 5: 217; 
Müstağfirî, Ebü’l-Abbâs Cafer b. Muhammed b. el-Mu’tez b. Muhammed el-Müstağfirî en-Nesefî, 
Fezâilü’l-Kur’ân, Thk. Ahmed b. Fâris Sellûm (Beyrût: Dârü İbn Hazm, 2008), 1: 386; Ali el-Kârî, 
Mirkâtü’l-mefâtîh, 3: 931.  
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Şu’abü’l-îmân’ında rivayet ettiğini söylemiştir.202 Heysemî, hadisi Ahmed b. Hanbel, 
Bezzâr Müsned’lerinde ve Taberânî, el-Evsat’ında rivayet ettiklerini belirttikten 
sonra, hadisin isnâdındaki kişilerin “ricâlü’s-sahîh” ve “sika” olduğunu söylemiştir.203 

  ٢٠٤.عمالكمأ و بوبكملق إىل ينظر نلك موالكمأو  صوركم ايل ينظر ال اهللا ان -١٧

Hadis, başta Müslim olmak üzere Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, İshâk b. 
Râhûye, Abdullah b. Ahmed, Kelâbâzî, Ebû Nuaym gibi pek çok muhaddis tarafın-
dan Ebû Hureyre’den merfû olarak rivayet edilmiştir.205 

 الليل صلى فكأمنا مجاعة يف الصبح صلى من الليل نصف قام فكأمنا مجاعة يف العشاء صلى من -١٨
  ٢٠٦.كله

Hadis, benzer lafızlarla “Kütüb-i Tis’a” müelliflerinden İmâm Mâlik, Ahmed b. 
Hanbel, Dârimî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî tarafından ve bunlar dışında pek çok 
muhaddis tarafından Hz. Osman’dan rivayet edilmiştir. pek çok kaynakta yer 
almaktadır.207 

                                                                 
202  Bk. Zeyla’î, Tahrîcu Ehâdisi’l-Keşşâf, 3: 45-46. Ayrıca bk. İbn Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, 3: 26-27.  
203  Bk. Heysemî, ez-Zevâ’id, 2: 258; 3L 173; 7: 89.  
204  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 74a. 
205  İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd, 1: 540; Muâfâ b. İmrân, Ebû Mes’ûd el-Muâfâ b. İmrân b. Muhammed el-

Ezdî el-Fehmî el-Mevsılî, ez-Zühd, Thk. Âmir Hasan Sabri (Beyrût: Darü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 
1420/1999), 267; İbn Râhûye, el-Müsned, 1: 369; Ahmed, el-Müsned, 13: 227; 16: 564; Müslim, “Bir 
ve Sıla”, 33, 34; İbn Mâce, “Zühd”, 9; Abdullah b. Ahmed, Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Ahmed b. 
Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî, es-Sünne, Thk. Muhammed b. Saîd b. Salim el-Kahtânî 
(Demmâm: Dârü İbn Kayyim, 1986), 2: 535; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2: 119-120; Kelâbâzî, Ebû Bekr 
Tâcülislâm Muhammed b. Ebû İshâk İbrâhîm b. Ya’kūb el-Buhârî el-Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid 
(Me âʿni’l-ahbâr) Thk. Vecîh Kemâleddin Zekî (Kahire: Dârü’s-Selâm, 1429/2008), 1: 445; Muhallis, 
Muhammed b. Abdurrahman b. el-Abbâs b. Abdurrahman b. Zekeriyyâ el-Bağdâdî, el-
Muhallisiyyât, Thk. Nebil Sadeddin Cerrâr (Katar: Vizâretü’l-Evkâf ve’ş-Şüûni’l-İslâmiyye li-
Devleti’l-Katar, 2008), 3: 102; 4: 172; İbn Mende, Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Muhammed 
el-İsfehânî, Kitâbü’l-Îmân, Thk. Ali b. Muhammed Nâsır el-Fakîhî (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 
1406), 1: 460, 461; Temmâm, el-Fevâid, 1: 38-39; Ebû Nuaym, el-Hilye, 4: 98; 7: 124; Beyhakî, Ebû 
Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali b. Musa el-Hüsrevcirdî el-Beyhakî el-Horasânî. el-Âdâb, Thk. Ebû 
Abdullah Said el-Mendûh (Beyrût: Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, 1988), 329-330; a.mlf. Şu’abü’l-
îmân, 13: 85.  

206  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 90b. 
207  Mâlik, el-Muvatta’, “Salâtü’l-cemâa”, 2; Abdurrezzâk, el-Musannef, 1: 525; İbn Ebû Şeybe, el-

Musannef, 1: 293; Ahmed, el-Müsned, 1: 468, 469, 526; Abd b. Humeyd, el-Müntehab, 47, 103; 
Dârimî, “Salât”, 23; Müslim, “Mesâcid”, 260; Ebû Dâvûd, “Salât”, 47; Tirmizî, “Salât”, 52; Bezzâr, el-
Müsned, 2: 61; İbn Huzeyme, es-Sahîh, 2: 65; Serrâc, Hadîsü’s-Serrâc, 2: 239; Ebû Avâne; el-
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 ٢٠٨درجة عشرين الفذ صالة تفضل اجلماعة صالة -١٩

Ak Ali Efendi’nin Ebû Hureyre’den Meşârik’e nispet ederek eserinde naklettiği 
bu hadis, temel hadis kaynaklarından “Kütüb-i Tis’a” müelliflerinden İmâm Mâlik, 
Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve daha baş-
ka muhaddislerce sahâbeden Ebû Hureyre209, Abdullah b. Ömer210 ve Ebû Said el-
Hudrî’den211 rivayet edilmiştir. Hadis; “yirmi derece”, “yirmi küsur derece”, “yirmi 
beş derece” ve “yirmi yedi derece” lafızlarıyla rivayet edilmiştir. 

 خطواته كانت اهللا فرائض من فريضة ليقضي اهللا بيوت من بيت إىل مضى مث بيته يف تطهر من -٢٠
  ٢١٢ .درجة ترفع واألخرى خطيئة حتط إحدامها

Fezâil’de Ebû Hureyre’den nakledilen hadis, kaynaklarda Ebû Hureyre tarafın-
dan burada geçen lafızlar ve aynı anlama gelen lafızlarla rivayet edilmiştir.213 

                                                                                                                                                       
Müstahrec, 1: 350-351; İbn Hibbân, es-Sahîh, 407, 408, 409; Taberânî, el-Evsat, 5: 175; 6: 227; a.mlf. 
el-Kebîr, 1: 92; Ebû Nuaym, Hilye, 9: 45; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 1: 679; 3L 86; a.mlf. Şu’abü’l-
îmân, 4: 333, 334, 335.  

208  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 92a. 
209  Ebû Hureyre’den gelen rivayetler: Mâlik, el-Muvatta’, “Salâtü’l-cemâa”, 1; Tayâlisî, el-Müsned, 4: 

163; Abdurrezzâk, el-Musannef, 1: 522; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 2: 226; İbn Râhûye, el-Müsned, 
1: 284, 285; Ahmed, el-Müsned, 22: 109, 398; 13: 27, 53, 127; 14: 91; 15: 76, 533; 16: 120, 137, 207, 
301, 465, 490; Dârimî, “Salât”, 56; Buhârî, “Salât”, 86; “Ezân”, 30, 31; “Büyû”, 49; “Tefsîr”, 193; 
Müslim, “Mesâcid”, 245, 246, 247, 248, 272; İbn Mâce, “Mesâcid”, 16; Ebû Dâvûd, “Salât”, 48; 
Tirmizî, “Salât”, 47; Nesâî, “Salât”, 21; “İmâmet”, 42; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 11: 16; İbn Huzeyme, es-
Sahîh, 2: 324; İbn Hibbân, es-Sahîh, 5: 391. 

210  İbn Ömer’den gelen rivayetler: Mâlik, el-Muvatta’, “Salâtü’l-cemâa”, 1; Şâfiî, el-Müsned, 52; 
Abdurrezzâk, el-Musannef, 1: 524; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 2: 226, 227; Ahmed, el-Müsned, 8: 
296; 9: 238; 10: 57, 151, 483; Dârimî, “Salât”, 56; Buhârî, “Ezân”, 30; Müslim, “Mesâcid”, 249, 250; 
İbn Mâce, “Mesâcid”, 16; Tirmizî, “Salât”, 47; Nesâî, “İmâmet”, 42; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 10: 124; 
İbn Huzeyme, es-Sahîh, 2: 364. 

211  Ebû Said el-Hudrî’den gelen rivayetler: İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 2: 226; Ahmed, el-Müsned, 17: 
I, 82, 88; Abd b. Humeyd, el-Müntehab, 301; Buhârî, “Ezân”, 30; İbn Mâce, “Mesâcid”, 16; Ebû 
Dâvûd, “Salât”, 48; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 2: 291, 513; İbn Hibbân, es-Sahîh, 5: 44, 404-405, Hâkim, 
el-Müstedrek, 1: 326. 

212  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 93a. 
213  Tayâlisî, el-Müsned, 4: 165; İbn Râhûye, el-Müsned, 1: 239; Ahmed, el-Müsned, 12: 398-399; 13: 210; 

Müslim, “Salât”, 282; İbn Mâce, “Tahâret”, 6; “Mesâcid”, 14; Tirmizî, “Sefer”, 13; Mervezî, Ebû 
Abdillâh Muhammed b. Nasr b. Yahyâ el-Mervezî, Ta’zîmü kadri’s-salât, Thk. Abdurrahman b. 
Abdülcebbâr el-Firyuvâî (Medine: Mektebetü’d-Dâr, 1406/1986), 1: 161; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 11: 
65, 513; İbn Huzeyme, es-Sahîh, 2: 380; Ebû Avâne; el-Müstahrec, 1: 324, 325; İbn Hibbân, es-Sahîh, 
5: 392-393; Taberânî, Ebü’l-Kāsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 
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 ٢١٤جتلس أن قبل ركعتني فلريكع املسجد أحدكم دخل إذ -٢١

Ak Ali Efendi’nin Ebû Hureyre’den naklettiği ve “tahiyyetü’l-mescid namazı” 
ile ilgili olan bu hadis, başta Sahîhayn olmak üzere çok sayıda muhaddis tarafından 
rivayet edilmiştir.215 

 ٢١٦اجلنة يف مثله له اهللا بىن اهللا وجه به يبتغي مسجدا هللا بىن من -٢٢

Ak Ali Efendi’nin Hz. Osman’a nisbetle naklettiği bu hadisi, İmâm Mâlik 
dışında kalan “Kütüb-i Tis’a” müillifi muhaddisler ile daha başka âlimler aynı sahâ-
biye nisbetle rivayet etmişlerdir.217 

 ٢١٨النار على اهللا حرم اهللا سبيل يف قدماه اغتربت من -٢٣

Ak Ali Efendi bu hadisi naklettiği sahâbiinin ismini Fezâil’de Ebû Abese 
Abdurrahman b. Cübeyr şeklinde verilmiş olup, doğrusu hadis imamlarının eserle-
rinde belirttiği gibi Ebû Abs Abdurrahman b. Cebr olmalıdır. Hadis Ebû Abs’den 
başka Câbir b. Abdullah, Mâlik b. Abdullah el-Has’amî ve Ebü’d-Derdâ’dan da riva-
yet edilmiştir.219 

                                                                                                                                                       
Thk. Hamdî b. Abdülmecîd es-Selefî (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1405/1984), 4: 98; İbn Şâhîn, et-
Tergîb, 36; Muhallis, el-Muhallisiyyât, 1: 113; Ebû Nuaym, Hilye, 5: 60; 7: 202; Beyhakî, es-Sünenü’l-
Kübrâ, 3: 87; a.mlf. Şu’abü’l-îmân, 4: 348.  

214  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 93b. 
215  Mâlik, el-Muvatta’, “Kasru’s-salât”, 18; İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd, 1: 456; Tayâlisî, el-Müsned, 1: 514; 

Abdurrezzâk, el-Musannef, 1: 428; Humeydî, el-Müsned, 1: 395; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 1: 299; 
Ahmed, el-Müsned, 37: 202, 214, 271, 283-284, 287-288, 326; Dârimî, “Salât”, 114; Buhârî, “Salât”, 
59; “Teheccüd”, 27; Müslim, “Sıfâtü’l-münâfikîn”, 69, 70; İbn Mâce, “İkâmetü’s-salât”, 57; Ebû 
Dâvûd, “Salât”, 19; Tirmizî, “Salât”, 119; Nesâî, “Mesâcid”, 37; İbn Huzeyme, es-Sahîh, 3: 162, 163, 
164; İbn Hibbân, es-Sahîh, 6: 242, 244, 245; Taberânî, el-Evsat, 4: 322; 5: 200-201; 9: 7, 77. 

216  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 94b. 
217  Ahmed, el-Müsned, 1: 499, 533; Dârimî, “Salât”, 113; Buhârî, “Salât”, 64; Müslim, “Mesâcid”, 24, 25, 

43, 44; İbn Mâce, “Mesâcid”, 6; Tirmizî, “Salât”, 123, Bezzâr, el-Müsned, 2: 38-39; İbn Huzeyme, es-
Sahîh, 2: 268; Ebû Avâne; el-Müstahrec, 1: 326; Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, 4: 212; İbn Hibbân, es-
Sahîh, 4: 488.  

218  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 95a. 
219  Tayâlisî, el-Müsned, 3: 324; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 4: 211; Ahmed, el-Müsned, 23: 205; 25: 283; 

36: 294, 295; 45: 494-495; Dârimî, “Cihâd”, 8; Buhârî, “Cum’a”, 16; “Cihâd”, 16; Tirmizî, “Fezâilü’l-
cihâd”, 7; İbn Ebû Âsım, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. ed-Dahhâk b. Mahled eş-Şeybânî, el-Âhâd ve’l-
mesânî, Thk. Bâsim Faysal Ahmed el-Cevâbire (Riyad: Dârü’r-Râye, 1991), 4: 31; 5: 249-250, 279, 
326; a.mlf. Ebû Bekr b. Ebî ‘Âsım Ahmed b. Amr b. Ed-Dahhâk b. Mahled eş-Şeybânî, el-Cihâd, 
Thk. Müsâid b. Süleyman er-Râşid (Medine: Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1409), 1: 327, 328, 333, 
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 ٢٢٠الصالة ترك الكفر بني و العيد بني -٢٤

Fezâil’de Câbir b. Abdullah’dan nakledilen bu hadis, muhaddisler tarafından da 
Câbir b. Abdullah’tan rivayet edilmiştir.221 

 ٢٢٢القرب فتنة وقى و شهيد اجر له اهللا كتب اجلمعة يوم مات من -٢٥

Ak Ali Efendi’nin Zemahşerî’nin Keşşâf’ına nisbetle naklettiği bu hadis, 
yukarıda da belirtildiği Keşşâf’ta mevcut olup hadis kaynaklarında da rivayet edilmiş-
tir.223 

 ٢٢٤اجلنة اهل عيد و املساكني و الفقراء حج اجلمعة -٢٦

Fezâil’de bir esere ve hadis kaynağına nisbet edilmeden nakledilen bu rivayet, 
Kütüb-i Sitte sonrası IV., V. asır ve daha sonrası hadis eserlerinde görülebilmek-
tedir.225 Rivayet hadis münekkitleri tarafından zayıf ve mevzu olmakla eleştiril-
miştir.226 
   

                                                                                                                                                       
335, 338; Bezzâr, el-Müsned, 1: 76-77, 191; “Cihâd”, 9; Ebû Avâne; el-Müstahrec, 2: 129; İbnü’l-
A’râbî, el-Mu’cem, 1: 102; İbn Hibbân, es-Sahîh, 10: 465; Taberânî, el-Kebîr, 8: 96.  

220  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 99a. 
221  Abdurrezzâk, el-Musannef, 3: 124, 125; İbnü’l-Ca’d, el-Müsned, 325; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 6: 

167; Ahmed, el-Müsned, 23: 228, 365; Abd b. Humeyd, el-Müntehab, 314, 318; Dârimî, “Salât”, 29; 
Müslim, “Îmân”, 134; İbn Mâce, “İkâmetü’s-salât”, 77; Ebû Dâvûd, “Sünne”, 15; Tirmizî, “Îmân”, 9; 
Abdullah b. Ahmed, es-Sünne, 1: 357-358; Mervezî, Ta’zîm, 2: 873, 874, 875, 876, 877; Nesâî, “Salât”, 
8.  

222  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 107b. 
223  İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 2: 55-56; Ahmed, el-Müsned, 35: 45-46; İbn Mâce, “Mukaddime”, 17; 

Ebû Dâvûd, “İlim”, 1; Tirmizî, “İlim” 19; Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, 3: 10-12; Hakîm et-Tirmizî, 
Nevâdirü’l-usûl, 4: 161, 229; Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, 3: 221, 222; İbn Abdülber, Câmi’u beyâni’l-ilm, 
1: 160, 166; Zeyla’î, Tahrîcu Ehâdisi’l-Keşşâf, 3: 7, 427; İbn Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, 5: 247. 

224  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 108a. 
225  İbnü’l-A’râbî, el-Mu’cem, 3: 1103; Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, 1: 81, 91; İbn Asâkir, Ebü’l-Kāsım Ali b. 

el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Hüseyn ed-Dımaşkî eş-Şâfiî, Târîhu Dımaşk, Thk. Amr b. 
Garâme el-Amravî (Beyrût: Dârü’l-Fikr, 1995), 38: 431.  

226  Rivayet hakkındaki değerlendirmeler için bk. Nâsırüddin el-Elbânî, Silsiletü’l-ehâdîsi’d-da’îfe ve’l-
mevdû’a, 1: 344.  
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 ٢٢٧خطبته من يفرغ حىت انصت ما له قدر ما فصلى اجلمعة أ ت ى مث اغتسل من -٢٧

Ebû Hureyre’ye nisbetle nakledilen hadis bazı benzer ve yakın lafızlarla pek çok 
ilk dönem ve sonraki muhaddisler tarafından rivayet edilmiştir.228 

 ٢٢٩فليغتسل اجلمعة منكم جاء من -٢٨

Fezâil’de sahabi ravisi zikredilmeden nakledilen hadis, sahâbeden Abdullah b. 
Ömer ve Abdullah b. Abbâs’tan, “Kütüb-i Tis’a” müelliflerinin yanında daha başka 
muhaddisler tarafından rivayet edilmiştir.230 

 ذهب من وأقالم فضة من صحف بأيديهم املسجد ابواب على املالئكة قعدت اجلمعة يوم كان اذا -٢٩
 ٢٣١.مراتبهم على األول يكتبون

Ak Ali Efendi’nin herhangi bir esere nisbet etmeden naklettiği bu rivayet, 
sahâbeden Ebû Hureyre ve Ebû Said el-Hudrî’den benzer ve yakın lafızlarla rivayet 
edilmiştir. Rivayetin Fezâil’de geçen “ ذهب من وأقالم فضة من صحف بأيديهم ” kısmı, 

muhaddisler tarafından rivayet edilen hadislerde tespit edilememiştir.232 

                                                                 
227  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 108a. 
228  Tayâlisî, el-Müsned, 4: 120; Abdurrezzâk, el-Musannef, 3: 267; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 1: 436; 

Ahmed, el-Müsned, 15: 292; Müslim, “Cum’a”, 26, 27; İbn Mâce, “İkâmetü’s-salât”, 81; Ebû Dâvûd, 
“Cum’a”, 3; Tirmizî, “Cum’a”, 5; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 11: 426; İbn Huzeyme, es-Sahîh, 3: 128, 130, 
152.  

229  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 108b. 
230  Mâlik, el-Muvatta’, “Cum’a”, 1; İsmâil b. Ca’fer, Ebû İshâk (Ebû İbrâhîm) İsmâîl b. Ca’fer b. Ebî 

Kesîr el-Ensârî el-Medenî, Hadîsü Alî b. Hucr es-Sa’dî an İsmâîl b. Ca’fer el-Medenî, Thk. Rudeyyân 
b. Refûd b. Rafîd es-Süfyânî (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1418/1998), 145; Tayâlisî, el-Müsned, 3: 359, 
380, 399; Şâfiî, el-Müsned, 171; Abdurrezzâk, el-Musannef, 3: 194; Humeydî, el-Müsned, 1: 513; 
İbnü’l-Ca’d, el-Müsned, 187; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 1: 433, 435, 436; Ahmed, el-Müsned, 5: 
177; 8: 39; 154, 518; 9: 11, 50, 51, 98, 102, 134; Dârimî, “Salât”, 235; Buhârî, “Cum’a”, 2, 11, 24; 
Müslim, “Cum’a”, 1, 2; İbn Mâce, “İkâmetü’s-salât”, 80; Tirmizî, “Cum’a”, 3; Nesâî, “Cum’a”, 25; 
Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 9: 366, 398.  

231  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 108b. 
232  Mâlik, el-Muvatta’, “Cum’a”, 1; Tayâlisî, el-Müsned, 4: 137, 293; Abdurrezzâk, el-Musannef, 3: 257, 

258; Humeydî, el-Müsned, 2: 175; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 1: 478; Ahmed, el-Müsned, 12: 200-
201, 202, 488; 13: 26, 116, 185; 14: 209; Abd b. Humeyd, el-Müntehab, 421; Dârimî, “Salât”, 139; 
Buhârî, “Cum’a”, 4, 29; Müslim, “Cum’a”, 10, 24, 25; İbn Mâce, “İkâmetü’s-salât”, 82; Ebû Dâvûd, 
tahdîs etti, 128; Tirmizî, “Cum’a”, 6; Nesâî, “İmâmet”, 59; “Cum’a”, 13, 14; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 11: 
19, 355.  
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 ٢٣٣عتيق الف ستمائة مجعة كل يف هللا ان -٣٠

Zemahşerî’nin Keşşâf’ına atfen Fezâil’de nakledilen bu rivayet, Keşşâf’ta mevcut 
olup Ebû Ya’lâ, Temmâm er-Râzî, İbn Bişrân ve Beyhakî gibi muhaddisler tarafın-
dan Enes b. Mâlik’ten rivayet edilmiştir.234 

 باصابة نية و وعمال قوال اهللا يقبل وال بسنة اال عمال و قوال اهللا يقبل وال بعمل اال قوال اهللا تقبل ال -٣١
  ٢٣٥السنة

Yine Zemahşerî’nin Keşşâf’ına atfen Ak Ali Efendi’nin Fezâil’de nakledilen bu 
rivayet, muhaddislerin eserlerinde Hz. Ali ve Abdullah b. Mes’ûd’dan merfû olarak 
buna benzer ve yakın lafızlarla nakledilmiştir.236 

 ٢٣٧اجلنة يف بيتا اهللا بىن اال فريضة غري تطوعا ركعة عشرة اثين تعاىل هللا يصلي مسلم عبد من ما -٣٢

Ak Ali Efendi’nin, müminlerin annesi Ümmü Habîbe’ye izafe ederek naklettiği 
bu hadis, Fezâil’de belirtildiği gibi hadis kanyaklarında rivayet edilmiştir.238 

   

                                                                 
233  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 109a. 
234  Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 6: 156, 157, 201; Temmâm, el-Fevâid, 2: 190; İbn Bişrân, el-Emâlî, 258; 

Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, 4: 439-440; Zeyla’î, Tahrîcu Ehâdisi’l-Keşşâf, 4: 18-19; İbn Hacer, el-
Metâlibü’l-âliye, 4: 629. 

235  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 112a. 
236  Âcurrî, eş-Şerî’a, 2: 638; İbn Batta, el-İbânetü’l-kübrâ, 1: 333; 2: 803; Muhallis, el-Muhallisiyyât, 4: 

81; Lâlekâî, Ebü’l-Kāsım (Ebü’l-Hüseyn) Hibetullâh b. el-Hasen b. Mansûr el-Lâlekâî et-Taberî er-
Râzî, Şerhu usûli i tʿikādi Ehli’s-sünne ve’l-cemâ aʿ, Thk. Ahmed b. Sa’d b. Hamdân el-Gāmidî (Riyad: 
Dârü Taybe, 2003), 1: 170-171; Ebû Nuaym, Hilye, 7: 32; Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi’ li ahlâki’r-râvî, 
1: 315; İbnü’l-Kayserânî, Tezkiretü’l-huffâz, 394; Zeyla’î, Tahrîcu Ehâdisi’l-Keşşâf, 3: 149, 150; İbn 
Hacer, Lisânü’l-mîzân, 1: 427. 

237  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 113a. 
238  Tayâlisî, el-Müsned, 3: 167; Abdurrezzâk, el-Musannef, 3: 67; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 2: 20; İbn 

Râhûye, el-Müsned, 4: 233, 234-235, 242, 249-250; Ahmed, el-Müsned, 44: 351, 352, 360, 361-362, 
366; 45: 389-390, 401; Abd b. Humeyd, el-Müntehab, 448; Dârimî, “Salât”, 144; Müslim, “Sıfâtü’l-
münâfikîn”, 101, 102, 103; İbn Mâce, “İkâmetü’s-salât”, 100; Ebû Dâvûd, “Salât”, h.no. 1250; 
Tirmizî, “Salât”, 190; Nesâî, “Kıyâmü’l-Leyl”, 66, 67; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 13: 43-44, 58, 60; İbn 
Huzeyme, es-Sahîh, 2: 202, 203, 204, 205; İbnü’l-A’râbî, el-Mu’cem, 1: 66; İbn Hibbân, es-Sahîh, 6: 
204; 205. 
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 فيعطى سائل من هل :فيقول الدنيا السماء اىل تعاىل و تبارك اهللا ينزل وثلثاه الليل شطر امضى اذا -٣٣
 ٢٣٩.الصبح يفجر حىت فيغفر مستغفر من هل فيستجاب داع من هل

Fezâil’de Ebû Hureyre’den nakledilen bu hadis, benzer ve yakın lafızlarla Ebû 
Hureyre, Enes b. Mâlik ve Ebü’d-Derdâ’dan pek çok muhaddis tarafından rivayet 
edilmiştir.240 

 ٢٤١شكر نصف و صرب نصف نصفان اإلميان -٣٤

Müellif tarafından herhangi bir sahabi ve kaynağa nisbet edilmeden nakledilen 
bu hadis, muhaddisler tarafından Enes b. Mâlik’ten rivayet edilmiştir.242 Hadis 
tenkitçileri bu rivayetin zayıf olduğunu söylemişlerdir.243 

 به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي مسعه فكنت أحببته حىت بالنوافل ايل يتقرب عبدي زال ما -٣٥
 ٢٤٤.ا ميسي اليت ورجله ا يبطش اليت ويداه

Fezâil’de Ebû Hureyre’ye nisbet edilen hadis, temel hadis kaynaklarında farklı 
sahabilerden rivayet edilmiştir.245 

                                                                 
239  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 120b. 
240  Ma’mer, Ebû Urve Ma’mer b. Râşid el-Basrî es-San’anî, el-Câmi’ (Abdürrezzâk es-San’ânî’nin el-

Musannef’i ile birlikte), Thk. Habîburrahmân el-A’zamî (Beyrût: el-Mektebü’l-İslâmî, 1403), 11: 
293; Tayâlisî, el-Müsned, 3: 677; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 6: 72; İbn Râhûye, el-Müsned, 1: 250; 
Ahmed, el-Müsned, 14: 529; 15: 362; 17: 397, 478; Müslim, “Sıfâtü’l-münâfikîn”, 170, 172; Osman 
ed-Dârimî, Ebû Saîd Osman b. Saîd b. Hâlid b. Saîd Dârimî es-Sicistânî, Nakzü’l-İmâm Ebî Sa îʿd 
ʿ ʿ ʿOsmân b. Sa îd ale’l-Merîsiyyi’l-Cehmiyyi’l-ʿ ʿanîd fîme’fterâ alellâhi mine’t-tevhîd (en-Nakz aʿle’l-
Merîsî, er-Red aʿle’l-Merîsî), Thk. Reşîd b. Hasan el-Elma’î (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd,1998), 1: 210, 
494; a.mlf. er-Red ale’l-Cehmiyye, 76; İbn Ebû Âsım, es-Sünne, 1: 219; Abdullah b. Ahmed, es-Sünne, 
2: 511; Bezzâr, el-Müsned, 15: 137; Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, 9: 179, 180; a.mlf. Amelü’l-yevm ve’l-
leyle, 339, 340, 341, 342; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 2: 400; İbn Huzeyme, Ebû Bekr Muhammed b. İshâk 
b. Huzeyme es-Sülemî en-Nîsâbûrî, Kitâbü’t-Tevhîd ve isbâtü sıfâti’r-rab, Thk. Abdülaziz b. 
İbrahim eş-Şehvân (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1994), 1: 290, 293, 295, 296, 301; Ebû Avâne; el-
Müstahrec, 2: 28; İbn Hibbân, es-Sahîh, 3: 201-202; Âcurrî, eş-Şerî’a, 3: 1132-1133, 1135-1136.  

241  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 122b. 
242  Hakîm et-Tirmizî, Nevâdirü’l-usûl, 1: 201; 3L 110, 221; Harâ’itî, Ebû Bekr Muhammed b. Ca’fer b. 

Muhammed es-Sâmerrî el-Harâitî, Fazîletü’ş-şükri lillâh, Thk. Muhammed Mutî’ el-Hâfız – 
Abdülkerîm el-Yâfî (Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1402), 39; Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, 1: 127; Beyhakî, 
Şu’abü’l-îmân, 12: 192-193; Deylemî, el-Firdevs, 1: 111.  

243  Bk. Nâsırüddin el-Elbânî, Silsiletü’l-ehâdîsi’d-da’îfe ve’l-mevdû’a, 2: 89.  
244  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 123a. 
245  Ma’mer, el-Câmi’, 11: 192; İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd, 1: 365; Ahmed, el-Müsned, 43: 261; Buhârî, 

“Rikâk”, 37; Ebû Davud, ez-Zühd, 33-34; Bezzâr, el-Müsned, 15: 270; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2: 50; 
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 من حجابا اهللا جعل ركعتني وصلى الشمس تطلع حىت املسجد اىل الفجر صالة بعد قعد من -٣٦
  ٢٤٦.النار

Müellifin bir kaynağa ve sahabiye nisbet etmeden nakletmiş olduğu hadis, 
burada geçen lafızlarla rivayet edilmiş olmamakla birlikte, buna yakın ve bu anlama 
benzer lafızlarla bazı kaynaklarda rivayet edilmiştir.247 

س   الص ل و ات   -٣٧ تـ ن ب   ل م ن   بـ يـ نـ ه ن   ل م ا ك ف ار ات   اخل  م   ٢٤٨.ال ك ب ائ ر   اج 

Hadis benzer lafızlarla Ebû Hureyre’den rivayet edilmiştir. Hadisin bazı 
kaynaklardaki rivayetinde “beş vakit namaz” ifadesinden sonra “Cuma namazı” 
ifadesi de bulunmaktadır.249 

  ٢٥٠االسالم قنطرة والزكاة الدين ادمع الصالة -٣٨

Ak Ali Efendi’nin Fezâil’de Kâdî Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Tefsir’ine nispet 
ederek naklettiği bu rivayet, bazı âlimlerin ifadesine göre bir hadis değil iki ayrı riva-
yetin birleştirilmiş halidir. Namazla ilgili kısım bir hadis, zekâtla ilgili cümle ise ayrı 
bir hadistir. Zekâtla ilgili kısmını Hakîm et-Tirmizî, Taberânî, Kudâî, Beyhakî ve 
Deylemî, Ebü’d-Derdâ’dan rivayet etmişlerdir.251 Abdurrezzâk ve Taberî hadisin 
zekatla ilgili kısmını tefsirlerinde rivayet etmişlerdir.252 Bu rivayeti Ak Ali Efendi’nin 

                                                                                                                                                       
Taberânî, el-Kebîr, 8: 206, 221; Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, 2: 580-581; Ebû Nuaym, Hilye, 1: 4-5; 6: 
116.  

246  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 123b. 
247  Tayâlisî, el-Müsned, 3: 574-575; Ebû Dâvûd, “İlim”, 13; Tirmizî, “Salât”, 412; Hâris, Müsnedü’l-

Hâris, 2: 950; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 6: 159; 7: 128, 154; Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, 10: 52-53; 
Taberânî, el-Evsat, 6: 137-138; İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-yevm ve’l-leyle, 621; Ebû Nuaym, Hilye, 3: 35; 
Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 8: 68, 138-139.  

248  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 131b. 
249  Rivayetler için bk. İsmâil b. Ca’fer, Hadîsü Alî b. Hucr, 318; İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd, 1: 317; 

Tayâlisî, el-Müsned, 4: 216; Abdurrezzâk, el-Musannef, 3: 267; İbn Râhûye, el-Müsned, 1: 368; 
Ahmed, el-Müsned, 14: 333; 15: 106, 208-209; Müslim, “Tahâret”, 14, 16; Tirmizî, “Salât”, 160; 
Hâris, Müsnedü’l-Hâris, 1: 240, 300; Bezzâr, el-Müsned, 5: 121; 13: 115; Mervezî, Ta’zîm, 1: 147-148, 
155-156; Nesâî, “Zekât”, 1; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 11: 371; İbn Huzeyme, es-Sahîh, 1: 162; 3L 158; 
Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, 5: 327.  

250  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 132a. 
251  Bk. Hakîm et-Tirmizî, Nevâdirü’l-usûl, 3: 136; Taberânî, el-Evsat, 8: 380-381; Ukaylî, ed-Du’afâ, 5: 

154; Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, 1: 183; Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, 4: 300; 5: 20. Ayrıca bk. Zeyla’î, 
Tahrîcu Ehâdisi’l-Keşşâf, 1: 42, 43; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, h.no. 1416, 1621. 

252  Bk. Abdurrezzâk, et-Tefsîr, 3: 149; Taberî, Câmi’u’l-beyân, 20: 380. 
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verdiğ lafızla Kâdî Beyzâvî’den önce Zemahşerî (ö. 538/1143) ve Fahreddin er-Râzî 
(ö. 606/1210), daha sonra İbn Âdil de tefsirlerinde nakletmiştir.253 İmam Nevevî bu 
rivayetin münker ve bâtıl olduğunu söylemiştir.254 

الن ار   ال م اء   ي ط ف ئ   ك م ا اخلطيئة تطفئ الصدقة -٣٩
٢٥٥ 

Ebû Hureyre’den nakledilen bu rivayet, Hz. Peygamber’in sahâbe-i kirâma 
yaptığı uzun nasihatın içinde geçen bir bölüm olup, bazı muhaddisler bunu ayrı 
olarak da rivayet etmiştir. Hadis Muâz b. Cebel, Hz. Âişe, Enes b. Mâlik ve Câbir b. 
Abdullah’tan nakledilmiştir.256 

ف   بالص د قات   واهل م وم   الغ م وم   ت د ار ك وا -٤٠ ش   عند ويثبت ع د و ك م   على و يـ ن ص ر ك م   ض ر ك م   ت عاىل اهللا ي ك 
 ٢٥٧.أقدامكم الشدائد

Müellif Ak Ali Efendi’nin eserinde naklettiği bu rivayeti Deylemî el-Firdevs’inde 
Ebû Hureyre’den rivayet etmiştir. Münekkit muhaddisler bu rivayeti tenkit ekmiş ve 
bu Elbânî rivayetin mevzu olduğunu söylemiştir.258 

   

                                                                 
253  Bk. Zemahşerî, el-Keşşâf, 1: 37-38; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 1: 37; İbn Âdil, Ebû Hafs 

Sirâceddîn Ömer b. Ali b. Âdil ed-Dımaşkî en-Nu’mânî, el-Lübâb fî ulûmi’l-kitâb, Thk. Şeyh Adil 
Ahmed Abdülmevcud – Şeyh Ali Muhammed Muavviz (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998), 1: 
280.  

254  Bk. İbn Hacer, Ebü’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî, Telhîsü’l-habîr fî 
tahrîci ahâdîsi’r-Râfiiyyi’l-kebîr (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1989), 1: 445; Sehâvî, el-
Makâsıdü’l-hasene, 427, Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, h.no. 1621; Nâsırüddin el-Elbânî, Silsiletü’l-ehâdîsi’d-
da’îfe ve’l-mevdû’a, 8: 276; 11: 113; 14: 1066.  

255  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 132a. 
256  Ma’mer, el-Câmi, 11: 463; İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd, 1: 229; Abdurrezzâk, et-Tefsîr, 2: 267; Ahmed, 

el-Müsned, 22: 322; 23: 425; 36: 344, 447; Abd b. Humeyd, el-Müntehab, 68, 345; İbn Zencûye, Ebû 
Ahmed Humeyd b. Mahled b. Kuteybe el-Horasânî, Kitâbü’l-Emvâl, Thk. Şâkir Zîb Feyyâz (Riyad: 
Merkezü’l-Melik Faysal li’l-Bühûs ve’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye, 1986), 2: 765, 766; İbn Mâce, “Fiten”, 
12; “Zühd”, 22; Tirmizî, “Salât”, 433; “Îmân”, 8; Hâris, Müsnedü’l-Hâris, 2: 644; Nesâî, es-Sünenü’l-
kübrâ, 10: 214; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 3: 475-476; 6: 330; Taberî, Câmi’u’l-beyân, 5: 15; İbn Hibbân, 
es-Sahîh, 5: 9; 10: 372.  

257  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 133a. 
258  Rivayetle ilgili olarak bk. Deylemî, el-Firdevs, 2: 46; Süyûtî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. 

Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî, el-Fethu’l-kebîr fi dammi’z-ziyâde ile’l-
Câmi’i’s-Sagîr, Thk. Yusuf en-Nebhânî (Beyrût: Dârü’l-Fikr, 1423/2003), 2: 24; Nâsırüddin el-
Elbânî, Silsiletü’l-ehâdîsi’d-da’îfe ve’l-mevdû’a, 4: 405-406; 
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Tayâlîsî, Ahmed b. Hanbel, Müslim, Tirmizi, Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Mâce 
başta olmak üzere birçok kaynakta yer alan bu kudsî hadisin sahih olduğu belirtil-
miştir.260 

 ٢٦١االخرة مزرعة الدنيا -٤٢

Fezâil’de kaynak belirtilmeden nakledilen bu rivayet, anlam olarak doğru 
olmakla birlikte, bu lafızla merfû olarak varit olmadığı muhaddisler tarafından ifade 
edilmiştir. Sâgânî de bunu el-Mevzû’ât’ında zikretmiştir.262 

ب   م ن   م ا« -٤٣  ل ه   ص ف ح ت   ال ق ي ام ة ، يـ و م   ك ان   إ ذ ا إ ال   ح ق ه ا، م نـ ه ا يـ ؤ د ي ال   ف ض ة ، و ال   ذ ه ب   ص اح 
و ى ج ه ن م ، ن ار   يف   ع ل يـ ه ا ف أ مح  ي   ن ار ، م ن   ص ف ائ ح   ر ه ، و ج ب ين ه   ج ن ب ه     ا فـ ي ك   يـ و م   يف   ل ه ، أ ع يد ت   بـ ر د ت   ك ل م ا و ظ ه 

ني   م ق د ار ه   ك ان    ٢٦٣»الن ار   إ ىل   و إ م ا اجل  ن ة ، إ ىل   إ م ا س ب يل ه ، فـ يـ ر ى ال ع ب اد ، بـ ني    يـ ق ض ى ح ىت   س ن ة ، أ ل ف   مخ  س 

Ak Ali Efendi’nin zekatla ilgili olarak Ebû Hureyre’den naklettiği bu rivayete 
Ebû Ubeyd, Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Avâne, Mervezî, Taberânî gibi 
muhaddislerin eserlerinde rastlanmaktadır.264 

   

                                                                 
259  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 133b. 
260  İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd, 1: 366; Tayâlisî, el-Müsned, 1: 371; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 6: 72; 

Ahmed, el-Müsned, 25: 243; 35: 289, 294; Müslim, “Sıyâm”, 181; “Zikr ve’d-dua”, 22; İbn Mâce, 
“Edeb”, 58; “Sıyâm”, 33; Tirmizî, “Savm”, 54; “Tefsîr”, 7; Bezzâr, el-Müsned, 9: 398; Nesâî, es-
Sünenü’l-kübrâ, 3: 196. 

261  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 135b. 
262  Rivayetle ilgili olarak bk. Sâgânî, el-Mevzû’ât, 64; Irâkî, Ebü’l-Fadl Zeynüddin Abdürrahim b. el-

Hüseyin b. Abdurrahman b. Ebî Bekir b. İbrâhim, Tahrîcü ehâdîsi’l-İhyâ (Beyrût: Dârü İbn Hazm, 
2005), 1354; Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene, 351; Ali el-Kârî, Ebü’l-Hasan Ali b. (Sultan) Muhammed 
Nureddin el-Molla el-Herevî, el-Esrâru’l-merfû’a fi’l-ahbâri’l-mevdû’a, Thk. Muhammed es-Sabbâğ 
(Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, trs.), 199; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, h.no. 1320; Fettenî, Tezkiretü’l-
mevzû’ât, 174.  

263  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 140a. 
264  Tayâlisî, el-Müsned, 4: 185; Abdurrezzâk, el-Musannef, 4: 26; Ebû Ubeyd, Kitâbü’l-Emvâl, 444; 

Ahmed, el-Müsned, 13: 7-8, 154-155; 16: 532; İbn Zencûye, Kitâbü’l-Emvâl, 2: 701, 778-779, 781; 
Buhârî, “Zekât”, 3; “Hayl”, 3; Müslim, “Zekât”, 24, 26; İbn Mâce, “Zekât”, 2; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 
32; Mervezî, Ta’zîm, 2: 1010-1011, 1012, 1013; Nesâî, “Zekât”, 2, 21; İbn Huzeyme, es-Sahîh, 4: 10, 
11, 31, 43; Ebû Avâne; el-Müstahrec, 4: 450; İbn Hibbân, es-Sahîh, 8: 44-45, Taberânî, el-Evsat, 2: 
309.  
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 ٢٦٥الرمحن يرمحهم الرامحون -٤٤

Fezâil’de yarısı nakledilen hadis, muhtelif hadis kaynaklarında Abdullah b. Amr 
b. Âs’tan rivayet edilmiş ve Tirmizî rivayetin “hasen-sahîh” olduğunu söylemiştir.266 

 ٢٦٧الرفق حيب رفيق اهللا ان -٤٥

Müellif Ak Ali Efendi’nin Radiyüddîn es-Sâgânî’nin Meşâriku’l-envâr’ından 
naklen Hz. Âişe’den rivayet ettiği bu hadis ilk dönem hadis rivayet eserleri de dahil 
pek çok hadis kaynağında Hz. Âişe’den ve onun dışında Ebû Hureyre, Enes b. Mâlik, 
İbn Abbâs, Hâlid b. Ma’dân, Ali b. Ebû Tâlib, Ebû Ümâme gibi sahâbilerden de riva-
yet edilmiştir.268 

 ٢٦٩الفقري كف يف تقع أن قبل الرمحن كف يف تقع الصدقة -٤٦

Hadis, bu lafızlara ilk dönem rivayet eserlerinde bulunmamaktadır.270 Rivayet 
dönemi sonrası eserlerde bazı eserlerde görülen bu rivayet, bu anlama gelen lafızlarla 
varit olmuş ve rivayet dönme muhaddisleri tarafından rivayet edilmiştir.271 

                                                                 
265  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 140b. 
266  İbn Vehb, Ebû Muhammed Abdullâh b. Vehb b. Müslim el-Fihrî el-Mısrî, el-Câmi fi’l-hadîs, Thk. 

Mustafa Hasan Hüseyn Muhammed Ebü’l-Hayr (Riyad: Dârü İbni’l-Cevzî, 1416/1995), 220-221; 
Humeydî, el-Müsned, 1: 503; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 5: 214; Ahmed, el-Müsned, 11: 33; Ebû 
Dâvûd, “Edeb”, 65; Tirmizî, “Bir ve Sıla”, 16; Osman ed-Dârimî, Ebû Saîd Osman b. Saîd b. Hâlid b. 
Saîd Dârimî es-Sicistânî, er-Red ale’l-Cehmiyye, Thk. Bedr b. Abdullah el-Bedr (Küveyt: Dârü İbni’l-
Esîr, 1995), 48; Taberânî, el-Evsat, 9: 23; Hâkim, el-Müstedrek, 4: 175; byhad, 15-16, a.mlf. Şu’abü’l-
îmân, 13: 401.  

267  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 143a. 
268  Mâlik, el-Muvatta’, “İsti’zân”, 15; Vekî, ez-Zühd, 494, 777; Abdurrezzâk, el-Musannef, 5: 162; Said b. 

Mansûr, es-Sünen, 2: 279; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 5: 209, 210; İbn Râhûye, el-Müsned, 1: 405; 
Ahmed, el-Müsned, 2: 234; 27: 356-357, 360; Abd b. Humeyd, el-Müntehab, 181, Dârimî, “Rikâk”, 
74; Buhârî, “İsti’zân”, 4; a.mlf. Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu’fî el-Buhârî, el-
Edebü’l-müfred, Thk. Muhammed Fuâd Abdülbâki (Beyrût: Darü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1409/1989), 
h.no. 466, 472; Müslim, “Bir ve Sıla”, 77; İbn Mâce, “Edeb”, 9; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 11; Bezzâr, el-
Müsned, 2: 322-323; 11: 441; Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, 7: 142; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, 1: 380; Dûlâbî, 
el-Künâ ve’l-esmâ, 2: 771; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2: 309; Taberânî, el-Evsat, 3: 206-207; a.mlf. el-
Kebîr, 1: 262; 10: 328; a.mlf. Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 1: 237.  

269  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 144b. 
270  Bk. İbn Abdülber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdülber b. Âsım en-Nemrî el-

Kurtubî, et-Temhîd limâ fi’l-Muvatta’ mine’l-maânî ve’l-esânîd, Thk. Mustafa b. Ahmed el-Alevî-
Muhammed Abdülkebîr el-Bekrî (Fas (Magrib): Vizâretü Umûmi’l-Evkâf ve’ş-Şüûni’l-İslâmiyye, 
1387), 23: 174; İbnü’l-Arabî, Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Meâfirî, el-Kabes 
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Ak Ali Efendi’nin herhangi bir kaynağa dayandırmadan eserinde naklettiği bu 
rivayet, temel hadis kaynaklarında bulunmamakta olup, daha sonraki nakil dönemi 
eserlerinin bazılarında görülebilmektedir.273 

 ٢٧٤احد جبل مثل ميزانه يف القيامة يوم ثوابه جتد مترة بشق تصدق من -٤٨

Rivayetin bu lafızla vârit olduğu tespit edilememiştir. Buna yakın ve benzer 
benzer biçimde şu; »ق   و ل و   الن ار   اتـ ق وا »مت  ر ة   ب ش   lafızla rivayet gelmiştir.275 

Ak Ali Efendi’nin Meşârik’a atfederek naklettiği Ebû Hureyre’ye dayanan 
rivayetin sahih ve temel hadis kaynaklarında geçen bir rivayet olduğu bilinmektedir. 
Ancak İsrailoğullarından üç kişinin hikayesi olarak anlatılan ve Fezâil’de Türkçe 
olarak nakledilen bu rivayettiği kişiler “baras (alaca tenli), kötürüm ve gözsüz” olarak 
verilirken, hadis kaynaklarında bu kişiler “alaca tenli, kel ve ama” olarak geçmekte-
dir.276 

Sonuç olarak Ak Ali Efendi’nin Fezâil’inde naklettiği rivayetler için şunu 
söyleyebiliriz: 

                                                                                                                                                       
fî şerhi Muvatta’i Mâlik b. Enes, Thk. Muhammed Abdullah Veled Kerîm (Beyrût: Dârü’l-Garbi’l-
İslâmî, 1992), 452, 1196; Teftâzânî, Sa’düddîn Mes’ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh 
el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî eş-Şâfiî, et-Telvîh ale’t-Tavzîh (Kahire: Mektebetü Sabîh, trs.), 2: 
121. 

271  Bu rivayetler için bk. Ma’mer, el-Câmi, 11: 106; Humeydî, el-Müsned, 2: 208; Ahmed, el-Müsned, 
16: 551; İbn Zencûye, Kitâbü’l-Emvâl, 2: 759-760; Buhârî, “Zekât”, 8; “Tevhîd”, 23; Müslim, “Zekât”, 
63, 64; İbn Mâce, “Zekât”, 28; Tirmizî, “Zekât”, 28; Nesâî, “Zekât”, 47; İbn Huzeyme, Tev îd, 1: 141, 
143-144; Âcurrî, eş-Şerî’a, 2: 1171.  

272  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 146a-b 
273  Rivayet için bk. İbn Muhtâr er-Râzî, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Muzaffer b. el-Muhtâr er-

Râzî, Hücecü’l-Kur’ân, Thk. Ahmed Ömer el-Mahmesânî (Beyrût: Dârü’r-Râid, 1402/1982), 37; 
Hâdimî, Ebû Saîd Muhammed b. Muhammed el-Hâdimî, el-Berîkatü’l-Mahmûdiyye fî şerhi’-
Tarîkati’l-Muhammediyye (Haleb: Matbaatü’l-Halebî, trs), 2: 119.  

274  Ak Ali Efendi, Fezâil, vr. 147a. 
275  Bu rivayet için bk. Tayâlisî, el-Müsned, 2: 368, 369, 371; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 2: 350; Ahmed, 

el-Müsned, 30: 188; 41: 505; Dârimî, “Zekât”, 24; Buhârî, “Cenâiz”, 10; “Edeb”, 34; “Rikâk”, 49; 
Müslim, “Zekât”, 68; Nesâî, “Zekât”, 62; Taberî, Câmi’u’l-beyân, 17: 366. 

276  Bununla ilgili rivayet için bk. Buhârî, Enbiyâ, 51; Müslim, Zühd, 10; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2: 13; 
Ukaylî, ed-Du’afâ, 4/369-370; Lâlekâî, Kerâmâtü’l-Evliyâ, 9: 94-95; Sehmî, Târîhu Cürcân, 466; 
Beyhakî, Şuabü’l-İmân, 5: 83-85. 
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Fezâil’de merfû ve mevkûf rivayetlerın yanında maktû rivayetler, isrâiliyat türü 
haberler, ilk döneme ait hikaye, kıssa, menkıbe türünden “âsâr” ve “ahbâr” arasında 
değerlendirilebilecek rivayetler bulunmaktadır. Nitekim müellif de pek çok yerde 
“haberde gelmiştir”, “eserde gelmiştir”, “hikâyet” ifadeleriyle nakil ve rivayetlerinin 
yanında israiyat kaynaklı rivayetlere yer vermiştir. Merfû hadisler doğrudan Hz. 
Peygamber’e nispet edilerek nakledilebildiği gibi sahâbî ravisi zikredilerek aktarılan 
hadisler de bulunmaktadır. Bunlar arasında müksirûn olarak bilinen ve çok hadis 
rivayet eden sahâbilerden beşinin, yani; Ebû Hureyre, Hz. Âişe, Enes b. Mâlik Câbir 
b. Abdullah ve Abdullah b. Ömer’in bulunduğu görelmektedir. Bunlara ilave olarak 
Hz. Fâtıma, Hz. Ebû Bekir, Abdullah b. Mes’ûd, Abbâs b. Abdülmuttalib, Hz. 
Osman, Hz. Ali b. Ebû Tâlib, Ümmü Habîbe, Sa’d b. Ebû Vakkâs gibi önde gelen 
sahabiler ve çok az rivayeti bulunan zevattan Mâlik b. Sa’sa’a, Cafer b. Muhammed 
ve Ebû Abs Abdurrahman b. Cebr de bulunmaktadır. İlgili yerde belirtildiği gibi, 
Fezâil’de sekiz sahabinin mevkûf rivayeti ve bir o kadar tâbiînin de maktû 
rivayetinin yar aldığı tespit edilmiştir. 

Eserini Türkçe kaleme alan Ak Ali Efendi rivayetlerin çoğunluğunu Arapça 
asıllarıyla vermiş, daha sonra tercüme yoluna gitmiştir. Bunun yanında Türkçe ola-
rak naklettiği rivayetler ve bir kısmını Türkçe verdikten sonra Arapça devam eden 
hadisler de bulunmaktadır. Eserde nakledilen rivayetlerin yazmalar arasında lafız 
farklılıkları yer yer tespit edilmiş olup bunların müstensihlerden kaynaklandığını 
söyleyebiliriz. Bunun yanında Fezâil’de yer alan rivayetlerden bazılarında, hadis kay-
nakları ile Fezâil’deki nakil arasında lafız farklılıkları olabilmektedir. Fezâil’de yer 
verilen rivayetlerin tefsir, hadis, fıkıh, ahlak konusunda yazılmış eserlerden alındığı 
görülmektedir. Abdullah b. Mübârek’ten, Zemahşerî’nin Keşşâf’ından, Radıyyüddîn 
es-Sâgānî’nin Meşâriku’l-envâr’ından, Kâdî Beyzâvî Tefsîri’inden ve Yemenli Zeydî 
bir tarihçi olan Ebû Mûsâ İmâdüddîn İdrîs b. Alî el-Hamzî’nin Kenzü’l-ahbâr’ından 
rivayetler nakletmiştir. Nakilde bulunduğu bu eserler arasında nispeten daha güveni-
lir rivayetlerin, Sâgānî’nin sahîh hadislerden seçerek derlemiş olduğu Meşâriku’l-
envâr’ından alınan hadisler olduğu söylenebilir. 
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Araştırmanın değişik bölümlerinde ve örnek rivayetler arasında incelenen 
hadislere bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Fezâil’de nakledilen riva-
yetlerin çoğunluğunun rivayet dönemi hadis kaynaklarında geçtiği söylenebilir. 
Bunlar arasında hadis alimlerinin sahih ve hasen olarak gördüğü rivayetler olduğu 
gibi zayıf kabul edilen rivayetler de bulunmaktadır. Ancak Fezâil konusunda nakle-
dilen rivayetlerle ilgili olarak, akaid ve ahkamla ilgili hadisler hakkında gözetilen 
ölçülere nisbetle, bazı muhaddislere göre daha müsamahalı bir anlayışın bulunduğu 
bilinmektedir. Bu anlayıştan hareketle bu zayıf rivayetlere yer verilmiş olması 
mümkün görülmektedir. Sahih ve zayıf rivayetler yanında Fezâil’de, hadis âlimle-
rinin asılsız bulduğu, mevzu kabul ettiği bazı rivayetlerin yer aldığı, inceleme 
sırasında ilgili yerlerde gösterilmiş ve belirtilmiştir. Bu da, Fezâil’de mevzu ve 
israiliyat türü rivayetlerin bulunduğu anlamına gelmektedir. 
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Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali b. Musa el-Hüsrevcirdî el-Beyhakî el-Horasânî. 
el-Âdâb. Thk. Ebû Abdullah Said el-Mendûh. Beyrût: Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, 
1988. 

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali b. Musa el-Hüsrevcirdî el-Beyhakî el-Horasânî. 
Ma’rifetü’s-sünen ve’l-âsâr. Thk. Abdülmu’tî Emin Kal’aci. Haleb: Dârü’l-Va’y, 1991. 

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali b. Musa el-Hüsrevcirdî el-Beyhakî el-Horasânî. 
Şu’abü’l-îmân. Thk. Abdülalî Abdülhamîd Hâmid. 14 cilt. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 
2003. 

Bezzâr, Ebû Bekir Ahmed b. Amr b. Abdülhâlık b. Hallâd b. Ubeydullah el-Bezzâr. el-Müsned 
(el-Müsnedü’l-kebîr, el-Bahrü’z-zehhâr). Nşr. Mahfuzurrahman Zeynullah v.dğr. 18 cilt. 
Medine: Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1988-2009. 

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu’fî el-Buhârî. el-Câmiʿu’s-sahîh. 
Thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır. 9 Cilt. b.y.: Dârü Tavki’n-Necât, 1422. 

Buhârî. el-Edebü’l-müfred. Thk. Muhammed Fuâd Abdülbâki. 2 cilt. Beyrût: Darü’l-Beşâiri’l-
İslâmiyye, 1409/1989. 

Buhârî. Halku efʿâli’l-ibâd. Thk. Abdurrahman Umeyre. Riyad: Dârü’l-Maârif, ts. 

Bûsîrî, Ebü’l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Ebû Bekr b. İsmail. İthâfü’l-hıyereti’l-mehere bi-
zeva’idi’l-mesanidi’l-aşere. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1998. 

Cessâs, Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs. Ahkâmu’l-Kur’ân. Thk. Muhammed Sâdık 
el-Kamhâvî. 5 cilt. By.: Dârü İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, 1405. 

Çetin, Osman. “İmâdüddîn el-Hamzî”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi. 22: 174.İstanbul: 
TDV Yayınları, 2000. 

Dârekutnî, Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed b. Mehdî b. Mes’ûd b. en-Nu’mân b. Dînâr el-
Bağdâdî ed-Dârekutnî. el-Mü’telif ve’l-muh. Thk. Muvaffak b. Abdullah b. Abdülkadir. 5 
cilt. Beyrût: Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1986. 

Dârekutnî, Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed b. Mehdî b. Mes’ûd b. en-Nu’mân b. Dînâr el-
Bağdâdî ed-Dârekutnî. es-Sünen. Thk. Şuayb Arnaût. 5 cilt. Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 
2004. 

Dârekutnî, Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed b. Mehdî b. Mes’ûd b. en-Nu’mân b. Dînâr el-
Bağdâdî ed-Dârekutnî. el-İlelü’l-vâride fi’l-ehâdîsi’n-nebeviyye (İlelü’l-hadîs). Thk. 
Mahfuzurraman Zeynullah es-Selefî – Muhammed b. Sâlih b. Muhammed ed-Debbâsî. 
15 cilt. Riyad-Cidde: Dârü Taybe, Dâru İbni’l-Cevzî, 1405/1985, 1427. 
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Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî. es-Sünen. Thk. 
Hüseyin Selîm Esed ed-Dârânî. 4 Cilt. b.y.: Dârü’l-Mugnî, 2000. 

Demirtaş, Ahmet. Kocaelili Ak Ali Efendi Fezâil (İnceleme-Çeviriyazı-Dizin-Tıpkıbasım). 
İstanbul: Akademik Kitaplar, 2012. 

Deylemî, Ebû Şücâ’ Şîrûye b. Şehredâr b. Şîrûye. el-Firdevs bi-me’sûri’l-hitâb. Thk. Saîd b. 
Basyûnî Zağlûl. 5 cilt. Beyrût: el-Kütübü’l-İlmiyye, 1986. 

Ebû Avâne, Ya’kûb b. İshâk b. İbrâhim el-İsferâyînî. el-Müsnedü’l-müstahrec alâ kitâbi 
Müslim b. Haccâc (Müstahrecü Ebî Avâne). Thk. Eymen b. Arif ed-Dımaşkî. 5 cilt. 
Beyrût: Dârü’l-Marife, 1998. 

Ebû Dâvûd, Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş’as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî. es-Sünen. Thk. 
Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd. 4 Cilt. Beyrût: el-Mektebetü’l-Asriyye, ts. 

Ebû Nuaym, Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî. Hilyetü’l-evliyâʾ ve 
tabakātü’l-asfiyâʾ. 10 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409. 

Ebû Ya’lâ, Ahmed b. Ali b. el-Müsennâ b. Yahya b. Îsâ b. Hilâl et-Temîmî el-Mevsılî. Müsnedü 
Ebî Ya’lâ. Thk. Hüseyin Selim Esed. 13 cilt. Dımaşk: Dârü’l-Me’mûn li’t-Türâs, 1984. 

Fâkihî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Abbâs el-Fâkihî. Ahbâru Mekke fî kadîmi’d-dehri 
ve hadîsih. Thk. Abdülmelik b. Abdullah b. Dehîş. 6 cilt. Beyrût: Dârü’l-Hazar, 1994. 

Fettenî, Cemaleddin Muhammed Tahir b. Ali el-Hindî. Tezkiretü’l-mevzû’ât;Kanünü’l-
mevzûât ve’d-duâfâ. Kahire: İdâreti’t-Tıbâ’ati’l-Münîriyye, 1343. 

Görmez, Mehmet. “Sâgânî”. Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi. 35: 487-489. İstanbul: TDV 
Yayınları, 2008. 

Hâdimî, Ebû Saîd Muhammed b. Muhammed el-Hâdimî. el-Berîkatü’l-Mahmûdiyye fî şerhi’-
Tarîkati’l-Muhammediyye. Haleb: Matbaatü’l-Halebî, trs. 

Hâkim, Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî. el-
Müstedrek ʿale’s-Sahîhayn (el-Müstedrek ʿale’ş-Şeyhayn). Thk. Mustafa Abdülkadir Atâ. 
4 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990. 

Hakîm et-Tirmizî, Ebû Abdullah Muhammed b. Alî b. Hasen et-Tirmizî. Nevâdirü’l-usûl fî 
maʿrifeti aḫbâri’r-Resûl. Thk. Abdurrahman Umeyre. 4 cilt. Beyrût: Dârü’l-Cîl, trs. 

Harâ’itî, Ebû Bekr Muhammed b. Ca’fer b. Muhammed es-Sâmerrî el-Harâitî. Fazîletü’ş-şükri 
lillâh. Thk. Muhammed Mutî’ el-Hâfız – Abdülkerîm el-Yâfî. Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1402. 

Hâris b. Ebû Üsâme, Ebû Muhammed el-Hâris b. Muhammed b. Dâhir et-Temîmî. 
Müsnedü’l-Hâris (Bugyetü’l-bâhis an zevâidi Müsnedi’l-Hâris). Thk. Hüseyin Ahmed 
Sâlih el-Bâkirî. 2 cilt. Medine: Merkezü Hidmeti’s-Sünne ve’s-Sîreti’n-Nebeviyye, 1992. 

Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekir Ahmed b. Ali b. Sâbit b. Ahmed b. Mehdî el-Bağdâdî. el-Câmi’ li 
ahlâki’r-râvî ve âdâbi’s-sâmi’.thk. Mahmud et-Tahhân. 2 cilt. Riyad: Mektebetü’l-
Me’ârif, trs. 
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Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekir Ahmed b. Ali b. Sâbit b. Ahmed b. Mehdî el-Bağdâdî. el-Fakîh 
ve’l-mütefakkih. Thk. Ebû Abdurrahman Adil b. Yusuf el-Garâzî. 2 cilt. Riyad: Dârü 
İbni’l-Cevzî, 1996. 

Hatiboğlu, İbrahim. “Meşâriku’l-envâri’n-nebeviyye”. Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi. 29: 
361-362. İstanbul: TDV Yayınları, 2009. 

Heysemî, Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleyman el-Heysemî. Mecme’u’z-zevâ’id 
ve menba’u’l-fevâ’id. Thk. Hüsameddin el-Kudsî. 10 cilt. Kahire: Mektebetü’l-Kudsî, 
1994. 

Humeydî, Ebû Bekr Abdullâh b. ez-Zübeyr b. Îsâ el-Kureşî el-Humeydî. el-Müsned. Thk. 
Hasan Selim Esed ed-Dârânî. 2 cilt. Dımaşk: Dârü’s-Saka, 1996. 

Irâkî, Ebü’l-Fadl Zeynüddin Abdürrahim b. el-Hüseyin b. Abdurrahman b. Ebî Bekir b. 
İbrâhim. Tahrîcü ehâdîsi’l-İhyâ. Beyrût: Dârü İbn Hazm, 2005. 

İbn Abdülber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdülber b. Âsım en-Nemrî el-
Kurtubî. Câmi’u beyâni’l-ilmi ve fadlih. Thk. Ebü’l-Eşbâl ez-Züheyrî. 2 cilt. Demmâm: 
Dârü İbni’l-Cevzî, 1994. 

İbn Abdülber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdülber b. Âsım en-Nemrî el-
Kurtubî. et-Temhîd limâ fi’l-Muvatta’ mine’l-maânî ve’l-esânîd. Thk. Mustafa b. Ahmed 
el-Alevî-Muhammed Abdülkebîr el-Bekrî. 24 cilt. Fas (Magrib): Vizâretü Umûmi’l-
Evkâf ve’ş-Şüûni’l-İslâmiyye, 1387. 

İbn Âdil, Ebû Hafs Sirâceddîn Ömer b. Ali b. Âdil ed-Dımaşkî en-Nu’mânî. el-Lübâb fî 
ulûmi’l-kitâb. Thk. Şeyh Adil Ahmed Abdülmevcud – Şeyh Ali Muhammed Muavviz. 20 
cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998. 

İbn Asâkir, Ebü’l-Kāsım Ali b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Hüseyn ed-Dımaşkî eş-
Şâfiî. Târîhu Dımaşk. Thk. Amr b. Garâme el-Amravî. 80 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Fikr, 1995. 

İbn Batta, Ebû Abdullah Ubeydullah b. Muhammed b. Muhammed b. Hamdân el-Ukberî. el-
İbânetü’l-kübrâ. Thk. Rıza Mu’tî, Osman el-Etyûbî – Yusuf el-Vâbil – el-Velîd b. 
Seyfunnasr. 9 cilt. Riyad: Dârü’r-Râye li’n-neşr ve’t-tevzî’, 1994-2005. 

İbn Bişrân, Ebü’l-Kâsım Abdülmelik b. Muhammed b. Abdullah b. Bişrân el-Bağdâdî. el-
Emâlî. Thk. Ebû Abdurrahman b. Âdil b. Yusuf. Riyad: Dârü’l-Vatan, 1997. 

İbn Ebû Âsım, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. ed-Dahhâk b. Mahled eş-Şeybânî. el-Âhâd ve’l-
mesânî. Thk. Bâsim Faysal Ahmed el-Cevâbire. 6 Cilt. Riyad: Dârü’r-Râye, 1991. 

İbn Ebû Âsım, Ebû Bekr b. Ebî ‘Âsım Ahmed b. Amr b. Ed-Dahhâk b. Mahled eş-Şeybânî. el-
Cihâd. Thk. Müsâid b. Süleyman er-Râşid. 2. Cilt. Medine: Mektebetü’l-Ulûm ve’l-
Hikem, 1409. 

İbn Ebû Âsım, Ebû Bekr b. Ebî ‘Âsım Ahmed b. Amr b. Ed-Dahhâk b. Mahled eş-Şeybânî. es-
Sünne. 2 cilt. Beyrût: el-Mektebetü’l-İslâmî, 1400. 

İbn Ebû Şeybe, Ebû Bekir b. Ebû Şeybe Abdullah b. Muhammed b. İbrâhim b. Osman b. 
Havâstî el-Absî. el-Musannef fi’l-ehâdîs ve’l-âsâr. Thk. Kemâl Yusuf el-Hût. 7 cilt. Riyad: 
Mektebetü’r-Rüşd, 1409. 
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İbn Hacer, Ebü’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî. İthâfü’l-mehere bi-
etrâfi’l-aşere (İthâfü’l-mehere bi’l-fevâidi’l-mübtekire min etrâfi’l-aşere). Thk. Züheyr b. 
Nâsır en-Nâsır. 19 cilt. Medine: Merkezü Hidmeti’s-Sünne ve’s-Sîre, 1994. 

İbn Hacer, Ebü’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî. Lisânü’l-mîzân. 
thkAbdülfettâh Ebû Gudde. 10 cilt. Beyrût: Darü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 2002 

İbn Hacer, Ebü’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî. Telhîsü’l-habîr fî 
tahrîci ahâdîsi’r-Râfiiyyi’l-kebîr. 4 cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1989. 

İbn Hacer, Ebü’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî. el-Metâlibü’l-âliye 
bi zevâidi’l-mesânîdi’s-semâniye. Thk. Sa’d b. Nâsır Abdülazîz v.dğr. 19 cilt. Riyad: 
Dârü’l-Âsıme, 1419-1420/1998-2000. 

İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî. el-Müsnedü’s-sahîh ʿale’t-
tekāsîm ve’l-envâʿ. Thk. Şuayb el-Arnaût. 18 Cilt. Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1988. 

İbn Huzeyme, Ebû Bekr Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sülemî en-Nîsâbûrî. es-Sahîh 
(Muhtasarü’l-muhtasar mine’l-müsned ʿani’n-nebî sallallâhu ʿaleyhi ve sellem bi-nakli’l-
ʿadl ʿani’l-ʿadl mevsûlen ileyhi sallallâhu ʿaleyhi ve sellem min gayri katʿ fi’l-isnâd ve lâ 
cerh fî nâkıli’l-ahbâri’lletî nezküruhâ bi-meşîʾeti’llâhi Teʿâlâ’). Thk. Muhammed Mustafa 
el-A’zamî. 2 Cilt. Beyrût: el-Mektebü’l-İslâmî, 2003. 

İbn Huzeyme, Ebû Bekr Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sülemî en-Nîsâbûrî. Kitâbü’t-
Tevhîd ve isbâtü sıfâti’r-rab. Thk. Abdülaziz b. İbrahim eş-Şehvân. 2 Cilt. Riyad: 
Mektebetü’r-Rüşd, 1994. 

İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd (Mâce) el-Kazvînî. Sünen İbn Mâce. Thk. 
Muhammed Fuâd Abdülbâkî. 2 cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981. 

İbn Mende, Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Muhammed el-İsfehânî. Kitâbü’l-Îmân. 
Thk. Ali b. Muhammed Nâsır el-Fakîhî. 2 cilt. Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1406. 

İbn Muhtâr er-Râzî, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Muzaffer b. el-Muhtâr er-Râzî. 
Hücecü’l-Kur’ân. Thk. Ahmed Ömer el-Mahmesânî. Beyrût: Dârü’r-Râid, 1402/1982. 

İbn Râhûye, Ebû Ya’kūb İshâk b. İbrâhîm b. Mahled et-Temîmî el-Hanzalî el-Mervezî. el-
Müsned. Thk. Abdülgafûr b. Abdülhak el-Belûşî. 5 Cilt. Medine: Mektebetü’l-Îmân, 
1991. 

İbn Şâhîn, Ebû Hafs Ömer b. Ahmed b. Osman el-Bağdâdî. et-Tergîb fî fezâ’ili’l-a’mâl ve 
sevâbi zâlik. Thk. Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmail. Beyrût: Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, 2004. 

İbn Vehb, Ebû Muhammed Abdullâh b. Vehb b. Müslim el-Fihrî el-Mısrî. el-Câmi fi’l-hadîs. 
Thk. Mustafa Hasan Hüseyn Muhammed Ebü’l-Hayr. Dârü İbni’l-Cevzî, Riyad, 
1416/1995. 

İbn Zencûye, Ebû Ahmed Humeyd b. Mahled b. Kuteybe el-Horasânî. Kitâbü’l-Emvâl. Thk. 
Şâkir Zîb Feyyâz. 2 cilt. Riyad: Merkezü’l-Melik Faysal li’l-Bühûs ve’d-Dirâsâti’l-
İslâmiyye, 1986. 
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İbnü’l-A’râbî, Ebû Saîd Ahmed b. Muhammed b. Ziyâd el-Basrî. el-Mu’cem. Thk. Abdül-
muhsin b. İbrâhim b. Ahmed el-Hüseynî. Riyad: Dârü İbni’l-Cevzî, 1997. 

İbnü’l-Arabî, Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Meâfirî. el-Kabes fî şerhi 
Muvatta’i Mâlik b. Enes. Thk. Muhammed Abdullah Veled Kerîm. 3 cilt. Beyrût: Dârü’l-
Garbi’l-İslâmî, 1992. 

İbnü’l-Arabî, Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Meâfirî. Kitâbü’l-mesâlik fî 
şerhi Muvattaʾi Mâlik. Thk. Muhammed b. Hüseyin es-Süleymanî v.dğr. 7 Cilt. Beyrût: 
Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 2007. 

İbnü’l-Ca’d, Ebü’l-Hasen Alî b. el-Ca’d el-Cevherî. el-Müsned. Thk. Âmir Ahmed Haydar. 
Beyrût: Müessesetü Nâdir, 1990. 

İbnü’l-Kayserânî, Ebü’l-Fazl İbnü’l-Kayserânî Muhammed b. Tâhir b. Alî el-Makdisî eş-
Şeybânî. Tezkiretü’l-Huffâz etrâfü ehâdîsi Kitâbi’l-Mecrûhîn li İbni Hibbân. Thk. Hamdî 
Abdülmecîd es-Selefî. Riyad: Dârü’s-Sumay’î, 1994. 

İbnü’l-Mübârek, Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Mübârek b. Vâzıh el-Hanzalî el-Mervezî. 
Kitâbü’z-Zühd ve’r-rekāʾik. nşr. Habîburrahmân el-A’zamî. 2 cilt. Beyrût: Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, ts. 

İbnü’l-Mülakkın, Ebû Hafs Sirâcüddîn Ömer b. Alî b. Ahmed el-Ensârî el-Mısrî. el-Bedrü’l-
münîr fî tahrîci’l-ehâdîs ve’l-âsâri’l-vâki’ati fi’ş-Şerhi’l-kebîr. Thk. Mustafa Ebü’l-Gayt - 
Abdullah b. Süleyman - Yasir b. Kemal. 9 cilt. Riyad: Dârü’l-Hicre li’n-Neşr ve’t-
Tevzî’,1425/2004. 

İbnü’l-Münzir, Ebû Bekr Muhammed b. İbrâhîm b. el-Münzir en-Nîsâbûrî. el-Evsat fi’s-sünen 
ve’l-icmâ’ ve’l-ihtilâf. Thk. Ebû Hammâd Sagîr Ahmed b. Muham-med Hanîf. 11 cilt. 
Riyad: Dârü Taybe1985. 

İbnü’s-Sünnî, Ebû Bekr Ahmed b. Muhammed b. İshâk ed-Dîneverî. Amelü’l-yevm ve’l-leyle 
sülûkü’n-Nebî ma’a Rabbihi azze ve celle ve mu’âşeratühû ma’a’l-ibâd. Thk. Kev-ser el-
Bürnî. Cidde-Beyrur: Dârü’l-Kıble li’s-Sekâfeti’l-İslâmiyye ve Müessesetü Ulûmi’l-
Kur’ân, trs. 

İsmâil b. Ca’fer, Ebû İshâk (Ebû İbrâhîm) İsmâîl b. Ca’fer b. Ebî Kesîr el-Ensârî el-Medenî. 
Hadîsü Alî b. Hucr es-Sa’dî an İsmâîl b. Ca’fer el-Medenî. Thk. Rudeyyân b. Refûd b. 
Rafîd es-Süfyânî. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1418/1998. 

Kastallânî, Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî. İrşâdü’s-
sârî li şerhi Sahîhi’l-Buhârî. 10 cilt. Mısır: el-Matbaatü’l-Kübra’l-Emîriyye, 1323. 

Kelâbâzî, Ebû Bekr Tâcülislâm Muhammed b. Ebû İshâk İbrâhîm b. Ya’kūb el-Buhârî el-
Kelâbâzî. Bahrü’l-fevâid (Meʿâni’l-ahbâr). Thk. Vecîh Kemâleddin Zekî. 2 cilt. Kahire: 
Dârü’s-Selâm, 1429/2008. 
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Abdulkadir MACİT 

Ali CANÇELİK 

GİRİŞ 

İlim geleneğimizde öğüt vermek maksadıyla didaktik tarzda birçok nasihat 
kitabı yazılmıştır. Manzum veya mensur olarak yazılmış olan bu eserlerin manzum 
olanlarına nasihatnâme denilmiştir. İbnü’l-Mukaffa’nın Kelîle ve Dimne, Yûsuf Has 
Hâcib’in Kutadgu Bilig ve Nizamümülk’ün Siyasetnâme adlı eserleri ilk etapta akla 
gelen nasihatnâmelerdir.1 Bu eserler genellikle dinî-tasavvufî-ahlâkî muhtevalı olmuş 
ve ayet, hadis, peygamber kıssaları ve evliya menkıbeleri ile tezyin edilmiştir. Bu 
eserlerden ikisi de ilim, namaz, zekat, sadaka ve bunların faziletleri hakkında 
Kocaelili Ak Ali Efendi tarafından kaleme alınmış olan Câmiu’l-Ahbâr ve Feżail adlı 
mensur eserlerdir. 

Kocaelili Ak Ali Efendi 

Yaşadığı devir Osmanlı Müellifleri’nde 1168/1754 olarak gösterilen Ak Ali 
Efendi, anlaşılacağı üzere 18. yüzyılda yaşamıştır. Hakkında kaynaklarda çok az bilgi 
bulunan ve Ak Baba diye bilinen Ali Efendi’nin Kocaelili olduğu ifade edilmektedir. 
Yine kabrinin bugün Yunanistan’ın Gevgili kazasının Novatya nahiyesinde bulun-
duğu ve ahali arasında Akbaba adiyle tanındığı rivayet edilmektedir. Ayrıca Gazi 

                                                                 
  Dr. Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Siyer-i Nebî ve İslam Tarihi Anabilim 

Dalı, abdulkadir.macit@kocaeli.edu.tr 
  Dr. Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk 

Edebiyatı Anabilim Dalı, ali.cancelik@kocaeli.edu.tr, alicancelik@gmail.com 
1  Bu hususta detaylı bilgi için bk. Pala, İskender, “Nasihatnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32: 409-410. 
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Evrenos Bey tarafından evkaf-ı ihya olunan camii şerifte imamlık vazifesi yaptığı 
belirtilmektedir.2 

Eserleri 

Fezâil 

Ak Ali Efendi’nin 1168 (1755) yılında akaide ve vaaza dair kaleme aldığı Feżail 
adlı eser kısmen akaid ve kısmen mev’ızadan bahseden üç bab üzerine tertiplenmiş 
Türkçe bir eserdir.3 Esere dair kaleme aldığı makaleden müstağni kalamayacağımız 
Eliaçık’ın da belirttiği gibi, Ak Ali Efendi’nin, ibadetlerin faziletlerini anlattığı için 
Fezâil adını verdiği ve ilmihal ağırlıklı konuların nasihat üslubuyla anlatıldığı bu 
mensur eserin yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerinde bilinen 25 adet yazma nüshası 
olup bu duruma bakılarak bu eserin çok okunan önemli bir kitap olduğu rahatlıkla 
söylenebilir.4 Ortalama 120-150 yaprak tuttuğu bu eser,5 bazı nüshalarda yine Ak Ali 
Efendi tarafından yazılmış olan Câmiü’l-Ahbâr adlı risale ile birlikte bulunmaktadır. 
Bu eserin nüshası pek çok kütüphanede mevcuttur.6 

Câmiu’l-Ahbâr 

Ak Ali Efendi’nin Câmiu’l-Ahbâr adlı eseri 20 yapraklık bir nasihat ve ilmihal 
kitabıdır.7 Önceki satırlarda belirttiğimiz üzere halka öğüt vermek amacıyla didaktik 
bir mahiyette yazılan8 Câmiu’l-Ahbâr’ı beş babta tasnif edebiliriz. Bunlar: Namaz, 
aile hayatı, ilim, Kadir gecesinin hikmetleri ve Aşure gününün ehemmiyetidir. 

Kendisi üzerinde konuşmaya çalıştığımız bu eserin başında hamdele salvele ve 
tevhîdî konular Arapça olarak anlatıldıktan sonra Türkçe giriş bölümü gelmekte ve 
öncelikle namaz mevzusu anlatılmaktadır. Namaz hususunda ilk olarak namazın 

                                                                 
2  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri (İstanbul: Meral Yayınevi, 1972), I: 242. 
3  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, I: 243; Ak Ali Efendi, Fezâil, Konya Bölge Yazma 

Eserler Kütüphanesi, 07 El 2560/1; M. Yaşar Kandemir, “Fezâil”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 12: 530. 

4  Muhittin Eliaçık, “Kocaelili Ak Ali ve Fezâil Adlı Nasihat Kitabı”, Uluslararası Karamürsel Alp ve 
Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II. Ed. Haluk Selvi, M. Bilal Çelik, Ali Yeşildal, (Kocaeli: Pelikan Basım, 
2016), I: 1933-1934. 

5  Ak Ali Efendi, Fezâil, Elmalı Halk Kütüphanesi, 002560, 1890, 1b-150b. 
6  Eliaçık, bu mensur eserin yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerinde bilinen 25 adet yazma nüshasının 

olduğunu nakletmektedir (Eliaçık, “Kocaelili Ak Ali ve Fezâil Adlı Nasihat Kitabı”, I: 1933-1934). 
7  Ak Ali Efendi, Fezâil, Elmalı Halk Kütüphanesi, 002560, 1890, 151b-170b. 
8  Eliaçık, “Kocaelili Ak Ali ve Fezâil Adlı Nasihat Kitabı”, I: 1933. 
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sonrasında Ayetü’l-Kürsi’nin okunmasının ve tesbihat yapılmasının hikmetleri9 ve 
cemaatle namazın ehemmiyeti10 izah edilmiştir. Bu husus, peygamber kıssaları, 
sahabi ve evliya menkıbeleri ile tezyin edilen nasihatnâmelerin özelliğine muvafık bir 
şekilde önceki peygamberler ile bağlantısı kurularak izah edilmiştir. Bunlar arasında 
Hz. Yakup,11 Hz. İsa12 ve Hz. Musa13 kıssaları dikkat çekmektedir. Son olarak 
cehenneme girecek olan beş kişi,14 yine namaz konusu ile irtibatlı bir şekilde 
aktarılmaktadır. 

İkinci bab, aile hayatını ve karı-kocanın hak ve hukukunu (hukuku’z-zevce) 
ihtiva etmektedir. Bu konu içerisinde; evlilerin hak ve hukuku,15 beş kişinin cennetlik 
olmasına kefil olunması,16 üç kadının cennette Hz. Fatıma ile olması,17 cimanın 
mekruh olduğu yedi vakit,18 erkeğin kadın,19 çocuğun anne-babası (hukuku’l-veled 
ale’l-valideyn)20 ve komşunun komşu üzerindeki hakları (hukuku’l-câr)21 yer almak-
tadır. Ayrıca metinde kıyamet gününde arşın gölgesinde olacak üç kişi22 de bu konu 
bağlamında ifade edilmektedir. Üçüncü bab, başlığı olan ilim hususunda âlime 
hürmet edilmesinin gerekleri (hukuku’l-ulema) üzerinde durulmaktadır.23 Bu bab, 
ilmin ve alimin faziletine, alimin ziyaret edilmesine dair birçok hadis ve konuyla 
ilgili çeşitli rivayet, hikayet, haber vs. ile birlikte anlatılmıştır. Dördüncü bab olan 
“Fezail-i leyleti’l-kadr” başlığı altında Kadir gecesinin faziletleri izah edilmektedir.24 
Son babda ise Aşura gününün faziletlerinden bahsedilmektedir.25 

                                                                 
9  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, Elmalı Halk Kütüphanesi, 002560, 1890, 152b-153a. 
10  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 152b, 156b, 157a-b. 
11  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 151b. 
12  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 152a-b. 
13  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 157a-b, 161a. 
14  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 160b-163b. 
15  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 163b-164b. 
16  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 164b. 
17  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 165a. 
18  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 166a-b. 
19  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 166b-167a. 
20  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 167a. 
21  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 167b. 
22  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 168b. 
23  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 168b-169a. 
24  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 169a. 
25  Ak Ali Efendi, Câmiu’l-Ahbâr, 172a-b, 173a. 
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Eserin kaynakları 

Namaz, aile hukuku, ilim, Kadir gecesinin faziletleri ve Aşura gününün ehem-
miyetini okuyucuya nasihat üslubuyla anlatan Câmiu’l-Ahbâr’da kaynak olarak 
genellikle hadisler yer almış, ayrıca ayetler, çeşitli rivayetler, peygamber kıssaları, 
hikayet ve haberlerle muhtelif fıkıh ve fetva kitapları kullanılmıştır. Eserde yer alan 
beş babta 3 ayet, 3 kudsî hadis, 45 hadis, 3 peygamber kıssası (Hz. Yakup, Hz. İsa Hz. 
Musa), 20 hikâye, nakil ve rivayet (İmam Gazali’nin gibi alimlerin görüşleri) 
kullanılmıştır. Eserde yer alan hadislerin bazıları ibadetleri teşvik tergib maksadıyla 
kullanılmış olup aralarında zayıf olanlar da bulunmaktadır. 

Sonuç 

Kocaelili Ak Ali Efendi tarafından yazılan Câmiu’l-Ahbâr eseri, ilk etapta fark 
edileceği üzere klasik Osmanlı ilmihal ve nasihat eserlerinde hâkim olan bir lisan ve 
üslup ile kaleme alınmıştır. Bu eser onun Yunanistan’da cami imamı olarak görev 
yaparken halkı irşat etmek amacıyla yazılmıştır. Eserinde kullandığı kaynakların 
çoğunun, halka öğüt vermek amacıyla yazılmış, tasavvufî konuların sıkça geçtiği 
ancak zayıf hadisler yönünden de zengin bulunan kitaplardan oluştuğu fark edilen 
bir husustur. Bu yüzden eserde geçen birçok rivayet, haber, hikayet vs.nin hususen 
tahkik ve tashihe muhtaç bulunduğu söylenebilir. 
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KARA VEYS EL-KOCEVÎ’NİN KAVSU KUZAH RİSALESİNİN 
TAM METİN TAHKÎKLİ NEŞRİ 

Ramazan ŞAHAN 

GİRİŞ 

Karaveys el-Kocevî’nin el yazma eseri1 “Risâletu kavsi kuzah / قزح قوس رسالة ” adlı 

eseri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: 

Birinci bölümde müellif ve eseri hakkında ulaşabildiğimiz bilgiler sunulacak, 

İkinci bölümde risalenin tahkik ve tenkîdi (edisyon kritiği) yapılacak, 

Üçüncü bölümde ise risalenin tam metni yer alacaktır. 

