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ÖN SÖZ
Son yıllarda Türk klasik edebiyatı ile ilgili araştırmalar, bu edebiyatın şiir
ağırlıklı bir karakter göstermesinden dolayı manzûm eserler üzerinde yoğunlaşmıştır.
Divan neşirleriyle başlayan çalışmalar şiir tahlilleri ve incelemelerle devam etmiştir.
Divan edebiyatı ile ilgili gözden kaçırılmaması gereken bir başka husus, bu
edebiyatın kaynakları, onu besleyen unsurlardır. Söz konusu kaynakların en
önemlilerinden biri hiç şüphesiz Hurûfîliktir. Şimdiye kadar Hurûfîlik ve onun
temsilcileri hakkında kapsamlı bir çalışmanın yapıldığı söylenemez. Yapılan
çalışmaların daha çok Hurûfî şairler üzerine yoğunlaştığı görülür. Müstakil olarak
Hurûfîlik üzerine olmasa bile, konu hakkında fikir beyan edenler Hurûfîliğin bir din
mi yoksa tarikat veya mezhep mi olduğuna karar verememişlerdir. Genel olarak
tasavvufî zeminde filizlenen ve sistemleştiği XIV. yüzyılda olmasa bile daha sonraki
dönemlerde bir çok coğrafyada etkili olan, halesine giren veya etkilenen insanları
yakıp kavuran Hurûfîliği tanımlamak gerçekten oldukça zordur.
Nesimî, Arşî, Misalî, Hakîkî, Muhîtî gibi şairlerin bu mistik anlayışın birer
temsilcileri olduğu artık bilinmektedir. Kimi şairlerin ise Hurûfî olup olmadıklarına
karar verilememektedir. Rûhî Bağdâdî, Hayâlî Beg, Usûlî gibi Türk edebiyatının
önemli şairlerinin ne ölçüde Hurûfîlikten etkilendikleri tespit edilmemiştir. Özellikle
bâtınî zümrelerde etkili olan Hurûfîliğin, Alevi-Bektaşîlerde günümüzde bile yaşıyor
olması araştırmanın önemini daha da arttırmaktadır.
Bu çalışmada, Fazlullah-ı Hurûfî’nin Câvidân-nâme isimli eserinin Türkçe
tercümelerinden biri olan Ferişteoğlu Abdülmecid’in Işk-nâmesi’nin karşılaştırmalı
metni hazırlanmıştır. Müellifin hayatı ve eserleri ortaya konulduktan sonra Işknâme’den hareketle Hurûfîliğin ne olup olmadığı tanıtılmaya çalışılacaktır. Refî’î’nin
Beşâret-nâme adlı eserinden alınan beyitlerle Hurûfîlik ile ilgili görüşler
desteklenecektir.
Hurûfîliğin kaynaklarının değerlendirildiği Giriş bölümünden başka bu
çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde Fazlullah-ı Hurûfî’nin hayatı ve
eserleri değerlendirilmiş, üçüncü bölümde Ferişteoğlu Abdülmecid’in hayatı ve
eserlerine değinilmiştir. Dördüncü bölümde Hurûfîliğin tarihçesine değinildikten
sonra, on beş ana başlık altında Fazlullah’ın bâtınî te’vil anlayışı ve çeşitli
konulardaki görüşleri açıklanmıştır.Beşinci bölümde ise Işk-nâme’nin dört nüshaya
dayalı karşılaştırmalı çeviriyazısı verilmiştir.
Çalışmanın yazım ve referans sistemiyle ilgili teknik yapısına gelince;
dipnotlarda referans gösterilen kaynaklar ilk geçtikleri yerde tam künyeleri ile
verilmiş, daha sonraki dipnotlarda ise sadece müellifin meşhur ismiyle eserin kısa adı
zikredilmiştir. Kur’an referanslarında sure numaraları, sure isimleri ve ayet
numaraları sırası takip edilmiş, hadisler ise içinde yer aldıkları eserlerin bab, cilt,
sayfa numaralarıyla birlikte verilmiştir. Metin bölümünde yer alan hadis ve ayetler
aparatta nüsha farklarının gösterilmesinden dolayı karışıklığa meydan vermemek için
her babın sonunda gösterilmiştir.
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Metin bölümünde her bab/bölümün satırları birden başlayarak
numaralandırılmış ve nüsha farkları aparatta gösterilmiştir. Metinden alınan ve
çalışmanın muhtelif yerlerinde kullanılan bölümlerin sonunda yer alan numaralardan
ilki bab/bölüm numarasını ikincisi ise satır numaralarını göstermektedir. Beşâretnâme’den alınan metinlerin altında ise beyit numarası bulunmaktadır.
Hurûfîliğin bir nebze olsun anlaşılmasını sağlamayı umarak yapılan bu
çalışmada karşılaştığım güçlüklerin hallinde yardımlarını esirgemeyen danışman
hocam Prof. Dr. Muhsin MACİT’e minnettârım. Ayrıca hadislerin kaynakları
konusunda yardımlarını gördüğüm Dr. Ramazan ÖZMEN’e, metinde geçen Arapça
bölümleri gözden geçiren Öğrt. Gör. Rahmi TEKİN’e ve Yrd. Doç, Dr. Veysi
SEVİNÇLİ’ye yardımlarından ötürü teşekkür ederim.
Arş. Gör. İsmail ARIKOĞLU
VAN 2006
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1.GİRİŞ: HURÛFÎLİK İLE İLGİLİ KAYNAKLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Fars edebiyatında ortaya konulan bazı eserlerin Türkçe tercüme şerhlerinin
yapıldığı bilinmektedir. Hâfız Divanı;
Feridüddin Attâr’ın Mantıku’t-Tayr’ı
Şebüsterî’nin Gülşen-i Râzı bunların en başta gelenleridir. Fars edebiyatının Türk
edebiyatı üzerindeki etkisinin yaygınlaşmasında ve süreklilik kazanmasında bu
tercüme ve şerhlerin önemli bir yeri vardır.
Yukarda sayılan eserler kadar olmasa bile, Fazlullah’ın Cavidân-nâme isimli
eseri de Türk edebiyatı üzerinde etkili olmuştur. Eserlerini Farsça’nın Esterâbâd
lehçesiyle yazan Fazlullah’ın adıyla özdeşleşen kitabı Cavidân-nâme, Hurûfîliğin
temel kitabıdır. Mensur olarak kaleme alınan kitabın pek çok yazma nüshası vardır.
Ferişteoğlu Abdülmecid’in Işk-nâmesi ve Derviş Murtaza’nın Dürr-i Yetim’i,
Cavidân-nâme’nin Türkçe çevirileridir. Hurûfîliğin Türk şairleri tarafından
benimsenmesinde, Fazlullah’ın eserlerinin özellikle Cavidân-nâmesi’nin Türkçe
tercümelerinin önemli bir payı vardır. Ancak Fazlullah’ın doğrudan eserlerine dayalı
olarak, Hurûfîliğin mahiyetinin ne olduğuna dair çok fazla çalışma göze çarpmaz.
Yapılan çalışmalar daha çok Hurûfîliğin şiire yansıyan kısmıyla sınırlı kalmıştır. Bu
çerçevede Gölpınarlı’nın Hurûfîlik Metinleri Kataloğu , Ali Alparslan’ın Câvidânnâme’nin Nesimî’ye Tesiri adlı yayınlanmamış doçentlik tezi ilk akla gelenlerdir.
Rıfkı Melûl Meriç’in Hurûfîlik konulu bitirme tezi de yayınlanmamıştır. Konuyla
ilgili son zamanlarda yapılan en geniş kapsamlı çalışma Mustafa Ünver’in Hurûfîlik
ve Kuran Nesimî Örneği adlı eseridir. Karşılaştırmalı metni hazırlanan Işk-nâme’nin
günümüz Türkçesi’ne aktarılma girişimleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki Raşit
Tanrıkulu tarafından Cavidanname i Sagir adıyla yayınlanmıştır. İkincisi Nejat
Birdoğan’ın Alevi Kaynakları-1, adlı esrindeki 225-281 sayfalarda verilen çeviridir.
İrene Melikoff’un çalışmaları doğrudan Hurûfîlik isimini taşımasa bile Uyur
İdik Uyardılar ve Hacıbektaş Efsaneden Gerçeğe adlı eserlerde konuya geniş yer
verilmiştir. Benzer biçimde Annemarie Schimmel’in İslamın Mistik Boyutları’nın
son bölümleri harf simgeciliğine ayrılmıştır. Gölpınarlı, Kataloğun dışında Türkiyede
Mezhep ve Tarikatler, Mevlâna’dan sonra Mevlevilik gibi eserlerinde de Hurûfiliği
tanımlar veya atıflarda bulunur.
Bunların dışında yazma eserlerden bahsetmek yerinde olacaktır. Fazlullah’ın
kendi eserleri , Emir Gıyasüddîn’in İstivâ-nâmesi, daha çok bir lügatçi olarak
tanınan Ferişteoğlu’nun Işk-nâme, Ahirte-nâme, Hidâyet-nâme ve Hâb-nâmesi,
Mehmet Yiğit tarafından doktora tezi olarak çalışılan Refiî’nin Beşâret-nâme adlı
eseri, Aliyü’l-Ala’nın Kıyâmet-nâme ve Tevhid-nâmesi, Derviş Murtaza’nın Dürr-i
Yetimi, Nesimî, Arşî, Misalî, Hakîkî, Muhîtî divanları
birinci dereceden
kaynaklardır.
Türk Diyanet Vakfı tarafından yayımına devam edilen İslâm
Ansiklopedisi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan İslâm
Ansiklopedilerinin ilgili maddeleri de bu çalışma çerçevesinde gözden geçirilmiştir.
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1.1.CÂVİDÂN-NÂME’NİN TÜRKÇE TERCÜMELERİ
Câvidân-nâme’nin kütüphanelerde bulunan Farsça yazmalarının çokluğu
özellikle yazıldığı dönmelerde oldukça fazla okunmuş bir eser olduğunu
göstermektedir. Fazlullah’ın bu en önemli eserinin ve dolayısıyla fikirlerinin Arap
olmayan zümrelerde yaygın olduğu artık bilinmektedir. Öğretisinin öncelikle
Azerbaycan’da Orta Asya’da ve Arap olmayan öbür unsurlarda, birçok inananı oldu.1
Özellikle Anadolu ve Rumeli’de Bektaşi zümrelerde yaygınlaşması söz konusu
zümrelerin Farsça bilmemesi Türkçe’ye tercüme edilmesine sebep olmuştur.
Türk edebiyatında tercüme faaliyetleri yaygın bir gelenektir. Türkler daha
Uygurlar döneminde özellikle dinî metinleri tercüme etme yoluna gitmişlerdir. İslâm
dininin kabul edilmesinden sonra Kur’an ve hadislerin öğrenilmesi ve öğretilmesi
çabaları yeni tercüme faaliyetlerinin de habercisi olmuştur. (Allah’ın emirlerini)
Onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik2
ayetinden yola çıkarak İslâmiyet’i sonradan kabul eden milletler, bu dinin kitabı olan
Kur’an’ı anlamak ve bu şekilde dinin gereklerini yerine getirebilmek için tercüme
faaliyetlerine girişmişlerdir. Bu manada Türkçe ilk Kur’an tercümesi Farsçadan
yapılmıştır.3
Tercümeler farklı biçimlerde görülmektedir. Bunlardan ilki aslını bozmamak
için kelime kelime yapılan çevirilerdir. İlk dönemlerde yapılan Kur’an çevirileri bu
gruba girmektedir. Örneğin; “yokdur tapacak Çalap’dur ancak” cümlesi, “Lâ ilahe
illâ’llah” cümlesinin tam karşılığıdır.4 İkinci tip çeviriler kelime kelime olmamakla
birlikte aslına uygun olarak yapılanlardır. Bu tür çeviriler edebi eserlerde çok
görülür. Özellikle devir edebiyatlarının oluşum süreçlerinde sık başvurulan
yöntemlerden biridir. Konusu aktarılarak yapılan çeviriler bir başka grubu
oluştururlar. Bu anlayış daha çok mesnevilerde görülür. Türk edebiyatında XIV-XV.
yüzyıllarda yazılmış mesnevilerin büyük bir bölümü konusu aktarılan nakillerdir.