Bu eser üzerinde yapacağımız çalışmayla öncelikle bu eseri ilim dünyasının 
takdirine sunmak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın Kocaeli’nin kültür 
tarihine bir katkı sunacağı ümidindeyiz. 

I. HAYATI VE İLMİ ŞAHSİYETİ 

Müellif hakkında çok ayrıntılı bilgi elde edilememiş ise de risalenin sonunda 
ismi geçen Sinan Paşa’dan2 (ö. 891/1486) ötürü müellifin IX. hicrî / XV. milâdî 
asırda yaşadığı, eserin de bu asrın ikinci yarılarında dönemin geleneksel adetlerine 
göre ilmi bir heyet önünde sunulduğu ve risalenin üzerindeki “Risâletu kavsi kuzah li 

                                                                 
  Dr. Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap dili ve Belagati ABD Öğretim 

Üyesi, ramsahan@gmail.com. https://orcid.org/0000-0002-7277-4795. 
1  Karaveys el-Kocevî, Risâletu kavsi kuzah, Süleymaniye, Şehid Ali Paşa Kütüphanesi, 002844, 133a-

135b. 
2  İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’in oğlu olan Sinan Paşa 1440 –1486 yılları arasında yaşamıştır. 

Geniş bilgi için bk. Aylin Koç, “Sinan Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: 
TDV Yayınları, 2009), 37: 229-231. 
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Mevlânâ Kara Veys el-Kocevî / القوجوي و ي س قـ ر ه ل م والنا قزح قوس رسالة ” künyesinden eserin 

müellife ait olduğu, müellifin de İzmitli olduğu anlaşılmaktadır. 

Müellif, giriş kısmında bu konuyu izah ederken yanında Cürcânî’nin Şerhu’l-
Mevâkıf3 adlı eserinden başka kaynağın olmadığını belirtmektedir. Seyyid Şerîf 
Cürcânî’nin (ö. 819/1413) vefat tarihi de dikkate alındığında ondan belli bir zaman 
sonra bu ilmî müzakerelerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Cürcânî mezkûr eserinde 
astronomi ilimlerine geniş ölçüde yer vermiştir. 

Bilim tarihi sürecinde insanoğlunun dikkatini çeken ve onu meşgul eden 
meteoroloji olaylarından biri de “Gök kuşağı”4 meselesidir. Özellikle Fatih Sultan 
Mehmet Han döneminde çeşitli ilim meclislerinde bu konu konuşulur, müzakere 
edilir olmuştur. Ancak yansımalar, açılar, geometrik şekiller bu günkü kadar net 
anlaşılmadığı için risalenin giriş kısmında da belirtildiği gibi müellif Karaveys el-
Kocevî’den bu konuyu aydınlatmak üzere bir risale yazması istenmiş, o da bu risaleyi 
kaleme almış ve devrin meşhur âlimleri arasında ismi geçen Sinan Paşa’nın huzu-
runda bu eserini sunmuştur.5 

İslam Ansiklopedisi’nin “İlm-i Menâzır” maddesini yazan İhsan Fazlıoğlu ko-
numuza dair şu bilgileri sunmaktadır: “Osmanlı ilm-i menâzırında gök kuşağı konusu 
üzerinde özellikle durulduğu görülür. XV. yüzyıl ulemasından Nalbantzâde Hüsâ-
meddin Tokadî, Hocazâde Muslihuddin Efendi, Mollazâde Rûmî ve Üveys Kocevî, 
birer risâle kaleme alarak gök kuşağının oluşumunu ve özelliklerini incelemişlerdir. 
Bunlardan sonuncusu Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’ındaki bilgileri 

                                                                 
3  Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî Seyyid Şerîf Cürcânî, Şerhu’l- Mevâkıf (Mısır: Matbaatu’s-

Saade, 1325/1907). Farklı baskıları olan Cürcânî’nin (740/1340-819/1413) Şerhu’l-Mevâkıf adlı eseri, 
Ömer Türker tarafından 3 cilt halinde Türkçe’ye de çevrilmiştir. (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı, 2015). Ancak müellif kavsu kuzah konusunu izah ederken Cürcânî’den istifade 
etmekle birlikte, müellifin yazdığı risâlenin Cürcânî’nin eseriyle bir alakası yoktur. Cürcânî’nin 
eserinde de “kavsu kuzah” kelimesi sadece iki yerde geçmektedir. Bk. Cürcânî, Şerhu’l- Mevâkıf, 7: 
212-217; Cürcânî, Mevâkıf Şerhi, çev. Ömer Türker (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, 2015), 2: 1129-1131 (1611-1613. md.). 

4  Gök Kuşağı ile ilgili tarih boyunca yapılan çalışmalar için bkz. Hüseyin Gazi Topdemir, “Gök 
Kuşağı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 14: 122-123. 

5  Karaveys el-Kocevî, Risâletu kavsi kuzah, 135b. 
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kullanması açısından önemlidir; bu durum kelâm eserlerinin ilm-i menâzır için 
kaynak teşkil ettiğini göstermektedir.6 

Önemli bir duruma vurgu yaptığı için naklettiğimiz bu bilginin ardından şunu 
belirtmekte fayda vardır. Karaveys el-Kocevî her ne kadar “Bu konuyu izah ederken 
yanımda Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf adlı eserinden başka kitap yoktu…” demiş olsa 
da yazmış olduğu risalenin birebir Şerhu’l-Mevâkıf adlı eserden alındığını düşünmek 
yanlış olur. Zîra metinler karşılaştırıldığında bu eserin yazımında sadece ilgili 
eserden de istifade edildiği anlaşılmaktadır. Ancak risâlenin Şerhu’l-Mevâkıf adlı 
eserle birebir alakası yoktur.7 Esâsen bu esere metin olarak kaynaklık teşkil eden 
Mollazâde’nin “Kavsu kuzah” adlı eseridir. Karaveys el-Kocevî aşağıda ayrıntısını ve 
metnini sunacağımız bu eserin kendince kapalı ve anlaşılması zor kısımlarını izah 
etmektedir.8 

Risalede gök kuşağının nasıl oluştuğuna dair bilgi verilirken konunun daha iyi 
anlaşılması için su, ayna, billur gibi parlak yüzeyler ve yansıtıcı cisimlerden örnekler 
vermekte, ışınların geliş ve yansımalarından oluşan açılarla gökkuşağını izah etmeye 
çalışmaktadır. 

                                                                 
6  İhsan Fazlıoğlu, “İlm-i Menâzır”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2000), 22: 131. 
7  Cürcânî’nin eseri Îcî’nin Mevâkıf adlı eserinin şerhidir. Îcî, Mevâkıf adlı eserinde “Belirli bir özelliği 

olmayan karışımlar” (القسم الرابع يف املركبات اليت ال مزاج هلا) konusunu anlatırken kavsu kuzah’tan/gökku-
şağından da bahsetmektedir. Bk. Adududdin Abdurrahman b. Ahmed el-Îcî, el-Mevâkıf, thk. 
Abdurrahman Umeyre (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1997), 2: 596-604. ] املركبات الىت هلا نفسالقسم الثالث [  

8  Mollazâde ya da Mevlânazâde diye bilinen Ahmed b. Mahmud el-Herevî’nin “Şerhu Hidayeti’l-
hikme” diye meşhur bir eseri vardır. Hidâyetü’l-hikme adlı eser ise mantık ilmine dair “Îsâgûjî” adlı 
eserin de sahibi olan Esîrüddîn el-Ebherî adlı müellife aittir. Mollazâde el-Herevî Hicrî 8/14. 
yüzyılda yaşamış olup eserinin tahkik ve tahlîli Abdullah Yormaz tarafından doktora tezi olarak 
çalışılmıştır. Bk. Abdullah Yormaz, Mevlânâzâde’nin Hidâyetü’l-hikme Şerhi Tahkik ve Tahlil 
(Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi / 2010). Bu eserin 203-204. sayfalarında kavsu kuzah izah 
edilmektedir. İSÂM kayıtlarında bu eserin bir el yazma nüshası şu adreste gösterilmektedir. 
Mevlânâzâde Ahmed b. Mahmûd el-Herevî el-Harziyanî, Şerhu Hidâyeti’l-hikme. -- [y.y.] : Yazma, 
889 (1483). KHK788 (Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi). Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürlüğü’nde, Kon 3293/3 numaralı bölümde Mollazâde ferağ kaydıyla müstakil olarak bulunan 
“Risale fî kavsi kuzah” adlı eser, Abdullah Yormaz’ın tahkik ettiği şerhteki bölümün aynısıdır. 
Dolayısıyla Karaveys el-Kocevî’nin izâh ettiği “Kavsu kuzah risâlesi” Mevlânâzâde ya da Mollazâde 
diye bilinen Ahmed b. Mahmûd el-Herevî’nin Hidâyetü’l-hikme şerhi’nde yer almakta olup ilgili 
eserdeki gökkuşağıyla ilgili bölüme yazılmış bir hâşiye olarak değerlendirilebilir. 
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Risale ilmi heyet huzurunda bir sunum olduğu için, zaman zaman konunun 
akışı kesilip bazı geometrik şekil ve kavramlarla ilgili tanıtıcı açıklayıcı bilgiler 
sunulmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması için optik ilmini ilgilendiren önemli 
kavramlar tek tek tarif edilirken, zaman zaman Arap diline ait gramer konularına da 
yer verilmektedir. 

II. RİSALENİN TAHKÎK VE TENKÎDİ (EDİSYON KRİTİĞİ) 

Risalenin metnine geçmeden önce risale hakkında genel olarak şu tanıtıcı 
bilgileri sunmak isteriz: 

Astronomi alanında Arapça yazılmış olan Risale fi kavsi kuzah adlı eser 
Karaveysî el-Kocevî’ye ait olup Süleymaniye Şehid Ali Paşa Kütüphanesi’nde 002844 
numaralı ve 133-135 varaklar arasındadır. Basım yeri ve tarihi yoktur. Bu bilgilerin 
daha net anlaşılması için tablo halindeki şekli şudur: 

Koleksiyon Adı Demirbaş No Eserin Müellifi Eserin Adı Varak No 

Süleymaniye 
Şehid Ali Paşa 

002844 Karaveysî el-Kocevî Risale fi Kavsi kuzah ts. vr. 133-135 

Müellifin bu risalesi aslında Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü, 42-Kon 
3293/3 nolu bölümde bulunan, Mollazâde’nin “Risale fi kavsi kuzah” adlı eserinin 
haşiyesidir. Çünkü bahsi geçen bu risâle Ebherî’nin Hidâyetu’l-hikme adlı eserine 
yazılan, Mollazâde’nin Şerhu Hidâyeti’l-hikme adlı eserindeki bir bölümün izahından 
ibarettir. Bu nedenle biz önce Karaveys el-Kocevî’nin risâlesine kaynaklık teşkil eden 
metni ve şerhi sunduktan sonra “Kavsu kuzah Risâlesi” hakkında da kısaca ma’lumât 
verip eserin metnini tahkikli olarak sunmak istiyoruz. 

Karaveys el-Kocevî’nin “Risâletu kavsi kuzah” adlı eseri bir şerhe yazılmış 
hâşiyedir. Şerh, Mollazâde el-Herevî’ye ait olup o da Esîruddin el-Ebherî’ye ait olan 
“Hidâyetu’l-hikme” adlı eserdeki kısa bir metnin izahıdır. 

Ebherî, Hidayetu’l-hikme9 adlı eserinin 3. bölümünde çeşitli tabiat olaylarından 
bahsederken Kavsu Kuzah’ın (Gökkuşağı) nasıl oluştuğuna dair de bilgi veriyor. 

                                                                 
9  Hidâyetü’l-hikme adlı eser Mantık, Tabi’iyyat ve ilahiyat olmak üzere üç ana bölümden 

oluşmaktadır. Her bölüm Fenn ve Fasıl adlarıyla alt başlıklara ayrılmaktadır. Eserin sonunda 
‘Hatime’ başlığıyla ahiret hallerinden bahseden bir bölüm de bulunmaktadır. 
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Mollazâde el-Herevî ise “Şerhu Hidâyeti’l-hikme” adlı eserinde bütün bu olayları tek 
tek izah ederken “onlardan biri de şudur (ومنها)” şeklinde konuya giriş yapmaktadır. 

Konumuzla alakalı risâlenin hamdele ve salveleye yer vermeden direkt “Onlardan 
biri de gökkuşağıdır ( قزح قوس ومنها )” tarzında başlamasının sebebi budur. Çünkü bu 

eser başlı başına özel bir risâle olmayıp hacimli bir eserin içindeki bir bölümünün 
izahından ibarettir. 

Esîrüddin el-Mufaddal b. Ömer b. el-Mufaddal es-Semerkandî el-Ebherî’nin (ö. 
663/1265) “Hidayetü’l-hikme”10 adlı eserindeki11 bir bölümde geçen kavsu kuzahla 
ilgili metin şudur:12 

ي ة   أجزاء   يف النري ضوء ارتسام من حتدث إمنا فهي قزح قوس وأما ا واختالف مستديرة ، ر ش   بسبب ألوا
  .املختلفة الغمام ولون النري ضوء اختالف

İbn Sina geleneğinin XIII. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden olan Esîrüddin 
el-Ebherî’nin (663/1265) Hidayetü’l-hikme adlı eseri ayrıca Abdullah Yormaz tara-
fından tahkikli bir şekilde neşredilmiştir.13 

  

                                                                 
10  Ebherî’nin mantık ilmine dair “Îsâgûjî” adlı eserinden sonra en çok tanınan ikinci eseri olan 

Hidâyetü’l-hikme, mantık, fizik ve metafizik konularını ele almaktadır. İslam dünyasındaki ilim 
merkezlerinde en fazla okunan, üzerine şerh ve haşiyeler yazılan bir eserdir. Ebherî ve eserleri 
Osmanlı Devleti öncesi dönemdeki ilim ve kültür hayatında belli bir öneme sahip olsa da gerçek 
anlamda ilgiyi ve önemi bu dönemde kazanmıştır. Hidâyetü’l-hikme hikmet (felsefe) sahasında 
Osmanlı medreselerinin vazgeçilmez temel ders kitabı olmuştur. Ebherî hakkında geniş bilgi için 
bk. Abdulkuddüs Bingöl, “Ebherî, Esîrüddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: 
TDV Yayınları, 1994), 10: 75; Abdullah Yormaz, “Muhalif Bir Metin Nasıl Okunur? Osmanlı 
Medreselerinde Hidayetü’l-hikme”, Divan İlmi Araştırmalar, 18 (2005/1), 175-192. 

11  Bu eser hakkında geniş bilgi için bkz. Abdullah Yormaz, “Muhalif bir metin nasıl okunur? Osmanlı 
Medreselerinde Hidâyetü’l-hikme”, 175-192. [Bu makale aynı kişinin yüksek lisans tezinin bazı 
bölümleri geliştirilerek kaleme alınmıştır; bk. Abdullah Yormaz, Ebherî’nin Hidayetü’l-hikme’si ve 
Osmanlı-Türk Düşüncesindeki Yeri (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2003), 1-13, 36-40. 

12  Abdullah Yormaz, “Hidâyetü’l-hikme’nin Tahkikli Neşri”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 
Dergisi 34 (2008/1), 178. (el-Kısmu’s-Sânî fi’t-Tabîiyyât / el-Fennu’s-Sâlis fî’l-Unsûriyyât / el-Faslu’s-
Sânî: Faslun fî Kâinati’l-Cevvi/Meteoroloji) 

13  Bu metin, Abdullah Yormaz tarafından hazırlanan Ebherî’nin Hidayetü’l-hikme’si ve Osmanlı Türk 
Düşüncesindeki Yeri başlıklı yüksek lisans tezinin (2003, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü) bir 
bölümünü oluşturmakta olup yine Abdullah Yormaz tarafından, “Hidâyetü’l-hikme’nin Tahkikli 
Neşri” adıyla M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 34 (2008/1), 145-202. sayfalarda neşredilmiştir. 
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Hidâyetü’l-hikme üzerine pek çok şerh ve hâşiye yapılmıştır.14 Bunlar arasında 
en değerlilerinden biri de Mevlânâzâde diye bilinen Ahmed b. Mahmud el-Herevî el-
Herziyânî’ye aittir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Herevî’nin h. 8/m. 14. 
asırda yaşadığı tahmin edilmektedir.15 

Karaveys el-Koacevî işte bu şerhte yer alan bir bölüm üzerine haşiye yazmıştır. 
Amacı bu şerhte yer alan bilgilerin daha da anlaşılır hale gelmesidir. Burada önce 
Herevî’ye ait olan şerhin metni (altı çizili olarak) verilecek, daha sonra da Karaveys 
el-Koacevî’nin haşiyesi verilerek, nerede ne tür izahlar yapmış olduğu gösterilecektir. 
Şerh ile haşiyenin birbirinden ayırt edilebilmesi için bu metin Kocevî’nin haşiyesinde 
de yine mavi renkle yer alacaktır. 

Herevî’ye ait şerhin metni şu şekildedir: 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

، قوس   ومنها ي ة   أجزاء   وقوع ا اإلحساس وسبب قزح   يف األفق فوق باالتصال م ت ح د ة   غري   متقاربة   شف افة   ر ش 
 وبالعكس منه الغرب ناحية يف األجزاء   تلك كانت األفق من الشرق ناحية يف كانت لو حبيث الشمس مقابلة
 س ح اب   أو جبل من كثيف   جسم   ق د ام   لوقوعها عليها الواقعة   األشعة عنها تنعكس ال م ص ق ل ة   بال م رايا شبيهة
 عند األشباح وحكاية .عنها األشعة انعكاس يف كال م ر آة   يصري والزجاج ك ال ب ل ور   الشف اف اجلسم فإن .م ظ ل م  
 من قريبة   الشمس يكون عندما ال مذكورة الصفة على الرشية األجزاء تلك وقوع ويكون كثيف جسم أمام وقوعها
 سخونة   بأدىن   سريعا تتحلل ل ل طافت ها اجلو   يف الكائنة على الرشية األجزاء ألن .جد ا عنه مرتفعة   غري   األفق ذلك

يب ها  بأن   الشمس سطح   إىل منها البصري   الشعاع   ينعكس و ضع   على األجزاء تلك وتكون .الشمس ارتفاع من ت ص 
 زاوية ينطبق حبيث الشمس وبني بينه الواصل ال مستقيم اخلط على منها واحد كل من كسال منع الشعاع ينطبق

 .االنعكاس لزاوية اآلخر الضلع مع ال مذكور اخلط ا حتيط اليت الزاوية على الشعاع ل زاوية ال مساوية االنعكاس
                                                                 
14  Mevlânâzâde diye bilinen Ahmed b. Mahmud el-Herevî el-Herziyânî 8/14. yy’da Ebherî’nin 

Hidâyetu’l-hikme adlı eserine yazdığı şerh ilk şerhler arasında yer almaktadır. (Abdullah Yormaz, 
Doktora Tezi, 6). Mevlânâzâde’nin bu şerhine Osmanlı döneminde Kadızâde Salâheddin Musa b. 
Mahmûd (ö. 835/1431), Hızırşah b. Abdullatif el-Menteşevî (ö. 853/1449), Fatih Sultan Mehmed 
döneminin ünlü âlimlerinden Hocazâde diye tanınan Muslihuddin Mustafa b. Yusuf el-Bursevî (ö. 
893/1488), II. Bayezid’in hocası Salahaddin (ö. 929/1523) ve Muhammed b. Mahmud el-Muğlavî el-
Vefaî (ö. 940/1533) tarafından hâşiyeler yazılmıştır. Bk. Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Katip 
Çelebî, Keşfü’z-zünun ‘an esami’u’l-kütüb ve’l-fünûn (İstanbul: 1972), 2: 2029-2030. Abdullah 
Yormaz’ın Doktora Tezinde de 13-20 sayfalar arasında bu esere dair yazılan şerh ve haşiyelerle ilgili 
uzun bir liste sunmaktadır. 

15  Abdullah Yormaz, Mevlânâzâde’nin Hidâyetü’l-hikme Şerhi Tahkik ve Tahlil, 21. 
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نا لو حبيث االستدارة هيئة على الواقعة األجزاء   تلك ويكون ر ج   تلك من واحد إىل مستقيما   خطا   الشمس من أ خ 
 اجلزء   عند الكائن   ط رف ه م ن   ال مرتسمة   الدائرة   مر ت   .الشمس ارتفاع بدائرة ال مار   األ  ف ق   ق ط ر   على وأدرناه األجزاء،
 الشمس   اإلنسان   واستدبر   ال مذكورة الشرائط على األجزاء   تلك وجود   اتفق فإذا .األجزاء تلك مجيع على ال مذكور  

 دون الشمس ضوء   منها واحد كل   فيؤدي الشمس سطح إىل عليها الواقعة البصرية األشعة انعكست إليها ناظرا  
س   الشمس شكل   منها كل   أد ى لو إذ .شكل ها  )ك ل  ( يف حي  س   كما بتمام ه الشمس   شكل   منها كل   من أل  ح 
  .ال مختلفة األلوان يف الكائنة ال مياه من واحد

 األجزاء تلك من واحد كل أن هو ضوء ها بل الشمس شكل   يؤدي ال منها واحد كل   أن   يف والسبب
ر م   إىل بالنسبة الصغرية كال مرآة   .الشمس )قرص( ج 

د ا ص غ ر ت   إذا وال مرآة   يط   ال حبيث ج   يبقى ب ل   ال مرئي بسطح عنها ال منعكس ال مخروطي الشعاع قاعدة حت 
ا عنها، خارج   شيء   السطح من ا ضوؤها بل ال مرئية شكل حتكي ال فإ  األجزاء   تلك من فري ى .فقط ولو

ستدراة    ارتفاعها حبسب عنه منتقصة   األفق من الشمس   قرب   عند النصف من قريبة   دائرة   من قوسا   تالقيها هيئة   ال 
 حبسب األلوان   خمتلفة   ارتفاعها حبسب الطرفـ ني   من الشمس إىل األشعة منها تنعكس اليت األجزاء النتقاص
 كما ال مرئي لون   )حتكي ال( تؤدي ال ال ملونة   ال مرآة   إذ .األجزاء تلك يف الظاه ر   الل ون   مع الشمس ضوء اختالط

 خمتلط ا مش وب ا لون ه يـ ر ى ال ملونة ال مرآة يف الناظر فإن ال مرئي، لون ومن نفسها لون من مركب ا لون ا يـ ؤ دي بل هو هو
 مع قزح قوس هي ا اإلحساس سبب من ذكرنا ما مع املذكورة القوس فهذه .التجربة   عليه تدل ال مرآة تلك بلون
  .سببها

 ١٦ .عليه قرئ وقد .رمحه زاده مال

Herevî, bu şerhinde Ebherî’nin metnini “Dedi ki/قال” lafzıyla verirken kendi 

görüşlerini “Ben de derim ki/أقول” şeklinde vermekte, eser baştan sona böyle devam 

etmektedir. 

Ebheri “Faslun fî Kâinâti’l-Cevvi/Atmosferde Meydana Gelen Olaylar Hakkında 
Bir Bölüm” diyerek meteorolojik olayları açıklarken önce bulut ve yağmurla ilgili, 
sonra gök gürültüsü ve şimşek, daha sonra rüzgârlar, arkasından da gök kuşağı hak-
kında bilgi verir. Sonra da hâle, kayan yıldız, zelzele ve pınarların fışkırması hakkın-
da bilgi verir. 

                                                                 
16  Mollazâde’nin asıl eseri “Şerhu Hidâyeti’l-hikme” olup kavsu kuzah ile ilgili bölüm ayrı bir risâle 

yapıldığı için “Bu risâle kendisine okunmuş, kontrol edilmiştir” kaydı oldukça önemlidir. 
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Ebherî’nin vermiş olduğu bu özlü bilgileri Mollazâde el-Herevî şerh edip her 
birini tek tek ele alıp inceler. Her bir maddeyi “ve minhâ/onlardan biri de şudur:…” 
diyerek açıklar. Bu metodu takip ederken sıra gökkuşağına gelince “ve minhâ kavsu 
kuzahin …/onlardan biri de gök kuşağıdır…” diyerek gökkuşağıyla ilgili bilgiler 
sunar.17 

Karaveys el-Kocevî, risâlenin giriş kısmında hamdele, salveleden sonra risalenin 
yazılış sebebini açıklarken bu zor konu hakkında yeterince hâşiye olmadığı için bazı 
arkadaşların (talebelerin) kendisinden bir hâşiye yazmasını istemeleri üzere bu 
risaleyi kaleme aldığını belirtir. Bu açıklamalardan sonra “Şarih dedi ki: …..” diye 
başlayıp “ve minhâ kavsu kuzahin …/onlardan biri de gök kuşağıdır…” diye izah 
etmeye çalıştığı metin Mollazâde el-Herevî’ye ait bir şerhtir.18 Karaveys el-Kocevî’nin 
risâlesi işte Mollazâde el Herevî’nin bu şerhine yazılmış bir hâşiyedir. 

Kavsu kuzah risâlesi مرتبطة   الكائنات خلق الذي هللا احلمد العون   وبه الرحيم الرمحن اهللا بسم 
العلى بالسموات  ifadesiyle başlayıp األوراق مت  ifadesiyle tamamlanmıştır. Bu ferağ kaydına 

göre eser 133a-135b varakları arasında bulunmaktadır. 

Eserin sayfaları tam olmakla birlikte bazı kelimelerin okunuşunda ve anlamlan-
dırmada sıkıntılar mevcuttur. Ayrıca astronomi ve optik ilmi gibi anlaşılması kolay 
olmayan konularda bir de noktalama, hareke ve imla-inşâ kurallarının olmadığı 
düşünülürse bu eseri tahkik edip tenkidli neşrinin çok da kolay bir iş olmadığı 
anlaşılacaktır. 

Bu yüzden risâleyi tekrar tekrar okuduk, gerekli yerlere hareke ve noktalama 
işaretleri koyduk. Ayrıca zor okunan kelimeleri karşılaştırmak için müellifin kendile-
rinden etkilendiğini düşündüğümüz şu iki risaleden de istifade ettik. 

1. Hocazade, Muslihuddin Mustafa b. Yusuf b. Salih el-Bursevi, (ö. 893/1488), 
Mukaddime seb’in fi ma’rifeti kavsi kuzah, Süleymaniye, Kılıç Ali Paşa, 001040, ts., 
Yazma, 77-78 vr.19 

                                                                 
17  Abdullah Yormaz, Mevlânâzâde’nin Hidâyetü’l-hikme Şerhi Tahkik ve Tahlil, 203-204. 
18  Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’nde, Kon 3293/3 numaralı bölümde Mollazâde ferağ 

kaydıyla müstakil olarak bulunan “Risale fî kavsi kuzah” adlı eser, Abdullah Yormaz’ın tahkik ettiği 
şerhteki bölümün aynısıdır. 

19  Risâlenin müellifi Kara Veys el-Kocevî aynı zamanda Hocâzede’nin şu eserinin de müstensihidir: 
Hocazade (838-893/1434-1488), Haşiye ala Şerhi Hidayeti’l-hikme li-Mollazâde, Müstensih: Veys el-
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Bu eser Ali Akbar Ziaee tarafından tahkik edilip “Hâzihi risâletun fî beyâni 
mukaddimâti seb’in tehtâcu fî ma’rifeti kavsi kuzahin ilâ ma’rifetiha” adıyla neşredil-
miştir.20 

2. Sinân Paşa Yûsuf b. Hızır Bey (844-891/1440-1486), Hâşiye alâ risâle fî kavsi 
kuzah, Müstensih: Veys el-Kocevî, Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, 19 Hk 
1118/5. 143a-147b. 

Bu iki eserden de istifade yoluyla risâlede okunması ve anlaşılması zor olan 
yerleri tespit edilip gerekli yerlere hareke, noktalama ve imla işaretleri konulmuştur. 

Esâsen Karaveys el-Kocevî’nin risâlesiyle birkaç kelime eksiği veya ziyadesiyle 
Sinan Paşa nüshasının aynısıdır. Biz risâleyi tahkik ederken Karaveys el-Kocevî nüs-
hasını esas almakla beraber Sinan Paşa nüshasındaki farklılıklara da dipnotlarda işa-
ret ettik. Sinan Paşa nüshasının başlığındaki “Hâşiye” kaydı da bu risâlenin Mollzâde 
el-Herevî’nin şerhine yazılmış bir haşiye olduğunu göstermektedir. 

Müellifinin de giriş kısmında belirttiği gibi anlaşılması zor bir konuda yazılan 
bu risâle konuya yeni başlayan öğrenciler için açıklayıcı bir ders notu tarzında 
kaleme alınmıştır. Bu nedenle bazı geometrik şekillerle ayna ve su gibi şeffaf cisim-
lerin ışığı yansıtması ve oluşan açılardan örnekler vererek konuyu izaha çalışmak-
tadır. Buradan hareketle bir dağın veya siyah yoğun bir bulutun önüne denk gelen 

                                                                                                                                                       
Kocevî, Süleymaniye, Yozgat, 000863, 53-101 vr. Bu nedenle Kocevî’nin Kavsu kuzah Risâlesi’ni 
yazarken Hocazâde’den etkilenmiş olduğu muhtemeldir. Zaten Hocazâde’nin risâlesinde de şu 
kavramlara (7 mukaddime) öncelik verilmiştir: 

 a) İn’ikâs (انعكاس): Yansıma 

 b) İn’ikâsu’ş-şu’âi’l-besarî ( الشعاع البصري انعكاس ): Optik ışının yansıması 

 c) el-Mir’âtu’l-musağğara ( ملرآة ال ـمصغرةا ): Küçültülmüş ayna 

 d) el-Mir’âtu’l-mülevvene ( ملرآة امللونةا ): Renkli ayna 

 e) Sûratu’l-mer’îyyât ( ملرئياتاصورة  ): Görüntülerin resmi 

 f) el-Cismu’s-sakîyl ( جلسم الصقيلا ): Parlak cisim 

 g) en-Nisbetu ( لنسبةا ): Cisimler ile Aynalar arasındaki yansıma oranları. 
 Karaveys el-Kocevî de risâlesinde bu kavramlar üzerinden meseleyi izah etmektedir. 
20  Ali Akbar Ziaee, “Khojazâda’s Contributions to Islamic Sciences: The Case Study of Rainbow 

/Hocazâde’nin İslam Bilim Geleneğine Katkıları: Gökkuşağı Risalesi Örneği”, Uluslararası 
Hocazâde Sempozyumu (Bursa: 2010), 313-322. 
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yağmur damlalarına güneş ışınlarının vurup bize yansıması sonucu gök kuşağının 
oluştuğunu izaha çalışmaktadır. 

Gökkuşağı ufkun üzerinde görülmektedir. Güneş dairesel olduğu için yağmur 
damlamalarına vurup bize yansıyacak olan ışınların da dairesel/çember şeklinde 
olması gerekir. Ancak dairenin yarısı ufkun altında kaldığı için gözükmez ve gök-
kuşağı yarım daire şeklinde gözükür. 

Yansıyan ışık ve renkler ışığın geldiği yönün aksi yönde olacağı için güneş 
meridyen hattının doğusunda olduğu zaman gökkuşağı batıda; güneş batıda olduğu 
zaman da gökkuşağı doğuda gözükmektedir. Bunu da duvardaki bir menfezden 
zemindeki parlak cisme vurup karşı duvarda yansıyan ışık örneğiyle izah etmektedir. 

Gökkuşağındaki renklerin ise güneşten gelen renklerle su damlacıklarının 
içinde bulunup görünmeyecek kadar küçük olan cisimlerdeki renklerin karışımın-
dan oluşmasına göre izah edildiği görülmektedir. 

Risâlenin daha iyi anlaşılması için astronomi ve optik ilmini ilgilendiren 
yansıma ve açıların çok iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada risâlenin tahkik (edisyon kritik) edilmesiyle beraber, hâşiyelerin 
kenarlarında veya satır aralarında yer alan ilave bilgiler de dipnotlara yansıtılmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca ışınların geliş ve parlak cisimdeki yansımasına göre oluşan açılar 
anlatılırken haşiyenin kenârında çizilen ve çok net anlaşılmayan şekiller de yeniden 
renkli olarak çizilmiştir. Böylece eserin daha iyi anlaşılmasını, bu konuda araştırma 
yapanlara da mütevazı bir katkı sağlamasını ümit ediyoruz. 

Arapça tam metnini sunduğumuz haşiyenin şerh denilen asıl kısmını mavi 
renkli altı çizili ve köşeli parantez içinde verdik. Sinan Paşa nüshasındaki farklılıkları 
da açıkça dipnotlarda belirttik. 

Bundan sonra Karaveys el-Kocevî’ye ait risâlenin (hâşiyenin) tam metnini 
sunmaya çalışacağız. 

  



 KARA VEYS EL-KOCEVI’NİN KAVSU KUZAH RİALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ 127 

III. RİSALENİN TAHKÎKLİ TAM METNİ 

 القوجوي و ي س قـ ر ه ل م والنا قزح قوس رسالة

 .العون   وبه الرحيم الرمحن اهللا بسم

 اخللق إىل مبعوث  ال   حممد   على والصالة .العلى بالسموات مرتبطة   الكائنات ٢١خلق الذي هللا احلمد
  .للهدى

  .واليقني احلق مشوس   األقطار إىل ممهم وشاع .والدين   ال م لة   همي ت  و  ق  تـ  ب   نو ر   الذين وأصحابه آله وعلى

لة   وال مواضع   الطالبني بني الغامضة ال مباحث من البحث هذا كان فلم ا وبعد  ٢٢.ال محص لني عند ال م ع ض 

ح و اش   له يقع ومل
يـ ز  مي    وحل   الصعاب   ت ذ ل ل   ٢٣

  .اللباب عن القشر   ٢٤

 .بكمال ه ل باب ه عن قشر ه ومت  يـ ز   بتمام ه صعاب ه ت ذل ل   حواشي   له أكتب   أن   ٢٥االخوان   أعزة   م ين   التمس  
فة   ليكون هذا أكتب أن ذلك ٢٦ف ح د اين   ل ل م حصلني   وهدية   الص ائب ة   باألنظار الن اظ رين   ل لط ال بني   حت 

 كرينفال مت ٢٧
ي م ا الوقت هذا يف البضاعة قلة مع مهديها مقدار على اهلدايا أنو  الث اق ب ة   ب األفكار    ي ذكر   ك ت ب   فيه عندي ليس س 

  ٢٨.العظيم العلي باهللا إال توفيقي وما ال م و اق ف   ش ر ح   إال   البحث   ذلك فيها

                                                                 
.فيه إشارة إىل براعة االستهالل  21  
)سنان باشا(املخلصني   22  
ي  ح  “: يف املنت 23 .والصحيح املثبت يف األعلى. ، ولكن فيه خطأ بني” و اش   
)ويس(متيز   24  
)سنان باشا( االخوان   أعزة  بعض   25  
.دفعين ،ساقين، أوصلين، بعثين: حداين/  .ساق، بعث، د ف ع  : حدا حيدو  26  
)سنان باشا(املخلصني   27  
األفق فيه كثري  دهذا الكتاب إمنا يكون بالنظر إىل معظم املعمورة الذي يكون غاية ارتفاع الشمس عن ما يف: ك تب يف احلاشية  28

جدا   هكون فيه الشمس قريبة من األفق غري مرتفعة عنيجدا  وإال فيمكن على مقتضى احلكم يف بعض العروض الشمالية الذي 
لتسوية أي حيس قوس قزح نصفها يف جانب الشرق ونصفها يف جانب حني وصوهلا إىل دائرة نصف النهار إذا كانت يف الربوج ا

جانب كان من األفق مع كون  يف أي  حيس قوس قزح فيه  هالذي ال يتعني فيه الشرق والغرب فيمكن أن التـ غ ري    ض  ر  الغرب وأما ع  
!فليتأمل فإنه دقيق. مرتفعة عنه جدا   الشمس غري    
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ج ن ات ه غ رف   أعل ى يف وأسكن ه ٣٠بضوآته تعاىل اهللا متهده-الفاضل ٢٩الشارح قال
 وم ن   أ ي   ]ومنها- [٣١

رض   ك رة   بني فيما أي -  اجل  و   يف هاوث  د  ح   اليت األشياء  وسبب قزح   قوس  [ -إليناو  إليها األقرب   و ال ف ل ك   األ 
  مؤنثا ستعملت هيو  القوس بتلك أي ]ا اإلحساس

 سبب فهو ا اإلحساس سبب   أن   ع ل ى بناء   إم ا ؛غريها يف قال كما "حدوثها وسبب" ٣٢نقل مل وإمنا
ا على بناء   وإ م ا .البحث هذا آخر يف الشارح عبارة   به ت شع ر   كما أيضا   حدوثها  ال اليت اخلياالت قبيل من أ
 تلك أن   فـ ي ظ ن   له م ظهر شيء مع ءالشي صورة رؤية قبيل من أعين .احلكماء من طائفة عند اخلارج يف هلا وجود

ي ة   أجزاء   وقوع[ األمر نفس يف فيه وليست فيه حاصلة   الصورة    صافية لطيفة مائية صغار أجسام يوه ]شف افة   ر ش 
  .منتشرة

 وقد له   ل و ن   ماال به ويراد يطلق وقد )ب( فيه الش عاع   نفوذ   المينع ما به وي راد   ي طلق   قد )أ( ة  الش ف اف   أن   اعلم
  ".له ضوء   الو " عليه ادز ي

ا ال معنيني هذين على ة  اف  ف  ش   تكون أن ميكن ال ٣٣مذكورةال   األجزاء" :قلت   فإن    قول بدليل ملو نة   أل
  "الش عاع   ن فوذ   مي  ن ع   وال م ل و ن "األجزاء تلك يف الظاهر   اللون مع" :البحث أواخر يف الشارح  

 الضعيف اللون أن على-٣٦نفسها يف ملونة   تكون أن فيها ونلال ظهور من يلزم وال ٣٥ذلك مث    ال ٣٤:قـ ل ت  
  .هفي الشعاع نفوذ مينع ال

ة  ر  د  ح  ت  م   غري   متقاربة  [
 منه يـ ر ى ال ما وبني الفلك من يرى ما بني تفصل دائرة وهي ]األفق فوق باالتصال ٣٧

 .ال مقام هذا يف ذكرمها يليق ال آخران معنيان ولألفق احلسي   باألفق م ىس  ال م   هوو  والقدم   الرأس   مسيت وقطب اها
  -تعاىل اهللا شاء إن- الدائرة   وستعر ف  

                                                                 
.مال زاده اهلروي  29  
)سنان باشا(اهللا برضوانه تغمده   30  
ن ان ه   31 )سنان باشا(ج   
)سنان باشا(مل يقل الشارح   32  
)سنان باشا( مذكورةاألجزاء ال  ب  33  
وك تب يف اهلامش: هذا اجلواب مشرت ك بني ال  معنيني  ك  تب بني السطور: وهذا اجلواب خمتص  بتحقق األول يف تلك األجزاء فقط. 34

.انتهى. جزاءيف حتقق كل منهما يف تلك األ  
)سنان باشا. (أي عدم إمكان أن تكون شفافة على هذين املعنيني باألجزاء املذكورة  35  
 ك  تب يف احلاشية: هذا اجلواب مشرتك بني ال  معنيني يف حتقق كل منهما يف تلك األجزاء. 36
د ة  . (سنان باشا)  37  م ت ح 
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 أي ]األفق من الشرق ناحية يف كانت لو حبيث[ األجزاء تلك وقوع يكون أن بشرط ]الشمس مقابلة يف[
 ورق( صف  ن   خبط   األفق   ٣٨النهار نصف دائرة صيفنت من احلاصل الفلك من الشرقي صيفنال جهة يف

 من احلاصل الفلك من الغريب النصيف جهة يف أي ]منه الغرب ناحية يف األجزاء   تلك كانت[ النهار   )ب/١٣٣
 يف األجزاء تلك كانت األفق من الغرب ناحية يف الشمس كانت لو أي ٣٩]وبالعكس[ ،أيضا   به إياه تنصيفها
ل و ة   أي ]ال م ص ق ول ة   بال م ر اي ا[ األجزاء تلك ]شبيهة[ ،منه الش رق ناحية  عليها الواقعة   األشعة عنها تنعكس[ ال م ج 

 يصري والزجاج ك ال ب ل ور   افالشف   اجلسم فإن[ ك د ر   ]م ظ ل م   س ح اب   أو جبل من كثيف   جسم   ام  د  ق   لوقوعها
  ]عنها األشعة انعكاس يف كال م ر آة  

 فكذلك هام  د  ق   أي ]كثيف جسم أمام وقوعها عند[ الصور من فيهما يرى ما أجزاء أي   ]األشباح وحكاية[
 من قريبة   الشمس كون عند ال مذكورة الصفة على الرشية األجزاء تلك وقوع يكون[ أن وبشرط .األجزاء تلك
  .كثريا   أي ]جد ا عنه مرتفعة   غري   األفق

يب ها سخونة   بأدىن   سريعا يتحلل هاطافت  ل  ل   اجلو يف الكائنة على الرشية األجزاء ألن[ بذلك اشرتط وإمنا  ]ت ص 
 يكون[ أن وبشرط حينئذ   قزح   قوس   س  حي    فال جدا   األفق من ]الشمس ارتفاع من[ إياها السخونة   تلك تصيب أي
 سطح   إىل[ األجزاء تلك من أي ]منها[ واحد   كل عن ]البصري   الشعاع   ينعكس و ضع   على األجزاء تلك وقوع

 بينه الواصل ال مستقيم اخلط على منها واحد كل من ال منعكس البصري الشعاع ينطبق بأن[ هاووجه   ]الشمس
  .باالعتبار وخمتلفان بالذات متحدان فيكونان ]الشمس وبني منها واحد كل بني أي

  ،البصر شعاع امتداد يف وقع إذا وسط فيه يشرتط ما فيه وال مستقيم .فقط واحد امتداد له   م  ك   واخلط

البصر   تلي اليت هايت   "بطرفه" وال مراد
 "وسطال   الطرف بشق" ادو راأ ولعلهم هذا ا؛عداه ما "هبتوسط"و ٤٠

ما ا لكن أخر رسوم وله وال مستور الساتر وضع على كو  زاوية ينطبق حبيث[ الرسم هذا الفهم إىل أقر
 ].االنعكاس

م على بناء   كثرية   تعريفات   للزاوية   أ ن   لم  واع    ومنهم ال ك م ، باب   م ن   الزاوية   جعل   م ن   ومنهم ؛فيها اختلفوا أ
، باب   من جعلها من  وذهبت الوضع مقولة من جعلها من ومنهم اإلضافة ، باب من جعلها من ومنهم ال ك ي ف 

ا إىل طائفة   .ههنا يليق ال كلها وبيان عدمي أمر أ

                                                                 
مث كتب: وهي دائرة عظيمة متر بقطيب العامل ومس ى الرأس  كتب يف احلاشية: وهو الفصل املشرتك بني دائرة نصف النهار واألفق 38

.قدم  
 أو بالعكس (سنان باشا)  39
)سنان باشا(لي الزاوية ع    40  
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 حاطال م   ح  ط  لس  ل   ض  ر  ع  تـ   هيئة   فهي ال ك ي ف   مقولة من الزاوية   أن   وهو ال محققون اختاره ما الصواب   ل كن  
 .ما حماط أنه حيث م ن   ٤١واحدا   خطا   يتحد ا أ ن   غري   من نقطة عند ني   ق  تـ  ل  ال م   ني   ط  باخل   

ا ف هاع ر   ال ك م   م ن جعل ها وم ن    حيث الشارح عبارة به شعرت كما ال مذكوران اخلطان   به أحاط   سطح   بأ
 القدر وهذا أيضا   البسيطة   يسمى ال مسطحة ٤٢الزاوية وهذه ]ال مذكور   اخلط   ا حييط اليت الزاوية على[ :قال

  .منها )أ/١٣٤ ورق(كاف

  .ههنا ذكرها أيضا   يليق فال ة  م  س  ج  ال م   الزاوية وأما

  ]الشعاع لزاوية مساويةال  [

 إىل اجلسم ذلك من ينعكس   ماء  وال   مرآة  كال   صقيل جسم على الواقع   مثال   ال بصري   عاع  ش  ال أن أيضا   واعلم  
 انعكاس   ترى كما البصر   هة  جل فة  خمال   جهة   يكون   ال أن   بشرط   منه البصر كوضع   الصقيل من هوضع   آخر   جسم
 البصري الشعاع كان فإذا ل كوة   مقابل  ال   اجلدار   إىل ماء  كال   صقيل   على الواقع   ك و ة   يف النافذ   الشعاع من الضوء  
 القائم   مخروطيال   الشعاع كسهم منعكس  ال   اخلط   عليه وينطبق نفسه على ينعكس الصقيل   ذلك سطح   على قائم ا
 الزاوية   ىم  س  ت   زاوية   مذكورال   اجلسم إىل منعكسال   اخلط وبني بينه دثحي عليه قائما   يكن مل وإن .مرآةال   على
 الشعاع زاوية سمىت زاوية   البصري الشعاع جانب يف الصقيل ذلك وسط يف يعرض   خط   وبني بينه وحيدث األوىل
 االنعكاس زاوية سمىت زاوية منعكسال   جانب يف السطح ذلك يف يعرض خط وبني منعكسال   اخلط بني وحيدث
  .هموضع   يف ثابت وكلها الشعاع لزاوية مساوية وهي

                                                                 
رت  از   ”من غري  أ ن  يتحد ا خطا  واحدا   “: قوله  41 ما وإن أحاطا  ا ح  عما إذا التقى على نقطة واحدة قوسان من دائرتني متساويتني فإ

)سنان باشا( .زاوية بانعكاسليس فدا خطا واحدا حتبسطح لكنهما ا  
 أو بالعكس (سنان باشا)  42
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 الصقيل اجلسم د- ج و البصر أ لتصوره كنيول   
 البصر كوضع منه وضعه يكون الذي اآلخر اجلسم هـ و
- أ وخط الصقيل سطح يف االنعكاس موضع ب و منه
-هـ وخط صقيل جسم على الواقع الشعاعي اخلط ب
 هوضع آخر جسم إىل الصقيل من ال منعكس اخلط ب
 .األوىل الزاوية هي هـ-ب-أ فزاوية منه البصر كوضع منه

 من الصقيل سطح على الشعاع زاوية ج-ب-أ وزاوية
 خط يعرض البصري الشعاع جانب هو الذي ج جانب

 ذلك على االنعكاس زاوية د-ب- هـ وزاوية ب- ج
 زاوية أعين الزاوية وهذه .الشعاع لزاوية مساوية وهي ال منعكس اخلط جانب يف فيه ب- د خط يعرض السطح

 الواصل ال مستقيم اخلط وهو ]ال مذكور اخلط ا حييط اليت الزاوية على[ منطبقة الشعاع لزاوية ال مساوية االنعكاس
 ]االنعكاس لزاوية اآلخر الضلع مع[ ال منعكس اخلط عليه ال منطبق الشمس وبني األجزاء تلك من واحدة كل بني
 هذه فتكون ال مذكور التصوير يف ب- د خط وهو ال منعكس اخلط مع حييطها الصقيل سطح يف الذي الضلع وهو
 ال منعكس اخلط ادواحت الضلع هذه يف الشرتاكهما باالعتبار وخمتلفة بالذات متحدة   االنعكاس زاوية مع الزاوية
 األجزاء   تلك تكون[ أن وبشرط الرشية األجزاء   يف ال  احل    ك  ل   ر  ه  ظ  ي   فهذا حتقق ت   فإذا .مر   كما ال مذكور باخلط
نا لو حبيث االستدارة هيئة على واقعة   ر ج   تلك من واحد إىل[ -عرفته وقد- ]مستقيم ا خطا   الشمس من أ خ 

 يكون حبيث )ب/١٣٤ ورق( ]ق  ف  األ    ر  ط  ق   على[ الشمس عند الكائن طرفه ثبات  إ مع ]وأدرناه الرشية األجزاء
را  و  حم   ر  ط  الق   ذلك

 ال مار  [ هقطر   وأما .له ال منص ف اخلط هو األفق   وقطر   ،اخلط ذلك طرف من ال مرتسمة للدائرة ٤٣
  .االرتفاع   ودائرة   األفق   بني مشرتكا   فصال يقع الذي القطر   فهو ]الشمس ارتفاع بدائرة

تو   سطح   والدائرة    مت  ر   عظيمة دائرة هي االرتفاع ودائرة .حميطها على يطلق وقد مستدير   خط   به حييط م س 
يت    ركز   والقدم   الرأس   ب س م   الدائرة   مر ت  [ الكرة   ت  ف  ص  ن   إذا عظيمة   كونت إمنا والدائرة ،كانت أينما الشمس ٤٤ومب 

 تلك من الواحد وهو ]ال مذكور   اجلزء   عند الكائن  [ الشمس من جخر  ال م   اخلط طرف من أي ]رف هط   م ن   ال مرتسمة  
  .األجزاء

                                                                 
ر ة    43 .احملور هو القطر الذي يدور عليه الكرة تـ م ر  له اخلشبة الوسطانية اليت يدور عليها الب ك   
.أي ومت  ر  مب  رك ز  الشمس 44  
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 فإذا[ .االستدارة هيئة على األجزاء تلك وقوع تبني وبذلك ت  ر  مب    متعلق ]األجزاء تلك مجيع على[: قوله
 الشرط لفظ طباقإب موضعه يف منها واحد كل إىل أشرنا اليت ]ال مذكورة ٤٥الشرائط على األجزاء   تلك د  وجو  اتفق

 على أي ]عليها الواقعة البصرية األشعة انعكست إليها ناظرا  [ حنوها خلفه وجعل   أي ]الشمس   اإلنسان   واستدبر  [
 تلك من ]منها واحد كل   ؤدييف الشمس سطح إىل[ ال مذكورة الشرائط هافي ال موجودة الرشية   األجزاء تلك

 شكل   منها واحد   كل   من س  ح  أل    الشمس شكل   منها واحد   كل   ىأد   لو[و ]هاشكل   دون الشمس ضوء  [ األجزاء
 األلوان يف الكائنة ال مياه من واحد ك ل   يف[ بتمامه ٤٦الشيء بشكل س  حي    كما أي ]به س  حي    كما هبتمام   الشمس  
 ].ال مختلفة

 ط-ل- ك دائرة   قزح   قوس   لتصوير   ن  ك  يول  
 بصر ـهو  ال مغرب كو  ال مشرق ج و األفق دائرة
 ال منصف النهار نصف خط ط-ـه-ك خط رظالنا

 :قسميه إىل لألفق

 ط- ج-ل ناحية وهي منه الشرق أحدمها
- ط ناحية وهي منه ال مغرب ناحية من وثانيهما

 هو الذي ال مار   القطر ج-هـ-ك خ ط   و ل ي ك ن   ل-ك
 االرتفاع ودائرة األفق دائرة بني ال مشرتك الفصل

 من الشمس ب-د على ودائرة السطح على التصوير هذا لكون االرتفاع دائرة على التصوير هذا يف منطبق وهو
 كل   أن يف والسبب[ هكذا )الـمغرب ناحية يف( ةي  ش  الر   واألجزاء )املغرب ناحية يف( د-ج- ب ونقطة الشرق ناحية
 تلك من واحد كل أن هو هاضوء   بل[ بتمامه ]الشمس شكل   يؤدي ال[ األجزاء تلك من أي ]منها واحد

  ].الشمس ص  ر  قـ   إىل بالنسبة الصغرية كال مرآة[ م  ر  وج   ص  ر  قـ   ]األجزاء

 وال مخروط- ]ال مخروطي الشعاع قاعدة يط  حت   ال حبيث[ ر  غ  الص   غاية   ]اد  ج   ت  ر  غ  ص   إذا ال مرآة  [ أن واحلال
 هي )أ/١٣٥ ورق( نقطة إىل صائف  الن   على منها يرتفع مستدير وسطح به قاعدة هي دائرة به حميط جمسم شكل
  -رآةال م   تلك عن أي ]عنها ال منعكس[ رأس

 عن أي ]عنها خارج   شيء  [ ال مرئية تلك من أي ]السطح من يبقى ل  ب  [ يط  ح  ي  ب   ق  ل  ع  تـ  م   ال مرئي سطح[ قوله
  .القاعدة تلك

                                                                 
.ش ر ط   هم فرد 45  
)سنان باشا( الشمس بشكل  46  
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ا[ وقوله ا ضوؤها بل ال مرئية شكل حتكي ال[ ال مرآة   تلك أي ]فإ  ليكون ل  تم  حي   وال ،إذا جواب ]فقط ولو
 .خيفى ال ما على "يبقى بل" لقوله تعليال  

 شكال   ترى أي   ]دائرة   من قوسا   القيهات هيئة   ة  ستدراال   األجزاء   تلك من ىر  فتـ  [ ذكر   كما احلال كان وإذا
س ما   .فـ ت د بـ ر ه   الدائرة حميط من قطعة والقوس .دائرة   من بقوس   شبيه ا جم 

 الدائرة   صفة أنه على باجلر ال القوس صفة أنه على بالنصب الدورة نصف من أي ]النصف من قريبة  [ وقوله
  [.األفق من الشمس   قرب   عند[ ل  م  أ  ت  ي  فل   م  ه  و  تـ   كما

 ايكون أن جيوز وال )الوصفي ة( الصفتية على أيضا   بالنصب ال مقدار ذلك عن أي ]عنه ة  منتقص[ وقوله
 ني   بـ   كما صاحبه على تقدميه جيب النكرة عن )حاال( كان إذا احلال ألن "قوسا  " قوله من احلالية على منصوبني

  .النحو علم يف

 الشمس إىل األشعة منها تنعكس اليت األجزاء النتقاص[ األفق عن الشمس ارتفاع أي ]ارتفاعها حبسب[
  ؛]ارتفاعها حبسب[ القوس تلك طر يف    من أي ]طرفـ ني  ال من

 تلك فتصل الشمس ارتفاع حبسب زايد  ت   البحار كرة إىل األرض وجه من األشعة انعكاس ألن وذلك
 خمتلفة  [ األجزاء   تلك فتنقص سريعا   ا فيتحلل األرض من قريبة هي اليت األجزاء إىل أوال   ال منعكسة األشعة
 سبب ن  م   ر  ك  ذ   ما بأن خبري وأنت ]األجزاء تلك يف الظاه ر   الل ون   مع الشمس ضوء اختالط حبسب األلوان  

ا كون ضييقت ال قزح   قوس   ألوان   اختالف  ال أن يقتضي بل كذلك وهي غالبا واحد نظام على ال مختلفة ألوا
 على أكثريا )فيها( منها ظهور يكون أن احتمال وأما .األجزاء تلك يف اللون ظهور اختالف حبسب عليه يكون
  .جد ا فبعيد ذلك يقتضي وجه

 األوا   كون يقتضي ر  أخ   أسباب ا )هلا( يكون أن فيجوز ذلك د  ر  يـ   حىت تام ا سبب ا ليس ذكر ما يقال أن وميكن
  .غالبا واحد نظام على ال مختلفة  

 القوس هذه يف يوجد أن الغالب“ :ال م و اق ف   ش ر ح   فوائد   من عنه ل  ق  ن   فيما اهللا رمحه ٤٧الشريف السيد قال
 محرة   فرتى أقوى البصر من الشعاع فانعكاس الشمس إىل أقرب منها العليا الناحية" :بعضهم قال .ألوان   ث لث ة  

  ".كراين    لون منها يتولد مث األ  ر ج و ان ي ة   وهي سواد يف محرة   فرتى إشراق ا وأقل عنها أبعد السفلى والناحية ناصعة

 ورق( فيكون اآلخر   الطرف إىل قل  ي   مث احلمرة يف نصوع ا أشد   األقرب   يكون أن يقتضي الوجه هذا بأن   و ر د  
  ".كالم ه انتهى".واألرجواين    األمحر من ذكر ما ال واألصفر األسود من ال كر اين   وأيض ا أ ر ج و ان ي ا )ب/١٣٥

                                                                 
.اجلرجاين  47  
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 امركب   الون  [ ال مرآة   تلك ]تـ ؤ دي بل[ ينبغي كما أي ]هو هو كما ال مرئي لون   كيحت ال ال ملونة   ال مرآة   إذ[
 خمتلط ا مش وب ا[ ال مرئي لون أي ]لون ه ىر  يـ   ال ملونة ال مرآة يف الناظر[ اللون ]فإن[ ]،ال مرئي لون ومن نفسها لون من
 سبب من ذكرنا ما مع املذكورة القوس فهذه[ ،بال منع ال مناقشة عليه ىجتر  فال ]التجربة   عليه يدل ال مرآة تلك بلون

ا من ذكرنا الذي هذا ].سببها مع قزح قوس هو ا اإلحساس  ذلك بطالن   ادعى وإن اجلمهور رأي هو أسبا
 .الك ر ام   وآل ه حممد   نبيه على والصالة .التمام على هللا واحلمد .ال كالم   آخر   م ن   و ل ي ك ن   الفضالء بعض  

 عند ال ق ج و ي   و ي س   رب ه رمحة إىل ال محتاج ال مذنب   النحيف الضعيف سودها قد الشريفة الرسالة وهذه
ن ان   ال محققني العلماء وقدوة ال متأخرين فضالء أفضل  ال محصلني ووجودات مضيئة   وجود ه مشس   زال   ال ب اش ا س 
  األوراق مت ٤٩.منري   كوكب   الح وما ٤٨منبري أقام ما مستضيئة   منها

SONUÇ 

Karaveys el-Kocevî isimli müellifin “Risâletu kavsi kuzah/ قزح قوس رسالة ” adlı 

eseriyle ilgili çalışmamızda vardığımız sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: 

Karaveys el-Kocevî’nin doğum ve ölüm tarihleri tespit edilememiştir. Söz 
konusu eser dışında kendisine ait bilgi bulunamadığından hayatı hakkında da yeterli 
malumat verilememiştir. Ancak eserin sonunda zikri geçen ve bu risâlenin, huzu-
runda sunulduğu Sinan Paşa’nın hayatı hakkında bilgiler bulunduğu için Karaveys 
el-Kocevî’nin de aynı dönemde yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu da XV. yüzyılın ikinci 
yarısına tekâbül etmektedir. 

“Risâletu kavsi kuzah/ قزح قوس رسالة ” adlı bu eser Ebherî’nin “Hidâyetu’l-hikme” 

adlı eseri üzerine Mollazâde el-Herevî tarafından yazılan “Şerhu Hidâyeti’l-hikme” 
adlı eserdeki bir bölüm üzerine yazılan haşiyedir. İlgili bölüm aynı isimle müstakil 
olarak da istinsah edilmiş olup farklı kütüphanelerde mevcuttur. İnceleme konumu-
zu oluşturan bu risâle dışında Karaveys el-Kocevî’ye ait iki istinsahtan başka bir esere 
rastlanılmamıştır. Müstensihi bulunduğu iki eser hakkında da kısaca bilgi verilmiş-
tir. 

                                                                 
.وهذا القول من العرب عبارة عن التأبيد ونفي االنقطاع .وهو اسم جبل عند مكة  48  
نان باشا، ال زال مشس وجوده مضيئة، ووجودات سعند أفضل فضالء املتأخرين، وقدوة العلماء احملققني : سنان باشايف نسخة   49

 جرى، يوم اجلمعة الثاين والعشرين من مجادى اآلخر املبارك، وقد ب منريكصني منها مضيئة، ما أقام منبري، وما الح كو خلامل
.متت. قوس قزح )إمضاء(وتاريخ تسويدها،  اة القوم أن يثبتوا التاريخ موقعادع  
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Dönemim ilmi faaliyetleri, astronomi ve optik ilmi hakkında yazılanlar hakkın-
da müellif de bigâne kalmamıştır. Zaten anlaşılması güç bir konuda kendisinden 
konuyu açıklayacak bir risale/hâşiye yazılmasının istendiğini müellifin kendisi ifade 
etmektedir. Müellif konuyu izah ederken hem optik ilmine hem de Arapça’nın 
inceliklerine dair bir takım bilgiler sunmaktan da kaçınmamıştır. 

Bu risalenin, müellifin yaşadığı dönemin ilmi mevzularını yansıtıp bu konuda 
yeni çalışmalar yapacak ilim yolcularına yol göstermesi ümit edilir. Bu risâleyi tahkik 
edip neşretmekle küçük de olsa bu alana ve Kocaeli’nin kültür mirasına bir katkı 
sunmasını bekleriz. Eğer varsa daha başka çalışmalar da incelenip birlikte değerlen-
dirilirse ilmi mirasımızın bir bölümü daha gün yüzüne çıkarılmış olur. 

Bu yolda ilerlemeyi düşünenlere şimdiden hayırlı muvaffakiyetler dilerim. 
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KARA DÂVUD EL-İZMİTÎ’NİN MANTIK ESERLERİ VE 
MANTIKÇI KİMLİĞİ 

Ferruh Özpilavcı 

Giriş 

Ebû Nasr Dâvud b. Kemâl el-Kocevî, el-İzmitî (ö. 948/1541), 16. yüzyıl Osmanlı 
ilim ve kültür havzasının önemli âlimlerinden birisidir. Karadâvudzâdeler diye 
bilinen ulemâ ailesinin ilk temsilcisi olan Kara Dâvud, İzmit’te doğmuş; Molla Lutfî 
(ö. 1495), Hacıhasanzâde Efendi (ö. 1506) ve Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi (ö. 
1516) gibi âlimlerden dersler alarak yetişmiş; Bursa, Trabzon, Edirne ve nihayet 
İstanbul’da Sahn-i Semân medreselerinde müderrislik, Bursa’da kadılık yapmıştır.1 

Kara Dâvud, özellikle mantık ilminde yazdığı eserlerle şöhret bulmuştur. İslam 
dünyasının mantık telif ve tedris geleneğinde, hassaten 13. yüzyılla birlikte eğitim 
merkezli, özlü mantık metinleri ortaya çıkmış ve bu ana metinler etrafında şerh ve 
hâşiyelerle devâsa bir mantık geleneği oluşmuştur. Ders kitabı niteliği de taşıyan ve 
büyük bir yaygınlık ve hüsnü kabul gören bu eserlerin en başında hiç kuşkusuz 
Esîrüddin Ebherî’nin (öl. 1265) Îsâgûcî’si, Necmüddin Kâtibî’nin (ö. 1276) 
Şemsiyye’si ve Sirâcüddin Urmevî’nin (ö. 1283) Metâliu’l-Envâr’ının mantık bölümü 
yer almaktadır. Bu eserler üzerine pek çok şerh ve hâşiye çalışmaları yapılmış; İslâm 
dünyasında eğitim-öğretimin ötesinde mantık alanında üst düzey telif ve çalışmalar, 
ağırlıklı olarak bu şerh ve hâşiye zincirleri üzerinden gerçekleşmiştir.2 

  

                                                                 
  Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
1  Hatice Kelpetin Arpaguş, “Kara Dâvud İzmitî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2001) 24: 359. 
2  Ferruh Özpilavcı, Ebherî Îsâgûcî ve Şerhi, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017), s. 11. 
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Kara Davûd da işte bu meşhur üç mantık eserinden, daha ileri düzeyde tedris 
edilip incelenen Şemsiyye ile Metâliu’l-Envâr üzerine yaptığı iki mühim çalışmayla 
söz konusu geleneğin önemli halkalarından biri olmuştur. Nisbeten başlangıç seviye-
sinde görülen Îsâgûcî etrafında Hüsâmeddin el-Kâtî’nin (ö. 1359) şerhi ve bunun 
Muhyiddin et-Tâlişî (1480) hâşiyesi ile yine Molla Fenârî’nin (öl. 1431) el-Fevâidu’l-
Fenârîyye isimli şerhi ile Ahmed b. Hızır’ın (ö. 1543) bu şerhe yazmış olduğu Kul 
(Kavl-i) Ahmed isimli hâşiyesi olmak üzere iki meşhur şerh-haşiye geleneği ortaya 
çıkmış iken Kâtibî’nin Şemsiyye’si üzerine en meşhur şerh-hâşiye zincirini 
Kutbuddin Râzî’nin (ö. 1365) Tahrîrû’l-Kavâidu’l-Mantıkiyye isimli şerhi ile buna 
Seyyid Şerif Cürcânî’nin (ö. 1423) yaptığı ‘Kûçek’ isimli hâşiyesi oluşturmaktadır. 
Sirâcüddin Urmevî’nin (ö. 1283) Metâliu’l-Envâr’ının mantık bölümü etrafında da 
yine Kutbuddin Râzî tarafından yapılan Levâmiu’l-Esrâr isimli şerh ile buna yine 
Seyyid Şerif tarafından yapılan hâşiye daha fazla rağbet görmüştür.3 Şemsiyye ve 
Metâliu’l-Envâr etrafında oluşan söz konusu gelenekleri takip ederek her iki eser 
üzerine de çalışma yapan Kara Davûd’un mantıkçı kimliğini, bu iki eseri üzerinden 
ortaya koymak yerinde olacaktır. 

1. Kara Dâvud İzmitî’nin Mantık Eserleri ve Görüşleri: 

1.1. Hâşiye alâ Hâşiyeti Tahrîri’l-Kavâ’idi’l-Mantıkiyye fî Şerhi’r-Risâleti’ş-
Şemsiyye (Hâşiye-i Kara Dâvud ale’t-Tasavvur): 

Bu eser, Necmüddîn Katibî’nin medrese eğitim sistemi içinde orta ve ileri 
seviyelerde okutulan meşhur ‘Şemsiyye’ isimli eseri üzerine yine mantıkçılığıyla 
maruf olan Kutbüddin Râzî et-Tahtânî’nin Tahrîrü’l-kavâ’idi’l-mantıkıyye fî şerhi’r-
Risâleti’ş-şemsiyye isimli şerhine Seyyid Şerif Cürcânî tarafından yazılan haşiyeye 
Kara Dâvud’un yapmış olduğu haşiye çalışmasıdır. Seyyid Şerif’in ‘Kûçek’ olarak da 
anılan söz konusu haşiyesi, kuşkusuz Osmanlı mantık ilmi geleneğinin en zirve şerh-
haşiye geleneğinin bel kemiğini oluşturmuş ve üzerine pek çok çalışma yapılmıştır.4 
Bunlar arasında en fazla itibar göreni Kara Dâvud’un kaleme almış olduğu ve 
Hâşiye-i Kara Dâvud ale’t-Tasavvur ismiyle de anılan bu haşiye (açıklama, yorum) 

                                                                 
3  Ferruh Özpilavcı, Ebherî Îsâgûcî ve Şerhi., s. 12. 
4  Ayrıntılı bilgi için bk., Ferruh Özpilavcı, Kâtibî Şemsiyye Rîsâlesi, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2018), 

s. 16, 26-29. 
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çalışmasıdır. Kara Dâvud’un, İslam mantık tarihinin bu geniş ve ayrıntılı zirve eser-
ler dizisi üzerine böyle yetkin ve hacimli bir eser kaleme almış olması, onun bu alan-
daki gücünü ve yetkinliğini göstermektedir. Nitekim Kara Dâvud’un bu çalışmasının 
oldukça rağbet gördüğü, günümüze ulaşanları itibariyle dahi eserin yazma nüshala-
rının çokluğu5 ve matbaada pek çok kereler basılmış olmasından6 da anlaşılmaktadır. 

Kara Dâvud İzmitî’nin bu hacimli haşiye çalışmasının, Şemsiyye şerh ve haşiye-
sinin sadece tasavvurât kısmına dair olduğu ve yaklaşık olarak Seyyid Şerif haşiyesi-
nin yüzde 63’lük kısmını kapsadığı; hakîkî ve izâfî cüz’î meselesi de dahil buraya 
kadar ele alınan konuları açıklayıp tartıştığı görülmektedir. 

1.1.1. Görüşleri: 

Kara Dâvud İzmitî, müellif Kâtîbî’nin, mantık ilminde işlenen mukaddime 
bölümünü mantığın dışında ve zarf olarak gördüğünü, şârih Kutbüddin Râzî’nin ise 
mukaddimeyi mantığın içinde, yani mazruf olarak gördüğünü fakat kendisinin buna 

                                                                 
5  Kara Dâvud İzmitî’nin bu meşhur çalışmasının elliyi aşan nüshası yazma eser kütüphanelerimizde 

günümüze ulaşmıştır. Bunlardan tespit ettiklerimizin koleksiyon ve demirbaş bilgileri şu şekildedir: 
1. Ragıp Paşa/00887; 2. Nuruosmaniye/02740-002; 3. Nuruosmaniye/02741; 4. 
Nuruosmaniye/02742; 5. Esad Efendi/01941; 6. Amcazade Hüseyin/00328; 7. Aşir Efendi/00210; 8. 
Ayasofya/02502; 9. Ayasofya/02501; 10. Carullah/01385; 11. Carullah/01386; 12. Carullah/01876/-
007; 13. Damad İbrahim Paşa/00833; 14. Denizli/00260; 15. Denizli/00266; 16. Erzincan/00083; 17. 
Erzincan/00084; 18. Fatih/03270; 19. Fatih/03271; 20. Fatih/03273; 21. Fatih/03274; 22. Hacı 
Mahmud Efendi/05775-002; 23. Halet Efendi/00499; 24. Hamidiye/00805; 25. Hamidiye/00806-004; 
26. Harput/00302-001; 27. İbrahim Efendi/00797-003; 28. İzmir/00390; 29. Kasidecizade/00474; 30. 
Kılıç Ali Paşa/00648; 31. Laleli/02574; 32. Tırnovalı/01332; 33. Yahya Tevfik/00215M; 34. Yahya 
Tevfik/00241; 35. Yazma Bağışlar/01411-002; 36. Yazma Bağışlar/07227; 37. Yazma Bağışlar/07384; 
38. Hacı Selim Ağa/00696; 39. Hacı Selim Ağa/00697; 40. Hüdai Efendi/01535-001; 41. Hüdai 
Efendi/01822-002; 42. Atıf Efendi Eki/01721-002; 43. Atıf Efendi/01633-001; 44. Atıf Efendi/01634; 
45. Atıf Efendi/01678-004; 46. Serez/02181; 47. Serez/03868-002; 48. A. Tekelioğlu/00479; 49. A. 
Tekelioğlu/00498; 50. Seyyid Nazif/00038; 51. Mehmet Asım Bey/00309; 52. Mehmet Asım 
Bey/00310; 53. Ali Emiri Arabi/01668; 54. Veliyyüddin Efendi/02212; 55. Veliyyüddin 
Efendi/02213-001; 56. Veliyyüddin Efendi/02215-001. 

6  Esad Efendi Tabhanesi, (13 Rebiülevvel 1285/4 Temmuz 1868, 204 sayfa; Serez 02175; Tırnovalı 
01331, Ali Emiri Arabi/01665, Ali Emiri Arabi/01667, Ragıp Paşa/03850, İbrahim Efendi/00536, İ. 
İsmail Hakkı/01705, Pertevniyal/00596); Arif Efendi Matbaası (28 Şaban 1316/11 Ocak 1899, 199 
sayfa, Atıf Efendi Eki 01815, Ali Emiri Arabi/01666); Şirket-i Sahâfiyye-i Osmâniyye Matbaası, (9 
Mart 1315/21 Mart 1899, 204 sayfa, Ragıp Paşa/02356, Ağa Efendi Tanaçan 0245).  
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katılmadığını ve Kâtibî gibi düşündüğünü belirtir.7 Aynı şekilde hâtime bölümünde 
ele alınan, ilimlerin kısımları (eczâu’l-ulûm) konusunun da mantık disiplininin için-
de olup olmadığı tartışmasına değinen İzmitî, muhaşşî Seyyid Şerif Cürcânî’nin ter-
cihini kabul ederek “mantıkçı, mantıkçı olması açısından ilimlerin kısımları konu-
suyla ilgilenmez, zira bu konular mantığın tanımında yer alan ‘doğru düşünceye 
iletme’ amacına hizmet etmez” diyerek kendi görüşü ve tercihini belirtir.8 İzmitî’ye 
göre mantıkçının görevi, delilin içeriğinin doğruluğunu değil, delilin şeklinin, for-
munun doğruluğunu incelemektir. Yani, delilin doğru sonucu gerektirecek şekilde 
kurulup kurulmadığını araştırmaktır.9 

İzmitî, mantık ilmini “tasavvur ve tasdiğe ulaştıranın durumlarından bahseden 
ilim” olarak tanımlar.10 Mantığın birinci kısmının tanım ve tanımın parçaları, ikinci 
kısmın ise delil ve delilin parçalarından meydana geldiğini ifade eder.11 Tasdik/yargı 
konusunda Cürcânî’nin, Fahreddin Râzî’ye (ö. 1210) ait ‘önermenin dört parçadan 
oluştuğu’ yönündeki görüşü kabul ettiğini ileri sürenlere karşı İzmitî, Cürcânî’nin bu 
görüşü kabul ettiğinin bu hâşiyesindeki ifadelerinden hareketle söylenemeyeceğini, 
ayrıca Fahrettin Râzî’nin tasavvurâtın elde edilmesi konusundaki görüşünün de 
sorunlu olduğunu ve buna katılmadığını belirtir.12 

Şekk/Şüphe ve vehmin tasdik olup olmadığı tartışmasına değinen İzmitî, her ne 
kadar bazı düşünürler bunları tasdik olarak kabul etseler de aslında tasdik olmadık-
larını belirterek Cürcânî’nin de bu görüşte olduğunun altını çizer.13 

Hukemâ (Filozoflar) ile Fahreddin Râzî arasındaki “hüküm idrâk midir yoksa 
fiil midir?” ihtilafına değinen İzmitî, doğru olan görüşün filozoflarınki olduğunu 
söyler.14 

                                                                 
7  Kara Dâvut İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, (İstanbul: Esad Efendi Tabhânesi, 13 

Rebiülevvel 1285 (4 Temmuz 1868)); Süleymaniye Ktp., Pertevniyal Validesultan koleksiyonu, no. 
00596, s. 4-5. 

8  İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, s. 9-10. 
9  İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, s. 12-13 
10  İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, s. 35. 
11  İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, s. 35. 
12  İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, s. 35-36. 
13  İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, s. 51-52. 
14  İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, s. 52. 
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Hâşiyenin tamamında Sâdeddin Teftâzânî’den (ö. 1389) üstâd diye bahseden 
İzmitî, Cürcânî’nin Teftazânî’ye yönelik ağır eleştirilerine aynı sertlikte cevaplar 
verir.15 Şerhu’ş-Şemsiyye’de Teftazânî’nin, Kutbüddin er-Râzî’nin şerhindeki ifadele-
rine yönelik serdettiği on maddelik itiraz, Seyyid Şerif tarafından hakaret (teşnî’) 
olarak vasıflanmış ve Teftazânî’yi cehaletle itham etmiştir. Cürcânî’nin bu tavrını 
ilmî ve ahlâkî bulmayan İzmitî, orta seviyede bir öğrenciden bile beklenmeyecek 
böyle bir tavrın muhakkik bir âlimden gelmesini şaşırtıcı bulur. Teftazânî’nin itiraz 
ettiği nokta, Kâtibî’nin bilgiyi tasavvur-ı sâzic (salt tasavvur) ve tasdik olarak ikiye 
ayırmasını şârih Kutbuddin Râzî’nin “Kâtibî burada klasik görüşten vazgeçti” şeklin-
de yorumlaması ve kendi bilgi tasnifini Kâtibî’nin görüşü gibi sunması bağlamında-
dır.16 Bununla beraber İzmitî’nin, kimi noktalarda bazı âlimlerin Cürcânî’ye getirdiği 
eleştirilere karşı onu savunduğu da görülmektedir.17 

Mantık ilminin kesbî mi bedîhî mi olduğu noktasındaki tartışmalara değinen 
İzmitî, Teftazânî ile Cürcânî arasındaki görüş ayrılığına referansta bulunarak kesbî 
olduğu görüşünün doğru olduğunu belirtir ve yine Cürcânî’nin Teftâzânî karşısında 
haksız olduğunu ifade eder.18 

Kara Dâvud İzmitî, medreselerde çokça rağbet gören bu çalışmasında başka pek 
çok eser ve müellife de atıflarda bulunmaktadır. Bunlardan tespit ettiklerimizi ise 
şöyle sıralayabiliriz: İbn Sînâ (ö. 428/1037): eş-Şifâ (s. 59, 158, 192) ve el-İşârât ve’t-
Tenbîhât (s. 11, 59, 82); Fahreddin Râzî: el-Mülahhas (s. 55, 60); İbnü’l-Hâcib (ö. 
646/1249): el-Kâfiye(s. 149); Nasîruddin Tûsî (ö. 672/1274): Şerhu’l-İşârât (s. 175); 
Necmüddin Kâtibî: Şerhu’l-Mülahhas (s. 192) ve Şerhu’l-Keşfi’l-Esrâr (s. 73); Kadı 
Beyzâvî (ö. 685/1286): Tavâli’u’l-Envâr (s. 29); Alâuddevle Rükneddin es-Simnânî 
(ö. 736/1336): Safvetü’l-Urve li’l-İhve min ehli’s-Safve (s. 190); Adudüddin Îcî (ö. 
                                                                 
15  İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, s. 68-69. krş. Teftazânî, Şerhu’ş-Şemsiyye, Süleymaniye 

Ktp., Fatih, no 1408, vr. 7a-8b. Cürcânî’nin eleştirdiği ve İzmitî’nin savunduğu görüşün sahibinin 
Teftazânî olduğunu, İzmitî’nin haşiyesinin bir nüshasının kenarındaki nottan tespit ettik. Bkz. 
İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, no. 2212, vr. 
78a, sol hamiş. 

16  Cürcânî, Hâşiye alâ Şerhi’l-Metâli’, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, 1754/1, 12a-12b; Teftazânî, 
Şerhu’ş-Şemsiyye, Süleymaniye Ktp., Fatih, no 1408, vr. 7a-8b; İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-
Şemsiyye, s. 68-69. 

17  İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, s. 35, 45. 
18  İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye, s. 108-109. 
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756/1355): el-Mevâkıf (s. 29); Kutbüddin Râzî: Şerhu’l-Metâli’ (s. 38, 82) ve Şerhu’l-
İşârât (Muhâkemât) (s. 192); Muhammed b. Mübârekşah Mîrek el-Buhârî (ö. 
784/1382?): Hâşiye alâ Şerhi’ş-Şemsiyye (s. 16, 111, 112); Teftazânî: Şerhu’ş-Şemsiyye 
(s. 7-9, 69, 73, 102, 188, 202); Seyyid Şerîf Cürcânî: Hâşiye alâ Şerhi’l-Metâli’ (s. 12, 
57, 70, 94, 114); Hâşiye alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ (s. 62); Hâşiye alâ Şerhu’t-
Tecrîd (s. 101) ve Şerhu’l-Mevâkıf (s. 29, 89, 101). 

1.2. Hâşiye alâ Hâşiyeti Levâmi’i’l-Esrâr fî Şerhi Metâli’i’l-Envâr (Hâşiye alâ 
Hâşiyeti Şerhi’l-Metâli’): 

Kara Dâvud İzmitî’nin bu çalışması da Osmanlı mantık geleneğinde en üst 
seviyede okutup incelenen Sirâcüddin Urmevî’nin Metâliu’l-Envâr isimli eserine 
Kutbuddin Râzî’nin yazmış olduğu Levâmiu’l-Esrâr isimli şerhe Seyyid Şerif Cürcânî 
tarafından yapılan haşiye üzerine bir hâşiye çalışmasıdır. Kısaca Haşiye alâ Hâşiyeti 
Şerhi’l-Metâli’ olarak da anılan bu çalışmanın matbu nüshasına olmasa da pek çok 
yazma nüshasına kütüphanelerimizde ulaşılmak mümkündür.19 

İzmitî, Haşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’l-Metâli’de20 Cürcânî’nin Hâşiye’sinin yaklaşık 
dörtte birlik kısmını konu edinmiştir. Cürcânî’nin, Râzî’nin şerhinin sadece tasavvu-
rât kısmına hâşiye yazdığı göz önünde bulundurulunca, İzmitî’nin çalışmasının, 
Râzî’nin şerhinin yaklaşık yüzde beşlik kısmını kapsadığı anlaşılmaktadır. Dolayı-
sıyla İzmitî’nin bu eserinde, mantık ilminin mâhiyeti konusuna kadar yer alan mese-
leler ele alınmaktadır. 

1.2.1. Görüşleri: 

İzmitî, eserinin yaklaşık beşte birlik bölümünde; hamdele ve salvele gibi, 
eserlerin mukaddimelerinde zikredilen ifadelerin gramatik analizi yapmaktadır.21 
İzmitî’nin Şemsiyye haşiyesi üzerine yaptığı çalışmada da çokça görüldüğü üzere bu 
tip dilsel tespit, yorum ve değerlendirmelerin yoğunluğu, dil konularının önemli bir 
yer tuttuğu medrese eğitim sistemi içinde oldukça rağbet görmektedir. 

                                                                 
19  Kara Dâvud İzmitî’nin bu eserinin yazma eser kütüphanelerinde günümüze ulaşan nüshalarından 

tespit ettiğimiz dokuz tanesinin bilgileri şöyledir: 1. Ragıp Paşa/00890-003; 2. Murad Molla/01405-
003; 3. Murad Molla/01498-001; 4. Şehid Ali Paşa/01624; 5. Mehmed Asım Bey/00289; 6. Feyzullah 
Efendi/01871-002; 7. Feyzullah Efendi/01877-001; 8. Veliyyüddin Efendi/02196; 9. Veliyyüddin 
Efendi/02197. 

20  İzmitî, Haşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’l-Metâli, Süleymaniye Ktp., Murad Molla, no. 1405, vr. 102b-210a. 
21  İzmitî, Haşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’l-Metâli., 144b. 
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İzmitî, cehl-i basîti, (basit bilgisizliği) “adem-meleke karşıtlığı olarak zihinde 
sûretin hâsıl olmaması” olarak tanımlamaktadır.22 

Mantıkçının vazifesinin sınırları hakkında, Şemsiyye hâşiyesinde söylediği 
hususların altını bir kez daha çizen İzmitî, mantıkçının görevinin delilin içeriğinin 
doğruluğunu değil, delilin şeklinin doğruluğunu incelemek olduğunu belirtir.23 

Bir ilmin girişinde, öğrencinin o ilmi tahsil etmeye daha bilinçli bir şekilde 
başlaması için gerekli olan unsurların zikredilmesi hususunda Seyyid Şerif Cürcânî 
eleştiriler getirir. Literatürde de sıkça tartışılan, bir ilmin gayesi, konusu ve mese-
lelerini genel olarak ilmin başında zikretmek öğrenciye bilinç mi kazandırır yoksa 
aksine onu ilimden mi uzaklaştırır? Cürcânî ikinci görüşten yana tavır alırken, İzmitî 
orta yolu bulmaya çalışır. Cürcânî’nin eleştirisinin, bu kısımların top yekün önemsiz 
olduğuna değil, mübtedi bir öğrenci için faydasız olabileceğine işaret ettiğini söyler.24 
Ardından, bir öğrenci için o ilmin mahiyetinin temeyyüz etmesinin zâtî veya arazî 
olabileceğini belirten İzmitî, ilmin mevzûsunun anlaşılması durumunda zâtî, amacı-
nın idrak edilmesi durumunda ise arazî bir temeyyüzün gerçekleşeceğini söyler.25 Bu 
ifadeleriyle İzmitî, Molla Fenârî’nin Îsâgûcî şerhinin girişinde ortaya koymuş olduğu 
ve sonrasında müstakil risale çalışmalarına konu olacak olan meşhur ‘cihet-i vahdet-
i zâtiyye ve araziyye (zâtî ve arazî birlik yönü)’26 görüşünü benimsediğini göstermek-
tedir. 

İlimlerin birbirinden konuları veya gayeleri açısından ayrıştığını söyleyen 
İzmitî, iki gruba örnek olmak üzere nahiv ve mantık ilimlerinin zatları açısından 
birbirinden ayrıştığını, nahiv ve sarf ilimlerinin ise haysiyetleri/itibarları açısından 
ayrıştıklarını belirtir.27 

İzmitî, bu çalışmasında da birikiminin gösterir bir şekilde pek çok eser ve 
müellifine atıf yapmaktadır. Bunlardan tespit ettiklerimiz şöyledir: İbn Sînâ: eş-Şifâ 
(vr. 175b) ve el-İşârât ve’t-Tenbîhât (vr. 134a, 146a, 175b); İbn Abdilber (ö. 

                                                                 
22  İzmitî, Haşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’l-Metâli., 102b-121b. 
23  İzmitî, Haşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’l-Metâli., 146b. Krş. İzmitî, Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’ş-Şemsiyye s. 