Tercüme mesnevîlerde umumiyetle başlangıçtaki tevhid, münâcat, na’t ve sebeb-i
telif gibi kısımlar ve sondaki hâtime bölümü tamamen telifî bir karakter
sergilemektedir. Ayrıca konulardaki tasarruf ve çeşitli ilavelerle de bu eserler, hacim
bakımından ekseriya asıllarından daha büyüktürler. Meselâ Elvân-ı Şirâzî’nin
Gülşen-i Raz tercümesi, bin beyite yakın olan aslından yaklaşık iki bin beyit
fazladır.5
Sa’dî’nin Bostân mesnevisi tercüme ve şerhi en çok yapılan eserlerden
biridir. İlk çevirisi Hoca Mes’ûd tarafından yapılan eser daha sonra, XVI. asır
şairlerinden Za’îfî tarafından tercüme edilmiştir. Bostân on babdan oluşurken, Hoca
Mesûd eseri bablara ayırmaz. Eserin dilediği bölümlerini tercüme eden Ahmed b.
Mesûd, sözlerinde aslından farklı olanların da olabileceğini söyleyerek o tür yerlerde
1

İrene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, (Çev. Turan Alptekin) , İstanbul, 1994, 185.
Kur’ân , 14/İbrâhîm, 4.
3
Geniş bilgi için bkz. Aysu Ata, “İlk Türkçe Kur’an Tercümesi” Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Sempozyumu, Mustafa Canpolat Armağanı, Yayımlayanlar, Aysu Ata, Mehmet Ölmez, Ankara 2003,
41-55.
4
Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1988, 81.
5
Amil Çelebioğlu, Türk Edebiyatında Mesnevî, (XV. yy. Kadar) , İstanbul, 1999, 156.
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sanki yaratıcılığını kullandığını belirtmek ister. Za’îfî ise eserini Bostân gibi on baba
ayırmış ve her babada Bostân’da işlenen konuları sırayla tercüme etmiştir.
Mesnevinin kendi vezninde ve nazmen yapılan tercümeleri arasında büyük
farklılıklar görünmektedir. Za’îfî birebir çeviri yapmaya gayret ederken, Hoca Mesûd
bu çabayı göstermez. Eserin bunların dışında mensur çevirileri de bulunmaktadır.
Kilisli Rifat ve Hikmet İlaydın tarafından yapılan çeviriler bunların içinde en
tanınmışlarıdır. 6
Cavidân-nâme’nin ilkin Gürgan lehçesiyle nesir olarak yazıldığı daha önce
belirtilmişti. Eser daha sonra Cavidân-nâme-i Sagir adıyla kısaltılmış ve dönemin
klasik Farsçasıyla yazılmıştır. Türkçe nesir olarak iki tercüme yapılmıştır. Bunlardan
ilki Ferişteoğlu Abdülmecid’in Işk-nâmesidir. Işk-nâme tam bir Cavidân tercümesi
değildir. Muhtasar bir tercüme olan eser, bir giriş ve otuz iki bölümden
oluşmaktadır. Söz konusu bablar mütercimin tasarrufuyla gerçekleştirilmiştir. Çünkü
Cavidân-nâme’de herhangi bir bölüm bulunmamaktadır. İncelenmiş olan
Süleymaniye Kütüphanesi Carullah 147 numarada kayıtlı nüshaya göre Cavidânnâme ibtida ibtida ibtida ... sözleriyle başlamakta ve yaklaşık on varaklık bölümde
Kur’an’ın çeşitli surelerinden alınmış ayetler bulunmaktadır. Bu nedenle de esere
Kur’an’ın tefsiri gözüyle bakılmıştır. Işk-nâme ibtida sözleriyle başlamadığı gibi
hacimce Cavidân-nâme nüshalarından oldukça eksiktir. Işk-nâme her yönüyle
kısaltılmış bir tercüme görüntüsü vermektedir. Eserin bir diğer tercümesi Derviş
Murtaza’nın Dürr-i Yetimidir. Söz konusu tercüme de Işk-nâme gibi ibtida ibtida
sözleriyle başlayan ve Gürgan lehçesiyle yazılmış nüshadan değil, Cavidân-ı
Sagir’den yapılmıştır. Eserin müellifi Derviş Murtaza hakkında kaynaklarda
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tercümenin ön sözünden mütecimin Bektaşi
dervişi olduğu anlaşılmaktadır. 1048/1638-39 yılında yapılan tercümenin Mevlanâ
Müzesinde iki Atatürk Kitaplığında bir, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bir
yazma nüshası bulumaktadır. Dürr-i Yetim, Işk-nâme’ye oranla daha geniş bir
tercümedir. Gölpınarlı eserin İstanbul Kütüphanesi Farsça yazmalar 869’da kayıtlı
Farsça nüshadan yapıldığını belirmektedir. Ancak eserin söz konusu nüshadan
tercüme edildiğine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Derviş Murtaza’nın
tercümesi Işk-nâme’ye oranla daha hacimli ve Câvidân-nâme’ye daha yakın bir
tercümedir. Eser, Câvidâ-nâme gibi oldukça hacimlidir. Mesela; Câvidân-nâme ve
Dürr-i Yetim’de Hurûf-ı Mukattaa, yirmi dokuz surenin başında geçtiği şekliyle
verilirken Işk-nâme’de gayrı mükerrer on dört harf olarak verilir. Ka’be ile ilgili
Hurûfî te’viller –Ka’be’nin bütün yaratılmışların merkezinde oluşu- Câvidânnâme’de olduğu gibi Dürr-i Yetim’de gösterilir. Ancak söz konusu şekillere Işknâme’de rastlanmaz. Bir başka tercüme Refî’î’nin Beşâret-nâmesidir. Refî’î’nin eseri
tercüme bir eser olmaktan çok telif-tercüme bir görüntü arz etmektedir. Çünkü,
aşağıda verilen beyitlerden anlaşılacağı üzere eser tam bir Câvidân-nâme tercümesi
değil Fazlullah’ın çeşitli eserlerinin kimi bölümlerinin nazm edilmesidir.