12-13. 
24  İzmitî, Haşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’l-Metâli, 148b. 
25  İzmitî, Haşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’l-Metâli., 149a. 
26  Molla Fenârî’nin ‘Cihet-i Vahdet’ görüşü/yorumu için bk., Ferruh Özpilavcı, Îsâgûcî ve Şerhi, s. 67. 
27  İzmitî, Haşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’l-Metâli., 205a. 
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463/1071): et-Temhîd (vr. 105a); Fahreddin Râzî: el-Mülahhas (vr. 171b); Efdalüddin 
el-Hunecî (ö. 646/1248): Keşfü’l-Esrâr (vr. 203b); Nasîruddin Tûsî: Şerhu’l-İşârât (vr. 
134a); Necmüddin Kâtibî: eş-Şemsiyye (vr. 148a); Sirâcüddin Urmevî: Metâli’u’l-
Envâr (vr. 148a); Şemsüddin Semerkandî (ö. 702/1303): Kıstâsu’l-Efkâr (vr. 178a-
178b, 207a); Muhammed b. Mübârekşah Mîrek el-Buhârî: Hâşiye alâ Şerhi’ş-
Şemsiyye (vr. 126b); Seyyid Şerîf Cürcânî: Hâşiye alâ Şerhi’t-Tecrîd (vr. 126b); Hâşiye 
alâ Şerhi’ş-Şemsiyye (vr. 146a, 207a) ve Hâşiye alâ Şerhi’t-Telhîs (vr. 153b). 
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ŞEYHZÂDE MUHYİDDÎN KOCEVÎ VE ŞERHU NOKTATİ’L-
BEYÂN RİSÂLESİ 

Adalet ÇAKIR 

Ali İhsan KILIÇ 

GİRİŞ 

Hz. Peygamber (as) Hz. Ali’yi ilim rütbesi ile taltîf etmiştir. Bu konudaki en 
meşhûr rivâyet “Ben ilim şehriyim; Ali de onun kapısıdır.”1 şeklindedir. Bu ve ben-
zeri meâldeki hadîsler, zâhir ve bâtın ilmin masdarı olan Hz. Peygamber’in en genel 
mânâda sünnetini taklîd, anlama ve yorumlamada Hz. Ali’nin mevkiini tayin 
etmiştir. Tasavvuf irfânının ve sufîlere has sahîh mânevî tecrübenin Hz. Peygamber’e 
ittisalinde, Hz. Ali vâsıta isimlerin başındadır. Silsilenâmeler, fütüvvetnâmeler ve 
tarîkat erkânı ile ilgili risâleler, bu konunun keyfiyetini ve ayrıntılarını ortaya koyan 
metinlerdir.2 

Hz. Ali bir kelâmında ilmi noktaya teşbih etmiş; Kur’ân’ın ihtivâ ettiği ilmin 
kapsamını beyân sadedinde, herşeyin besmele’nin bâ’sının altındaki nokta’da sırlı ve 
kendisinin de o nokta olduğunu söylemiştir. Kadîm geleneklerden beri var olan harf 
ilmine3 sûfîlerin teveccüh ve ilgisinde Hz. Ali’nin bu sözü de etkili olmuştur. Seyyid 
Mahmûd-i Envârî’ye göre harf ilmi, Gazzâlî ile tasavvuf ilminin konuları arasına 

                                                                 
  Dr. Öğr. Üy., Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (adalet.cakir@kocaeli.edu.tr).  
  Ar. Gör., Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (ihsan.kilic@kocaeli.edu.tr).  
1  Tirmizî, “Menâkıb”, 20; El-Hâkim en-Nisâbûrî, el-Müstedrek ala’s-Sahîhayn (Beyrut: Dârü’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 2002) 3: 137. 
2  Ayrıntılı bilgi için bk. Gülgun Uyar, Ehl-i Beyt-İslâm Tarihinde Ali-Fatıma Evlâdı (İstanbul: 

Gelenek Yay., 2004), 39-40.  
3  Bk. Tahir Uluç, İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2005), 137-141. 
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girmiştir.4 Ancak kaynaklar harflerin, ilk dönemden itibâren sûfîlerin dikkatini 
çektiğini göstermektedir.5 Seleflerini takiben İbnü’l-Arabî de bu ilimle yakından 
ilgilenmiş; harf ilminin ilâhî kaynaklı (vehbî) olduğunu beyân ile,6 harfleri geniş bir 
sembolizm yapısı olarak kabul etmiş7; tasavvufun yüksek hakîkatlerini ifâdede bir 
vâsıtaya dönüştürmüştür. 

Araştırmamıza konu olan Şeyhzâde Muhyiddîn Mehmed’in Noktatü’l-beyân’ı, 
İbnü’l-Arabî’nin yorum geleneğine bağlı olarak, Hz. Ali’nin sözünü şerh için yazıl-
mış nokta risâlelerine bir örnektir. İlmî müktesebâtını şerh ve hâşiye türünde yazdığı 
eserlerle ortaya koyan ve tefsir ilminde temâyüz eden Şeyhzâde Muhyiddîn hakkında 
yapılan akademik çalışmalarda, daha ziyâde bu alandaki yetkinliği üzerinde durul-
muştur. Biz bu çalışma ile onun tasavvuf alanındaki en önemli eserini ortaya koyma-
ya gayret ettik. Yöntem olarak öncelikle eserin Şeyhzâde’ye âidiyeti meselesini vuzu-
ha kavuşturmaya çalıştık. Muhtevâyı inceledikten sonra araştırmamızın en önemli 
kısmı olan, Noktatü’l-beyân’ın metninin neşrini gerçekleştirdik. 

Noktatü’l-Beyân’ın Şeyhzâde Muhyiddîn Mehmed’e Âidiyeti Tartışması 

XVI. asır Nakşî sûfîlerinden Şeyhzâde Muhyiddîn Kocevî (ö. 950/1543), tefsîr 
ve fıkıh sahasında kaleme aldığı şerh ve hâşiyeleri ile özellikle de Kadı Beyzâvî’nin 
Envâru’t-tenzîl’ine yazdığı hâşiye ile meşhûrdur. Müellifin tasavvufla ilgili bilinen ve 
hatta günümüzde yapılan araştırmalara göre bu alandaki tek eseri Noktatü’l-
beyân’dır.8 Onun aynı zamanda Yûnus Emre’nin Çıkdım erik dalına anda yedim 
üzümü/ Bostan ıssı geldi eydür ugurladın kozumu matla beyitli nutkuna şerh yazan 
sûfîlerden biri olduğunu bu vesîle ile hatırlamak gerekir. Muhyiddîn Efendi’nin bu 

                                                                 
4  Seyyid Mahmûd-i Envârî, “Mîr Seyyid Alî Hemedânî ve Taĥlîl-i Âşâr-ı Û”, Neşriyye-i Dânişkede-i 

Edebiyyât u Ulûm-i İnsânî 29/23 (1977): 354.  
5  Abdülkerîm Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dâir Kuşeyrî Risâlesi, trc. Süleyman Uludağ, (İstanbul: 

Dergâh Yayınları, 1978), 30; Uluç, İbn Arabî’de Mistik Sembolizm, 164. 
6  Hz. Ali “Harf ilmi ilahî bir sırdır, onu ancak keşif ve tahkîkle vasıflanmış olanlar anlayabilir” 

demiştir. Bk. İsmâîl Hakkı Bursevî, Tefsîru rûhi’l-beyân, (Dersaâdet: 1331), VI:503.  
7  Bu konuda bk. Uluç, İbn Arabî’de Mistik Sembolizm, 143-183; Ekrem Demirli, İbnü’l-Arabî 

Metafiziği (İstanbul: Sufi Kitap, 2013), 167-176. 
8  Hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Şükrü Maden, Tefsirde Hâşiye Geleneği ve 

Hâşiyetü Muhyiddîn Şeyhzâde alâ Tefsîri’l-Kâdî el-Beyzâvî Örneği (Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi, 2013), 124-142. 
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şerhin girişindeki ifâdeleri, Noktatü’l-beyân’ın ona âidiyetine dâir şüpheleri de 
izâleye yardımcıdır. Çünkü şerhe, söz konusu risâlede olduğu gibi “Biz onlara hem 
ufuklarda hem kendi nefislerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki, sonunda onun 
gerçek olduğu kendilerine açıkça belli olacak” meâlindeki âyet ile başlar; mazhar 
olduğu tecellî ile âyette buyrulduğu gibi, Hz. Yûnus’un nutkunun her şeyi muhtevî 
olduğu idrakine ulaştığını söyler.9 Ömür Ceylan bu şerhin, Yûnus’un nutkuna 
yazılmış en eski şerh olduğunu belirtir.10 

Şeyhzâde’nin hayatından ve eserlerinden bahseden biyografik kaynaklarda, 
telîfleri arasında Noktatü’l-beyân veya diğer adıyla Şerhu noktati’l-beyân zikredilme-
miştir. Ahmed Taşköprizâde (ö. 968/1561), müellifi yakından tanıdığı için özellikle 
tasavvufî şahsiyeti hakkında önemli bir kaynaktır. Ancak es -S eka iku’n-nu’ma -

niyye’de bu eserden bahsetmemesi dikkat çekicidir.11 Müellif nüshasına ulaşamadı-
ğımız risâlenin kırkı aşkın yazma nüshasını tespit edebildik. Bir kaç nüshası hariç 
Noktatü’l-beyân, kütüphâne katalog kayıtları ve bazı nüshalarının serlevha veya 
başlıklarına göre, Şeyhzâde’ye aittir. Bu kayıtlara istinâden günümüz araştırmacıları 
Muhyiddîn Efendi ile ilgili çalışmalarında söz konusu eseri onun telîfâtı arasında 
saymışlardır.12 

Osmanlı biyografi yazarlarının Şeyhzâde’nin Noktatü’l-beyân’ından bahsetme-
meleri çalışmamızın ilk aşamasında bir soru işareti oluşturdu. Ayrıca metin neşrinde 
esas aldığımız Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi koleksiyonundaki 
2797 no’lu nüshanın temellük kaydının bulunduğu sayfadaki bilgiler de âidiyet 
hakkındaki şüphelerimizi artırdı. Bu sayfadaki ilk ibâre, Hemedânî’nin Noktatü’l-
beyân’ının Şeyhzâde tarafından tercümesi şeklindedir. Altında farklı bir hat ile Hâzâ 
Risâle-i Noktatü’l-beyân li’l-Hemedânî ve yanında yine farklı bir hat ve kalemle 
Te’lîf-i li-Hazret-i Şeyhzâde (ks) ibâresi ilâve edilmiştir. Yazmanın serlevhasında ise 
                                                                 
9  Şeyhzâde, Şerhu ebyâti’s-seb’a min Dîvânı Yûnus Emre, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 

1461, 4b.  
10  Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri (İstanbul: Kitabevi Yayınları., 2000), 36-7. Bu şerh Suat Ak 

tarafından neşredilmiştir. Bk. Çıktım Erik Dalına (İstanbul: Büyüyenay Yayınlar, 2012). 
11  Taşköprizâde Ahmed Efendi, es -S eka iku’n-nu’ma niyye fi  ulema i’d-Devleti’l-Osma niyye (Beyrut: 

Dâru’l-Kütübi’l-Arabî), 245. 
12  Erdoğan Baş, “Şeyhzâde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2010), 39: 98; Maden, Tefsirde Hâşiye Geleneği, 142; H. Mahmut Yücer, “Vahdet-i Vücûd 
Nazariyesinin İzahında Nokta Sembolizmi ve Muhyiddin-i Rûmî’nin Temsîl-i Nokta Adlı Eseri”, 
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6, sy. 2 (2017): 242. 
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Hâzâ Risâle-i Noktatü’l-beyân min te’lîf-i li-Hazret-i Şeyhzâde rahmetullâhi aleyh 
yazmaktadır. Yazma eserlerde genellikle sonradan yazılmış olan bu ibâreler, müellif 
ve eser hakkında hüküm vermek için yeterli değildir. 

Çalışmamızın ilerleyen safhalarında, eserin Şeyhzâde’ye âit olabileceğine dâir 
kanaatimizi güçlendiren karîneler tespit ettik. Bunlardan biri, metin içinde yer alan 
iki şiirdir. Şeyhoğlu mahlası ile yazılmış bu şiirlerin Muhyiddîn Efendi’ye ait olduğu-
nu düşünüyoruz. Seyyid Abdülkādir b. Nûrullah’ın Esrâr-ı nokta-i hakāyık-ı 
dakāyık’ı Noktatü’l-beyân üzerine inşâ edilmiştir. Dîbâcedeki bilgilere göre müellif, 
1014/1606 senesinde ismini zikretmediği Noktatü’l-beyân risâlesine muttali olmuş ve 
buna kısa bir mukaddime, fihrist ve hâtime ilâvesi ile eserini teşkîl etmiştir. Seyyid 
Abdülkādir’in yine dîbâcede Şeyhoğlu’nu hayır ile yâd etmesi13 Noktatü’l-beyân’ın 
Şeyhzâde’ye âidiyetini göstermektir. 

Akademik araştırmalara ve yazma eser katalog kayıtlarının tashîhine katkı 
olabilir düşüncesi ile Şeyhzâde’nin eserinin nispet edildiği diğer müellifleri de zikre-
debiliriz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Noktatü’l-beyân Şeyhzâde Abdurrahmân b. 
Ali el-Amasî’ye14 (ö. 944/1537), Pîr Ali Aksarayî’ye15 (ö. 945/1539) ve Erzurumlu 

                                                                 
13  Yukarıdaki izahlardan anlaşılacağı üzere, Seyyid Abdülkādir’in eserini M. Yücer’in bahsettiği gibi 

“nokta” hakkında yazılmış orijinal bir eser görmek çok da isabetli değildir. Çünkü harflerin 
havâssını anlatan kısa mukaddimesi hâriç eser Noktatü’l-beyân’dır. Belki bu esere yapılmış bir zeyl 
kabul edilebilir. Bk. Abdülkādir b. Nûrullah, Esrâr-ı nokta-i hakāyık-ı dakāyık, Atatürk Kitaplığı, 
Osman Ergin, nr. 136/4, vr. 85b; Yücer, “Vahdet-i Vücûd Nazariyesinin İzahında Nokta 
Sembolizmi”, 211. 

14  Osmanlı âlimleri arasında Muhyiddîn Efendi dışında “Şeyhzâde” ünvânına sahip âlimler 
bulunmaktadır. Bunlardan biri Şeyhzâde Abdurrahîm b. Ali el-Amasî (944/1537), diğeri Gelibolulu 
Abdurrahmân b. Şeyh Mehmed (1078/1667)’dir. Ünvân ortaklığından dolayı bu âlimlerin eserleri 
birbirine karıştırılmıştır. (Bk. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri (İstanbul: Matbaa-i 
Âmire, 1333), 1:334; Tahsin Özcan, “Şeyhîzâde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39: 86. TDK Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, nr. 254’deki nüsha 
Abdurrahmân b. Ali el-Amasî adına kayıtlıdır. Bu nüshayı görme imkanımız olmadı. Ancak 
elimizdeki mevcut bilgiler ışığında bu kaydın hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Şeyhzâde 
Abddürrahîm’in kardeşi olan Abdurrahmân b. Ali el-Amasî’nin vefât tarihi 922/1517’dir. Bk. Osman 
Aydın, “Şeyhza de Abdurrahma n el-Ama sı ’ye Nisbet Edilen “Risa le fî Usu li’l-hadı s” İsimli 
C alışmanın Mu stensihe Aidiyeti Ve Yazma Nu shalar Ac ısından Değeri”, Uluslararası Amasya 
Âlimleri Sempozyumu Bildiriler (Amasya, 21-23 Nisan 2017), 1:124. 946/1539’da vefât eden Şeyh 
Muhyiddîn-i Rûmî’nin Temsîl-i Nokta risâlesinden bir şiirinin Noktatü’l-beyân’da mevcûdiyeti, 
tarihî açıdan eserin Abdurrahmân el-Amasî’ye âidiyetini imkânsız kılmaktadır. 

15  Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi, Türkçe Yazmaları, nr. 88 ve 89 ve Atatürk Kitaplığı, Osman 
Ergin, nr. 1259’da kayıtlı nüshalardır. Bunlardan sadece sonuncusunu görebildik ki Şeyhzâde’nin 
Noktatü’l-beyân’ıdır. Müstensih beyitlerin bir kısmını almamış ve bazı Farsça beyitleri genel 
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İbrâhîm Hakkı hazretlerine16 (ö. 1194/1780) ait görünmektedir. Bu müellif zümresi 
içinde saymakta beis görmediğimiz Seyyid Muhammed Nûrü’l-Arab (ö. 1305/1887) 
üzerinde özellikle durmak gerekir. Zirâ onun eserleri arasında Noktatü’l-beyân veya 
Şerh-i Noktatü’l-beyân risâlesi olduğu gibi bu risâleyi telîf ve tedrîsinden dolayı 
“noktacı hoca” lakabı ile anılmıştır.17 Ve eser dört kez farklı şahıslar tarafından 
günümüz harflerine çevrilerek yayımlanmıştır. M. Fazıl Güvenç, Baki Yaşa Altınok 
ve 2012 yılında Rahmi Yananlı tarafından yapılan neşirlerde ortaya konulan metin, 
kısmî ziyâdelik ve noksanlık ile Şeyhzâde’nin Noktatü’l-beyân’ı ile aynıdır. Üstelik R. 
Yananlı’nın yayımda esas aldığını belirttiği nüsha18, Hacı Mahmud Efendi koleksi-
yonu 2797 numara ile kayıtlıdır. Ancak nâşir çalışmasında eserin istinsâh tarihi 
(1576) ile serlevhasındaki Şeyhzâde’nin ismini göz ardı etmiştir. Son olarak eser 2018 
yılında Burak Anılır tarafından yayına hazırlanmıştır. Önsözde nâşir, Noktatü’l-
beyân’ın Şeyhzâde’ye ait nüshası ile karşılaştığını beyan etmiştir. İlk iki neşre esas 
olan nüshaları elinde bulunduran kişilerin Seyyid’in tarîkından olmaları ve bu nüs-
halardaki ziyâdelik nâşirin şüphelerini önemli ölçüde izâle etmiştir.19 Bu son neşir-
den hareketle Nûrü’l-Arab’ın iki Noktatü’l-beyân risâlesi olduğunu söyleyebiliriz. İlki 
Şeyhzâde’nin eserininin tamamına bir dîbâce ilâvesinden ibârettir. Diğeri ise İsam 
Kütüphanesi’nde bulunan Nûru’l-Arabî Külliyâtı isimli mecmûada bulunan iki 
sayfalık risâledir.20 

                                                                                                                                                       
tercüme etmiştir. Risâlenin Bayrâmî Melâmî sûfîsi Ali Aksarayî’ye isnâdı, onun tasavvufî neş’esinde 
Hz. Ali muhabbetinin ziyâdeliği ile açıklanabilir. Çünkü onun yazılı bir eser bıraktığı 
bilinmemektedir. Bk. Haşim Bayram, “Pîr Ali Aksarâyî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 34: 273-274. 

16  Hacı Selimağa Kütüphanesi, Kemankeş, nr. 229’da kayıtlı Kitâb-ı Nokta isimli nüsha ki muhtevâ 
tamamen Şeyhzâde’nin risâlesi ile aynıdır. Eserin ulaşabildiğimiz en eski nüshasının tarihi 
(984/1576) ile Erzurumlu’nun yaşadığı dönem arasındaki üç asırlık zaman farkı, bu nispetin 
hatasına en açık delildir. 

17  Bk. Nihat Azamat, “Muhammed Nûru’l-Arabî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 30: 560, 562; Seyyid Muhammed, Nûru’l-Arabî Külliyâtı 5: Nokta 
Şerhi-Risâle-i Noktatü’l-Beyân, nşr. Burak Anılır (İstanbul: H Yayınları, 2018), XV; Yücer, “Vahdet-
i Vücûd Nazariyesinin İzahında Nokta Sembolizmi”, 211. Yücer’in işâret ettiği Nûru’l-Arabî’ye ait 
Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 2996/4 numaralı Risâle-i Noktatü’l-Beyân Şeyhzâde’nin 
eseri ile aynıdır. 

18  Bk. Muhammed Nûru’l-Arabî, Noktatü’l-beyân: Noktanın Sırrı, nşr. Hüseyin Rahmi Yananlı 
(İstanbul: Büyüyenay Yayınları), 2012. 

19  Nûru’l-Arabî Külliyâtı 5, XIV. 
20  Bk. Nûru’l-Arabî Külliyâtı 5, XIV, 107-112. 
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Şeyhzâde’nin nokta risâlesi Noktatü’l-beyân veya Şerhu noktati’l-beyân olarak 
isimlendirilmiştir. İkinci isimlendirme eserin Noktatü’l-beyân isimli bir risâlenin 
şerhi olduğu izlenimini vermektedir. Ancak müellifin böyle bir beyânı söz konusu 
değildir. O her insanın kendi kemâli için zâhir ilmi yanında bâtın ilmine vukufunun 
gerekliliğini ve bu ilmin hakîkatini anlatmak için eserini yazmıştır. Bâtın ilminin 
keyfiyet ve menşeini izah için de Hz. Ali’nin yukarıda zikrettiğimiz sözünü esas 
almıştır. Dolayısıyla eser bir mânâda Hz. Ali’nin sözünün şerhidir. Bazı müelliflere 
göre Hz. Ali’nin Noktatü’l-beyân isminde bir eseri mevcuttur ve buna çok sayıda 
şerh yazılmıştır.21 Onun Noktatü’l-beyân’ı için referans gösterilen kütüphane ve 
koleksiyonda bu eseri göremedik. Hz. Ali’nin veya ona nispet edilen eserler ile ilgili 
yapılan çalışmada da Noktatü’l-beyân’ından söz edilmez.22 Söz etrafında gelişen 
literatür ve geleneğin delâletiyle, ona nispet edilen Noktatü’l-beyân’dan kasdın, “ilim 
bir nokta idi…” meâlindeki sözün bizâtihi kendisi olabilir kanaatindeyiz. Bu sebeple 
risâlesine bir isim vermeyen Şeyhzâde’nin eseri için iki isimlendirme de isâbetli 
görünmektedir. 

Muhyiddîn Efendi’nin nokta risâlesine -müstensihlerin tasarruflarıyla olsa 
gerek- farklı isimler verilmiştir. Hakîkat-i İnsân ve Sırr-ı Nokta-i İlâhî ve Esrârnâme-
i Şeyzâde23 tespit edebildiklerimizdir. Bir de Noktatü’l-beyân’a mukaddime, hâtime 
veya dîbâce ilâvesiyle yeni bir isim veren müellifler olmuştur ki eser, kütüphane 
kayıtlarına onların ismine nispetle geçmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz Seyyid 
Abdülkādir b. Nûrullah ve Muhmamed Nûrü’l-Arab örneğinde olduğu gibi. Osman 
Ergin koleksiyonundaki Şifâu’l-kulûb tercümesi, Şifâu’l-kulûb risâlesi ve Şifâu’l-kulûb 
ve likāu’l-mahbûb adlı risâlelerin24 muhtevâsı Noktatü’l-beyân’dır. İsmi meçhul 
müellif, Şeyhzâde’nin eserinden “Şifâu’l-kulûb isimli risâle” olarak bahsetmektedir. 
O eserin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bazı yerleri kısalttığını bâzen de ilâveler 

                                                                 
21  Azamat, “Muhammed Nûru’l-Arabî”, 30: 560; Yücer, “Vahdet-i Vücûd Nazariyesinin İzahında 

Nokta Sembolizmi”, 211. Yücer’in Hz. Ali’nin eseri için referans gösterdiği “Muhyiddîn Arabî, 
Noktatü’l-Beyan, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, nr. 1267, 20b-68b.” kaydını tetkik ettik 
ancak bahs edilen kayıtlarda böyle bir eser mevcut değildir. 

22  Âdem Ceyhan, Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Vecîzeleri (Ankara: Öncü Kitap, 2006), 50-94. 
23  Bk. Hacı Selimağa Kütüphanesi, Kemankeş, nr. 190/3, vr. 100b-131b; Atatürk Kitaplığı, Osman 

Ergin, nr. 941. 
24  Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, 270/2; nr. 577/3; nr. 699/06. 
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yaptığını belirtir. Bu ilâveler daha ziyâde İbnü’l-Arabi’nin sözlerindendir. Geç bir 
döneme ait olduğunu düşündüğümüz bu risâlede, müellifin ısrarlı tenbîhleri dikkat 
çekmektedir. O, risâlenin bu konulara ehil olmayanlardan kesinlikle korunmasını, 
ehlinden ise esirgenmemesini istemektedir. Şeyhzâde’nin adını hiç zikretmeksizin 
“müellif dedi ki” ifâdesiyle Noktatü’l-beyân’ı aktarır. Ancak arada kendi ilaveleri de 
vardır.25 

Şerhu noktati’l-beyân’ın Kaynakları ve Muhtevâsı 

Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî, bu risâlede özellikle sûfîler tarafından tevil edilen 
Fussilet Sûresi 53. âyeti çerçevesinde, insanla âlem arasında birbirine mukābil bir 
perspektif ortaya koyarak söz konusu ayeti yorumlamıştır. Literatürde müellifin 
isminin Kādî Beyzâvî’nin (ö. 685/1286)’nin Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl isimli 
tefsirine yazdığı hâşiye ile öne çıktığı göz önünde bulundurulduğunda onun, bu 
risâlede yine tefsir faaliyeti içerisinde bulunduğu, fakat burada tefsir tekniğine göre 
daha serbest tarzda yorumlama biçimi ortaya koyduğu görülmektedir. Bu yorum 
tarzı çerçevesinde lugavî ve rivâyete dayalı tefsir çabasının ötesinde tasavvufî ve 
edebî literatürü merkeze alarak işarî bir muhtevâ sunmuştur. Risâlede Şeyhzâde, 
tasavvuf metinleri içerisinde çokça atıfta bulunulan âyet ve hadislere sıklıkla başvur-
maktadır. 

Muhyiddîn Efendi eserini telîf ederken benzer muhtevâya sahip, Seyyid 
Nesîmî’nin (ö. 820/1417 [?]) Noktatü’l-beyân’ından26 ve Muhyiddin-i Rûmî’nin (ö. 
946/1539) Temsîl-i Nokta’sından istifâde etmiştir. Onun 

Gel gönül şemsin gözet bu gökdeki mehtâbı ko 
Söyle cân kevkeblerinden vezn-i usturlâbı ko 

beytiyle başlayan kasîdesinden27 üç beyit almıştır. Şâirin mahlasının geçtiği beyit 
bulunmamaktadır. 

                                                                 
25  Bk. Nokta-i Hakikat, OE vr. 28b-29a. 
26  Eserin Nesîmî’ye ait olduğunu Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 4346/2’deki kayda göre 

veriyoruz. Çünkü Nesîmî’nin eserleri arasında Noktatü’l-beyân bulunmamakta ve onun bu konuyla 
ilgili Mukaddimetü’l-hakāik’ından da farklı bir muhtevaya sâhiptir. Bu ayrı bir tetkik konusudur. 
Bizim çalışmamız ile ilgili olan kısmı, Şeyhzâde’nin bu eserden önemli ölçüde istifâde etmiş olması 
ve iktibâs yapmasıdır. 

27  Yücer, Yücer, “Vahdet-i Vücûd Nazariyesinin İzahında Nokta Sembolizmi”, 242-243. 
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Müellifin kaynakları arasında yine Mevlânâ’nın (ö. 672/1273) Mesnevî’si, 
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) İhyâu Ulûmi’d-dîn’i, Şebüsterî’nin (ö. 720/1320) Gülşen-i 
râz’ı, Fahreddin Irâkî’nin (ö. 688/1289) Lemaât isimli eseri ile birlikte Evhadüddin 
Kirmânî (ö. 635/1238), Efdalüddin Kâşânî (ö. 667/1268-69) ve Sa’dî-i Şirâzî (ö. 
691/1292) gibi şâirler bulunmaktadır. 

Şeyhzâde bu eserde temel hareket noktası olarak şerîatle hakîkat arasındaki 
farklılığa odaklanmış gözükmektedir. Aslında ona göre ilim bir olmakla beraber 
zâhir ehli âfâkî okumayı esas almakta hatta nefis ilmi üzerine gayret gösterenleri 
tenkit etmektedirler. Enfüsî ilim olarak gördüğü nefis ilminin tahsîl edilmesi gerekti-
ğini belirten Şeyhzâde’ye göre, bunun yolunun da bir mürşid-i kâmile intisaptır. O, 
aslında bir olan bu ilimlerin her iki veçhesini tahsîl etmeye delil olarak, Hz. Ali’nin 
kendisine “ilmin kapısı olmasının” keyfiyetini soranlara besmelenin ilk harfi olan bâ 
harfinin altındaki noktayı işaret etmesiyle ilgili rivâyeti zikreder. Bu noktayı sırr-ı 
vahdet ve şems-i hakîkî şeklinde niteler ve rivâyetten hareketle, Âl-i Abâ’nın bu 
noktanın sırrına vâkıf olduklarını söyler. Daha sonra noktanın hakîkati hakkında 
îzahlarda bulunmaya devam eden Şeyhzâde, “birden bir çıkar” ilkesinden hareketle, 
Tanrı’dan olan ilk sudûra her ne kadar farklı isimler verilse de bunun, o cevherin 
hakîkatini değiştirmeyeceğini ve bütün farklı isimlerin aynı hakîkate işaret ettiğini 
söyler. Akl-ı küll olarak isimlendirdiği bu hakîkatin bütün mazharların kaynağı 
olduğunu, farklı isimlerde tasarruf eden bütün meleklerin, ruhların ve akılların 
bundan neşet ettiğini dile getirir. Âlemde çeşitlilik olsa da bu hakîkatin âlemin tama-
mına, tıpkı noktanın bir yazının tamamına nüfûz etmesi gibi yayıldığını belirtir. 
Kesret ile vahdet arasında kurduğu bu bağı, döneminin âlem tasavvuru ile açıklayan 
Şeyhzâde, göğe ait felekleri ve yıldızları atalar; yere ait unsurları ise analar olarak 
tavsîf eder. Bu ikisinden üç cins mevâlid olarak isimlendirilen madenler, bitkiler ve 
hayvanlar doğmaktadır. İnsana doğru gaye esaslı bu sudûr anlayışında o, Hakk’ın 
zâtının ezelî kuvvet, onun mazharının akl-ı küll/nokta-i asl, akl-ı küllün mazharının 
felekler ve yıldızlar, onların mazharının unsurlar, unsurların mazharının mevâlid ve 
bu mevâlidden biri olan hayvânın bir cinsinin ise hayvân-ı nâtık denilen insan 
olduğunu; insanın ise her iki âlemin toplamı ve zâhir bâtın bütün eşyanın tam bir 
mazharı olduğunu ifade eder. İnsanın diğer varlıklara olan üstünlüğünü ise onun 
ilim sahibi olmasıyla ilişkilendirir. Ona göre insandaki ilmin mazharı akıl, aklının 
mazharı nutuk özelliği, nutkunun mazharı harfler, harflerin mazharı ise nokta-i 
hakîkat şeklindedir. 
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Müellif, hakîkat noktasıyla insanın kalbi arasında bir özdeşlik kurar. O, filozof 
ve kelamcıların âlem ile insan arasında ilişki kurarak âlem-i kebir ve âlem-i sağîr 
şeklinde yaptıkları ayrımı, insanın hakîkatine vurgu yapmak sûretiyle tersine çevirir. 
Şeyhzâde’ye göre her ne kadar fer’ asıl karşısında ikincil gibi gözükse de asılın 
varlığından amaç fer’ ise bu durumda fer’ asıl hüviyetini kazanır. Bu duruma ağaç ve 
yemiş arasındaki ilişkiyi örnek olarak göstererek meseleyi metaforik olarak açıklama-
ya çalışan Şeyhzâde, insanın asıllığı hususunda muhakkiklerin böyle düşündüğünü 
söylerek İbn Arabî sonrası sûfîlerinin temel görüşlerinden birini paylaşır. Bununla 
birlikte Müellif, konu hakîmlerin ele aldığı tarzda kabul edildiğinde yine aynı 
neticenin ortaya çıkacağını belirtir. Çünkü ona göre göksel feleklerle insanın oluşu-
mu ve sahip olduğu bedensel organlar birbirine mukābil durumdadır. 

Şeyhzâde, âfâk ve enfüs olarak nitelediği bu âlemlerin ortaya çıkışlarını ve 
bunların yaşamları boyunca karşılacakları hâdiseleri Ekberî mektebin kaza ve kader 
düşüncesindesinden ziyâde Mevlânâ’nın cebir ve ihtiyar konuları hakkındaki görüş-
leri bağlamında değerlendirir. Levh-i mahfûz kavramına ve bazı hadislere atıf yap-
mak sûretiyle cebrî yönü daha baskın olan bu görüşte o, peygamberlerin dâvetinin, 
mürşidlerin irşâdının ve âlimlerin terbiye eğitimlerinin abes bir çabaya dönüşmesi 
sorununu dile getirmek sûretiyle şekāvet-i mutlaka ve mukayyede şeklinde bir ayrım 
yaparak bu sorunu aşmaya çalışmıştır. Ona göre kişinin dışında gelişen hâdiseler 
karşısında o mecbur iken kendi tercihine bağlı durumlarda seçme iradesine sahiptir. 
Bu iki durumu temellendirirken yaratılıştan sahip olunan nitelikler daha çok cebrî 
olarak değerlendirirken bilhassa insanın yaşam sürdüğü esnadaki karşılaştığı hâdise-
leri ihtiyârî olarak görmektedir. Bir başka ifadeyle, büyük âlemdeki hareket ve düze-
nin varlığıyla insanın sahip olduğu bedensel özellikler ve mensûbiyeti ezelî takdirle 
belirlenmekte iken insanın iyilik ve kötülükler karşısındaki tercihi onun iradesine 
kalır. Bu görüşü savunmakla Şeyhzâde, İbnü’l-Arabî öncesi tasavvuf düşüncesinin 
ana rengini oluşturan tasavvufun bir hâl ilmi olduğu fikrine yaklaşmakta ve insan 
için değişimin imkânını savunmaktadır. Bu duruma doğal çevrede yetişen yabânî 
ağaçların aşılama yapılmasıyla onlardan verimli bir ürün elde edilmesini ve bulun-
duğu çevre itibariyle çobanlıkla meşgul olan insanların medrese tahsili sayesinde 
değişip dönüşmelerini misal olarak getirir. 
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İnsanın kuvve ve özellikleri hakkında daha kapsamlı bir incelemede bulunan 
Şeyhzâde, onun iç ve dış kuvvelerini ele aldıktan sonra noktayla irtibatlı olarak kalbe 
ve ondaki süveydâ denilen noktaya dikkatleri çekmektedir. Her bir cümlenin ortaya 
çıkışına tümdengelimsel metotla bakıldığı zaman kökende harf bulunuyorsa aynı 
şekilde insanın fikirlerinin ortaya çıkışında ve nutkiyet özelliğinin faal olmasında bu 
süveydâ denilen nokta belirleyicidir. Zira Şeyhzâde’ye göre herbir kelime birkaç harf-
ten teşekkül etmekte ve bunlar da yanyana gelerek belirli bir mefhûmu ifade etmek-
tedir. Fakat kelimenin de yapısal olarak ayrımlarına inildiğinde harflere, daha öte-
sinde noktaya ulaşılmaktadır. Bu açıdan Şeyhzâde, noktayı bir tür başlangıç noktası 
ve her ismin temeli olarak görmekle ona herşeyi kuşatan bir nitelik atfeder. 

Kalbi merkeze alan bu nokta anlayışında Şeyhzâde, bunun bâtınî anlamda bir 
kuvve olduğuna dikkat çekmek sûretiyle zâhirî anlamdaki noktayla, hakîkate dair 
idraki temin eden bu bâtınî noktayı ayrıştırır. Bu idrakin kalpten beyne ulaşan bir 
kuvve olduğundan bahseder ve bununla irtibatlı olarak düşünme araçlarını kalp 
merkezli olarak ele alır. Hatta ona göre hakîmlerin idrâk dedikleri kavramla muhak-
kiklerin aşk kavramı aynı mâhiyete taalluk eder. Bu açıdan idrak edilen nesne ile 
müdriki özdeşleştirir ve kişinin hâtırında her ne varsa o anda hakîkatinin de o 
olduğunu söyler. Kişinin idrakinin bir nesnenin hâtırıyla çokça meşgul olması 
sonunda onun hakîkat sûretine ereceğini belirtir. Bu bağlamda Leylâ ve Mecnûn 
kıssasına atıf yapan Şeyhzâde, Mecnûn’un Leylâ’yı çokça anması dolayısıyla 
Leylâ’nın hakîkatiyle özdeşleştiğini dile getirir. Buradan hareketle Hallâc’a atıfta 
bulunur ve fenâ makāmına erişen sûfînin hâlini Mecnûn’a benzetir. 

Fenâ makāmı bahsinde hakîkatin kuşatıcılığına ve varlığı bütün yönleriyle 
makbûl görmeye dair birtakım hususları öne çıkaran müellif, insân-ı kâmil meselesi 
etrafında tasavvufun ricâlullahla ilgili konularına yer verir. Bu konuyla alakalı olarak 
döneminde dile getirilen itiraz kabilinden cümlelere değinir ve onları tenkid eder. 
İlm-i bâtının varlığını inkâr edip, ilmi sadece zâhirî olanla sınırlayıp onu tahsil ettiği-
ni iddia edenleri mutlak küfürle itham eder. Vahdet-i vücûd düşüncesi etrafında 
zikredilen âyetleri bu bağlamda zikreden Şeyzâde, bu âyetleri öne sürerek sûfîlere 
hulûl ve ittihâd suçlaması yöneltenlere cevap verir. Kutbun âlemin devamının sebebi 
olduğundan bahseder ve kıyâmeti onun âlemden çekilmesi ile irtibatlandırır. Bu 
anlamda âlemdeki düzenin korunmasını ricâlü’l-gayb ve kutub üzerine inşa eder. 
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Şeyhzâde risâlede kişinin öldükten sonra haşrinin nefsinin hangi sûret üzere 
olduğuna bağlı olduğunu ve bu sûretlerin nefsin illetlerine göre çeşitli hayvan 
sıfatlarıyla temsil edildiğini söyler. Buna bağlı olarak sâlikin hâlinin rüyâda kendisine 
açık olacağını ve bu bakımdan rüyâların bilgi edinme araçlarından birisi olduğunu 
kabul eder. Nübüvvetin başlangıcının rüyâlarla olduğunu öne sürerek bu hususta 
rüyâları güvenilir bilgi kaynakları arasında değerlendirir. Kişinin içinde bulunduğu 
kötü huylarından ise sadece bir mürşid eliyle kurtulabileceğini ancak bu sayede 
ahlâkî dönüşümün mümkün olduğunu ileri sürer. Bu konuda şeyh sohbetine özel bir 
önem atfeder ve sohbet esnasında şeyhe duyulan ünsiyet halinin Hakk’a duyulan 
ünsiyet olduğundan bahseder. Nefsin hem kötü huylara hem de iyi huylara mahal 
olabileceğini, bu hususta mücahede gerektiğini belirtir ve bu mücâhedenin 
zorluğuna binâen geleneğe uyarak onu cihâd-ı ekber olarak tavsif eder. Risâlenin 
nihâyetinde tekrar bir şeyhe intisap etmenin gerekliliğini vurgulayan Şeyhzâde, hiç 
kimsenin şeyh sohbetinden mahrum ayrılmadığını ifade eder. 

Şeyhzâde’nin bu risalesinde Fahreddîn Râzî sonrası memzûc dönemin izleri 
görülmektedir. Kelam ve felsefe meselelerinin ortaklaştığı hususlarda İbnü’l-Arabî 
tasavvufunun da yeni önermelerle meselelere farklı bir boyutlar kazandırması, 
Osmanlı dönemi âlim ve sûfîlerinin pekçoğu üzerinde etkili olmuştur. Bu tesirin 
izdüşümlerini bu risâlenin içeriğinde görmek de mümkündür. Müellif, İslam filozof-
larının âlem ve insan görüşünden istifade etmekte, yeri geldiğinde dinî ilimlerdeki 
birikimine müracaat etmekte, hem tarîkat hayatının nefis terbiye usûllerinden ve 
ulaşılan hakîkatlerden bahsetmekte hem de nazarî tasavvufun bakış açısıyla bir insan 
ve âlem tasavvuru inşa etmektedir. Bu açılardan risâle, Osmanlı dönemi tasavvuf ve 
tarîkat hayatının yaslandığı kabulleri gösteren numunelerden biri olarak 
değerlendirilebilir. 

Noktatü’l-Beyân Nüshaları ve Metin Neşrinde Takip Edilen Usuller 

Risâlenin tespit ettiğimiz yazma nüshaları bulundukları kütüphanelere göre 
şunlardır: 

Süleymaniye Ktp.: 

Ali Nihad Tarlan, nr. 160, müst. Hacı Ali, ist. tar. 29 Ramazan 1290/20 Kasım 
1873, 18 vr.; nr. 193/5, vr. 93a-129a. 
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Arslan Kaynardag , nr. 79, 

Aşir Efendi, nr. 443/18, ist. tar. 1169/1754, vr. 262b-274b. 

Düg ümlü Baba, nr. 216/1, vr. 1b-37b. 

Hacı Mahmud Efendi, nr. 2797, ist. tar. Ramazan 984/ Kasım 1576, 30 vr.; nr. 
3041/1, 21 vr. 

I bn Mirza, nr. 13/1. 

I zmir, nr. 310, 36 vr.; nr. 311, müst. İzzet, ist. tar. 1257/1841-2, 35 vr.; nr. 767/8, 
vr. 65-102. 

Reşid Efendi 732/2, müst. Ali b. Alagöz, vr. 120-159. 

Yazma Bag ıs lar, nr. 2426, 27 vr.; nr. 2996/4, vr. 147-180; nr. 7480, ist. tar. 
1076/1665-66, 39 vr. 

Hacı Selimağa Ktp.: 

Kemankeş, nr. 190/3, ist. tar.: 1195/ 1781, vr. 100b-131b; nr. 229, vr. 2b-48b. 

Millet Ktp.: 

Ali Emiri Şry., nr. 971, müst. Muhammed b. Lutfi, 37 vr.; nr. 972, 4 vr.; nr. 
1251, vr. 1-3, 6-9. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı: 

Osman Ergin Türkçe Yazmaları, nr. 270/2, vr. 28b-47b; nr. 577/3, vr. 86b-96b; nr. 
699/06, vr. 68b-86a; nr. 792/9, ist. tar. 1145/1733, vr. 168b-199a; nr. 941/6, vr. 123b-
151b; nr. 460, 34 vr.; nr. 1226/2, ist. tar. 1264/1847-8, vr. 33a-58a; nr. 407/2, vr. 21-42; 
nr. 1049/3, müst. Ferdî, ist. tar. 1341/1922, vr. 24-45; nr. 1259/2, müst. Mehmed 
Hasan Hüsnü, ist. tar. 22 Rebîulâhir 1305/ 7 Ocak 1888, vr. 63-103; nr. 555/1, 43 vr.; 
nr. 642/2, ist. tar. 1275/1858-9, vr. 41-56; nr. 703/1, vr. 1-22. 

Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp.: 

Türkçe Yazmaları, nr. 88, 20 vr.; nr. 89, vr. 20 
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Milli Kütüphane 

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, nr. 4002/1, müst. Mehmed Hâlid, ist. 
tar. 1281/1864, vr. 1b-31b; nr. 2581/2, vr. 56b-87b; 169/3, müst. Sivaslı Hüseyin Hâkî, 
ist. tar. 1892, vr. 45b-70; nr. 7589/5, müst. Şemseddîn Mehmed el-Hasan, ist. tar. 
1313/1895, vr. 143b-160b; nr. 843/5, vr. 21b-26a; Adnan Ötüken İl Halk Ktp. 
Koleksiyonu, nr. 463, 49 vr.; nr. 2801, ist. tar. 1250/1833, 34 vr. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Koleksiyonu 444/11, ist. tar. 1277/1859, 33 vr. 

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi 

Türkçe Yazmaları, nr. 254, 42 vr. 

Manisa İl Halk Kütüphanesi 

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu, nr. 5696/3, vr. 50b-60b. 

Kütahya Vahit Paşa Yazma Eser Ktp.: 

Nr. 385, ist. tar. 1219/1804-5, vr. 27. 

Konya Karatay Yusufağa Ktp.: 

Nr. 8143, 8 vr. 

Konya Mevlânâ Müzesi Ktp.: 

Türkçe yazmaları, nr. 2904/4, vr. 42b-86b. 

Edirne Selimiye Ktp.: 

Nr. 115/5, 8 vr. 

Vatikan Ktp.: 

Türkçe Yazmaları nr. 189/2, vr. 35-54; nr. 265/1, vr. 1b-31; nr. 350, ist. tar. 
997/1588-89, 60 vr. 

Almanya Milli Ktp.: 

Türkçe Yazmaları, nr. Ms. Or. Oct. 2585, vr. 1b-28a. 

İngiltere Milli Ktp.: 

Türkçe Yazmaları, nr. Or. 5961/1, vr. 1b-28a. 
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Noktatü’l-beyân’ın günümüz harflerine aktarımında, ulaşabildiğimiz nüshalar 
içinde en eski tarihli, Süleymaniye Kütüphânesi Hacı Mahmud Efendi koleksiyonu, 
2797 envanter numaralı nüsha esas alınmıştır. Risâle’nin metninin doğru 
anlaşılmasını temîn için aşağıdaki nüshaları ile karşılaştırdık ve farklılıklara dipnotta 
işâret ettik: 

Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bag ıs lar, nr. 7480, ist. tar. 1076/1665-66, 39 
vr. (A) 

Abdülkādir b. Nûrullah, Esrâr-ı nokta-i hakāyık-ı dakāyık, Atatürk Kitaplığı, 
Osman Ergin, müst. Mehmed Emin Tevfîk el-Uşşâkî, ist. tar. 1303/1885, nr. 136/4, 
vr. 85b-107a. (B) 

Esas aldığımız nüshada Müellif, salavât cümlesinin yazımında hemze mim 
kısaltmasını kullanmıştır. Kısaltmadan sarf-ı nazar ile açıkça yazmayı tercih ettik. 
Risâle metnine tashîh amacıyla yapılan her ilâve [/] içinde gösterilmiştir. Bunun 
dışında, âyet meâlleri, hadis metinlerinin, kelâm-ı kibârların ve Farsça şiirlerin tercü-
mesi gibi metnin aslında olmayan ibâreler [] içinde yazılmştır. İsnad atıf sisteminde 
belirtilen yöntemi takip maksadıyla âyet meâlleri ve hadis metinlerinin tercümesi 
ayrıca tırnak içine alınmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla hadislerin tahriçleri 
yapılmış, şiirlerin kaynakları gösterilmiştir. 

Eser Latin harflerine aktarılırken imlâ hususunda Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın 
A. Avni Konuk’un Fusûsu’l-hikem Tercüme ve Şerhi ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi’ni 
yayına hazırlarken uyguladığı imlâ esas alınmıştır. 

Hâzâ risâle-i Noktatü’l-beyân min te’lîfi li-Hazreti Şeyhzâde rahmetullâhi 
aleyh ve kuddise sırruhû 

Bismillahirrahmânirrahîm 

“ احلق انه هلم يتبني حىت أنفسهم ويف االفاق يف آياتنا سنريهم :وتعاىل تبارك اهللا قال ” (Fussilet 41/53) 

[“Biz onlara hem ufuklarda hem kendi nefislerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki, 
sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açıkça belli olacak.”] Ey tâlib, bil ve âgâh ol 
ne ki âfâkda nişânlar vardır, senin nefsinde dahi vardır. Pes, her kimse kim âlemin 
nişânların kendi nefsinde bildi, hemân Allah’ı bildi. Nitekim “  عرف فقد نفسه عرف من
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 Ey tâlib-i Hak, insanın cehli kendüye hicâb-ı [”.Nefsini bilen Rabb’ini bilir“] 28”ربه

azîmdir ve mihnet-i delîmdir. Hakk’ı gāyet yakınlığından göremez. Ânunçün ırak 
gözler. Nitekim Hak Azze ismuhû buyurur: “ ريدو ال حبل من اليه أقرب حنن و ” (Kaf 50/16) 

[“Biz ona şah damarından daha yakınız.”] Pes, insanda şunun gibi mertebe-i 
kurbiyyeti vardır ki mescûd-i melâikedir ve efdal-i halâyıkdır ve mazhar-ı vechullâh 
ve sırr-ı kudretullâhdır.29 

ـــــــــــــــــا قيامـــــــــــــــــت بســـــــــــــــــتو   كـــــــــــــــــركـــــــــــــــــرقاصـــــــــــــــــرم  قاصـــــــــــــــــرم   ـــــــــــــــــا قيامـــــــــــــــــت بســـــــــــــــــتو ت ٣٠دمدمت ايــــــــــــــن آدم كــــــــــــــه نــــــــــــــامش مــــــــــــــي بــــــــــــــرم مــــــــــــــدحايــــــــــــــن آدم كــــــــــــــه نــــــــــــــامش مــــــــــــــي بــــــــــــــرم مــــــــــــــدح 

[Adını zikr ettiğim bu Âdem’in medhini, kıyâmete kadar ta’dâd etsem, kāsırım]31 

Pes, insâna hayf ola ki kendini gaflet perdesinden çıkarmaya ve varta-i helâkdan 
kurtarmaya. İmdi ey tâlib, mümkin değildir ki bî-mürşid kemâle eresin. Nitekim 
buyurur: “ ريب عرفت ما املريب لوال ” [“Mürebbîm olmasaydı Rabb’imi bilemezdim.”] 

Pes, mürşidden ilmi hâsıl etmek,32 eğer suâl edersen kim, bunca âlimleri 
gördüm hîç nefs ilmin okumazlar. Belki okuyanları men’ edip tekfîr ederler? Cevâb; 
bilgil ki ilmullâh birdir bu [2a] ilmullâhın hem zâhiri hem bâtını vardır.33 Birden 
yediye yediden yetmişe değin her çend ki hazret-i ulemâ-yı zâhir ilmin zâhirinde her 
mahalde ki zikr etmişlerdir; fesâhat ile belâğat ile mevzûn, müberhen hûb cevâb 
vermişlerdir. Hezâr tahsîn ki nizâm-ı âlemdir, eğer nizâm-ı âlem olmayaydı, zuhûr-ı 
Hak bulunmayaydı. Pes, her şahısdan her eşyâdan ne zâhir olduysa ol anın nasîb-i 
ezelîsidir. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: “ ف ر ح ون   لديهم مبا حزب كل ”(Mü’minûn 23/53) 

[“Her bölük kendi tuttuğu yoldan memnundur.”] Her biri bir türlü yerli yerince34 

                                                                 
28  + bu hadîs-i şerîfde buyurur A. Abdullah b. Mübârek, Kitâbü’z-Zühd (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-

İlmiyye, 1971) 98. 
29  +Mukaddime B 
دمبستو   30  A بشمرم :
31  Bk. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, trc. ve şrh. A. Avni Konuk, nşr. Selçuk Eraydın, 

Mustafa Tahralı, (İstanbul: Gelenek Yayınları, 2004), 1: 388. 
32  +gerek A 
33  + Nitekim Hazret-i Resûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem buyurur:  إن للقرآن ظهرا و بطنا ولبطنه بطنا اىل

 Kur’ân’ın bir zâhiri ve bir bâtını vardır; bâtının da yedi bâtını vardır.” A“ سبعة ابطن
34  +hûb A, B 
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maslahat. Şöyle ki, kâfur nûr üstüne kâfir zülf ü hâl35 [/ خال و زلف كافر اوستنه نور كافور ] 

her şey kendi âleminde kendi fi’liyle ferahdadır. Ammâ insâniyyet bunlardan ırâkdır. 
Kesb-i kemâl-i insân oldur ki, sâhib-i zâhir u bâtın ola, hemân zâhirde kalıp bâtın 
bilmemek gāyet nâkıs ola. 

Ey birâder, nice kelâm-ı hakîkat-ı insandan ba’zını beyân ba’zını rumûz ile i’lâm 
edelim. Ammâ şart oldur ki, nâ-ehle söylemeyeler ki buyurur: “ األغيار عن صونوها األسرار ” 

[“Sırları ona ağyâr olandan korudular.”]36 Berhurdâr olmaz ol kişi kim, sözü gayr-ı 
ehline söyler. Berhurdâr ol kişi kim sırrı ehline der. Nitekim buyurur: “  ما عدو املرء
 37 Zîrâ halk bilmediği ilme düşman. Her[”.Kişi bilmediğinin düşmandır“] ”جهل

kimseye aklı kadar söylemek gerekdir. Nitekim buyurur: “ عقوهلم قدر على ساالن كلموا ”38 

[“İnsanlara akılları nisbetinde konuşun.”] 

Fasl-ı Evvel39 

Evvel ey birâder bil ve âgâh ol, aklını cem’ et. Bu acâyib hikâyeti kuvvet-i 
hâfızaya [2b] ver, saklasın. Ebedü’l-âbâd sana hayât-ı câvidânî olsun. Ey birâder, bir 
nice tâlibler Hazret-i Ali’den kerremallâhu vechehû suâl kıldılar, eyittiler: 
“Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem senin hakkına şehâdet edip dedi ki, 
“ ا علي و العلم مدينة أنا با ”40 [“Beni ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır.”]41 İmdi ilmin 

sırrından sana suâl ederiz ki ilim nedir?” Hazret-i Ali cevâb verip eyitti ki: “  نقطة العلم
اجلاهلون كثروها ” [İlim bir nokta idi; onu câhiller çoğalttı.] Hâliyâ işittiler talebleri dahi 

ziyâde oldu. Eyittiler: “Ol nokta ne noktadır? Onun menbaı ve meâdı nicedir? Bize 
şerh ediver.” Emîru’l-mü’minîn Ali eyitti: “Bu esrârullahdır. Bunu fâş etmeğe destûr 
                                                                 
35  kâfur nûr üstüne kâfir zülf ü hâl: kâfir küfrü üstüne kâfir zülf ü hâl A; kâfur nûr üstüne kâfer zülf ü 

hâl B 
36  Şeyh Ebû Bekir eş-Şiblî’ye (334/946) ait bu söz “األسرار صونوها عن رؤية األغيار” şeklindedir. Bk. Hatîb el-

Bağdâdî, Târîhu Bağdad ev Medîneti’s-selâm (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, t.s.), 14:394. 
37  Bu söz Hz. Ali’ye aittir. Bk. Süleyman b. İbrâhîm el-Kundûzî, Yenâbîu’l-mevedde li-zevi’l-kurbâ, thk. 

Seyyid Ali Cemâl Eşref el-Hüseynî (Dâru’l-Usve, 1416), 2:414. 
38  Benzer bir hadis için bk. Müslim, “Mukaddime” 14. 
39  Fasl-ı Evvel: Fasıl A, Evvelki Fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i câmi’ beyânındadır B 
40  en-Nisâbûrî, el-Müstedrek ala’s-Sahîhayn, 3: 137. 
41  Bu hadîsin kaynakları ve muhtelif varyantları hakkında bk. Süleyman Belhî, Delilleriyle Ehl-i Beyt’e 

Meveddet, trc. Adalet Çakır, Derya Baş, Gülgun Uyar, (İstanbul: Sufi Yayınları, 2018), 1: 82, 117, 
172, 180, 184-86, 317. 
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yokdur. Vaktâki âşikâre ola kıyâmet kopmağa yakın ola.” Çün bu sözü işittiler 
bunlara azîm ibret ü heybet hâsıl oldu. Mütehayyir kaldılar. İştiyâkları yüz ol kadar42 
oldu. “İmdi Allah aşkına ve Peygamber aşkına aklımız kadarı bundan bize haber 
ver.” Pes, Emîrü’l-mü’minîn eyitti: “Haber vereyin, bir zerredir. Ammâ şol şartla kim 
şerh u beyân istemeyesiz.” Kabûl ettiler. Cevâp verip eyitti: “Tâlibler, bu esrârullâh-
dır. Bunun sırrı kütüb-i semâvîde. Ya’nî suhuf u Tevrât u Zebûr u İncîl. Ne sır ki 
bunlarda var, Hazret-i Kur’ân’da var. Ne sır ki Kur’ân’da var, sûre-i Fâtiha’da var; ne 
sır ki Fâtiha’da var, “ الرحيم الرمحن اهللا بسم ” de var; ne sır ki “ اهللا بسم ” da var, bâ-i 

bismillâhda var; ne sır ki bâ’da [3a] var bâ’nın noktasında var. Ol nokta ki bâ’nın 
altındadır, ben ol noktayım” dedi. “  تعاىل اهللا اسرار مجيع وجهه تعاىل اهللا كرم علي املؤمنني امري قال

 يف الفاحتة يف ما ومجيع الفاحتة يف القرآن يف ما ومجيع القرآن يف السماوية الكتب يف ما ومجيع السماوية الكتب يف
 النقطة يف اهللا بسم باء يف ما ومجيع اهللا بسم باء يف الرحيم الرمحن اهللا بسم يف ما ومجيع الرحيم الرمحن اهللا بسم

الباء حتت نقطة وانا الباء حتت ”43 Çün Emîrü’l-mü’minîn bu hadîsi buyurdu, bunların ayruk 

cevâbları kalmadı. Şartı yerine getirip döndüler, gittiler. Sonra ol kadar hizmet ettiler 
kim Âl-i Abâ’dan oldular. Âl-i Abâ suffe ashâbıdır kim bu ilimde rusûh bulup 
başların abâya çekip noktanın sırrından söylediler kim bu nokta, nokta-i vahdettir, 
şems-i hakîkîdir. Mecmû’-ı mevcûdât zâhir u bâtın bunun istivâsından zuhûr 
bulmuşlardır. 

Ey birâder, bu ilmin sırrı muhrikdır hem müşrikdır. Cehd kıl, mevhûmunu 
yandurasın tâ ki sana sırr-ı yâr mefhûm ola. Tâ tab’ını muhakkikāne kelâmlar ile 
memzûc etmeyesin44, matbûh olmayasın. Eğer istiksān ve cehdin varısa âşık-ı huşyâr 
ol ki bu mukaddimeyi sana icmâl ile söyledik. Mücmelden ne anlayasın, inşâallâh 
tafsîl oluna kim mahzūz olalar.45 

  

                                                                 
42  + ziyâde A 
43  Hz. Ali’ye ait bu sözü Süleymân Belhî hazretleri, Şafiî fakîh ve cefir âlimi Ebû Sâlim Nasîbî’nin (ö. 

652/1254) Dürrü’l-munazzam isimli eserinden naklen Yenâbîu’l-mevedde’de aktarmaktadır. Bk. 
Belhî, Delilleriyle Ehl-i Beyt’e Meveddet, 1: 179. 

44  edesin: etmeyesin A 
45  tafsîl oluna kim mahzūz olalar: tafsîl oluna kim taleb-i mahsūs mefhûm oluna A; tafsîl üzere ıyân 

oluna kim sâmiîn mahzūz oluna B 
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Fasl-ı düvom46 

Ey birâder-i âşık maksūdun bu kim nokta ki menba-i [3b] hakîkat-i eşyadır, 
kuvvet-i ezelîdir, kāimun bi’z-zâtdır, bunun sırrından nesne istid’â edersen bu tafsîli 
key dinle ki iltimâsın hâsıl ola inşâallah Teâlâ. 

Bilgil ki, Hazret-i Risâlet aleyhisselâm bir nice nesneyi evvel yaradılmışdır dedi. 
Nitekim eyitti: “ القلم اهللا خلق ما اول ” [“Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir”]47 ve dahi “  اول

نوري اهللا خلق ما ” [“Allah’ın ilk yarattığı şey benim nûrumdur”]48 ve dahi melek-i 

mukarreb dedi; ve cevher-i evvel dedi. Bu cümlesi bir midir yoksa her birinin 
hakîkati ayrı mıdır? İmdi ey birâder-i âşık, bu cümlesi bir hakîkattir. Ammâ izâfât ve 
i’tibârât yönünden esâmî-i muhtelife ile zikr eylemişlerdir. Ve nûr u kalem ve melek-
i mukarreb ve arş-ı azîm ve âdem i’tibârıyla bu cümlesi râstdır. Esâmî-i cevher-i 
evveldir kim kuvvet-i ezelîdir, sadr49 olmuşdur. El-hadîs, “  واحد اال الواحد من يصدر ال

له شريك ال وحده ” [“Birden sadece ortağı olmayan bir sudur eder.”] Ve dahi buna 

nokta-i vahdet derler ve şems-i bâtın derler. Beyt: 

نســـــــــــــــــــتنســـــــــــــــــــتجـــــــــــــــــــو عكـــــــــــــــــــس آفتـــــــــــــــــــاب آن جهاجـــــــــــــــــــو عكـــــــــــــــــــس آفتـــــــــــــــــــاب آن جها آن جيـــــــــــــزي كـــــــــــــه در عـــــــــــــامل عيانســـــــــــــتآن جيـــــــــــــزي كـــــــــــــه در عـــــــــــــامل عيانســـــــــــــتهـــــــــــــر هـــــــــــــر  

[Bu âlemde görünen her şey; o âlem güneşinin aksi gibidir.]50 

Her nesne ki bu âlemde ayândır ol güneşin aksidir. Dahi meşâyih buna vücûd-i 
mutlak der. Ve âlem-i kuds der. Ve Cebrâîl-i emîn der. Ve eğer bu nesneye yüz 
i’tibâr ve yüz ad diyesin, ol bir nesnenin hakîkati yüz ad ile kesret-pezîr olmaz. 
Meselâ bir âdemi esâmî-i muhtelife ile zikr edeler. Şöyle ki haddâd ü neccâr u hayyât 
u nakkāş diyeler, râsttır. Zîrâ bir âdem hem neccâr ve hem haddâd ve hem hayyât ola 
ki hakîkati bir ola, ol kesret-pezîr olmaz. Çün [4a] bu mukaddimeyi bildin, bir 
hakîkatin bin sıfâtı ve bin adı olsa hiç kesret-pezîr olmaya. 

  

                                                                 
46  Fasl-ı düvom: İkinci Fasıl: Sırr-ı hakîkat-ı nokta-i menba’ beyânındadır B 
47  Tirmizî, “Kader”, 17. 
48  Bk. Belhî, Delilleriyle Ehl-i Beyt’e Meveddet, 1: 45-46. 
49  sadr: masdar A 
50  Şebüsterî, Gülşen-i Râz, trc. Abdülbaki Gölpınarlı (İstanbul: Maarif Matbaası, 1944), 61. 
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Fasl-ı sivom51 

Ey birâder-i âşık, Peygamber aleyhisselâm kırk yıl sülûk etti. İlm-i ledünnî 
münkeşif oldu, kemâl-i insâniyyete ve mi’râc-ı hakîkate erdi ve Cemâl-i bîçûnu 
gördü ki Hay’dır; dahileri hayy eder. Rûh ad verdi. Ol cihetten ki rûh hayy u 
muhyîdir, li-nefsihî ve muhyî li-gayrihîdir. Ve dahi gördü ki, bu nokta-i hakîkat 
şems-i bâtındır ve cevher-i evveldir ve müdrikdir; dahilere idrâk verir. Ol sıfata akl 
ad verdi ve şöyle ki akl müdrikdir ve hem müdrekdir ve dahi gördü kim tâhir u 
münevverdir; dahileri münevver eder. Nûr ad verdi ve dahi gördü ki bu şems-i 
hakîkî cümle mevcûdâtı kendi varlığından var eylemişdir. Âlemi kaplayıp ihâta 
etmişdir. Arş ad verdi ve gördü kim bundan ulu ve azîm nesne yokdur. Melek-i 
mukarreb ad verdi ve dahi gördü ki müşfik-i âlemiyândır. Her peygamberin basîreti 
gözüne türlü vech ile musavverdir. İlm-i sırrın âşikâre eden oldur ve Cebrâîl-i emîn 
ad verdi. Ve dahi gördü ki nokta-i hakîkî âlimdir ve mütekellimdir ve semîdir ve 
basîrdir ve kadîrdir ve cemîldir ve celîldir ve haydır. Âdem ad verdi. İmdi bu vasf 
ettiğimiz sıfatlar ve esâmî-i muhtelife ki zikr olundu, cümle bir hakîkatin sırrıdır ki 
buna âlem-i kuvvet derler ve âlem-i adem ve âlem-i mümkinât ve âlem-i mâhiyyât ve 
âlem-i külliyyât [4b] ve âlem-i hakāyık ve âlem-i fıtrat ve âlem-i ceberût ve nokta-i 
küll ve akl-ı küll derler. 

İmdi ey birâder-i âşık, vasf, ayn-ı mevsûfdur; ne ki vasf edersin ol mevsûfda var-
dır. Nice gayrı diyesin ve dahi bilesin ki kuvvet-i ezelî Allah’ın zât-ı bîçûnudur. Buna 
nicelik ve nitelik isteyenler kâfirlerdir. Ammâ akl-ı küll ki âlem-i kebîrin halifesidir, 
onun varlığı Hak varlığıdır. Onun kavli, fi’li, Hak kavli, fi’lidir. Bi-lâ şekkin ve lâ-
şübhetin. 

Fasl-ı çehârom52 

Ey birâder-i âşık, bu nokta-i vahdet ki hakîkat-i âlemdir, mahzar-ı tâm, kuvvet-i 
ezelîdir, sırrı hakîkat-i Muhammed’dir. Buna nokta-i küll deriz. Ânunçün kim 
mevcûdâtın zuhûru bunun istivâsında buldular. Eğer suâl edip eydürsen bu noktayı 
ki vasf edersin gerekdi ki bundan ne sadr olursa yine kendi gibi olaydı. Nice hezâr 
nesne görürüz ki birbirine benzemez. Vâhidden sâdır olmaz illâ vâhid dedik idi? 

                                                                 
51  Fasl-ı sivom: Üçüncü Fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i ilm-i ledünnî beyânındadır B 
52  Fasl-ı çehârom: Dördüncü Fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i âlem-i vahdet beyânındadır B  
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Cevâb: Ey tâlib, hiç şek değil ki noktadan ne sadr olursa yine noktadır. Zîrâ âlem 
zuhûru noktadan buldu. Nokta deyicek kâtibin kalemi ucundaki zâhir olan noktayı 
tasavvur edersin. Bu nokta dahi ol noktanın numûnedârıdır. Katreden deniz bilmek-
dir, zerreden güneş görmekdir. Bîçâre huffâş dâim güneşi zemmeder. Belki yokdur, 
der. Nûr-ı münevver budur ki bizim meskenimizdir derler. İmdi miskin âdem oğlan-
larının dahi ekseri cehl karanlığı hevâsında pervâz ederler. Huffâş-leyin eğer güneş-i 
[5a] hakîkatten haber vereler basiret gözü yoş olup inkâr edeler. Adâvet-i tâm götse-
reler. Beyt: 

Sen yarasa gibi kaldın karanlukda müdâm 
Hızır gibi ne vakit53 bulasın âb-ı hayvân isteyib 

Ey bîçâre âlem noktadan sâdır olmuşdur. Gökleri gör kim nice nokta-i azîmdir; 
ildüzler nice nokta-i münevverdir ve yerince nokta-i merkez-i âlemdir. Her nebât u 
her ma’den ü her hayvân. Beyt:54 

ــــــــــــاكقموســــــــــــى مظهــــــــــــر حــــــــــــرف ونقطــــــــــــه در قموســــــــــــى مظهــــــــــــر حــــــــــــرف ونقطــــــــــــه در  ــــــــــــاكب ب اكاكنــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــاوج آمســـــــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــاك مناوج آمســـــــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــاك منز ز  

[Semânın doruklarından ıslak toprağa kadar/Hepsi pâk harf ve noktanın 
mazharıdır] 

Fasl-ı Pençom55 

Ey birâder-i âşık, çün bildin ki noktada âlem-i kesret zuhûr etti, bilgil ki ol yedi 
nokta ki göklerin pâdişâhıdır, geri kalan sevâbit56 bunlara tevâbi’dir.57 Reîs ü sâlâr 
bunlardır. Feyzi akl-ı külden bildiler58 ki ona nokta-i hakîkî ve arşullâh ve cevher-i 
evvel ve kalem ü rûh ve nûr u âdem ve kutb-ı âlem ve nokta-i vahdet dedi.59 Peygam-
ber aleyhisselâm nitekim yukarıda zikr olundu60 ki cümlesi bir hakîkatin esmâsıdır. 

                                                                 
53  Hızır gibi ne vakit: Hızır veş kande A 
باكقموسى مظهر حرف ونقطه در  /اكناوج آمسان تا خاك منز   54 باكنقطه  يدرقموسى مظهر  /خاك  مركز اوج آمسان تاز  :  A 
55  Fasl-ı Pençom: Beşinci Fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i âlem-i kesret beyânındadır B 
56  sevâbit: kevâkib A 
57  tevâbi’dir: tâbi’dir A, B 
58  bildiler: buldular A 
59  nokta-i vahdet dedi: nokta-i vahdettir. A 
60  Peygamber aleyhisselâm nitekim yukarıda zikr olundu: Hazret-i Peygamber sallallâhu Teâlâ aleyhi 

ve sellemden yukarıda zikrolundu B; Nitekim yukarıda zikr olundu ki A 
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İmdi ey birâder ol noktalar ki göklerin nakîbleridir. Celâl ü cemâl, nahs u sa’d 
her ne feyz ki âlem halkına olur, mecmû’u onların âsârıdır. Te’sîr edip harekete 
getirir. Zîrâ ol nokta-i hakîkî ki şems-i bâtındır, bunlardan göründü; bunlar onun 
mazharıdır. Hususâ ki güneş kalb-i âlem-i ulvîdir. Neyyir-i a’zamdır, pâdişâh-ı 
encümdür; hayât-bahş ve nûr-bahş ve kudret-bahş. Kalan kevâkib her feyzi bundan 
iktibâs ederler. Zîrâ ol şems [5b] bâtının mazharıdır. 

Fasl-ı şeşom61 

Ey birâder-i âşık, bu eflâk ü encümu ki icmâl ile zikr eyledik, eğer tafsîl edeydik 
mutavvel olurdu. Ânunçün ihtisâr ettik. Bu muhtasardan mu’teber fehm oluna. İmdi 
ey birâder, eflâk ü encüm âbâdır. Unsurât ümmühâttır. Ya’nî ata anadır. Çün âbâ vü 
ümmühâtı bildin, imdi bilgil ki bunlardan üç cins mevâlid muttasıl zuhûr eder. Ya’ni 
ma’den ü nebât u hayvân. Ey birâder-i âşık, çün bu mukaddimeyi bast edersin hâzır 
olgıl ki maksūda gidesin ve hem bir nice tâlibler yedesin. Aklını der ki ma’na göresin. 
İmdi ey birâder, bilgil ki her tâlibe farz-ı ayn ve hem farz-ı kifâyedir, kendini 
bilmeklik. Zîrâ her şey ki zuhûr buldu bir maksūd için zâhir oldu. Allah Teâlâ abes 
nesne yaratmadı. Nitekim Kur’ân-ı Azîm’inde buyurur: “ عبثا خلقناكم امنا افحسبتم ” 

(Mü’minûn 25/115) [“Sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız?”] Öyle olsa her şey 
aslına rucû eder. Onun kemâli onda.62 

İmdi ey birâder, aceb bilir misin aslın ve maksūdun kandedir? Zehî hasret zehî 
nedâmet; eğer insâniyyetin şuysa ki gece erteye değin uyayasın ve ertesi akşama 
değin meşâgil-i nefsâniyyeye meşgūl olasın. Ey birâder, bunca esmâ vü müsemmâ ve 
ahbâs u ekvân ki zikrettik, bildin ki cümlenin hakîkati birdir, birden tecellî kıldı ki 
ana akl-ı küll derler. Ve arş-ı azîm ve nokta-i asl ve şems-i bâtın ve rûh u kalem 
derler. Bu cümlesi bir şey’-i vâhidin adıdır. Ey birâder-i âşık, bu hadîs [6a] şerhi 
sülûk-i Muhammedî’dir,63 key dinle ki bunun maksūdu vardır. Bu mukaddimâtdan 
murâd oldur. 

                                                                 
61  Fasl-ı şeşom: Altıncı fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i encüm ü eflâk beyânındadır B 
62  Öyle olsa her şey aslına rucû eder. Onun kemâli onda.: Her şey kendi aslına rücû eder. A 
63  bu hadîs şerhi sülûk-i Muhammedî’dir: bu hadîs şerhidir, sülûk-i Muhammedî’dir. A, B 
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Fasl-ı heftom64 

Ey birâder-i âşık-ı sâdık, bu cümlesin oynadan, her bir yerde esmâ ile bir 
müsemmâyla tecellî ettiren lafz-ı ‘kün’dür ki ona emr derler ki meşâyih-i mukakki-
kîn katında emîr âmirin aynıdır. Kâf u nûn altı harfdir. Nitekim buyurur: “  خلق

العرش على استوى مث ايام ستة يف واالرض السموات ” (A’raf 7/54) [“Gökleri ve yeri altı günde 

yaratan, sonra Arş’a istivâ eden.”] İmdi ey birâder, Allah Teâlâ’nın zâtı ki kuvvet-i 
ezelîdir; bîçûn ve bî-çi gûnedir. “ البصري السميع وهو شئ كمثله ليس ” (Şûrâ 42/11) [“O’nun 

benzeri hiçbir şey yokdur. O, hakkıyle işiden, kemâliyle görendir.”] Cemî’-i esmâ vü 
müsemmâ ve ef’âl ü akvâl ve esrâr u envâr ve ezel ü ebed ve evvel ü âhir ve zâhir u 
bâtın cümlesi ezeliden zuhûr buldu. Onun vücûdu cûdundan vücûd buldu. 

Ey birâder, cümle mevcûdâta Hak Teâlâ muhîtdir zâtıyla sıfatıyla. İnşâallâh ki 
ne vechile ihâta etmişdir, işidesin. Ey birâder, Hak Teâlâ’nın Zât-ı pâkı kuvvet-i 
ezelîdir, onun mazharı akl-ı külldür ki arşullâhdır, nokta-i aslîdir. Ve akl-ı küllün 
mazharı eflâk ü encümdür. Eflâk ü encümün mazharı unsuriyyâtdır.65 Unsuriyyâtın 
mazharı, mevâliddir. Ve mevâlid ki ma’dendir ve nebâttır ve hayvândır. Ve hayvân-
dan bir cins ki ona hayvân-ı nâtık derler; bu mecmû’-i kevneynin zâhir ü bâtını ve 
mazhar-ı tâmmı budur. Bu hayvân-ı nâtık ki hayvân deriz, insan deriz. Mescûd-i 
melâike ki âdemdir ve zübde-i mahlûkāttır66 ve hulâsa-i mevcûdât [6b] âdemdir. Ve 
halîfe-i Hudâ âdemdir. İnsanın fazîleti geri kalan mahlûkāt üzerine nutukdur ve 
akıldır ve ilimdir. Ve ilmin mazharı akıldır. Ve aklın mazharı nutukdur. Ve nutkun 
mazharı harfdir. Ve harfin mazharı nokta-i hakîkat, kalb-i âdemdir. İnşaallâh Teâlâ 
bu noktanın sırrından bunda icmâl ettikse aşağıda tafsîl edevüz kim kâmil dirilenler 
bu hasretle geçdiler bilmediler.67 

  

                                                                 
64  Fasl-ı heftom: Yedinci fasıl: Sırr-ı hakîkat-ı esmâ-i müsemmâ beyânındadır B 
65  unsuriyyât: anâsır A 
66  Bu hayvân-ı nâtık ki hayvân deriz, insan deriz. Mescûd-i melâike ki âdemdir ve zübde-i 

mahlukāttır: Bu hayvân-ı nâtık ki âdemdir ve insandır ki mescûd-i melâikedir ve zübde-i mahlukāt 
âdemdir A 

67  kâmil dirilenler bu hasretle geçdiler bilmediler: kâmil dirilenler bu hasretle göçüp gittiler. Bunun 
kemâline ermediler ve bilmediler B 
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Fasl-ı heştom68 

Dinle ey birâder-i âşık, bu muhtasarda her ne kim beyân ettik, Kur’ân u hadîs 
ma’nâsıdır kim muhakkikler dilinden ayân ettik. Nitekim Hak Teâlâ buyurdu: “  سنريهم

انفسهم يف و االفاق يف آياتنا ” (Fussilet 41/53) [“Gerek âfâkta gerek kendi nefislerinde 

âyetlerimizi yakında onlara göstereceğiz.”] İmdi, evvel âfâkın nişanlarından bilmek 
gerek, ondan ol nişânları nefsinde bulmak gerek. Çün âfâkda biraz nişânlar istimâ’ 
etdin, nefsinde dahi bu nişânları bulasın tâ Hazret’e erişip göresin. Ey birâder, 
“ âyetiyle ”سنريهم“ نفسه عرف من ” hadîsin69 cemî’-i ilm-i meşâyihin menbaı ve sırrı 

bunun sıhhatindedir.70 Her çend kim dileriz söz uzanmaya maksūda irevüz, bî-
ihtiyâr uzanır. 

Ey tâlib-i sâdık şimden geri sana vâcibdir, insanın mertebesini bilesin ki bunlar 
ne yerden geldiler ve ne yere giderler ve nîçün kimi bâydır ve kimi yoksuldur ve 
nîçün kimi âdil ve kimi zâlimdir ve nîçün kimi âkıl ve kimi ahmakdır ve nîçün kimi 
cemîl ve kimi ziştdir ve nîçün [7a] kiminin ömrü uzun ve kiminin kısadır? Ey 
birâder, bu müşkiller sana ol vakt hallolur ki nice ki âfâkın zâhirlerin dinledin,71 
bâtınının te’sîrâtın dahi âleme ve âdeme nice âsâr eder, bilesin. 

Fasl-ı nühom: Der beyân-ı eflâk ü encüm ki der nefs-i insân münâsebeti 
dârend72 

Ey birâder-i âşık u sâdık, hukemâ vü mütekellimîn âleme âlem-i kebîr, âdeme 
âlem-i sagîr dediler. Ammâ muhakkikler katında âlem-i kebîr insandır. Zîrâ her 
çend ki âlem asıldır, insan fer’dir; ammâ maksūd fer’dir. Zîrâ her ağacın maksūdu 
yemişdir. Pes, ma’nâda fer’ asl oldu. Ammâ hukemâ kavliyle âleme âlem-i kebîr 
diyelim, âdeme âlem-i sagîr diyelim. Pes, sana vâcib oldu ki âlem-i kebîrde ne ki 
vardır âlem-i sagîrde bulasın tâ ki maksūd ne idüğün göresin. Pes, bilgil ki nutfe, 
nokta-i asldır. Cism-i insândır73 ve çün ana rahmine düşe, cevher-i evvel misâlidir. 
Onun arasında ya’nî mukābelesindedir. Ve çün ana rahminde bir müddet durdu 

                                                                 
68  Fasl-ı heştom: Sekizinci fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i nişân-ı âfâk teşbîh-i insânî beyânındadır B 
69  hadîsin: hadîsi A, B 
70  sıhhatindedir: zımnındadır A 
71  âfâkın zâhirlerin dinledin: âfâkın zâhir nişânların dinledin A  
72  Dokuzuncu fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i encüm-i eflâk teşbîh-i insânî beyanındadır B 
73  nutfe, nokta-i asldır. Cism-i insândır: nutfe, asl-ı cism-i insândır A 
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alaka oldu ve bir müddetden dahi mudğa oldu ya’nî cûş etdi uyuşmuş kan oldu. 
Andan sonra izâm u urûk u a’sâb peydâ oldu. Ya’nî sünük ve damar ve sinir üç ayda 
böyle olur. Dört ay olucak nevbet güneşe değer, âğâz-ı hayât eder74. Hiss ü harekât-ı 
irâdî hâsıl olur. Şol kan ki ana rahminde cem’ olur göbek yolundan oğlana gıdâ olur. 
Çün dokuz ay ola nevbet müşteriye değer oğlan vücûda gelir ahsen-i takvîmile. [7b] 
Eğer bunu anlamadınsa bundan dahi rûşen-ter edevereyin. 

Ey tâlib, çün nutfe misâl-i cevher-i evveldir dedik, ana rahminde dört tabaka 
olur. Emsâl-i anâsır tabâyi’dir. Çün a’zâsı tamâm olur; baş, karın, el, ayak emsâl-i 
yedi iklimdir. Dahi içindeki a’zâlar öyken ve dimağ ve bökrek ve öd ve ciğer ve dalak 
emsâl-i gökdür. Öyken, evvelki gök misâlidir; ay feleğidir. Ol cihetten kamer, âlem-i 
kebîrin öykenidir. İki âlemin ortasında vâsıtadır. Bunun tahsîli ulûmdur ve meâşdır 
ve sürûrdur. Cebrâil’in bir durağı bundadır, âlem halkına ilim ermeğe sebebdir. Ve 
dimâğ, ikinci gök emsâlidir; utarid feleğidir. Tahsîli yazı yazmak ve sürûrdur. Ve 
bökrek üçüncü gök emsalidir; feleği zühredir. Şol cihetten ki zühre, âlem-i kebîrin 
bökreğidir. Bunun işi nişât ve terennümât u şehevât u sürûrdur. Cümle halkın fera-
hına sebeptir. Ve yürek ki dördüncü göğün emsâlidir; feleği şemsdir. Ol sebepden ki 
şems, âlem-i kebîrin gönlüdür. Bunun tahsîli hayâtdır ve kudretdir ve sürûrdur. 
İsrâfîl’dir ki sebeb-i hayât-ı âlemdir. Ve öd beşinci gök misâlidir; feleği mirrîhdir. Ol 
sebebden ki mirrîh, âlem-i kebîrin ödüdür. Bunun tahsîli kahr u darb u hışm u 
gadab u katl u tama’ vü kibr ü inkâr, cümle âlem halkına bundan erer. Vây ona kim 
bunun tecellîsi artuk ola. Ve ciğer altıncı gök misâlidir; feleği müşterîdir, âlem-i 
kebîrin ciğeridir. Âleme sürûr [8a] u rızk bundandır. Mikâîl’dir.75 Ve dalak yedinci 
gökdür; feleği zuhaldir. Ol sebebden ki zuhal, âlem-i kebîrin dalağıdır. Bunun dahi 
şuğlü kâbız-ı ervâhdır sürûr ile. Ve Azrâîl’dir.76 Sebeb-i kabz-ı âlemiyândır. Ve rûh-i 
hayvânîdir, kürsîdir. Emsâl-i felekü’l-eflâk âlem-i kebîrin arşıdır.77 Ve akıl ki halîfe-
dir; emsâl-i akl-ı evveldir. Zîrâ ki akl-ı evvel halîfe-i Hudâ’dır. Çün a’zâ mâdem ki 
bitmekdedir, emsâl-i meâdindir. Ol bitip ayn olan tırnaklar ve kıllar emsâl-i 

                                                                 
74  eder: olur A 
75  Mikâîl’dir: Mikâîl makāmıdır A; meleği Mikâîl’dir B 
76  Azrâîl’dir: meleği Azrâîl’dir B 
77  Emsâl-i felekü’l-eflâk âlem-i kebîrin arşıdır: Misâl-i felekü’l-eflâkdir; ol cihetten ki felekü’l-eflâk 

âlem-i kebîrin arşıdır A 
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nebâtâtdır78 ve çün hiss ü hareket-i irâdî ki senden hâsıl olur, emsâl-i hayvândır. Pes, 
on sekiz bin âlemde ne varsa sende dahi vardır. Kavluhû Teâlâ: “  و االفاق يف آياتنا سنريهم

انفسهم يف ” (Fussilet 41/53) [“Gerek âfâkta gerek kendi nefislerinde âyetlerimizi yakın-

da onlara göstereceğiz.”] 

Der beyân-ı ân ki saâdet ü şekāvet-i insân ez-çi hâsıl mîşeved79 
Ey birâder bilgil ki, bu zikrettiğimiz müfredât levh-i mahfûz ve kitâb-ı 

Hudâ’dır. Ve her nesne ki âlem-i mürekkebâtta zâhir olur cümlesi levh-i mahfûzdaki 
kitâb-ı Hudâ’dır, yazılmışdır. Zîrâ Hakk’ın ilm-i kadîmidir. Sonradan tedbîr etmek 
sıfat-ı mahlûkdur. Müfredât-ı âlem âbâ vü ümmehâtdır. Levh-i mahfûz ve kitâb-ı 
Hudâ’dır.80 Pes, Hakk’ın ilm-i kadîmi ki levh-i mahfûzda yazılıdır. Nahs ü sa’d her 
biri vakti gelicek feleğin sebebiyle zâhir olur. Kimsenin şekki yokdur ki, cümlesini 
harekete getiren emr-i Hak’dır ve ilmullâhdır. 