èArş-nÀme sözlerinden bunda var
Tercüme úıldum ki úala yÀdigÀr7
6

Bu konuda geniş bilgi için bkz. Ahmet Kartal, “Sa’dî-i Şîrâzî’nin Bostân İsimli Eserinin Türkçe
Tercüme ve Şerhleri”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, V, İstanbul 2001, 99-120.
7
Mehmet Yiğit , Refî’î’nin Beşâret-nâmesi, Dil Bilgisi- Karşılaştırmalı Metin- Sözlük, (Basılmamış
Doktora Tezi) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Van 1986. Bundan sonra Beşâret-
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1264
Bir niçe beytin teberrük yazmışam
Şöyle ãanmaġıl ki yoldan azmışam
1265
CÀvidÀn-nÀme sözidür ekåeri
Fehm iden olur cihÀnuŋ mihteri
1270
Hem Muóabbet-nÀmeden yazdum kelÀm
Üç kitÀbından Óaúuŋ oldı temÀm
1271
Naôm u neårinden birez vidüm òaber
Bir işÀret èaúlı olana yiter
1277
Refî’i bir başka beyitte Beşâret-nâme’nin Câvidân-nâme’den bir katre
olduğunu belirtir.
CÀvidÀn-nÀmedür deryÀ-yı nÿr
Bu BeşÀret-nÀme andan úaùredür
420
Zí deŋiz kim úaùresinde yüzerüz
Bu düri bir úaùresinde düzerüz
421
2.FAZLULLAH-I HURÛFÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
2.1. FAZLULLAH-I HURÛFÎ’NİN HAYATI
Hurûfîliğin kurucusu olan Fazlullah b. Seyyid Bâhâddin el-Esterâbâdî etTebrizi el-Hüseynî’nin 740/1339-1340’da Şirvan veya Hazar Denizi’nin güney
doğusundaki Esterâbâd şehrinde doğduğu söylenmektedir.8
Bazı kaynaklar Fazl’ın gerçek adının Celâleddin,9 Abdurrahman, Şihâbüddîn
veya Şemsüddin Fazlullah olduğunu,10 bazı kaynaklar ise Fazlullah Naîmî Tebrîzî
Astarâbâdî olduğunu belirtir.11 Gölpınarlı’nın vurguladığı gibi Fazl’ın sevenleriyle
karşıtları arasında farklı lakaplarla anılması doğal karşılanmalıdır.12
Fazlullah, uzun bir zaman Şirvan’da yaşamıştır. Bundan dolayı onun “ yirmi
yıllık Necef komşusu olduğu söylenmiştir. Esterâbâd ise manevî vatanıdır. Nitekim
Fazlullah nesir kitaplarını Esterâbâd lehçesiyle yazmış, Kuran’daki “el-beledü’lemîn” in Esterâbâd olduğunu savunmuştur.13
nâme’den verilecek olan beyitler aksi belirtilmedikçe yukarıda bahsedilen eserden alıntılanmıştır.
Beyitlerin altlarında numaraları verilecektir.
8
Emir Gıyasüddîn Muhammed b. Hüseyin b. Mahammedü’l-Esterâbâdî, İstivâ-nâme, Millet Ktp., Ali
Emirî, Farsça Kısmı Nu. 269 y. 1a ; Abdülbâki Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, Ankara,
1989, 3 ; İrene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 184, Cl. Huart, “Fazlullah” Md. İA MEB. IV,.535 ;
Hüsamettin Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, DİA, XII, 277
9
Kâtib Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, II, 1132 ; Abdülbâki Gölpınarlı, “Fadl Allah” EI., II, s.733.
10
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 2.
11
Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 184.
12
Gölpınarlı, , “Fadl Allah” EI., II, 733.
13
Mustafa Ünver, Hurûfîlik ve Kuran Nesimî Örneği, Ankara, 2003, 49.
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Sufî bir aileden geldiği, babasının ve dedesinin sufî olduğu belirtilmektedir.
Babasının adı Ebû Muhammed Tebrizî’dir ve kundura işleyen bir zanaatkâr olduğu
bazı kaynaklarca ifade edilmektedir.14 Bundan dolayı kendisinin de sahneye bir sufî
olarak çıkması şaşırtıcı değildir. Fazlullah, ittihâdî bir sufî yani vahdet-i vücûd
temsilcisi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak şeyhinin kim olduğu bilinmemektedir.
Bunun sebebi kendisini belli bir sufî fırkaya ait göstermemesi olabileceği gibi
Necef’te uzun bir zaman kalması da olabilir. Kendisine ve Tabilerine ait kitaplarda
Fazl’ın babasının adının geçmemesi ise onu küçük yaşta kaybetmesinden
kaynaklanıyor olabilir. Küçük yaşta babasız kalması hayatının sınırlarını kendi
başına çizmesini, yeteneklerini ve hırslarını kendi kendine olgunlaştırmasını gerekli
kılmıştır. Bütün bunları, Kendini Muhammed ve Mesih’le bütünleştirerek
gerçekleştirme yoluna gitmiştir.15
Fazlullah-ı Hurûfî’nin hayatı ile ilgili en önemli iki kaynak, Emir Gıyasüddîn
Muhammed b. Huseyn b. Muhammed el-Esterâbâdî’nin Farsça İstiva-nâme’siyle;
Fazl’ın halifelerinden olan Seyyid İshâk-ı Esterâbâdî’nin Mahrem-nâme’sidir.16
İstiva-nâme’nin başında Fazl’ın doğum tarihinin 740/1339-1340, kurduğu
Hurûfîliği yayma başlamasının 788/1386, öldürülmesinin ise 796/1394 olduğu
bildirilmektedir.17
Melikoff onun sufîliğe çok erken yöneldiğini on sekiz yaşında bir sûfî
mürşide, anlaşıldığına göre İsmâîlî bir Şiî’ye intisab ettiğini belirtir. Daha sonra
Fazlullah tasavvuf yolunda sülûk süresi olan çile’yi 1370-71’de İsfehân’da, otuz iki
yaşında tamamladı. 18
Fazl’ın tasavvufa nasıl sülûk ettiğini halifesi İshâk-ı Esterâbâdî’nin Hâbnâmesinden öğrenmekteyiz. Buradaki anlatıma göre bir gün bir derviş Mevlana
Celâleddin’in “ Bekaya sahip olduğun halde ölümden ne endişe ediyorsun/ Hüdanın
nuruna sahipken neden mağarada gizleniyorsun” anlamındaki bir beyitini okuyordu.
Fazlullah bu beytin hakiki anlamını hocası Kemalüddîn’den sorması üzerine hocası,
bu beytin ibadet, riyazet, aşk, zevk ve cezbeyle anlaşılabileceğini söylemiştir. 756
veya 758’de, yaklaşık on sekiz yaşlarında olan Fazl, bu intisapla beraber kendisini
ibadete verir. Tasavvuf yoluna giren Fazl, hacca gider ve dönüşünde Harezm’e uğrar.
Bu gecede kendisine futuhat olmadığı takdirde artık bu yoldan vazgeçeceğine dair
içinde kuvvetli bir istek duyar. Rivayete göre o gece kendisini Esterâbâd’daki
bahçesinde görür. Ona göre burası Kur’an’da geçen “mak’ad-ı sıdk”tır. Peygamber
Hz. Süleyman oradadır ve yakınında da “makâm-ı a’raf” vardır. Süleyman’ın
Hüdhüd’ü sorması üzerine Hüdhüd gelir. Bu arada bir kara karga getiriler ve
Süleyman’ın emriye tüylerini yolup bahçe duvarından dışarıya atarlar. Hz. Süleyman

14

Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 184.
Ünver, Hurûfîlik ve Kuran Nesimî Örneği, Ankara, 2003, 49-50.
16
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 3 ; Emir Gıyasüddîn , İstivâ-nâme , 1a.
17
Emir Gıyasüddîn , İstivâ-nâme , 1a .
18
Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 185.
15
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bu kargayı Fazl’a teslim eder. Fazl uyandığı zaman Süleyman’ı Tanrı, Hüdhüd’ü ruh,
kara kargayı da nefis diye tevil ederek sevinir. 19
Fazlullah’ın intisap ettiği zatın Hasan olduğu Fazl’a ait mesneviden
anlaşılıyorsa da bu zatın Bâtınîyyeden olduğu tahmin edilmekte ve hakkında başka
bir malumat bulunmamaktadır. Zira bu şahsın Fazl’ın Hurûfî ifadesiyle söylenecek
olursa “ zuhûr ve burûzunu” te’vil bilgisine sahip olarak bu bilgiyi yayacağını haber
vererek onu bu yola sevk ettiği anlaşılmaktadır.20
Önce Harezm’e oradan İsfahan’a bağlı Tokcı adlı yere gidip burada bir
müddet kaldığı, sonra Tebriz’e geldiği, Cılayırlı Hasan oğlu Sultan Üveys’in (7751374-1375) Fazl’ın toplantılarına devam ettiği, sohbetlerinde bulunduğu hatta Fazl’ın
ona teberrüken bir derviş külahı verdiği, vezir Zekeriyya ve Sâhib-sadr Şeyh
Hoca’nın kendisine itikat ettikleri, Bakü’ye de geçerek bir müddet burada kaldığı
şeklindeki malumat da Hâb-nâme adlı eserden öğrenilmektedir. 21
Yine aynı eserin bildirdiğine göre Fazl’a 775/1374 yılı Ramazan ayında şer’i
hükümlerin te’vil bilgisi verilmiş, ve o da bu bilgilerden “Cavidân-nâme, Muhabbetnâme ve Arş-nâme”den sözetmiştir.22
Kurduğu dini, öncelikle İsfahan’da yaymaya başlayan Fazl, ilk zamanlar rüya
yorumuyla işe başlamış ve bu yönüyle şöhret kazanmıştır. Zira kendisinin de rüya
yoluyla hakikat bilgisine ulaştığını, bazı sırlara bu yolla vakıf olduğunu
söylüyordu.23 Rüya yorumu alanında öyle bir dereceye ulaşmıştı ki, “ sâhibü’t-te’vil”
lakabıyla anılmaya, rüya te’vil etmede Hz. Yusuf ayarında görülmeye başlanmıştır.
Anlatılana göre bir seferinde rüyasında bir ağacın altında Hz. Peygamberi görmüş,
ona selam vermiş ve yıldızlar hakkında kendisiyle sohbet etmiştir.24
Sonra bir mağarada inzivaya çekilen Fazl, Müsâfir lakabıyla tanınan ve ölüm
döşeğinde yatan bir dervişi ziyaret etmek için mağaradan ayrılır. Ölüm halindeki bu
derviş Fazl’a artık zuhûr zamanının geldiğini söyler ve ona daha önce gördüğü
rüyanın da buna delil olduğunu söyler. Müsâfir lakaplı bu dervişin aslında kendisinin
hac dönüşü intisap ettiği Şeyh Hasan olduğu tahmin edilmektedir. 25
Bütün bu te’villerden sonra kendisini Mehdî olarak tanıyan ve tanıtan
Fazlullah’ın çevresinde Fahreddin, Celâl-i Burûcîrdî, Fazlullah-ı Horasânî,
Abdullah-ı İsfehânî, Nâyinli ve Reşitli iki kişi ve hurûfî müelliflerinden Mîr
Şerîf’ten ibâret yedi kişi toplandı. Bunlar Fazlullah’a ilk inananlardır. 26

19

Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 5 ; Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 277.
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 6; Mehmet Yiğit, “Hurûfîlik ve Fazlullah Hurûfî”,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Van, 1990, S. 1 , 76.
21
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 6, Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 277 .