Ey birâder halkı hareket ettiren tâliidir. Kendi ederin sanır. Bilgil ki, [8b] çün 
nutfe ana rahmine düşe, ol vakit atanın ve ananın sanır. Ol vakit onların tâlii ne 
iştedir ve her yıldızın gerdişi ve hareketi nahs u sa’detinin üzerine âsâr ederse ol 
nutfe ki ana rahmindedir onun zâtına nakş-bend olur. Saâdet ü şekāvet ve zeyreklik 
ve hamâkat ve buhl ü sehâvet ve hısset ve ganî vü fakîr her ne ki var ol nutfenin 
nutfesi zâtına tâlii oldu kaldı.81 Zîrâ nutfe, cismin levh-i mahfûzudur. Ol levh-i 
mahfûz âlemin mazharıdır. Her kimse kim saîddir, saâdetin ana karnından tutagelir. 
Ve her kimse kim şakîdir, şekāvetin ana karnından tutagelir. Hiçbir veçhile bunu 
kendüden def’ etmek mümkin değildir. Ve adam mecbûrdur. Nitekim Hazret-i Resûl 
aleyhisselâm buyurdu: “ امه بطن يف شقى من الشقي و امه بطن يف سعد من السعيد ”82 [“Mesut 

kişi, annesinin karnında iken saâdete erendir. Şakî ise annesinin karnında şakavete 

                                                                 
78  Ol bitip ayn olan tırnaklar ve kıllar emsâl-i nebâtâtdır: Çün bitip büyük olmağla başladı ve tende 

kıllar bitti, misâl-i nebâttır A 
79  + Fasl-ı dehom: A; Fasl-ı âşir: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i saâdet ü şekāvet beyânındadır B  
80  Levh-i mahfûz ve kitâb-ı Hudâ’dır: Ki levh-i mahfûzda yazılıdır. Nahs u sa’d her biri… A 
81  sehâvet ve hısset ve ganî vü fakîr her ne ki var ol nutfenin nutfesi zâtına tâlii oldu kaldı: sehâvet ü 

himmet ü hısset ve yoksulluk ve bâylık her ne var ise ol nutfenin noktası zâtına tâli’ oldu kaldı A, 
sehâvet ve hısset ve ganî vü fakîr her ne ki var ol nutfenin zâtına tâlii oldu kaldı B 

82  Ebû Dâvûd, “Fiten ve’l-Melâhim” 34. 
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erendir.”]83 Çün saâdeti ve şekāveti bildin her hâlini âdemoğlunun böyle bil ki 
mecbûrdur, öyle olsa. 

Ey birâder, ona ki saâdet yoldaşdır, ondan ötürü değildir kim anı sevdiler 
saâdeti ona yâr eylediler. Onun nasîbi hod öyle düşdü. Veyâhud şuna ki şekāvet 
yoldâş oldu; ol değildir kim anı sevmediler. Anın dahi nasîbi öyle düşdü. 

İmdi ey birâder, bunda suâl vârid olur kim çün saîd saâdetin tutageldi ve şakî 
şekāvetin tutageldi. İmdi öyle olsa fâide ne oldu, peygamberlerin da’vetinden [9a] ve 
mürşidin irşâdından ve ulemâ terbiyetinden ne fâidedir? Cevâb: Bilgil ki, saâdet ü 
şekāvet ana karnından dünyâya bile gelir. Hiç işitmedin mi Kur’ân’da ve hadîsde ana 
karnından dünyaya saîd gelen âhirete saîd gider veya şakî gelen şakî gider. Bundan 
sonra bilgil ki, şekāvet-i mutlak var şekāvet-i mukayyed var. Şol ki sana bî-ihtiyâr 
gelir sen anda mecbûrsun. Tevekkül ve sabr ihtiyâr et. Şol ki senin cüzî ihtiyârınla 
gelir sen anda muhtârsın, iyisin, kabul et, yaramazına pişmân ol. Eğer bu cevâba 
kanmadınsa bundan dahi rûşen-ter işit. Ey birâder, nutfede yazılmışdır kim insanın 
dili ola kulağı ve gözü ve eli ve ayağı ola ve dahi yazılmışdır84 kim ne kadar dili 
söyleye ve ne kadar kulağı işide ve ne kadar gözü göre ve ne kadar endîşe ede. Ammâ 
yazılmamışdır85 kim yaramaz fikr ile yaramaz fi’l edersen sana belâlar gelir. Eğer iyi 
fi’l edersen iyilikler gelir, iyilik bulursun. 

Ey birâder, buna bir delîl dahi oldur ki, görmez misin dağlarda yemiş ağaçları-
nın yemişin yiyecek nice boğaz tutar şekavet-i aslîsi olmağındır. Pes öyle olsa aşlarlar 
ve terbiyet ederler. Yemişi biter. Cümle yerlerde makbul ve beğenilmiş olur. Ve bir 
delil dahi buna oldur ki görmez misin bir nice Türkmen oğlanları eşek ve sığır 
güderler. Kendüler dahi hayvâna benzerler. Dîn ü imân nedir bilmezler. Bir nice 
müddet varırlar medreselerde nâ-murâdlık çekerler. İlm [9b] terbiyetin bulurlar. Adı 
kazancı iken Mevlânâ Şemseddîn olur. Hâliyâ Mevlânâ Şemseddîn kande ve kazancı 
kande? Pes, ey birâder, niceler kadr-i mezheb ile kâhil olup kâfir oldular. Kemâlden 
kaldılar. Beyt: 

                                                                 
83  İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-hafâ ve muzîlu’l-ilbâs amme’ştehera mine’l-ehâdîsi alâ 

elsineti’n-nâs, thk. Ahmed Kalaş (Haleb: Mektebetü’t-Türâsi’l-İslâmî, t.y.), 1: 548. 
84  yazılmışdır: yazılmamışdır A 
85  yazılmamışdır: yazılmışdır A 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز آرد    كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهليشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهليش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز آردكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافري ب كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافري ب هـــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــه او ختـــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــاهلي كـــــــــــــــــــــاردهـــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــه او ختـــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــاهلي كـــــــــــــــــــــارد 

[Her kim ki tembellik tohumu eker; tembellikle kâfirliğini yetiştirir] 86 

Ammâ ey birâder,87 Hazret-i Resûl buyurdu: “ حق القدر ” “Kader hakdır.” Ammâ 

sen kader sırrın bilmezsin. Andan ötürü dünya işine hısset edersin, âhiret işine 
süstsün. Nitekim Hazret-i Hudâvendigâr Mesnevî’de buyurmuşdur: 

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــربي ان ــــــــــــــــــــا در كــــــــــــــــــــار دني ــــــــــــــــــــدانبي ــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــربي ان ــــــــــــــــــــا در كــــــــــــــــــــار دني انبي كــــــــــــــــافران در كــــــــــــــــار عقــــــــــــــــىب جــــــــــــــــربي انــــــــــــــــدكــــــــــــــــافران در كــــــــــــــــار عقــــــــــــــــىب جــــــــــــــــربي انــــــــــــــــد 

انبيـــــــــــــــــــــــــــــا را كـــــــــــــــــــــــــــــار عقـــــــــــــــــــــــــــــىب اختيـــــــــــــــــــــــــــــارانبيـــــــــــــــــــــــــــــا را كـــــــــــــــــــــــــــــار عقـــــــــــــــــــــــــــــىب اختيـــــــــــــــــــــــــــــار كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرانرا داردنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اختيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرانرا داردنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اختيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

[Peygamberler dünya işinde cebrîdirler; kâfirler de âhiret işinde cebrîdirler 
Peygamberler için âhiret işi ihtiyârîdir; kâfirler için dünyâ işi ihtiyârîdir]88 

Ey birâder, şol ki dünyadan sana nasîb olmuşdur, elbette erişir. Ana karnında 
kur’an öyle düşmüşdür. Ammâ âhiret nasîbi ana karnından bile gelmiş değildir. Ol 
sa’yine ve cehdine müteallikdır. Nitekim buyurmuşdur; beyt:89 

ــــــــــــي جهــــــــــــدش جهــــــــــــد ــــــــــــي جهــــــــــــدش جهــــــــــــدمنكــــــــــــر انــــــــــــدر  كــــــــــــردكــــــــــــرد    منكــــــــــــر انــــــــــــدر  حـق اسـت ودوا حـق اسـت ودردحـق اسـت ودوا حـق اسـت ودرد  ]]جهـدجهـد//[[جهل جهل  

[Sa’y hakdır ve ilaç ve maraz da hakdır; onun sa’yi nehy etmesine bakma, 
çalış!]90 

  

                                                                 
86  Bu beyit Hakîm Senâî’nin (ö. 525/1131 [?]) Hadîkatü’l-hakîka ve şerîatü’t-tarîka isimli 

mesnevîsinden alınmıştır. Eserde beyit şu şekildedir:  كاهلي كافريش بار آرد/ هر كه او ختم كاهلي کارد  
Yukarıdaki beyitin anlamı da bu beyte göre verilmiştir. Bk. Hakîm Senâî, Hadîkatü’l-hakîka ve 
şerîatü’t-tarîka, (b.y.: y.y., 1275), 12. 

87  Bu cümleden faslın sonuna kadar olan kısım, B nüshasında “On birinci fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i 
kader beyânındadır” numara ve başlığı ile ayrılmıştır. 

88  Mesnevî’de ikinci beyitte “kâfirler” değil “câhiller” olarak geçmektedir. Bk. Mevlânâ Celâleddîn 
Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 1: 242. 

89  Nitekim buyurmuşdur; beyt: Nitekim Hazret-i Mevlânâ buyurmuşdur; Mesnevî A 
90  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 1: 322. 
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Fasl-ı dehom91: Der beyân-ı hakîkat-i insân yek nokta est heme ef’âl ez istivâ-
yı nokta-i bîrûn âmed 

Ey birâder-i âşık, çün Kur’ân âyetinin ma’nâsın bildin âfâkın nişânların 
nefsinde buldun ve dahi bildin kim cevher-i evvel ki akl-ı külldür ve şems-i bâtın ve 
nokta-i asl deriz. Ondan ötürü ki bu nokta, nokta-i illettir. Cümle mevcûdât bunun 
istivâsından çıkdı. Zîrâ muhaddid-i [10a] cihâtdır ve arşullahdır. On sekiz bin âlem 
bunun katında bir hardal dânesi gibidir. Buna anunçün nokta deriz ki müdevverdir 
ve her ne kadar kim geri kalan müfredât tahtında vardır, onlar dahi değirmidir ve bir 
dahi nokta dedikleri oldur ki kâtib çün kalemi kağıt üzerine koya evvel bir nokta 
zâhir olur. Sonra harf zâhir olur. Harfden kelime zâhir olur. Kelimeden kelâm zâhir 
olur. Kelâmdan esmâ zâhir olur. Ve esmâ ki cümle eşyânın ismidir ve isim cümle 
şeyi kaplamışdır. Nitekim Hak Teâlâ Kur’ân-ı Azîm’inde buyurur: “  بكل احاط قد اهللا ان

علما شيئ ” (Talak 65/12) [“Kuşkusuz Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.”] Ey birâder-i 

âşık u sâdık bu cümlesinden maksūd oldur kim emîru’l-mü’minîn Ali kerremallâhu 
Teâlâ vechehû buyurur kim: “ اجلاهلون كثرها نقطة العلم ” [“İlim bir nokta idi, cahiller onu 

çoğalttı.”] İlim, bir noktadır, câhillerin kusûr-ı fehminden çok oldu ve dahi dedi ki: 
“ البآء حتت نقطة انا ” Bâ altında ben bir noktayım, dedi. İmdi ey birâder, hakîkat-i insan 

bir noktadadır. Ol kendözü bildi ve buyurdu: “ يقينا ازددت ما الغطآء كشف لو ” [“Perde 

açılsa yakînim ziyâde olmazdı.”] Ya’ni şöyle yakîn ettim kim eğer sizden dahi perde 
götürüle bunun gibi yakîn ki ben ettim bundan artuk dahi nesne olmaya. İmdi ey 
yâr, ol nokta dahi sende var, eğer bilesin sana dahi yakîn hâsıl ola ve şekk ü hayâlden 
kurtulasın. İmdi ey birâder, sende on yedi kuvvet vardır. Eğer ol kuvvetleri bilesin 
noktanın sırrına eresin. 

Fasl-ı [10b] yâzdehom: Der beyân-ı kuvvet-i zâhir u bâtın92 

Ey birâder bilgil ki, hiss-i93 zâhir beşdir. Evvel, lemsdir. Ol bir kuvvetdir ki 
bedenin her yerinde vardır ki ıssıyı ve soğuğu ve katıyı ve yumuşağı bilir. Eğer bu 
kuvvet olmasa ne rutûbet ve ne yubûset ve ne harâret ve ne bürûdet bilinirdi. Ya’ni 

                                                                 
91  Fasl-ı dehom: Fasl-ı yâzdehom: A; On ikinci fasıl: Sırr-ı hakîkat-i ef’âl-i insân beyânındadır B 
92  Fasl-ı yâzdehom: Der beyân-ı kuvvet-i zâhir u bâtın: Fasl-ı düvâzdehom: Der beyân-ı kuvâ-yı zâhir 

u kuvâ-yı bâtın A; On üçüncü fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i kuvvet-i zâhir u bâtın beyânındadır B 
93  hiss: havâs A 
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hiç biri bilinmezdi. İkinciye zevk derler. Onun yeri dil ile dimâğ arasındadır. Tâ ki 
tatlıyı ve ekşiyi ve acıyı ve tuzluyu bilir. Üçüncüsü şemmdir. Onun makāmı 
burundan yukarı ve evveli ki dimâğda iki küçük emcek başı gibidir. Ol bir kuvvettir 
ki iyi kokuları sever ve yaramaz kokulardan kaçar. Dördüncü sem’dir. Ol bir 
kuvvetdir ki kulak deliğinin âhirinde ve dimâğın iki yanında makāmı var. Oldur ki 
kelâmın iyisin ve yavuzun bilir. Âvâzın hûbun ve çirkinin bilir. Beşinci basardır. 
Bunun karargâhı dimâğın âhirinde ve göz mücevvefinin evvelindedir. Mahsûsâtda 
ne sûret görürse seçer. Bu beş hiss-i zâhiri bildin. İmdi beş hiss-i bâtını dahi bilgil ki 
evvel, hiss-i müşterektir. Bu dahi bir kuvvetdir ki hiss-i zâhiri ne anlarsa fi’l-hâl 
hayâle erişdirir. İkinci hiss-i hayâldir. Hiss-i müşterekin hazînedârıdır. Üçüncü 
vehmdir. Ol bir kuvvetdir ki hayvânın âdemden artuğunda akldır. Neden gerekse, 
örgediği ondandır. Âdemin bâtını lemsdir. Dördüncü hiss-i müstehîledir.94 Bu dahi 
bir kuvvetdir ki tefâzul95-i hükm elinde, acâib endîşeler izhâr eder. Her vakit ki akl 
onun üzerine gālib ola, ona müfekkire derler ve her kime kim [11a] vehm gālib ola 
ona mütehayyile derler. Ve bâtınî kuvvetlerde bundan yukarısı yokdur. Beşinci, hiss-
i zâkiredir. Bu hizâne-i ahkâm-ı vehmîdir. 

Ey birâder, çün bu on hiss-i zâhiri ve bâtını bildin, yedi dahi kaldı. Bunları dahi 
bilmek gereksin. Ol vakit sana insan bilmek ma’rifeti açıla, âciz kalmayasın.96 Bilgil 
ki, bu yedinin evveline kuvvet-i câzibe derler. İştihâ getirir, arzusun kendüye çeker. 
İkinci, mâsikedir. Ol dahi bir kuvvetdir, taâmı tutar, hazm eder. Üçüncü, kuvvet-i 
hâzımedir. Taâmı eridir, sinirür. Dördüncü, dâfiadır. Kesîfden latîfin ayırır.97 Beşin-
ci, kuvvet-i gāziyedir. Ol taâmın latîfidir.98 Şol bir nice cevher saklar gibi saklar. 
Altıncı, kuvvet-i nâmiyedir. Gāziye onun hizmetkârıdır. Ol a’zânın her birine ne 
gerekdir bilir. Yedinci kuvvet-i müvellidedir. Ve müvellide bir kuvvettir ki gāziye ve 
nâmiye onun hizmetkârlarıdır. Mâddeden fazla alır. Ol fazladan bir dahi şahıs 
gönderir ve getirir. Ya’ni ol99 nutfedir. 

                                                                 
94  müstehîledir: mütehayyiledir A, B 
95  tefâzul: tefâsıl A, B 
96  Ol vakit sana insan bilmek ma’rifeti açıla, âciz kalmayasın: Vaktâ ki insanı bilesin, gönlünde ma’rifet 

gülşeni açıla, şâd u handân olup âciz kalmayasın A; Ol vakit insanı bilmek ma’rifeti keşfola, âciz 
kalmayasın B 

97  + ve mi’deden taşra def’ eder B 
98  latifidir: latîfini B 
99  + şahıs B 
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İmdi ey birâder, insan ma’rifetinin tafsîli bî-haddir. Bu muhtasarda ihtisâr 
ettik.100 

Fasl-ı düvâzdehom101: Der beyân-ı hakîkat-i insân ki, maksūd-i mukaddime 
ân bûd ki tu hakîkat-i hîşten bi-şinâsi 

Ey birâder-i âşık u sâdık, Hak Sübhânehû ve Teâlâ Kelâm-ı Kadîm’inde 
buyurur: “  انه االنسان ومحلها منها واشفقن حيملنها ان فأبني واجلبال واالرض السموات على االمانة عرضنا انا

جهوال ظلوما كان ” (Ahzâb 33/72) [“Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arzettik, onlar 

onu yüklenmeğe yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi, o cidden çok 
zalim, çok câhil bulunuyor.”] Ey yâr-ı sâdık ol emânetdir ki gökler [11b] ve yerler ve 
dağlar hamlinden kaçdılar. İnsan kabul eylediler.102 Niçin zalûm u cehûl oldu? Ve 
dahi Hak Teâlâ buyurur: “ اهلها اىل االمانات تؤدوا ان يأمركم اهللا ان ” (Nisâ 4/58) [“Kuşkusuz 

Allah emânetleri ehline vermenizi emreder.”] Ey birâder, ba’zılar ol emânet, cândır 
dediler ki cân ile Hakk’a meşgūl olasın. Ve ba’zılar eyitti, akıldır ki dâim Hakk’ı 
fikredesin. Ve ba’zılar eyittiler kim îmândır. “  وعمل باجلنان وتصديق باللسان اقرار االميان
 Ve ba’zılar[ ”.İmân lisân ile ikrâr, kalp ile tasdik, erkânı yerine getirmektir“] ”باالركان

eyittiler ki ilimdir ki kesb-i kemâl bununla olur. İmdi bilgil ki, maksūd-ı mevcûdât, 
zuhûr-ı ilmdir dediler. Öyle olsa ey yâr bu cümlesi hak dediler ki, hakîkatde bu 
dördü birdir.103 Zîrâ ey âşık-ı sâdık çün bunlar sana Hak’dan emânetdir. Emâneti 
ehline ısmarla tâ ki zalûm104, cehûl olmayasın. Eğer emâneti gayr-ı ehline tefvîz 
edersen câhil ü zâlimsin. İmdi ey birâder, eğer nefsini ve mâlını105 Hak kabul eyleye, 
onun ecri ömr-i ebedî ve cennet-i sermedîr. Nitekim Kelâm-ı Kadîm’inde buyurur: 
“ اجلنة هلم بأن امواهلم و انفسهم املؤمنني من اشرتى اهللا ان ” (Tevbe 9/111) [“Allah mü’minlerin 

canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır.”] Öyle olsa ey yâr, insan 
nefsini tamâm bilmeyince Hakk’a106 olmaklığa âcizdir. Ve hem nice kim dileriz söz 
uzanmaya, bî-ihtiyâr uzanır. 

                                                                 
100  + Bu kadar tafsîli âkıle pesdir. B 
101  düvâzdehom: sizdehom A, On dördüncü fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i ekvâl-i insân beyânındadır B 
102  eylediler: eyledi A, B 
103  + Zîrâ bunlar birbirinin mülâzımıdır ki birbirlerinden ayrılmazlar B 
104  + u A, B 
105  + ve amelini ve ilmini Hazret-i B 
106  + vâsıl  
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Fasl-ı sîzdehom107: Der beyân-ı hakîkat-i insân ki yek nokta est108 

Ey birâder-i âşık, maksūda geldin, imdi ki dinle aklını cem’ et, sırrını kimseye 
deme.109 Ey yâr bil ve âgâh ol, şol nesne ki insanın [12a] kalbidir kim ona gönül 
derler. Onun merkebi110 ve makāmı ve karargâhı yürekdir ve yüreğin çâk ortasında 
bir nokta var, rengi siyahdır. Adı süveydâdır. İnsanın hakîkatî merkezidir. Ve bâtın 
güneşinin kursudur111 ve noktanın membaıdır.112 Ve insanın cismî vilâyetinin pâdi-
şâhıdır. Ey birâder, zikreylediğimiz ol bir karaca nokta yürek ortasında makāmı var 
dedik. Onun azameti zâhirinde değildir. Onun fazîleti ve kudreti onun istivâsı sırrın-
dandır. İmdi onun istivâsı sırrına ol113 muttali’ olur ki beşeriyyet sıfatından melekiy-
yet sıfatı gālib ola. Belki114 taakkul ettiği vaktin115 beşeriyyet sıfatından hiç nesne 
kalmaya. Ey birâder, netîce-i tecellî sıfât-ı ulûhiyyet116 mahv-ı âsâr-ı beşeriyyetdir. 

Ey yâr, insan ki beşeriyyetdir117 sıfatından mübeddel oldu, onun bir makāmı 
vardır ki ne gözler gördü ve ne kulaklar işitdi ve ne beşerin hatırından geçdi. “  العني

بشر قلب على والخطر مسعت أذن وال بصرت ”118 [“Ne bir göz gördü ve ne bir kulak işitti ve ne 

de bir beşerin aklına geldi.”] 

Ey yâr, çün bildin ki ol nokta ki yürek içindedir bir adı süveydâdır, kutb-i 
bedendir. Ve insanın bâtınî şemsidir. Bu noktanın sırrı, ferd-i mücerreddir. Elvân u 
nukūşdan ve sevâddan ve beyazdan ve tûlden ve arazdan ve umkdan ve ebdândan ve 
vakitten, bunlardan mücerred ola; bir nûr-i kadîm-i ezelî vü ebedî, gayr-i mahsûs ve 
gayr-ı mer’î zâhir olur. Pes bunun zâhir vasfın işidip nesne bildim sanma, cehd kıl ki 

                                                                 
107  Fasl-ı sîzdehom: Fasl-ı çehârdehom A, On beşinci fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i kalb-i insân 

beyânındadır B 
108  + Hakîkat-i insan bir noktadır ki bu cümle mevcûdât bir noktadan kinâyetdir ve ibârettir B 
109  + Herkesi vefâdâr, hem-râz bilme ki râzını hem-râzdan dahi sakla ki buyurmuşlar: “ كل سر جاوز

 B [.İki kişiye ulaşan her sır yayılır] ”اإلثنني شاع
110  merkebi: merkezi A, B 
111  kursudur: kudsüdür A 
112  + Ve insan bedeninin arşıdır ve nefs-i nâtıka budur. A 
113  + kimse A 
114  Belki: Bilgil ki B 
115  vaktin: vakit A 
116  netîce-i tecellî sıfât-ı ulûhiyyet: netîce-i tecellî-i ulûhiyyet B 
117  beşeriyyetdir: beşeriyyet A, B 
118  Buhârî, “Tevhîd”, 35. 
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sırrından119 bilesin. Zîrâ bu nokta, âlem noktasının mazhar-ı tâmmıdır.120 [12b] Nite-
kim yukarıda âlem-i kebîrin noktasın şerhettik. Ey birâder, bu nokta ol noktanın 
mukābelesindedir. Bu onun mazhar-ı tâmmıdır. Ey birâder, gel ki121 bu noktanın 
sırr-ı istivâsından harf zuhûr eder. Zîrâ harf noktanın sıfât-ı kadîmîsidir ve vech-i 
kadîmdir. Akıl dahi bir harfdir, noktanın nûrudur. Nitekim Hazret-i Resûl aleyhis-
selâm buyurdu: “ القلب يف نور العقل[/ القلب نور يف العقل ]”122 [“Akıl, kalbde bir nurdur.”] 

Ey birâder, eğer suâl edersen harf, noktanın nice sıfat-ı kadîmîsidir, nice tecellî 
eyledi? Buna isti’dâddan123 misâl getirmek gerekdir. Tâ ki anlayasın. Meselâ takdîr et 
ki, kâtib kalemi eline aldı ve sath üzerine kodu. Nokta zâhir oldu ve noktayı çekdi, 
harf oldu. Bir dahi kelime ve kelâm oldu. Her bâr ki kâtib yazar, ol isimdir, müsem-
mâya âyîne olur ve ol âyîneden mecmû’-i mevcûdât görünür. Ey yâr, bildin ki 
kâtibin noktasından harf olur ve harfden isim olur ve isim âyîne-i cihân-nümâdır. 
Nitekim meselâ Hudâvendigâr buyurur: 

وي آينــــــــــــــه مجــــــــــــــال شهنشــــــــــــــاهي كــــــــــــــه تــــــــــــــوييوي آينــــــــــــــه مجــــــــــــــال شهنشــــــــــــــاهي كــــــــــــــه تــــــــــــــويي كــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــوييكــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــويي    إهلــــــــــــــــــيإهلــــــــــــــــــينامــــــــــــــــــه نامــــــــــــــــــه   نســــــــــــــــــخهنســــــــــــــــــخهاي اي  

از خـــــــود بطلـــــــب هـــــــر آجنـــــــه جـــــــويي كـــــــه تـــــــويياز خـــــــود بطلـــــــب هـــــــر آجنـــــــه جـــــــويي كـــــــه تـــــــويي ــــريون زتــــو  ــــريون زتــــوب   جــــه درعــــاملجــــه درعــــاملشــــامي كــــه نيســــت هــــر شــــامي كــــه نيســــت هــــر   ب
[Ey İlâhî nâmenin nüshası olan 
Ey cemâlullâhın âyinesi olan sen 
Âlemdeki hiçbir şey senden gayr değildir 
Ne isteyeceksen bizzat kendisinden iste ki o makamda olan sensin]124 

İmdi ey birâder, ol âyîne-i cihân-nümâsın sen. Hîç senin senden haberin var 
mı? İmdi ey birâder, ol nokta ki senin hakîkatindir, ondan dahi muttasıl harf zâhir 
olur. Leyl ü nehâr harf zuhûrundan munkatı’ olmaz, dâim uyanıkdır. [13a] Uyuması 
yokdur. Görmez misin beden uykuya varıcak gören oldur ve gündüz her işi tûş kılan 

                                                                 
119  +haber B 
120  bu nokta âlem noktasının mazhar-ı tâmmıdır: bu nokta, âlemin ve noktasının mazhar-ı tâmmıdır B 
121  gel ki: bilgil ki B 
122  Temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır. 
123  isti’dâddan: istiâreden A, B 
124  Bu rubâî Evhadüddîn Kirmânî’ye ve Hz. Mevlânâ’ya atfedilmiştir. Bk. Ahmet Karataş, 

“Abdurrahmân Câmî’nin Kasîde-i Ferîde’sinin Tercüme ve Şerhi”, Divan Edebiyatı Araştırmaları 
Dergisi 18, (İstanbul 2017): 187. 
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oldur? Görmez misin ki hâtırına ya durayın ya oturayın ya pazara varayın125 dersin? 
Her bir nesne ki anarsın, ya üç harfdir ya dört harfdir veya beş harfdir. Çün birkaç 
harf mürekkeb olur, sana bir fi’l gösterir, sen onunla hareket edersin. Pes, seni 
hareket ettiren harf oldu. Amma tabîatın neye lâyık ise ol harfler birbirine tokuşur, 
lâyık126 gösterirsen onunla fi’l ü hareket edersin. Pes, bu ortada sen kimsin, seni 
bilmezsen ki127 zehî hayf zehî nedâmet. 

Ey yâr, aklın karargâhı ve makāmı dimâğdadır. Ve dimâğ felek-i Utarid128, dâim 
kitâbete meşgūldür. Ve her ne ki mahsûsâtda ve ma’kūlâtda nukūş ü eşkâl ki vardır 
ki yazar ve iyiyi yaramazdan seçer. Zîrâ akıl müdrikdir ve mümeyyizdir ve fârik-i 
beden akıldır. Ey yâr, akl u harf ve nokta bu üçü birdir. Buna delîl, istiâreden bir 
meseldir; bundan anla, fehmet. Bilgil ki, güneş noktası yukarı felekdedir, nûrdur. 
Belirmesi129 yerdedir, yere dokunur, mün’akis olur. Âlemi münevver eder. Her şeye 
bahşiş eyler. Ey yâr, ol nokta bir noktadır ki yürek ortasındadır, senin bâtının 
güneşinin kudsüdür ve onun sırrı nûr-i ma’nevîdir. Ol nûrdan dimâğ pür-tâb olur. 
Çün gönül güneşinin nûru dimâğa dokunur. Mün’akis olur. Mecmû’-i hiss-i zâhir u 
bâtın nûr-i ma’neviyle münevver ve rûşen olur. Ve kuvvet-i [13b] hayât130 bulur. Ve 
her biri işlü işine üstüvâr olur. Şöyle ki, gözün görmesi ve kulağın işitmesi ve dilin 
söylemesi ve fikrin sayılmağı ve aklın idrâki, mecmû’u ol nûr-i ma’nînin131 tecellîsi-
dir. Ve her mevzi’de bir türlü idrâkle ve bir türlü fi’l ile hareket eyler. Ve kendi 
maslahatın kayırır. Ve dahi buna delîl oldur ki arş hazreti, müceddid-i cihâtdır. Ya’nî 
âlemin üstâdıdır. Muhakkikler ahbâr içinde eydürler ki, arşın istivâsı sırrı bir nokta-i 
azîmdir; diriler cüz’î kudreti andan bulur132, dediler. Ve levh-i mahfuz oldur, dediler. 
Ve Hak Teâlâ’nın Zât-ı pâki bir kuvvet-i ezelîdir ki misli ve mânendi yokdur. Ve 

                                                                 
125  + ya eve varayın A 
126  lâyık: lâyıkın B 
127  seni bilmezsen ki: 
128  Utarid: Utariddir B 
129  belirmesi: yaldıraması B 
130  kuvvet-i hayât: kuvvet ü hayât B 
131  + ma’nevînin B 
132  bulur: bilir B 
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nicelik ana yolmaz.133 Ve bu Zât-ı pâki ki kuvvet-i ezelîdir, onun ol kıdemi134 levh-i 
mahfûzda nukūş olmuşdur. Ezelî vü ebedî ve âleme fazl u feyz ondan erişir. 

Ey birâder, bizim maksūdumuz sensin ki sendeki135 noktayı şerh etmekdi ki ol 
nokta mukābelesindedir. Ey birâder-i âşık, zinhâr bu nokta ve bu harf dediğimiz-
den136 bu nokta ve bu harf değildir ki göz görür. Zîrâ bu cüz’îdir, ol mer’î değildir. Ve 
bu kābil-i fenâdır, ol değildir ve tecezzî vü taksîm olmaz. Ey yâr, bu ilm-i bâtındır. 
Buna zâhir nazarın etme kim bâtın sırrından mahrûm olmayasın. Eğer suâl edersen 
ki, akıl kalbin nûru dedin ve yürekden yukarı dimâğa tecellî etti. Niçin güneş ve arş 
yukarıdan aşağa tecellî eder? Ve gönül güneşi aşağıdan yukarı eder? Cevâb: Ey yâr 
onunçün ki insan âlemin aksidir. Zîrâ âlemin için dışına çevirsek [14a] âdem olur. 
Zîrâ her ne ki âlemin zâhirinde var, âdemin bâtınında var. Beyt: 

Pes niçün âlem durubdur mu’teber 
Âdemi nişe düşübdür muhtasar 

Ânunçün ol uludur bu kiçi 
Kim anın tâşı bunun oldu içi 

İmdi yâr-ı âşık, eğer bin yıl insanın sırrından söylenirse binde bir tamam 
olmaya. İmdi137 anda idi kim akıl gönül nûrudur; ve gönülden tecellî muttasıldır 
dimâğa. Ammâ bunu tasavvur etme ki aklın gönülden ayrı ihtiyârı ola ve harfin ve 
noktanın arşdan ayrı ihtiyârı ola. Ve kuvvet-i ezelî Allah Teâlâ’nındır138; bî-misl ü bî-
mânend Zât-ı pâkidir. Ey yâr, cümle mevcûdât kuvvet-i ezelînin mazharıdır. Beyt: 

Bakdığın gördüğün cemâl kamu 
Sen sanırsın anı hayâl kamu 

  

                                                                 
133  yolmaz: yol bulmaz B 
134  kıdemi: kadîm B 
135  sensin ki sendeki: senin sendeki B 
136  dediğimizden: denilen B 
137  +bizim sözümüz A, +söz B 
138  Teâlâ’nındır: Teâlâ’nın A, B 
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Fasl-ı çehârdehom: Der beyân-ı sırr-ı nokta ki her fi’l nâm-ı diğer dâred139 

Ey birâder-i âşık,140 insanın hakîkati rûhudur. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: “  و
ريب امر من الروح قل الروح عن يسألونك ” (İsrâ 17/85) [“Sana ruhun ne olduğunu soruyorlar, 

de ki: Ruh, Rabbimin emrinden ibarettir.”] من teb’îz içindir. Ya’nî ey Muhammed, 

senden suâl ederlerse ki rûh nedir deyu, eyit ki, Rabb’in emrindendir. Âmennâ ve 
saddeknâ ki rûh emrdir. Ve ammâ emr nedendir dersen, emr seni diri tutandır. 

Ey yâr, muhakkikler ki ol bir nokta ki yer gök141 vasatındadır, emrin merkezi 
oldur ve ol nokta merkezi bir müdevver âyîne gibidir ve zû-vecheyndir, derler. Ya’nî 
âlem-i gayb ve âlem-i şehâdete tasarrufu var. Her vakit ki bu âyîne [14b] musaykal 
ola, ona sırr-ı mahfî musavver olur ve cümle mahlûkun gönlünde bu âyîne vardır. 
Ammâ jeng tutmuşdur. Cehl jengi ve gaflet jengi ve dünyâ muhabbeti jengi. Nitekim 
buyurur: Rubâî;142 

ژزانكــــــــــــهژزانكــــــــــــه  ١٤٣نكــــــــــــارو زشــــــــــــت ممتــــــــــــاز نيســــــــــــتنكــــــــــــارو زشــــــــــــت ممتــــــــــــاز نيســــــــــــت ـــــــــــــــــــــهء   ـــــــــــــــــــــهء آين ـــــــــــــــــــــت از آين ـــــــــــــــــــــت از جان ان غمـــــــــــــــــــــاز نيســـــــــــــــــــــتان غمـــــــــــــــــــــاز نيســـــــــــــــــــــتجان

Tercüme: 

Âyîne-i cânın nîçün gammâz değil 
Aninçün jeng ü zişt mümtâz değil 

Ey yâr, bu jengin saykalına ya ilm-i hakîkat gerek veya mürşid-i kâmil gerek 
veyâhud inâyet-i Hak gerek. 

İmdi ey yâr, ol nokta ki âyîne-i vücûddur ve kābil-i feyz-i ilâhîdir ve merkez-i 
emrdir. Ve emr âmirden münfek ve munkatı’ değildir. İmdi ey yâr, key dinle! Emri 
bilmek istersen bilgil ki emr, harfdir ve harfin kalbi noktadır ve nokta âyîne-i cihân-
nümâdır ve hem kâtib-i vahydir ve hem harfdir ve hem kalemdir ve hem kâtibdir ve 

                                                                 
139  Fasl-ı çehârdehom: Fasl-ı panzdehom: Der beyân-ı sırr-ı nokta ki her fi’li nâm-ı diğer dâred A; On 

altıncı fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i rûh-i insân beyânındadır. B 
140  + Sırr-ı nokta ki her fi’li bir türlü nâmladır. B 
141  yer gök: yüreğin A 
142  Nitekim Mevlânâ buyurur: A, Nitekim buyurur: Mesnevî B 
 A. Buna göre beytin anlamı şöyledir: Senin نكار از رخش ممتاز نيست ژزانكه : نكارو زشت ممتاز نيست ژزانكه  143

cânının âyînesi ondan dolayı gammâz değildir; zîrâ ki onun yüzünden pas ayrılmış değildir. Bk. 
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 1: 97. 
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hem [/sâ]ciddir ve hem mescûddur ve hem fâildir ve hem mef’ûldür ve hem gāibdir 
ve hem hâzırdır ve hem evveldir ve hem âhirdir ve hem zâhirdir ve hem bâtındır. Bu 
kelâm şol kimselerin kalbine işâretdir ki onun kalbi beytullâh olmuş ola. Nitekim 
Hazret-i Rasûl aleyhisselâm buyurur kim: “  كيف يقلب الرمحن اصابع من اصبعني بني املؤمن قلب
 Mü’minin gönlü Hakk’ın iki kudret parmağı arasındadır. Her nice dilerse 144”يشاء

döndürür. Allahu a’lem iki parmağı dediğimiz, celâl ü cemâldir. Ya’nî lutfu ve kahrı 
sıfatıdır. Bir hadîsde145 dahi buyurur: “ ويدا يب يسمع  وبصرا ولساناكنت له مسعا   احببت عبدا إذا
 146 Ya’nî çün bir kulumu sevem, gönlü evin147 gayrıdan.[15a]”ويب يبصر ويب ينطق ويب يبطش

hâlî kıluram. Dilinde söyleyen ve kulağında işiden ve gözünde gören ve elinde tutan 
ben olurum, der. Ve hadîsde dahi Hazret-i Resûl aleyhisselâm buyurur: “  آدم خلق اهللا ان

الرمحن صورة على ”148 Ya’nî be-durustî ve râstî ki Hak Teâlâ âdemi kendi sûreti mukābele-

sinde yaratdı ki suret-i Rahmân’dır ve dahi Hak Teâlâ Kur’ân’da Peygamber’e 
aleyhisselâm buyurur: “ رمى اهللا لكن و رميت اذ رميت ما و ” (Enfal 8/17) Ya’nî, yâ 

Muhammed her nesneyi sen ittin, sen seni sanma onu eden, benim. Pes, her kimse-
nin kim kalbi gayrıdan149 hâlî oldu ol kalbe Hak doldu.150 

Ey yâr, sâbit ol ki kalb mazhar-ı ilâhîdir ve âyîne-i şâhîdir ve dahi bildin 
hakîkat-i kalb noktadır ve mazhar-ı nokta harfdir ve harf müdrikdir. Ve her vakit ki 
bir nesneyi idrâk ede ol idrâkin adı akıldır. Ve çün nesneyi göre basardır ve çün işide 
adı sem’dir ve çün burundan koku duya adı şemdir ve çün beden ısıyı ve soğuğu 
duya lemsdir ve çün her sıfâtın ve taâmın lezzetin duya adı zevkdir ve çün söz 
söyledi adı kelâmdır ve çün bir nesneyi terkîb ede adı fendir ve çün gönülde harfleri 
tiz tiz çıkaralar, birkaç bir sûret musavver edeler, ol musavver olan sûret müdrik-
dirler ki tîzcek idrâk ede.151 İdrâk eyleyürken adı hayâldir ve çün tamâm idrâk eyleye 
adı akıldır; ve çün her nesne ki taakkul [/ede], hâricden ve dâhilden kendüye [15b] 

                                                                 
144  Tirmizî, Da’avât, 90; İbn Mâce, Dua, 2. 
145  Bir hadîsde: Ve bu hadîs-i kudsîde A 
146  Buhârî, “Rikâk”, 38. 
147  + benden A, B 
148  Benzer rivayet için bk. Buhârî, “İsti’zan”, 1. 
149  gayrıdan: gayr-ı Hak’dan A, B 
150  ol kalbe Hak doldu: ol kalb Hak ile pür oldu A, ol kalbe Hak pür oldu B 
151  sûret müdrikdirler ki tîzcek idrâk ede. İdrâk eyleyürken: sûreti müdrekdiler ki tîzcek idrâk 

eyleyürken B 
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yarayanı önünde tuta, adı hâfızdır;152 ve çün geri anmak dileye adı zâkiredir; ve çün 
idrâkinin nihâyetin taleb ede adı tefekkürdür.153 

Ey yâr-ı sâdık, bu esâmî-i muhtelife ki zikrettik, cümlesinin harfi muahhar, aslı 
mukaddemdir. Ve meşhûr adı nefs-i natıkadır ve bu nefs-i nâtıka her vakt ki kendi 
adından kendi uzvundan nesne zâhir ede, bir ad kabûl eyler. Ammâ hakîkî bir 
kuvvetdir. 

Fasl-ı Pânizdehom: Der beyân-ı fazîlet-i harf u nokta ve celâl ü cemâl-i o154 

Ey birâder-i âşık u sâdık, zinhâr harf ve nokta deyicek hâtırın zâhir harfe ve 
noktaya gitmesin. Zîrâ ki sana tekrâr zikrettik ki bu155 nokta mer’îdir, ol mer’î değil-
dir. Ya’nî bunu göz görür onu göz görmez. Bunun niceliği var onun yok. Bunun 
uzunu ve kısası var onun yok. Ve bunu sen îcâd edersin ve kābil-i fenâdır. Otdan ve 
sudan helâk olur. Ol kābil-i fenâ değildir. Ve tecezzî ve taksîm olmaz. Hak Teâlâ 
sıfâtıdır156 ve zât-ı pâkinden münfekk ve munkatı’ değildir. Ve dahi muhakkikler 
eydürler ki, Hak Teâlâ’nın Zât-ı pâki bir kuvvet-i ezelîdir ki mecmû’-ı eşyâya muhît 
olmuşdur zâtıyla ve sıfâtıyla. Nitekim Hak Teâlâ kelâm-ı Kadîm’inde157 buyurur: “  واهللا  

حميط   شيء   بكل   ” (Nisâ 4/126) [“Allah her şeyi kuşatır.”] “ علم ا شيء   بكل   احاط   ق د   اهللا   إن   ” 

(Talak 65/12) [“Kuşkusuz Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.”] 

Ve dahi eydürler ki, Hak Teâlâ’nın her ne kavli ve fiili kim vardır ilm ile eder ve 
ilmin aslı harfdir. Ve mecmû’-ı ilm-i evvelîn [16a] ve âhirîn harfin içinde muzmardır. 
Ve Kur’ân’ın aslı harfdir. Zîrâ Hak Sübhânehû ve Teâlâ mütekellimdir. Lafz-ı birle 
âlemi icâda getirdi, derler. Ammâ zâhir ulemâ mukaddime ederler ki Allah Teâlâ 
mütekellimdir, ammâ bu harf-i mahsûsla değil; belî öyledir ki mahsûsla158 değildir. 
Biz hod bu muhtasarda gayr-ı mahsûs şerh ederiz. Ammâ ba’zısı harf yoğ idi der. Ol 
ahmaktır ona cevâbımız sükûtdur. Beyt: 

                                                                 
152  hâfızdır: hâfızadır A 
153  tefekkürdür: müfekkire A 
154  Fasl-ı şânizdehom A, On yedinci fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i fazîlet-i celâl ü cemâl beyânındadır B 
155  + harf u A. 
156  Hak Teâlâ sıfatıdır: Hak Teâlâ’nın sıfat-ı kadîmidir A 
157  +ve furkân-ı mecîdinde A 
158  +mütekellim A 
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Elvân sen evliyâyı Hak oldu bil 
Sözü hak diyendir hiç anlamaz hata diyen159 

Ve mümkün değildir ki harfsiz tekellüm ola. Ehl-i zâhir harf deyu mektûb 
olmuşa der. Veyâhud savt ile mahreçden istimâ’ ettiğine harf derler. Ol ki kendi 
kalbinin hayâtıdır. Acâyib u garâib nesneler istinbât160 eder. Fiilin ve kavlin istihrâc 
eder gösterir. Ammâ ona harf demezler.161 Zihin veyâ hâtır veyâ tefekkür derler. Zîrâ 
bu ilmi işitmediler. Belki düşmân dahi olalar.162 Nitekim Hazreti Ali kerremallâhu 
vechehû buyurur: “ جهله م ا عدو   املرء   ” [“Kişi bilmediğinin düşmanıdır.”] 

İmdi ey yâr, şöyle takdîr etsen ki hiç harf kalmadı yerinde ne kalır? Vaktâ ki 
harf kalmaya hâkim neyle hükm eder? Harf olmayıcak ne emr kalır ve ne nehy kalır; 
ne âdem kalır ve ne âlem;163 ne bâtıl bilinir ne Hak. Zîrâ âlem emirle hayydır ve emr 
kelâmdır, kelâm harfdir. 

Fasl-ı şânizdehom164 

Ey yâr-ı âşık, Hak Teâlâ buyurur ki, “  اخللق   فخلقت   اعرف   أن   فاحبت   خمفي ا كنز ا كنت  
 Ya’nî ben bir gizli genc idim bilinmekliğimi sevdim166 ve [16b] âlemi ve 165”ال عرف  

âdemi îcâd ettim der. Pes, harf olmasa neyle bilesin ve neyle sevesin? Ve dahi Hak 
Teâlâ Kelâm-ı Kadîm’inde buyurur: “ ك له ا األمساء   آدم   وعل م   ” (Bakara 2/31) [“Âdem’e 

ismileri külliyen öğretti.”] Ya’nî harf olmayanın167 küllün ve cüz’ün bilirsin. Ey yâr-ı 
âşık, çün bildin ki hakîkat-i insan harfdir ve dahi noktanın harf üzerine tekaddümün 
bildin. Ve dahi birkaç beyt-i Pârisî dilince, altında Türkî ma’nâsı bile168 tâ kim 
bilesin. Ol ma’nâları ki mukavvîdir.169 Ebyât-ı Gülşen-i Râz. 

                                                                 
159  El-ân sen evliyâyı hakîkat-i Hak oldu bil/ Söz hak diyendedir ve ol ki hiç anlamaz hatâ der A; Elvân 

sen evliyâyı hakîkat-i Hak oldu bil. Sözü hak diyendir hiç anlamaz hata diyen B 
160  İstinbât: isnâd eder A 
161  demezler: derler A 
162  olalar: tutarlar +ve bilenlere dahi düşman olurlar A 
163  + ve ne zâhir bilinir ve ne bâtın bilinir A 
164  Fasl-ı heftdehom A; On sekizinci fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i âlem ü âdem beyânındadır B 
165 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, 2: 191. 
166  bilinmekliğimi sevdim: bilinmek için ve sevilmek için A; sevdim, sevilmekliğim için ve 

bilinmekliğim için B 
167  Ya’nî harf olmayanın: Eğer harf olmasa neyin A; Eğer harf olmaya nenin B 
168  bile: beytle B 
169  mukavvîdir: nice kavîdir B 
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١٧٠ســــــــــــــــــتســــــــــــــــــتكـــــــــــــــــه اصــــــــــــــــــل مركـــــــــــــــــز ودور حميطكـــــــــــــــــه اصــــــــــــــــــل مركـــــــــــــــــز ودور حميط ــــــــــــــــــران رو نقطــــــــــــــــــهء خــــــــــــــــــالش بسيطســــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــران رو نقطــــــــــــــــــهء خــــــــــــــــــالش بسيطســــــــــــــــــتب ب

O yüzden noktası hâli basîttir / Ki asl-ı merkez-i devr muhîttir171 

١٧٢مموزوشــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــط نفــــــــــــــــــــس قلــــــــــــــــــــب آدوزوشــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــط نفــــــــــــــــــــس قلــــــــــــــــــــب آد كزوشــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــط دور هــــــــــــــــــــــر دو عــــــــــــــــــــــاملكزوشــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــط دور هــــــــــــــــــــــر دو عــــــــــــــــــــــامل 

Hem ondan oldu hatt-ı devr-i âlem / Hem ondan oldu nefs-i kalb-i âdem 

ـــــــــــــــدر اصـــــــــــــــل وحـــــــــــــــدت ـــــــــــــــود ان ـــــــــــــــدر اصـــــــــــــــل وحـــــــــــــــدتدو نقطـــــــــــــــه نب ـــــــــــــــود ان دو نقطـــــــــــــــه نب ـــــــــــــــرت  ـــــــــــــــرتبـــــــــــــــو وحـــــــــــــــدت در نباشـــــــــــــــد هـــــــــــــــيج كث بـــــــــــــــو وحـــــــــــــــدت در نباشـــــــــــــــد هـــــــــــــــيج كث

Ki vahdette değildir hiç kesret/ İki nokta olmaya asılda vahdet 

ــــــــــــــــــاب كربياســــــــــــــــــت ــــــــــــــــــاب كربياســــــــــــــــــتمــــــــــــــــــراد از خــــــــــــــــــط جن ١٧٣مــــــــــــــــــراد از خــــــــــــــــــط جن رخ تــــــــــــــــــــــو مظهـــــــــــــــــــــــر حســــــــــــــــــــــن خداســـــــــــــــــــــــترخ تــــــــــــــــــــــو مظهـــــــــــــــــــــــر حســــــــــــــــــــــن خداســـــــــــــــــــــــت 

Ruhun çü mazhar-ı hüsn-i Hudâ’dır / Murâd hattan Cenâb-ı kibriyâdır 

١٧٤ازمانيســــــــــــــــت بــــــــــــــــرون خــــــــــــــــوب روىازمانيســــــــــــــــت بــــــــــــــــرون خــــــــــــــــوب روىكــــــــــــــــه كــــــــــــــــه  رخـــــــــــــــــش خطـــــــــــــــــى كشـــــــــــــــــد انـــــــــــــــــدر بكـــــــــــــــــوىرخـــــــــــــــــش خطـــــــــــــــــى كشـــــــــــــــــد انـــــــــــــــــدر بكـــــــــــــــــوى 

Ruhunda hûb çekilmiş hatt-ı Yezdân / Ki ya’nî sırr-ı hatt-ı arş-ı Rahmân 

از ان كردنــــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــامش دار رضــــــــــــــــــــــــــــواناز ان كردنــــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــامش دار رضــــــــــــــــــــــــــــوان خــــــــــــــــــط آمــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــبزه زار عــــــــــــــــــامل جــــــــــــــــــانخــــــــــــــــــط آمــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــبزه زار عــــــــــــــــــامل جــــــــــــــــــان 

Hattındır sebze-zâr-ı âlem-i cân / Ki andan ötürü oldu âdı rıdvân 

ــــــــــوان طلــــــــــب کــــــــــنزخطــــــــــش چشــــــــــمهء زخطــــــــــش چشــــــــــمهء  ــــــــــوان طلــــــــــب کــــــــــنحي ١٧٥حي ـــــــــــــــــــــــاريكئ زلفـــــــــــــــــــــــش روز شـــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــاريكئ زلفـــــــــــــــــــــــش روز شـــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــنزت زت

Sevâd-ı hattını târîk-i şeb bil / Hattından çeşme-i hayvân talep kıl 
                                                                 
كه أصل مركز دور حميط است  /برآن رج نقطهء خالش بسيط است   170  Bk. Sa’duddin Mahmud Shabistari, Gulshan ı 

Raz: The Mysitc Rose Garden, E. H. Whinfield, M.A. (London: Trübner&CO., Ludgate Hill, 1880), 
46. 

171  O yüzden noktası hâli basîttir/ Ki asl-ı merkez-i devr muhîttir: Yüzünde noktası hâl-i basîttir / Ki 
asl-ı merkez devr-i muhîttir A 

وزوشد خط نقش قلب آدم /ازوشد خط دور هر دو عامل   172  Bk. Shabistari, Gulshan ı Raz, 46 
مراد از خط جناب كربياست / رخ اينجا مظهر حسن خدا يست  173  Bk. Shabistari, Gulshan ı Raz, 46. 
كه ازمانيست برون خوب روى  /رخش خطى كشيد اندر نكوى   174  Shabistari, Gulshan ı Raz, 46. 
175  andan ötürü oldu: onunçün oldu onun B 
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خبـــــــــــــــــــــور چـــــــــــــــــــــون خطـــــــــــــــــــــش آب زنـــــــــــــــــــــدكاىنخبـــــــــــــــــــــور چـــــــــــــــــــــون خطـــــــــــــــــــــش آب زنـــــــــــــــــــــدكاىن خضــــــــــــــــــــــــــــــر وار از نشــــــــــــــــــــــــــــــانه ىب نشــــــــــــــــــــــــــــــاىنخضــــــــــــــــــــــــــــــر وار از نشــــــــــــــــــــــــــــــانه ىب نشــــــــــــــــــــــــــــــاىن 

ــــــــــــــــــــــــــــاىن ــــــــــــــــــــــــــــاىنمكــــــــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــــــار او ســــــــــــــــــــــــــــبع املث مكــــــــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــــــار او ســــــــــــــــــــــــــــبع املث ــــــــــــــــــــــــــاز داىن كــــــــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــــــــامل  ــــــــــــــــــــــــــاز داىن كــــــــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــــــــاملزخطــــــــــــــــــــــــــش ب زخطــــــــــــــــــــــــــش ب

١٧٦كـــــــــه هـــــــــر حـــــــــرىف ازو حبـــــــــر املعـــــــــاىن اســـــــــتكـــــــــه هـــــــــر حـــــــــرىف ازو حبـــــــــر املعـــــــــاىن اســـــــــت   

Meğer ruhsârıdır sebu’l-mesânî / Ki her harfindedir bahr-ı meânî 

١٧٧زخـــــــــــــــــــــــط عـــــــــــــــــــــــارض زيبـــــــــــــــــــــــاى جنـــــــــــــــــــــــانزخـــــــــــــــــــــــط عـــــــــــــــــــــــارض زيبـــــــــــــــــــــــاى جنـــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــوب عــــــــــــــــرش رمحــــــــــــــــان  ــــــــــــــــر آب قل ــــــــــــــــني پ ــــــــــــــــوب عــــــــــــــــرش رمحــــــــــــــــانمب ــــــــــــــــر آب قل ــــــــــــــــني پ مب

Göründü âb-ı kalbi arş-ı Rahmân / Hutût-ı ârızında sırr-ı pinhân 

Ey yâr, çün bildin ki rûh-ı insan harf ü noktadır; bir adı rûhtur ve rûh 
müdrikdi. Ve bu rûh-ı müdrik her nesne ki, ol dem ol idrâk ettiği nesneden178 artık 
gönlüne nesne sûret bağlamaz. Meğer179 bir idrâk dahi evvelki idrâki boza, bâri her 
nesneyi ki idrâk ettin ol dem sen olsun. Ve ol dem ol idrâk ettiğin senin aynındır. 
Zîrâ her nesneyi ki anarsın, ol dem hâtırında oldur, bir dahi gelse gitse ol bu kez 
sonrağı olursun. Her kerre neyi idrâk edersen onun aynısın. Ve her neyi ki müdrik 
idrâk ede onun adı müdrektir. Ve müdrik ve müdrek ve idrâk bu üçü birdir. Ey yâr, 
sen bu sözleri fehm edemezsin. Bir vechile dahi bundan rûşen-ter edivireyin. Bir 
ibâret ile dahi ola ki fehm edesin. Gāyet gerekli yerdir. 

Ey yâr, muhakkikler bir adı bir nice isimle yâd [17b] eder.180 Âşık u ma’şûk u ışk 
dediler. Ve şuyûh-ı müteahhirîn, müdrik ve müdrek ve idrâk ad verdiler. Müdrik 
âşıka derler ve müdrek ma’şûka derler ve idrâk aşka derler. Ey yâr, vaktâ ki müdrik, 
idrâkin bir müdreke gāyet yakîn ede aynı olur. Ya’nî âşık ışkla ma’şûka mülâzemet 
eyleye. Ve ma’şûktan gayrının hayâlin hâtırından mürtefi’ eylese ol vaktin181 gāyet 
kurbdan182 ittisâl hâsıl olur. Ol demde âşık u ma’şûk u ışk bu üçü bir olur. Beyt: 

                                                                 
ززل /زندكاىن چون خطش آب خبور  /خضر وار از مقام ىب نشاىن   176 مكر رخسار او سبع املثانيست  /فش باز داىن كار عامل  / 

كه هر حرىف ازو حبر املعانيست  /  Bk. Shabistari, Gulshan ı Raz, 46. 
زخط عارض زيبائ جنان /آب قلب عرش رمحان بر ببني   177  Bk. Shabistari, Gulshan ı Raz: The Mysitc, 46. 
178  rûh-ı müdrik her nesne ki, ol dem: rûh-ı müdrik ol dem ki bir nesneyi idrâk eyleye; A 
179  +ki bu A, geri B. 
180  bir adı bir nice isimle yâd eder: bu adları bu isimle dahi yâd ettiler A; birkaç adları bir isimle yâd 

ederler B 
181  vaktin: vakit A 
182  kurbdan: kurbundan A 
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آجنـــا چـــون واصـــل در نكنجـــد هجـــران چـــه كـــار داردآجنـــا چـــون واصـــل در نكنجـــد هجـــران چـــه كـــار دارد عاشــــــــــــــق ومعشــــــــــــــوق وعشــــــــــــــق هرســــــــــــــه يكســــــــــــــتعاشــــــــــــــق ومعشــــــــــــــوق وعشــــــــــــــق هرســــــــــــــه يكســــــــــــــت 

[Âşık, ma’şûk ve aşk her üçü de burada birdir; vuslat olmayınca burada ayrılığın 
ne işi var?]183 

Hikâyet-i münâsib. Buna mesel oldur ki meğer mecnûnun aşkı gāyete erişmişti. 
Ya’nî ol kadar ma’şûkanın zikrine meşgūl184 olmuştu ki zâkir ayn-ı mezkûr olmuştu. 
Ya’nî gönül her ismi ki yâd ede, ol ismin müsemmâsı hayâl sûretiyle musavver olur. 
Mâdem ki ol ismi zikr eder ol sûret musavver durmuştur. Çün mecnûnun aşkı 
galebe etti ma’şûkadan mâsivâyı ref’ etti. Gönlü ma’şûk sûretin tutdu. Ve iki cihânı 
ma’şûkaya sattı. Ve ikilik milkin yıkdı. Birlik gözünden bakdı.185 Çün mecnûn bu 
hâlete erişti, halîfe-i Bağdâd buna bir tedbîr etti ve eyitdi: “Leylî’yi vü Mecnûn’u 
getirin.” Derhâl hâzır ettiler. Halîfe eyitdi: “Yâ Mecnûn hâlin nedir ve gönlün ne 
yerdedir?” Mecnûn eyitdi: “Hay bu ne suâldir? Bencileyin olun tâ ki hâlimi bilesiniz.” 
Halîfe eyitdi: “Ey Mecnûn, işte Leylî’yi sana vereyim. [18a] Ve sen kendüzüne gel. 
Mecnûn eyitdi: “Leylî hod benin. Beni bana niçe verirsiz?” Halîfe Leylî’ye eyitdi: 
“Mecnûn’a sen söylegil.” Leylî eyitdi: “Yâ Mecnûn, Leylî benin.” Mecnûn eyitdi: 
“Eğer Leylî sen isen ya bendeki kimdir?” dedi. “Hâşâ ki Leylî iki ola” dedi ve Leylî’ye 
bakmadı. “Leylî Leylî” deyu gitti. 

İmdi ey birâder-i âşık, mecâzî bu hadde olucak var kıyâs eylegil ki ışk-ı hakîkî 
ne gāyete erişe ve nice ola? Nitekim Lemeât’da eydür: “  هللا وبرزوا اثر وال رسم ال العني وغاية

القهار الواحد ”186 [Ayn’ın nihâyetinde ne bir resim ve ne bir eser kalır. “Ve insanlar Bir 

ve Kahhâr olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.”] (İbrâhim 14/48) Âşıkın gāyet ittihâdın-
dan ne resmi kalır ne eseri. Beyt187: 

                                                                 
183  Fahreddîn-i Irâkî, Lemeât/ Aşk Metafiziği, trc. Ercan Alkan (İstanbul: Hayy Kitap, 2012), 98. 
184  meşgūl: zâkir B 
185  + Gönülde meş’ale-i ışktan yaktı A 
وبرزوا هللا الواحد  ;Kavluhû Teâlâ وغاية العني ال رسم وال اثر ;Arabî :وغاية العني ال رسم وال اثر وبرزوا هللا الواحد القهار  186

 A القهار
187  +Fârisî A, B 
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١٨٨بديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهبديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهيكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت يكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  غايــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــوهر هســــــــــــــــــت عــــــــــــــــــني ديكــــــــــــــــــرغايــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــوهر هســــــــــــــــــت عــــــــــــــــــني ديكــــــــــــــــــر 

Ey yâr, çün âşık cüz’î ihtiyârın tarh ede, ihtiyâr-ı küll olur. Ol vahdetin şarâbın-
dan sonra olur. Ve bî-ihtiyâr dilinden “ene’l-Hak” gelir. Ol dem gerek assınlar, gerek 
dövsünler hiç aynına gelmez. Çün ene bî-ihtiyâr gele Mansûr vâr rahmetdir ve çün 
ihtiyâr gele Fir’avn vâr la’netdir. Mesnevî: 

آن انـــــــــــــــــــــا در وقـــــــــــــــــــــت كفـــــــــــــــــــــنت رمحتســـــــــــــــــــــتآن انـــــــــــــــــــــا در وقـــــــــــــــــــــت كفـــــــــــــــــــــنت رمحتســـــــــــــــــــــت آن انــــــــــــــــــــــا ىب وقــــــــــــــــــــــت كفــــــــــــــــــــــنت لعنتســــــــــــــــــــــتآن انــــــــــــــــــــــا ىب وقــــــــــــــــــــــت كفــــــــــــــــــــــنت لعنتســــــــــــــــــــــت 

ــــــــــــــــــــــــــا فرعــــــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــا فرعــــــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــــــد آن ان ــــــــــــــــــــــــــنيآن ان ــــــــــــــــــــــــــنيبب ١٨٩بب ـــــــــــــــــا منصـــــــــــــــــور رمحـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــني  ـــــــــــــــــا منصـــــــــــــــــور رمحـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــنيآن ان آن ان

[O “ene”yi vakitsiz söylemek la’nettir; o “ene”yi vaktinde söylemek rahmettir 
O Mansûr’un “ene”si muhakkak rahmet oldu; o Fir’avn’ın “ene”si muhakkat 

la’net oldu.] 

Çün âşık-ı ilâhî cezbe-i ilâhîye erişe kendüzünden fenâ-yı mahz olur. Ve gönül 
gözü ve dili ma’şûk olur. Nitekim Resûl buyurur “ يسمع وىب يبصر وىب ينطق ىب ”190 Çün 

âşıkın mevhûmu mahv oldu. Şâhid, ayn-ı meşhûd olur. Ey,191 ma’şûk-ı hakîkî Hak 
Teâlâ’dır ve Hak Teâlâ’nın ilm-i kadîminde irâdet-i ezelî vârid olmuşdu192 ki kendi 
cemâlin193 müşâhede eyleye. Pes [18b] ol irâdet-i ezelî âlemi ve âdemi âyine edindi, 
tecellî eyledi. Varlığı tecellîsinden var oldular ve hayâtî tecellîsinden kādir oldular. 
Ve saltanatî tecellîsinden pâdişâhlar oldular ve ilmî tecellîsinden âlimler oldular194 ve 
cemâlinden cemîl tecellî eyledi.195 Ve celâlî tecellîsinden zâlimler ve bedbahtlar 

                                                                 
يكيست بديدار آمدعني ديكر  /هست چه كونه روى منايد جوهر چغريى   188 A; منايد جوهرهست عني دكر يكست بديدار آمده 

B 
189  Esas aldığımız nüshada Mesnevî’den yapılan alıntıda müstensih bazı beyitleri atlamıştır. Bu sebeple 

A nüshası ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi’ni esas alarak yukarıda beyitler tashîh edilip tamamlanmıştır. Bk. 
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 4: 188. 

190  Buhârî, Rikâk, 38. 
191  +yâr A; yâr-ı âşık B 
192  vârid olmuşdu: var idi ki B 
193  +kendi A, B. 
194  + ve kemâl u fazlî tecellîsinden fâzıl ve kâmil oldular. A 
195  ve cemâlinden cemîl tecellî eyledi: ve cemâlî tecellîsinden güzeller ve cemîller oldular ve ehl-i şefkat 

oldular A 
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oldular.196 Âlem ve âdem mazhar-ı celâl ü cemâldir. Ve her şey isti’dâdı kadarınca 
Hak varlığından var oldular.197 Ve yine rücû’198 Hakk’a ederler. Zîrâ ki mebde-i Hak 
idi ve meâdı dahi Hak olur. Nitekim buyurur “ راجع ون   اليه   و إن ا ل له   إن ا ”199 (Bakara 2/156) 

[“Biz Allah’a aitiz ve elbette O’na döneceğiz.”] 

Pes nakkāşın fitnesi geri kendi nakşınadır.200 Beyt: نقاش وفتنهء است خود نقش بر / 
باش خوش تو ميان درين نيست كس  Her nakş ki varlık levhinde nukūş olmuşdu ol nakkāşın 

sûretidir. Beyt: 

كــس اســت كــه آن نقــش آراســتكــس اســت كــه آن نقــش آراســتآن صــورت آن  آن صــورت آن   هـــــــــــر نقــــــــــــش كــــــــــــه ختتــــــــــــهء هســــــــــــىت پيداســــــــــــتهـــــــــــر نقــــــــــــش كــــــــــــه ختتــــــــــــهء هســــــــــــىت پيداســــــــــــت 

ودر حقيقـــــــــــــت درياســـــــــــــتودر حقيقـــــــــــــت درياســـــــــــــت  مـــــــــــــوجش خواننـــــــــــــدمـــــــــــــوجش خواننـــــــــــــد نـــــــــــونـــــــــــو  مــــــــــوجيمــــــــــوجيدريــــــــــاي كهــــــــــن جــــــــــو بـــــــــــر زنــــــــــد دريــــــــــاي كهــــــــــن جــــــــــو بـــــــــــر زنــــــــــد  

[Varlık levhası üzerinde peydâ olan her resim 
O resmi yapanın sûretidir 
Kadîm deniz yeni bir dalga meydana getirince 
Ona dalga denir, gerçekte ise denizdir]201 

Çün âşık bu hâlete erişdi. Fe semme vechullâh sırrına vâsıl oldu ve dört yanı 
dîdâr oldu. Beyt: 

  

                                                                 
196  + Beyt: Celâlinde cemâlin gizler ânın / Ki görmeye cemâlin gözler ânın. Ey yâr, A. 
197  + ve nasîb aldılar A 
198  + eyleyicek A 
 A منه بدا وإليه يعود+  199
200  nakşınadır: nefsinedir A 
201  A nüshasında bunun rubâi olduğu belirtilerek tamamı kaydedilmiştir. Buna göre esas aldığımız 

nüshadaki eksiklik tamamlanmıştır. Irâkî’nin Lemeât’ında da zikri geçen bu rubâîden, Molla Câmî 
Abdürrezzâk Kâşânî’nin biyografisi sadedinde bahsetmiştir; Kâşânî’ bu rubâiyi Mevlânâ Şemseddîn 
Kîşî’ye nispet etmektedir. Bk. Irâkî, Lemeât/ Aşk Metafiziği, s. 100; Abdurrahmân Câmi, Nefehâtü’l-
üns, trc. ve şrh. Lâmiî Çelebi, nşr. Süleyman Uludağ, Mustaf Kara, katkıda bulunanlar A. Saim 
Kılavuz, Hüseyin Algül, Osman Çetin, Mustafa Bilgin (İstanbul: Marifet Yay., 1995), 663. 
Yaptığımız araştırmada bu rubâînin Baba Efdal lakablı İranlı filozof ve şâir Efdalüddîn Kâşânî’ye 
(1268?) de nispet edildiğini gördük. Bk. https://ganjoor.net/babaafzal/robba/sh17/ erişim tarihi 20 
Temmuz 2018 00:22. 
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Her kankı yana bakdımsa yüzü göründü 
Şol yüzü direm sana ki düpdüzü göründü 

Bakdığın göz değil cemâl kamu202 
Sen sanırsın ânı hayâl kamu. 

Çün bu saâdet âşıka yâr oldu, gayrı vech görmek ona âr oldu. “  و املغرب   املشرق   و ل له  
عليم   و اسع   اهللا   إن   اهللا   وجه   فثم   ت ول وا ف اينم ا ” (Bakara 2/115) [“Doğu da, Batı da Allah’ındır. 

Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, 
hakkıyla bilendir.”] 

Ey birâder, [19a] her çend ki Hak Teâlâ’nın kendi cemâli vü kemâli kendüye 
ma’lûmdu, ammâ diledi ki kesret aynasından tecellî ede. Tâ cemâli kemâliyle ışk-
bâzlık ede. Ol yüzden dileği âyinesinden kendi hüsnün göre. Ve ol vecihten Allah 
âşık derler. Ya’nî kendi cemâline ve hüsnüne ma’şûk derler ve Hakk’ın irâdetine ışk 
derler. Pes âşık u ma’şûk u ışk asılda üçü birdir. Ey yâr, acebdir ki eğer sen bu 
hakîkat sırrından nesne anlarsın? Zîrâ her kimse ki203 erişmeye, taşradan dinlemekle 
berhurdâr olmaya. Ve ol cihetten ki âşık-ı ilâhî olmayan ışk sırrından haberdâr 
değildir. Ey tâlib, eğer bu bir nice204 Türkî beyitleri hâtırına alasın, sana da râhnümâ 
ola. Beyt: 

Kankı gönül kim mahabbet tavrına vâsıl değil 
Çün muhabbet yok Hudâ’ya sevgisiz vâsıl değil 
Pes, kimse kurbet deyrine vâsıl değil 

Mihr-i kühlün cân gözüne ger çekersen göresin 
Kim bu yüzden her dü âlem perde vü hâil değil 

  

                                                                 
202  Bakdığın göz değil cemâl kamu: Baktığın gördüğün cemâl kamu A 
203  + netîcesine A 
204  nice: birkaç A 
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Cebrâil eliyle ger yüz yıl yüzersen yüz tutup 
Bahr-ı vahdettir serâser bir kadem sâhil değil205 

Kâfiye-i diğer: 

Gel gönül şemsin gözet bu gökdeki mehtâbı ko 
Söyle cân kevkeblerinden vezn-i usturlâbı ko 

Hikmet-i bâtın çü mağz u hey’et-i zâhir çû post 
Kîç bu sûret sûretinden içini aç kābı ko 

Kendüzünden kıl tahâret asl-ı [19b] fıkhullâh umu206 
Dürr-i deryâyı muhît ol bu geçer seylâbı ko207 

Kâfiye-i diğer: 

Çün gönüldür hazîne-i esrâr 
Talep et ol hazîneyi ey yâr 

Sîneni rûşen eyle çokluktan208 
Ki sana rûşen ola her ne ki vâr 

Bir kıl ucuna ger mukayyed isen 
Kıla bir kıl ile seni berdâr 

Bilüne mâni’ ola tâat u zühd209 
Bundan et tevbe andan istiğfâr 

  

                                                                 
205  Anlam bakımından ve beyit tanzîmi açısından eksik olduğu anlaşılan yukarıdaki beyitler A 

nüshasında tamam olup şöyledir:  
 Kankı gönül kim mahabbet tavrına vâsıl değil  
 İki âlemde ana bil bir tavr hâsıl değil 
  Çün muhabbettir hüden li’l-müttakîn lâ raybe fîh 
  Sevgisiz pes kimse kurbet deyrine vâsıl değil 
 Mihr-i kühlün cân gözüne ger çekersen göresin  
 Kim bu yüzden her dü âlem perde vü hâil değil  
  Cebrâil eliyle ger yüz bin yıl yazarsan yüz tutup  
  Bahr-ı vahdettir serâser bir kadem sâhil değil 
206  umu: oku B 
207  Müellifimiz yukarıdaki beyitleri Muhyiddîn-i Rûmî’nin Temsîl-i Nokta’sındaki şiirinden almıştır. 

Şiirin tamamı için bk. Yücer, “Vahdet-i Vücûd Nazariyesinin İzahında Nokta Sembolizmi”, 242. 
208  Sîneni rûşen eyle çokluktan: Rûşen eyleye seni bu yokluktan A 
209  Bilüne mâni’ ola tâat u zühd: Yoluna mâni’ olsa taât u zühd A 
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Levhini yumayınca gayrıdan 
Şekl-i yâr olmaz andan nakş u nigâr 

Uyanmayınca cân u ten bârî 
Ol eşikde bulmaz kimse yâr210 

Sen bu yola kaçan kekez baksan 
Her kekezler sana ola düşvâr 

Sırr-ı cân sevgisine ver destûr 
Kande kaldı bu cübbe vü destâr 

Çün gönül milkine nüzûl edesin 
Kalmaya âyinende gıll u gubâr 

Göresin sen seni bu dâirede 
Leyse fi’d-dâri ğayrunâ deyyâr 

Ol haremde aleyke aynullâh 
Sana ayne’l-yakîn ola dîdâr 

Kalmaya anda senlik ve benlik 
Eyû yavuz mü’min ü küffâr 

Sanasın sen ki kamusu sensin 
Evvel u âhir şiâr u disâr 

Lîk senlik yok ola varlık çok 
Taht u fevk u ön ü son yemîn u yesâr 

Yer ü gök arş u kürs ins ü melek 
Nokta vü hatt u cedvel ü pergâr 

Kamusu fânî vü bekā vechi 
Cümle mecbûr ve kendisi cebbâr 

Aldanıp kalma bunda Şeyhoğlu [20a] 
Neylesin güft olmasa girdâr 

Bil ki ol dem bulur mürîd murâd 
Kim ola gerde onda bu güftâr 

  

                                                                 
210  Ol eşikde bulmaz kimse yâr: Ol eşikde sana bulunmaz yâr A  
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Fasl-ı heftdehom: Der beyân-ı hâl-i hod211 

Ey birâder-i âşık, bu kadar şerh u beyân ki hakîkatten ve hikmetten istimâ’ ettin. 
Bununla işim bitti ve kemâl212 buldum sanma. Zîrâ ki kemâl-i insân neydüğün 
bilmezsin. Belki işitmedin. Zîrâ ey yâr, bilgil ki kemâl-i insân oldur ki, Hakk’ın 
sıfatıyla tamâm muttasıf ola, insân-ı kâmil olur. Ve insân-ı kâmil olan kutup olur. Ve 
kutup hod âlemde birdir. Ve Hakk’ın sıfâtının mazhar-ı tâmmı kutuptur. Ve dahi 
kutbun kabzasında on sekiz bin âlem, hardal tânesi gibidir. 

İmdi ey yâr sen dahi kendüzüne insâf ver. Hodbînliği213 ko, gör ki neyin mazha-
rısın? Ve sıfâtullâhdan ne sıfâta mâliksin? İnsâfa gelirsen ben diyeyim, sen insâf ver. 
İmdi Hakk’ın bî-nihâyet ilminden n’en var? Gökler ilminden ve yerler ilminden âciz 
ve kendi nefsin ilminde âciz. İkinci, Hakk’ın kudretinde n’en var? Çok tedbîr edersin 
ki, aksi düşer ve kendi işinde âciz. Üçüncü, Hakk’ın hükm ü saltanatından n’en var? 
Pâdişâh değilsin, elinde adl u dâdın yok. Ve kendi sıfâtına214 âciz. 

Ey yâr, insâf veresin. Hakk’ın her sıfatında âcizsin. Zîrâ ki denizden katresin ve 
güneşten zerresin. Pes âciz nâkıslığından âcizdir. İmdi nâkıs kemâlin talep etse 
saâdet [20b] nüzûldedir. Ömrü mağbûn geçer. Nitekim Hazret-i Resûl aleyhisselâm 
buyurur: “ ملعون فهو غده من خريا امسه كان ومن مغبون فهو يوماه استوى من ”215 [“İki günü eşit 

olan aldanmıştır. Önceki günü ertesi gününden daha iyi olan ise lanetlenmiştir.”] 

Pes insâniyet oldur ki, günden güne terakkîde olasın. Zîrâ dünyâ âhiretin ekini-
dir. Nitekim Hazret-i Resûl buyurur: “ اآلخرة مزرعة الدنيا ”216 [“Dünya ahiretin tarla-

sıdır.”] Ey yâr, ekin oldur ki senin217 gönlünde bite. Ya’nî sıdkın ve îmânın ve ilmin 
ve hilmin ve ışkın ve şevkin ve mürüvvetin gönlünde bite. Zîrâ insanın saâdeti bu 
sıfatlarla muttasıf olmaktır. Ve manzargâh-ı ilâhî, gönüldür. Nitekim buyurur: “  اهللا ان

                                                                 
211  Fasl-ı hecdehom A. On dokuzuncu fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i âlem ü âdem beyânındadır B 
212  + -ı insânı A 
213  + cehli A 
214  sıfâtına: hâline A 
215  Temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır. 
216  Şemseddîn Muhammed Sehâvî, el-Makâsidu’l-hasene fî beyâni kesîrin mine’l-ehâdîsi’l-müştehira 

ale’l-elsine, thk. Muhammed Osman el-Hist, (Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1985), 260. 
217  + sen fikr ederken A 
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ونياتكم قلوبكم اىل ينظر ولكن 218اعمالكم اىل وال صوركم اىل ينظر ال تعاىل ”219 [“Kuşkusuz Allah sizin 

ne suretlerinize ne de amellerinize bakar. O sadece kalblerinize ve niyetlerinize nazar 
eder.”] Çün gönül nazargâhıdır, i’tibâr niyyetedir; sûretin gerekse hûb olsun gerekse 
zişt olsun. Sırrı halka mahcûbdur, Hâlık’a mekşûf. Öyle olsa Tanrı dostlarının gönlü 
sırrın gayr-ı ehli bilmez. Nitekim Hak Teâlâ hadîs-i kudsîde buyurur: “  قباىب حتت اوليآئى

غريى يعرفهم ال ”220 [“Gök kubbemin altında benden başkasının hiç bilmediği velîlerim 

vardır.”] 

Ey yâr, çün bildin ki herşey Hak varlığıyla var oldu. Her kimseye isti’dâdı 
kadarınca tecellî eyledi. Ve isti’dâdı dahi221 gerdişiyle vâkı’ olur. Kur’ada nice düştüy-
se,222 Pes ne makāmda isen kadrini bilsen insâf versen rahmet bulursun. Nitekim 
Hazret-i Ali kerremallâhu vechehû buyurur: “ طوره يتعد   ومل قدره عرف ئ  امر  اهللا رحم ” [“Allah 

haddini bilen ve sınırını aşmayana merhamet etsin.”]223 

[21a] Ey yâr, Hak Teâlâ’nın varlığına nûr dahi derler ki “ و اال رض   الس موات   نور   اهللا   ”224 

(Nûr 4/35) [“Allah göklerin ve yerin nurudur.”] Zîrâ o münevver edicidir. Pes, her 
kimsenin nûr tecellîsi eksiktir, artuk tecellîli kimseden istid’â etmek gerek. Zîrâ 
insanın saâdeti andadır kim kendi de yoğu iltimâs ede. Belki tamâm mutî’ ola. Ve 
dahi Hakk’ın cemâlî nûru cemîllerde tecellî etti. Mecmû’-ı halk enbiyâ vü evliyâ hûb-
lara mutî’ olmuşlardır. Zîrâ sihir hakdır kim serkeşlik edebelir. Pes, her kimsedeki 
Hak varlığı artuk tecellî eyleye, kendinden ednânın kıblesi olur. Bu vecihten enbiyâ 
vü evliyâ, kıble-i âlemiyân oldular. Her kim onlardan yüz çevirip kaçsa mutlak 
kâfirdir. Ey bîçâre adam, hakkı koyasın bâtıla uyasın ne bulasın; Yûsuf’u satasın ne 
alasın? 

                                                                 
 .B اموالكم+  218
219  Müslim, “Kitâbü’l-birr ve’s-sıla ve’l-adâb”, 2564. 
220  Temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır. 
221  +eflâkın A, + kulun B 
222  + öyle olur A 
223  Bk. Süleyman b. İbrâhîm, Yenâbîu’l-mevedde, 2: 414. 
224  + nitekim Hak celle ve alâ buyurur A, + kavluhû Teâlâ 
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Fasl-ı heştdehom: Der beyân-ı hakîkat-i kutb-i âlem ve suâl u cevâb-ı 
müddeî225 

Ey yâr-ı âşık, hadîs şerhinde rivâyet ederler ki evliyâullâh cihânda üçyüz elli 
altıdır derler. Tâ zamân-ı kıyâmete dek bunların vücûdu âlemden munkatı’ olmaz. 
Ve üçyüz bir bölük, ve kırkı bir bölük ve yedisi bir bölük ve beşi bir bölük ve üçü bir 
bölük ve kutup tenhâ; ve kutup kalanının226 kıblesidir. Belki mecmû’-ı mahlûkātın 
kıblesidir. Ol cihetten ki Hakk’ın mazhar-ı tâmmı kutuptur. Ve dahi muhakkikler 
eydürler ki, Hak Teâlâ Celle ve Alâ zâtıyla ve sıfâtıyla ve kemâl-i kudretiyle kutba 
tamâm tecellî eylemiştir derler. Ve mazhar-ı [21b] tâmmı kutuptur. Ve arşın gönlü 
kutuptur. Ve geri kalan mevcûdâta tecellî kutup eder, derler. Ammâ ba’zılar ehl-i 
zâhirden ki kusûr-ı fehmlerdir ve sûretten ma’nâya yol bulmamışlardır ve insân-ı 
kâmili anılıcak kendilerini andan sanırlar ve eydürler ki, kutup hakkına dedikleri 
küfürdür, derler. Ol cihetten ki Hak Teâlâ münezzehtir ittihâddan ve hulûldan. Belî 
vallâhi ki Allah Tebâreke ve Teâlâ münezzehtir, âmennâ ve saddaknâ, hulûlden ve 
ittihâddan. 

Ammâ ey ahmak, sen eğer hulûl u ittihâd neydüğün bilsen, kutbun evsâfını 
istimâ’ edicek küfre haml eylemezdin. Ey ahmak, eğer eydürsen ki Tanrı ilmi ancak 
bu ilm-i zâhirdir ki ulemâ şerh etmişlerdir ve ben ba’zısın okudum, ayruk yoktur 
dersen, kafir-i mutlaksın. Eğer vardır dersen ki biz onu okumadık, enbiyâ vü evliyâ 
vü ulemâ-yı râsihîn ol ilimden227 âgâh onlardır dersen, hûb eydürsün ehl-i îmânsın. 
Pes ol bilmediğin ve işitmediğin ilme ki ikrâr verdin, bu nüshada andığımız ekserî ol 
ilimdir ki sen bilmezsin.228 Zîrâ halkın ekseri bilmediği ilme düşmândır. Nitekim 
buyurur: “ جهله ما عدو املرء ” Ve sana dahi hüccet oldur ki Kur’ân-ı Kadîm’de Allah 

Tebârake ve Teâlâ kendi hakkında buyurur: “  شيء   بكل   و اهللا   علم ا ش يء   بكل   أحاط   ق د   اهللا   إن  
 Çün Allah Teâlâ her şeye doluyun dedi. Öyle olsa bunda hulûl u .(Talak 65/12) ”حميط  

ittihâd mı var?229 Eğer bundan hulûl u ittihâd anladınsa kâfir [22a] oldun. Var tecdîd-
i îmân eyle. Zîrâ Kur’ân’a muhalif geldin. Ve dahi bu hadîse ne dersin ki Hazret-i 
                                                                 
225  Fasl-ı nüvazdehom A, Yirminci fasl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i kutb-i âlem beyânındadır B 
226  + kalbî A 
227  ol ilimden: istivâ şoden ol amelden, B. 
228  sen bilmezsin: gayrılar bilmez B. 
229  mı var?: mı kalır? A 
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Resûl aleyhisselâm buyurur: “ م املنكسرة عند انا قبورهم واملندرسة قلو ”230 [“Ben kalpleri kırık 

ve kabirlerinden eser kalmamış olanların yanındayım.”] Buna dahi hulûl mü dersin? 
Ve dahi bu ayetten ne anladın ki “ ر م ى اهللا   و لك ن   رمي ت   اذ   ر ميت   و م ا ” (Enfâl 8/17) [“Attığın 

zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.”] Ya’nî yâ Muhammed sen attın sanma 
atmak benimdir.231 Buna dahi hulûl mü dersin ve dahi hadîs-i kudsîde Hazret-i Resûl 
aleyhisselâm buyurur: “ قينط وىب يبصر وىب يسمع يب ولسانا وبصرا مسعا له كنت عبدا أحببت اذا ”232 

[“Bir kulu sevdiğim zaman onun kulağı, gözü ve dili olurum; benimle işitir, benimle 
görür ve benimle konuşur.”] Buna dahi hulûl233 mü dersin? 