22
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 6
23
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 6; , Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 277, Melikoff, Uyur İdik
Uyardılar, 185
24
Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 277 ; Ünver, Hurûfîlik ve Kuran Nesimî Örneği, 52
25
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 6; , Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 277
26
Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 278
20
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Onun, Horasan, Irak ve Azerbaycan'da vaazlar verdiğinden söz
edilir. Fakat öğretisinin merkezi Bakû olmuş ve ölümünden sonra da öyle
kalmıştır. Burası, Hurufîliğin kendi içinde bir bütünlük kazanmaya başladığı başkenti Şemâhî olan- Şirvan krallığı ülkesidir ve aralarında Ali el-A'lâ ile
İmâdeddîn Nesîmî'nin yer aldığı başlıca öğrencileri burada bulunmaktadır.27
Öğretisinin, öncelikle Azerbaycan'da, Orta Asya'da Çağatay Türkleri ve
Arap olmayan öbür uluslar arasında, birçok inananı oldu. Yaşamını yazmış
olanlar, -Makrizî, Sohrabî ve öbürleri-, Hurufîliğin, Arap olmayan uluslar ve
öncelikle de Türkler arasında yayılmasına dikkat çekmişlerdir. Bu, belki de,
kendisinin katli için fetva çıkartmak amacıyla Semerkand'da bir ulemâ meclisi
toplamış olan acımasız Timurlenk'i öğretisine kazanma hususunda, Fazlullah'ın
duyduğu istek sebebiyledir.28
XIV. yüzyılın ikinci yarısında bâtınî yorumları sayesinde gün geçtikçe taraftar
kazanan Fazlullah-ı Hurûfî, düşüncelerinde şeriata aykırı olduğu yönünde ulema ve
fukahanın görüş bildirmesi üzerine Timur tarafından takibata maruz kalmış, Timur
öldürülmesini emretmiştir.29 Timur’un oğlu Mîrân Şah tarafından yakalanıp Alıncak
kalesine hapsedilmiştir. Yargılama sonunda Şirvân hakimi Şeyh İbrahim, kadısı
Bayezid’in fetvasıyla Fazlullah öldürülmüştür.30
Mahpusluğu sırasında yazdığı «Hâb-nâme» (Uykuya dair risale)'de
Fazlullah, Şemâhî'de Kadı Bayezid'in evinde kalırken gördüğü, yakında
öleceğini haber veren bir rüyadan söz eder. Hemen, Astar-âbâd'a gitmek üzere
kaldığı konuttan ayrılır. Fakat babası adına Azerbaycan'ı yönetmekte olan,
Timur'un oğlu Miranşah'ın buyruğu ile yolda tutuklanmış ve Nahçıvan
dolaylarında Alıncak (bugünkü, Elince) kalesine kapatılmıştır.31
Fazlullah, Bayezid’in fetvasıyla 796’da (1394)
Zilka'de'nin altıncı
günü(Cuma), 56 yaşında iken idam edildi. Kararı Miranşah uyguladı. Cesedi,
ayaklarından sürüklenerek çarşı pazar dolaştırıldı; sonra müridleri tarafından
alınarak toprağa verildi.32
Bazı kaynaklarda Fazlullah’ın cezasının bizzat Mirân Şah tarafından
uygulandığı ve kullanılan kılıcın Fazlullah’ın müridleri tarafından altınla kaplandığı,
tâzimle öpüldüğü kayıtlıdır. Yine bundan dolayı aynı kaynaklarda Mirân Şah’ın ismi
“Mâr Şah” veya “Mârân-ı şâh-ı Pelîd” diye yazılır.33
Alıncak’a gömülen Fazlullah’ın kabri, idam edilmesinden altı yıl sonra baş
halifesi Ali el-A’lâ ile Seyyid Mûsâ ve arkadaşları tarafından yaptırılmıştır. Alıncak

27

Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 185
Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 185
29
Ünver, Hurûfîlik ve Kuran Nesimî Örneği, 57
30
Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 278 ; Melikoff, Uyur İdik Uyardılar,. 186 ; CI Huart, “Fazlullah” 535.
31
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 8 ; Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 186 .
32
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 8 ; Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 186 ; Gölpınarlı,
“Bektaşilik-Hurûfîlik ve Fadl Allah’ın Öldürülmesine Düşülen Üç Tarih” Şarkiyat Mecmuası İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1964, 22
33
Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 278
28
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Fazlullah’ın idam edildiği yer olması sebebiyle Hurûfîlerce “Maktelgâh” diye
anılmış ve Hurûfîlerin kâbesi olarak kabul edilmiştir.34
2.2. FAZLULLAH-I HURÛFÎ’NİN ESERLERİ
2.2.1.CAVİDÂN-NÂME
VIII. (XIV.) yüzyılın ikinci yarısında, günümüzde Gürgân diye adlandırılan
Hazar denizi kıyısındaki Esterâbâd bölgesinde ortaya çıkan ve İran üzerinden Suriye,
Anadolu ve Balkanlar'a kadar yayılan Hurûfîlik fırkasının kurucusu Esterâ-bâdlı
Fazlullah-ı Hurûfî'nin en önemli eseridir. Yaklaşık 788'de (1386) kaleme alınan
kitabın bazı bölümleri Esterâbâd lehçesiyle yazıldığından anlaşılması oldukça güçtür.
Esterâbâd bölgesine ait mahallî ifadelerin yanı sıra çeşitli sembol ve kısaltmaların
(meselâ (  ) جCâvidân-nâme. (  ) ﺪÂdem, ( ) Bişt u Heşt, ( ) Sî vü dü, ( ) ﻮ ﻢ
Vesselam) kullanıldığı eserde Fazlullah Kur'an-ı Kerîm'i kendi bâtınî görüşleri
doğrultusunda te’vil ve tefsir etmiş, bazı sûrelerin başında bulunan hurûf-ı
mukattaanın sırlarını çözdüğünü söyleyerek Câvidân-nâme'nin Kur'ân'ın bir tefsiri
olduğunu ileri sürmüştür. 35
Bütün Hurûfî eserlerin ana kaynağı olan Câvidân-nâme'nin Esterâbâd lehçesiyle yazılan asıl nüshası Câvidân-nâme-i İlâhî veya Câvidan-nâme-i Kebîr olarak
adlandırılır. Eser Fazlullah tarafından klasik Farsça ile yeniden kaleme alınmıştır. Asıl
Câvidân-nâme'ye oranla daha kısa olan bu nüshaya Câvidan-nâme-i Sagir denir. 36
Ferişteoğlu’nun yazmış olduğu Işk-nâme ve Derviş Murtaza’nın Dürr-i Yetim’i
bu eserin Türkçe tercümeleridir.