Ey ahmak, Hak Teâlâ ne dilerse işler. Nitekim Hazret-i Bârî Teâlâ buyurur: “  ي فعل  
يريد   م ا و حيكم   يشاء   م ا اهللا   ” (Âl-i İmrân 3/40) (Mâide 5/1) [“Allah dilediği şeyi yapar” “O 

dilediği gibi hüküm verir”] Ve dahi Kur’ân’da işitmedin mi ki bir ağaçtan Mûsâ 
Peygambere “ اهللا   أن ا إىن   ” (Tâhâ 20/14) âvâzı geldi. Ya’nî gel ben senin Tanrı’nın dedi. 

Peygamberlik ve mu’cize erzânı kıldı. Ve Fir’avn’a veripdi.234 Pes bir ağaçtan “  أن ا إىن  
“ âvâzı gelse, ne aceblersin ki insân-ı kâmilden ”اهللا   احلق أنا ” âvâzı235 gele. “  اعظم ما وسبحاىن

اهللا غري جبىت يف وليس شاىن ” [Yüce şanımı tesbih ederim, cübbemde Allah’tan gayrısı 

yoktur.] Ve âdem mefhar-i mevcûdât ve zübde-i mahlûkāttır. Ve dünyâ vü âhiret 
âdem içindir. Ve onsekiz bin âlem insana sücûd eder. Zîrâ insân-ı kâmilin gönlü ol 
hadde vâsi’dir ki onsekiz bin âlem, katında bir haşhaş dânesi kadar yoktur.236 Zîrâ 
beytullâhdır ve arşullâhdır. Nitekim Hazreti aleyhisselâm buyurur: 

  

                                                                 
230  Ali el-Kârî, el-Esrârü’l-merfûa fi’l-ahbâri’l-mevdûa, thk. Muhammed Lutfî es-Sabbâğ, (Beyrut: y.y., 

1986), 137.  
231  sen attın sanma atmak benimdir: senin attığın benim attığımdır A, B 
232  Buhârî, “Rikâk”, 38. 
233  + ü ittihâd A 
234  Fir’avn’a veripdi: Fir’avn’a rasûl veripdi da’vet-i îmân için. Emrine muhâlefet ettiği için ve da’vet-i 

îmânı kabûl etmediği için cemî’-i askeri ile Nil’de helâk ettirdi. A  
235  +gelse baîd mi görürsün? + A 
236  katında bir haşhaş dânesi kadar yoktur: bir haşhaş dânesi değildir. Senin katında ol dâne nice ise 

onsekiz bin âlem onun gönlü katında öyledir. A, bir haşhaş dânesi senin katında nice ise onun dahi 
gönlü katında öyledir B 
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“ اهللا وعرش اهللا بيت املؤمن قلب ”237 [“Mü’minin kalbi Allah’ın evi ve Allah’ın arşıdır.”] 

[22b] Çün mü’minin gönlü Allah evidir,238 imdi öyle olsa evden ev issinden 
gayrıyı ref’ edicek, ev ıssı kalır. Pes, diyen işiden ev ıssı olur.239 Nitekim buyurur: “  من

له اهللا كان هللا كان ”240 [“Kim Allah ile olursa Allah da onunla olur.”] 

Ey yâr, gerek bin delîl ü burhân getir, şunların kim gönlü241 açık değil, anadan 
kör doğa, ona muâleceden çâre yoktur.242 Nitekim Hazret-i Hak Celle ve Alâ 
buyurur: “ سبيال واضل اعمى االخرة يف وهو اعمى الدنيا هذه يف كان من ” (İsrâ 17/72) [“Kim bu 

dünyada kör ise ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır.”] 

Beyt: 

El bildiğini gerçi meseldir er bilir 
Sâhib-hüner makāmını sâhib-hüner bilir 

İnkâr ederse sırrına bîgâneler ne gam 
Her bî-haber gönülde ne var kim haber bilir243 

Ger kibr ederse ârife mâlile bî-hüner 
Sarrâf amberi ve hari gine har bilir 

Şeyhoğlu her ki nefsine câhildürür bu dem 
Bellü beşer değil deme ki hayr u şer bilir 

Kim kendüzün bilirse yakîn tanrısın bilir 
Kim tanrısın bilir dükeli serbeser bilir 

Ey yâr, çün kutbu bildin ki mazhar-ı tâmdır ve feyyâz-ı âlemdir ve her kim 
kutba yakındır velîdir. Ve her kimseyi ki kutup, sohbetine lâyık göre ve dîdârın 
göstere, korkusu kalmaz. Nitekim Hak Teâlâ Celle ve Alâ buyurur: “  ال   اهللا   أولياء   إن   ا ال  

حيزن ون هم   و ال   عليهم   خوف   ” (Yunus 10/62) [“Bilesiniz ki Allah’ın dostlarına hiçbir korku 

                                                                 
 .A. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, 2: 148 وقلب املؤمن خزائن اهللا+  237
238  + ve arşıdır ve hazînesidir A 
239  +Dîn-i hâlis budur ki bu kimse Allah ile olsa Allah dahi onunladır. A, +Senin ortada n’en kalır B 
240  Temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır. 
241  +gözü A, B 
242  çâre yoktur: faide yoktur. İki cihânda kör olana çâre nedir? A 
243  Her bî-haber gönülde ne var kim haber bilir: Her bî haber gönül kamuyu bî-haber bilir A 
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yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.”] Ey yâr, her vakit ki kutup dilese ki bir 
bedenden dahi tecellî ede, üçlerin biri lâyık olur ondan tecellî eder. Ve üçlerin biri 
yerine beşlerin biri durur ve yedilerin biri beşlere gelir ve kırkların [23a] biri yedilere 
katılır ve üçyüzlerin biri kırklara katılır. Ve şeyhlerin bir kābilin üçyüzlere katılır.244 
Tâ kıyâmete değin bular bu gerdiş üzre tutarlar.245 Çün kıyâmet yakın ola cemî’-i 
mahlûkāt tükeneler, bunlar kalalar. Çün bunlar dahi birin birin cihândan gideler, 
kutup kala. Çün Hak Teâlâ tecellîsin âlemden çekmek dileye, kutup dahi gide. Ve 
çün kutup cihândan gide, cihân zîr u zeber ola, Hakk’ın vechi kala. Evvel dahi vechi 
idi, gine vechi kala. Nitekim Hak Teâlâ Kelâm-ı Kadîm’inde buyurur “  هالك   شيء   كل  

وجه ه   إال   ” (Kasas 28/88) [“O’nun zâtından başka herşey yok olacaktır.”] Allah Teâlâ 

münezzehdir ve mukaddesdir câhillerin246 ve zâlimlerin zulmünden. Nitekim buyu-
rur: “  ون   ي قول   ع م ا اهللا   تـ ع اىل  

ك ب ري ا ع ل و ا الظ امل ” (İsrâ 17/43) [“Allah onların söylediklerinin 

ötesindedir, yücedir.”] 

Ey yâr, evvel dahi Hudâ idi, Âhir dahi Hudâ’dır, Zâhir dahi Hudâ’dır, Bâtın 
dahi Hudâ’dır. “ ع ليم   شيء   بكل   و ه و   و الب اطن   و الظ اهر   و األخر   األول   ه و   ” (Hadîd 57/3) [“O, ilk ve 

sondur, zâhirdir, bâtındır. O, herşeyi hakkıyla bilendir.”] Ve dahi ey yâr, bilgil kim 
âlem-i zâhirden âlem-i bâtın yüzbin kat yeğrektir. Zîrâ meşâgil-ı dünyevî ve küdûrât-
ı cismânî ve gam-ı taallukât ve riyâset-i nefs belâ-yı azîmdir.247 Bu belâlardan necât 
bulmak ve maksūd-ı ilâhîye vasl, cennet-i naîmdir. Çün âlem-i fenâ âlem-i bekāya 
mübeddel ola, onda senlik benlik eyü ve yavuz kalmaya. Ne zemîn u zemân ne devr-i 
fusûl ne şühûr u sinîn ne leyl u nehâr. Kıt’a: 

  

                                                                 
244  şeyhlerin bir kābilin: kalan halkın gāyet iyisinden kābilinden A 
245  bular bu gerdiş üzre tutarlar: devr-i dâimdir; bu gerdiş üzre dönerler A, bunlar bu gerdiş üzre 

dönerler. B 
246  + kusûr-ı fehmlerinden ve dehrîlerin ve A 
247  + Nitekim buyurur “واآلخرت خري لك من االوىل” (Duhâ 93/4) “Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan 

daha hayırlıdır.” 
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ـــــــــــار  ٢٤٨ازان خشـــــــــــك وتـــــــــــر و خلـــــــــــدازان خشـــــــــــك وتـــــــــــر و خلـــــــــــدنـــــــــــه نـــــــــــه  ـــــــــــارو  و  ف وشــــــــــــــتاف وشــــــــــــــتايينــــــــــــــه ازيــــــــــــــن كــــــــــــــرم وســــــــــــــرد وصــــــــــــــنــــــــــــــه ازيــــــــــــــن كــــــــــــــرم وســــــــــــــرد وصــــــــــــــ 

ثــــــــــــــــــــــــــــاىن اثنــــــــــــــــــــــــــــني اذ مهــــــــــــــــــــــــــــا يف الغــــــــــــــــــــــــــــارثــــــــــــــــــــــــــــاىن اثنــــــــــــــــــــــــــــني اذ مهــــــــــــــــــــــــــــا يف الغــــــــــــــــــــــــــــار طالـــــــــــــــب ومهـــــــــــــــني مطلـــــــــــــــوبطالـــــــــــــــب ومهـــــــــــــــني مطلـــــــــــــــوب  ٢٤٩بـــــــــــــــر مهـــــــــــــــنيبـــــــــــــــر مهـــــــــــــــني 

Ol denizde çü gark u [23b] mahv olasın 
Ki ne dip var ne orta vü ne kenâr 

Lâ cerem kendi ede kendüzüne 

 لك   ل من  
القه ار   الو احد   ل له   اليوم امل

250  

Pes bu kez rahmetinden Allah’ın251 
Nûru her lemhada ede âsâr252 

Hem bekāya mübeddel ola fenân253 
Ola kendi harâbına mi’mâr 

Ol haremde aleyke aynullâh 
Sana ayne’l-yakîn ola dîdâr254 

Fasl-ı nüvâzdehom: Der beyân-ı ân ki her sıfat ki der tu gālib şeved âkıbet 
der ân sıfat haşr konend255 

Ey yâr, çün cân bedenden müfârakat eyleye ne sıfat-birle sıfatlanmış ise ol 
sıfatla muttasıf olur. Ba’zısı hınzır sıfatıyla ve ba’zısı kelb sıfatıyla ve ba’zısı maymun 
sıfatıyla ve ba’zısı yırtıcı canavarlar sıfatıyla kopar. Ba’zının başları ayakları altında 
ola ve ba’zılar söz ve hareket edemeyeler. Şöyle ki Hazret-i Resûl aleyhisselâm 
buyurur: “  على وبعضهم اخلنازير صورة على بعضهم أخرى صورة اىل تعاىل اهللا غريهم قد امىت من قوم حيشر

 نار من جزوع على وبعضهم فوق من ارجلهم حتت رؤسهم وبعضهم الذياب صورة على وبعضهم الكلب صورة

                                                                 
 A خزان :خلد  248
 A دان نو+  249
250  Bugün hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah’ındır. 

(Mü’min 16/16).  
251  Pes bu kez rahmetinden Allah’ın: Pes yağar rahmetinden Allah’ın A 
252  Nûru her lemhada ede âsâr: Nûr ere lemha lemha vü âsâr A 
253  fenân: fenâ A 
 B واهللا املستعان على ما تصفون+  254
255  Fas-lı bîstom A, Yirmibirinci fasıl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i suver-i muhtelife ve haşr-i insân 

beyânındadır B 
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وعمى وبكم صم وبعضهم ”256 Ve dahi nice buna münâsib ehâdîsden ve âyât-ı 

Kur’ân’dan257; nitekim buyurur: “ ا ض ل ه م   بل   ك اال نع ام   أولئ ك   ”258 (A’râf 7/179) [“İşte onlar 

hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar.”] 

İmdi ey yâr, cehd kıl, ol sıfatları kendizünde bilesin259 ve def’ine260 çâre kılasın. 
Ve kendini bilmekliğin261 gereklisi serencâm262 neye erişti onu bilmektir. Ve kendi 
hâlin ziyâdesi [24a] ve noksânı ve şevki263 ve geri kalması ve ileri varması gerek. 
Bunlardan ittilâ’ bulasın.264 Ve nefsin hayvânlığı sıfatın ve şeytânlığı sıfatın ve 
yırtıcılığı sıfatın ve melekliği sıfatın265; çün nefsin bu sıfatların sende bilesin.266 Ve 
kangısı gālip olduğunu bilesin. Ve def’ine sa’y kılasın. İmdi ey yâr, sâlike çün kendi 
nefsini bilmek hâsıl ola, uyumakla uyanıklık ortasında vâkı’ olur rü’yâyla. Rü’yâ 
insânın kerâmetlerindendir. Ve dahi peygamberlik cüz’ündendir.267 Nitekim Hazret-
i Resûl aleyhisselâm buyurur. “ النبوة من جزء وأربعني ستة من جزء الصاحلة الرؤيا ” 268 Eğer269 hırs 

sıfatı gālibse nefsinde arılar270 ve karıncalar sûretin271 görür. Ve eğer272 bahîllik sıfatı 
gālib olsa kelbler ve keçiler273 sûretin görür. Eğer274 kibrî sıfatı gālibse kaplan sûreti 
görünür. Ve eğer275 kinlik sıfatı gālibse ılan sûretin görür. Eğer şehveti gālibse eşek 
sûretin görür. Eğer276 yavuzluğu sıfatı gālibse her türlü yırtıcı canavarlar sûretin 
                                                                 
 .A. Temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır فهم ال بتكلمون+  256
257  + çoktur A 
 A أولئك هم الغافلون+  258
259  bilesin: bulasın A, B 
260  + meşgūl olup ölmeden A  
261  + gāyet A, B 
262  + gör A 
263  + ve zevki ve ileri varması B 
264  +vâkıf olasın A 
265  + bilesin 
266  sende bulasın A 
267  peygamberlik cüz’ündendir: peygamberlik eczâsının kırkaltı cüz’ünden bir cüz’dür A 
268  Müslim, “Ru’yâ”, 1,3,4. 
269  + nefsinde A 
270  nefsinde arılar: fareler A 
271  +rü’yâda görünür A 
272  + nefsinde A 
273  ve maymun sûretin + A 
274  + nefsinde tekebbür A 
275  + nefsinde A 
276  + nefsinde gadab ya’nî yavuzluk sıfatı gālibse A 
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görür. Ve eğer hîle sıfatı gālibse tilki sûretin görür. Ey yâr, eğer bunun adedine 
meşgūl olavüz söz uzar. Fi’l-cümle kangı sıfat ki sende gālibse kıyâmet gününde ol 
libâsla ayn277 olursun. 

Ey yâr, bu kelâmın gerçekliğine delîl çoktur. Tevrât’ta ve İncîl’de Hazret-i 
Kur’ân’da ve ehâdîs-i nebevîde ve ilm-i meşâyihde ve mecmû’-ı edyânda ittifâkları 
vardır ki, her kimde kim kangı sıfat gālibse [24b] elbette ba’s günü ol sûret ile haşr 
olur. Ey yâr, imdi evliyâ sözünden bir nice fârisî beyt diyelim hem sizlere delîl ola. 
Hazret-i Hüdâvendigâr’dan ve Hâce Attâr’dan278 beyt: 

٢٧٩زشـــــــت راهـــــــم زشــــــــت خـــــــوب بايـــــــد اســــــــتزشـــــــت راهـــــــم زشــــــــت خـــــــوب بايـــــــد اســــــــت اخلبيثــــــــــــــــــات للخبيثــــــــــــــــــني حكمــــــــــــــــــت اســــــــــــــــــتاخلبيثــــــــــــــــــات للخبيثــــــــــــــــــني حكمــــــــــــــــــت اســــــــــــــــــت 

حمـــــــــــــــــــــــــرم شـــــــــــــــــــــــــكل صـــــــــــــــــــــــــفات او بشـــــــــــــــــــــــــو خـــــــواهى بـــــــرو  ٢٨٠صـــــــفتانـــــــدر هـــــــم  پـــــــس تـــــــو 

[Habîsâtın habîsler için olması hikmettir; çirkine de çirkin eş lâyıktır. 

İmdi sen, her bir işi ki istersin, git onun mahvı ve hem şekil ve sıfâtı ol.]281 

نينياخلبيســـــــــــــــــــني للخبيســـــــــــــــــــات اســـــــــــــــــــت مهـــــــــــــــــــاخلبيســـــــــــــــــــني للخبيســـــــــــــــــــات اســـــــــــــــــــت مهـــــــــــــــــــ طيبــــــــــــــــــــــــــــنيطيبــــــــــــــــــــــــــــني  ييطيبـــــــــــــــــــــــــــات آيـــــــــــــــــــــــــــد بســـــــــــــــــــــــــــو طيبـــــــــــــــــــــــــــات آيـــــــــــــــــــــــــــد بســـــــــــــــــــــــــــو  

[Tayyib olanlar tayyiblerin yanına gelir; âgâh ol, habîs olanlar habîsler 
içindir!]282 

Tayyib tayyibden yana rücû eder, habîs habîsden yana rücû eder. Pes, sen kan-
gısına lâyık isen senin cüft u bâbın283 oldur. Nitekim Hazret-i Hüdâvendigâr buyu-
rur, beyt: 

                                                                 
277  + -ı ıyân olursun A  
278  + beyân vâkı’dır. Mesnevî: A  
بتستجفت و با :خوب بايد است  279 Bk. Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 2: 454. 
 .Bk. Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 2: 454 هرجفىت كه مى :اندر هم صفت  280
281  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, trc. ve şerh: A. Avni Konuk, yay. haz. Dr. Selçuk 

Eraydın, Prof. Dr. Mustafa Tahralı, (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2006), 2: 454-455.  
282  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, trc. ve şerh: A. Avni Konuk, yay. haz. Mustafa 

Tahralı, Osman Türer, Safi Arpaguş, (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2006), 3: 92.  
283  bâbın: babetin A 
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كـــــــــــــــــــــرد دات عقلـــــــــــــــــــــى حبيوانـــــــــــــــــــــات نقـــــــــــــــــــــلكـــــــــــــــــــــرد دات عقلـــــــــــــــــــــى حبيوانـــــــــــــــــــــات نقـــــــــــــــــــــل كورمــــــــــــــــــــــــــــــــد از عــــــــــــــــــــــــــــــــاقالنكورمــــــــــــــــــــــــــــــــد از عــــــــــــــــــــــــــــــــاقالنن عقلــــــــــــــــــــــــــــــــى  ن عقلــــــــــــــــــــــــــــــــى  آآز ز  

Beyt: Her kimsenin aklı âkillerden kaçar, onun aklı hayvâna nakleder, geçer. Ve 
dahi Hâce Attâr Esrârnâme’sinde hikâyet eder. Bir har-fürûş var idi. Ömrü eşek 
dellâllığında geçmiş idi. Nâgâh ecel erişdi, nez’ âlemine düştü. Azrâil ki sıfat-ı celâl-i 
Hak’dır. Ona ayn oldu. 284Azrâil heybetinden başın manzardan çıkardı. Münâdî 
kıldı, çağırdı, eydür: “Ey kavm bir çullu kara eşek kim gördü? İssi geldi cânım alır.” 
Ol kara eşek kendi idi haberi yok. Bu mesel bir beytten ötürü geldi. Beyt: 

وخرزاد مرد وخر خرزيست / خرزاد دالل هركه عزيزا  Her kim eşek dellâllığında ömrü geçdi; 

eşek dirildi eşek koptu. Ve dahi buna münâsip [25a] beytler Hazret-i Mevlânâ 
buyurur. Beyt285: 

٢٨٦زيســـــت از خـــــراىب جـــــان منزلكـــــه خـــــدا شـــــدزيســـــت از خـــــراىب جـــــان منزلكـــــه خـــــدا شـــــد خـود راخـود را  ٢٨٧كردر صـفات رمحـت خـود جلـوه دانكردر صـفات رمحـت خـود جلـوه دان 

٢٨٨ددشـــــــــــــــــشـــــــــــــــــ  كرديـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــودود كربيـــــــــــــــــاكرديـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــودود كربيـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــو  ديـــــــــــــــــو   د كســــــــوت قهــــــــر مقــــــــربلد كســــــــوت قهــــــــر مقــــــــربلييورازســــــــر تكــــــــرب پوشــــــــورازســــــــر تكــــــــرب پوشــــــــ 

حاصــــــل چــــــو كــــــرد نــــــا كــــــاه در عــــــامل بقــــــا شــــــدحاصــــــل چــــــو كــــــرد نــــــا كــــــاه در عــــــامل بقــــــا شــــــد در عـــــــــــــــــــامل طبيعـــــــــــــــــــت خاصـــــــــــــــــــيىت وكســـــــــــــــــــىبدر عـــــــــــــــــــامل طبيعـــــــــــــــــــت خاصـــــــــــــــــــيىت وكســـــــــــــــــــىب 

وآن نقـــــــش و آن صـــــــفات كويـــــــاوى آشـــــــنا شـــــــد بــــــــــــــــــــــــــا او نــــــــــــــــــــــــــدانيم در عــــــــــــــــــــــــــامل معــــــــــــــــــــــــــاىن 

ــــــــــد جــــــــــدا شــــــــــد روح بزركــــــــــوارى كــــــــــز خــــــــــوى ب بـــــــــــر مســـــــــــند جاللـــــــــــت ســـــــــــلطان ىب نيازســـــــــــت 

شـــــــــدشـــــــــد  هـــــــــواهـــــــــوا  ييرو رو   پـــــــــيپـــــــــيكمـــــــــراه مانـــــــــد جاهـــــــــل كر كمـــــــــراه مانـــــــــد جاهـــــــــل كر  نكنجــــــــــــــــــــدنكنجــــــــــــــــــــد  ٢٨٩دردرنــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــآن روح ال مكــــــــــــــــــــان كاآن روح ال مكــــــــــــــــــــان كا 

Ya’nî Hak Teâlâ’nın celâli ve celâleti tahtı olur rûhundur290 ki ol yaramaz 
huyundan cüdâ olmaya, gümrâh u câhil ol sıfât nakşıyla dâim kala. 

                                                                 
284  + mezkûr A, B 
285  Beyt: fi’-gazeliyyât 
 A بعد از خرابئ تن جان ناظر خداشد :زيست از خراىب جان منزلكه خدا شد  286
ددا :دان  287  A 
شد ديو كرديد مودود كربيا  288 شد دود كربيامو  شت اوديو كمقبول  :   A 
 A مكان +  289
290  olur rûhundur: şol olur ve hükûmeti ki A 
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Ey yâr, bu şübehâttan ve varta-i helâktan kimse kendi vechiyle291 kurtulmak 
mümkün değildir. İllâ bir şeyh-i birle ki sâlik u mürşid ola ve şeyhler mürîdlerine 
şöyledir ki peygamberler ümmetlerine. Nitekim buyurur: “ امته يف كالنىب قومه يف الشيخ ”292 

[“Şeyhin topluluğu içindeki hâli, ümmeti içindeki nebinin haline benzer.”] Zîrâ ki 
şeyh mürîdine ancak ilim terbiyetin etmez ve293 riyâzet ve mücâhede ile ahlâk-ı 
zemîmesin hamîdeye mübeddel ediverir. Ya’nî yaramaz huyun iyi huya 
dönderiverir. Zîrâ nefs huy kabul edicidir. Beyt: 

٢٩٤بـــــــــــــــد خـــــــــــــــوى مكـــــــــــــــن كـــــــــــــــه بـــــــــــــــد مـــــــــــــــاىنبـــــــــــــــد خـــــــــــــــوى مكـــــــــــــــن كـــــــــــــــه بـــــــــــــــد مـــــــــــــــاىن نفـــــــــــــــــــس انســـــــــــــــــــايننفـــــــــــــــــــس انســـــــــــــــــــاين  ير اســـــــــــــــــــتير اســـــــــــــــــــتپـــــــــــــــــــذپـــــــــــــــــــذخـــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــو  

Ey yâr, insan eğer yaramaz huyunu Hak Teâlâ hazretine arz eyleye, halvetlerde 
dâim tazarrû’ eyleye Hakk’ın inâyeti cezbesine [25b] erişse ki Hakk’ın bir zerre 
cezbesi yüz dürüşmekten. “ الثقلني عمل توازى احلق جذبات من جذبة السالم عليه النىب قال ”295 

[“Nebî aleyhisselâm buyurdu ki: “Hakk’ın cezbelerinden bir cezbe iki âlemin ameline 
denktir.”] Mevlânâ Hüdâvendigâr buyurur, beyt296: 

اچه باشــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــر ىب نشــــــــــــــــــــــــاىن اچه باشــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــر ىب نشــــــــــــــــــــــــاىننشــــــــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــــــــا كوشــــش اســــتكوشــــش اســــت    ٢٩٧صــــدصــــدز ز بيــــك جذبــــهء حــــق بــــه بيــــك جذبــــهء حــــق بــــه  

Ey yâr, Hakk’ın cezbesi ki inâyettir, ehlullâh ile oturup durmaktır. Zîrâ bunların 
sohbeti Hak sohbetidir kim bunlarınla kim üns tutarsa, Hak ile üns tutmuştur. 
Nitekim Hazret-i Aleyhisselâm buyurur: “ التصوف اهل مع فليجلس اهللا مع جيلس ان أراد من ”298 

“Kim Allah ile oturmak isterse, tasavvuf ehli ile otursun.” Ammâ şunlar ki zâlim-
lerdir, Allah’ın hil’atine ve kerâmetine lâyık değildir. Nitekim buyurur: “  ع هدى ي نال   ال  
 [”.Benim ahdim zâlimleri kapsamaz“] (Bakara 2/124) ”الظ املني  

                                                                 
291  vechiyle: cehdiyle A 
292  Abdurrahmân Suyûtî, el-Leâliu’l-masnûa fi’l-ehâdîsi’l-mevzûa, (Beyrut: y.y., 1983), 1: 153-154.  
293  ve: belki A, B 
294  Bu beyit Hakim Senâî’nin (ö. 525/1131 [?]) Hadîkatü’l-hakîka ve şerîatü’t-tarîka’sından alınmış 

olmalıdır. Bu eserde beyitler şöyledir:  ير است نفس انساينپذخو  /با بدان کم نشني که بد ماين  Bk. 
https://ganjoor.net/sanaee/hadighe/hdgh07/sh28/ 

295  + yeğdir B, +ve ins ü cinnin ameline mütesâvî belki yeğrektir ki A. Temel hadis kaynaklarında 
bulunamamıştır. 

296  beyt: Mesnevî B 
 B هزار +  297
ىو قالت :التصوف  298 . Temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır. 
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Ey yâr, bu dünyâ-yı fânî-yi gaddâr nedir ki onun sebebiyle saâdet-i ebedîden 
baîd düşesin ve mahrûm kalasın. Ve dünyâ hakkında Hazret-i Risâlet aleyhisselâm 
bunca hadîs zikr eylemiştir: “ كالب وطالبها جيفة الدنيا السالم عليه النىب قال ”299 [“Dünya leştir; 

onun talipleri köpeklerdir.”] Ve dahi buyurur: “ ملعونة فيها وما ملعونة الدنيا ”300 [“Dünya 

melûndur, içindekiler de melûndur.”]Ve dahi buyurur ki: “ االخرة اهل على حرام الدنيا ”301 

[“Ahiret ehline dünya haramdır.”] 

Ey yâr, eğer suâl edersen ki, dünyâyı mecmû’-ı halk enbiyâ vü evliyâ tasarruf 
ettiler ve dahi dünyasız hiç kimse dirilmez, nâçâr her kişiye gerektir. Niçin haramdır 
derler ve murdârdır derler?302 İmdi öyle olsa cemî’-i halk eyitmişdir. Ey bîçâre, eğer 
dünyâ neydüğün bileydin bu suâli etmezdin. Zîrâ sen dünyâyı avrat veyâ oğlan303 
veyâ mâl sanırsın. Dünyâ bunlar değildir. [26a] Ve dünyâ bâbında söz çoktur ammâ 
Hüdâvendigâr cevâbı bu beyittir. Beyt: و دنز ز ف و رهونق قماش ين / بدن غافل خدا از دنيا چيست 
 زن

[Dünyâ nedir? Hudâ’dan gâfil olmlaktır. Metâ’ ve gümüş ve evlâd ve kadın 
değildir.]304 

Ya’nî ey yâr, her nesne ki seni Allah’a muhabbetinden gāfil eyleye, dünyâ oldur. 
İmdi ey yâr, eğer nesnen ola veyâ olmaya gaflet305 dünyâdır. 

İmdi, gaflet nedir dersen, bilgil ki gaflet üçdür. Evvel, Hakk’ı koyup halka meş-
gūl olmaktır. İkinci, âhireti koyup dünyâya meşgūl olmaktır. Üçüncü, ölümü unutup 
dirliğe meşgūl olmaktır. Ve İmâm Gazzâlî İhyâ-i Ulûm’da ve Kimyâ-yı Saâdet’te 
tekrâr te’kîd etmiştir ki dükelî ibâdetlerin maksūdu gönlü dünyâ muhabbetinden 
döndürüp Hakk’a teveccüh ettirmektir. Zîrâ namazın maksūdu, seni fahşâdan 
münkerden ırak eylemekdir.306 Nitekim Hak Teâlâ buyurur: “  الف حش اء   ع ن   ت نه ى الص لوة   إن  

                                                                 
299  Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, 1: 492. 
 .A. Tirmizî, “Kitâbü’z-zühd”, 14 اال ما كان منها هللا تعاىل+  300
 .Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, 1: 493 وآلخرة حرام على اهل الدنيا ومها حرمان على اهل اهللا+  301
302  + Ve mel’ûndur derler A 
303  ve kız + A  
304  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 1: 320. 
305  + hemân ayn-ı A 
306  eylemekdir: edip + ef’âl-i kabîhadan hıfz eylemektir A 
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نكر  
 
أكرب   اهللا   و ل ذ كر   و امل ”307 (Ankebut 29/45) [“Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve 

kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak en büyüktür.”]Ve dahi buyurur: “ أذكر ك م   ف اذ ك ر وىن   ”308 

(Bakara 2/152) [“Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım.”] Anın beni ve anam 
sırrıdır.309 Ve oruçtan maksūd olan oldur, kim kesr-i şehvet edesin. Tâ ki gönül 
karargâhı zikrullâh ola. Ve hacdan maksūd olan oldur kim, Tanrı evin ziyâret 
etmektir. Ziyâretten maksūd, ev issin anmaktır. Belki asl-ı müslümanlık, kelime-i lâ 
ilâhe illallâhtır. Ve dahi Hazret-i Resûl aleyhisselâm buyurur: “  صباحا أربعني هللا اخلص من

لسانه على قلبه من احلكمة ينابيع ظهرت ”310 Ya’nî her kim kırk gün ihlâsla311 Hak Teâlâ’nın 

ibâdetine meşgūl olsa, hikmet çeşmeleri gönlünden çıka [26b] diline revâne ola. Ve 
aceb budur ki, niceler kırk yıl namâz kılar ve müslümân dirilir, gönlünde dünyâ 
fikrinden ve mâlâya’nîden artuk nesne bitmez. 

Ey yâr, vaktâ ki mü’minin gönlü meşâgil-i dünyevîden fâriğ ola, ol gönül 
Hakk’ın kudreti parmağı ortasında olur. Nice dilerse dönderir. Nitekim Hazret-i 
Resûl aleyhisselâm buyurur: “ يشاء كيف يقلبه الرمحن أصابع من اصبعني بني املؤمن قلب ”312 

Ve çün mü’min bir313 mertebeye erişti, ölmez dirlik buldu. Nitekim Hazret-i 
Resûl aleyhisselâm buyurur: “ ءالبقا دار اىل الفناء دار من ينقلون بل ميوتون ال املؤمنون ”314 

[“Mü’minler ölmezler. Bilakis yokluk diyârından sonsuzluk diyârına intikal eder-
ler.”] 

Ey yâr, eğer Tanrı’dan inâyet olmasa enbiyâ ve evliyâ seni tabîatından 
kurtaramaya. Nitekim Hak Teâlâ Peygamber hazretine buyurur: “ د ى ال   ا حب ب ت   م ن     ” 

(Kasas 28/56) [“Sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin.”] Ya’nî, yâ Muhammed 
                                                                 
 ”.A. “Allah yaptıklarınızı bilir واهللا يعلم ما تصنعون+  307
 ”.A. “Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin واشكروا ىل وال تكفرون+  308
309  Anın beni ve anam sırrıdır: Ya’nî beni zikr edin tâ kim sizi zikr edem der. A  
310  Sehavî, el-Makâsidu’l-hasene, 462. 
311  kırk gün ihlâsla: kırk gün sıla edip ihlâs ile ibâdet eylese A, ihlâsla kırk gün sabah B 
312  Tirmizî, “Da’avât”, 90; İbn Mâce, “Dua”, 2. 
313  bir: bu A, B 
314  Resûl aleyhisselâm buyurur: “ اء اىل دار البقاءاملؤمنون ال ميوتون بل ينقلون من دار الفن ”: Hak Celle ve Alâ 

buyurur: “ولنحيينه حيوة طيبة او من كان ميتا فاحييناه” (Nahl 16/97 ve En’am, 6/122) [“Elbette ona hoş bir 
hayat yaşatacağız.” Ölü iken dirilttiğimiz.”] Ey yâr, onlar ki bu saâdetten mahrûmdurlar, onlara 
meşâyıh çâre edemez A. Temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır. 
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sen istediğin kimseyi tabîatından kurtaramazsın. “ ي ش اء   م ن   ي هد ى اهللا   و ل كن   ” (Kasas 28/56) 

[“Fakat Allah dilediği kişiyi doğru yola iletir.”] Ya’nî Allah Teâlâ eydür; hidâyetim 
nûru hakîkat cezbesidir ki, dilersem rubûde kılarım.315 

Aceb budur ki, insânı neden men’ edersen ona harîsdir. Nitekim Hazret-i Resûl 
aleyhisselâm buyurur: “ له منع ما على حريص االنسان ”316 

Ey yâr, âlemden ve Âdem’den maksūd, Hakk’ı bilmek içindir. Ve ibâdet kılmak 
içindir. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: “ نس   اجل ن   خ ل قت   و م ا ل يعب د ون   إال   واال  ” (Zâriyât 51/56) 

[“İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”] “ ليعرفون اال أي ” birle 

tefsîr etmişlerdir. Ammâ ikisinden dahi muhabbet-i dünyâ olan, fâriğdir. Ve ehl-i 
dünyâ kulağı tutmaz ki nasîhat317 [27b] derd ol derd değildir ki hakîm devâ kıla.318 
İmdi bizim sözümüz tâlib-i Hakk’adır. 

Fasl-ı bîstom: Der beyân-ı ân ki vücud-i insânî misâl-i şehristânest319 

Ey birâder-i âşık, sözü uzattık. Maksūdumuz, kişi kendi nefsin bilir Rabb’isin 
bilmekti. Her ki nefsin bilip320 mukırr oldu, ol kimse bî-şekk Tanrı’sın bildi. İmdi ey 
yâr, mümkün değildir ki kişi cehl ile nefsin bile. İlim gerekdir ve ilim bilmek her 
kişiye farzdır. Avratlara bile farzdır. “ ومسلمة مسلم كل على فريضة العلم طلب )ءم( النيب قال ”321 

Ve ilim oldur ki, seni varta-i helâktan kurtara. Ve kurbet-i Hak hâsıl edesin. Ve 
her kişinin322 kıymeti ilmine ve isti’dâdına göredir. Nitekim Hazret-i Resûl aleyhis-
selâm buyurur: “ حيسنه ما امرء   كل قيمة ”323 [“Her kişinin kıymeti, yaptığı güzel işlere 

göredir.”] Ammâ ilm-i zâhir degme vaktin nefse salâhiyyet vermez. Zîrâ324 izhâr-ı 
                                                                 
315  + hidâyet yoluna kılavuzlarım ve tarîk-i müstakîme sülûk ettiririm A  
316  Temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır. 
317  + işite B 
318  derd ol derd değildir ki hakîm devâ kıla: yara derdi ol derd değildir kim hakîm ona devâ kıla A 
319  Fasl-ı bîst u yekem A, Yirmi ikinci fasıl: Sırr-ı hakîkat-i vücûd-ı insân beyânındadır B 
320  ubûdiyetine A 
321  İbn Mâce, “Mukaddime”, Sunenu İbn Mâce, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî, (Beyrut: Dârü’l-

kutubi’l-İlmiyye), 17.  
322  + Hak katında A. 
323  Resûl aleyhisselâm buyurur: Ali kerremallâhu vechehû buyurur A. A nüshasında da yazıldığı gibi 

yukarıdaki söz Hz. Ali’ye aittir. Sözün baş kısmı “İnsanların en değersizi, insanlar arasında ilmi en 
az olandır.” Bk. Süleyman b. İbrâhîm, Yenâbîu’l-mevedde, II: 416. 

324  + okudukça A. 
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fazîlet etmek ister. Dâim okuduğunca ucbu ve kibri artar. Ve her kimde ki bir zerre 
kibir olsa, ol kişi cennete girmeye. Nitekim Hazret-i Resûl aleyhisselâm buyurur: “  ال

الكرب من ذرة مثقال قلبه يف كان من اجلنة يدخل ”325 

Ve dahi Hazret-i Resûl aleyhisselâm buyurur: “Niceler ilm ü Kur’ân okuyalar, 
onlara la’net eyleye. “ يلعنه والقرآن القرآن تاىل رب ” 

Ey yâr, fi’l-cümle, Allah’tan ümîd kesmeyip talep ardınca olmak gerek. Zîrâ ki 
ümîd tutmak, Hak’tan inâyet ummaktır. Ol kapıdan kimse mahrûm olmaz. Sen ne 
istersen ol eşikten326 um ki, ol komaz hîç dilenciyi mahrûm. 

Ey yâr, [27b] bilgil ki ilmin iki vechi vardır ki, biri zâhirî biri bâtınî. Bu iki 
vechin ikisinden yüz bin vecih doğdu. Ehl-i zâhir ilmin zâhirine meşgūl oldular. Ve 
ehl-i bâtın ilmin327 bâtının bilmeye nâkıs ola. Pes, ikisinden dahi hüner-mend olan 
şeyhliğe ve mürşidliğe328 yaraya.329 Ey yâr, ilm-i zâhir adamı dünyâ mansıbına eriş-
tirir. İlm-i bâtın adamı Hakk’a eriştirir. Zîrâ bu bâkîdir ol fânî. İmdi kangısına gerek-
se duruş eyle, olsa. 

Ey tâlib, kendi bâtınından sana birkaç haber vereyin ki, bunu bilmek bâtın 
ilminin kilidi olsun. Zîrâ nefsini bilmek Hakk’ı bilmenin miftâhıdır. İmdi ey yâr 
bilgil ki Âdem’in bedeni bir şehristân gibidir330 belki âlem gibidir. “  على آدم خلق اهللا إن
 [”.Allah Âdem’i kendi üzere yarattı“] 331”صورته

Sûretten murâd, sıfat-ı insân sıfâtullâhdır.332 Hak Teâlâ’nın cemî’-i sıfâtı iki 
sıfâttan ayn olur. Geri kalan sıfâtları ol iki sıfâtın zâhiridir. Ya’nî Allâh Teâlâ’nın 
cemî’-i kavli ve fiili bu iki sıfattan zâhir olur ki biri cemâlî sıfatı ve biri celâlî sıfatıdır. 
Cehennem celâlî sıfatı tecellîsidir. Ve cennet cemâlî sıfatı tecellîsidir. Ve insân dahi 

                                                                 
325  Tirmizî, “Kitabü’l-birr ve’s-sıla”, 61. 
326  +iste. Beyt: Ne umarsan ol ulu Hak’dan um/ Komaz ol hîç dilenciyi mahrûm A  
327  + bâtınına meşgūl oldular. İmdi eğer zâhirden bâtının bilmeye câhil olur. Eğer zâhirden bilip 

bâtının bilmeye nâkıs olur. A, B 
328  + lâyık olub irşâd etmeye yaraya A 
329  yaraya: yürüye B 
330  + Onsekiz bin âlem onun içinde münderiçtir A 
331  Buhârî, “İsti’zan”, 1. 
332  sıfat-ı insân sıfâtullâhdır: sıfattır. İnsân mazhar-ı sıfâtullâhtır A; sıfat-ı insân ki sıfâtullahdır. B 
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bu iki sıfatla muttasıftır.333 Ve her kangısı gālib ola, âhir serencâm makāmı ondadır. 
Ey yâr, imdi sana vâcip oldu ki kendi vücûdunda bu sıfatları bilesin. Ve eğer âşık-ı 
tâlibsen334 ekbere ric’at kılasın. Zîrâ cihâd-ı ekber saâdet-i [28a] ebedîdir. Cihâd-ı 
asğar arzû-yı bedenîdir. Nitekim Hazret-i Resûl aleyhisselâm gazâ-yı Uhud’dan 
dönücek eyitti: “Yâ ashâbım, cihâd-ı asğar ettiniz cihâd-ı ekbere dahi meşgūl olun.” 
Ashâb eyttiler: “ االكرب اجلهاد ما اهللا رسول يا ”335 Resûl aleyhisselâm eyitti: “Ey ashâb, aklınız 

nefsinizi müsahhar eylesin336 ve makhûr eylesin. Tâ ki zikrullâha mecâl bulasız ve 
gönlünüz şehrinde hikmetler keşf ola. İmdi kimse nefsini bilmeyince kendine 
müsahhar edemez. 

İmdi key dinle, ehl-i bâtın nefsin bilmekte ne müntehâ sözler söylemişlerdir. 
Her kişi ki337 dinlese bî-hod338 olur. Nefsine bâr verme dâr eyle ki olasın bu yolda 
berhurdâr.339 

Fasl-ı bîst yekum: Der beyân-ı ân ki şâhî ki der bedenest340 

Ya’nî celâl ü cemâl. “ راست او حكم شود منا كدام ندهد ديكر دوهم هر ”341 

Ey birâder, bilgil ki gönül emsâl-i şehristân-ı azîmdir. Ol şehirde iki pâdişâh 
vardır. Her biri kendi işine hâkimdir. Ve her kangısı gālib ise tamâm-ı hükm onun 
olur. Ve ol pâdişâhın biri akıl ve biri tabîattır. Ve tabîatın bir adı şeytândır, bedendir 
ve hakîkatte ikisi dahi bedendir. Ve hakîkat ikisi dahi rûh sıfatıdır. Ammâ her vakit 
ki rûh sıfatı cemâl ile342 muttasıf ola adı saîddir ve aklıdır. Ve her vakit celâle ayn 

                                                                 
333  + Beyt: Celâlinde cemâlin gizler ânın / Ki görmeye cemâlin gözler ânın. Bu iki sıfatın her kangısı ki 

A 
334  + cihâd-ı A, B 
335  Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, I: 511. 
336  aklınız nefsinizi müsahhar eylesin: Hak Teâlâ nefsinizi aklınıza müsahhar eylesin. A, 
337  +cân u gönül-birle A 
338  bî-hod: Berhurdâr olur A 
339  Nefsine bâr verme dâr eyle ki olasın bu yolda berhurdâr: Ey yâr, bu ilimden zinhâr nefsini ayırma, 

dâd eyle ki olasın bu yolda berhurdâr. Ve bi’llâhi’t-tevfîk A; Nefsine yâr verme dâr eyle ki olasın bu 
yolda berhurdâr. Vallâhu’l-Hâdî ve’l-Müsteân B 

340  Fasl-ı bîst u düvom: A; Yirmi üçüncü fasl: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i akl u tab’-ı insân beyânındadır B 
راست منا شود حكم او/هر دوهم ديكر ندهد كدام   341 راست اوحكم  كه غالب شود  /ضد مهد كرند هر كدام ود هر :  A. 
342  rûh sıfatı cemâl: rûh, sıfat-ı cemâlile A 
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ola343 adı nefs-i emmâredir ve şeytândır. Bu ikisinin 344leşkeri vardır. Bu 345leşkerleri 
bilmesen, biri birine mukābil kılmasan cihâd-ı ekber kılmayasın. 

Bu iki pâdişâhın aslı celâl u cemâldir. [28b] Ve bu sıfat-ı celâlin biraz346 leşkeri 
vardır. Ve sıfat-ı cemâlin dahi leşkeri vardır.347 Ve sıfat-ı celâlin çerisibaşı ya’nî gāyet 
ulusu tama’dır, hırsdır ve hıkddır ve kibirdir ve kindir ve ucubdur ve buhldur ve 
haseddir ve gazaptır ve adâvettir ve gıybettir ve hezldir348 ve kizbdir ve inkârdır ve 
gaflettir. Ve sıfat-ı cemâlin çerisibaşı dahi bunlardır: Evveli kanâattir ve ihtimâmdır 
ve ilimdir ve hilimdir ve tevâzu’dur ve sabırdır ve sehâvettir ve şefkattir ve ikrârdır ve 
tevekküldür ve huzûr-ı kalbdir ve hürmetdir ve gerçekliktir ve mürüvvettir ve 
keremdir ve ferâgattir ve aşk-ı ilâhîdir. 

Ey yâr, çün bildin ki bir nice bahâdır, cemâl leşkeri başıdır ve bir nice bahâdır, 
celâl leşkeri başıdır ve bunlar bir bölük kavî349 mübârizlerdir. Ve her birinin on bin 
leşkeri350 vardır. Dâim biri biriyle muhârebe ve mukātele ederler. Aceb budur ki gaf-
let uykusu gönül gözün kör eylemiştir. Kendüzünden haberin yoktur. Eğer eydürsen 
ki bir bu nice leşker başların bildin leşkerin351 bilmedin dersen? İmdi bilgil ki, Âdem 
hiçbir vakit tefekkürden hâlî değildir. Ol fikirlerin içinde her fikir ki tama’ için gelir, 
ol tama’ leşkeridir. Cümle halkı oynatan tama’dır. Pes bunun leşkerinin nihâyeti 
yoktur. Her fikir ki [29a] kanâat için gelir, ol kanâatin leşkeridir.352 Ve bir fikir ki 
câhilden gelir, cehli için gelir, cehl leşkeridir. Ve her fikir ki ilim için ola, ol fikir 
ilmin leşkeridir. Ve bu ilim leşkerinin cehdi on sekiz bin âlemi tutmakdır. Ammâ her 
bedbâhta yardım eylemez. Ve geri kalan bundan kıyâs et. Ve her kangı sıfat için ne 
fikir ki gele, ol sıfatın leşkeridir. Ammâ sana bir genez353 haber dahi vereyim ki, bu 
haberle cümle haberlerden haberdâr olasın. Ve dahi okusan ve okumasan, sen seni 
bilmek hâsıl ola. 
                                                                 
343  celâle ayn ola: ruh sıfat-ı celâlile muttasıf ola A 
344  + ser A 
345  +ser A 
346  biraz: on beş ser A 
347  leşkeri vardır: on yedi ser leşkeri vardır. Dâim bu aded üzerinedir A.  
348  hezldir: hîledir A 
349  bir bölük kavî: otuz iki A 
350  on bin leşkeri: yüz bin askeri vardır A 
351  bir bu nice leşker başların bildin leşkerin: bu otuz iki askerin mübârizlerin bildin, emmâre olan 

leşkerin A; bu bir nice çeribaşların bildin ammâ çerilerin B 
352  + Ve îmân-ı aslî kanaât fikirdendir A; ve ehl-i îmân kanaât fikrinindir B 
353  genez: âsân-ter haber B. 
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İmdi bilgil ki, gönül dâim fikirden hâlî değildir. Her ne fikir ki gelir ya iyidir ya 
yavuzdur. Eğer iyi gelirse bilgil ki sıfat-ı cemâldir, Rahmânî’dir; ol elinden geldikçe 
uya gör. Ve eğer yaramaz fikirler ve354 endîşeler gelirse bil ki sıfat-ı celâldir ve 
şeytânîdir. Ondan355 i’râz ede gör. Ve dahi ne hodluk var ise tama’dan gelir ve ne 
izzet varsa kanâatten gelir ki emîrü’l-mü’minîn Ali kerremallâhu vechehû buyurur: 
“ قنع من عز وقد طمع من ذل قد ” [Tama’ eden zelîl olur, kanaat eden azîz olur.]356 Ve her 

belâ vü kazā ki Âdem’e gelir, tama’dan gelir. Ve her mahrûmluğu hırstan bulur. 
Nitekim buyurur: “ مذموم طمع وكل حمروم حريص كل ” [Bütün hırslılar mahrumdur ve 

bütün tamahkârlar kınanmıştır.] 

Ve dahi câhil ömrünü dünyâya sarf eder. Ve câhilin ni’meti şol terslik arasında 
biten sebzeye benzer ki ne kendiye faydası var ne gayrıya. Nitekim buyurur: “[/  ]نعمة

بلةز م يف كروضة اجلاهل ”357 

Ve dahi mütekebbiri ne Tanrı sever ne peygamber; ve ne [29b] halk senâ eyler. 
Nitekim buyurur: “ كرب مع ثناء ال ” Ve dahi bahîl hergiz rahmet bulmaya ve cennete 

girmeye. Nitekim Peygamber aleyhisselâm buyurur: “ عابدا كان ولو اجلنة يدخل ال البخيل ”358 

Ve dahi sahî cehenneme girmeye eğer fâsık dahi olursa. Nitekim Hazret-i Resûl 
aleyhisselâm buyurur: “ فاسقا كان ولو النار يدخل ال السخى ” Ve dahi Allâh Teâlâ sehâveti 

îmân ile yâd eyledi: “ ر   و اليوم   ب اهللا   آمن وا ل و   ع ليه م   و م اذ ا اهللا   ر زقـ ه م   مم  ا و انف ق وا االخ  ” (Nisâ, 4/39) 

[“Bunlar Allah’a ve âhiret gününe iman etselerdi ve Allah’ın verdiği rızıktan harcasa-
lardı kendilerine ne zarar gelirdi.”] 

  

                                                                 
354  + kem A. 
355  + ve onun gibilerden B 
356  Lafzen farklı olmakla birlikte mânâ bakımından yukarıdaki kelâm-ı Hz. Ali ile benzer bir başka sözü 

“Tama’ eden zilletin prangasındadır” meâlindedir. Bk. Süleyman b. İbrâhîm, Yenâbîu’l-mevedde, II: 
415. 

357  Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Mâverdî’nin (ö. 450/1058) Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn isimli 
eserinde yukarıdaki söz Abdullah b. Mu’tez’e nispet edilerek aktarılmıştır. Bk. Ebü’l-Hasan Ali b. 
Muhammed el-Mâverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, thk. Mustafa Abdülkadir Atâ, (Beyrut: Dâru’l-
Erkâm b. Ebi’l-Erkâm, ts.), 31 

358  Benzer rivayetler için bkz. Beyhaki, Şuabü’l-İmân, VII: 428. 



 ŞEYHZÂDE MUHYİDDÎN KOCEVÎ VE ŞERHU NOKTATİ’L-BEYÂN RİSÂLESİ 209 

359 Ey bîçâre âdemoğlu, ne bunca kendüzüne zahmet ü belâ vü meşakkat 
verirsin? Ve gam u gussa vü renc360 çekersin? Her kişinin elbette rızkı maksûmdur. 
Ve eceli ma’lûmdur. Ve harîs mahrûmdur ve bahîl mezmûmdur ve hâsid 
mağbûndur. Nitekim buyurur: “  واحلاسد مذموم والبخيل حمروم واحلريص معلوم واالجل مقسوم الرزق
-Rızık taksim edilmiştir; ecel bellidir; hırslı kişi mahrumdur; cimri kınan“] 361”مغبون

mıştır; kıskanç aldanmıştır.”] Beyt: 

٣٦٢ايــــــــــــن حســــــــــــد انــــــــــــدركني كركســــــــــــت رفــــــــــــتايــــــــــــن حســــــــــــد انــــــــــــدركني كركســــــــــــت رفــــــــــــت از چـــــــــــــه بـــــــــــــر يوســـــــــــــف مصـــــــــــــر چـــــــــــــه رفـــــــــــــتاز چـــــــــــــه بـــــــــــــر يوســـــــــــــف مصـــــــــــــر چـــــــــــــه رفـــــــــــــت 

Ey yâr, eğer hezâr delîl ü burhân ve hadîs ü âyât-ı Kur’ân ve ahbâr u icmâ’ ve 
kıyâmet363 ve enbiyâ hâdî ola ve evliyâ münzir ola, Allah’tan ve Allah’ın azâbından,364 
ammâ azgın nefse çâre yoktur. Bir zarf değildir ki hiç mazrûfa sığa. Delîl oldur ki, 
Hazret-i Muhammed gibi kâmil pâdişâh365 Bû Leheb’e dermân bulmadı. Ve salâh 
bulmak sâhibine366 ibrâm bağışlar. Zîrâ ki ibrâm, kendinin zevki imlâlde367; bâhusûs 
ki mâlik-i hükûmet ola. Kabz u bast u tasarruf kendinin olmak ister.368 Ve tabîat 
[30a] mütenevvi’dir. Hergiz kelâm-ı Hak istimâ’ eylemez.369 Eğer havâdis-i rûzgârdan 
buna bir nekbet erişe ıztırârı gösterir. İnanma ki muztarr değildir. Ve ondan nesne 
iltimâs etme ki saht u bî-mürüvvettir. Ve dâim işi gönülleri harf370 etmektir. Ve 
sözleri muhriktir ve halka teaddî etmektir. Dâim onu ister ve kendiden ulu orta 
tasaddur etmeyi sever. Ve hak söze inâd eder ve intikām almayı sever ve dâim işi 
tecâvüzdür. 

                                                                 
359  + Hâtime-i kitâb: Sırr-ı hakîkat-i nokta-i a’mâl beyânındadır B 
360  + enc-i rızk A; renc ü anâ’ B 
361  İbn Recep el-Hanbelî, Câmi’u’l-ulûm ve’l-hikem, (Beyrut: Darü’l-Ma’rife, 1408) 441. 
362  Yukarıdaki beyit Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden alınmıştır ve şöyledir:  از حسد بر يوسف مصري چه

کمني گر گيست زفتاين حسد اندر  / رفت   “Hasedden Yûsuf-ı Mısrî üzerine ne gitti? Bu hased pusuda bir 
azîm kurttur!” Bk. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 3: 393. 

363  icmâ’ ve kıyâmet: icmâ’-i ümmet ve enbiyâ A 
364  münzir ola Allah’tan ve Allah’ın azâbından: münzir olsa Tanrı’dan A; Hazret-i Allah Tebâreke ve 

Teâlâ’dan utanmaya ve gazâbından üşenmeye ammâ azgın nefsine çare yoktur B 
365  + -ı dîn ü dünyâ A; + u hakîm-i üstâd-ı hâzık B 
366  bulmak sâhibine: bulmadık nefs A 
367  Zîrâ ki ibrâm, kendinin zevki imlâlde: Zîrâ ki kendi kendinin zevki imlâldedir. 
368  Kabz u bast u tasarruf kendinin olmak ister: Kabz u basta mutasarrıf kendi olmak ister A, B 
 fehvâsınca B احلق مر+  369
370  harf: hark A 
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İmdi ey yâr, yüz bin nefsin şerîrliğin şerh edersen dahi artuktur. Ammâ gāyet 
azdıran mansıbtır ve mâldır ve cehildir. Neûzu billâh üçü dahi bir kişide ola. Hezâr 
Nemrûd ü Fir’avn onun nefsinden sabak ala. Ve aç, hiç tanrılık da’vâsın kılmadı. 
Ammâ nefs açlıktan ve yokluktan artuk nesne ile zebûn olmaz. Ve onda dahi hatar 
var. Nitekim 371buyurur: “ اكفر  يكون الفقري كاد ”372 Ve yakîndir ki küfür söyleye.373 Ve her 

hû âdemden ölünce gitmez. Beyt: 

Yavuz hû ki sende kıldı karâr 
Tâ ölünce seni kılar bî-karâr374 

Cehd kıl bed huyunu döndüresin 
Ol cihâna nîkû hû gönderesin 

Cümle âlemin murâdı vü maksūdu 
Kim yaramaz huyun ola nîkû 

Ger dilersen bu derdine dermân 
Şeyhe var ki nefsin ola fermân375 

Ey yâr, her iyi de yavuz hû âdemden ölmeyince gitmez. Nitekim buyurur376, 
beyt: 

٣٧٧تتدســــــــدســــــــ  ازاز  گگوقــــــــت مــــــــر وقــــــــت مــــــــر ه ه بــــــــبــــــــ  د جــــــــزد جــــــــزدهنــــــــدهنــــــــنن تتســــــــــــــــســــــــــــــــدر طبيعــــــــــــــــىت كــــــــــــــــه نشدر طبيعــــــــــــــــىت كــــــــــــــــه نش  بــــــــــــــــدبــــــــــــــــد  ييخــــــــــــــــو خــــــــــــــــو  

[Bu tabiata yerleşmiş kötü huy, ancak ölüm günü çıkar.] 

  

                                                                 
371  + Hazret-i Resûlulllâh sallallâhu aleyhi ve sellem A 
372  Sehavî, el-Makâsidu’l-hasene, 368. 
373  Ve yakîndir ki küfür söyleye: Ve yakîndir ki küfre yakın söz söyleye A 
374  bî-karâr: bîmâr A 
375  Şeyhe var ki nefsin ola fermân: Şeyhe vargıl ki nefsin ola müslümân A 
376  her iyide yavuz hû âdemden ölmeyince gitmez. Nitekim buyurur: her iyi hu ve yâvuz hû ki âdemde 

mütemekkin olmuşdur. Ölmeyince gitmez. Nitekim Şeyh Sa’dî rahmetullâhi aleyh buyurur A. 
377  Bu beyit Sa’dî’nin Gülistân’ından alınmıştır. Bk. Sa’dî, Gülistân, trc. Hikmet İlaydın, (Ankara: Milli 

Eğitim Basımevi, 1946), 135. 
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[30b] Ammâ Hudâvendigâr buyurur: “Eğer mermer taş isen dahi bir gönül 
ehline erişesin, gevher olasın. Beyt: 

٣٧٨ييكــــــــوهر شــــــــو كــــــــوهر شــــــــو     ييچــــــــون بصــــــــاحب دل رســــــــچــــــــون بصــــــــاحب دل رســــــــ ــــو  ــــواكــــر ت ييمرمــــر ســــو مرمــــر ســــو ] ] وو[/[/  راىراىخخصــــصــــ] ] ســــنگســــنگ[/ [/ اكــــر ت

Ey yâr-ı âşık, bunun çâresi bir şeyh-i mürşid sohbetinde olmaktır. Hiç kimesne 
şeyh sohbetinden mahrûm gittiği yoktur.379 Meğer binde bir kişi ola.380 

 ٩٨٢ سنه املبارك رمضان شهر اوايل يف حتريرا الوهاب امللك اهللا بعون الكتاب متت

[Melik ve Vahhâb olan Allah’ın yardımı ile kitabın yazımı 982 senesi Ramazan 
ayının (Aralık 1574) başlarında tamamlandı.] 
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378  A nüshasında beytin önce Farsça ibâresi verilmiş daha sonra anlamı kaydedilmiştir. Mesnevî’den 

alınan bu beytin tam tercümesi ise şöyledir: Eğer sen katı taş ve mermermer olsan bile, gönül 
sâhibine erişdiğin vakit gevher olursun. Bk. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 1: 259. 

379  gittiği yoktur: olmaz. + Her kimse kim şeyh-i kâmil sohbetinden ihtiyâr etti, elbette beher-mend ve 
bâ-nasîb olur, mahrûm olmaz. A 

380  + Meğer binde biri olursa, baîd değildir. Zîrâ tabîat hâlidir. Ammâ böyle değildir ki tab’-ı insân 
tulûundan gurûbuna denli ber-karâr ola; böyledir, dâimâ hâlden hâle nakleylemek üzeredir. Eğer ki 
eyülerle durub otursa bir nice gün ol yavuz hû eyülüğe tebdîl olur. Eğer eyü huylu kişi bir nice gün 
yaramazlar ile oturub durusa ol eyü huyu bed huyluğa tebdîl olması mukadder. Zîrâ tabîat 
mûnisdir; her ne tarafa çekersen varır. Cehd eyle ki yaramazlar ile üns ü ülfet etmeyib dâimâ eyüler 
ile hem-sohbet olub üns ü ülfet tutasın ki iki cihânda hoş hâl olasın, berhurdâr olasın. B 
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HAMİD B. MUHAMMED B. VELİYYÜDDİN EL-KOCEVÎ’NİN 
TALİKAT ALA BAZI MEVADİİ’L-HİDAYE ADLI RİSALESİNİN 

TAHLİLİ VE TAM METİN NEŞRİ 

Ahmet EKŞİ 

GİRİŞ 

Hamid b. Muhammed b. Veliyyüddin el-Kocevî ve onun tek yazma nüsha 
halinde bulunan1 “Talikat ala bazı mevadii’l-Hidaye / اهلداية مواضع بعض على تعلقات ” adlı 

risalesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmakta-
dır: 

Birinci bölümde müellif ve risalesi hakkında ulaşabildiğimiz bilgiler sunulacak, 

İkinci bölümde risalenin tahlili yapılacak, 

Üçüncü bölümde ise risalenin tam metni yer alacaktır. 

Bu risale üzerinde yapacağımız çalışmayla öncelikle bu risaleyi ilim dünyasının 
takdirine sunmayı amaçlamaktayız. Ayrıca bu çalışmanın Kocaeli’nin kültür tarihine 
bir katkı sunacağı ümidindeyiz. 

1. HAYATI VE İLMÎ ŞAHSİYETİ 

Risalenin yer aldığı mecmuadaki bazı ipuçlarından hareketle 9/15. asrın ikinci 
yarısında yaşadığını ve zamanının müderrislerinden olduğunu düşündüğümüz 
Hamid b. Muhammed b. Veliyyüddin el-Kocevî’nin tam olarak doğum ve ölüm 
tarihlerini tespit edemedik. Zira ulaşabildiğimiz tek eseri olan “Talikat ala bazı 

                                                                 
  Dr. Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fıkıh Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 

aeksi72@hotmail.com. https://orcid.org/0000-0003-3218-7837. 
1  Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 002433, 151a -155b. 
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mevadii’l-Hidaye”2 adlı risalenin dışında herhangi bir malumata rastlayamadık. 
Mecmuanın “Fihrist” kısmında yer alan “Kocavî”3 nisbesinden hareketle risalenin 
hem müellifi hem de müstensihi olan bu şahsın Kocaelili olduğu ulaşabildiğimiz tek 
kesin bilgi niteliği taşımaktadır. 

Müellifin Tâ’likat ala bazı mevadii’l-Hidaye adlı risalesi muamelata dair Arapça 
yazma bir ders notundan ibarettir. Bu risaleye dair kayıt Süleymaniye Kütüphanesi-
nin Laleli bölümünde 002433 numarayla kayıtlı mecmuanın 151a-155b varakları 
arasında bulunmaktadır ve tespitimize göre risalenin elimize ulaşan tek nüshasıdır. 
Mecmuanın tamamı 155 varaktır. Her ne kadar risalenin kütüphane kaydında 151a-
155b şeklinde kayıt yer alsa da tespitimize göre risale bir varak olup 151a’da başlayıp 
151b’de son bulmaktadır. Zira mecmuanın bundan sonraki kısmı Sadreddin 
Konevî’ye ait bir duayla devam etmektedir.4 

Celâlüddîn ed-Devvânî’nin (ö. 908/1502) “Şerhu’z-Zevrai’l-musmiru li Havrai/ 
حلوراء املثمر الزوراء شرح ” risalesiyle başlayan mecmuada Kocevî’nin bu risalesiyle birlikte 

24 tane daha risale bulunmaktadır. Tertibe uygun olarak bütün risaleler mecmuanın 
başında isim olarak yer almaktadır. Diğer birçok yazma mecmuada olduğu gibi 
fihrist kısmında risalelerin isimlerinin yanı sıra varak sayıları da verilmiştir. 

Kocevî tarafından yazıldığı anlaşılan bir şiir de hâmiş olarak tâ’likâtla birlikte 
mecmuada yer almaktadır:5 

  

                                                                 
2  Hanefî fıkhının en tanınmış ve muteber metinlerinden biri olan el-Hidâye, Hanefi mezhebi 

fakihlerinden Burhâneddin el-Mergīnânî’nin (ö. 593/1197), Kudûrî’ye ait el-Mu ta ar ile 
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin el-Câmi uʿ’ - aġīr’inde mevcut meseleleri bir araya getirmek 
suretiyle kaleme aldığı Bidâyetü’l-mübtedî adlı eserinin şerhidir. 

والناسخ على ما رقم يف ظهر اجملموعة أفقر العباد احقر العباد حامد بن حممد بن ويل الدين بن القوجوي غفر اهللا له ولوالديه   3
كافة املؤمننيأمجعني ول . 

الد عاء على ماء الورد ومسح وجهه بذلك ) ذا(عن الشيخ األكمل األفضل صدر الدين العنوي  قد س سر ه أنه قال من قرأ بذا  4
املاء مث  دخل على السلطان أو على من و ىل  اهللا أمور الناس قضى اهللا حاجته وأحب ه وأطاعه ومن قرأه ثالث مرات على كف يه مث  

ذامسح و  جهه ودخل عليهم ق ضيت حاجته يف وقته بعون اهللا وعنايته والدعاء  : bk. 152a  
5  bk. 151b. 
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Harika işleri ortaya koyan Ali’yi çağır. 
Her felaket anında onu yardımcın olarak bulursun. 
 
Her türlü gam keder açılıp gider. 
Nübüvvetinle ya Muhammed, velayetinle ya Ali! 

  العجائب م ظه ر   علي ا   ناد  
ه     .النوائب ك ل   يف لك عونا   جتد 
  سينجلي وغم   هم   كل  

 .ياعلي وبواليتك ياحمم د بنبو تك

2. RİSALENİN TAHLİLİ VE İÇERİĞİ 

2.1. Tahlili 

Bu risale, el-Hidâye ve onun şerhlerinden olan Ekmeleddin el-Bâbertî’nin (ö. 
786/1384) el-İnâye ve İbnü’l-Hümâm’ın (ö. 861/1457) Fethu’l-kadîr adlı eserlerinde 
yer alan ve borçlar hukukunun önemli konularından biri olan “Şart Muhayyerliği” 
konusu üzerine düşülmüş notlar niteliğinde bir “talikat”tır.6 

 أيام، ثالثة خيارا   ذلك يف شرع   م ن على والصالة األنام، لبقاء وسببا   حالال   البيع جعل الذي هللا احلمد
 وبعد الك رام وأصحاب ه   الع ظام، آله   وعلى

ifadesiyle başlayan risale التمام على هللا واحلمد الكالم آخر وهذا  ifadesiyle tamamlanmıştır. 

Bu durumda risalenin ferağ kaydının olmadığı görülmekle birlikte tamamlandığı 
açıkça ifade edilmiştir. 

                                                                 
6  “Sözlükte ‘asılı olmak, yapışmak, ilişmek’ manasındaki “alak” kökünden türeyen ve “iliştirmek; 

iliştirilen şey” anlamlarına gelen ta’lîk (ta’lîka) kelimesinin çoğulu olan ta’lîkāt (teâlîk) “bir eserdeki 
ifade ve görüşlere yönelik tenkit, açıklama, ilâve, çıkarma ve tashih mahiyetinde sayfaların 
kenarlarına ya da alt kısımlarına eklenen notlar” demektir. Ayrıca bir âlimin bir ilim alanındaki 
görüş ve düşüncelerinin notlar halinde toplandığı risâle veya kitaplar için kullanılır. Açıklama 
niteliğinde kaleme alınan ta’lîkāt, bir eserin anlaşılamayan yerlerini açıklığa kavuşturmaya yönelik 
olabildiği gibi konuyu daha ayrıntılı biçimde ortaya koymak amacıyla da yapılmıştır. Yazma ve 
basma eserlerde ta’lîkāt hâşiyede görüldüğü üzere sayfa kenarlarına konulur. Satır aralarına düşülen 
kısa notlara ise hâşiyenin yanı sıra ta’lîkāt da denilmiştir. Genel bir kural bulunmamakla birlikte 
meselâ Arapça metinde karışıklığa yol açan zamirin merciini göstermek, bazı kelimelerin manasını 
izah etmek veya gramer bakımından cümle içindeki fonksiyonunu belirtmek için üstüne işaret 
niteliğinde bir rakam veya harf yazılır, sayfa kenarında aynı işaret altında gerekli açıklamalar yapılır. 
Metinde geçen ayet ve hadisleri açıklayıp bunların kaynağına dair bilgi vermek amacıyla yazılan 
ta’lîkātlar da vardır. Birçok eserde sayfa kenarlarına düşülen notların başında “fâide, latife, tenbih, 
nükte” vb. kayıtların yer aldığı görülür. Bu kayıtları taşımayan bir kısım ta’lîkāt sonraki 
müstensihler tarafından asıl metinle karıştırılmıştır. Ta’lîkāt türü eserler daha çok başka müelliflerin 
kitaplarına yazılan, bazen doğrudan metin, bazen şerh, bazen hâşiye üzerine düşülmüş notlardır.” 
(Sedat Şensoy, “Ta’lîkāt”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 
2010), 39: 508-510. 
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Risalenin yer aldığı sayfalar tam olup bu sayfalarda okunma zorluğuna sebebi-
yet verecek herhangi bir yırtılma ve silinme bulunmamaktadır. Varakların ön yüzü 
“a” arka yüzü ise “b” harfleriyle gösterilmiştir. Bilgisayar hattına aktardığımız bu 
risaleninin aslına sadık kalmak maksadıyla varak numaralarını metin içinde nüshada 
olduğu şekliyle (151a, 151b) gösterdik. Tespit ettiğimiz bazı yazım hatalarını düzelte-
rek nüshanın orijinalinde yer alan hatalı yazımları dipnotta gösterdik. Yazım esna-
sında eksik bırakıldığını düşündüğümüz bazı harf ve kelimeleri de   ile metin içinde 
belirttik. Okunma zorluğuna sebebiyet verecek veya yanlış okunma ihtimali 
olabilecek kelimeler tarafımızdan harekelenmiştir. 

Bilindiği üzere genellikle yazma eserlerde paragraf ve noktalama işaretleri 
bulunmamaktadır. Sunulan metindeki ibarenin durumu göz önüne alınarak paragraf 
düzenlemesi ve imla işaretlerinin konulması tarafımızdan yapılmıştır. 

Müellif risalesinde Hidaye ve bazı şerhlerinden yararlanmıştır. Bir varaktan 
oluşan bu kısa tâ’likte Sahibu’l-Hidaye7 ifadesiyle Merginani’nin el Hidaye8, Ekme-
leddin el-Bâbertî’nin el-İnâye ve İbnü’l-Hümâm’ın Fethu’l-kadîr9 adlı eserlerine 
atıflar yer almaktadır. Bu kaynakların tamamı matbu durumdadır. Bir yerde İmam 
Malik, İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel’in görüşlerine eser ismi verilmeksizin atıfta 
bulunulmaktadır. 

Öncelikle risalede yapılan atıflar asıl kaynaklarından lafzen alıntılandığı için   
şeklinde paranteze alınarak belirtilmiştir. Ardından bu atıflar asıl kaynaklarından 
kontrol edilerek ilgili eserlerin tam künyesiyle birlikte dipnotlarda gösterilmiştir. 

2.2. Risalenin İçeriği 

Risalenin çok detaylı bir araştırma yapılmadan konunun sadece küçük bir 
kısmına dair mütevazı bir katkıdan ibaret olduğu bizzat müellif tarafından ifade 
edilmektedir.10 Diğer taraftan risalenin yeterince özen gösterilmeden ve ilgili alıntılar 
referanslarına tam olarak sadık kalınmadan bir ders notu niteliğinde yazıldığı 
anlaşılmaktadır. 

                                                                 
7  “Sahibu’l-Hidaye”, ifadesiyle Ebü’l-Hasan Burhaneddin Ali b. Ebî Bekr Merginani (öl. 593/1197) 

kastedilmektir. 
8  vr. 81b. 
9  vr. 151a-151b. 
10  bk. vr. 151a. 
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Müellifin “نع إىل آخر هذا الكالم  cümlesiyle Hidaye’den ”خيار الشرط يف قوله وخيار البائع مي 

yaptığı alıntıya işaret etmiştir. Kısa kısa cümlelerle yaptığı bu alıntının Hidaye’deki 
tam metni şu şekildedir: 

ا فما أيام ثالثة اخليار وهلما" واملشرتي للبائع البيع يف جائز الشرط خيار  أن :روي ما فيه "واألصل دو
 :والسالم الصالة عليه النيب له فقال البياعات، يف يغنب كان عنه اهللا رضي األنصاري عمرو بن منقذ بن حبان

 .والشافعي زفر قول وهو "حنيفة أيب عند منها أكثر جيوز وال" ."أيام ثالثة اخليار ويل خالبة ال فقل بايعت إذا"
 إمنا اخليار وألن ؛"شهرين إىل اخليار أجاز أنه عنهما اهللا رضي عمر ابن حلديث معلومة مدة مسى إذا جيوز :وقاال"

 أن حنيفة وأليب .الثمن يف كالتأجيل فصار األكثر إىل احلاجة متس وقد الغنب، ليندفع الرتوي إىل للحاجة شرع
 املدة على فيقتصر النص، من رويناه ملا القياس خبالف جوزناه وإمنا اللزوم، وهو العقد مقتضى خيالف اخليار شرط

 انعقد إنه :يقول هو لزفر، خالفا "حنيفة أيب عند الثالثجاز يف أجاز إذا أنه إال" .الزيادة وانتفت فيه املذكورة
 وألن .اجمللس يف وأعلمه بالرقم باع إذا كما جائزا فيعود تقرره قبل املفسد أسقط أنه وله .جائزا ينقلب فال فاسدا
 جزء مبضي يفسد العقد إن :قيل وهلذا بالعقد، املفسد يتصل مل ذلك قبل أجاز فإذا الرابع، اليوم باعتبار الفساد
 أنه على اشرتى ولو" .األول الوجه على وهذا الشرط، حبذف الفساد يرتفع مث فاسدا ينعقد وقيل الرابع، اليوم من
 وقال .يوسف وأيب حنيفة أيب عند جيوز ال أيام أربعة وإىل .جاز بينهما بيع فال أيام ثالثة إىل الثمن ينقد مل إن

  ".مجيعا قوهلم يف جاز الثالث يف نقد فإن أكثر، أو أيام أربعة إىل جيوز :حممد
 املماطلة عن حترزا النقد عدم عند االنفساخ إىل مست احلاجة إذ اخليار اشرتاط معىن يف هذا أن فيه واألصل

 يف حممد وكذا الثالث على الزيادة ونفى به، امللحق يف أصله على حنيفة أبو مر وقد .به ملحقا فيكون الفسخ يف
 زفر مال وإليه آخر قياس املسألة هذه ويف بالقياس، هذا ويف .باألثر األصل يف أخذ يوسف وأبو .الزيادة جتويز
 الفاسد فاشرتاط للعقد، مفسد فيه منها الصحيح واشرتاط بالشرط، لتعلقها فاسدة إقالة فيه شرط بيع أنه وهو
	.بينا ما االستحسان ووجه أوىل

 وهلذا اخليار مع يتم وال باملراضاة السبب هذا متام ألن ؛|ملكه عن املبيع خروج مينع البائع وخيار" :قال
 اخليار مدة يف يده يف وهلك املشرتي قبضه ولو" البائع بإذن قبضه وإن فيه التصرف املشرتي ميلك وال عتقه ينفذ
 سوم على يده يف مقبوضا فبقي احملل بدون نفاذ وال موقوفا، كان ألنه باهلالك؛ ينفسخ البيع ألن ؛"بالقيمة ضمنه
  .املطلق الصحيح بالبيع اعتبارا املشرتي على شيء وال البيع انفسخ البائع يد يف هلك ولو القيمة، وفيه الشراء

 ألن وهذا؛ الزم، اآلخر جانب يف البيع ألن ؛"البائع ملك عن املبيع خروج مينع ال املشرتي وخيار" :قال
  ١١.اآلخر دون له نظرا شرع ألنه اخليار؛ له من ملك عن .البدل خروج مينع إمنا اخليار

                                                                 
11  Ebü’l-Hasan Burhaneddin Ali b. Ebî Bekr Merginani, el-Hidâye şerhu Bidâyeti’l-mübtedi, (Beyrut: 

Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990), 3: 31-32. 
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Müellif şart muhayyerliği ile yapılan bey’ akdi bağlamında, muhayyerliğin akdin 
gerçekleşmesine ve buna bağlı olarak satılan malın mülkiyetinin intikaline etkisini 
ele almaktadır. 

Müellifin ilk dikkat çektiği husus satıcının, cayma hakkına sahip olmasının, 
satılan malın, mülkiyetinden çıkmasını engellemesidir. Çünkü satışın kesinleşmesi, 
karşılıklı rızaya bağlıdır. Cayabildikleri sürece satış kesinleşemez. Ancak müellif 
burada tercihini İbn Humam’ın açıklamasından yana kullanarak akdin gerçekleşme-
sini karşılıklı rızaya değil de sadece satıcının rızasına bağlar. Zira bezen   مفاعلةال  babı 

tek kişi için kullanıldığı için aynı babdan gelen metindeki ال م ر اضاة tek taraflı rızayı 

ifade etmektedir. Bu asla binaen metinde özetle şu duruma dikkat çekilmektedir: 
Ebu Hanife’ye nispetle muhayyerlik ya satıcı için olur ya da müşteri için olur veyahut 
da her ikisi için geçerli olur. Satıcının muhayyer olması malını mülkünden çıkarmaz. 
Fakat müşterinin muhayyerliği satılan malı mal sahibinin mülkünden çıkarır; fakat 
müşterinin mülküne de dahil etmez. Eğer her ikisi için olursa, sattığı mal bu sebeple 
satıcının mülkünden çıkmaz dolayısıyla müşterinin mülküne de geçmez. Çünkü 
malın mülkiyetten çıkması ancak karşılıklı rıza ile olur. 

Ebû Hanife’nin bu görüşünün gerekçesi şudur; muhayyerlik, iyi düşünerek 
karar vermek için istihsanen meşru kılınmıştır. Eğer mülkiyetine hemen girecek olsa, 
artık düşünme fırsatının kaçırır. Çünkü bu mal artık ona yakın olur ve o malı kabul 
etmesi vacip olur. Oysa muhayyerlik müddeti zarfında o mal kendisinin mülkiyetine 
girmediği gibi, bu mal için verdiği bedel de kendi mülkiyetinden çıkmaz. Satın aldığı 
mal eğer mülkiyetine girse idi (bu mal için verdiği bedel de kendi mülkiyetinden 
çıkmadığına göre) o zaman iki bedel bir mülkiyette bir araya gelecekti ki, fıkıhta 
bunun bir örneği yoktur. 

İmameyn’e göre ise kural olarak muhayyerlik şartıyla yapılan satış akdi mül-
kiyeti sabit kılmada bağlayıcı olmaz. Aksine mülkiyeti sabit kılma hadisesi muhay-
yerlik şartının ortadan kalkmasına bağlıdır. Çünkü muhayyerlik şartıyla yapılan satış 
akdi, mülkiyeti sabit kılmayı istisna etmektedir. Ancak bu muhayyerlik şartı ortadan 
kalkınca, akdin hükmü kesinleşir ve mülkiyet sabit olur. Ancak sadece müşterinin 
muhayyer olduğu durumlarda mal alıcının mülkiyetine geçtiğini söylemişlerdir. 
Çünkü mal, satıcının mülkiyetinden çıktığı halde alıcının da mülkiyetine geçmezse 
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sahipsizliğe terkedilmiş olur. Fıkıhta ise böyle bir hüküm yoktur. Diğer üç mezhep 
imamından bu her iki görüşe benzer görüşler ileri sürülmüştür.12 

SONUÇ 

Kocaelili nisbesiyle 15. y.y. yaşadığı tahmin edilen Hamid b. Muhammed b. 
Veliyyüddin el-Kocevî ve onun tek yazma nüsha halinde bulunan “Talikat ala bazı 
mevadii’l-Hidaye” adlı risalesiyle ilgili çalışmamızda vardığımız sonuçları şu şekilde 
özetleyebiliriz. 

Veliyyüddin el-Kocevî’nin doğum ve ölüm tarihleri tespit edilememiştir. Söz 
konusu risalenin dışında kendisine ait bilgi bulunamadığından hayatı hakkında da 
yeterli malumat verilememiştir. Her ne kadar müderrislik yaptığına dair bazı ipuçları 
bulunsa da bu bilgileri doğrulayacak yeterince veri de bulunmamaktadır. 

İnceleme konumuzu oluşturan “Talikat ala bazı mevadii’l-Hidaye” adlı bu risale 
dışında müellife ait başka bir eser bulunmamaktadır. Bu risalenin 24 risaleyle bera-
ber bulunduğu mecmuaya dair kayıt mevcuttur. 

Bir varak olan risale Arapça olarak yazılmış olup az da olsa bazı imla hataları 
tarafımızdan tespit edilmiş olup doğru yazımlar metin içinde ve dipnotta gösteril-
miştir. 

Risalede Hidâye ve buna ait iki ayrı şerhten13 alıntılar bulunmaktadır. Bu alıntı-
ların tamamı asıl kaynaklarından tahriç edilerek dipnotta gösterilmiştir. Hanefi 
fıkhına ait bu eserlerin tamamı matbu durumdadır. 

Risalede şart muhayyerliğinin akdin hükmü olan satılan malın mülkiyetinin 
intikaline etkisi Ebu Hannife, İmameyn ve diğer mezhep imamlarına atıfla ele 
alınmıştır. Her iki tarafın veya satıcının muhayyer olduğu durumlarda mülkiyetin 
intikal etmediği, müşterinin muhayyer olduğu durumlarda ise malın mülkiyetinin 
satıcıdan çıktığı; ancak müşterinin mülkiyetine geçmediği sonucuna varılmıştır. 

  

                                                                 
12  Bk. Merginani, el-Hidâye, 3: 32. 
13  Bu şerhlerden biri İbnu’l-Humâm’ın (ö.861/1456), Fethu’l-Kadîr alâ’l-Hidâye adlı eseri diğeri ise 

Baberti’nin (786/1384), el-İnaye fî şerhi’l-Hidaye adlı eseridir. 
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3. RİSALENİN TAM METNİ 

  الر حيم الرمحن اهللا بسم

 أيام، ثالثة خيارا   ذلك يف شرع   م ن على والصالة األنام، لبقاء وسببا   حالال   البيع جعل الذي هللا احلمد
  وبعد؛ الك رام وأصحاب ه   الع ظام، آله   وعلى

ها اهلداية يف األوهام، من الفاتر بالبال خطر ما فهذا  أوائل أوايل يف اهلمام، وابن الد ين ألكمل وشرح 
نع البائع وخيار قوله يف الشرط خيار  مسؤول   األسقام، كثري اجلدوى قليل كان وإن وهو .الكالم هذا آخر إىل مي 
عن ار من طرف يف وقوعه  األقالم، وكذا فضائله   إحاطة   عن عاجزة   األوراق   الع ظام، سيد سندنا ل طف حب 

 وفيضان ،واألعاجم واألعجام العرب يف دولته جريان زال  ي   ال زال ال واألنعام، إحسانه قعر   درك عن والعقول
 عليه املصطفى مبحم د واالغتنام، االنتظام ح سن مع يوف قين أن تعاىل اهللا أسأل واأليتام، الفقراء بني مبذوال   شفقته
  .والسالم الصالة آله وعلى

 حقيقته يف الرضى ج ع ل م ن قول على احلقيقة جهة من آيت ١٤السبب هذا متام ألن اهلداية صاحب قال
 تعليل ١٦إخل إحل ١٥متام ألن وقوله ح كمه   لثبوت   شرطا   جعله من قول على احلكم جهة م ن أو الشرعي ة
 إحل ١٧اخليار احليار يتم وال :اهلداية صاحب قال .خيفى ال كما م لكه   عن خيرج   فال قولنا وهو احملذوف

إخل قال حيث الد ين أكمل بني يتم وال قوله فاعل يف اختالف وقع قد: املراضاة يتم والاهلمام ابن وبني   ١٨ 
 اخليار صادفه الذي الر ضى ألن اهلمام، ابن قاله ما املقام، هذا يف األوىل لكن ١٩الرضى يتم وال :قال حيث
 يتلط ف أن من تصحيحها يف ب د   فال املراضاة وأما املسألة، من وضع باعتبار رضاؤمها ال من البائع رضى هو ههنا
 هذين أحد متام فبارتفاع معا   تامان رضآن ر ضاءآن فيها مادة على إال املراضاة يصدق مل ملا ي قال بأن إم ا

 ر اضاة تلك يرتفع الرضائني
 قد املفاعلة إن ي قال بأن وإم ا طرفيها من واحد كل إىل نسبتها باالستواء نفس ها امل

  )آ١٥١.(كذلك وههنا للواحد تستعمل

                                                                 
14  İbare Hidaye’de وال تتم مع اخليار şeklinde geçmektedir. Bk. Merginani, el-Hidâye, 3: 32. 
15  Bk. Merginani, el-Hidaye, 3: 32.  
16  Bu ifade, yazmalarda ve Arapça eserlerde “إىل آخره” kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. 
17  İbare Hidaye’de وال تتم مع اخليار şeklinde geçmektedir. Bk. Merginani, el-Hidaye, 3: 32. Ancak Fethü’l-

Kadîr’de وال يتم şeklinde yer almaktadır. İbnu’l-Humâm, Kemaleddin Muhammed b. Abdulvehhab 
es-Sivâsî, Fethu’l-Kadîr alâ’l-Hidâye, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, t.y.), 6: 305. 

18  Ekmeleddin Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd b. Ahmed Baberti, el-İnaye fî şerhi’l-hidaye, 
(y.y.: t.y.), 6: 305. Ayrıca bk. İbnu’l-Humâm, Fethu’l-Kadîr, 6: 305. 

19  İbarenin aslı اوال يتم الرض  şeklindedir. Bk. İbnu’l-Humâm, Fethu’l-Kadîr, 6: 305. 
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 اآلخر جانب يف البيع ألن البائع ملك عن املبيع خروج مينع ال املشرتي وخيار اهلداية صاحب قال
 وفيه ٢١البائع م لك عن املبيع فيخرج قولنا وهو حملذوف تعليل إىل البيع ألن :قوله اهلمام ابن قال .هنا ٢٠الزم

 اآليت واالستدراك املعىن صح ة مع البائع ملك عن املبيع خلروج قوله يف خلروج تعليل أنه واألوىل ارتكاب، تكل ف
ع   الضمري ألن وعنده يقول الظان ٢٢إخل إحل وجه وعندهم :اهلمام ابن قال أيضا ،  قال ٢٣.وحده الش افعي إىل راج 
 يف كائن وللوقف للسدانة املشرتي فإن ذكراه مما الشرع يف ألزم وهذا اإلمام قول ترجيح يف اهلمام ابن قال

ما على أ ور د   عم ا هذا قبيل أجاب قد أن ه وفيه ٢٤املعاوضة  عن خارجان وللوقف للسدانة   املشرتي أن   من قوهل 
 ألن قال حيث قطعا   املعاوضة باب من وللوقف للسدانة املشرتي أن .بسلب أحد ملك يف يدخال ومل البائع ملك
 ٢٥زياد بن احلسن و حنيفة ايب ح قوله برتجيح ههنا وعل ل األوقاف باب من بل املعاوضة باب من ليس ذلك
 يف كائن وللوقف للسدانة املشرتي فإن قال حيث   قطعا   املعاوضة باب من وللوقف للسدانة املشرتي أن بثبوت

ب يه اإلمام بني اخلالف عدم مع واحدة مادة يف بانتفائه جزم ما بثبوت متس ك إال هذا وما املعاوضة  يف وصاح 
تاج   ال تكل ف وهذا اهلمام ابن قال .خيفى ال كما لفظي ال حقيقي بينهما اخلالف ألن املعاوضة نفس تفسري  حي 
 ألن وذلك نظر وفيه ٢٦تصحيحا   مقتضى فيثبت الشفعة طلب ضمن يف البيع بانربام معل لة املسألة وستأيت إليه
 أورد إمنا فالكالم الطلب، درجة على ذاتا   متقد مة االستحقاق درجة وأن   طلبها واستحقاق الشفعة طلب أمرين بي نا

                                                                 
20  Merginani, el-Hidaye, 3: 32. 
21  İbnu’l-Humâm, Fethu’l-Kadîr, 6: 306. 
22  İmam Malike göre satım akdinde ileri sürülen şart ortadan kalkmadıkça satılan malın mülkiyeti 

müşteriye intikal etmez. Bk. Ebü’l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed Kurtubi İbn Rüşd, 
Bidâyetü’l-müctehid ve nihayetü’l-muktesıd, (Kahire: Daru’l-Hadis, 2004), 3: 180.  

 İmam Şafii şart muhayyerliğiyle yapılan bir alışverişte satılan malın mülkiyeti ancak mebiin 
kabzedilmesi ile müşteriye geçer. Bk. Ebû Abdullah Muhammed b. İdris b. Abbas Şafii, el-Üm, 
(Beyrut: Daru’l-Marife, 1990), 3: 5. 

 Her ne kadar Ahmed b. Hanbel’den şart muhayyerliği bulunduğu sürece satılan malın mülkiyetinin 
müşteriye geçmeyeceğine dair görüş nakledilse de mezhepteki genel kanaat salt satım akdiyle 
mülkiyetin intikal edeceği yönündedir. Bk. Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. 
Muhammed b. Kudâme Cemmâîlî Makdisî İbn Kudâme, el-Mugni, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin 
et-Türki, Abdülfettah Muhammed el-Hulv, (Riyad, Dâru Âlemi’l-Kütüb, t.y.), 6: 20. 

23  Her ne kadar müellif İbnu’l-Humam’a atıfla عندهم ifadesindeki هم zamirinin sadece İmam Şafiiye 
raci olduğunu söylese de ibarenin aslında bu ifade yerine doğrudan İmam Malik, Ahmed b. Hanbel 
ve İmam Şafii isimleri geçmektedir. Dolayısıyla هم zamiri bu üç imamı kapsaması metne daha 
uygundur. Bk. İbnu’l-Humâm, Fethu’l-Kadîr, 6: 306. 

24  İbnu’l-Humâm, Fethu’l-Kadîr, 6: 307. 
-Nüshada kullanılan bu kısaltmayla Ebu Hanife’nin (ö. 150/767) öğrencilerinden Ebû Alî el : ح  25

Hasen b. Ziyâd el-Ensârî el-Kûfî el-Lü’lüî’nin (ö. 204/819) kastedildiği anlaşılmaktadır. 
26  İbnu’l-Humâm, Fethu’l-Kadîr, 6: 30٨. 
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 على اخليار من باخليار املشرتى يف مداره أن والشك   الطلب على املتقد م االستحقاق نفس مدار يف املقام هذا يف
 يكون فإمنا امللك ثبوت وأما .امللك معىن يف هو االمام ليس ٢٧زياد بن احلسن و حنيفة ايب ح ح ايب قول
 قول على أورد عما اجلواب من فيه تكل فوا ما أن   هذا من فظهر فيه كالم وال استحقاقه عن املتأخر الطلب ضمن
  .خيفى ال ما على منه ب د   ال مما املذكورة الصورة يف اإلمام

  .التمام على هللا واحلمد الكالم آخر وهذا
  .والكبري الصغري ج رمه عن القدير اهللا عفا فقري احملر ر
 حر ر هذا

يت مصر مبحروسة األو ل الد رس يف باملعلول الشهري األستاذ لدى القبول حي ز يف وقع مما امل  عن مح 
  )ب١٥١( .واهلم اآلفة
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ح. ابي ح  27  Nüshada kullanılan bu kısaltmalarla Ebu Hanife ve öğrencisi Ebû Alî el-Hasen b. Ziyâd 

el-Ensârî el-Kûfî el-Lü’lüî’nin kastedildiği anlaşılmaktadır. 
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-Metin Neşri ve Türkçe Çevirisi ile Birlikte- 

Recai ÇETRES 

Kadir GÖMBEYAZ 

GİRİŞ 

Kocaeli muhtemelen bir geçiş güzergâhı olması gibi sebeplerden olsa gerek çok 
sayıda ilim adamı çıkarmış bir belde olamamıştır. Kara Davut ve Şeyhzâde gibi 
meşhur birkaç müellif dışında çoğu zaman Kocaelili olduklarını kütüphane katalog-
larında geçen “el-Kocavî”, “el-İzmitî” veya “el-İznikmîdî” gibi nisbeler vesilesiyle 
öğrendiğimiz bazı ilim adamları bulunmaktadır. Bunlardan biri, Osmanlı dönemi 
meşhur âlimlerinden ve gerek kendisi gerekse de görüşleri etrafında tartışmaların ve 
mülahazaların gerçekleştiği Mehmed b. Pir Ali el-Birgivî’ye (ö. 981/1573) nispet edi-
len ve birkaç satırdan oluşan Kelîme-i Tevhîd’e dair lugazı üzerine yazdığı bir şerh 
vasıtasıyla ismini öğrendiğimiz İbrahim b. Ali el-İznikmîdî’dir. Hayatı ve yaşadığı 
dönem hakkında pek fazla bilgi bulunmayan müellifin gerek ele aldığımız risalesinin 
nüshalarından birinin sonundaki ifadeden gerekse de Başbakanlık Osmanlı Arşivi’n-
de yer alan bazı mahkeme kayıtlarından 1720’li yıllarda günümüzde İzmit’te Fevziye 
Camii civarındaki parkta bulunduğu anlaşılan Yusuf b. Abdilkerîm 
Darulhadis/Medresesi’nde müderris olduğunu öğrenmekteyiz. 

  

                                                                 
  Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniv. İlahiyat Fak. Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı, 

recai.cetres@kocaeli.edu.tr. 
  Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniv. İlahiyat Fak. Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı, 

kadir.gombeyaz@kocaeli.edu.tr. 
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12./18. yüzyıl Osmanlı düşünce tarihinde Birgivî’ye nispet edilen Kelîme-i 
Tevhîd lugazı üzerine pek çok âlimin şerhler kaleme aldığı bir dönemdir. Müellifi-
miz de bu kervana katılan isimlerden biridir. Onun şerhinin en önemli özelliği 
lugazdaki ifadeleri açıklamaktan ziyade onu anlamaya katkı sağlayacak açıklayıcı bir 
mukaddime hazırlamasıdır. Bu mukaddime okuyucunun söz konusu lugazda ne 
denmek istediğini anlamasını kavrama noktasında değerli bir yardım sunmaktadır. 

Bu çalışmada İzmitli bir müderris İbrahim b. Ali el-İznikmîdî hakkında ulaştı-
ğımız bilgiler ile bunlardan hareketle oluşturduğumuz tahminler ortaya konacak; 
daha sonra da risaleye geçilecektir. Risale ile ilgili bölümde risalenin konusu, muhte-
va özellikleri, taşıdığı özgün noktalar ile tespit edebildiğimiz nüshaları ele alınacak; 
nihayetinde de risalenin neşri ve Türkçe tercümesi yer alacaktır. 

Anahtar Kavramlar: İzmitî/İznikmîdî, İbrahim b. Ali, Yusuf Efendi Medresesi, 
Birgivî, Lugaz, Kelîme-i Tevhîd, Osmanlı dinî düşüncesi, El yazmaları 

1. İBRAHİM B. ALİ EL-İZNİKMÎDÎ [EL-İZMİTÎ] 

İbrahim b. Ali el-İzmikmîdî adıyla bir ilim adamının varlığını elyazma eser 
kütüphaneleri kataloglarındaki kayıtlarda geçen “İzmitî” veya “İznikmîdî” şeklindeki 
nisbeden hareketle tespit edebilmekteyiz. Hâlen üç yazma nüshasını tespit ettiğimiz 
bir risalenin hamdele-salvele bölümünün akabinde (iki nüshada) müellif kendi ismi-
ni bizzat vermektedir. Bu, müellifin kimliğini ve yaşadığı dönemi tam olarak tespite 
yardımcı olmamaktadır. Ancak ele aldığımız risalenin nüshalarından birinin sonuna 
düşülen bir not bu noktada dikkate alınmalıdır. Bu not nüshanın “İznikmîd şehrin-
deki Yusuf Efendi Medresesi’nde Müderris İbrahim”in eliyle yazıldığını söylemekte-
dir. Ancak bu ismin müellife mi yoksa müstensihe mi ait olduğunun tespiti gerek-
mektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 1131/17191 ve 1142/17292 sene-
lerine ait mahkeme kayıtları İbrahim b. Ali isminde bir zatın İzmit’te bulunan Yusuf 
Efendi Medresesi’nde “müderris” olduğunu belirtmektedir. Böylece bu notun 
müstensihe değil, bizzat müellife ait olduğu ve yazma nüshanın müellif hattı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

                                                                 
1  Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Divân-ı Hümâyûn Defterleri Kataloğu’ndaki Ru’us Defterleri 

(A.DVNS.RSK), 29, s. 10. 
2  Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maliyeden Müdevver Defterler (MAD), 2827, v. 80/B. Bu iki 

dipnottaki kaynakları paylaşmak suretiyle müellifin yaşadığı dönemi daha net bir şekilde tespit 
etmemize imkân sunan Ahmet Nezih Galitekin’e teşekkür ederiz. 
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Yusuf Efendi Medresesi 1114 (1702/03) tarihinde Osman Paşa kethüdası Yusuf b. 
Abdulkerîm tarafından önce Dârulhadis olarak bina edilmiş daha sonra ise klasik 
medreseye dönüştürülmüştür. Medrese’nin ihtiyaçları, müderris ve talebelerin yev-
miyelerini karşılamak üzere vakıf kurulmuştur. Medreselerin kapatılmasına kadar 
tedrîsata devam edilmiştir.3 Medrese bugünkü Fevziye Camii’nin yan tarafındaki 
park ve çay bahçesi olarak kullanılan alanda yer almaktadır.4 

Yukarıdaki bilgilere göre müellifimizin tam olarak hangi yıllarda medresede 
müderris olarak görev yaptığını tespit edememekle birlikte eserini 1720’li yıllarda 
kaleme aldığını düşünebiliriz. Zaten Birgivî’ye nispet edilen lugaz üzerine yazılan 
şerhlerin de özellikle 1700’lü yıllarda yaygınlık kazandığı burada belirtilmelidir. 

2. RİSALENİN MAHİYETİ VE MUHTEVASI 

2.1. Risalenin Konusu 

İzmitli müderris İbrahim b. Yusuf’un ele aldığımız risalesi esasen bir şerh niteli-
ğindedir. Birgivî’ye nispet edilen ve kelîme-i tevhîdin anlamı üzerine yazılmış birkaç 
satırlık bilmece (lugaz) niteliğindeki bir ifade üzerine yazılmış bir şerhtir. 

Osmanlı döneminin önemli ve dikkat çekici isimlerinden biri olan Birgivî’ye 
nispet edilen kelîme-i tevhîde dair lugazin metni şu şekildedir: 

                                                                 
3  Ahmet Nezih Galitekin, İzmit Mehmed Bey Nam-ı Diğer Fevziye Câmi‘-i Şerîfi (İstanbul: Gölcük 

Belediyesi Kültür Yayınları, 2002), 85; Merve Çakır, Osmanlı Şehir Tarihinin Arşiv Kaynakları: 
İzmit Örneği (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006), 20.  

4  Galitekin, medrese için kurulan Yusuf b. Abdülkerim Efendi Vakfı’nın belgelerde “Mehmed Bey 
Vakfı muzâfâtından (ilavelerinden, kollarından)” şeklinde geçtiğini belirtir; Galitekin, İzmit 
Mehmed Bey Nam-ı Diğer Fevziye Câmi‘-i Şerîfi, 85. Çakır ise, medresenin yerini III. Selim’in 
sütkardeşi Kaptan-ı Deryâ Hüseyin Paşa’nın İzmit’te Kertil mahallesi olarak bilinen mevkide 
yaptırdığı ve kendi ismiyle anılan caminin karşısında Hüseyin Paşa evkâfından olan arsa üzerine 
yaptırıldığını belirtir; bk. Çakır, Osmanlı Şehir Tarihinin Arşiv Kaynakları, 20. Ancak yaptığımız 
tahkikatta söz konusu caminin karşısında bir medresenin değil, Şabaniyye tarikatına ait bir tekkenin 
bulunduğu ortaya çıkmıştır. Zaten caminin haziresinde de Şabaniyye tarikatına mensup şeyh ve 
müritlerin kabirleri bulunmaktadır. 
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فعلى من وقع اإلثبات . فعلى من وقع النفي واملثبت موجود. واملنفي ال عني له, ال إله اال اهللا نفي وإثبات
نفي عني املنفي. واملنفي عني املثبت عني املثبت عني املثبت

 
. فهو ست فهذه واحدة. واملثبت عني النايف عني امل

  ٥.فمن قاهلا كقوله سبحانه فقد قاهلا وهو مؤمن. حكما فما عرففمن قاهلا 

Burada Birgivî lugazini, kelîme-i tevhîd olarak bilinen “Lâ ilâhe illallah” şeklin-
deki ifadenin üzerine kurmuş ve birtakım açıklamalar getirmiştir.6 Ancak bu açıkla-
mayı anlamak kolay değildir. Nitekim müellifin amacı da anlaşılır olmak değildir. 
Bunu bir çeşit bilmece tarzına sokmuştur. Buna Arap edebiyatından lugaz denilir.7 
Bu lugazin Birgivî’ye ait olup olmadığını kesin olarak bilemiyoruz. Ancak bu lugaz 
üzerine Osmanlı döneminde birçok şerh yazılmış ve şârihler bu lugazı Birgivî’ye 
nispet etmişlerdir. 

Birgivî’nin lugazı üzerine şerh yazdığını tespit edebildiğimiz Osmanlı âlimleri 
şunlardır:8 

1. Ebü’l-Mehâsin Muhammed Yûsuf Hediyyetullah Tâcü’l-Halvetî el-Makassarî 
(ö. 1110/1699) 

2. Ebü’l-Hasen Nûruddîn Muhammed b. Abdilhâdî es-Sindî et-Tettevî (ö. 
1138/1726) 
                                                                 
5  Lugazin metni için bkz. Birgivî, Lugaz, Süleymaniye Kütüphanesi, Âşir Efendi, nr. 463, vr. 54b; 

Risâletün fî’t-tevhîd, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, nr. 2712, vr. 2a. Lugazin gerek 
buradaki metni gerekse de neşirdeki metni hususen harekelenmemiştir. Zira metni bir lugaz yani 
bilmece şekline getiren Arap dilinde kelimelerin farklı şekilde harekelenme ihtimali ve buna göre de 
mananın değişmesi durumudur. Örneğin metinde aynı kelime müsbet, müsbit, müsebbit ve yine bir 
başka kelime de menfi, münfi, menfâ şeklinde harekelenmeye müsaittir. Zaten şerhler bunun tespiti 
için yazılmıştır. 

6  Huriye Martı, “XVI. Yüzyıl Osmanlısında Bir Ehl-i Sünnet Müdafii: Birgivî Mehmed 
Efendi”, Marife 5/3 (2005), 295. 

7  “Edebiyatta ve özellikle şiirde bir sözü / kavramı açık bir dille anlatma yerine onu ima eden ifadeler 
kullanarak şiiri / sözü bir bilmece, hatta bazan bir muamma şekline sokmaya ilgāz, böyle şiire / söze 
lugaz / luğz denir.”; bkz. İsmail Durmuş, “Lugaz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(Ankara: TDV Yayınları, 2003), 27: 221; ayrıca bkz. Hüseyin Okur, “Fıkıhta Bir Anlatım Yöntemi 
Olarak Lugaz”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9/42 (2016): 1904-1914. 

8  Yazının temel odağında yer almaması ve hacmini gerekli olmayacak ölçüde şişirmemesi amacıyla 
her bir şerhin tespit edebildiğimiz yazma nüshalarının bilgilerini buraya kaydetmeyip sadece 
müelliflerinin isimlerini nakletmek istiyoruz. Ayrıca gerek şârihlerin isimleri gerekse de eserlerinin 
başlıklarının sıhhati tarafımızdan henüz tahkik edilmemiş olup hususen elyazma eser kütüphane 
kataloglarındaki ve bazı çağdaş çalışmalardaki kayıtlar esas alınmıştır. Bu sebeple birtakım hataların 
olması muhtemeldir. 
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3. Musa b. Ahmed el-Berkani en-Niğdevî (ö. 1142/1729) 

4. Maksud Efendi el-Kürdistani 

5. Ahmed b. Muhammed b. İshak, Ebü’n-Nafi el-Kazabadi (ö. 1163/1750) 

6. Kadızade el-Erzurumi, Muhammed Arif b. Muhammed (ö. 1173/1760) 

7. Muhammed b. Mustafa el-Hâdimî el-Konevî (ö. 1176/1763) 

8. Hasan Paşazade, Muhammed Said b. Hasan el-Karahisari, (ö. 1190/1776) 

9. Lâlezâde (ö. 1204/1789) 

10. Nalbantzade Ali b. Abdilfettah el-Ezini 

11. İbrahim b. Mustafa el-Halebî 

12. Muhyiddin b. Süleyman el-Kafiyeci 

Bunların dışında da Lugaz üzerine şerh yazan müellifi meçhul risaleler olduğu 
gibi henüz tespit edemediğimiz risalelerin bulunması da muhtemeldir. 

Görüldüğü üzere risale üzerine yazılan şerhlerin hicri 1100 miladi 1700’lü yılla-
ra denk geldiği görülmektedir. Bu da Birgivî’nin neredeyse vefatından bir veya bir 
buçuk asır sonra başlayan bu şerhlerin niçin öncesinin olmadığı, Birgivî’nin vefatı 
sonrasında değil de bir buçuk asır sonra başladığı sorularını akla getirmektedir. Buna 
cevap mahiyetinde lugazin Birgivî’ye ait olmadığı, 1100’lerde ortaya çıktığı, ancak 
muteber bir kaynak bulmak amacıyla Birgivî’ye nispet edilebileceği ihtimalini; veya-
hut da Birgivî’ye ait olmakla birlikte hicri 1100’lerde duyulan toplumsal ihtiyaçlar 
nedeniyle tabir caizse keşfedildiği ve büyük bir şöhrete kavuştuğu da düşünülebilir. 

2.2. Risalenin Muhtevası 

İbrahim b. Ali el-İznikmîdî, Birgivî’nin kelîme-i tevhîd lugazını ele aldığı şerh 
mahiyetindeki risalesini “tevhide hizmet vesilesi olması için ibarelerdeki kapalılıkları 
ve güçlükleri çözmek amacıyla” kaleme almıştır. Müellif lugazı kelime kelime şerh 
etmeye girişmeden önce bir giriş yazısının (mukaddime) yazılmasını gerekli görmüş-
tür. Esasen risalenin büyük bölümü şerhten ziyade bu giriş bölümünden oluşmakta-
dır. Nitekim şerh kısmı kısa, mukaddime ise uzunca tutulmuştur. 



230 KOCAELİLİ ALİMLER 

Müellif gerekli gördüğü giriş yazısında önce kelime-i tevhîdde geçen “ilah” 
mefhumunun ne anlama geldiğini açıklama girişir. Buna göre ilah demek “kendisine 
ibadet edilmeyi hak eden ve varlığı zorunlu olan” demektir. Ancak bu genel bir 
manadır ve sadece zihin planında birden çok sayıda varlık için bu tarif yapılabilir. 
Fakat müellif kat’î delilin ilahın birden fazla oluşunun imkânsızlığını ve ilahın 
yalnızca Allah olduğunu ortaya koyduğunu belirtir. Müellifin kat’î delilden kastı 
kelamcıların vahdaniyet delilleri olarak ortaya koyduğu burhân-ı temânu ve burhân-
ı tevârüd gibi deliller olabilir. Böylece müellif öncelikle ilah denince farklı inanç 
sahiplerinin kendisine taptığı varlıkların tümünü ifade edebilecek genel/cins anlamlı 
bir kelime olabileceği ihtimalini zikredip kat’î delillendirmenin ilah kavramının 
ancak Allah ile karşılanabileceğini ortaya koyar. Bundan sonra müellif kelime-i 
tevhîddeki illallâh ibaresindeki Allah lafzının ilah anlamında olmadığını vurgular. 
Çünkü ilah cins isimdir, halbuki Allah özel bir isimdir. Ne zihinde ne de zihin 
dışında/dış dünyada kendisi dışında bir başka varlık için kullanılamaz. Yoksa Allah 
ilah manasında cins bir isim olsaydı o zaman ‘ilahtan başka ilah yoktur’ denmiş 
olacaktı. Öte yandan ilah Allah ismi gibi özel bir isim de değildir. Yoksa ‘Allah’tan 
başka Allah yoktur’ anlamına gelirdi, bu da bir çelişki olurdu. Kelime-i tevhîdde bir 
müstesna var, bir de müstesna minh var. Buradan hareketle müellife göre ibarede 
aklen 4 mana mevcut olup bunlardan 3’ü geçersizdir. Dördüncü manada da iki kısım 
bulunmaktadır. Bunlardan biri geçersiz biri geçerlidir. Bu manalar şöyledir: 

1. Hem ilah hem de Allah kelimeleri özel isimlerdir. 

2. Hem ilah hem de Allah kelimeleri cins isimlerdir. 

3. İlah özel bir isim; Allah ise cins isimdir. 

4. Allah özel isim, ilah ise cins isimdir. Bir cins isim olarak ilah şayet kendisine 
tapınılan yani ma‘bûd anlamında ise bu kez kendisine tapınılan pek çok sahte 
tanrıları da içine alacak demektir ve onların yalanlanması yanlış olacaktır. O zaman 
geriye ilahın hakiki anlamda kendisine tapınılan varlık olması kalmaktadır. O halde 
bu dördüncü maddenin doğru olan kısmı “ilahın hakiki anlamda ma‘bûd olması ve 
Allah’ın da mevcûd olan bir varlığın özel ismi/alemi olmasıdır. 

Buna göre ilah “hakiki anlamda kendisine tapınılmaya layık olan” ve “her şey-
den müstağni olup herşeyin kendisine muhtaç olduğu” şeklindeki bir anlam içeriği 
ile kabullenildiğinde kelime-i tevhidin anlamı “Allah’tan başka kendisine tapınıl-
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maya layık herhangi bir mevcud varlık yoktur” veya “Allah’tan başka herşeyden 
müstağni olup herşeyin kendisinde muhtaç olduğu bir varlık yoktur” şeklinde 
olacaktır. 

Bundan sonra müellif, müellif nüshası olduğunu düşündüğümüz Reşid Efendi 
nüshasında yer almayıp da diğer iki nüshada yer alan ve ileri sürdüğü görüşe gelebi-
lecek muhtemel bir itirazı soru-cevap kurgusu içerisinde serdettiği bir pasaj açar. 
Müellif nüshası olduğunu düşündüğümüz nüshada bu bölümün olmaması, diğer iki 
nüshada bulunması, şayet müellif nüshası olduğu kabulümüz doğru ise müellifin 
risaleyi yazdıktan sonra kendisine yöneltilen veya yöneltilmesini muhtemel gördüğü 
bir itirazı daha sonra eserine ilave etmeyi gerekli görmüş olma ihtimalini akla 
getirmektedir. 

Bu itiraz şu şekildedir: “Kelime-i tevhid’de “Allah’tan başka hiçbir ilah …dır” 
şeklinde mahzuf bir haber bulunmaktadır. Buna göre bu ya “mevcûd” ya da 
“mümkin” kelimeleridir. Ancak bu iki durumda da tevhîd tamamlanmış olmamak-
tadır. Zira ilk ihtimal düşünüldüğünde yani “Allah’tan başka hiçbir ilah mevcûd 
değildir” dendiğinde Allah’tan başka ilahların var oluşları nefyedilmekte; ancak var 
olma ihtimalleri dışlanmamaktadır. İkinci ihtimalde ise yani “Allah’tan başka hiçbir 
ilah mümkin değildir” dendiğinde Allah’tan başka ilahların var olabilme ihtimali 
nefyedilirken Allah’ın mevcudiyeti ise isbât edilmemektedir.” 

Müellif muhtemel bir itiraz olarak gördüğü bu soruya cevap sadedinde birkaç 
öneri sunar. Bunlardan ilki Allâme Cârullah’ın yani Zemahşerî’nin yorumudur. Ona 
göre kelime-i tevhîdde mahzuf bir haber yoktur, kelime tam bir cümledir. İlahlığı 
sadece Allah için isbât etmek, diğerlerinden de nefyetmek amacıyla “lâ … illâ…” 
kalıbı kullanılmıştır.9 İtiraza ikinci cevabı ise mahzuf bir haberin varlığı kabul edil-
diğinde bu haberin “mütekarrir” veya “hâsıl” kelimelerinin olmasıdır. Bunlar hem 
varlığı hem de varlığın imkanını kapsayan şümullü ifadelerdir. 

Reşid Efendi nüshasında bulunmayan bu ilave kısımdan sonra müellif, mukad-
dimesini bitirip Birgivî’nin Lugaz’indeki ibareleri şerhetmeye girişir. Bu şerh kısa 
cümlelerle yapılan açıklamalar tarzındadır. 

                                                                 
9  Zemahşerî’nin ifadelerinin anlamı için bkz. Fatih İbiş, “İnkârdaki İman: Kelime-i Tevhîdin İçkin 

Boyutu”, Marife 14/2 (2014): 154-155, dn. 79. 
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Lugaz’ın şerhinin akabinde müellif risaleyi hemen bitirmek istemez. Son olarak 
Kur’an-ı Kerîm’de cennetlik kullara sunulan özel içeceğin tasvir edildiği bir âyette 
söz konusu içeceğin bitiminde misk kokusu / hitâmuhu misk olduğu şeklindeki 
anlatıma göndermede bulunarak risalesini de güzel bir bitirişle tamamlamak 
istediğini ve bunu Hz. Peygamber’i anmak suretiyle yapacağını belirtir. Bu seçimin 
gerisindeki görünür sebep kişinin “Lâ ilâhe illallah” ifadesi ile yetinmeyip hemen 
akabinde “Muhammedun Rasûlullâh”ı da ilave etmesinin gerekliliğidir. Zira 
“Rasûlden gâfil olarak Allah’a ulaşmak mümkün değildir.” Müellifin burada tabir 
caizse Hz. Peygamber’in dindeki konumu ve vazgeçilmezliği hususunu vurgulamayı 
tercih etmesi manidar görünmektedir. Sanki Hz. Peygamber’i ve/veya sünnetini 
dışlamak isteyen bir yaklaşım veya grup(lar)a karşı bu risale bahanesiyle bir savunu 
yapmak niyetindedir. 

Risale, müellif nüshası olduğunu düşündüğümüz Reşid Efendi nüshasında 
müellifin kimliğini ifşâ eden ve tespitimize imkân tanıyan ifadelerle; diğer iki 
nüshada ise müellifin Allah’tan başka ilahın bulunmayıp Hz. Muhammed’in Allah’ın 
Rasûlü olduğunu ikrar ve tasdik ederek şehadette bulunduğu şeklindeki sözleriyle ve 
salat u selâm ile tamamlanır. 

2.3. Nüshaları 

Risalenin şu an itibariyle üç nüshasını tespit edebilmiş durumdayız. Bunlar; 

Kütüphane 
Adı 

Koleksiyon 
Adı 

Demirbaş 
No 

Eserin 
Kaydı 

Varak 
No 

Müstensih 
İstinsah 

Trh. 

Köprülü 
Mehmed 
Asım Bey 

720/17 

Şerhu 
Risaleti 
Kelimeti't-
Tevhid 
li'l-Birgivî 
adıyla 
 

100a-
102a 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Süleymaniye H. Hüsnü 
Paşa 

409/3 

Risale ala 
Kelimeti't-
Tevhid 
li'l-Birgivî 
adıyla 

30b-
34a 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Süleymaniye Reşid Efendi 985/59 

Risale fi 
kelimati’ş-
şehade 
adıyla 

202b-
203b 

İznikmîd’deki 
Yusuf Efendi 
Medresesi 
müderrisi 
İbrahim 

Belirtilmemiş 
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Reşid Efendi nüshasının10 sonunda risalenin “İznikmîd’deki Yusuf Efendi 
Medresesi müderrisi İbrahim’in elinde tamama erdiği” kaydı yer almaktadır. Bura-
dan hareketle müellifin de isminin İbrahim olması ve İzmitli oluşu nüshanın müs-
tensihi ile risalenin yazarının aynı kişi olabileceği ihtimalini düşündürmektedir. Bu 
kaydı esas aldığımızda bu nüsha müellif hattı olmaktadır. Diğer iki risale ile karşı-
laştırıldığında risalenin içeriğinde yer alan bir soru-cevap kurgusunun bu nüshada 
bulunmadığı görülmektedir. Buna göre bu nüshanın müellif tarafından yazılmış 
eserin ilk hali olduğu; ancak daha sonra gerekli bulduğu bir meseleyi eserine dercet-
mek üzere bir soru-cevap kurgusu ilave ettiği düşünülebilir. Buna göre tabloda 
verilen ilk iki nüsha eserin ilaveli şeklidir. Öte yandan Reşid Efendi nüshasının 
başında esere mahsus bir hamdele-salvele yer alırken ve müellifin ismi zikredil-
memişken diğer iki nüshada çok kısa bir hamdele-salvele bulunmakta ve müellif 
ismini “İbrâhîm b. Alî el-İznikmîdî” olarak zikretmektedir. 

Reşid Efendi nüshasının istinsah tarihi belli değildir. Ancak mecmuada yer alan 
69 risaleden bir kısmında tarih yer almaktadır ve bu tarihler çoğunlukla 1194 ve 1195 
tarihlidir. En erken tarih 1143 şeklindedir. Bizim eserden iki önceki risalenin yazılış 
tarihi 1195’tir ve yazı tipi hemen hemen aynıdır. Yine de bu durum risalenin telif 
veya nüshanın istinsah tarihini netleştirmemize imkân vermemektedir. 

3. RİSALENİN NEŞRİ ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ 

RİSALENİN TERCÜMESİ RİSALENİN TAM METNİ 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla … الر حمن الرحيم هللا بسم 
[Allah kendisinden başka ilah bulunmadığına 
şahittir ve Habibi, peygamberlerin 
mührü/sonuncusu, elçisi Hz. Muhammed’e salat 
etmiştir. O halde nimetleri peşpeşe gelen zâta 
daha iyi hamd edecek hiç kimse yok iken ben 
nasıl hamd edeyim, ona nasıl övgü dizeyim! 
Fazlının idraki noktasında akıl sahiplerinin 
anlayışlarının hayrete düştüğü zâta ve hicret 
eden, yardım eden ve barındıran hidayet 
yıldızları olan âline salat ederim.] 

ش ه د اهللا أن ه ال إله اال اهللا وصل ى اهللا على ح بيبه خات م [
ن محمد رسول اهللا فكيف أحم د  وال أحم د  ل م ن تتالت  النبيي  

آآلئه وال أحصي على ثناء واصل ي على م ن هام  في إدراك 
ف ضل ه أفهام أولى النهى وعلى آله نجوم الهدى م م ن هاجر 

  ١١	]ونصر وآوى

                                                                 
10  Bu nüshanın varlığından Ahmet Kaylı’nın tezi vesilesiyle haberdar olduk; bkz. Ahmet Kaylı, A 

Critical Study of Birgivi Mehmed Efendi’s (d. 981/1573) Works and Their Dissemination in 
Manuscript Form, (Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi University, 2010), 121, dn. 380. 

11  Bu kısım müellif nüshası olduğunu düşündüğümüz Reşid Efendi nüshasında bulunmakta; diğer iki 
nüshada ise yer almamaktadır. 
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Allah’a hamd; Rasulüne ve âline salattan sonra 
Doğru Yolu Gösteren Güç Sahibi’ne muhtaç 
İbrahim b. Ali el-İznikmîdî –Allah kalbini 
diriltsin ve olumsuz yönlerini olumluya çevirsin- 
der ki: 

  ام ا بعد حمد ا هللا والصالة على رسوله وآله
 ام ا بعد حمد ا هللا والصالة على رسوله وآله

فتق ر الى الم قتد ر الهادي ابراهيم بن علي الم   فيقول
  أحي اهللا قلب ه وب د ل بااليجاب س لب هدي ياالزنكم

Akıl sahipleri arasında sorular çoğalınca ve 
hakkında soru sorulan hususlar sorulunca ve 
derin müdekkık âlim Takıyyüddîn Mehmed el-
Birgivî’ye –Allah ona rahmet eylesin- nispet 
edilen bir sualin yüzündeki peçenin kaldırılması 
hakkında konuşulunca, ki o, şöyle demişti: 

لم ا كث ر التساء ل بين اال لب ة وس أ لت ع م  يتساءلون وقيل عم ا 
ب الى الن حرير الم دق ق تقي  ف ق ناع و جه سؤال  ن س  ي كش 

  :الدين محمد البركوي رحمة اهللا عليه حيث قال

 ال اله االاهللا نفي واثبات
  العين له فعلى م ن و قع النفي  والمنفي 

  والم ثب ت موجود فعلى م ن و قع االثبات  
  ثبت عين الم ثب ت عين الم ثب توالمنفي عين الم  

  والم ثب ت عين النافي
 عين المنفي عين المنفي
 فهي ست  وهي واحدة

فمن قالها ح كم ا فما ع رف وم ن قالها كقول اهللا تعالى فـ ق د 
 قالها وهو م ؤمن  

 اله االاهللا نفي واثباتال 
  والمنفي العين له فعلى م ن و قع النفي  
  والم ثب ت موجود فعلى م ن و قع االثبات  

  ثبت عين الم ثب ت عين الم ثب توالمنفي عين الم  
  والم ثب ت عين النافي

 عين المنفي عين المنفي
 فهي ست  وهي واحدة

الى فـ ق د فمن قالها ح كم ا فما ع رف وم ن قالها كقول اهللا تع
  انتهى ١٢قالها وهو م ؤمن  

Ben de Allah’a tevekkül ederek çözülmesini 
istediğim hususta Allah’tan beni muvaffak 
kılmasını ve doğru yolu göstermesini umarak 
tevhide hizmet olsun diye birtakım kelimeler 
sarfettim. 

ذمة  للتوحيد راجيا من اهللا التوفيق   ز ب رت   كلمات  تكشفه ح 
  .والت سديد فيما أردت  م ن الحل  متوك ال  عليه عز  و جل  

(Söze) bir mukaddime ile başlamak icap eder, ki 
o da ‘ilahın hakikati kendisine ibadet edilmeyi 
hakeden, varlığı zorunlu olandır. Şüphesiz bu 
mana genel/küllîdir. Yani sadece düşünülmesi 
(idrâk) bakımından pek çok şeye uygun düşmesi 
mümkündür. 

الواجب  د  م ن تقديم مقد مة وهي إن  حقيقة  اإلله هووال ب  
الوجود المستحق للعبادة وال شك  ان هذا المعنى كلي  اي 

  يقبل بح سب مجر د ادراكه أن يصدق على كثيرين

Ancak kesin delil (burhan-ı kat’î) onun [ilahın] 
birden fazla olmasının imkânsızlığına ve yalnızca 
Aziz ve Celil olan Mevlamıza özgü oluşuna 
delalet eder. 

لكن البرهان القطعى دل  على استحالة التعد د فيه وخصوصه 

  .لموالنا عز  و جل  فقط

İllâ’dan sonra gelen yüce isim [Allah] ilah 
manasında değildir, böyle olursa genel olur, 
halbuki o özeldir, Mevlamızın zâtına delalet eden 
bir alemdir. Ne zihinde ne de dışarıda birden 
fazla olma anlamını kabul etmez. 

هو  له فيكون كليا بلواالسم المعظم بعد اال  ليس بمعنى اإل
جل  وعال ال يقبل معناه  ع ل م دال  على ذات موالنا يجزئ

  التعدد ال ذهنا وال خارجا

                                                                 
12  Birgivî’nin lugazının Türkçe çevirisi daha önce belirtilen (bkz. dn. 5) gerekçe nedeniyle verilmemiştir. 
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Şayet onun manası ilahın manası gibi olsaydı o 
zaman bizzat kendisini kendisinden istisna etmiş 
olması gerekirdi ve bu yüce kelimeden tevhîd 
hasıl olmazdı. Şayet ilahın manası celalet isminin 
[Allah] manası gibi özel olsaydı hem mezkurun 
istisnası hem de çelişki gerekli hale gelirdi. 

الشيء من نفسه وال  ولو كان معناه كمعنى اإلله لزم استثناء
يحصل من هذه الكلمة المشرفة التوحيد وكذا لو كان معنى 

المذكور اإلله جزئيا كمعنى اسم الجاللة لزم االستثناء 
  والتناقض

Genel olarak (istisna edilen ve kendisinden 
istisna yapılan açısından bu değerli kelimede 
[kelime-i tevhîd] aklen takdir edilen mana dört 
adettir. Onlardan üçü batıldır, dördüncüsü ise iki 
kısma ayrılır, biri batıldır, diğeri ise bu kısımların 
içinde geçerli olandır. 

وبالجملة المعنى المقدرة عقال فى هذه الكلمة الجليلة 
باعتبار المستثنى و المستثنى منه اربعة ثالثة منها باطلة 
ورابعها ينقسم الى قسمين احدهما باطل واالخر هو 

  الص حيح من االقسام
Batıl olan üç kısma gelince ya ikisi [ilah-Allah] de 
özeldir, ya da ikisi de geneldir veyahut da 
birincisi özel, ikincisi geneldir. Dördüncüsü ise 
üçüncünün tersidir [yani ilki genel ikincisi özel]. 

الباطلة ان يكون جزئين أو كليين اواالو ل جزئيا  فالثلثة
  والثاني كليا والرابع عكس الثالث

Şayet genel ile kastedilen mutlak ma‘bûd ise bâtıl 
ma‘bûdların çok olması sebebiyle yalanlamanın 
lüzumu yoktur. Allah Teala buyurdu ki “Siz 
Allah’ı bırakıp birtakım putlara tapıyorsunuz.” ve 
“[İbrahim] ‘Yonttuğunuz şeylere mi ibadet 
edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı 
Allah yarattı’ dedi.” 

ن  كان المراد بالكل مطلق المعبود لم يصح للزوم الكذب إف
تعبدون من  ١٣]إنما"[لكثرة المعبودات الباطلة قال تعال 

اتعبدون ما تنحتون واهللا  " وقال تعال ١٤"دون اهللا اوثانا الهة
  ١٥"خلقكم وما تعملون

Şayet mabud hak ise bu, geçerli olur. Bu 
kısımlardan sadece hak olan mabud manasına 
gelecek şekilde genel ilah kastedilirse geçerli olur. 

ن كان المعبود بحق صح فال يصح من االقسام اال  ان إو 
  يكون االله كليا بمعنى المعبود بحق

Şayet yüce isim [Allah] ondan mevcud bir şahsa 
alem olursa mana ‘kendisine kulluk edilmeye 
layık hiçbir mevcud varlık yoktur, ancak alemin 
yaratıcısı olan ferd –azze ve celle- hariç’ şeklinde 
olur. 

ل ما للفرد الموجود منه فالمعنى ال كان االسم المعظم ع   فإذا
مستحق للعبودية له موجود اال الفرد ال ذى هو خالق العالم 

  عز و جل  

Şayet dilersen ilahın anlamını herşeyden 
müstağni olan ve herşeyin kendisine muhtaç 
olduğu şeklinde verebilirsin. Bu manaya göre 
Allah’ın dışında herşeyden müstağni olan ve 
herşeyin kendisine muhtaç olduğu bir varlık 
yoktur. 

عن كل  ما  وإن شئت قلت فى معنى االله هو المستغنى
  سواه فالمفتقر اليه كل ما عداه

لمعنى ال مستغنى عن كل ما سواه ومفتقر اليه  ا فعلى هذا
  سبحانه ١٦اهللاكل  ما عداه اال 

                                                                 
13  Üç nüshada da إمنا düşmüş, yerine أتعبدون yazılmış. 
14  Ankebut 29/17. 
15  (Saffât 37/95-96) 
16  H. Hüsnü Paşa nüshasında ise اليه şeklinde. 
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Şayet: 
“Buradaki hazfedilen haber ya mevcûd ya da 
mümkin kelimeleridir. Her iki takdire göre 
de tevhîd tamam olmaz, zira onun tam şekli 
Allah’tan başka ilahların var olma imkanını 
nefyetmek ve varlığı yalnızca Allah için isbât 
etmektir. 

 :فإن قيل[
و على التقديرين  م مكناو  موجودالخبر المحذوف هنا إم ا 

ن  تمامه بنفي امكان الوجود ال يتم التو  سوى اهللا  عماحيد ال 
  من االلهة واثبات الوجود له تعالى

İlk durumda [yani hazfedilen haberin mevcûd 
olduğu, buna göre ifadenin ‘Allah’tan başka 
mevcûd bir ilah yoktur’ şeklinde olduğu durum] 
gerekli olan husus Allah’ın haricindeki ilahların 
var oluşunu nefydir, yoksa Allah’tan başkasının 
olabilme ihtimalinin nefyi değil. 

وجود ما سوى اهللا منها ال نفى  يوالالزم على االول نف
  مكان عن غيره تعالىاإل

İkincisinde [yani hazfedilen haberin mümkin 
olduğu, buna göre ifadenin ‘Allah’tan başka 
mümkin bir ilah yoktur’ şeklinde olduğu durum] 
ise Allah Teala’nın varlığının ispatı değil, varolma 
imkanının ispatı vardır. 

ده وعلى الثانى اثبات امكان الوجود له تعالى ال اثبات وجو 
  تعالى

denirse, biz deriz ki: 
Allâme Cârullah’tan nakledildi ki, bu hususta 

doğru olan şey إال’dan sonra merfû olan 

kelimenin haber olması, إال’nın da lafzen lagv 

ifade etmesidir. 

 :قلنا
إن السديد في هذا ان المرفوع  اهللا العالمة نقل عن جار
  لغو لفظا واال  بعد إال  خبر 

İlâh kelimesindeki esas olan Allah’tır. Daha sonra 
uluhiyetin Allah için isbât edilip başkasından da 
nefy açıkça ifade edilmek istenmiştir. Bundan 
dolayı neyf harfi öne geçirilmiş, istisna ise ortaya 
alınmıştır. 

صريح بإثبات االلوهية تاريد ال واالصل في كلمة اإلله اهللا ثم
  له تعالي ونفيها عما سواه فقدم حرف النفي ووسط االستثناء

Hem imkândan hem de var olmaktan daha genel 
bir ifade olan “mütekarrir” kelimesinin takdir 
edilmesi caiz olur. Yani Allah dışında ne imkân 
ne de var olma noktasında mütekarrir hiçbir ilah 
yoktur. 

على انه يجوز ان يقدر متقرر وهو أعم  من اإلمكان والوجود 
  اهللا إله متقرر فى االمكان والوجود اال اى ال

Böylece Allah dışındaki ilahların hem var 
olabilme ihtimali hem de var olması nefyedilmiş 
ve her iki durum Allah Teala hakkında isbât 
edilmiş olur, bu şekilde tevhîd tamamlanmış hâle 
gelir. 

له  تعما سواه تعالى واثبا دفنفي امكان الوجود والوجو 
  تعالى فيتم التوحيد
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Veyahut [hazfedilen haberin] hâsıl kelimesi 
olduğu takdir edilebilir, ki o da daha umumi bir 
ifadedir, yani ‘Allah dışında ne varlık imkânı ne 
de varlığı hâsıl olmuş hiçbir ilah yoktur’ 
demektir. 

وهو ايضا أعم  اي ال اله حاصل فى االمكان  حاصلاو 
  .والوجود اال اهللا

Bazı muhakkikler şöyle demiştir: Kelime ancak 
tevhidin manasının edasında tamam hâle gelir. 
Çünkü o, Allah için bir alem olmuştur. 

وقال بعض المحققين انما تعد الكلمة تامة في اداء معنى 
  ١٧.]التوحيد النها قد صارت علما عليه شرعا هذا

Sonra, buradaki nefy ve istisnadan elde edilmiş 
kısa ifade sıfatın mevsufu üzerine yapılmış hakiki 
bir kısaltmadır. 

ثم القصر المستفاد من النفي واالستثناء هنا قصر حقيقى 
  للصفة على الموصوف

İfadenin aslı nefyin hakiki mabudluk veya daha 
önce geçtiği üzere istiğna ile vasıflanmış tüm 
bireylere yönelik olmasıdır. 

منصفة بالمعبودية  ووجه االفادة ان النفي توجه الي افراد
  .على ما مر بحق او باالستغناء

Herhangi bir varlık اال ile isbat edildiğinde, 

kendisi dışındakileri nefy edilmeye mahkûm 
kılmak üzere kasr zorunlu olarak gelir. 

جاء القصر ضرورة بقاء ما عداه على  فاذا اثبت فرد بإال  
  .االنتفاء

Söz sayfasına nakşolunan hayal aynasına 
yansıdığında okuduğumuz şeyi dinle, tâ ki şüphe 
götürmez bir şekilde parlaklığı artsın. 

فإذا انعكس ما انتقش في صحيفة المقال الى مرأت الخيال 
  .فاستمع ما نتلوه حتى يزداد الجالء بال مراء

Lâ ilahe illallah, lâ'dan elde edilmiş bir nefy ve 
illa'dan elde edilmiş bir isbattır. Nefyedilen şeyin, 

yani ال ile üzerinde nefyin gerçekleşmesinin 

murad edildiği Mevlamız dışında ilah 
mefhumuna uyan şeylerin herhangi bir gerçekliği 
yoktur ve zâtı sebebiyle var olması imkânsız 
olduğunda bir tekarruru da yoktur. 

 مستفاد من إال   اثباتمستفاد من ال و  ال اله االاهللا نفي
اي الذي اريد وقوع النفي بال عليه مما   المنفيوالحال ان 

فى  ال عين لهصدق عليه مفهوم اإلله غير موالنا سبحانه 
  الخارج وال تقرر النه ممتنع بالذات

Nefyedilen nefyin vâki olduğu şey üzerinde 
gerçekleşmiştir [ifadesi hakkında] ben derim ki, 
o, kâfirlerin uluhiyyet hususunda Allah'a ortak 
koştukları putlardır. Onları reddetmek üzere 
Allah Teâlâ onların sözünü naklederek şöyle 
buyurmuştur: “Onlara, bizi sadece Allah'a 
yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz”. Bundan 
dolayı bu, nefy hariçte bir tekarruru olan varlığın 
sıfatı üzerinde gerçekleşmiştir, bunun gibi 
olmayanın değil. 

فعلى من وقع النفى قلت على االوثان التي زعمت الكفرة 
قال تعالى حكاية له تعالى فى االلوهية رد ا عليهم  اشتراكها
ى  الل  ه   ا ل ى ا◌  ل يـ ق ر ب ون   ا ال   نـ ع ب د ه م   م ا"عنهم  فالنفي  ١٨"ز ل ف 

واقع على صفة ما له تقرر فى الخارج ال على ما ليس  
  كذلك

                                                                 
17  Köşeli parantez arasındaki bölüm Reşid Efendi nüshasında yer almamaktadır. 
18  Zümer 39/3. 
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Bundan dolayı hariçte varlığı olmayan bir şeyin 
nefyedilmesinin yokluk hususunda muhal 
olmaması şeklinde elde edilen bir sonucu 
yeniden elde etmeyi [hâsıl-ı tahsîl] gerekli kılmaz, 
tıpkı “Allah'ın hiçbir ortağı yoktur” denilmesi 
gibi. Bir şeyin kendisinden olumsuzlanması 
caizdir. 

ما ال عين له فى  فال يلزم تحصيل الحاصل على ان  نفي
يقال ال شريك للباري  الخارج غير محال فى االعدام كما

  عن نفسه جائز فيها تعالى وسلب الشيء

Bunun hakkında Ehl-i Mizan'dan [Mantıkçılar] 
şöyle açıklama gelmiştir: Olumsuzlamalar konu 
edilen şeyin hariçte varlığını gerekli kılmaz. 

 وعن هذا اصرح اهل الميزان ان السوالب ال تقتضه وجود
  .الخارجفي  الموضوع

Müsbet, yani isbâtın üzerinde gerçekleşmesinin 
murâd edildiği şey, ki o Allah Teâlâ’dır, 
mevcuttur. Çünkü Ehl-i Hakk’a [Ehl-i Sünnet] 
göre varlık ve yokluk arasında bir başka konum 
yoktur. 

اي ال ذي اريد وقوع االثبات عليه بإال   الم ثب توالحال ان 
اذ ال منزلة بين الوجود والعدم عند  موجودهو ذاته تعالى و 

  اهل الحق

Çünkü mevcud kendisinin gerçekliği olandır, 
ma’dûm ise böyle olmayandır. Hiçbir mefhumda 
nefy ile isbât arasında herhangi bir ara durum 
zaruri olarak yoktur. Arada “hâl” denilen bir 
konumun olduğu şeklinde dile getirilen görüş 
bâtıl bir safsatadır. 

له تحقق والمعدوم ما ليس كذلك وال  الن الموجود ما
واسطة بين النفي واالثبات فى شيء من المفهومات ضروة 

  .وما قيل إنما بينهما منزلة تسمى  بالحال ففسطة باطلة

İsbât edilen şey isbâtın vâki olduğu şey üzerinde 
gerçekleşmiştir [ifadesi hakkında] ben derim ki, 
o, bir başkasının mabudluk konusunda Allah’a 
ortak olduğu şeklindeki iddiayı reddetmek üzere 
hakiki mabudluk ile vasıflanması itibariyle 
[Allah’ın] zâtıdır. Yoksa onun o olması 
bakımından zâtı değildir. Böylece sâbit olanın 
isbâtı gerekli hâle gelecektir. 

قلت على الذاة من حيث االتصاف على من وقع االثبات ف
بالمعبودية بحق ردا على زعم اشتراك الغير فيها له تعالى ال 

  .على الذات من حيث هو هو حتى يلزم اثبات الثابت

Daha sonra o [Birgivî] –Allah ona rahmet etsin- 
tevhîd mertebelerine işâret etmeye yönelerek 
şöyle dedi: Her ikisi de fâil sîgasıyla olmak üzere 
Nefyeden isbât edenin aynısıdır, mef‘ûl sîgasıyla 
ispat edilenin aynısıdır, kesre veya fetha 
harekesiyle kendisinden önce gelenin sıfatı olarak 
şeddelenmek suretiyle ispat ettiren /ettirilenin 
(müsebbit/müsebbet) aynısıdır. O kendisinden 
önce gelen içindir. 

والم نف ى ام رحمه اهللا االشارة الى مراتب التوحيد فقال ثم ر 
 عين الم ثب تالفاعل من االفعال  بصيغتي عين الم ثب ت

دة وكسرها او حبتشديد المو  المثبتعين بصيغة المفعول 
  فتحها صفة لما قبله وهو لما قبله

İlk olanın haberi veya sıfatıdır. En sonki haber 
Allah Teâlâ’nın uluhiyyetin diğerlerinden 
nefyedilmesi ve onun için isbât edilmesi 
bakımından zatı itibariyle birlenmesine (tevhîde) 
bir işarettir. Bu nedenle isbat eden de, ettiren de, 
edilen de ve nefyeden de onun yüce zâtıdır. 

وهو خبر ل ألو ل او صفة والخبر األخير اشارة الى توحيده 
تعالى ذاته بذاته باعتبار نفي االلوهية عن الغير واثباته له 

  تعالىوالم ثب ت والم ثب ت والم نفي هو ذاته  تعالى فالم ثب ت
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Onun isbât eden ifadesi fâil sîgasıyla gelen bir 
mübtedadır; nefyedenin aynısıdır ifadesi ise 
haberdir. Nefyedenin [Münfî] aynısıdır ifadesi 
fâil sîgasında bir sıfattır; nefyedilenin [Münfâ] 
aynısıdır ifadesi ise mef‘ûl sîgasında bir 
mef‘ûldür. Bu, uluhiyyeti Allah için isbât etmek 
ve bir başkasından da nefyetmek bakımından 
Allah’ın zatının birlenmesine bir işaret olması 
içindir. 

عين خبر  عين النافيبصيغة الفاعل مبتدأء  ثب توالم  وقوله 
بصيغة المفعول  عين الم نف يبصيغة الفاعل صفة  الم نفي

توحيده تعالى ذاته باعتبار اثبات االلوهية  مفعول اشارة الى

  .له ونفيها عن الغير

Bunlar, yani tevhîd mertebelerinin en üstünü 
olan bu mertebedeki muteber durumlar, altı 
tanedir. Üçü nefyetme bakımından nâfî, münfâ 
ve menfi; üçü de isbât etme bakımından müsbit, 
müsbet ve müsebbit şeklindedir. 

اي االمور المعتبرة فى هذه المرتبة التي هي اعلى  فهي
ثلثة باعتبار النفي النافي والم نف ي  ستمراتب التوحيد 

  والم نف ي وثلثه باعتبار االثبات المثبت والمثبت

Bunları Allah Teâlâ’nın “Allah kendisinden başka 
hiçbir ilahın bulunmadığına şâhittir” âyeti 
üzerinde düşün. Ve bunlar yani bu şüphelerin 
kasvetinden ve evhamların karanlığından 
kurtaran kelime hakikat olarak tektir. 

والمثبت فاعتبرها في قوله تعالى 
  ١٩"ه و   ا ال    ا ل ه   ال   ا ن ه   الل  ه   ش ه د  "

اي هذه الكلمة المنجية عن غياهب الشكوك  وهي
  .حقيقة واحدةوظلمات االوهام 

Onun [Birgivî’nin] –Allah ona rahmet eylesin- şu 
sözü: Kim onu kendisi için bir hüküm olarak 
söylerse, yani kalpleriyle inanmadıkları halde 
dilleriyle söyleyenler gibi değil de avâm gibi 
hakikatini ve zımnındaki âyetleri araştırmaksızın 
bir yargı olarak söylerse, her ne kadar imanı Ehl-i 
Hakka [Ehl-i Sünnet’e] göre –Mu’tezile’ye göre 
değil- en aşağı mertebeye işaret etmek üzere 
ittifakla makbul olsa bile onun [kelime-i 
tevhîdin] birliğini ve itibarını anlamamıştır. 

اي جزما من  فمن قالها معتقد ا لها حكماوقوله رحمه اهللا 
غير تفحص  عن حقيقتها وآيات مضمونها كالعوام ال كالذين 

وحدتها  عرففما يقولون بافواههم ولم تومن قلوبهم 
واعتبارها وان كان ايمانه مقبوال باتفاق اهل الحق دون 

  االعتزال اشارة الى المرتبة السفلى وقوله

Kim onu her ne kadar hâdis olanla kadîm olanın 
benzeşmesi olmadan aralarında bir farklılık 
bulunsa da Allah’ın sözü gibi hakiki vahdetin 
isbâtına uygun düşen bir söz olduğuna inanarak 
söylerse, işte o zaman o, yani onu bu tarzda 
söyleyen kişi bu orta mertebeye işaret etmek 
üzere mukallid değil, istidlalde bulunan bir 
mümindir. 

كقول ة  يمعتقدا قوال موافقا الثبات الوحدة الحقيق ومن قالها
تعالى وان كان بينهما بو ن لعدم مماثلة الحادث  القديم   اهللا

 مؤمنذلك النمط  اي قالها على هوالحال فقد قالها و 
  .مستدل  ال مقل د اشارة الى المرتبة الوسطى

Gelin bunu sonu misk gibi [güzel] olsun diye 
seçilmiş peygamber olan Efendimiz Hz. 
Muhammed’i –sallallahu aleyhi ve sellem- anarak 
bitirelim. 

هذا فلنختمه بذكر النبى  المختار سي دنا محمد صلى اهللا 
  ٢٠ختامه كالمسكعليه وسلم ليكون 

                                                                 
19  Âl-i İmrân 3/18. 
20  Kur’an-ı Kerîm’de cennete girecek iyi insanların -ebrâr- cennetteki hâllerini tasvir eden bir âyette 

onlara özel bir içecek ikram edileceği bildirilmekte ve bu içeceğin bitiminde misk kokusunun ( ت ام ه    خ 
ك    olduğu belirtilmektedir (bk. Mutaffifîn 83/26). Yazar bu âyete gönderme yaparak aynı (م س 
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Tevhîd ehli yüce olanın bilgisinden doğan nur ile 
süslemek amacıyla bu güçlü nefy ile hatıra gelen 
şeylerden (havâtır) ve [Allah’tan gayrı] 
ötekilerden temizlemek suretiyle kalbini 
temizlediğinde ve Efendimiz Hz. Muhammed’in 
zikrine düşkün olmak suretiyle istifade etmeyi 
şeriatin gereklerini gerçekleştirme üzerine bina 
ettiğinde Lâ ilâhe illallah Muhammedün 
rasûlullah’ın izini söylemeye ihtiyaç duyulur. 
Böylece tevhidinin nuru onu şeriatin sarsılmaz 
korumasına dâhil ederek muhafaza etsin. 

به بتخليته عن الخواطر واالغيار بذلك ولما غسل الموحد قل
النفي القوي لتحلية بالنور الزكي  من معرفة العلى وتوقف 

االنتفاع به على القيام برسوم الشريعة بادمان ذكر صاحبها 
سيدنا محمد المجتبى صلى اهللا عليه وسلم احتيج ان يقول 

اثر الاله اال اهللا محمد رسول اهللا فيحفظ نور توحيده 
  فى منيع حرز الشريعةبادخاله 

İşte mümine her Allah’ı zikrinde onu da –
aleyhi’s-selam- zikretmeyi gerçekleştirmesi uygu 
düşer. Bu, tazimin ve şeriatin eteklerine 
yapışmanın gereirdiği bir şeydir. Çünkü o –
aleyhi’s-selam- Allah’ın en büyük isminin (ism-i 
a‘zam) kapısıdır ve mahlukatın Hak Teâlâ’ya bir 
delilidir. Ondan gafil olarak Allah Teâlâ’ya nasıl 
ulaşılır. Dünyanın ve ahiretin herhangi bir 
hayrına ancak Allah’ın en büyük ismine 
tutunmak ile gerçekleşir. 

وهكذا ينبغى ان ال يفعل المؤمن فى كل ذكره تعالى عن 
الس الم مما يوجب تعظيم والتمسك باذياله  ذكره عليه

باب اسم اهللا االعظم و دليل  الشريعة اذ هو عليه الس الم
الخلق الى الحق سبحانه فكيف يصل اليه تعالى من غفل 

عنه عليه السالم وال ينال كل  خير دنيا و اخرى اال بالتعلق 
  باسم اهللا األعظم

Allah herşeyin yanında [her mekânda] zikredilir. 
Tıpkı Beyhakî’nin –Allah ona rahmet etsin- 
tahric ettiği bir hadisin son kısmında Hz. 
Peygamber’in Muaz’a dediği gibi: “Allah Rasulü 
elimi tuttu ve belli bir mesafe yürüdü, sonra şöyle 
dedi: Ey Muaz! Sana Allah’tan korkmanı, doğru 
sözlü olmayı, ahde vefayı, emaneti yerine 
getirmeyi …. tavsiye ederim” diye devam edip 
“Ey Muâz Allah her ağacın ve taşın yanında 
zikret [her günahın akabinde gizlisine gizli, 
açığına açıkta tevbe et]” 

كل شىء كما امر صلى اهللا   عند وهو سبحانه وتعالى يذكر
ضى اهللا عنه فى اخر حديث اخرجه عليه وسلم لمعاذ ر 

خ ذ  ب ي د ي ر س ول  الل ه  ص ل ى أ"البيهقى رحمه اهللا وهو انه قال 
يك  ب تـ ق و ى  ي ا م ع اذ  : م  ق ال  ث   الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  ف م ش ى م يال أ وص 

د   ق  ال ح د يث  ، و و ف اء  ال ع ه  د  الى ..." و أ د اء  األ م ان ة   الل ه  ، و ص 
 ٢١اذ ك ر  الل ه  ع ن د  ك ل  ش ج ر  و ح ج ر  , ي ا م ع اذ  "ان قال 

د ث  ل ك ل  ذ ن ب  تـ و ب ة  ، الس ر  ب الس ر  ، و ال ع الن ي ة  [ و أ ح 
  الحديث"  ]ب ال ع الن ي ة  

Hz. Peygamber söylediği sözde doğruyu söyledi. 
Bunda müşahede makamında söylenilen hususa 
bir ima vardır ve herşeyde onun tek olduğunu 
gösteren bir müşahid bulunur. 

صدق النبى فيما قال وفيه ايماء الى ما قيل في مقام 
  .المشاهدة و فى كل شيء له مشاهد دليل على أنه واحد

[Bu risale Zengin ve Kudretli Allah’a muhtaç 
olan, İznikmîd şehrindeki -Allah onu ve hakını 
en güçlü korumasında muhafaza etsin- Yûsuf 
Efendi Medresesi’nde Müderris İbrâhîm’in elinde 
tamama erdi.] 

نجزت الرسالة على يد الفقير الى اهللا الغني  القدير إبراهيم [
ماها اهللا الم در س بمدرسة يوسف أفندي بمدينة ازنيكميد ح

  ٢٢]وأهلها في حزره الشديد

                                                                                                                                                       
cennetteki o içkinin son kısmında güzel bir kokunun yer alması gibi risalesini Hz. Peygamber ile 
alakalı birkaç kelam ederek güzel bir şekilde bitirmek istediğini belirtmektedir. 

21  bkz. Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn el-Beyhakî, ez-Zühdü’l-kebîr, h.no: 962. 

22  Bu kısım yalnızca Reşid Efendi nüshasında bulunmaktadır. 
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Allah Teâlâ’nın yardımıyle ve bizim Allah’tan 
başka bir ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in 
onun elçisi olduğuna dair hem ikrar hem de 
tasdik olarak şehadetimiz ile tamamlandı. Allah, 
Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashabına salat 
u selam eylesin. 

تمت بعونه تعالى وبشهادتنا ال اله االاهللا محمد رسول اهللا 
  هللا على سيدناااقرارا وتصديقا وصلى 

  محمد واله وصحبه وسل م م م م

SONUÇ 

Osmanlı dinî düşüncesinde gerek kendi dönemini gerekse de sonraki dönemleri 
etkilemiş bir Osmanlı âlimi Mehmed b. Pîr Ali el-Birgivî’ye (ö. 981/1573) nispet 
edilen ve kelime-i tevhîdin anlamına dair bir tür bulmaca (lugaz) üslubuyla yazılmış 
birkaç satırlık bir metin üzerine Birgivî’den yaklaşık bir buçuk asır sonra yani 12/18. 
yüzyılda pek çok şerh yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu şârihlerden biri de İbrahim b. Ali 
el-İznikmîdî (İzmitî)dir. Risalenin nüshalarından birinin son kısmındaki temmet 
kaydındaki ifadeden hareketle müellifin İzmit’teki Yusuf Efendi Medresesi müderrisi 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında müellif hakkında tespit edebildiğimiz bilgi 
çok sınırlıdır. Zira müellife nispet edilen bir başka eser bibliyografik kaynaklarda ve 
elyazma eser kütüphanelerinin kataloglarında yer almamaktadır. Bu nedenle müellif 
hakkında daha detaylı bilginin ancak Osmanlı arşiv belgeleri üzerinden tespit edile-
bileceği varsayılabilir. 

İzmitli müderris İbrahim b. Ali’nin Birgivî’nin lugazına yazdığı şerhin en dikkat 
çekici özelliği, metindeki ifadeleri açıklamaktan ziyade okuyucu tarafından daha iyi 
anlaşılmasını temin etmek maksadıyla risalenin baş kısmına konulan mukaddimedir. 
Risalenin taşıdığı ilmî değerin ve Birgivî’nin lugazına dair şerhinde ne denli özgün 
olup olmadığının tespiti esasen diğer tüm lugaz şerhlerinin mukayeseli analizi ile 
mümkün olabilecektir. Bu ise bu yazının sınırlarını aşan bir durumdur. O nedenle 
bu yazıda metin üzerinden birtakım tespitler yapılmaya çalışılmış, büyük resmin 
görülmesi şayet yapılabilirse daha detaylı bir çalışmanın akabinde ancak gerçekle-
şebilecektir. 

Risalenin bizce dikkat çekici bir başka özelliği müellifin şerhin bitiminde Hz. 
Peygamber’in dinî konumu ve vazgeçilmezliği hususunu altını çizmesidir. Bunun 
müellifin dönemindeki ortam ve şartlarla bir bağlantısı olup olmadığının tespiti bu 
noktada bir değer arzedecektir. 
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Yazma eser katalogları vesilesiyle tespit ettiğimiz İzmitli bir Osmanlı âlimi ve 
eserini ele alan bu çalışma, sadece kendisi ve eseri pek bilinmeyen İzmitli bir âlim 
hakkında ilim ehlini haberdar etme ve kültürel şehir tarihçiliği bağlamında Kocaeli 
çalışmalarına mütevazi bir katkı sunma işlevini yerine getirmekle kalmamakta, 
Osmanlı dinî düşünce tarihinde Birgivî’nin kelime-i tevhîde dair lugazı üzerine 
özellikle 12/18. yüzyılda yoğun bir şekilde örnekleri verilen bir şerh geleneğinin 
mevcudiyetine dikkat çekerek çalışılmayı bekleyen bir konu oluşunu araştırmacıların 
ilgisine sunmaktadır. 
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Yazılan eserler arasında ölümsüzlük vasfı mutlak olarak Kur’an-ı Kerim için 
kullanılabilir. Çünkü onun müellifi ezelî ve ebedîdir. Onun dışında her eser fani olup 
hiçbiri hatadan salim olamaz. 

Kur’an-ı Kerim’i veya Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı anlatan bazı 
eserler de yazarlarının ihlas ve samimiyetleri oranında asırlarca insanların gönülle-
rinde yerini muhafaza edebilmişlerdir. Süleyman Çelebi’nin Türkçe yazılan ve 
“Mevlîd” diye bilinen “Vesîletü’n-necât” adlı manzum eseri bunlardan biridir. Bu 
konunun Arap Edebiyatına dair şaheserlerinden biri de Bûsîrî’nin “Kasîdetü’l-burde” 
adlı eseridir. Yazıldığı günden sekiz asır geçmesine rağmen İslam âleminde önemini 
hiç kaybetmemiştir. 

Bu Kasîdeyi şerh ve izah etmek için yüzlerce eser meydana getirilmiştir. Arap 
Dili ve Belagati açısından önemli bir eser olan, Kocaeli’nin medâr-ı iftiharlarından 
Şeyhzâde’nin şerhi de bunlardan biridir. Anadolu topraklarında yazılmasına rağmen 
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Arapça olan bu eser edebiyat ve tasavvuf açısından önemli bir değere sahiptir. Yaz-
dığı şerhlerle şöhret kazanmış ünlü bir müfessir ve mutasavvıf olan Şeyhzâde Kocavî 
giriş kısmındaki önemli tasavvufi açıklamalarından sonra Bûsîrî’nin 160 beyitlik 
kasidesini tek tek ele alıp gramer ve belagat yönüyle incelemektedir. 

Bu çalışmada öncelikle Kasîde’nin yazarı İmam Bûsîrî ve Kasîdetu’l-burde adlı 
eseri tanıtılacak, zihni ön hazırlık olması bakımından kasideyi şerh eden Şeyhzâde ve 
eserleri hakkında bilgi sunulacaktır. 

Daha sonra Kasîde-i burde üzerine yazılan eserler ve şerhler hakkında kısaca 
bilgi verilip müellifin Arapçaya vukûfiyetini gösteren önsözünün tercümesi sunula-
caktır. Ardından numune kabilinden bazı beyitler ele alınarak Şeyhzâde’nin onları 
nasıl şerh ettiği örneklerle açıklanacaktır. Efradını câmi, ağyarını mani olması için 
Kasîdetü’l-burde’ye karşı yapılan eleştiri ve tenkitlere de kısmen yer verilerek 
Şeyhzâde’nin bu tür tenkitlere maruz kalan beyitleri nasıl yorumladığı incelene-
cektir. 

Kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış sadece sahasında uzman olanların erişe-
bileceği bir kitap olmaktan çıkarıp tanıtmaya çalıştığımız bu eserin daha kapsamlı 
çalışmalarla ilim dünyasına ve Kocaeli’nin kültür tarihine önemli katkılar sunacağını 
düşünmekteyiz. Özellikle Arap Edebiyatı ve Belagatine ilgi duyanlar için bu eser göz 
ardı edilemeyecek bir öneme sahiptir. Edebî yönüyle her türlü saygı ve değere sahip 
olduğuna inandığımız bu eser erbabınca tercüme edilmeyi beklemektedir ve kanaa-
timizce de bunu hak etmektedir. 

Önsözündeki hamdele ve salvele1 kısımlarında seci ve kafiyelerin bolca yer 
aldığı bu eserin tamamı tercüme edilir, hassaten beyitler manzum bir şekilde çevri-
lirse muazzam bir sanat eseri meydana gelmiş olacaktır. 

1. Bûsîrî, Muhammed b. Saîd (608/1212-695/1296) ve Kasîdetü’l-burde 

Konunun mana ve mahiyetini daha iyi kavrayabilmek için Şeyhzâde’nin şerhine 
geçmeden önce şerh ettiği “Kasîde-i burde” adlı eser, ondan önce de bu eserin müel-
lifi tanıtılacaktır. 

                                                                 
1  Allah’a hamd ve övgü kısmına “Hamdele”, Peygamberimiz’e (s.a.v.) salat-u selam kısmına da 

“Salvele” denir. 
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Ebû Abdillâh Şerefüddîn Muhammed b. Saîd b. Hammâd b. Muhsin el-Bûsîrî, 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) için yazdığı kasîdelerle üne kavuşan bir 
şairdir. 1 Şevval 608 (7 Mart 1212) tarihinde yukarı Mısır’da Behnesâ şehrine bağlı 
Behşim’de doğmuştur. Kaynaklara göre Berberi asıllı olup Fas’taki Hammâd 
Kalesi’nde Habnunoğulları diye tanınan bir aileden gelmektedir.2 Nisbelerinden 
birinin Sanhâcî olması da onun aslen Mağribli olduğunu göstermektedir. 

Bûsîrî’nin Şâzelî tarikatının kurucusu Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî’ye intisap ettiği 
bilinmektedir. Nitekim şeyhin ölümü üzerine yerine geçen Ebü’l-Abbas Ahmed el-
Mürsî’ye hitaben yazdığı 142 beyitlik “dâl” redifli bir mersiyede onun zamanın kutbu 
ve imamı olduğunu söyler. Hatta ünlü mutasavvıf İbn Atâullah el-İskenderî ile 
birlikte şeyhin en gözde müridi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak İbn Atâullah ilâhî aşk 
temasını işlerken Bûsîrî daha çok Peygamber sevgisini terennüm etmektedir.3 

Hayatının sonlarına doğru felç olan Bûsîrî, rivayete göre Hz. Peygamber için 
yazdığı bir kasîde sayesinde bu hastalıktan kurtulmuş ve uzunca bir ömürden sonra 
seksen küsur yaşlarında İskenderiye’de vefat etmiştir. Busîrî’nin vefat tarihi 695/1296 
olarak bilinse de kaynaklarda farklı tarihler yer almaktadır.4 Kabri İskenderiye’de 
sahile yakın, kendi adıyla anılan caminin içindedir.5 

Bûsîrî’nin eserlerinin tamamına yakını manzum olup çoğu Hz. Peygamber 
hakkında yazılan kasîdelerden ibarettir.6 Bu eserlerinden en meşhuru Kasîdetü’l-

                                                                 
2  Ebü’s-Safâ Salâhuddîn Halîl b. İzziddîn Aybeg b. Abdillâh Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât, thk. Ahmed el-

Arnavut-Türkî Mustafa, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâs, 1420/2000), 3: 88. 
3  Mahmud Kaya, “Bûsîrî, Muhammed b. Saîd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1992), 6: 468-470. 
4  Meselâ İbn Şâkir el-Kütübî’ye göre 696/1296-97 [Muhammed b. Şâkir b. Ahmed el-Kütübî, 

Fevâtü’l-vefeyât, thk. İhsan Abbas, (Beyrut: Dâru Sâdır, 1973-74), 3: 362-363)]; Süyûtî’ye göre 695/ 
1295-96 [Celâlüddîn Abdurrahman es-Suyûtî, Hüsnü’l-muhâdara fî ahbâri Mısr ve’l-Kâhire, thk. 
Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahim, (Mısır: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-’Arabî, 1387/1967), 1: 273, 570]; 
Kâtib Çelebi’ye göre ise 694/1294-95’tir [Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Kâtip Çelebî, Keşfü’z-
zünun ‘an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1972), 2: 1331-1336]. 

5  Kaya, “Bûsîrî, Muhammed b. Saîd”, 6: 468-470. 
6  Bûsîrî’nin eserlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 
 Dîvânü’l-Bûsîrî: Muhammed Seyyid Kîlânî divan üzerinde bir master tezi hazırlamış (Kahire: 

1374/1955) ve başka kaynaklardan bulabildiği şiirleri de ilâve ederek eseri yayımlamıştır. 
 el-Kasîdetü’l-hemziyye fî medhi’n-nebeviyye: Kasîdetü’l-burde’den sonra şairin en meşhur eseri olan 

435 beyitlik bu kasidenin diğer adı “Ummü’l-kurâ fî medhi hayri’1-verâ’”dır. 
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burde adlı eseridir. Bûsîrîyi şöhretin zirvesine ulaştıran bu şiiri, hayatının sonlarına 
doğru felçli olduğu bir sırada yazdığı rivayet edilir. 160 beyitten ibaret olan ve birçok 
defa basılan bu Arapça Kasîdeye şairin kendisi el-Kevâkibü’d-dürriyye fî medhi 
hayri’l-beriyye /الكواكب الدرية يف مدح خري الربية/ (Mahlukâtın Efendisini Öven İncimsi 

Yıldızlar) adını verdiği halde sonradan Kasîdetü’l-burde olarak üne kavuşmuştur. 

Hz. Peygamber’i methetmek maksadıyla yazılan müstakil eserlerden olan 
Kasîde-i burde yazıldığı andan günümüze kadar kazandığı itibar ve şöhretini devam 
ettirmektedir. Eserin Hz. Peygamber sevgisini ifade etmede adeta bir ibadet telakki 
edilmesi, edebiyatımızda birçok tercüme, şerh, tahmis, taştir ve tezyillerin kaleme 
alınmasına vesile olmuştur.7 

Bûsîrî’nin yazdığı bu manzume, kafiye harfi mîm olduğu için el-Kasîdetü’l-
mîmiyye, şairin tutulduğu hastalıktan kurtulmasına vesile olduğu için de Kasîdetü’l-
burde diye meşhur olmuştur. Ancak Kâ’b b. Züheyr’in Kasîdesi8 de aynı adla anıldı-
ğından karışıklığa meydan vermemek için Bûsîrî’ninki daha çok Osmanlı kültür 
muhitinde Kasîdetü’l-bür’e9 şeklinde anılmışsa da literatürde Kasîdetü’l-burde diye 
tanınmaktadır. 

                                                                                                                                                       
 Zuhrü’l-me’âd fî vezni Bânet Su’âd: 204 beyitten oluşan bu kaside meşhur şair Kâ’b b. Züheyr’in 

“Lâm” redifli kasidesine nazîre olarak yazılmıştır. 
 el-Muhrec ve’l-merdûda li’n-Nasârâ ve’1-Yehûd: Yahudilik ve Hıristiyanlığa reddiye olarak yazılan 

284 beyitlik bu eser nazım-nesir karışımı olup başarılı bir reddiye sayılmaktadır. 
 el-Kasîdetü’l-mudariyye li’ş-şalâli’alâ hayri’1-beriyye: Otuz dokuz beyitten ibaret olan bu kaside bir 

evrâd mecmuasıdır. 
 Takdîsü’l-harem min tednîsi’d-darem: Doksan sekiz beyitten oluşan bu kaside, 1256 yılında Medîne-

i Münevvere’de çıkan ve Ravza-i Mutahhara ile Hücre-i Saâdet’in yanmasına sebep olan yangın 
dolayısıyla yazılmıştır. Şair bu kasidesini Ümmü’n-Nâreyn künyesiyle de anmaktadır. 

 Bûsîrî’nin ayrıca el-Kasîdetü’1-hamriyye, et-Tevessül bi’l-Kur’an, el-Kasîdetül-yâiyye, el-Lâmiyye fî 
medhi’n-nebeviyye, el-Lâmiyyetü’l-ûlâ adlı eserleri de vardır. Bunlardan başka devlet büyüklerine 
yazdığı kasideleri ve o dönemde Mısır’daki sosyal ve ahlâkî hayatı eleştirdiği birçok şiiri 
bulunmaktadır. Geniş bilgi için bk. Muhammed Seyyid Kîlânî, Dîvânü’l-Bûsîrî, (Kahire: 1374/1955), 
63-69, 172-185, 224-226; Brockelmann, GAL SuppL, I, 470-472; Kaya, “Bûsîrî, Muhammed b. Saîd”, 
6: 468-470. 

7  Vesile Albayrak Sak, “Şemseddin Sivâsî’nin Kaside-i Burde Tercümesi”, Turkish Studies - 
International Periodical For The Languages, Literatureand History of Turkishor Turkic, 9/3 
(Winter 2014): 91-110. 

8  Kâ’b b. Züheyr’în (ö. 24/645) Hz. Peygamber’e sunduğu ünlü kasidesi. 
9  el-Kasîdetü’l-bür’iyye 
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Kasîde şöhretini, taşıdığı sanat değerinden ziyade şairin hayatının bir dönemin-
de geçirdiği felçten kurtulmasına vesile olduğuna dair rivayete borçludur.10 Söz 
konusu rivayete göre felç geçirdiğinde bir akşam kendisine şifa vermesi için Allah’a 
dua eden şair rüyasında Hz. Peygamber’i görür. Resûl-i Ekrem ondan kendisi için 
yazdığı kasîdeyi okumasını ister. Bûsîrî, “Yâ Resûlallah! Ben senin için birçok Kasîde 
yazdım, hangisini istersin?” deyince Hz. Peygamber kasîdenin ilk beytini söyler.11 
Bunun üzerine şair kasîdesini okumaya başlar, Resûlullah da onu sonuna kadar 
dinler. Bitince de hırkasını (Burde) çıkarıp şairin üstüne örter ve eliyle vücudunun 
felçli kısmını sıvazlar. Bûsîrî uykudan uyanınca vücudunda felçten eser kalmadığını 
fark eder. Bu rüya hadisesinin halk arasında yayılmasından sonra kaside, Kasîdetü’l-
Burde olarak üne kavuşmuştur.12 

Kasîde-i Burde’nin Bölümleri 

1. Nesîb / Aşk-ı Rasûl (s.a.v.): 1-12 

2. Nefisten Şikâyet / Nefse Muhalefet: 13-28 

3. Hz. Peygamber’e Övgü / Medh-i Rasûl / Naat: 29-58 

4. Onun Doğumu / Velâdet-i Nebî (s.a.v.): 59-71 

5. Mucizeleri / Davet-i Nebî (s.a.v.) / Dua: 72-0 

6. Kur’an’ın Fazileti / Kur’an-ı Kerim’in Şânı: 92-106 

7. Mi’rac Mucizesi / Mi’râc-ı Nebî (s.a.v.): 107-117 

8. Cihadın Önemi / Cihâd-ı Nebî (s.a.v.): 118-139 

                                                                 
10  Bûsîrî’nin hiçbir kasidesinde felç olduğuna dair bilgi bulunmamakla birlikte kendisinden altmışaltı 

yıl sonra vefat eden biyografi yazarı İbn Şâkir el-Kütübî (Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, 3: 368-369) ilk 
defa felç olayına yer vermiş, daha sonra gelen bütün müellifler de bu bilgiyi tekrar etmiştir. 

11  Kasîdenin ilk beyti şu şekilde başlamaktadır: 
1. Beyit أمن تذكر جريان بذي سلم ... مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
“E min tezekküri cirânin bi zî selemin, 
Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi 
demin.” 

Selem ağaçlarını mı, ordaki dostları mı andın da 
Gözbebeğin kanlandı, gözyaşın kırmızı aktı. 

 Son beyit olan 160. beyit ise tebliğin sonuna doğru bazı beyitlerin izahı yapılırken verilecektir. 
12  Mahmut Kaya, “Kasîdetü’l-burde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2001), 24: 568-569. 
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9. Nedamet ve Ümit / Mağfiret ve Şefaat Talebi: 140-151 

10. Dua ve Niyaz / Efendimiz’eİlticâ / Münacât: 152-160 

On bölümden oluşan Kasîdetü’1-Burde, en eski nüshalarında 160 beyit iken 
sonrakilerde 165 beyte kadar ulaşmaktadır. Klasik Arap kasîde tarzında olduğu gibi 
şiir sevgiliye özlem temasının işlendiği nesîb bölümüyle başlar, daha sonra nefisten 
şikâyet, Hz. Peygamber’e övgü, onun doğumu, mucizeleri, Kur’an’ın fazileti, mi’rac 
mucizesi, cihadın önemi, nedamet ve ümit, dua ve niyaz bölümüyle sona erer. 
Aruzun basit bahriyle yazılan, yapı ve üslûp bakımından lirik olan Kasîde, bu sebeple 
asırlardır İslâm coğrafyasının her bölgesinde büyük bir ilgi görmüş, dinî toplantı-
larda, mübarek gün ve gecelerde, sünnet, düğün, bayram ve cenaze merasimlerinde 
okuna gelmiştir. Haftalık devrat olarak da okunan Kasîde, 140. beytinden itibaren 
felçlilere şifa maksadıyla yedi gün süreyle okunmaktadır. Hattatlar da meşk dersle-
rinde genellikle bu Kasîdeyi yazarlar.13 

2. Şeyhzâde ve Şerhu Kasîdeti’l-Burde Adlı Eseri 

Te’lif edilen bir eser önemini ve değerini biraz da müellifine borçludur. Bu yüz-
den öncelikle müellif ve eserleri hakkında kısaca bilgi verilecek, daha sonra da araş-
tırmanın asıl konusunu teşkil eden Şerhu Kasîdeti’l-burde (شرح قصيدة الربدة) adlı eser 

tanıtılacaktır. 