Düzensiz bir şekilde yazılmış olan Câvidân-nâme'nin muhtevasını altı bölümde
incelemek mümkündür. Birinci bölümde müellifin itikadî görüş ve düşünceleri
sıralanmış, bazı kelâmî konular ele alınmış, ikinci bölümde kâinatın yaratılışı, sema.
arz, ay, güneş ve burçlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde Âdem ile
Havvâ'nın ve diğer varlıkların yaratılışı, dördüncü bölümde âhiret, kıyamet ve haşr
anlatılmış, beşinci bölümde peygamberlerin gönderilmesi, Hz. Îsâ ve şeriat
hakkındaki görüş ve te'viller zikredilmiştir. Câvidân-nâme’deki konuların
tahlillerinin tekrarlandığı altıncı bölüm ise Allah'ın sıfatları ve sırların keşfiyle son
bulmaktadır.37 Câvidân-nâme’nin Türkiye kütüphanelerinde bulunan yazma
nüshalarında da konu bütünlüğü bulunmamaktadır. Mesela, namazın Hurûfîlik
açısından te’vili yapılırken, aynı bölümde hac veya ezan bahsi de anlatılmaktadır.
Her Câvidân-nâme-i Sagîr ayrı bir Farsça nüsha görünümündedir.

34

Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 278 ; Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 186 ; Gölpınarlı, Hurûfîlik
Metinleri Kataloğu, 11
35
Hüsamettin Aksu, “Câvidân-nâme”, DİA , VII, 178.
36
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, s. 12
37
Aksu, “Câvidân-nâme” 178.
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Dünyanın çeşitli kütüphanelerinde bir çok yazma nüshası bulunan Câvidânnâme üzerine herhangi bir karşılaştırmalı metin çalışması yapılmamıştır. Bunda
Câvidân-nâme’nin İran’ın kuzeyinde etkin olan Gürgân lehçesiyle yazılmış olması
etkili olmuştur.
38

Câvidân-nâme ile ilgili Refî’î’nin Beşâret-nâmesinde, Kur’an’ın te’vili
olduğu, Ahmed ümmeti ve Fazl kulu olmanın yolunun Câvidân-nâme’yi bilmekten
geçtiği belirtilir.
CÀvidÀní-nÀmeyi var iste bul
K’aómede ümmet olasın Faøla kul
596
CÀvidÀní-nÀmedür óable’l-metín
İste bul yapış ki olasın emín
597
İste kim te’víl-i Úur’Àn andadur
Cehl ãayrusına dermÀn andadur
598
2.2.2. DÎVÂN
Şiirlerinde Na’îmî mahlasını kullanan Fazlullah’ın Dîvân’ı gazel, kıt’a, rubâî,
tercî ve beyitlerden oluşmaktadır.39
Fazlullah’ın şiirleri teknik bakımdan kusursuzdur; fakat o, İran’ın Sa’dî ve
Hâfız gibi üstâd ve dev şairleriyle hiçbir vakit kıyaslanamayacak bir şairdir; bu
bakımdan Fadl; İran şairleri arasında ancak şiir yazdığı ve bir de telkin ettiği fikirleri
dolayısıyla anılabilir.40
2.2.3. MUHABBET-NÂME
Muhabbet-nâme de Gürgân lehçesiyle yazılmış mensûr bir eserdir. Sûret-i
rahmân üzerine yaratılan insanların seçkinleri sayılan ulemânın, zâhidlerin, hukemâ
ve şühedânın son menzillerinin kıyamet olduğu, bunların bu aşk âleminde
gezindikleri esnadaki görüş ve düşünceleri anlatılır.41 Bu eser Abdülmecid
Ferişteoğlu tarafından Hidâyet-nâme adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir.
2.2.4. VASİYET-NÂME
Fazl’ın iki Vasiyyet-nâmesi vardır. Bunlardan birincisi, Muhabbet-nâme adlı
eserinin içindedir. İkincisi ise on sayfa kadar küçük bir risâledir.42
38

Fazlullah-ı Hurûfî, Câvidân-nâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli 1356; Ayasofya 66;Crh 147/I,
Nafiz Paşa 1510; Fatih 3728; Aşir Efendi 286 ;Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Farsça Nu: 920, 1000,
1046
39
Na’îmî, Dîvân Millet Ktp., Ali Emiri, Farsça, Nu: 186, 989.
40
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 13
41
Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 279 ; Fazlullah-ı Hurûfî, Muhabbet-nâme, Millet Ktp. Ali Emirî, Farsça
Nu: 824
42
Ali Alparslan, Câvidân-nâme’nin Nesimî’ye Tesiri, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul 1967,
s.28
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Eser, Fazlullah’ın kurduğu Hurûfîlik fırkasının akîde ve inançlarının
zaptedilerek dostlarına ulaştırılması hususundaki arzusu ve vasiyetinden ibaretdir.43
Eser ilk olarak Gölpınarlı tarafından yayınlanmıştır.44
2.2.5. NEVM-NÂME
Fazlullah’ın rüyalarına dair eseridir. Müellif, rüya yoluyla kendisine
gösterildiğini ileri sürdüğü bazı gerçekler ve sırlarla bunların tabirlerini bu eserde bir
araya getirmiştir.45
Gürgân lehçesiyle yazılmış olan bu mensûr eserde 765’te, 786 cumâdelûlâ ve
şevvâl aylarında 786, 792 ve 793 yıllarında ve yılları belli olmayan zamanlarda
kendisinin gördüğü rüyaları, başkalarının rüyalarını, bazı kere rüyayı gören,
gördüğünü anlatmadan keşif yoluyla söyleyip yorumlarını bildiren bir kitaptır. 46
Ferişteoğlu’nun Hâb-nâme adıyla Türkçe’ye çevirdiği eserde, rüyalardan
bahsedilirken bir çok kişinin adı geçmektedir. Sultan Üveys, Tohtamış Han, Emir
Timûr bunlardandır.47
2.2.6. ARŞ-NÂME
Hurûfîliğe dair eserlerde adı ى,  عremzinin ifade ettiği Arş-nâme-i İlâhî olarak
geçen bu kitap Fazlullah’ın Câvidân-nâme’den sonra en önemli eseridir. 48 Mesnevî
tarzında, “ fâilâtün fâilâtün fâilün” vezninde manzum bir eserdir.49 Refî’î’nin
Beşâret-nâmesi50 ve Misâlî’nin Feyz-nâme-i İlâhîsi51 de aynı vezinle mesnevî
tarzında yazılmış eserlerdir. Söz konusu bu iki eserin Fazlullah’ın Arş-nâmesi’nden
hem içerik hem de şekil özellikleri bakımından etkilendikleri gözlenmektedir.