3. Şeyhzâde Muhyiddîn Muhammed Efendi (d. ?- ö. 951/1544) 

3.1. Hayatı ve Şahsiyeti 

Şeyhzâde Muhyiddîn Efendi, Kadı Beyzavî’nin bütün İslâm ülkelerinde meşhur 
olan tefsirine Hâşiye yazan bir zat olup, Kocaeli-İzmitlidir. Doğum tarihi bilinme-
mektedir. Babası; İstanbul’da Hırka-i Şerîf Camii yakınında, Muslihiddîn Mescidi’ni 
yaptırmış olan Şeyh Mustafa Muslihiddîn Efendidir. Tahsilini İstanbul’da Efdalzâde 
Hâmidüddîn Hüseyin Efendi (ö. 909/1503)’den14 okuyarak tamamlayan Şeyhzâde 

                                                                 
13  Mahmut Kaya, “Kasîdetü’l-burde”, 24: 568-569. Ancak bu Kasîde’ye şerh yazan Harpûtî ve 

Şeyhzâde’nin eserlerinde böyle bir taksimat bulunmamaktadır. 
14  Osmanlı Devleti’nin yedinci şeyhülislâmı. İsmi Hamîdüddîn b. Efdalüddîn el-Hüseynî’dir. 

Efdalzâde Hamid Efendi adıyla meşhurdur. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 903/1498 veya 
908/1503 senesinde, Şubat ayında vefat etti. Eyüp Sultan mezarlığına defnedildi. 
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Muhyiddîn Efendi, tasavvuf yolunu seçmiş ve Emîr Ahmed Buhârî’nin halifelerin-
den Muslihiddîn Efendi’ye halife olmuştur. Bu âlim, belirli bir süre medrese müder-
risi olmuş ve daha sonra inzivaya çekilmiştir. 951/1544 yılında vefat eden Şeyhzâde 
Muslihiddîn Efendi’nin kabri, İstanbul’da Emir Buharî yakınında Hoca Hayreddin 
Mescidi avlusundadır.15 

Şakâık-ı Nu’mâniyye tercümesinde, Şeyhzâde Muhammed hakkında şu bilgiler 
yer almaktadır: “Şeyhzâde Muhammed, Kocaeli evliyasından Şeyh Muhyiddîn’in 
damadıdır. Büyük âlim Efdâlzâde’nin hizmetlerinde kemale ulaştı, İstanbul’da Hoca 
Hayreddîn Medresesi’nde müderris oldu. Medresede ilim ile meşgul olurken, uzlete 
meyli galip gelerek, emekliye ayrıldı. Ona günlük on akçe maaş bağlandı. “On akçe, 
benim mühim ihtiyaçlarım için kâfidir ve çoktur bile. Kâfi gelecek miktardan fazla-
sına rağbetim yoktur. Bundan fazlasını istemek israftır” buyurdu. Emekliye ayrıldık-
tan sonra, kendi yaptırdığı mescidinde ibadet ve tâatle meşgûl oldu. Sâlih kimseleri 
çok severdi. Onun için, kâmil ve edeb sahibi olanlarla beraber olmaktan daha lezzetli 
bir şey yoktu. Allah’a yalvarma, huşû’, hudû’ ve tevâzu, onun yaradılışında mevcûd 
idi. İhtiyaçlarını temin için başkasına yük olmazdı. Pazardan aldığı eşyayı evine 
kendisi götürürdü. Meşakkat ve sıkıntılara tahammül ederdi. Onu sevenler, cân-ı 
gönülden ona hizmet etme şerefine kavuşmak isterlerdi. Fakat Allah için yaptığı 
tevâzudan dolayı, işlerini kendisi görür, başkasının yapmasına gönlü razı olmazdı, 
ikamet ettiği mahallenin mescidinde, tefsir dersleri verirdi. Bu vesile ile bereketli 
derslerinden ve nasihatlerinden pek çok kimse istifade etti. Kâdı Beydâvî hazretleri-
nin tefsirini şerh edip onun derin ma’nâlarını, zor ibârelerini, daha açık ve kolay bir 
ifade ile anlattı. Bu durumu kendisi şöyle anlatır: “Kâdı Beydâvî’nin tefsîrini şerh 
ederken, bir âyet-i kerimenin i’câzı hakkında müşkilim olunca, Cenâb-ı Hakka cân-ı 
gönülden yönelirdim. Bu yönelmenin bereketi ile maksadıma kavuşurdum. Allah 
Teâlâ’ya teveccühüm sırasında, sekînet hâlinde bulunan gönlümde, yeryüzü kadar 
bir genişlik meydana gelirdi. Onda, parıldayan iki ay görünürdü. Bunlardan öyle bir 

                                                                 
15  Mecdî Efendi, Terceme-i Şekâik-i nu’mâniye, (İstanbul: Matabaa-i Âmire, 1269/1852), 400: 

Muhammed b. Alî eş-Şevkânî, el-Bedru’t-tâli’ bi mehâsine min ba’di’l-karni’s-sâbi’, I-II, (Beyrut: 
Dâru’l-ma’rife, ts.), 2: 269; Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı Müellifleri, (İstanbul: Matabaa-i 
Âmire,1344/1925), 1: 445; Hayreddîn b. Mahmûd ez-Ziriklî, el-A’lâm, 15. Baskı, (Beyrut: Dâru’l-İlm 
li’l-melâyîn, 2002), 7: 99; Çelebî, Keşfu’z-zunûn, 1: 188. 
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nûr meydana gelirdi ki, Levh-i mahfûzda yazılı olanlar görünüp, Kur’an-ı Kerim’in 
sırları bana zâhir olurdu. Bu fakîr, amellerimde azîmet yolunu tuttuğumda, kendimi 
çok yüksek derecelerde, ruhsat yolunu tuttuğumda ise, kendimi o yüksek mertebe-
lerden mahrûm olarak görürdüm.”16 

4. Şeyhzâde’nin Eserlerinden Bazıları 

Müfessir ve Hanefî fakihi olan Şeyhzâde Muslihiddîn Efendi’nin, kütüphaneler-
de tespit edilebilen eserleri şunlardır: 

1. Nuktatü’l-beyân: Bu eser, tasavvufta haller ve makamlarla ilgilidir.17 

2. Şerhu Kasîdeti’l-burde: Bu eser, İmâm-ı Busîrî’nin Kasîde-i burde adlı eseri-
nin şerhidir. Elimizde matbu hali mevcuttur. Bu tebliğde bu matbu hali üzerinden 
tanıtımı yapılacaktır.18 

3. Şerhu Kavâidi’l-’irâb: Arapça dilbilgisi kurallarını ihtiva eden yazma bir eser-
dir.19 Bu eser 1997 yılında Beyrut’ta basılmıştır. 

4. Muntehâb min Mesâili’l-fıkhiyye: Adından da anlaşılacağı gibi bu eser bazı 
fıkıh konularını incelemektedir.20 

5. Müntehâb mine’l-Hâşiyeti ‘alâ Envâri’t-tenzîl ve esrâri’t-te’vîl: Kâdî 
Beyzâvî’nin tefsirine dair yazılan haşiyeden bazı seçme metinleri ihtiva etmektedir.21 

6. Hâşiye ‘alâ Envâri’t-tenzîlve esrâri’t-te’vîl: Bu eser Kâdî Abdullah b. Ömer el-
Beydâvî (ö. 685/1286)’nin Envâru’t-tenzîl ve Esrâru’t-te’vîl adlı meşhur tefsir kitabını 
şerh eden bir kitap olup tefsir kitaplarının ve Beydâvî hâşiyelerinin en kıymetlilerin-

                                                                 
16  Mecdî Efendi, Terceme-i Şekâik-i nu’mâniye, 401; Erdoğan Baş, “Şeyhzâde”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39: 97-98. 
17  31 vr. olan eserin bir yazma nüshası, Millî Ktp. Yazma Eserler A 4002/1’de bulunmaktadır. Diğer 

bir nüsha, Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi Bölümü numara 443/18’de kayıtlıdır. 
18  Yazma bir nüshası, Millî Kütüphâne, Yazma Eserler A 101/1’de kayıtlıdır. 
19  Millî Ktp. Yazma Eserler A 3684, 1430’de yer almaktadır. Bu ikinci nüsha 303 varaktır. (Bursalı, 

Osmanlı Müellifleri, 1: 334.) 
20  103 vr. olan bu yazma eser, Millî Ktp. Yazma Eserler A. 2927/2’de bulunmaktadır. 
21  Bu eser, Millî Ktp. Yazma Eserler A 2927/2’de mevcuttur. 
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dendir.22 Bakara suresini ihtiva eden birinci cild, 1306/1888 yılında İstanbul’da 
Matbaa-i Osmaniyye’de, 1397/1977 ve 1999 tarihinde Beyrut’ta neşredilmiştir.23 

Şeyhzâdenin buna benzer daha başka eserleri de vardır. Ancak hangi alanlarda 
ilmi eserler verdiğini ve ilmî seviyesini göstermesi bakımından bu kadarıyla iktifa 
ediyoruz.24 

5. Şeyhzâde’nin Şerhu Kasîdeti’l-Burde Adlı Eseri 

İslâm dünyasında Kasîdetü’l-burde kadar meşhur olan ve çok okunan, üzerine 
şerh, haşiye, tahmîs, tesdîs, tesbî’, taştîr ve nazîreler yazılan bir başka Kasîde yoktur. 
Bu konuda yazılan eserler başlı başına bir literatür oluşturacak kadar büyük bir 
yekûn tutmakta ve bir araştırmaya göre sayıları 330’u bulmaktadır.25 Kasîde üzerine 
yazılan şerhlerin sayısı da yüzün üzerinde olup birçoğu yayımlanmıştır.26 

                                                                 
22  Bu yazma eser, Millî Ktp. Yazma Eserler 512’de vardır. Bu konuyu daha geniş bir şekilde ele 

alabilmek için şu doktora tezi hazırlanmıştır: Şükrü Maden, Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Hâşiyetü 
Muhyiddîn Şeyhzâde ‘alâ Tefsîri’l-Kâdî el-Beyzâvî Örneği, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 
2013). Bu çalışmada tefsir alanında oluşmuş hâşiye geleneği genel olarak konu edinilmekte ve 
özelde de bu edebiyatı en iyi temsil eden örneklerden biri olarak Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî’nin 
(ö. 950/1543) Beyzâvî’nin Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl isimli tefsirine yazdığı hâşiye 
incelenmektedir. 

23  Şeyhzâde Muhyiddin Muhammed b. Mustafa el-Kocevî, Hâşiyetü Muhyiddin Şeyhzâde alâ Tefsîri’l-
Kâdî el-Beyzâvî, thk. Muhammed Abdülkâdir Şahin, (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1419/1999). 

24  Ana metinde zikredilenlere ilaveten Şeyhzâde’nin eserlerine dair geniş bilgi için bk. Kâtip Çelebî, 
Keşfu’z-zunûn, 2: 1689, 1247; Ziriklî, el-A’lâm, 7: 320; Ömer Rızâ Kehhâle, Mu’cemü’l-muellifîn, 
(Beyrut, Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî, ts.), 12: 321; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1: 334; Carl 
Brockelmann, Geschichte Der Arabischen Litteratur, Supplementband, (Leiden: 1938), 1: 650; 
Maden, Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Hâşiyetü Muhyiddîn Şeyhzâde ‘alâ Tefsîri’l-Kâdî el-Beyzâvî 
Örneği, 135-142. 

25  Kaya, “Bûsîrî, Muhammed b. Saîd”, 24: 568-569. 
26  Kasîdetü’l-Burde’nin şerhleri burada sayılamayacak kadar çoktur. Örnek olması bakımından sadece 

bir kaçının adı şu şekilde zikredilebilir: 
 - Hasan Huseyn, Selasiyyetu’l-burde bi burdeti’r-Rasûl (s.a.v.), (Dahve: Dâru’l-Kütübi’l-Katriyye, 

1400/1980). Eser; tek cilt olup kaynaklarla beraber toplam 195 sayfadan ibarettir. 
 Ka’b b. Zuheyr’in Kasîde-i Burde adlı şiirini; (s. 17-46) 
 İmam Bûsırî’nin Kasîde-i Burde adlı şiirini; (s. 47-86) 
 Ahmet Şevkî’nin Nehcu’l-burde adlı şiirini (s. 87-129) ele alır ve üçü arasında mukayeseler yapar. 
 İlk 16 sayfada genel bilgiler verdikten sonra, 17-129. sayfalar arasında Üç Kasîdeyi tek tek alır, 

inceler ve şerhini yapar. Son dördüncü bölümde (s. 130-190) ise üç kasidenin karşılaştırmasını 
yapar. 

 - Abdülhamid Hamdi b. Ömer Naimi b. Ahmed Harpûtî, Asidetü’ş-şehde şerhi Kasîdeti’l-burde, 
(İstanbul: Mehmed Esad Kitabhanesi, 1298). 
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Kasîde-i Burde oldukça vecîz ve edebi bir dille yazılmış olup pek çok şerhi ve 
tercümesi yapılmıştır. Bu şerhlerin en önemlilerinden biri de Muhyiddin Mehmed 
Kocevi Şeyhzade’nin “Şerhu Kasîdeti’l-burde” adlı eseridir. 

Şeyhzâde’nin bu eseri, Muhammed b. Sa’îd el-Bûsîrî’nin Hz. Peygamber için 
yazdığı meşhur Kasîdetü’l-burde’nin şerhidir. “Râhatü’l-ervâh” ismiyle de anılan bu 
şerhin çeşitli basımları yapılmıştır (İstanbul 1298, 1306, 1309, 1320.)27 Şeyhzâde, 
şerhin girişinde Bûsîrî’nin kasîdesindeki özet bölümleri genişlettiğini, kapalı kısım-
ları açıkladığını, müşkilleri ortadan kaldırdığını söylemiş, lafızlarının tashihi ve 
manasının gözden geçirilmesi için çok çaba sarf ettiğini belirtmiştir.28 

Şeyhzade’nin bu eseri matbu olup, Abdülhamid Hamdi b. Ömer Naimi b. 
Ahmed Harpûtî’nin (ö. 1300/1882)29 “Asidetü’ş-şehde şerhu Kasîdeti’l-burde” adlı 
eseriyle birlikte (hâşiyesinde/kenarında) basılmıştır.30 Eser Arapça olup İSAM 
kütüphanesinde mevcuttur.31 

Eserin sonunda Hüseyin Hüsnü’nün notundan anlaşıldığına göre ilk baskısı 
İstanbul’da Maarif Bakanlığı matbaasında 1302/1884 yılında yapılmıştır. 

                                                                                                                                                       
 Bu eser 228 sayfa olup daha sonra Matbaa-i Âmire’de, 1306 yılında; Hacı Muharrem Efendi 

Matbaası’nda da 1311 yılında basılmıştır. 
 - Ebû Batîn, Abdullah b. Abdurrahman b. Abdullah b. Sultan b. Hamîs, er-Raddu ale’l-burde, thk. 

Ebu Abdi’l-A’lâ Halid Muhammed, (Kahire: Dâru’l-Âsâr, 1423/ 2002). 
 - Âbidin Paşa, Tercüme ve Şerh-i Kasîde-i Burde, (İstanbul: 1299/1881). Bu eser Ömer Faruk 

Harman tarafından sadeleştirilerek yayımlanmıştır, (İstanbul: Kalem Yayınevi, 1977, 2004). Ayrıca 
bu eser günümüz Türkçesi ve Osmanlıca aslıyla birlikte “Sekiz Yüz Yıldır Okunan Şiir Kasîde i 
Burde” adıyla M. Sait Koçaroğlu tarafından yeniden basılmıştır. (İstanbul, Cnr Basım Yayınevi, 
2013). 

 - Mahmut Kaya, Kasîde-i Burde’yi Türkçe Söyleyiş adıyla eserin tercümesini verdikten sonra onu 
ayrıca nazmetmiştir (İstanbul: Mas Matbaacılık, 2001, 2004). 

 Bu şerhlerin ve ilgili eserlerin geniş bir listesi için bkz. Kaya, “Kasîdetü’l-burde”, 24: 569. 
27  Kaya, “Kasîdetü’l-burde”, 24, 569; Baş, “Şeyhzâde”, 39: 98. 
28  Şeyhzâde Muhyiddin Muhammed b. Mustafa, Şerhu Kasîdeti’l-burde li-Şeyhzâde, nşr. Yusuf 

Ziyâeddîn ve Ahmed Nâilî ve şürekâsı, (İstanbul: Şirket-i Sahâfiyye-i Osmâniyye, 1298), 6. 
29  Harpûtî’nin eseri kendi ifadesine göre 1242 yılının Ramazan (1827 Nisan) ayında tamamlanmıştır. 

Eserin sonunda dönemin âlimlerinden üç kişinin takrizleri yer almaktadır. Ancak üçü de 
Harpûtînin şerhine ve edebî değerine yer vermektedirler. 

30  İstanbul: Hacı Muharrem Efendi Matbaası, 1311. Eser 228 sayfa olup 27 cm. hacmindedir. 
31  Bu eser Arap Edebiyatı/Arapça / 892.7/BUS.K/1311 (011438/GNL.) numaralı bölümden 

bulunabilir. 
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6. Eserin Hamdele ve Salvele Kısmı 

Şeyhzâde’nin Arap edebiyatına hâkim olduğu özellikle Kasîde-i burde şerhinde-
ki girizgâhtan anlaşılmaktadır. Önsözde Allah’a hamd, Rasulüne salat, onun âline, 
ashabına ve ardından gelen müminlere dualar yer alır. Burada eserin tamamını ter-
cüme etme imkânı olmadığından mukaddime kısmı örnek olarak arz edilecektir. 

Allah’a (c.c.) hamdolsun! احلمد هللا...   
Eşsiz ve mükemmel olduğundan gözlere karşı 
gizlenmiş, gözler onu kavrayamaz.32 

  .ال محتجب  عن درك  العيون  بكمال  ف ردانيت ه

Bir olup azametli oluşundan ötürü zan 
kırıntılarından (kesin olmayan bilgilerden) 
alabildiğine yücedir.33 

دانيت ه   .ال متعزز  عن لواحق  الظنون  جبالل و ح 

Zatı tek olduğundan denk ve benzerlerden 
arınmıştır.34 

  .ال متقدس ذاته األحدية عن األكفاء  واألمثال  

Ezelî ve ebedî sıfatları ile fena ve yokluktan 
kurtulmuştur. 

  .فاته األزلية األبدية عن الفناء  والزوال  ال متعزز  ص

Başlangıcı olmayan kadîm/ezelî, sonu 
olmayan Bâki/ebedî yüceler yücesidir.35 

  .فسبحانه م ن  قدمي  مل يزل  وباق  ال يزال  

O ne kadar da cömert ve aşkındır!36   ويا له م ن  كرمي  متعال.  
Cisimler, zıtlar ve şekillerle alakası yoktur.37   عن األشياء وااألضداد واألشكال.   
Onun zat-ı kibriyasının ayetleri çeşitli varlık 
katmanlarının sayfalarından okunur.38 

  .هو الذي ي تل ى آيات  كربيائ ه م ن أوراق  األطباق  

Onun sıfatlarının ve isimlerinin göstergeleri 
enfüs ve afakta meydana gelmektedir.39 

ل ى شواهد  صفات ه وأمسائ ه من األنفس  واآلفاق     .وجت 

Bu âlemleri eşsiz kudretiyle icad etmiştir.   اخرتع  ال مكونات  بقدرته  القاهرة.  
Parlak hikmetiyle varlıklara harika bir nizam 
vermiştir.40 

  .وأبدع  نظام  ال موجودات  حبكمت ه الباهرة  

                                                                 
32  En’âm 6/103. ayete telmih vardır. 
33  Bakara 2/255. ayete telmih vardır. 
34  İhlâs 112/1-4. ayetlere telmih vardır. 
35  Hadid 57/3. ayete telmih vardır. 
36  Ra’d 13/9. ayete telmih vardır. 
37  Şûrâ 42/11. ayete telmih vardır. 
38  İsra 17/44. ayete telmih vardır. 
39  Fussilet 41/53. ayete telmih vardır. 
40  Bakara 2/117; En’âm 6/101. ayetlere telmih vardır. 
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Mükemmel irfan için bazı yaratılmışları 
tercih etmiştir.41 

  .وآثر نوعا من اخللق لكمال  العرفان  

İnsanı yaratmış ve ona beyan sanatını 
öğretmiştir.42 

ن س ان     )٤(ع ل م ه  ال بـ ي ان  ) ٣(فخ ل ق  اإل  

Risaletini tebliğ etmek ve önemli haberlerini 
kullara ulaştırmak için seçkin kulları 
arasından dilediklerini seçmiştir.43 

  .واصطفى منهم م ن شاء  م ن أصفيائه

İnsanların nefislerindeki kirlerden içlerini 
temiz tutmuştur.44 

  .لتبليغ الرسالة وإ نباء  زواهر  أ نبائ ه

Kabiliyetlerin kabulüne dair cemal 
tecellileriyle onların değerlerini yüceltmiştir. 

  .وطه ر  عن أدناس  نفوس  الناس  أسرار هم

Yollardaki tehlikelere karşı yolcuları 
korumak için onlara imkân vermiştir. 

  .وأجل  بتجليات  اجلمال  عن موافقة  الرسوم  أقدار هم

Peygamberler geldikten sonra insanların 
Allah’a (c.c.) karşı bir mazeretleri kalmasın45 
diye…  

  .الس ب ل   م راصد   على السالكني لـ حفظ   ووافق هم
 ...الر س ل   بـ ع د   ح ج ة   الل ه   ع ل ى ل لن اس   ي ك ون   ل ئ ال  

Şeyhzâde burada kelimeleri dikkatle seçerek edebî bir giriş yapmıştır. Eserin 
sonuna kadar bütün şerh süresince yeri geldikçe ayetlerden ya doğrudan istifade ya 
da ayetlere telmih yaparak konuya giriş yapmıştır. Edebî bir şiiri şerh ettiği için de 
giriş kısmında cümlelerin kafiyeli/sec’ili olmasına özen göstermiştir. 

Peygamberimize (s.a.v.) salât-u selam kısmında da şunları söylemiştir: 

Salat olsun Habibine… O ki; والصالة على حبيبه...  
Allah (c.c.) her türlü inayet için insanlar arasından 
onu özel olarak seçmiştir. 

  .الذى خ ص ه  م ن  بينهم ل صنوف  العنايات  

Onu en yüce mertebelere ve en ileri gayelere 
yükseltmiştir. O; 

  .ور ق اه إىل أعل ى مدارج  ال معارج  وأق ص ى الغايات  

Keramet tacını giymiş Muhammed’dir.   حممد  ال م تو ج  ب ت اج  الكرامة.  
Kıyamet günü şefaat eden ve şefaati kabul gören …   الش فيع  ال م شف ع يف يوم  القيامة.  

                                                                 
41  Yûsuf 12/6. ayete telmih vardır. 
42  Rahmân 55/3-4. ayetlere telmih vardır. 
43  Hac 22/75. ayete telmih vardır. 
44  Bakara 2/151; Nur 2421. ayetlere telmih vardır. 
45  Nisâ 4/165. ayete telmih vardır. 
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“Sen olmasaydın…”46 hitabıyla şereflenmiş…   ل و ال ك  (ال م شر ف  بتشريف...(  
“Biz seni (şu gayenin dışında) göndermedik”47 
hitabıyla onurlandırılmış 

  )و م ا أ ر س ل ن اك  (ال م كر م بتكرمي  

Nimet/cennet ehli için sunulmuş bir hediye…   هل  النعيم   .ال م ن وش  أل 
“Sen yüce bir ahlak üzeresin”48 erdemiyle 
özelleşmiş… 

  )و إ ن ك  ل ع ل ى خ ل ق  ع ظ يم  (ال مخصوص  بفضل  

İlahi/manevi hakikatlerin simgelerinin farkında 
olan… 

  .ال م ط ل ع  على ر موز  ح قائ ق  الال هوت  

İnsan tabiatının basit kırıntılarından 
soyutlanmış…49 

ق  الناس وت     .ال مجر د  عن خسائس  ل واح 

Arzusunu yükseltmek için Allah’a (c.c.) yönelen… م ت ه إىل اهللا   .ال م توجه  ل س م و  نـ ه 
İdealini yüceltmek için O’nun dışındakilerden yüz 
çeviren… 

و اه     .ال م ع ر ض  ل ع ل و  مه  ت ه ع م ا س 

Arzusunu/gayesini istemek için “belki” ve “keşke” 
ifadelerini kullanmayan… 

  .الت ار ك  ب طلب  ال م ر ام  ب ل ع ل  و ل ي ت  

“Attığın zaman sen atmadın”50 hitabıyla işaret 
edilen vahdet makamında karar kılmış… (Böyle bir 
peygambere salat-u selam olsun) 

دة  ال م شار  إليها  ب ـم ا "ال م ت م ك ن  يف م قام  الوح 
  ".ر م ي ت  إ ذ  ر م ي ت  

  

                                                                 
46  Şeyhzâde bu ifadesiyle bir hadîs-i kudsîde yer alan “  ل و ال ك  ل م ا خ ل ق ت  ا أل ف ال ك/Sen olmasaydın bu âlemleri 

yaratmazdım” ifadesine atıfta bulunmuştur. Bu hadisin kaynağı için bk. İsmail Muhammed Aclûnî, 
Keşfül-hafâ, (Kahire: Mektebetü’l-Kudsî, 1351/1933), 2: 164, (2123). Aliyyü’l-Kârî, bu “Levlâke …” 
ifadesinin yer aldığı hadisin mevzû olduğunu ancak mana bakımından sahih olduğunu zikretmiştir 
[Aliyyü’l-Kârî, Zayıf Hadîsleri Öğrenme Metodu (Mevzûât), trc. Ahmet Serdaroğlu, (İstanbul: İlim 
Yayınları, 1986), 99]. Zira Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve elçisidir. Kâinat 
onun için, onun hatırına yaratılmıştır. Tasavvufta ve Edebiyatta pek çok şair bu konuyu şiirlerine 
konu edinmiştir. Bk. Adem Çalışkan, Fuzûlî’nin Su Kasîdesi ve Şerhi, (Ankara: DİB Yayınları, 1992), 
48-49, 107-108. 

47  Bununla Enbiyâ 21/107. gibi ayetlere işaret etmiştir. Tam yedi ayette   و م ا أ ر س ل ن اك ifadesi geçmektedir. 
48  Kalem 68/4. 
49  İlerde de görüleceği üzere bazılarına göre bu ifadeler onun yüceliğini, sıradan insanlardan farkını 

anlatmak için kullanılmıştır. Bazılarına göre de bu ifadeler onu beşeriyet makamından ulûhiyet ve 
rubûbiyet makamına taşıdığı için tehlikeli ifadelerdir. Fakat hemen devamındaki ifadeler müellifin 
Hz. Peygamberi asla ilahlık makamına çıkarma niyetinde olmadığını, ona Allah dememek kaydıyla 
yüceltmeye çalıştığını göstermektedir. 

50  Enfâl 8/17. Müellif burada aslında kulun bütün irade ve gücünü Allah’tan aldığına işaret etmektedir. 
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Şeyhzâde Allah’a (c.c.) hamd edip onu çeşitli özellikleriyle överek peygamberi-
mize (s.a.v.) salat ve selam getirip onu da ayet ve hadislerden aldığı ilhamla övdükten 
sonra sahabeye ve ardından gelenlere de dua etmektedir. Ancak yine sahabenin 
üstün özelliklerini peygamberimizden (s.a.v.) aldığına dikkat çekip ayetlerle ve 
tasavvufi yorumlarla onu anlatmaktadır.51 

7. Mukaddimenin Kalan Kısmı 

Mukaddimenin kalan kısmını ise Arapçası olmadan sadece tercümesini arz 
ediyoruz: 

Arzu ve enaniyetlerin peşinden “keşke” ve “umulur ki” gibi ifadeleri terk eden, 
“Attığın zaman sen atmadın”52 sözleriyle işaret edilen “vahdet makamı”na yerleşen 
(Peygamber’dir). İyiler topluluğu ehline ve seçkin ashabına (da salat ve selam olsun). 
O sahabe ki, hakkın hüccetini ayakta tuttular, şer’in yollarını aydınlattılar ve kat’î 
delillerin yolunu açıkladılar. İmanı kesin delillerle ortaya koydular. Din-i İslam’ın 
akâid temellerini attılar. Yakînî bilgiye ulaşan ârifliğin ilkelerini perçinlediler. Daha 
sonra, sevgilinin kokusuyla hoş vakit geçirenlere, efkârlı kalbin yaralarıyla içlenenle-
re, bunun sonucunda da; âşıklar bahçesinden muhabbet kokusunu koklayanlara ve 
arzu havuzlarından saf sevginin tadına bakanlara, gözbebeklerinin kadehleriyle hayâ 
pınarından kana kana içenlere, neşve elleriyle iç âlemlerinde sır olarak gizlenmiş 
olan perdelerin açıldığı kimselere... Yine Allah’ın bilgi kapılarını kendilerine arala-
dığı, basiretleriyle iç âlemlerindeki engeli ortadan kaldırdığı, kendilerine en çok 
arzulanan nimetlerini bahşettiği, rahmet bulutlarını gönderdiği, cömertlik dalgala-
rını üzerlerine döktüğü ve kendilerine nimetlerini boca ettiği kimselere şu husus gizli 
değildir: 

Zor olan erdemlere ulaşmak, örnek ahlaka sahip olmak, yüce sıfatlara ulaşmak 
ve yüce makamların zirvelerine yükselmek isteyenlerin “yüce bir ahlak üzere”53 
yaratılana uymaları gerekir. O, dosdoğru yola iletmek, iyilik ve cömertlik vasıflarını 
toplamak, “ تـ ع ل م   ت ك ن   مل    م ا و ع ل م ك    /senin bilmediklerini sana öğretti”54 sırrının taşıdığı 

                                                                 
51  Şeyhzâde, Şerhu Kasideti’l-burde, 3-4. 
52  Enfâl 8/17. 
53  Kalem 68/4. 
54  Nisâ 4/113. 
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sanatları ortaya çıkarmak için gönderilmiş olan evvelîn ve âhirînin seyyidi (öncekile-
rin ve sonrakilerin efendisi) Muhammed’ (s.a.s)dir.55 O peygamber iken Âdem, su ve 
çamur arasında56 bulunuyordu. Daha Âdem ortaya çıkmadan O’nun üstün şerefi 
vardı. Yine O’nun isimleri Âdem’den önce arş-ı âlâda yazılıydı. Peygamberler, O’nun 
gönderilişiyle müjdelendi.57 Hiçbir peygamber yoktur ki, “Ahmed” adını zikretme-
sin.58 Yemin olsun ki, ahadiyyet makamına muhabbet bağıyla bağlanan ve Muham-
medî ahlaka uymak için kolunu sıvayıp var gücüyle çabalayanlar saf yüreğiyle ilâhî 
muhabbet mertebesini elde eder. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

اهللا حي  ب ب ك م   فا ت ب عوين   اهللا   حت  ب ون   ك ن ت م   إن   ق ل   “ ... / De ki; eğer Allah’ı seviyorsanız bana 

uyun ki Allah da sizi sevsin…”59 

İlmiyle parlak fikirleri kuşatması ve anlama yetisiyle tertemiz nefisleri onurlan-
masından anlaşılıyor ki; Hz. Peygamber’e tabi olmak, O’nun izinden gitmek, O’nun 
ahlakıyla ahlaklanmak ve nurlarıyla aydınlanmak, ancak O’nun ahlakının anlaşıl-
ması, sırlarının keşfedilmesi, karakterinin idrak edilmesi ve aktardığı haberleri anla-
mak ile mümkündür. Ne mutlu fikirler meydanını sıfatlarına iftihar vesilesi yapan-
lara, düşünceler alanını da hasletlerinin yadigârı kılanlara! İlahî kitaplarda geçen 
nebevî ahlakın güzelliklerini yorumladıktan sonra, belagat erbabının sözdizimini 
takip eder, fasih konuşanların üsluplarını derinlemesine analiz edersin. Onlar, 
                                                                 
55  Şeyhzâde burada bu konuda varid olan hadislere telmihte bulunmuştur. Örnek: 
  “ ...ر  أنا سي د  الن اس  يوم  القيامة  وال  فخ  : قال  الن يب    / Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: Ben mahşer günü 

insanların efendisi olacağım, bundan daha büyük övünç de olamaz…”, Hâkim en-Nîsâbûrî, el-
Müstedrek, 1: 83; İbn Hibbân, Sahîh, 14: 381. Benzer manalardaki diğer hadisler için bkz.: Müslim, 
“Fezâil” 4223; Tirmizî, “Menâkib”, 3616; İbn Huzeyme, “Tevhîd”, 2: 593; Taberânî, el-Mu’cemu’l-
evsat, 9: 2. 

56  Bu konuya işaret eden hadis, farklı lafızlarla şu kaynaklarda yer almaktadır: Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, 34: 202 (20596); Tahâvî, Şerhu Müşkili’l-Âsâr, 15: 231; Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, 
2: 665, Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 8: 228; Taberânî, el- Mu’cemu’l-Kebîr, 20: 353. Ancak bu hadisin 
sıhhati noktasında bir takım tartışmaların olduğunu burada belirtmekte fayda vardır. Öreğin 
Sehâvî, bu hadisin isnadının ‘kavî’ olduğunu belirtirken (Muhammed b. Abdirrahman es-Sehâvî, el-
Ecvibetu’l-mardiyye fîmâ suile’s-Sehâvî ‘anhu mine’l-ehâdîsi’n-nebeviyye, thk. Muhammed İshak, 
Muhammed İbrahim, (Riyâd: Dâru’-râye, 1418/1997) 1: 167), İbn Teymiyye, bu manadaki 
hadislerin batıl ve asılsız olduğunu ifade etmiştir (Ahmed b. Abdi’l-Halîm İbn Teymiyye, 
Mecmûu’l-Fetâvâ, (Riyâd: Vizâretu’ş-şuûni’l-İslâmiyye ve’d-da’ve, 1425/2004) 2: 147). 

57  Âl-i İmrân 3/81. ayetlere telmih vardır. 
58  Saff 61/6. 
59  Âl-i İmrân 3/31. 
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hakkında “İsmet” sıfatının sabit olduğu Hz. Resûlüllah’ın güzel ahlakını (şemâil) 
açıklayarak, hikmetle desteklenmiş O sevgilinin fezâilini zikrederek kıymetli 
makalelerini süslemiş ve inci gibi ibarelerini ortaya koymuş oldular. O, karanlığı 
yaran, alnı parlak, Tevrat ve İncil’de adı geçen, okuma yazma bilmeyen (ümmî) 
Peygamber’dir.60 Onlar (fasih ve beliğ kimseler), eserlerinin neşri sırasında O’nun 
iftihar edilesi menkıbelerini de yayabildikleri kadar yaymışlar ve O’nun dünya ve 
ahirete ait mertebelerini keşfetmek suretiyle şiirlerine yüksek paye katmışlardır. 

Sonra (meşhur bir şair) seçilmiş Peygamber’in onayını da alan övgüler ve 
şiirleri seçti. Onun şöhreti kıtaları ve âfâkı aştı. Namı en ücra belde ve şehirlere 
ulaştı. İşte bu; Hz. Peygamber’in adaşı olan Muhammed Bûsîrî’nin, Peygamber’i 
övme konusunda, manaların inci dizgilerini, nazenin gelinler için örülmüş gerdan-
lıkların en güzellerini dizer gibi nazmedip güzel, süslü ibarelerle ve zarif istiâre 
sanatlarıyla nazmettiği meşhur Kaside-i burde’dir. Ardından Hz. Peygamber’in o 
kasideyi kabul ettiğine dair bilgi rüzgâr gibi yayıldı. 

Şöyle rivayet edilir: Kalbi ile gözbebekleri arasındaki yol ayırımına kendini 
adayan kasidenin yazarı, felç olur. O bu vaziyetteyken ısrarla (inatla) kasideyi naz-
metmeye çalışır. O günlerde insanlardan ona destek olup onu mutlu edecek kimse de 
yoktur. Beşerden kopuk, yerleşim alanından uzak bir mağaradadır. Bunun üzerine 
“mağaradayken iki kişiden ikincisini”61 (Hz. Peygamber’i) methetmeye başlar. 
Günler geçmesine rağmen cazibesini hiç kaybetmeyen, aylar ve yıllar geçmesine 
rağmen dikkat çekiciliğini yitirmeyen,62 onun taze dalına en ufak bir solgunluk 
ilişmeyen, ışık saçan ay misali ve parlak nuru sönmeyen kaside bitince, Rasul-i 
Ekrem’in huzurundayken derhal Allah’a secdeye kapandı. İki gözü iki çeşme ve 
inleyen kalbiyle içten ve gönülden yalvararak şöyle dedi: 

  

                                                                 
60  A’râf 7/157-158. ayetlere telmih vardır. 
61  Burada Tevbe suresi 40. ayete telmih vardır. 
62  Tirmizi, “Sevâbu’l-Kur’ân”, 14: 2908. 
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Ey yaratılmışların en hayırlısı! Ölüm geldiğinde benim senden 
başka sığınacak kimsem yoktur. 

ر م   يا   ب ه أل وذ   م ن   مايل اخل  ل ق   أك 
وا ك   ا د ث نـ ز ول   ع ن د   س    الع م م   احل 

Kerîm olan Allah, kıyamet gününde muntakim ismiyle tecelli 
edince, ey Allah’ın rasûlü bana şefaat etmekle senin rütbene asla 
noksanlık gelmez. 

  يب جا ه ك   اهللا   ر س ول   ي ضيق   و ل ن  
م   جت  ل ى الك رمي   إذ     م ن ت ق م   باس 

Şüphesiz dünya ve ahiret senin cömertliğinden 
Levhin ve kalemin ilmi de senin ilmindendir.63 

ا   الد ن يا ج ود ك   م ن   فإن   و ض ر  
 و ال ق ل م   ال لو ح   عل م   ع ل وم ك   و م ن  

Sonra Hz. Peygamber’in cömertliğinin esintisinden almak için O’na kasideyi 
sonuna kadar okudu. 

Ardından kulların Rabbi, uyanık olan gözlerine uyku saldırısı musallat etti. 
Üzerine Cenab-ı Mutlak’ın fazl-u kereminin sel gibi akmasıyla, “beni (rüyada) gören 
Hakk’ı görmüştür”64 sözlerinin sahibi, Habib-i zî şân Efendimizi rüyasında gördü. 
Efendimiz ayalarıyla hasta olan azalarını hafifçe meshetti. Nefsinde var olan yarasına 
sürülen el gibi… İmam, her tarafı sağ salim olarak uyandı. Bu rüyayı arz etmek eme-
liyle Hz. Peygamber’in huzuruna yöneldi. O makamı aydınlatana salat ve selam 
olsun. Birden karşısına “Sıddîk” diye tanınan, kesin olarak kutub diye hakkında 
tanıklık edilen, Medine’den koparak Allah’a yönelen Şeyh Ebû Recâ çıktı. Bolca 
yağmurlarla bereketlenen zengin bir bahçe gibi Allah o beldeye (Medine’ye) bereket 
versin. Şâir -yüce Allah ona cemaliyle müşerref eylesin- şöyle dedi: Şeyh şöyle dedi: 
“Ey Muhammed belağatli hatipleri aciz bırakan fasih ve parlak kasideni getir. O 
kasidenin belağati, en has Arapların bile dilini bağlamıştır. Bu has Araplar, Adnan’ın 
gözdeleri olup bu kasidenin parlaklığıyla aydınlanırlar. Kahtan’ın medarı iftiharı 
olup onun kesin delillerini kabul ederler.” 

Ben de şöyle dedim: Ey bütün ümmetin kutbu hangi kasideyi istiyorsun? 

O da dedi ki: Şu sözlerle başlayan kasideni: 

“Selem ağaçlarını mı, oradaki dostları mı andın da 
Gözbebeğin kanlandı, gözyaşın kırmızı aktı”.65 

                                                                 
63  Kaside-i burde, 153-154-155. beyitler. 
64  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3: 269; Dârimî, Sünen, Ru’yâ, 4; İbn Hıbbân, Sahîh, 13: 416-417. 
65  Kaside-i burde, 1. beyit 
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Dedim ki: “Ey Ebû Recâ nerden ezberledin bunu? Hâlbuki ben bu kasideyi 
buraya gelene kadar kimseye okumadım daha?” 

Dedi ki: “Dün rüyamda büyük bir kalabalıkla beraber, azamet ve ihtişam içeri-
sinde risâletin sahibini (Hz. Rasulüllah’ı) gördüm. Sen de o an şu kasideni arz etmek 
için tevazu içinde O’na geldin. Hz. Peygamber de seni keyif ve sevinçle karşıladı. 
Övgülerin karşısında misafirlere gösterilen güler yüz gösterdi. Sana okumana izin 
verince sen onu okuyordun, onun da yüzünde mutluluklar beliriyor ve kasideden 
hoşlanarak rüzgârların tatlı esintileriyle meyve dolu dalların hareket etmesi gibi 
hareket ediyordu. Bitirmeye doğru yaklaştığında ise tekrar kasidenin başından aldın. 
Bittiğinde tekrar en başından okudun. Bu söylediklerim gördüklerimden ibarettir.” 

“Burde(hırka)”nin Hz. Peygamber’den imama ulaşması olayı meşhurdur. Bere-
ketinin yansıma hikâyesi ise yazılan kitaplardan müşahede edilmektedir. Kasidenin 
hayret verici şöhreti çoğu insanlar tarafından bilinmektedir. Bundan dolayı onu fazla 
övmeye ve sözü uzatmaya gerek yok. Kalemlerin onun menakıbını yazmakta aciz 
olduğu, dillerin ondan bahsetmesinin pek mümkün olmadığı gerçekliği karşısında 
onun problemli yerlerini açıklayacak, anlaşılmayacak yerlerini anlaşılır kılacak, 
kapalı ve gizli kalmış yerlerini beyan edecek, garip kelimelerini sadeleştirecek henüz 
bir şerh ve esrarını keşfedecek bir tefsir, ne de üstündeki perdeyi kaldıracak bir takrir 
yazılmadı. 

Tertemiz nefislerin onu öğrenmeye gayret ettiğini gördüm. Onun kârından 
istifade etmeye çalışan parlak zihinlerle karşılaştım. Rağbet edilmesi ve üstünde 
durulması gereken bir kaside olduğunu, istek ve talebin ona doğru yoğunlaştırılması 
gerektiğini gördüm. Bazı zeki dostlarımdan ve insanlar arasında mahir olup güveni-
lir kimselerden talep geldikten sonra, o kasidenin özlü cümlelerini açıklayacak, 
karışık kelimeleri anlaşılır kılacak, mücmel lafızları tafsil edecek, muğlak yerleri 
açacak bir şerh yapmaya başladım. Onun lafızlarını tashih etmek, manalarını ayırt 
edebilmek için üstün bir gayret sarf ettim. Allah’a hamd olsun ki dışı, yakut levhalar 
üzerine altın süslemelerle layık bir şekilde meydana geldi. İçi ise melekût halkının 
yanaklarına nur ile çizilmeye layık bir hale geldi. Eninde de sonunda da Allah’a 
hamd olsun. Yıldızlar bir inci gerdanlığı (bir şiirin mısraları) gibi dizildiği sürece 
Resûlüne salat olsun. 
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8. Şeyhzâde’nin Şerhi ve Metodu 

Şeyzâde giriş kısmının sonuna doğru Kasîdenin yazılış sebebi ve özelliklerini 
anlatmıştır.66 Ardından da şerhte takip ettiği metodu izah etmiştir. Şeyhzâde bizzat 
kendi metodunu şöyle açıklamıştır: 

“Bu Kasîdenin şerhine şöyle başladım; özet ifadelerini genişleterek, girift kısım-
larını çözerek, mücmelini tafsil ederek, kapalı kısımlarını açıklayarak şerh ettim. 
Lafızların tashihi, manaların tenkîdi için olanca gücümü sarf ettim. Allah’a (c.c.) 
hamdolsun… Zahiri altın harflerle yakut levhalar üzerine yazılmayı hak eden, batını 
melekût ehlinin yanaklarına nur ile çizilmeye layık olan bu şerh tamamlanmıştır.”67 

Şeyhzâde Kasîdenin müellifini överek beyitleri tek tek şerh etmeye başlar. İlk 
beyitlerde çok uzun edebî, dinî ve tasavvufî yorumlar yapar. İlk 5 beyitte oldukça 
geniş izahat yapar.68 

Şeyhzâde Kasîde-i burde’ye çok fazla değer ve kudsiyet atfettiğinden her 
beytinin, her cümle ve kelimesinin gramatik özelliklerini verir. Şiirin mısralarını tek 
tek açıklarken yer yer ayet ve hadislerden istişhad yapar, delil getirir. 

Bazen önce genel açıklamalar yapar, zihnin şiiri anlaması için o mısraın arka 
planını, o konuda bilinmesi gereken bilgileri verir, sonra da terkibi ilgilendiren ve 
cümlenin açıklamasını gerektiren hususları açıklar. Bazen de önce kelime ve terkip-
leri tek tek açıklar, kelimelerin lügat anlamlarını verir, terkiplerin belagat özellikle-
rini ve edebi yönlerini açıkladıktan sonra ilgili beyitten çıkarmış olduğu anlamı 
zikreder. 

Bu çalışmada bütün kasideyi ve beyitlerini tek tek ele alıp açıklayamayacağımız 
için sadece kısa ve öz açıklamaların yer aldığı birkaç beytin şerhini burada verip geri 
kalan kısımlarını okuyucuya ve işin uzmanlarına havale etmek istiyoruz. 

  

                                                                 
66  Şeyhzâde, Şerhu Kasideti’l-burde, 5-6. 
67  Şeyhzâde, Şerhu Kasideti’l-burde, 6. 
68  Şeyhzâde, Şerhu Kasideti’l-burde, 7-15. 
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Mesela 1. beyitte şair şöyle demektedir: 

م  * أم ن  ت ذ ك ر  جريا ن  ب ذي س ل م   ت  د م عا  ج رى  م ن  م ق ل ة  ب د    م ز ج 
E min tezekküri cirânin bi zî selemin, 
Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi demi. 
Selem69 ağaçlarını mı, oradaki dostları mı andın da 
Gözbebeğin kanlandı, gözyaşın kırmızı aktı 

İmam Bûsîrî’nin bu beytinde sorduğu soruyu Şeyhzâde şu şekilde açıklıyor: 

Ey ayrılık kederiyle müptela olmuş, hasret acısının ateşiyle yanan kişi, senin 
gözlerinden akan gözyaşlarının kanla karışmış olması Selem ağaçlarının orada 
bulunan dostlarının hatırlanmasından mıdır? İçin için ağlarken gözyaşlarının kanla 
akması dostlarını ve komşularını özlemenden midir? Evet, gurbete gidip uzaklaşan, 
lezzeti, malı ve mülkü geride bırakan kimse, dostlarına ve yakınlarına kavuşmayı, 
arkadaşlarıyla geçirdiği güzel anları hatırladığında gözleri kan ağlamaz mı, kalbi 
keder ve acı ile sızlayıp yanmaz mı?(...) 

Terkip ve kelime kalıpları ile ilgili izahatlar yapan Şeyhzâde’nin tahlilinden bir 
kısmını vermeyi uygun buluyoruz: ‘Zikr’ kelimesi zamme ile okunursa kalp ile 
yapılana, kesra ile okunursa dil ile yapılana işarettir. ‘Tezekkür’ ise unutma eylemin-
den sonra gerçekleşen hatırlama olayına denir. ‘Cîrân’ kelimesinin aslı ‘civrân’dır. 
Çünkü cîrân, ‘câr’ kelimesinin çoğulu olup onun da aslı ‘cevr’dir. Tezekkür kelimesi-
nin ona izafesi ize mastarın mef’ûlüne izafesi kabilindendir. ‘Selem’ (lâm harfinin 
fethasıyla) bir ağaç türüdür. Lâm harfinin kesralı okunması da rivayet edilmiş olup 
semâ’ (işitmeye dayalı) varyantıdır. ‘Zî selem’ topluca cîrân kelimesine sıfat olmakta-
dır. Anlamı şöyle olur: “Selem ağaçlarının bulunduğu mekânda bulunan…” Beytin 
başında bulunan ‘min’ ve ‘bi demin’ car harfleri sonra gelen ‘mezectu’ fiiline taalluk 
ederler. 

  

                                                                 
69  Selem: Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in ara sıra Medîne’de ashâbı ile sohbet ettikleri ağaçlık bir mevkîin 

adıdır. 
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6. Beyit 

 .به عليك عدول الدمع والسقم... فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت 
Fe keyfe tunkiru hubben bâ’de mâ şehidet 
Bihî aleyke ‘adûli’d-dem’ı ve’s-sekami. 
Gözyaşı ve hastalık senin hakkında iki adil şahit iken sevgini nasıl inkar edebilirsin?! 

Şeyhzâde bu beyitleri açıklarken şunları söyler: 

“Fâ” işaret edildiği üzere fasihtir. Bir önceki beyitteki şart cümlesine atıf için 
olma ihtimali de vardır. “Keyfe” hâldir, sanıldığı gibi mef’ûlün fih değildir. Bunun 
hâl olduğu da verilen cevaptan anlaşılır. Örneğin; 

“Zeyd nasıl geldi? Binekli mi yoksa yürüyerek mi? / ي ا؟  ”ك ي ف   ج اء   ز ي د ؟ أ ر اك ب ا أ م   م اش 

sorusuna “Zeyd binekli olarak geldi/ ج اء   ز ي د   ر اك ب ا” diye cevap verilir. 

Buradaki soru taaccüb/hayret ve zihnen uzaklaştırma içindir. Yani böyle olması 
gerekmez, demektir. 

“Hubben” kelimesi işin vehametini göstermek için nekra kılınıp tenvinli 
yapılmıştır. “Ba’de” zarfının amili “Tunkiru” fiilidir. “Mâ” edatı ya masdariyyedir ve 
“bihî” deki zamir “hubb” ile ilgilidir. Ya da “Mâ” ism-i mevsûl olup zamir de mâ’nın 
kendisine aittir. 

Buradaki “şehâdet” sağlam delil yerine kullanılan müstear bir isimdir. “‘Adûl” 
kelimesini zikretmesi ise şehadete ait bir terşîhdir.70 “‘Adûl” kelimesinin “dem’” ve 
“sekam” kelimesine izâfet(tamlama) yapılması ya “beyan” (açıklama) için veya “min” 
anlamındadır. Yani bu iki unsur yönünden istifade edilen dosdoğru adalet demektir. 
Ya da bundan maksat; farklı zamanlarda gözyaşı ve hastalığın gerçekleşmesi ve peş 
peşe gelmesidir. Denilmiştir ki: Muhabbetin (sevginin) şahidi; sürekli akan gözyaş-
ları, lezzeti engelleyen hastalık, sürekli bir meyil ve şaşkın bir kalp. 

O halde senin hakkında şahitlik yapan bunca olaydan ve bu alametler sende 
görüldükten sonra bütün bu dönemlerde sadece kendisine yönelip baş başa kaldığın 
kişiye olan sevgini nasıl inkar edebilirsin?!71 

                                                                 
70  Belagatte terşîh, istiare hususunda müşebbehun bihe uygun olan şeyin zikredilmesidir. 
71  Şeyhzâde, Şerhu Kasîdeti’l-burde, 19-20. 
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21. Beyit 

ر  أن  الس م  يف الد س م  * ك م  ح س ن ت  ل ذ ة  ل ل م ر ء  قا ت ل ة     .م ن  ح ي ث مل   ي د 
Kem hassenet lezzeten li’l-mer’i kâtileten 
Min haysü lem yedri enne’s-semme fî’d-desemi 
Nice tezyîn eder nefs öldürücü zehrini, 
Altun tasta hoş taâm içre sunarlar zehrini 

Şeyhzâde bu beyit ile ilgili şu açıklamayı yapar: 

“Nefis, çoğu kez kişiye lezzetlerden bazısını süslü gösterir. Fakat o esasen 
öldürücü bir zehirdir. Kişi, sevgi ve muhabbet ehliyse onun helaki güzel yiyecek ve 
tatlı uykudur.” Şeyhzâde şiirin irap yönüne de temas ederek şöyle devam eder: 
“Şiirin başında bulunan “kem” zarf olarak mahallen mansûbtur. Dolayısıyla mana 
şöyle olur: “Çoğu zaman güzelleştirir…” Şiirde geçen “Kâtileten” kelimesi “lezzet” 
kelimesine sıfat olur. “Hassenet” fiilinde gizli zamir ise “nefs” kelimesine raci’dir. 
“Li’l-mer’i” car ve mecruru, ya hassenet veya kâtileten kelimelerine döner. …”72 

24. Beyit 

ه م     .اك  الن ص ح  فا   م  اض  ا حم   و إن  مه   * ا و خا ل ف  النـ ف س  و الش ي طا ن  و اع ص 
Ve hâlifî’n-nefse ve’ ş-şeytâne va’sıhimâ 
Ve in hümâ mehadâke’n-nusha fe’t-tehimi 
Nefsin ile şeytana, ikisine isyan et! 
Kabûl etme öğüt verseler de, töhmet et.73 

Yukarıdaki beyti Şeyhzâde şöyle bir açıklar: 

“Mutlak manada muhalefetin anlamı isyandan daha geniştir. Zira isyan, emre-
dileni yapmama veya yasaklananı yapmaktır. Muhalefet ise muvafakatı terk etmektir. 
Dolayısıyla isyan, muhalefeti kapsar fakat muhalefet dendiğinde isyan anlaşılmaz. 
Şeytan kelime olarak ya fa’lâne vezninde olan “şâte” (‘helak oldu’ anlamında) ya da 
fey’âle vezninde “şetane” (‘uzaklaştı’) fiilleriyle bağlantılıdır. Beytin ikinci yarısında 
geçen “in” edatı bazen nükte için kullanılsa da asıl anlamı şüphe barındırır. “İzâ” 

                                                                 
72  Şeyhzâde, Şerhu Kasîdeti’l-burde, 47. 
73  Tühem: Töhmetler, suçlamalar. 



 İZMİTLİ MUHYİDDİN ŞEYHZADE’NİN ŞERHU KASİDETİ’L-BURDE ADLI ESERİ 265 

edatı ise kesinlik ifade eden yerlerde kullanılır. Burada kullanılan “in” edatının 
nüktesi ise şeytan ve nefisten samimi bir nasihatın yapılması pek rastlanılmayan bir 
durum olduğudur. Bundan dolayı şüphe içeren “in” edatı kullanılmıştır. Nasihatın 
Şeytan ve nefisten gelmesi düşünülemez çünkü onlar insanoğlunun apaçık en büyük 
düşmanıdır. …”74 

36. Beyit 

م  * ه و احل  بي ب  ال ذي تـ ر جى  ش فا ع ت ه   وا ل  م ق ت ح    ل ك ل  ه و ل  م ن  األه 
Hüve’l-habîbü’l-lezî türcâ şefâatühû 
Li külli hevlin mine’l-ehvâli muktehımi. 
Hakkın Habibi odur şefaati umulur, 
Onunla def’ ederiz her korkuyu, elemi. 

Efendimize övgüler yağdıran Bûsîrî’nin bu beytini Şeyhzâde şöyle açıklamıştır: 

Habîb kelimesi fa’îl (فعيل) vezninde olup mef’ûl (مفعول) anlamı taşır. Şefaat 

( ة  ش فا ع   ) ise birinin bir başkasından üstünlük ve bağışlanma talebidir. Şöyle de 

tanımlanır: Bir kişinin bir başkasından hayır isteyip zulmü terk etmesini dilemektir. 
“Hevl (هول)” kelimesinin aslı ‘hâle-hû’ (هاله) fiilinin taşıdığı: ‘onu korkuttu’ anlamın-

dadır. Hevl kelimesi mastar olup ya ism-i fâil veyahut ism-i mef’ûl anlamı taşımakta 
olup ‘zor iş’ manasına gelir. İktihâm (اقتحام) kelimesinin anlamı da sözlükte bir yere 

şiddetle girmektir. “Li külli” ifadesinde bulunan lâm harfi ya türcâ (  تـ ر جى) ya da şefaat 

( ة  ش فا ع   ) kelimesine dönmektedir. Hz. Peygamber’e “habîb” sıfatının verilmesi hem 

kitap hem de sünnetle sabittir. Keşşâf adlı eserin sahibi (Zemahşerî)’nin de ifade 
ettiği gibi, Allah’ın habibi olduğunu Duhâ suresi 3. ayetten75 anlayabiliyoruz. Kişiler 
arasında şu üç şeyden birinin cereyan etmesi kaçınılmazdır: Terk etmek, darılmak ve 
sevmek. İlk ikisi ortadan kalktığına göre geriye muhabbet kalır ki bu da Hz Peygam-
ber’in Allah’ın habibi (Allah’ın sevgilisi) olduğu anlamına gelir. İbn Abbâs’tan 
rivayet edilen bir Hadis-i şerifte: Efendimiz sahabe-i kiramın kendi aralarında; Hz. 
İbrahim’in halîlullah (Allah dostu)76 olduğunu, Hz. Musâ’nın kelîmullah (Allah’la 

                                                                 
74  Şeyhzâde, Şerhu Kasîdeti’l-burde, 53-54. 
75  “Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.” Duhâ, 93/3. Âl-i İmrân suresi 31. ayette de bu 

duruma işaret edilmiştir. 
76  Nisâ 4/125. 
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konuşan)77 olduğunu, Hz. İsâ’nın kelimetüllah ve ruhuh (Allah’ın kelimesi ve ruhu)78 
olduğunu, diğer bazıları ise Hz. Âdem’in Allah tarafından özel seçildiğini söyledikle-
rini duyduğu ve bunun üzerine Hz. Rasulullah’ın: “Ben de Allah’ın habibiyim (sevgi-
lisiyim) buyurduğu rivayet edilmiştir.”79 

Şeyhzâde baştan sona yerine göre daha kısa ve yerine göre de daha uzun 
açıklamalarla bu metotla Kasîde-i Burde’nin beyitlerini izah ve şerh etmeye çalışır. 
Daha çok tartışmalara konu olan son bölümlerden birkaç beytin şerhini de burada 
örnek olarak sunmak istiyoruz: 

Mesela “Nedamet ve Ümit” bahsinde yer alan 146. beyitte şair şöyle der: 

146. Beyit 

 .حممدا وهو أوىف اخللق بالذمم.... فإن يل ذمة منه بتسميىت
Fe inne lî zimmeten minhü bi tesmiyetî 
Muhammeden ve hüve evfe’l halkı bi’z-zimemi. 
Şüphesiz bana Muhammed adının verilmesi sebebiyle benim ondan yana bir 

himayem vardır. O ise, yaratılanlar içinde sözünü yerine getirenlerin en vefalısıdır. 

Şeyhzâde bu beyti açıklarken yine tek tek kelimelerin izahını yapar, cümleyi 
daha iyi anlamamıza yardımcı olacak gramer bilgileri verir. Sonra da kaynağını 
zikretmeksizin “İsmi Muhammed olanların cehennem azabından kurtulacağına” dair 
bir hadis nakleder. Bu nedenle genelde İslam âlimlerinin isimlerinde “Muhammed” 
kelimesinin yer aldığına dikkat çeker.80 Fakat aynı hadisi veren Harputî de Şeyhzâde 
de herhangi bir kaynak belirtmez. Amaçları şiirin daha kolay ve daha güzel anlaşıl-
ması ve Arap edebiyatına bir katkı sunmak olduğu için –belki bu konuyla ilgilenecek 
kişiler zaten bilir düşüncesinden hareketle- ne ayetlerin Kur’ân’da geçtiği yerler ne 
hadislerin ne de bunların dışında alıntı yapılan herhangi bir şiir veya başka bir sözün 
kaynağı verilmez. 

  
                                                                 
77  Nisâ 4/164. 
78  Nisâ 4/171. 
79  Şeyhzâde, 76-77. 
80  Abdülhamid Hamdi b. Ömer Naimi b. Ahmed Harpûtî, Asidetü’ş-şehde Şerhu Kasideti’l-burde 

(Haşiye: Şeyhzâde, Şerhu Kasîdeti’l-burde), (İstanbul: Hacı Muharrem Efendi Matbaası, 1311/1893), 
214. 
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Kasîde-i Burde’nin Eleştirilen Bazı Beyitlerini Şeyhzâde’nin Şerh Etme Tarzı 

Busîrî’nin Kasîde-i Burde’sine karşı zaman zaman bazı eleştiriler de yapılmış-
tır.81 İbn Teymiyye’den itibaren Selefîler 33, 109, 152 ve 154. vb. beyitlerde şairin Hz. 
Peygamber’i övgüde aşırı gittiğini ileri sürerek Kasîdeyi eleştirmiş82 ve okunmasının 
bid’at olduğunu iddia etmişlerdir.83 Bûsîrî’nin yaşadığı ortam, kimliği ve kişiliğine 
dair yapılan eleştirilerden ziyade84 asıl Peygamberimiz’i (s.a.v.) överken aşırı kaçan 
bazı mısraları/beyitleri eleştirilmiştir.85 

Şeyhzâde’nin bu konudaki tavrına dikkat çekmek için önemli mısralardan bir 
kaçını zikretmek isteriz. Şeyhzâde Kasîde-i Burde’ye herhangi bir eleştiri getirmeksi-
zin onda söylenen her beyti Arapça ve dini bilgisiyle olabildiğince izah edip anlama-
ya ve anlatmaya çalışır. 

Mesela 147. beyti ele alalım: 

 ٨٦.فضال وإال فقل يا زلة  القدم... معادي آخذا  بيدي إن مل يكن يف 
İn lem yekün fî meâdî âhızen biyedî 
Fadlen ve illâ fe kul yâ zellete’l-kademi. 

                                                                 
81  Onu eleştirenlerden biri de Alevî b. Abdulkadir es-Sekkâf’ın yazdığı Kırâetun fî Burdeti’l-Bûsîrî ve 

şi’rihi, adlı eserdir (1428/٢٠٠٧ yy.). Küçük hacimli bu eser de Bûsîrî ve onun övenleri tenkid için 
yazılmıştır. 

82  Kaya, “Kasîdetü’l-Burde”, 24: 569. 
83  Ebû Batîn, Abdullah b. Abdurrahman b. Abdullah b. Sultan b. Hamîs (ö. 1282/1865), er-Raddu 

ale’l-Burde, thk. Ebu Abdi’l-A’lâ Halid Muhammed, (Kahire: Dâru’l-Âsâr, 1423/ 2002). 
84  Ebû Batîn; Bûsîrî’nin, şairlerden biri olup ilim ehlinden olmadığını, Ebû’l-Hasen eş-Şâzelî’nin 

kurduğu Şazelî tarikatına mensub olduğunu belirterek daha baştan şaibeli olduğunu ifade etmiştir. 
(Ebû Batîn, er-Raddu ale’l-Burde, 4). 

85  Reddiyeye göre en başta Kasîde-i burde’nin çıkış sebebi ve kaynağı problemlidir. Senedi vs. 
asılsızdır. Akıllı bir müslüman senedinin sıhhati ispatlanmamış bu tür hurafe haberleri kabul 
etmemelidir. Burada senedin ve ravinin tenkidine dair uzun bilgi verecek değiliz ancak dinin aslının 
bu olduğu unutulmamalıdır. (Ebû Batîn, er-Raddu ale’l-Burde, 5). 

86  “er-Raddu ale’l-Burde” yazarı 147. beytin devamını şu şekilde vermektedir: 
 .ومنقذي من عذاب اهللا واألمل..إن مل تكن يف معادي آخذا  بيدي

“Eğer kıyamet günü lütfedip elimden tutmazsan ve beni Allah’ın azabından, elemden 
kurtarmazsan…”  

 Bunu sunduktan sonra da şirk diye niteler ve eleştirir. Çünkü bu şefaatin de ötesinde bir şeydir. 
Allah’tan (c.c.) başka kurtarıcı da olamaz. Buna dair de Yasin 36/23. ayeti delil getirmektedir. (Ebû 
Batîn, er-Raddu ale’l-Burde, 14). Ancak biz Kasîde-i burde’nin elimizdeki basılı nüshalarında beytin 
bu şeklini bulamadık. 
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Eğer kıyamet günü lütfedip elimden tutmazsa, (o zaman sen bana) şöyle de: 
“Ey ayağı sürçen zavallı nerdesin?!” 

Kasîde-i Burde eleştirmenlerince bu beyit inanç açısından tehlikeli bulmaktadır. 
Zira her ne kadar bu beyti yazan ve savunanlar Hristiyanlar gibi peygamberlerine 
ilah demeseler de bu beyitlerde Peygamberimiz’e tanınan yetkiler ve ondan bekle-
nenler ilahlık ve rablık makamından beklenen şeylerdir.87 

Şeyhzâde bu tür tartışmalara girmeden ilgili beyitteki kelimeleri anlamaya yöne-
lik şu açıklamaları yapar: Bu beyitlerdeki “me’âd” kelimesiyle ölüm anının ve sonra-
sının kastedildiğini, “elinden tutma” ifadesinin ona yardım anlamına geldiğini, 
“biyedî” kelimesindeki bi harf-i cerrinin zâid olduğunu, “fadlan” kelimesinin temyiz 
olduğunu, “zelletu’l-kademi (ayak kaymasının)” helak olmak anlamına geldiğini… 
“fe kul” ifadesinin şart edatının cevabı olduğunu vb. gramer konularını açıklar. “Fe 
kul” kelimesinden önceki “İlla” kelimesinin ya “İn+Lâ”dan meydana gelmiş bir şart 
edatı veya Harpûtî’nin de dediği gibi Tevbe suresinin 10. ayetinde geçen “illen” 
kelimesi olup ahid ve sözleşme anlamına geldiğini, bunun da mana bakımında sahih 
olduğunu belirtir.88 

                                                                 
87  Kasîde-i Burde’ye reddiye yazan müellif; Kur’an-ı Kerim’de müşriklerin şefaat inancını reddeden 

ayetlerden bir kısmını (Zümer 39/3; Yûnus 9/18, 31; Mü’minûn 23/84-85) sıralayarak 
Peygamberimiz’den (s.a.v.) bu şekilde yardım istenilemeyeceğini, Allah (c.c.) ile kul arasına aracı 
koyanlar hakkında daha farklı ayetleri (Secde 32/4; En’âm 6/51; Sebe’ 34/22-23; İsrâ 1756-57; Âl-i 
İmrân 3/80) sıralayarak melekleri aracı kılmanın bile icma ile küfür olduğunu belirtmektedir. (Ebû 
Batîn, er-Raddu ale’l-Burde, 15-17) Dolayısıyla Peygamberimiz (s.a.v.) gibi ölümlü ve ölmüş 
birinden de bu tür aşırı istekler istenemez. Bunlar ancak ilah ve rabden istenir. “Kral ve 
yöneticilerden direkt bir şey istenemez, bazı aracılar gerekebilir” diyerek peygamberimizin (s.a.v.) 
aracı olduğunu savunanları da müşebbihe sınıfına benzeten müellif Tevbe 9/31; Nûr 24/52 vb. 
ayetlerle onlara cevap verir. Özellikle Nûr 24/52. ayette Allah (c.c.) peygamberimize itaati de 
emrederken sadece Allah’a karşı saygı duyulup, ürperti duyulmasını şart koşmaktadır. (Ebû Batîn, 
er-Raddu ale’l-Burde, 18). Yine “Siz Peygamberimiz’i (s.a.v.) küçümsüyorsunuz” diyenlere de 
müellif “Hayır biz Peygamberimiz’i (s.a.v.) küçümsemiyoruz, siz Allah’ı (c.c.) gerektiği gibi takdir 
edemiyorsunuz, illa ki inanç ve amelinize bir şirk bulaştırıyorsunuz…” diyerek Zümer 39/45; 
Mümin 40/12 gibi ayetleri delil getirmektedir. (Ebû Batîn, er-Raddu ale’l-Burde, 22). İlk bakışta bu 
müellifin şefaati inkâr etiği sanılsa da aslında müellif şefaati inkar etmiyor, peygamberimizin şefaat-
i uzma sahibi olduğunu kabul ediyor, lakin kafirler hakkında şefaatin olamayacağını (Secde 32/4; 
En’am 6/51, 70.), diğerleri hakkında da şefaatin izne tabi olacağını (Yûnus 10/3; Bakara 2/255) 
ayetlerle izah ve ispata çalışmaktadır. (Ebû Batîn, er-Raddu ale’l-Burde, 26-27). 

88  Şeyhzâde, Kasîde-i burde, 215. 
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Bütün bu gramatik yorumların manaya etkisini şöyle anlatır: Eğer ki o ölüm 
anında veya daha sonraki devrelerde elimden tutup bana yardım etmezse… Gerçi 
fazlı, keremi, ahde vefası buna müsaade etmez, mutlaka bana yardımcı olur… Velev 
ki farz-ı muhal, o bana yardım etmezse… İşte o zaman ey dinleyici sen bana “ey 
ayağı sürçen adam!” diyebilirsin… Peygamberimizin (s.a.v.) aslında rauf ve rahim89 
olup asla ümmetinin elini bırakmayacağını belirtmekle beraber bunun olması 
imkânsız bir ihtimali dile getirdiğini belirtir ve “ ت   ل ئ ن   ر ك  ب ط ن   أ ش   م ن   و ل ت ك ون ن   ع م ل ك   ل ي ح 
ر ين    eğer şirk koşarsan kesinlikle amelin iptal olur ve mutlaka hüsrana… اخل  اس 

uğrayanlardan olursun.”90 ayetindeki ifadeye benzer bir üslubun kullanıldığını 
belirtir. Çünkü peygamberler asla şirke düşmez, bu ayette sadece ümmetine bir ima 
vardır.91 Zaten bir sonraki 148. beyitte de onun kendisine sığınanı asla mahrum 
bırakmayacağını açıklar. Bu beyitte de tamamen kelime tahlilleri yaparak şiirin 
anlaşılmasını sağlamaya çalışır.92 

Peygamberimizi (s.a.v.) ilahlık mertebesine yükselttiği iddia edilen93 mısralar-
dan biri de “Dua ve Niyaz” bahsindeki şu beyittir: 

152. Beyit 

 .سواك عند حلول احلادث العمم.... يا أكرم اخللق مايل من ألوذ به 
Yâ ekrame’l-halki mâ liye men elûzü bihî 
Sıvâke inde hulûli’l-hâdisi’l-’amemi. 
Ey yaratılmışların en hayırlısı! Ölüm geldiğinde benim senden başka sığınacak kimsem 
yoktur. 

Bu beyitlerdeki ifadelerle sadece şefaat istenildiği düşünülse de “Ey yaratılmışla-
rın en hayırlısı! Ölüm geldiğinde benim senden başka sığınacak kimsem yoktur.” 
tarzı ifadeler tamamen Peygamberimiz’den (s.a.v.) yardım dilemektir. Oysaki 

                                                                 
89  Tevbe 9/128. ayete telmih vardır. 
90  Zümer 39/65. 
91  Şeyhzâde, Kasîde-i burde, 216. 
92  Şeyhzâde, Kasîde-i burde, 216. 
93  Ebû Batîn, er-Raddu ale’l-Burde, 6-7. 
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Peygamberimiz (s.a.v.) kendisi dua ederken; “ إ ل ي ك   إ ال   م ن ك   م ن ج ى وال م ل ج أ   ال   ./Ya Rab! 

Sana karşı yine senden başka sığınılacak hiçbir sığınak yoktur”94 demiştir.95 

Kur’ân’a göre asıl sığınılacak makam (melce) Allah (c.c.)96 olduğu halde bu 
beyitlerde sığınılacak kişinin Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu belirtilmiştir. Yine 
bunun devamındaki şu beyit de aynı mantıkla tenkit edilmiştir. 

153. Beyit 

 .إذ الكرمي جتلى باسم منتقم... ولن يضيق رسول اهللا جاهك بـي 
Ve len yedîka Rasülellâhi câhüke bî 
İzi’l-Kerîmü tecellâ bismi’l-müntekımi. 
Kerîm olan Allah, kıyamet gününde muntakim ismiyle tecelli edince, ey Allah’ın rasûlü 
bana şefaat etmekle senin rütbene asla noksanlık gelmez. 

Bu beyitleri şerh eden Şeyhzâde ise farklı bir değerlendirme yapmaktadır. Şairin 
mutlak manada peygamberimizden şefaat ve yardım istemediğini, onun vasıtasıyla 
şefaat için Allah’a sığındığını ifade etmektedir. Ancak yine de Şeyhzâde şiirin önemli 
bir edebi eser olduğuna inandığı için belagat konularını anlatırken ayetlerden 
örnekler vermekte, şairin buraya kadar Hz. Peygamberi üçüncü şahıs olarak överken 
152. beyitte ikinci şahıs olarak ona hitap etmeye başlamasını Fatiha suresinin 4. 
ayetindeki gaybetten hitaba (3. şahıstan 2. şahsa) geçiş tarzındaki iltifat sanatına 
benzetmektedir. Çünkü Fatiha’nın ilk üç ayetinde de Allah (c.c.); Âlemlerin Rabbi, 
Rahman, Rahîm ve din gününün sahibi diye övülürken 4. ayette birden “  وإ ي اك   نـ ع ب د   إ ي اك  
ت ع ني    Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz” tarzında hitap ن س 

ifadesi kullanılmıştır. 

Şiirin daha iyi anlaşılması için içinde geçen kelimeler ve gramer kuralları da 
yine nahvin inceliklerine göre izah edilmektedir.97 

  

                                                                 
94  Müslim, “Zikr” 56-58. (Bu, yatağa yatmadan önce yapılacak duanın bir kısmıdır.) 
95  Ebû Batîn, er-Raddu ale’l-Burde, 13. 
96  Tevbe 9/118; Şûrâ 42/47. 
97  Şeyhzâde, Şerhu Kasîdeti’l-burde, 218. 
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Bundan sonra aşağıdaki beyti inceleyelim: 

154. Beyit98 

 .ومن علومك علم اللوح والقلم... ف إ ن  م ن  ج و د ك  الد نـ ي ا و ض ر تـ ه ا 
Fe inne min cûdike’d-dünya ve darratehâ 
Ve min ulûmike ‘ılmu’l-levhi ve’l-kalemi. 

Şüphesiz dünya ve ahiret senin cömertliğinden,99 Levhin ve kalemin ilmi de senin 
ilmindendir. 

Burada Allah’ın izni olmadan o gün hiç kimse konuşamaz,100 o gün mülk onun-
dur101 vb. ayetlerle “Dünya ve ahiret senin keremindir” beyti eleştirilmektedir. 
Peygamberimiz (s.a.v.) o gün herhangi bir kimsenin cennete gitmesi için tasarrufta 
bulunamayacağı gibi yakın akrabaları ve kendisi için bile yetkili olmadığını102 bizzat 
kendisi bildirmiştir.103 

                                                                 
98  Burada aynı mantıkla incelenmesi gereken beyitlerden biri de 33. beyitte geçen şu ifadelerdir: 

 لواله مل خترج الد نيا من العدم... وكيف تدعو إىل الد نيا ضرورة من 
Ve keyfe ted’û ile’d-dünyâ zarûretü men 
Levlâhü lem tahruci’d-dünyâ mine’l-ademi 
Eğer ki kendisi olmasaydı, dünyanın yokluktan varlık alanına çıkamayacağı bir şahsın çektiği 

sıkıntı, onu dünyaya nasıl bağlayabilir ki?! 
 Bu beyitlerde de bütün mesele gelip “Levlâke… = Sen olmasaydın….” Kudsî hadisine 

dayanmaktadır. 
99  “er-Raddu ale’l-Burde” yazarı el-Feyyûmi’nin, el-Misbâhu’l-Münîr, adlı eserinden (s. 44) “جود/cûd” 

kelimesinin anlamını naklederek bunun çok korkunç bir ifade olduğunu, şairin bu ifadeyle 
dünyanın Hz. Peygamberin bağışladığı bir şey olduğunu iddia ettiğini söyler ki bu ilk müşriklerin 
bile ilah diye taptıkları putları hakkında söylemedikleri bir şeydir. Onlar putlarının Allah (c.c.) 
katında değer kazanmak ve ona yaklaşmak için bir aracı (Yunus 10/18; Zümer 39/3) olduklarını 
iddia etmekteydiler. Yoksa asıl yaratıcı ve rızık verenin Allah (c.c.) olduğuna inanmaktaydılar. 
Dolayısıyla Bûsîrî’nin bu ifadeleri tıpkı Hristiyanların Hz. İsa’yı aşırı şekilde yüceltmelerine benzer. 
(s. 12). 

100  Hûd 11/105; Nebe’ 79/38. 
101  Fâtiha 1/4; Furkân 25/26; Ğâfir 40/16; En’âm 6/73; İnfitâr 82/19; Hûd 11/123.  
102  “Yakın akrabalarını uyar!” [Şuarâ 26/214] âyeti inince, Resûlullah (s.a.v.) Kureyş kabilesini 

toplantıya çağırdı. Onlar da geldiler. Peygamber (a.s.) kimine genel, kimine de özel olarak şöyle 
hitâb etti: “Ey Abdüşems oğulları! Ey Ka`b İbni Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız! Ey 
Abdümenâf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız! Ey Hâşim oğulları! Kendinizi cehennemden 
kurtarınız! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız! Ey Fâtıma! Kendini 
cehennemden kurtar! Çünkü sizi Allah’ın azâbından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama 
aramızdaki akrabalık bağı sebebiyle sizinle ilgimi kesmeyeceğim.” (Müslim, “Îmân” 348, 351). 

103  Ebû Batîn, er-Raddu ale’l-Burde, 30-31. 
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Şeyhzâde bu tür tartışmalara girmez. Bu beyitlerin bir önceki 153. beytin izahı, 
tefsiri ve gerekçesi olduğunu belirterek şu şekilde kelime tahlilleri yapar: 

-cûd” kelimesinin; gerekeni, gereken kişiye gerektiği gibi herhangi bir karşı/جود“

lık ve maksat gözetmeksizin vermek anlamına geldiğini belirtir. Dünya ve ahiret 
birbirinden ayrı düşünülemeyeceği için ahiretin de onun ikramı olduğunu belirtir. 
Çünkü bu kâinatın asıl yaratılış amacı peygamberimizdir (s.a.v.). Nitekim bir hadîs-i 
kudsîde Peygamberimize hitaben “ ا أل ف ال ك   خ ل ق ت   ل م ا ل و ال ك   /Sen olmasaydın bu âlemleri 

yaratmazdım”104 diye hitap edilmiştir. Şeyhzâde buradan hareketle Hz. Muham-
med’in varlığın sebebi olduğunu ve varlığın, adeta onun bir ikramı olduğunu izah 
eder. Ya da bir muzâfın hazf edildiğini varsayarak dünya ve ahiretin hayrını elde 
etmenin onun kerem ve şefaatinin bir sonucu olduğunu belirtir. 

Şeyhzâde “Levhin ve kalemin ilmi de senin ilmindendir” kısmını izah ederken de 
ilmin gerçek anlamında olabileceği gibi “ma’lûmat/bilinen şeyler” anlamına da 
gelebileceğini belirtir. Yani Levh ve kalemden elde edilen bilgiler senin malumatındır 
demek olur. Şeyhzâde bir adım daha ileri giderek “Belki de Allah (c.c.) ona levh-i 
mahfuzdaki bütün her şeyi hatta daha da fazlasını öğretmiş, göstermiş ve bildir-
miştir. Çünkü levh ve kalem sonlu iki şeydir. Sonlu olanın sonlu olan tarafından 
ihata edilmesi caizdir. Bu da senin anlayışın ölçüsündedir” der. Ona göre peygambe-
rimiz (s.a.v.) beşeriyetten sıyrıldığı zaman ilahi nur ile her şeyi görmeye ve duymaya 
başlar. Ancak Şeyhzâde ihtiyaten şu ilave bilgiyi verir: Allah bildirmeden kimse bir 
şey bilemez, onun ilminden onun iradesi dışında kimse bir şey ihata edemez.105 
Zaten Allah (c.c.) “ م ة   ال ك ت اب   ع ل ي ك   الل ه   و أ نز ل   تـ ع ل م   ت ك ن   مل    م ا و ع ل م ك   و احل  ك  /Allah sana Kitab’ı 

ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir.”106 ayetiyle de buna işaret 
etmiştir.107 

                                                                 
104  Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, 2: 164, (2123); Aliyyü’l-Kârî, bu “Levlâke …” ifadesinin yer aldığı hadîsin 

mevzû olduğunu ancak mana bakımından sahih olduğunu zikretmiştir (Aliyyü’l-Kârî, Zayıf 
Hadîsleri Öğrenme Metodu, 99). Zira Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve 
elçisidir. Kâinat onun için, onun hatırına yaratılmıştır. Tasavvufta ve Edebiyatta pek çok şair bu 
konuyu şiirlerine konu edinmiştir. Bk. Çalışkan, Fuzûlî’nin Su Kasîdesi ve Şerhi, 48-49, 107-108. 

105  Bakara 2/255. 
106  Nisâ 4/113. 
107  Şeyhzâde, Şerhu Kasîdeti’l-burde, 219-220. Şeyzâde meseleyi bu şekilde halletmiş gözükürken 

Kasîdeî burde’ye reddiye yazan müellif, burada şairin peygamberimizi (s.a.v.) aşırı yüceltip, onun 
ilminin levh ve kalemdeki ilmin aynısının olduğunu dolayısıyla gaybı bildiğini söyleyerek yine 
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Şeyhzâde’nin şerh metodunu daha iyi anlamak için son bir iki beytin şerhiyle 
birlikte bu çalışmaya son vermek istiyoruz: 

“Dua ve Niyaz” bahsinde yer alan 155. beyitte şair der ki; 

 .إن الكبائر ىف الغفران كاللمم.... يا نفس ال تقنطى من زلة عظمت 
Yâ nefsü lâ teknati min zelletin ‘azumet 
İnne’l-kebâire fi’l-ğufrâni ke’l-lememi. 
Ey nefis! Büyük günahlardan dolayı Allah’ın rahmetinden ümidini kesme! Çünkü Allah’ın 
mağfiretine nisbetle büyük günahlar küçük günah gibidir. 

Şeyhzâde burada öncelikle niçin “Yâ” nida edatının kullanıldığını izah eder. 
Kişinin ümitsizliğe kapılmasının küfür olduğunu bildirir. Ardından nefsin anlamla-
rını verir ve nefsin mertebelerini açıklar. Sonra gramer konularına değinerek “nefsu” 
kelimesinin niçin merfû (ötreli) okunduğunu izah eder. Eğer “nefsi” şeklinde esralı 
okunursa oradan bir “ya-i mütekellim /ـــ ي” zamirinin düştüğü anlamını çıkarır. 

“Kanata” kelimesinin yeisle aynı anlama geldiğini belirtip “min” edatının gaye ve 
sebep bildirdiğini açıklar. 

  

                                                                                                                                                       
peygamberimizi (s.a.v.) ulûhiyet makamına yükselttiğini iddia eder.107 Oysaki Allah (c.c.), 
peygamberimize hitaben münafıklarla ilgili “  ال تـ ع ل م ه م  حن  ن  نـ ع ل م ه م/ Sen onları bilmezsin, biz biliriz 
onları…” (Tevbe 9/101) buyurmuştur. Dolayısıyla münafıkları bilemeyen peygamberimiz (s.a.v.) 
kalplerdeki gizli hastalıkları nerden bilecektir? Daha hayatta kendisini çok yakından ilgilendiren ifk 
hadisesini vahy (Nûr 24/11-19) gelmeden bilemezken öldükten sonra kalplerdeki hastalıkları 
nerden bilebilsin? Hâlbuki ayette “ .و الل ه  ع ل يم  ب ذ ات  الص د ور    / …sinelerin özünü, gönüllerin künhünü 
Allah (c.c.) bilir.” (Teğâbun 64/4) buyrulmuştur. Ayrıca hem En’âm 6/50, 59; A’râf 7/188; Neml 
27/65 gibi ayetlerde hem de hadislerde peygamberimizin görünmeyeni ve geleceğe dair şeyleri 
bilemeyeceği vurgulanmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “  إ من  ا أ ن ا بش ر  ، و إ ن ك م

و ما أ مس  ع   ي ل ه  ب نح  ن  حب ج ت ه  م ن  بـ ع ض ، فأ ق ض  م ون  إ يل   ، و ل ع ل  بـ ع ض ك م  أ ن  ي ك ون  أ حل  يه  ف إ من  ا أ ق ط ع   خت  ت ص  ف م ن  ق ض ي ت  ل ه  حب ق  أ خ 
.ل ه  ق ط ع ة  م ن  الن ار   / “Ben sadece bir beşerim. Sizler bana yargılanmak üzere geliyorsunuz. Belki sizin 

biriniz, delilini getirmekte diğerinizden daha becerikli ve daha üstün anlatımlı olabilir. Ben de 
dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm. Kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm 
vermişsem, ona cehennemden bir parça ayırmış olurum.” (Buhârî, “Şehâdât” 27, “Hıyel” 9, 
“Ahkâm” 20; Müslim, “Akdiye” 3; Ahmed b. Hanbel, “Müsned”, 6: 307, 320). Ebû Batîn, er-Raddu 
ale’l-Burde, 29-31. 
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“Zelle” kelimesinin günah anlamına geldiğini ve küçük ya da büyük 
günahlardan daha kapsamlı genel bir anlam içerdiğini açıklar. “Ğufran” kelimesini 
ardından da ayetten108 örnek vererek “lemem” kelimesinin anlamını açıklayıp günah 
çeşitlerini izah eder. 

Günahları “Kebâir”, “Sağâir ve “Zellât” şeklinde üçe ayırıp her birini tek tek 
izah eder. 

Kebâir; yapıldığı zaman karşılığında azab tehdidi bulunan, Kur’an ve hadiste 
haram olduğu vurgulanan ve haram olduğuna dair ümmetin icma ettiği şeylerdir. 

Zellât; peygamberler hakkında sabit olan zelle olmayıp küçük büyük bütün 
günahları içine alacak şekilde işlenen hatalardır. Bu da genelde kasıt olmaksızın 
yapılır. 

Sağâir ise yukarıda zikredilen iki günah türünün dışındaki küçük günahlardır. 

Bu bilgileri verdikten sonra da her bir günahın durumuna dair özel bilgiler 
verir. 

Allah’ın (c.c.) fail-i muhtar olup dilediği günahı bağışlayabileceğini, onun 
fiilinin fadl-u keremini ve adlini aşmayacağını anlatır.109 

Son olarak “Dua ve Niyaz” bahsinde yer alan 160. beyitte şair der ki; 

 واطرب العيس حادي العيس بالنغم... ما رحنت عذابات البان ريح صبا 
Mâ rannehat azâbâti’l-bâni rîhu sabâ 
Ve etrabe’l-îse hâdi’l-îsi bin neğami. 
Seher yeli sorgun (ban) ağacının dallarını hareket ettirip yapraklarını titrettikçe… ve 
devecinin şarkıları kızgın çöllerde nağmeleriyle develeri coşturdukça… (o rahmet bulutları 
yağsın). 

Şeyhzâde bu beyti de şöyle açıklamaktadır: 

“Rannehahu” meyyelehu (onu eğdi, meylettirdi) demektir.”Mâ” müddet, süre 
bildirir ki bu dünya hayatının kalan kısmıdır. “Rîhu” ranneha fiilinin failidir. Bu 
kelimenin “Sabâ” kelimesine muzaf (isim tamlaması) olması “şeceratu’l-erâki (Erak 

                                                                 
108  Necm 53/32. 
109  Şeyhzâde, Şerhu Kasîdeti’l-burde, 220-221. 
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ağacı)” tamlamasında olduğu gibi umumun-hususa (genelin-özele) izafeti türünden 
olup ikisi birlikte “Sabâ rüzgârı” demektir. “Sabâ” gece ve gündüzün eşit olduğu 
zaman güneşin doğduğu an esen sabah rüzgârıdır (seher yeli), buna “el-kubûl” da 
denir. “Azâbâti” kelimesi ranneha filinin mef’ûlü olup “azbetun” kelimesinin 
çoğuludur. “Azbetun” ise bir şeyin hafif ve hoş kenarıdır. Yani azbetun; ılık ılık esen 
tatlı seher yelidir. “Bân” latîf, hoş dalları olan bir ağaç türüdür. “Etrabe” bir kişiyi 
hafif hareketi gerektiren neşeli bir hale sokmaktır. Bunun üçlü fiil hali “hafize-
yahfezu” kalıbındaki “taribe-yetrabu” şeklindedir. “el-’îsu” kelimesi “e’yesu” kelime-
sinin çoğuludur. Tıpkı “Ebyedu” kelimesinin çoğulunun “el-Bîdu” olması gibi. Bu da 
tüylerinde hafif beyaz karışımı olan develere denir. Bunların en iyi develer olduğu 
söylenmiştir. Bu develeri sürmek de ayrı bir fedakârlık ister. “en-neğami” gizli söz, 
mırıldanmak demektir. Fiil hali “neğame-yenğamu” şeklinde olup gizlice konuştu 
demektir. “Fe mâneğamebi harfin” demek hiçbir şey konuşmadı demektir. 
“Fulânunhasenu’n-neğami” güzel sesli adam demektir. “Nağme” ise şarkı ve hafif 
hareketlerin kastedildiği sestir (melodi). 

En doğrusunu Allah (c.c.) bilir. Allah’ın yardım ve inayetiyle bu şerh 
tamamlanmıştır. 

SONUÇ 

Şeyhzâde bu eserinde Kasîde-i Burde adlı şiiri şerh ederken aslında Arapça’ya 
vukufiyetini, kendi edebî üstünlüğünü ve belagat zevkini göstermektedir. 

Şiirin yazarı Bûsîrî, edebiyat gereği bir takım ölçü ve kafiye için bazen bir takım 
kelimeleri hazfetmiş, bazı ilaveler yapmış, bazen de kelimelerin vezin ve i’râbları 
üzerinde manayı değiştirmeyecek değişiklikler yapmıştır. Bu şiirin tam anlamıyla 
doğru anlaşılabilmesi için bu tür şerh ve haşiyelere ihtiyaç vardır. Bu bakımdan bu 
şerh oldukça önemlidir. 

İslam coğrafyasında bu kasîdeye kudsiyet atfedildiği için şiirdeki her bir 
kelimenin, her bir cümlenin hatta kullanılan bir edat veya i’râbın doğru olup 
olmadığı araştırılmak yerine kullanılan kelime ve ifadelerin sebep ve hikmetleri 
tartışılmıştır. Hatta yer yer şiirdeki bazı ince manaları ve edebî nükteleri anlamak 
için ayetlerden ve zayıf olsa bile bazı hadislerden örnekler verilmiştir. Bu da 
Peygamberimizi (s.a.v.) ve onun yüceliğini anlatmak için yazılan bir şiirin zamanla 
kendisinin de kutsallaştığını göstermektedir. 
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Bütün bunlara rağmen Arap edebiyatında şiiri anlama ve değerlendirme 
bakımından Şeyhzâde’nin bu eserinin önemi inkâr edilemez. Eser Arap Dili ve 
Belagati açısından önemini korumakta ve yeni nesillere kazandırılmak üzere tercüme 
edilmeyi beklemektedir. 

Özellikle kenarında/haşiyesinde birlikte basıldığı Harpûtî’nin eserinin önsö-
züyle Şeyhzâde’nin şerhinin önsözü birlikte tercüme edilip tenkitli ve tahriçli bir 
şekilde yayınlanabilirse Arap Edebiyatına ve tasavvufa ilgi duyanlar açısından 
oldukça faydalı olacaktır. 
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Eserin İç Kapak Sayfası 
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Bu sayfada; 

Harpûtî’nin (ö. 1300/1882) “Asîdetü’ş-şehde Şerhu Kasîdeti’l-burde” adlı eseri. 

Kenarında: Şeyhzade’nin Şerhu Kasîdeti’l-burde adlı eseri. 

Hamdele ve salveleden sonra… “Kasîdetü’l-burde” (قصيدة الربدة, / Burde 

Kasîdesi), adlı eserin, asıl adının Ebû Abdullah Şerefeddin Muhammed b. Saîd b. 
Hammâd Bûsîrî (ö. 694/1295) tarafından yazılmış el-Kevâkibu’d-durriyye fî medhi 
hayri’l-beriyye (الكواكب الدرية يف مدح خري الربية/ Mahlukâtın Efendisini Öven Semavi 

Işıklar) adlı eser olduğu anlatılmaktadır. 

Harpûtî’nin şerhiyle Şeyhzade’nin şerhi beyitler aynı sayfaya gelecek şekilde 
teşkil edilmiştir. 

Kasîde-i Burde’nin pekçok şerhi vardır ancak bu ikisi edebiyat ve belagat 
açısından önemlidir. Bu eserin baskısı Hüseyin Hüsnü adlı kişi tarafından 
yapılmıştır. 

  



280 KOCAELİLİ ALİMLER 

Eserin Hamdele ve Salveleyi İçeren İlk İki Sayfası 

 

Şeyhzâde bu sayfalarda besmele, hamdele ve salveleden sonra insanın madde ve 
mana boyutunu içeren, onun mana âleminden, elestbezminden geçip madde 
âleminde tecelli etmesini anlatan uzun ama oldukça edebî bir girizgâh yapar. 
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Eserin Son Sayfaları 

 

Şeyhzâdenin şerhi bu sayfada bitmektedir. Bundan sonra Harpûtînin şerhine 
dair 3 takrîz ve naşirin son sözü yer almaktadır. 

Sol sayfada görüldüğü gibi Harpûtî şerhini 1242 yılının Ramazan (1827 Nisan) 
ayında tamamladığını belirtmektedir. 
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Matbu nüshanın bitiş sayfası: 

 

Harpûtî’nin şerhine dair 3 Takrîzin bitiminden sonra Naşir Hüseyin Hüsnü 
Efendi iki şerhin birlikte basım tarihinin 1302 Rebiü’l-Evvel ayının başları (1884 
Aralık sonları) olduğunu belirtmektedir. 

 



 

 

 

KANDİYE NÂİBİ İBRAHİM EDHEM İZMÎDÎ’NİN KİTÂBÜ’Z-
ZEBÂİH VE’L-UDHİYYE ADLI ESERİNİN TANITIMI VE 

OSMANLICA KISIMLARININ LATİNİZESİ 

Salih ŞAHİN 

GİRİŞ 

İzmit tarihinde pek çok ilim ve fikir adamı yetiştirmiştir. Zaman içerisinde 
bunların bir kısmı isim olarak yaşatılıp hatıraları canlı tutulsa da bir kısmı tarihin 
tozlu sayfaları arasında kalarak unutulmaya yüz tutmuştur. Arkasında eser bırakma-
mış olanlar yakın tarihte de yaşasalar bir veya iki nesil sonra genelde unutulurken, 
eser sahiplerinin yeniden hatırlanma imkânı daha çoktur. 

İzmit’in yetiştirip “İzmîdî” nisbesini kullanan ve nâiplik de yapan âlimlerinden 
biri de İbrahim Edhem Efendi’dir. Hayatı hakkında fazla malumat bulunmayan bu 
zat, Osmanlı döneminde Kandiye livâsı (sancak) Nâibidir.1 Kandiye Girit adasında 
bir şehir olup bu günkü adı Heraklion’dur. 1669 yılında Osmanlı tarafından fethedil-
miştir. Uzun yıllar Osmanlı hâkimiyetinde kalan şehir 1913 yılında Girit adasıyla 
birlikte Osmanlı’nın elinden çıkmıştır.2 

Nâib, Osmanlı yargı sisteminde taşradaki kadı yardımcılarına verilen isimdir. 
Osmanlı yargı teşkilatında kadılar ilgilendikleri işler itibarıyla yoğun oldukları 
bölgelerde kadılık vasıflarını haiz olan, kendisine işleri hakkında yardımcı olabilecek 
ve “Nâib” adı verilen vekiller seçmekteydiler. Kimi zaman uzak bölgelere tayin edilen 

                                                                 
  Öğretim Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı, 

ssahin@live.nl. 
1  İbrahim Edhem İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih ve’l-udhiyye, (Dersa’âdet: Mahmut Bey Matbaası, 1316), 1. 
2  Ersin Gülsoy,”Kandiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara:TDV Yayınları, 1989), 

24:303-305. 
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kadılar görev yerlerine gitmeyip merkezde kalarak kendi yerlerine nâib tayin etmekte 
ve bu nâiblerin maaşlarını kendi gelirlerinden ödemekteydiler.3 

Biz İbrahim Edhem Efendi’yi kurban ahkamına dair yazmış olduğu Kitâbü’z-
Zebâih adlı risâlesinden tanımaktayız. Adı geçen eserde müellif İbrahim Edhem, 
eseri 1315/1897 yılında yazdığını ifade etmektedir4. Bu tarih yazarın yaşadığı yılları 
tespite imkan vermektedir. 

Yine müellif eserin girişinde dönemin padişahı Sultan Abdülhamit Hân’a salta-
natının devamı için dua etmektedir.5 Bu bilgi de eserin yazıldığı tarihi ve merhum 
âlimin yaşadığı dönemi ortaya koymaktadır. 

Bir risâle boyutunda olan eser 39 sayfadan ibaret olup,  Me’ârif-i Nezâret-i 
Celîlesinin 15 Teşrîn-i Evvel Sene 1313 ve 543 Numaralı Ruhsat-ı Resmiyyesiyle 
1316 yılında Dersaadet’te Mahmud Bey Matbaasında (Bâbıâlî civarında Ebü’s-Suûd 
Caddesin’de numara 72) basılmıştır. Dili Arapça ve Osmanlıcadır. Osmanlıca olarak 
ifade edilen her meselenin altında hükümlerin dayanağı olan ve Arapça klasik 
kaynaklardan alınan ibarelere yer verilmiştir. Bu Arapça ibareler büyük oranda 
müellifin Osmanlıca tercümesiyle uyuşmakla birlikte yer yer bazı kelime ve cümle 
farklılıkları da bulunmaktadır. 

Risâlenin Üslubu: Risâle, kolay, sade ve öğretici bir üslupla kaleme alınmıştır. 
Hanefî fıkıh kitaplarından kurbanla ilgili konular seçilip belli bir tertibe tabi tutul-
muş ve “mevzu/konu” başlığı altında ele alınmıştır. Bazen terim açıklamalarına yer 
verilen risâlede, meselelere dair ayrıntılılara girildiği de olmaktadır. Yer yer delillerin 
de zikredildiği görülmektedir.6 Aynı zamanda Hanefî imamları arasındaki tercihlere 
de yer verildiği görülmektedir.7 Hemen her meselenin aktarıldığı fıkıh kaynağı da o 
meselenin altında zikredilmektedir. Bazen eserin adına bazen de sadece müellifine 
yer verilmektedir. Aynı zamanda risâlede “ve aleyhi’l-fetvâ” denilerek fetvâya esas 

                                                                 
3  Şeniz Anbarlı Bozatay - Konur Alp Demir, “Osmanlı Adli ve İdari Sisteminde Kadılık”, Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6/10, (Haziran 2014):71.  
4  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 3. 
5  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 3. 
6  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih ve’l-Udhiyye, 4-5. 
7  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih ve’l-Udhiyye, 5. 
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olan görüşe de işaret edilmektedir. Yazar risâlede de belirttiği gibi eseri kendi kütüp-
hanesinde bulunan Hanefî fıkhının en tanınmış eserlerinden faydalanarak telif 
etmiştir. 8 Daha geniş ve farklı mezheplere ait kaynaklardan istifade etmemesi eserin 
sınırlı kalmasına sebep olmuştur. 

Bu çalışmamızda, “Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempoz-
yumu’nda biyografisini ve risâlesinden bazı önemli örnekler sunduğumuz İzmit 
âlimlerinden İbrahim Edhem’in “kurban ahkâmı” ile ilgili Arapça ve Osmanlıca ola-
rak telif ettiği eserinin Osmanlıca bölümlerini günümüz Türkçesine aktardık. Eser-
deki Osmanlıca bölümler müellifin değişik kaynaklardan faydalanarak Arapça olarak 
maddeler halinde yazdığı konuların Osmanlıca ifade edilmiş halidir. Latinize de 
metne sadık kalmakla beraber maksadın doğru anlaşılması hususunu esas aldık. 
Eserdeki âyet ve hadislerin tahrîcini yaptık. Başka bir çalışmayla da eserin Arapça 
kısımlarını elektronik ortama aktarıp, terceme ve tahrîç ile eseri bir bütün olarak 
ortaya koymayı planlamaktayız. 

Kurban ibadetiyle ilgili çok önemli meseleleri bir araya getirerek böyle bir eser 
bırakıp ebedî aleme göç eden merhum İbrahim Edhem Efendiyi rahmetle yâd eder, 
eserin ilim ehline ve tüm ilgililere faydalı olmasını Allah cc.’dan niyâz ederim. 

FİHRİST 

NO KONU 

1 Udhiye Kelimesinin Aslı ve İ’lâlı 

2 Kurbanın Tarîfi 

3 Kurban Kan Akıtmaktır 

4 Kan Akıtma İmâm-ı Âzam’a Göre Vâcib, İmâmeyne Göre Sünnettir 

5 Kurbanın Vâcib Olmasının Şartları 

6 Köleye Kurbanın Vâcib Olmaması 

7 Gayri Müslime Kurbanın Vâcib Olmaması 

8 Misafire Kurbanın Vâcib Olmaması 

9 Fakire Kurbanın Vâcib Olmaması 

                                                                 
8  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih ve’l-Udhiyye, 3. 
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10 Kurbanın Zenginin Kendisine Vâcib Olup, Küçük Çocuklarına Vâcib Olmaması. 

11 Zenginliğin Şer’î Ölçüsü 

12 Aslî İhtiyaçların Tarifi 

13 Sadaka-i Fıtır ve Kurbanda Nisâbın Nâmî Olmasının Şart Olmaması 

14 Vezn-i Seba’nin (Yedi Tartı) Îzahı 

15 Ödemeye Gücü Yeten Eşininin Zimmetinde Mehr-i Muaccel Alacağı Olan Kadının 
Zengin Olduğu 

16 Zengin Küçüğün Malından Kurbanın Vâcib Olmadığı 

17 Ma’tûh ve Deli Küçük Hükmündedir 

18 Kurbanın Vâcib Olmasının Sebebi 

19 Şehir ve Kasabalarda Kurban Kesmenin Zamanı 

20 Köy ve Çiftliklerde Kurban Kesme Zamanı 

21 İmamın Bayram Namazını Terk veya Tehir Etmesi Durumunda Kurban 

22 Kurban Kesimini Erken Yapan Şehirli İçin Şer’î Çözüm 

23 İmamın Bayram Namazını Abdestsiz Kıldırması Durumunda Kurban 

24 Bayram Namazı Kılınıp Kurbanlar Kesildikten Sonra O Gümün Arefe Olduğunun 
Anlaşılması 

25 Gece Kurban Kesmenin Mekrûh Olması 

26 Fakirlik Zenginlik Doğum Ölüm İçin Kurban Bayramı Günlerinin Sonunun 
Dikkate Alınması 

27 Kurban Vaktinin Geçmesiyle Kan Akıtma Vücûbunun Sadakaya İntikali 

28 Vâcib Olan Kurban Kesilmeden Kurban Bayramı Günlerinin Geçmesi 

29 Zengin Olan Şahsın Bayram Günlerinin Geçmesinden Sonra Fakirleşmesi 

30 Kurbanlık Hayvanın Kaybolup Bayram Günlerinden Sonra Bulunması 

31 Kaybolan Kurbanın Başka Bir Kurban Alındıktan Sonra Bulunması 

32 Kesilmeden Önce Kurbanın Kusurlu Olması 

33 Bir Fakirin Kurban İçin Aldığı Koyunun Doğurması 

34 Kurbanın Rüknü 

35 Koyun ve Keçi Bir Kişi İçin Deve ve Sığır Yedi Kişiye Kadar Kurban Olur 

36 Deve Sığır Kurban Kesecek Olan Ortaklardan Birinin Hissesinin Yedide Birden Az 
Olmaması 
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37 Ortak Devenin Kurban Edilmesinde Bütün Ortakların İbadet Maksatlarının 
Olması 

38 Kurban İçin Alınan Deve ve Sığıra Başkalarını Ortak Etmek 

39 Ortak Kurbanın Etinin Tartılarak Taksim Edilmesi 

40 Deve ve Koyunun Hangisinin Faziletli Olduğu 

41 Kurban İçin Belirlenmiş Yaş 

42 Vahşi Hayvanın Kurban Edilmesi 

43 Boynuzsuz Burulmuş Delirmiş Uyuzlu Hayvanın Kurban Olması 

44 Kör, Tek Gözlü, Zayıf, Topal ve Hasta Hayvanın Kurban Edilmesi 

45 Eli, Ayağı Kesik, Kulağının, Kuyruğunun ve Göz Nûrunun Üçte Birinden Fazlası 
Gitmiş Olan Hayvanın Kurban Edilmesi 

46 Kurbanlık Hayvanın Göz Nurunun Yok Olan Kısmının Ölçülmesi Şekli 

47 Ağzında Hiç Dişi Olmayan Hayvanın Kurban Edilmesi 

48 Doğuştan Kulaksız, Kuyruksuz, Burnu Kesik, Memelerinin Ucu Kesilmiş veya 
Kurumuş Hayvanın Kurban Edilmesi 

49 Hünsâ Hayvanın Kurban Edilmesi 

50 İnsan Pisliği Yiyen Hayvanın Kurban Edilmesi 

51 Kırık Boynuzlu Hayvanın Kurban Edilmesi 

52 Kurbanın Kesim Esnasında Belirlenmesi 

53  Üç Kişinin Kurbanının Sahiplerinin Ayıramayacağı Şekilde Karışması 

54 Kurbanı Kesmek Dahî İbadettir 

55 Kurbanı Ehl-i Kitâba Kestirmek 

56 
Kurbanın Etinin Üçte Biri Yemek, Üçte Biri Ziyafet ve Üçte Birinin de Sadaka İçin 
Olması 

57 Zenginin Kurbanının Etinden Hiç Sadaka Vermeden Hepsini Yemesinin Helâl 
Olmaması 

58 Fakirin Kurbanının Etinden Yemesinin Helâl Olması 

59 Zenginin Küçük Oğlu İçin Kestiği Kurbanın Etindeki Tasarrufu 

60 Küçüğün Malından Küçük İçin Babası veya Vasîsi Kurban Kestiğinde Tazmîn 
Gerekmemesi 

61 Küçüğün Malından Kesilen Kurbanın Etinin Tasarruf Şekli 
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62 Nezir Kurbanının Etinden Nezredenin Yemesinin Câiz Olmadığı 

63 Zenginlikte Orta Halli Olan Kişinin Kurbanının Etini Tasadduk Etmemesi 

64 Kurban Kesilmeden Önce Yününden Faydalanmanın Mekrûh Olması 

65 Kurbanın Derisi Konusu 

66 Kurbanın Eti ve Derisinin Satışının Câiz Olmaması 

67 Kurbanın Parçalarından Kasap Ücretinin Verilemeyeceği 

68 Kurbanın Çulu ve Yularının Satışının Câiz Olmaması 

69 İki Kişiden Birinin Diğerinin Koyununu Kurban Etmesi 

70 Bir Kişinin Kurbanını Başka Biri Kendisi İçin Kesmesi 

71 Bir Kişinin Başkasının Koyununu Gasbedip Kendisi İçin Kurban Etmesi 

72 Emânet Olan Koyunun Kurban Edilmesi 

73 Kurban İçin Satınalınan Koyunu Emânetçinin Sahibi Adına Kurban Etmesi 

74 Kurbanın Etinden Hibe Yoluyla Gayri Müslime Hibe Edilmesinin Câiz Olması 

75 Bir Kişinin Kurban Günlerinden Önce Bir Koyun Kurban Edeceğim Diye Niyet 
Etmesi 

76 Ödünç, Emânet ve Rehin Koyunun Kurban Edilmesi 

77 Bir Kişinin Kendi Malından Ölü Bir Kişi İçin Kurban Etmesi 

78 İbadet Niyetiyle Kesilen Kurbanın Hükmü 

79 Hayvanı Boğazlamak 

80 Kesim İki Şekildedir. 

81 Kesim Aleti Hakkında 

82 Hayvanı Yatırmadan Önce Bıçağı Bilemenin Mendûp Olması 

83 Mekrûh Durumlar 

84 Kuyuya Düşüp Canlı Olarak Çıkarılamsı Mümkün Olmayan Hayvanın Zorunlu 
Kesim İle Kesilmesi 

85 Kesim Esnasında Besmelenin Terkedilmesi 

86 Arapça, Türkçe, Kıptice ve Diğer Dillerle Çekilen Besmele İle Kesilen Hayvanın 
Etinin Helâl Olması 

87 Besmelede “vâv” Olmaksızın “Bismillâhi Allâhü Ekber” Demenin Müstehâb Olması 

88 Besmeleye Allah’tan Başkasının İsmini Atıfsız Bitiştirmek 

89 Besmeleye Başkasının İsmini Atıfla Bitiştirmek 
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90 Besmelede Sırf Allah Adını Anmanın Şart Olması 

91 Duâ ve Diğer İfadelerin Allah’ın İsminden Şeklen ve Manen Ayrılması 

92 Kurbanı Kesen Kişinin Besmele Kastıyla “Elhamdülillâh” veya “Sübhânellâh” 
Demesi 

93 Hayvanın Besmeleden Hemen Sonra Kesilip Hakîkaten veya Hükmen Meclisin 
Değişmemesi 

94 Kesim İle Besmele Arasında Amel-i Kalîl ve Amel-i Kesîr 

95 Bir Hayvan Üzerine Besmele Çekilip Başka Bir Hayvanın Kesilmesi 

96 
Amr Zeyd’in Emriyle Kurbanını Kesip Sonra “Kasten Besmeleyi Terkettim” 
Demesi 

97 Kurbanın Sahibinin Kasapla Beraber Kurbanını Kesmesi Durumunda İkisine de 
Besmelenin Gerekmesi 

98 Ehli Kitaptan Ma’tûh, ve Çocukların Kestiklerinin Helâl Olması 

99 Devenin Nahri, Koyun ve Keçinin İse Kesilmesi 

100 Kesilmiş Hayvanın Yenilmesi Mekrûh Olan Kısımları 

101 Köpeğin Keçiye Yaklaşması Sonucunda Doğan Yavrunun Hükmü 

102 İleri Gelen Bir Kişinin Gelişi İçin Kesilen Kurbanın Hükmü 

103 Misâfire İkrâm İçin Kesilen Kurbanın Etinin Yenmesinin Hükmü 

104 Teberrük Maksadıyla Çekilen Besmele İle Kesilen Kurbanın Hükmü 

105 Hayvanın Karnından Ölü Olarak Çıkan Cenînin Hükmü 

106 Tüyünü Yolmak İçin Kaynar Suya Sokulan Tavuğun Hükmü 

107  İslam Şehirlerinde Kesilmiş Olarak Bulunan Hayvan 

108 Canlı Hayvandan Kopan Parça 

109 Kesilmiş Hayvanın Canlılığı Kadar Canlılığı Olan Hayvanın Kesilmesi 

110 Canlılığı Bilinmeyen Hayvanın Kesim Esnasında Hareket Etmesi veya Kendisinden 
Kan Çıkması 

111 Canlılığı Bilinen Hayvandan Kan Çıkmasa Bile Helâl Olması 

112 Canlılığı Bilinmeyen Hayvandan Kan Çıkmayıp Ağzını Açması veya Kapatması 
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KİTÂBÜ’Z-ZEBÂİH VE’L-UDHİYYE 
Eser-i 

Kandiye Nâibi 

İbrahim Edhem 
Meâ’rif-i Nezâret-i Celîlesinin 15 Teşrîn-i Evvel Sene 1313 ve 543 Numaralı Ruhsat-ı 

Resmiyyesiyle Tab’ Olunmuştur. 

DERSAÂDET 
Mahmud Bey Matbaası – Bâb-ı Âlî civarında Ebu’s-Suûd Caddesi’nde numara 72 

1316 

İfâde-i Mahsûsa 

Zebâih ve udhiyyeye dâir kütüb-i fıkhiyye ve fetevâ-i Arabiyyede mündemiç 
mesâilin cem’ ve telfîki, teshîl-i tetebbu’ ve teysîr-i mutâlaa’yı ve lisân-ı Türkî ile 
tercümesi ta’mîm-i menfaa’ti mûceb olacağı mutâlaa’sıyla kütübhâne-i fakîrânemde 
bulunan “Dürrü’l-Muhtâr, Dâmâd, Dürer ve Ğurer, Reddü’l-Muhtâr, Cevheratü’n-
Neyyira, İbn-i Nüceym, Surratü’l-Fetâvâ” ve emsâli kütüb-i mu’tebera me’hazi olmak 
üzere yalnız zebâih ve udhiyyeye dâir mesâil-i mühimmenin mücerred sebeb-i 
rahmet-i Hannân ve vesîle-i mağfiret-i Mennân olur ümidiyle cem’ine ve min ğayri 
haddin muhtasaran tercümesine ve mesâ’il-i muğlekanın ‘alâ kadr-i’l-istitâ’a tasvî-
rine sa’y ve ihtimâm ederek bi tevfîkihi teâ’lâ itmâm edip tertîb-i eslâf üzere Türkçe-
lerini takdîm ve her birinin zeyline nukûl ve me’hazlerini terkîm ve nâm-ı aslîsiyle 
yâd olunmak üzere “Kitâbü’z-Zebâih ve’l-Udhiyye” nâmıyla tevsîm eyledim. Hemân 
cenâb-ı kâdir-i mutlak, hâmî-i şerîa’t, müceddid-i dîn ü devlet seyyid-i selâtîn-i âl-i 
Osmân pâdişâhımız efendimiz Gâzi Sultân Abdü’l-Hamîd Hân Hazretlerini serîr-i 
şevket-mesîr-i şâhânelerinde ber-karâr ve akmâr-ı devletini ile’l-ebed burûc-i kemâl 
üzere pâyidâr ve nücûm-i azametini zeryi’l-ikbâl üzerine sâkip ve şu’le nisâr 
buyursun duâ’yi vâcibü’l-edâsını tizkâr ve hasbe’l-beşeriyye vâki’ olan sehv ve hatâ-
nın ıslâhını dahî mutâla’asına rağbet buyuran zevât-ı kirâmdan recâ ile hatm-i güftâr 
eylerim. 

el-Abdü’d-dâî li devâm-i’d-Devleti’l-Âliyyeti’l-Osmâniyye 
es-Seyyid İbrâhîm Edhem İzmîdî 

en-Nâib bi-Livâ-i Kandiye9 

                                                                 
9  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih ve’l-Udhiyye, 3. 
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KURBANLIKLAR VE KURBAN KİTABI 

Hamd, kitâbında “Rabbin için namaz kıl ve oruç tut.” (Kevser 108/2) diyen 
Allah c.c. ya mahsustur. Salât ve selâm, hadisinde “ Bugün günümüze başlayacağımız 
ilk şey namaz (bayram namazı) kılmamızdır; sonra dönüp kurban keseriz.”10 diyen 
efendimiz Muhammed s.a.v. ve onun öğrettiğini ve emrettiğini yerine getiren takva 
sahibi ailesine ve ashabına olsun. 

1. Konu: “ ي ة يةو أ ض ح   aslında ”أ ضح   idi. “Kelimede vâv ve yâ biraraya gelip birincisi 

sakin olunca vâv yâ’ya kalb olunur.” kuralı gereği vâv yâya kalb olunmuş, birinci yâ 
ikinci yâ’ya idğâm olunduktan sonra yâ’nın subûtu için dammesi kesreye çevrilip 

ي  أ ض   ةح   denmiştir. Çoğulu yâ’nın şeddesiyle   ي  اضأ ح   şeklinde gelir. ي ة  lafzında sekiz أ ضح 

lügat vardır. 

1- Yânın şeddesiyle beraber hemzenin dammiyle; 2- ( ي ة  ٢أ ضح  ) -Yâ’nın şedde-

siyle beraber hemzenin kesriyle; 3- ( ي ةإ ٣ ضح  ) -Yâ’nın tahfîfi ve hemzenin dammiyle; 

4- ( ي   ٤ ةأض ح  ) -Yânın tahfîfi ve hemzenin kesriyle; 5- ( ي  إ ٥ ةض ح  ) -Hemzesiz, dâdın 

fethiyle; 6- ( ي ةض   ٦ ح  ) -Yine hemzesiz dâdın kesriyle; 7- ( ي ةض   ٧ ح  ) -Hemzenin fethiyle; 

8- ( ي ةض   ٨ ح  ) -Hemzenin kesriyle ( ةاض حإ ).11 

2. Konu:   ي ة  kelimesi lügat olarak kurban bayramı günlerinde kesilen أ ض ح 

hayvanın ismidir. Şerî’ terim olarak ise cinsi ve yaşı belli olan bir hayvanı belirlenmiş 
zamanda kurbet (ibadet) niyetiyle boğazlamaktır. 12 

3. Konu: Kurban; deve, sığır, koyun ve keçi cinsinden olan hayvandan kan 
akıtmadır. Dolayısıyla kurbanlık hayvanı kurban bayramı günlerinde bizzat kendi-
sini canlı olarak veya kat be kat bedelini nakit olarak sadaka vermek kurban olarak 
yeterli olmaz. Çünkü kan akıtmakla yapılan ibadet sadaka vermekle meydana gel-
mez. Kurban kesildikten sonra etini dağıtmak vâcib değil müstehaptır. 

  

                                                                 
10  Buhâri, “Adâhî”, 73. 
11  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih,.4. 
12  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih,.5. 
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4. Konu: Kan akıtmak, İmâm-ı Akdem, Hümâm-ı Efhâm Ebû Hanîfetü’n-
Numân aleyhi secâlü’l-Gufrân Hazretlerine göre itikadi bir vâcib olmayıp ameli bir 
vâcibtir. Onun için kurbanı inkar eden kafir olmaz. İmam Ebû Yûsuf, İmam 
Muhammed ve İmam Şâfiî’ye (Allah kendilerine rahmet eylesin.) göre ise sünnet-i 
müekkededir. İmam-ı Azam hazretlerinin kurban vâcibtir sözü, vacibin terk edil-
mesine bağlı uyarı ve tehdidi içeren “ Kim genişlik bulur da kurban kesmezse bizim 
namazgâhımıza kesinlikle yaklaşmasın”13 hadis-i şerifine dayanmakta iken; diğer üç 
imam hazretlerinin sünnet-i müekkede içtihatları ise “ (Sizden) kim bir (koyun) 
kurban etmek isterse (Zilhicce’nin ilk on gününde) saçından ve tırnaklarından hiç bir 
şey almasın.”14 Hadîs-i şerifinde kurbanın, vücûbu ortadan kaldıran iradeye bağlı 
kılınmasına dayanmaktadır. Ancak bu hadîs-i şerifte bulunan irade sehvin (yanılma) 
zıddı olan kasd anlamındadır, eda ile terketme arasındaki tercih değildir. Zira 
“Sizden kim Cuma namazı kılmak isterse yıkansın”15 hadîs-i şerifinde de irade kasd 
anlamında olup, cumanın vucûbunu ortadan kaldırmaya delalet etmediği gibi bunun 
benzeri olan mezkûr sened de kurbanın vucûbiyetini ortadan kaldırmaya delâlet 
etmez.16 

5. Konu: Kurbanın vucubunun şartları: Hür olmak, müslüman olmak ve 
kurban kesmeye gücü yetmektir. Kurbanın vâcib olmasında erkek olmak şart 
değildir. Şartlar bulunursa erkek gibi kadına da kurban kesmek vâcib olur.17 

6. Konu: Başkasının mülkü olan köleye kurban vâcib değildir. Çünkü kurban 
malî bir ibadettir. Malî ibadet ancak mal ile gerçekleşir. Köle ise hiçbir şeye sahip 
olamayan ve kazandığı her şeyin sahibine ait olduğu bir kişidir.18 

7. Konu: Gayri müslim üzerine kurban vâcib olmaz. Çünkü kurban bir 
ibadettir. Gayri müslim ise ibadete ehil değildir.19 

  

                                                                 
13  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2:321. 
14  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6:311. 
15  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1:330. 
16  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 5. 
17  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 6. 
18  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 6. 
19  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 6. 
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8. Konu: Misâfire Cuma namazı vâcib (farz) olmadığı gibi kurban da vâcib 
olmaz.20 

9. Konu: Mu’sir (fakir) üzerine kurban vâcib olmaz. Zira ibadet ancak gücü 
yetene (zengine) vâcibdir.21 

10. Konu: Zahiri Rivayette (kurban) zenginin kendisine vâcibdir, çocuğundan 
dolayı kendisine kurban vâcib değildir. 22 

11. Konu: Zenginliğin ölçüsü ailesiyle kendisinin asli ihtiyaçlarından fazla 
nisaba, yani vezn-i seba’ (yedi tartı) üzere iki yüz dirhem gümüşe veya değeri iki yüz 
dirhem gümüşe eşit olan mala sahip olmaktır.23 

12. Konu: “Aslî ihtiyaç” insandan helaki uzaklaştıran şeylere denir. Bu da iki 
kısımdır. Bir kısmı helaki gerçekten uzaklaştırır. Ev, nafaka, harp aletleri, sıcak ve 
soğuğu engellemek için kişinin muhtaç olduğu elbise gibi; diğer kısmı ise insandan 
manevi helaki uzaklaştırır. Borç, ev eşyası, meslek aletleri, binek hayvanları, ilim 
erbabı için kitaplar gibi. Bunlar aslî ihtiyaçlardandır.24 

13. Konu: Zekâtta nisâbın nâmî (artıcı) bulunması şart ise de fıtır sadakası ve 
kurbanda nâmî olması şart değildir. Nâmî ve nâmi olmayan nisâba sahip olan kişi 
üzerine fıtır sadakası ve kurban vâcib olur. Mesela bir kişinin sahibi olduğu ve içinde 
oturduğu konağın birçok odası olduğu zamaz ailesiyle kendisinin ikametinden fazla 
olan odaların kıymetleri nisaba denk olsa bu kişiye fıtır sadakası, kurban, fakir olan 
akrabasının nafakası vâcib olur. Kendisine sadaka almak haram olur.25 

14. Konu: Vezn-i seb’a on dirhemi yedi miskal ağırlığında olan dirheme denir. 
Malûm ola ki, Hz. Ömer (r.a.)’ın halîfeliğinin son dönemlerine gelinceye kadar 
dirhemler çeşitliydi. Onlardan bazısının on dirhemi on miskâl, bazısının altı ve 
bazısının beş miskâldi. Hz. Ömer, alışverişte halk arasında ihtilaf ve tartışma 
meydana gelmemesi gibi hayırlı bir maksatla bahsi geçen üç çeşit dirhemin 

                                                                 
20  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 6. 
21  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 6. 
22  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 7. 
23  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 7. 
24  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 7. 
25  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 7. 
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miskallerini toplayıp, toplam yirmi bir miskalden üçte birini alarak on dirhemin yedi 
miskâl ağırlığında olmasını uygun bulup hazırlamıştır. Böylece dirhemleri birleştir-
diğinden dolayı bu dirheme vezn-i seba’ diye isim verilmiştir. Bu vezin nisapta da 
geçerlidir. Vezn-i seb’a ölçüsüne göre iki yüz dirhem yüz kırk miskâl eder. Bir miskâl 
yirmi kırat, bir dirhem on dört kırat, bir kırat beş arpadır.26 

15. Konu: Ödemeye gücü yeten kocasının zimmetinde iki yüz dirhem veya 
daha fazla mehr-i muaccel alacağı olan kadın şeran zengin olduğu için üzerine kur-
ban vâcib olur. Ancak mehr-i muaccel olmayıp da müeccel olursa bu kadın zengin 
sayılmaz. 27 

16. Konu: Zengin çocuğun malından babası veya vasîsi üzerine kurban vâcib 
değildir. 28 

17. Konu: Ma’tûh (bunak) veya sürekli akıl hastası olan (mecnûn-i mutbik) 
zengin kimsenin malından kurban kesmek vasîlerine vâcib değildir. Bu konuda 
bunak ve akıl hastası çocuk konumundadır.29 

18. Konu: Kurbanın vâcib olmasının sebebi olan vakit kurban günleridir. 
Kurban günleri Hanefî imamlarına göre üç gündür. Zilhicce’nin onuncu gününü 
fecrin doğuşuyla başlayıp on ikinci günün gün batımıyla son bulur. Buna binaen 
kurban gününün fecrinin doğuşundan sonra üçüncü günün gün batımından önce-
sine kadar kurban kesmek câizdir. Ancak ilk vakitte kurban kesmek daha fazilet-
lidir.30 

19. Konu: Şehirde yani valisi ve hükümleri yürüten ve hadleri uygulamaya gücü 
yeten bir kadısı bulunan şehir ve kasabada bayram namazından önce kurban kesmek 
câiz değildir. 31 

                                                                 
26  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 8. 
27  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 8. 
28  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 9. 
29  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 9. 
30  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 9. 
31  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 9. 
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20. Madde: Köy ve çiftlikte fecrin doğuşundan sonra ve bayram namazından 
önce kurban kesmek câizdir. Ancak fecrin doğuşundan önce kesmek câiz değildir. 
Çünkü kesim vakti fecrin doğuşuyla girer. 32 

21. Madde: Bayram günlerinde imam bayram namazını ertelese veya kasden 
terk etse bayram namazı kılınmadan zeval vaktinden önce kurban kesmek câiz 
olmaz, zevalden sonra namaz olmadan kurban kesmek câiz ve helâl olur. Zira 
bayram namazının vakti zevâl ile geçmiş olur.Tertip ise edada şarttır, kazada şart 
değildir. 33 

22. Madde: Kurbanını erken kesmek isteyen şehirli için hile-i şer’iyye (çözüm 
yolu) kurbanını şehir dışına çıkarıp fecrin doğuşundan sonra orada kesmektir. Zira 
itibar kurbanın bulunduğu yeredir.34 

23. Madde: Bayram namazı kılınıp kurbanlar kesildikten sonra imamın bayram 
namazını abdestsiz kıldığı ortaya çıkarsa, bayram namazı iade olunur. Kurban ise 
iade edilmez.35 

24. Madde: Şâhitlerin şehâdeti ile kurban bayramı kılındıktan ve kurbanlar 
kesildikten sonra o günün arefe olduğu anlaşılırsa kılınan bayram namazı ve kesilen 
kurbanlar yeterlidir; iadeleri gerekmez. Çünkü bu gibi hatalardan kaçınmak 
mümkün değildir. 36 

25. Madde: Hata yapma ihtimalinden dolayı kurban bayramının birinci ve 
ikinci günlerinin gecelerinde kurban kesmek tenzîhen mekruhtur. Hata yapma 
ihtimali olduğu için gece kurban kesmek tenzîhen mekruh sayılmıştır.37 

26. Madde: Fakirlik, zenginlik, doğum ve ölüm için kurban bayramı günlerinin 
sonu geçerlidir. Zira Hanefî imamların hepsine göre namaz, oruç, kurban ve kurban 
gibi vakitli ibadetler son vakitte vâcib olur. Mesela zengin kimse kurban bayramı 
günlerinin ortasında ölse veya malı yok olup da kurban bayramı günlerinin sonunda 

                                                                 
32  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 9. 
33  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 9. 
34  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 9. 
35  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 9. 
36  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 10. 
37  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 11. 
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fakir düşse bu kişiye kurban vâcib olmaz. Yine kurban bayramı günlerinin başlangı-
cında fakir olup miras ve hibe gibi helâl mülkiyet sebeplerinden bir sebeple kurban 
bayramı günlerinin sonunda nisab miktarına sahip olan kişi üzerine kurban vâcib 
olur. 38 

27. Konu: Kurbanın vâcib olmasının sebebi olan vakit geçse vâciblik kan 
akıtmadan tasaddük etmeye intikal eder. Şöyle ki, zengin veya fakir bir kişi mülki-
yetinde bulunan belirli bir koyunu Allah için kurban bayramı günü kurban edecem 
diye nezir ile kendine vâcib kıldıktan sonra kesmeden bayram günleri geçse, o 
koyunu diri olarak tasadduk etmesi vâcib olur. Yine kendisine kurban vâcib olmayan 
bir fakir kurban günlerinde kurban niyetiyle bir koyun satın alıp o koyunu kesmeden 
kurban günleri geçse o koyunu diri olarak tasadduk etmesi vâcibtir. Bu iki durumda 
vakti geçmiş kurbanı kesip etinden yemek sahibi için helâl olmaz. Eğer kesip ve 
etinden yemiş olsa kalan etin aynını ve yediği etin değerini nakit olarak sadaka 
vermesinin dışında, kesilen kurbanın değeri canlı halindeki değerinden noksan 
olursa noksan değeri dahi sadaka olarak vermesi vâcib olur.39 

28. Konu: Zengin bir şahıs zenginliği sebebiyle üzerine vâcib olan kurbanı ister 
satın almış olsun ister satın almamış olsun kesmeden kurban günleri geçse bir 
koyunun değerini tam olarak sadaka vermesi vâcib olur. Çünkü vâcib zenginin 
zimmetine taalluk eder. 40 

29. Konu: Kurban günlerinde zengin olup da kurban günleri geçtikten sonra 
fakir olsa kurban günlerinin geçmesinden sonra fakir düşmesi kendisinden kurbanı 
kendisinden düşürmez. 41 

30. Konu: Bir kişi kurban için aldığı hayvanı kaybedip kurban günleri geçtikten 
sonra bulsa onu diri olarak sadaka verir. Yününden bile kırkarak almak kendisine 
câiz değildir.42 

                                                                 
38  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 11. 
39  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 11. 
40  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 12. 
41  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 12. 
42  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 13. 
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31. Konu: Zeyd’in kurban niyetiyle satın aldığı koyunu kaçıp kaybolunca 
kurban için diğer bir koyun satın aldıktan sonra kaybolan koyun Zeyd’in eline geçse 
kurban gününde her ikisini de kurban etmek en faziletli olandır. İlk aldığı koyunu 
kesip sonrakini bırakmak her durumda câizdir. Ancak ilk aldığını bırakıp sonradan 
aldığını kestiğinde bakılır; eğer sonradan alınan et ve değer yönünden ilkine eşit veya 
ondan daha değerli ise câizdir. Ancak öncekinden düşük ise ikisi arasındaki değer 
farkını sadaka olarak vermek gerekli olur.43 

32. Konu: Kurban için sağlam bir koç satın alındıktan sonra kesmeden önce 
kör olası veya ayağının kırılması gibi kurban olmaya mani bir kusurla kusurlu hale 
gelse, zengin kişi için sağlamını satın alıp kurban etmesi gerekirken fakir için kusurlu 
hayvanı kurban etmek yeterlidir. Yine kurban için satın alınan koç helak olsa 
zengine başka bir koç satın alıp kurban etmesi vâcibken fakire vâcib olmaz. Çünkü 
kurban zengine zenginliği sebebiyle vâcib olurken, fakire kurban niyetiyle satın 
alması sebebiyle vâcib olmuştur. Fakir satın aldığı hayvanın bizzat kendisini kesmesi 
gerekirken, zenginin böyle bir mecburiyeti yoktur.44 

33. Konu: Bir kişinin kurban niyetiyle satın aldığı kuyun yavrulasa, kurban 
günlerinde anasıyla beraber yavrusunun da kesilmesi vâcib olur. Çünkü vâciblik 
satın alınan koyunun zâtında taayyun edince yavrusuna da sirayet eder.45 

34. Konu: Kurbanın rüknü deve, sığır ve koyun cinsinden kesilmesi câiz olan 
hayvanı kesmektir. Bunların dışında tavuk ve horozu kurban günlerinde kurban 
niyetiyle kesmek tahrîmen mekruhtur. Zira tavuk ve horozu kurban kesmek 
Mecûsiler’in âdetidir. 46 

35. Konu: Koyun ve keçi tek kişi için kurban olur. Çünkü kan akıtmak bir 
yakınlıktır. (قربة واحدة) bir yakınlık ise bölünme kabul etmez. Deve, sığır, camış birden 

yedi kişye kadar kurban olur. Hernekadar deve, sığır ve camışta kural koyun keçi 
gibi tek kişi için kurban edilmek olsa da sahabe-i güzîn rıdvânullâhi Taâ’lâ aleyhim 
ecma’în hazretlerinden Câbir r.a. hazretlerinin:”Biz Rasûlüllah s.a.v ile bir sığırı yedi 

                                                                 
43  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 13. 
44  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 13. 
45  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 14. 
46  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 14 
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kişi adına ve bir deveyi de yedi kişi adına kurban ettik.” 47sözüyle bu kural terk 
edilmiştir. Koyun hakkında açıklama olmadığından asıl kural halinda bırakılmıştır.48 

36. Konu: Deve, sığır ve camış kurban etmek isteyen iki, üç, dört, beş, altı, veya 
yedi kişiden birinin hissesinin yedide birden az olmaması şarttır. Eğer birinin hissesi 
yedide birden az olursa o kişide kurbiyet vasfı yok olduğu için tamamının kurbanı 
câiz olmaz. Şöyle ki; bir sığırın sekizde bir hissesine biri, yedi hissesine ise diğeri 
miras veya satın alma yoluyla sahip olan iki şahıs bu ortak sığırlarını kurban niyetiyle 
kurban bayramı günlerinde kesseler sekizde bir hissede kurbiyet vasfı yok olduğu 
için câiz olmadığı gibi yedi hissede de sahih olmaz.49 

37. Konu: Ortak deve ve sığır kurban edilmesinde her ne kadar ortakların 
kurbet niyetleri hedi, av cezası, muta’ kurbanı, kurban, nâfile kurban gibi değişik olsa 
da ortakların tamamının kurbet (ibadet) niyetlerinin olması şarttır. Örneğin üç kişi 
aralarında eşit olarak ortak oldukları bir deveyi kurban kestikleri zaman biri hedye, 
diğeri av cezasına, diğeri de kurbana niyet etse câizdir. Ancak üç ortaktan ikisi 
kurbet (ibadet) diğeri ete kavuşma niyeti ile kurbanı kesseler veya üç ortaktan biri 
gayrimüslim olsa kurban sahih ve câiz olmaz.50 

38. Konu: Bir zengin şahıs adak olmaksızın kurban için satın aldığı deve veya 
sığıra altı kişiyi kendisine ortak etmesi istihsânen sahihtir. Ancak ihtilaftan ve ibadet-
ten dönme şeklinden uzak olmak için ortaklığın satın almadan önce olması daha 
güzeldir. Ancak zengin kişi satın aldığı bir deve veya sığırı Allah için kurban edeyim 
diye adak ile kendine vâcib kıldıktan sonra bu kurbanlığa başkasını ortak edemez. 
Eğer ortak ederse ortağının hissesinin değerini sadaka vermesi vâcib olur. 51 

Yine üzerine kurban vâcib olmayan fakir, başkasını ortak etme niyeti olmak-
sızın, kendisi adına kurban kesmek niyetiyle satın aldığı bir deve veya sığıra başka-
sını ortak edemez. Çünkü zenginin adaması, fakirin ise satın alması sebebiyle 
kurbanlık teayyün eder. 

                                                                 
47  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1:275. 
48  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 14. 
49  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 15. 
50  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 15. 
51  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 16. 



 İBRAHİM EDHEM İZMİDÎ’NİN KİTÂBÜ’Z-ZEBÂİH VE’L-UDHİYE ADLI ESERİ 299 

39. Konu: Ortak kurban kesildikten sonra tartılarak paylaştırılır, toptan veya 
tahmini olarak taksim olunmaz. Eğer tahmin ile taksim edilen hisselerin her birine 
kurbanın sakatat ve derisinden ilave edilse bir cinsi, farklı bir cinse sarf etmekle câiz 
olur.52 

40. Konu: Et ve değer bakımından eşit olduğu zaman koyun sığırın yedide 
birinden, koç dişi koyundan; yalnız değerde eşit olurlarsa dişi keçi erkek tekeden, her 
halde dişi deve erkek deveden, dişi sığır ve camış erkek sığır ve camıştan daha 
faziletlidir. 53 

41. Konu: Kurbanlık hayvan için şer’an belirlennen yaş devede beş, öküz ve 
camşta iki, keçi ve koyunda bir yaşında olmaktır. Bir yaşındaki koyunlardan fark 
edilemeyen altı aylık kuyruklu kuzunun da kurban edilmesi câizdir. Çünkü Resûlü 
Ekrem ve Nebiyyi Muhterem Efendimiz s.a.v. Hazretleri: “Ön dişlerini düşürmüş 
olan hayvanları kurban ediniz, eğer sizden biriniz zorlanırsa koyunlardan اجل ز ع 
(cezea’) olanını kessin.” 54buyurmuştur. Zikredilen yaşları geçmiş olan hayvanların 
kurban edilmesi câiz olup, bu yaşların altındaki hayvanların kurban edilmeleri câiz 
değildir. Cezea’ altı aylık koyuna, الض أ ن ise kuyruklu koyuna denir.55 

42. Konu: Yabani deve, sığır, koyun ve keçiden kurban câiz olmaz. Ancak 
yabani ile ehlî olandan doğanını eğer anası ehlî ise kurban edilmesi câiz, eğer anası 
ehlî değilse kurban edilmesi câiz değildir. Örneğin ehlî bir inek yabani bir öküzle 
çifleşse veya ehlî koyun ve keçi kurt veya geyikle çifleşse meydana gelen yavruyu 
kurban etmek câizdir. Çünki ana tabi’yyette asıldır.56 

43. Konu: Doğuştan boynuzu olmayan, hadım edilmiş, delirmiş, doğuştan 
kulağı küçük olan ve uyuzlu olup ancak besili olan deve, sığır, koyun, ve keçi kurban 
olur.57 

                                                                 
52  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 17. 
53  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 17. 
54  Muvatta’, “Dahâyâ”, 630. 
55  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 17. 
56  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 18. 
57  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 18. 
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44. Konu: Kör veya tek gözlü olan, kemiğinde iliği kalmayacak kadar zayıf olan, 
kesim yerine yürüyemeyecek kadar topal olan, hastalığı açıkça belli olan deve, sığır, 
koyun ve keçinin kurban edilmesi câiz ve sahih değildir.58 

45. Konu: Bacaklarından biri kesilmiş olan, kulağının veya kuyruğunun veya 
gözünün beyazının üçte birinden fazlası gitmiş olan deve, sığır, koyun ve keçinin 
kurban edilmesi sahih değildir.59 

46. Konu: Kurbanın görmesinden yok olan miktar aşağıda açıklanan tecrübe 
yönteminin uygulanmasıyla belirlenir. Şöyle ki, gözü kusurlu olan kurbanlık, bir 
veya iki gün alafsız bırakıldıktan sonra kusurlu olan gözü bağlanır, uzaktan alaf 
gösterilir ve azar azar alaf kendisine yaklaştırılır. Sağlam gözüyle hangi yerden alafı 
görürse oraya bir işaret konur. Sonra kusurlu olan gözü çözülür. Sağlam gözü 
bağlanır. Yine aynı yöntemle alaf kendisine gösterilir. Kusurlu gözü nereden görürse 
oraya yine bir işaret konur. Sonra iki yer arasındaki farklılığa bakılır. Eğer farklılık 
yarım ise görme özelliğinin yarısını; farklılık üçte bir ise görme özelliğinin üçte birini 
kaybettiğine hüküm verilir. Ona göre hayvanın kurban olmasının câiz olup olmadığı 
anlaşılır.60 

47. Konu: ه ت م اء yani ağzında hiç dişi kalmamış deve, sığır, koyun ve keçinin 

kurban edilmesi câiz değildir. Bu konu hakkında İmam Ebû Yûsuf’tan iki rivayet 
vardır. Biri eğer dişlerinin çoğu bulunuyorsa kurban edilmesinin câiz olduğudur. 
Diğer rivayet ise var olan dişleriyle hayvan beslenebiliyorsa kurban edilmesinin câiz 
olduğudur. Beslenme durumu geçekleşmiyorsa kurban edilmesi câiz değildir.61 

48. Konu: Doğuştan kulaksız, kuyruksuz, burnu kesik, memelerinin başları 
kesik veya kurumuş olan deve, sığır, keçi ve koyun kurban olmaz.62 

  

                                                                 
58  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 19. 
59  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 19. 
60  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 19. 
61  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 20. 
62  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 20. 
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49. Konu: Hünsâ yani çift cinsiyeti olan deve, sığır, koyun ve keçinin eti gereği 
gibi pişmeyeceği için kurban edilmesi câiz olmaz.63 

50. Konu: İnsan pisliğinden başka bir şey yemeyen (ل ة  deve, sığır, koyun ve (ج ال 

keçi kurban olmaz.64 

51. Konu: Boynuzu kökünden kırılıp iliği ortaya çıkan sığır, koyun ve keçinin 
kurban olması câiz olmaz. Ancak sadece boynuzun kabuğu kırılan hayvanın kurban 
olması câizdir.65 

52. Konu: Kesim esnasında kurbanlığın kusurlu hale gelmesi kurbana zarar 
vermez. Yani kurbanlık koyun kesim için yatırılıp ayakları bağlandıktan sonra 
çırpınmasından dolayu ayağının kırılması, gözünün kör olması gibi kendisinde 
kurban olmasına engel bir kusur meydana gelse kurban olması câiz ve sahihdir.66 

53. Konu: Biri otuz, diğeri yirmi ve bir diğeri ise on kuruş olmak üzere üç şahıs 
birer kurbanlık satın aldıktan sonra her üçünün koyunları sahiplerinin tanımaktan 
aciz olacakları bir şekilde birbirine karışsa, bu şahıslar bu koyunlardan birer koyun 
alıp keserler. Eğer bu koyunların gerçek değerleri zikredilen fiyatlarının aynısı ise 
otuz kuruşa satın alan şahsın yirmi, yirmi kuruşa satın alan şahsın da on kuruş 
sadaka vermeleri gerekir. On kuruşa satın alan şahsın bir şey sadaka vermesi 
gerekmez. Ancak eğer bu üç şahıstan her biri kendisi için diğerine kesme izni verse 
kurbanları yeterli olur. O halde onlardan her biri diğerinin vekili olmuş olur ve hiç 
birine sadaka vermek lazım gelmez.67 

54. Konu: Kurbanı (bizzat eliyle) kesmek de bir ibadettir. Bundan dolayı 
usulüne uygun bir şekilde kesmeye gücü yeten kişinin kurbanını kendi eliyle 
kesmesi, başkasına kestirmesinden daha faziletlidir. Usulüne uygun bir şekilde 
kesmeye gücü yetmeyen kurbanını başkasına kestirdiğinde kurbanının başında 
bizzat bulunup kurbanını görmesi menduptur.68 

                                                                 
63  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 21. 
64  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 21. 
65  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 21. 
66  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 21. 
67  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 21. 
68  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 22. 
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55. Konu: Kurbanı Yahudi Hristiyan gibi ehli kitaba kestirmek câiz olsa da 
mekruhtur. Çünkü kurbanı kesmek ibadettir, onlar ise ibadete ehil değildirler. 
Mürted, mecûsî ve putpereste kestirmek haramdır.69 

56. Konu: Kurbanın etinin üçte birini sahibi yemek için, üçte birini akrabaya 
ikram için yanında alıkoyar ve üçte birini ise fakirlere sadaka olarak verir. Sadakanın 
miktarının üçte birden az olmaması müstehaptır. Zira “Yeyin, azık edinin ve 
saklayın”70 hadîs-i şerifi hükmüne göre yönler üçtür: Yeme, saklama ve sadaka 
verme. Ancak kurban kesen kişi kurbanının etini tamamen sadaka vermesi ise en 
faziletlidir. 71 

57. Konu: Mûsir (zengin) olan kişinin kurbanının etinden hiç tasaddük 
etmeden (tamamını) yemesi helâl değildir.72 

58. Konu Üzerine kurban vâcib olmayan fakir kimse nezir olmaksızın kurban 
için satın aldığı ve bayram günlerinde kestiği kurbanın etinden yemesi helâl olur.73 

59. Konu: Bir kişi kendi malından bir kurban satın alıp kurban bayramı günü 
küçük çocuğu için kurban etse o kurbanın etini kendi adına kesmiş olduğu kurban 
gibi harcar. 74 

60. Konu: Küçüğün babası veya vasîsi küçüğün malından bir kurban satın alıp 
kurban bayramında küçük için kurban etse küçüğün babasına veya vasisine daman 
(tazmîn) gerekmez.75 

61. Konu: Baba ve vasîden birinin küçüğün malı ile satın alıp kurban bayramı 
gününde küçük için kestiği kurbanın etinden küçük, küçüğün hizmetçisi ve 
istihsanen küçüğün ana ve babası yedikten sonra kalan et ile küçüğün faydalanacağı 
bir şey alınır.76 

                                                                 
69  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 22. 
70  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3:388. 
71  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 22. 
72  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 23. 
73  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 23. 
74  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 23. 
75  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 23. 
76  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 24. 
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62. Konu: Nezir kurbanının etinden nezredenin kendisi yiyemeyeceği gibi 
zenginlere de yediremez. Eğer yerse yediği et miktarının değerini sadaka vermesi 
vâcib olur.77 

63. Konu: Zenginliği ve durumu orta halli olan aile sahibi ailesinin durumunu 
rahatlatması için kurbanının etiniden sadaka vermemesi menduptur.78 

64. Konu: Kurbanı kesmeden önce yününü kırkıp ondan faydalanmak, 
kurbanlığın üzerine binmek, yük yükletmek ve başkasına kiraya vermek mekruhtur. 
Kurban sahibi bu mekruhları işlerse kırktığı yünü, binme, yük taşıma ve kira 
ücretlerini sadaka verir.79 

65. Konu: Kurbanın derisi ya sadaka verilir veya kalbur, dağarcık, kırba, sofra 
ve kova gibi şeyler yaptırılır. Ya da kendisiyle yarar sağlanacak kalıcı bir şey ile 
değiştirilir. Sirke ve et ve benzeri kalıcı olmayan şeylerle değişmesi câiz değildir. Zira 
kalıcı olmayan şeyler ibadeti ortadan kaldırır.80 

66. Konu: Kurban sahibi kurbanının etini ve derisini yağ ve bal gibi tükenecek 
olan eşya veya para karşılığında satamaz. Eğer böyle yaparsa elde ettiği bedeli sadaka 
olarak verir.81 

67. Konu: Kurbanın etinde ve diğer kısımlarından bir kısmını kasap ücreti 
olarak vermek câiz değildir.82 

68. Konu: Çulu ve yuları ile satın alınan kurbanın çulu ve yuları dahi sadaka 
verilir, satılmaz.83 

69. Konu: Zeyd kendi koyunu zannederek Amr’ın koyununu, Amr da kendi 
koyunu zannederek Zeyd’in koyununu kurban bayramı günlerinde kendi adlarına 
kurban etse istihsânen sahihdir. Yani her iki kurban da sahibi tarafından gerçekleş-
miş olur. Bu iki kişiden birinin diğerine ödeme yapması lazım gelmez. Ancak Zeyd 
                                                                 
77  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 24. 
78  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 24. 
79  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 24. 
80  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 25. 
81  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 25. 
82  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 25. 
83  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 25. 
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Amr’dan, Amr da Zeyd’den koyununu yüzülmüş bir şekilde geri alır. Eğer hatanın 
meydana geldiğini etin yenmesinden sonra anlarlarsa Zeyd ve Amr’ın helalleşmesi 
gerekir. Cimrilik edip razı olmazlarsa Zeyd kurbanının etinin değerini Amr’dan, 
Amr da aynı şekilde Zeyd’den alır ve fakirlere sadaka verirler.84 

70. Konu: Zengin olan Bekir’in kurban niyetiyle satın aldığı bir koyunu kurban 
bayramı günlerinde Halit takrîb (kurbban ibadeti) için gasbederek Bekir’in izni 
olmadan kendisi için kurban ettiğinde, Bekir kesilmiş kurbanının değerini Halit’e 
tazmîn ettirmeyip de kesilmiş kurbanı geri alsa Bekir vâcib sorumluluğundan 
kurtulmuş olur. Halit’in bu kurbanı kendisi için kesmesi kurbana zarar vermez. Eğer 
Bekir kurbanın değerini Halit’e ödetirse kurban artık Halit adına olmuş olur. Eğer 
Halit söz konusu kurbanı kendi adına kesmeyip, Bekir için keserse kurban Bekir 
adına gerçekleşir. Bu durumda Halit’e tazmîn gerekmez. 85 

71. Konu: Bir kişi başka birine ait olan koyunu kurban bayramı günlerinde 
kendisi için kurban kestikten sonra değerini sahibine ödese kurban gasbeden kişi 
adına gerçekleşmiş olur.86 

72. Konu: Zeyd Amr’ın emanet ettiği bir koyunu kendisi için kurban edip sonra 
değerini emânet veren Amr’a ödese Zeyd’den kurban düşmez. Başka bir hayvanı 
kurban etmesi gerekir.87 

73. Konu: Zeyd kurban için bir koyun satın alıp sonra bir medrese talebesi olan 
Amr’e “İnşallah bayram namazından sonra gelir keserim.” diyerek emanet ve teslim 
ettikten sonra Amr bayram namazından sonra bu koyunu Zeyd’in izni olmadan 
onun adına kesse Zeyd’den kurban düşer.88 

74. Konu: Zengin kişinin kurban bayramında üzerine vâcib olan kurbanının 
etinden hibe yoluyla gayrimüslime vermesi câizdir.89 

                                                                 
84  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 26. 
85  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 26. 
86  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 26. 
87  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 27. 
88  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 27. 
89  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 27. 
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75. Konu: Zengin olan Zeyd kurban bayramından önce Allah rızası için bir 
koyun kurban edeyim diye nezirde bulunsa kurban bayramında biri adak, diğeri 
zenginliğinden dolayı iki koyun kurban eder.90 

76. Konu: Ödünç verilen (âriyet) veya ortak olan bir koyunun hükmü emânet 
(vedîa) olan koyunun hükmü gibidir. Rehinin hükmü de gasbedilmiş hayvanın 
hükmü gibidir. Şöyle ki, Zeyd elinde âriyet olan Amr’in sığırını veya Amr ile ortak 
olan bir koyunu kurban bayramı günlerinde kendisi için kurban edip sonra değerini 
Amr’a ödese, Zeyd’den kurban düşmez. Ancak rehin olan koyunu kendisine rehin 
bırakılan kişi kendisi için kurban ettikten sonra değerini rehni verene ödese, 
gasbedilen hayvan örneğinde olduğu gibi kurban câiz olup Zeyd’den kurban düşer.91 

77. Konu: Bir kişi kendi malından bir kurban satın alıp ölmüş bir kişi için 
kurban bayramı günlerinde kurban etse o kurbanın etinden kendi yiyebileceği gibi 
başkasına da yedirebilir.92 

78. Konu: İbadet niyetiyle kesilen kurbanın hükmü dünyada vâcib 
sorumluluğundan çıkış, ahirette ise Allahü Taâlânın lutfuyla sevâba ulaşmaktır. 
Niyetsiz sevap ve mükâfat yoktur. Çünkü amellerin mükâfat ve sevâbına ulaşmak 
niyetledir.93 

79. Konu: Boğazlamak eti yenen hayvanı helâl kılar. Bizatihi necis olmayan 
hayvanları dahi temiz kılar. Zira boğazlamak necis olan kanı temiz olan etten 
temizler.94 

80. Konu: Boğazlamak iki çeşittir. Biri zorunlu diğeri ise ihtiyaridir. Zorunlu 
boğazlama bedenden bir bölgeyi yaralayıp kanı akıtmaktır. İhtiyari boğazlama ise 
çene ile göğüs arasında yani boğazından gırtlak diye tabir edilen nefes borusuyla 
yemek-içme borusu ve iki şah damarı kesmektir. Bunlardan her hangi üçü kesilmiş 
olsa kesilen hayvanın eti helâl olur.Çünki çok olan için (ekser) tam (kül) hükmü 
vardır.95 

                                                                 
90  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 27. 
91  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 27. 
92  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 28. 
93  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 28. 
94  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 28. 
95  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 29. 
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81. Konu: Kesme aletinin demirden veya çelikten olması şart değildir. Cam, 
sırça, teneke, kamış kabuğu ve keskin çakmak taşı benzeri hayvanın gırtlağını ve 
yemek borusuyla şah damarlarını kesip kan akıtmanın kendisiyle nümkün olabilecek 
her çeşit alet ile kesim yapmak câizdir. Ancak ağızdaki dişle ve parmaklarda bulunan 
tırnaklarla kesim yapmak haramdır. Böyle bir hayvanın etinin yenmesi haramdır. 
Zira Peygamber Efendimiz s.a.v. hazretleri “Tırnak ve dişler hariç.”96 buyurmuştur. 
Yerlerinden çıkarılmış diş ve tırnaklarla kesilen hayvanın mekruh olmakla beraber 
etini yemek helâldir. 97 

82. Konu:Kesim için hayvanı yatırmadan önce bıçağı bileyip keskinleştirmek 
menduptur.98 

83. Konu: Hayvanı yatırdıktan sonra bıçak bilemek, hayvanı bacağından tutup 
sürümek, kesim esnasında kıbleye dönmeyi terketmek, kesim şiddetiyle bıçağı 
mırdar ilik diye bilinen beyaz damara değdirmek, çırpınışı bitmeden hayvanı 
yüzmek, başını gövdesinden ayırmak, hayvanı önce ensesinden kesip sonra hâlâ 
canlı iken damarları kesmek mekruhtur. Ancak (önce enseden kesip) damarları 
kesmeden önce hayvan ölürse meyte hükmünde olup etinin yenmesi haram olur.99 

84. Konu: Başı üzere kuyuya düşen bir kara sığır canlı bir şekilde çıkarılıp 
bağazından kesmek mümkün olmadığı zaman besmele ile karnından veya 
arkasından yaralandıktan sonra ölse bu sığırın etini yemek helâldir. 100 

85. Konu: Hayvanı kesen kişi ister müslüman, isterse gayrimüslim olsun 
besmeleyi bilerek terk ederse hayvanın etini yemek haram olur. Ancak unutarak terk 
ederse helâldir.101 

86. Konu: Arapçanın dışında Türkçe, Rumca veya Kıptice besmele çekip 
hayvanı kesen müslüman veya ehli kitabın kestiği koyunun etini yemek helâl olur.102 

                                                                 
96  Muvatta’, “Dahâyâ”, 641. 
97  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 29. 
98  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 29. 
99  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 29. 
100  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 30. 
101  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 30. 
102  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 30. 
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87. Konu: Kesilecek hayvana besmele çekerken “و”sız bir şekilde “Bismillahi 

Allahü Ekber” demek müstahaptır, “و” ile birlikte “bismillâhi vellâhü ekber” demek 

mekruhtur.103 

88. Konu: Kesim esnasında besmele-i şerîfede Allah’ın ismine başkasının ismini 
atıf harfi olmadan bitiştirmek mekruhtur. Şöyle ki; Muhammed’i merfû’ bir şekilde 
“bismillâhi Muhammedü’r-rasûlüllah.” diye atıf harfi olmadan Muhammed lafzını 
besmele-i şerîfe bitiştirmek mekruhtur. Ancak Muhammed lafzı mecrûr veya 
mensup okunursa kesilen hayvan haram olur, bu hayvanın etinden yenilmez.104 

89. Konu: Hayvanı kesen kişi kesim esnasında Allâh-ü Taâlânın ismiyle beraber 
başka birinin ismini atıf harfi ile Allah’ın adına bitiştirerek söylerse kesilen hayvan 
haram olur, eti yenmez. Örneğin hayvanı kesen kişi kesim esnasında “ Bismillâhi ve 
ismi fulanin ev fülanin” diyerek atıf harfi ile bitiştirip Allâh’tan başkası için sunsa 
ikisinin arasını (Allâh’ın adıyla şahsın adını) ayırmadığı için haram olur.105 

90. Konu: Besmelede yalnızca Allah lafzını zikretmek şarttır. Yani besmele dua 
ve başka şeylerden arınmış olmalıdır. Örneğin hayvanı kesen kişi kesim esnasında 
besmele ile birlikte “Allahım beni bağışla” diyerek besmeleyle duayı karıştırıp kesim 
yapsa bu kesilen hayvanın eti helâl olmaz.106 

91. Konu: Hayvanı yatırmadan önce, besmeleden ve kesimden sonra veya 
yatırdıktan sonra besmeleden önce dua gibi şeklen ve mana olarak Allah isminden 
ayrılırsa kerâhetsiz bir şekilde câiz ve helâldir. Şöyle ki, bir kişi kurbanlık hayvanı 
kesmek için yatırmadan önce “Allahım kurbanımı kabul eyle” diye dua ettikten 
sonra yatırıp “Bismillahi Allahu Ekber” diyip hayvanı kesse veya “Bismillahi Allahu 
Ekber” diyip kestikten sonra “Allahım falancadan kabul et” veya hayvanı yatırdıktan 
sonra “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. 
Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim” (el-En’âm 6/79). “Şüphesiz benim namazım 
da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. 
O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların 
                                                                 
103  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 30. 
104  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 31. 
105  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 31. 
106  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 31. 
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ilkiyim” (el-En’âm 6/162-163) diye duâ ederek sonra “bismillâhi Allâhu ekber” diyip 
kurbanı kesse bu üç durumda kerâhetsiz bir şekilde câiz ve helâl olur.107 

92. Konu: Kurban kesen kişi kesim esnasında besmele kastıyla “Elhamdülillah” 
veya “Sübhanellah” diyerek kesse Allah’ın adını halis bir şekilde (Başka bir ismi ilave 
etmeden) andığı için kurbanın eti helâl olur. Ancak kurbanı kesen kişi kesim 
esnasında hapşırıp “Elhamdülillah” dese besmele kastı olmadığı için helâl olmaz.108 

93. Konu: Kesilmek istenen hayvan kesim meclisinin hakîkaten veya hükmen 
değişmesinden önce besmelenin arkasından kesilirse helâl olur, meclisin değişimin-
den sonra kesilirse haram olur. Örneğin; iki koyunun ayakları bağlandıktan sonra 
üst üste konulup her iki koyunun boğazları birleştiğinde “Bismillâhi Allahü Ekber.” 
denip her iki koyun birden kesilse bir besmele ile her ikisinin etini yemek helâl olur. 
Ancak bir besmele ile iki koyundan biri önce, diğeri peşinden ayrı ayrı kesilse birinci 
koyun helâl, ikinci koyun haram olur. Çünkü kesme işinin birden fazla olması ile 
meclis hükmen değişmiş olur, besmele de birden fazla olur. Bundan dolayı ikinci 
olarak kesilen koyuna başka bir besmele çekmek gerekir. Eğer ikinci koyuna besmele 
çekilmezse kesilen hayvan meyte hükmünde olup etinin yenmesi haram olur.109 

94. Konu: Kesim ile besmele arasındaki amel-i kalil besmelenin kesimle irtiba-
tını kesmezken, amel-i kesir bu irtibatı keser. Şöyle ki; kurbanı kesen kişi besmeleden 
sonra ve kesimden önce bir lokma ekmek yese veya biraz su içse veya “Koyunun 
bacağını tut.” gibi az söz söylese veya bıçağını bileyip sonra kesse bütün bunlar amel-
i kalil olduğu için besmeleyi iade etmeden eti helâl olur. Ancak bunlardan fazlası 
amel-i kesir olup besmelenin kesimle irtibatını keser. Besmele iade edilmezse kesilen 
hayvanın eti helâl olmaz.110 

  

                                                                 
107  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 31. 
108  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 32. 
109  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 32. 
110  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 33. 
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95. Konu: Zeyd bir koyunu kesmek için yatırıp üzerine “Bismillahi Allahü 
Ekber” diye besmele çektikten sonra bu koyunu kesmeyi bırakıp, aynı besmele ile 
başka bir koyun kesse bu koyun haram olur ve eti yenmez. Zira kesimde besmelenin 
kesilecek hayvanın üzerine olması şarttır.111 

96. Konu: Zeyd kurbanının kesimini Amr’a emretse, Amır da kurbanı kestikten 
sonra besmeleyi kasten terk ettiğini söylese Zeyd kurbanın bedelini Amır’dan alır. 
Bu durumda eğer kurban bayramı günleri geçmiş olursa Zeyd bu bedeli fakirlere 
sadaka verir. Eğer bayram günleri geçmemişse başka bir kurban alır, bu kurbanı 
kestikten sonra etini sadaka verir. Bu kurbandan sahibi olan Zeyd yiyemez.112 

97. Konu: Zeyd kurbanının kesiminde kasaba yardım etse, yani kasabın 
elindeki bıçağa Zeyd de yapışıp ikisi birlikte kesse Zeyd ve kasabın her ikisinin de 
besmele çekmeleri vâcib olur. İkisinden biri kastan veya birinin besmele çekmesi 
yeterli olur zanniyle besmeleyi terketse hayvan haram olur.113 

98. Konu: Ehl-i kitaptan kesmeye gücü yetenin, besmele ile kesimin helâl 
olacağını düşünebilen aklı zayıfın (ma’tûh), kadının, çocuğun, sünnetsizin ve dilsizin 
kestikleri helâl olur.114 

99. Konu: Devenin nahri mendup olup kesimi (zebhi) ise mekruhtur. Sığır ve 
koyunun kesimi mendup nahri ise mekruhtur. Nahr: Devenin boynunun en alt 
kısmından göğsüne yakın damarların kesimine denir. Devenin nahri kesiminden 
daha kolaydır. Devenin nahrinin mendup olması damarların orada toplanması ve 
peygamberimizden gelen sünnete uygun olması içindir. Sığır ve koyunun nahrinin 
mekruh olması sünnete aykırı olmasındandır. Devenin ayakta nahri, koyun ve 
keçinin ise yere yatmış bir şekilde kesilmeleri sünnettir.115 

  

                                                                 
111  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 33. 
112  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 33. 
113  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 34. 
114  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 34. 
115  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 34. 
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100. Konu: Koyun, keçi ve diğer eti yenen hayvanın cinsel organları, husyeleri, 
damarlar arasında bez diye tabir edilen yumruca düğmeleri (beze), Türkçe’de 
“kavuk” diye ifade edilen idrar torbası (mesâne), ödü ve akan kanının yenmesi tahrî-
men mekruhtur.116 

101. Konu: Dişi bir keçiye bir köpeğin cinsel teması neticesinde meydana gelen 
yavrunun başı köpeğe, diğer organları ise keçiye benzemesi durumunda bu yavruya 
alaf ve et verilir. Eğer bu yavru eti yiyip de alafı yemezse bu yavru köpek kabul edilir, 
eti yenmez. Eğer bu yavru alafı yiyip de eti yemezse, kesildikten sonra kafası atılır, 
diğer kısımları yenir. Eğer hem alafı hem de otu yerse, bu durumda bu yavruya 
sopayla vurulur. Eğer köpek gibi bağırırsa eti yenmez. Eğer keçi gibi melerse yine 
aynı şekilde kesildikten sonra başı atılır, diğer kısımları yenir. Eğer hem köpek gibi 
hırlayıp, hem de keçi gibi melerse bu durumda su verilir. Verilen suyu eğer köpek 
gibi dilinin ucuyla yalayarak içerse köpek kabul edilir eti yenmez. Eğer koyun gibi su 
içerse başı atılır ve diğer kısımları yenir.117 

Bazı fakihlere göre ise bu yavru kesilir ve karnında işkembe olup olmadığına 
bakılır. Eğer işkembe varsa başı dışındaki kısımlar yenir. Eğer işkembesi olmayıp 
sadece bağırsakları varsa eti yenmez. 

102. Konu: Zeyd ekabirden birinin gelmesinden dolayı bir koyunu kesse, 
üzerine besmele çekse bile bu koyunun etini yemek helâl olmaz. 118 

103. Konu: Zeyd misafiri Amr’a yedirmek için kestiği koyunun etini yemek 
helâldir.119 

104. Konu: Hayvanı kesmek isteyen bir kişi kesme işine başlarken teberrük 
kasdi ile bismillah deyip hayvanı kesse kesim sahih olmayıp, hayvanın etini yemek 
haramdır.120 

                                                                 
116  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 35. 
117  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 35. 
118  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 36. 
119  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 36. 
120  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 36. 
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105. Konu: Kesilen deve veya ineğin karnından çıkan ölü ceninin yenmesi 
İmâmı Âzam ve İmam Züfer’e göre haramdır. İmâmeyne göre ise yaradılışı 
tamamlanmış olan ölü cenin yenmesi helâldir.121 

106. Konu: Kesilen bir tavuk karnı yarılıp bağırsakları çıkarılmadan tüyünü 
yolmak için kaynar suya atılsa necis olur.Bu şekildeki tavuk yolunup karnı 
temizlendikten sonra üç defa temiz su ile yıkanırsa temiz olur.122 

107. Konu: İslam beldelerinde bulunan, keseni ve üzerine besmele çekilip 
çekilmediği bilinmeyen kesilmiş koyun ve sığır gibi eti yenen hayvanın yenmesi 
helâldir. 123 

108. Konu: Eti yenen bir hayvan canlı iken kendisinden kopan bir organ meyte 
gibidir. Örneğin Bir diri koyunun besmele ile bile olsa kesilen kulak ve kuyruk gibi 
ayrılan organları meyte hükmünde olup yenmesi helâl değildir. Ancak kesilen 
koyunun ölmeden kendisinden kesilip ayrılan organın yenmesi helâldir. 124 

109. Konu: Karnı kurt pençesiyle yarılmış veya hasta olup kesilmiş hayvanın 
hayatı miktarınca kendisinde canlılık olan koyun ve keçi besmele çekildikten sonra 
kesilse yenmesi helâl olur.125 

110. Konu: Yaralı ve hasta olup canlılığı belli olmayan koyun ve tavuk 
kesildiğinde hareket eder veya kendisinden kan çıkarsa temiz ve yenmesi helâl olur. 
Ancak hareket etmeyip, kan da çıkmazsa bu durumda meyte olup yenmesi helâl 
olmaz.126 

111. Konu: Yaralı veya hasta olup canlılığı açıkça belli olan koyun ve keçi 
üzerine besmele çekilerek kesildiğinde hareket etsin etmesin, kan çıksın veya 
çıkmasın tartışmasız helâl olur.127 

                                                                 
121  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 36. 
122  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 37. 
123  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 37. 
124  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 37. 
125  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 37. 
126  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 38. 
127  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 38. 
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112. Konu: Eti yenen hayvanlardan hasta olup canlılığı belli olmayan hayvan 
kesildiğinde kan çıkmadığı ve hareket etmediği halde sadece ağzını açarsa eti 
yenmez, ağzını kapatırsa eti yenir. Aynı şekilde gözlerini açarsa eti yenmez, kapatırsa 
yenir. Ayağını uzatırsa eti yenmez, ayağını çekerse yenir. Yine aynı şekilde tüyleri 
yatarsa eti yenmez, kalkarsa eti yenir.128 

Allahü taâlâ en iyi bilen ve en iyi hüküm verendir. Kesim ve kurbana ait 
konulara özel bu mecmûanın yazımı, salât ve selâmın en değerlilerinin kendisi için 
olanın hicretinin 1315 yılı Muharreminin sonunda bitti.129 

SONUÇ 

Tarihte ilim, kültür, irfan ve medeniyet beşiği olan şehirlerimizden biri olan 
İzmit pek çok âlimin yetişmiş olduğu bir mekandır. Adları unutulan belki binlerce 
âlimden kütüphanelerde eseri bulunanların günyüzüne çıkarılması daha kolay 
olmaktadır. Ancak bazılarının eserleri vasıtasıyla adlarını öğrenmek mümkün olsa 
da, hayatları hakkında yeteri kadar bilgi bulunamamaktadır. Tebliğimizin konusu 
olan Edhem İzmîdî de bunlardandır. Ancak yakın zamanda yaşamış olan bu zat 
hakkında belki tarihçilerin titiz çalışması sonucu malumat bulunabilir. 

Hayatı hakkında yeteri kadar bilgiye henüz ulaşamamış olsak da, Edhem İzmîdî 
bize önemli bir risâle armağan ederek bu dünyadan ayrılmıştır. Onun bu risâlesi 
ibadet hayatımızın en temel konularından biri olan Kurbanla ilgilidir. Bu özlü ancak 
faydalı risâlesinde kurban konusuyla ilgili yer yer ayrıntı sayılabilecek hususlar da 
dahil olmak üzere, hemen hemen söylenmesi gereken bütün hususları söylemiştir. 
Yer verdiği her görüşün mutlaka kaynağını Hanefi mezhebinin muteber kaynakları 
üzerinden göstermiş hatta Osmanlıca tercümesinin yanında Arapça orijinallerini de 
vermeyi ihmal etmemiştir. 

Kolay ve öğretici bir üslupla kaleme alınan bu eseri Türk okuyucusunun 
istifadesine sunarken müellifini rahmetle yâd ediyorum. 

  

                                                                 
128  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 38. 
129  İzmîdî, Kitâbü’z-Zebâih, 39. 
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Resim 1: Eserin adını, müellifini, baskı yerini ve tarihini gösteren içkapak. 

 

 
Resim 2: Eserin yazılma gerekçesi, yöntemi, kaynaklarını ve müellifin unvanını ihtiva eden mukaddimesi. 
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Resim 3: Eserin adını, besmele, hamdele ve salveleyi içerin ilk sayfaları. 

 

 
Resim 4: Eserin sayfa miktarını, kaç madde olduğunu ve bitirilme tarihini gösterin son sayfaları. 
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