1120 beyitlik eser adeta Câvidân-nâme’deki fikirlerin nazma dökülmüş
halidir. Eserin bir çok yazma nüshası bulunmaktadır.52
3.FERİŞTEOĞLU ABDÜLMECİD b. İZZÜDDİN
3.1. HAYATI
43

Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 279 ; Fazlullah-ı Hurûfî, Vasiyet-nâme, Millet Ktp., Ali Emiri Farsça,
Nu: 993, 1009.
44
Gölpınarlı, “Fadlallah-ı Hurûfî’nin Wasiyyat-nâmesi veya Wâsâyâ’sı”, Şarkiyat Mecmuası, II,
İstanbul 1957, 53-62.
45
Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 279
46
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 13
47
Ferişteoğlu Abdülmecid, Hâb-nâme, Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yaz. Nu: 1321/II Yk: 36-94
48
Aksu, “Fazlullâh-ı Hurûfî”, 279
49
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 13
50
Mehmet Yiğit , Refî’î’nin Beşâret-nâmesi, Dil Bilgisi- Karşılaştırmalı Metin- Sözlük, (Basılmamış
Doktora Tezi) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Van 1986
51
Nimet Tohumcu, Misâlî’nin Kitâb-ı Manzûme-i Feyznâme-i İlâhî Mesnevîsi, (Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Erzurum 2002.
52
Fazlullah-ı Hurûfî, Arş-nâme, Millet Ktp. Ali Emirî, Farsça, Nu: 993, 1003, 1011.
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İzmir’in Tire ilçesinde doğdu. Hayatı hakkında bilgiler oldukça çelişkilidir.
Taşköprülüzâde, Aydınoğlu Mehmet Bey’in hocası İzzüddin Abdullâtif b. Melek’i
anlatırken âlim ve fâzıl olan bu zatın kardeşinin “ sapık Hurûfî fırkasının reisi
Fazlullah’ın ashabından” olduğunu söyler, ancak adını vermez.53 Taşköprülüzâde’nin
vermiş olduğu bu bilgiler de doğru görünmemektedir. Çünkü İbn Melek’in
Aydınoğlu Mehmet Bey’in hocası olması mümkün değildir.54 Taşköprülüzâde
kuvvetle muhtemel bu kişilerin babası Kadı Ferişte İzzüddin ile oğlunu
karıştırmaktadır. Bu iki kardeşin meşreblerinin çok farklı olmasına rağmen aralarının
çok iyi olduğunu belirten Mecdî de Hurûfî olan kardeşin adından bahsetmez.55
Ancak söz konusu eserin derkenarında Ferişteoğlu’nun adının Abdülmecid olduğu
kayıtlıdır. Aynı eserde Şakâ’ikde Abdülmecid’den bahsedilmediği ancak Kur’an
lugâti yazan kişinin bu zat olduğuna değinilir.56
Hurûfîliğe dair tercüme ve telif eserleriyle tanınan Firişteoğlu eserlerinde
Abdülmecid b. Ferişte İzzüddîn et-Tirevî künyesini kullanmıştır. Lugat-ı Kânûn-ı
İlâhî adlı eserin bazı nüshalarında ise künyesi Abdülmecîd b. Abdüllatîf b. Ferişte
şeklindedir. Muhyiddîn Ferişte İzzüddîn, Ferişteoğlu Abdülmecid, Ferişteoğlu,
kullandığı diğer künyelerdir.
Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, Lugat-ı Kânûn-ı İlâhî’nin bazı
nüshalarında rastlanan Abdülmecid b. Abdüllatîf b. Ferişte şeklinde isim
zincirlerinden hareketle eski kaynakların verdiği bilginin aksine Abdülmecid ile
Abdüllatîf’in kardeş olmadıkları, Abdülmecid’in Abdüllatîf’in oğlu olduğu ileri
sürülmüşse de söz konusu kayıt bu iddia için yeterli bir gerekçe teşkil etmez. 57 Söz
konusu eser Abdülmecid’e değil de başka birine mi aittir? Eserin ön sözünde
Ferişteoğlu sözlük hakkında bilgi verirken “yigirmi sekiz bab eyledüm yigirmi sekiz
kelime mukabilinde ki”58 ifadesine yer vermektedir. Bu ifade hurûfî te’vil açısından
oldukça önemlidir. Ferişteoğlu Işk-nâme adlı eserini de biri giriş olmak üzere otuz üç
bölümden oluşturmuştur. Otuz üç Hz. İsa’nın zuhur, Fazlullah’ın te’vile başlama
yaşıdır. Bütün bu veriler eserin Ferişteoğlu’na ait olduğunu güçlendirmektedir.
Ferişteoğlu Abdülmecid, İbn Melek’in oğlu değil kardeşidir. Çünkü Ferişteoğlu’nun
yazmış olduğu diğer eserlerinde özellikle de Işk-nâme’de adı Ferişteoğlu
Abdülmecid b. İzzüddin olarak geçmektedir.
Firişteoğlu Abdülmecid’in Hurûfîliğe nasıl intisab ettiğine dair eski
kaynaklarda bilgi yoktur. XIX. Yüzyıl müelliflerinden Hoca İshak Efendi Hurûfîler
ve Bektaşîlere dair kaleme aldığı Kâşifü’l-esrâr ve Dâfiu’l-eşrâr adlı eserinde
Firişteoğlu Abdülmecid’in Bayezid adlı birine intisab ettiğini, bu zatın Fazlullah’ın
halifelerinden Şemseddin’e mensup olduğunu ve Abdülmecid’in 864 (1459-60)
yılında öldüğünü kaydeder ancak bu bilgiyi nereden aldığını belirtmemektedir.59
53

Taşköprülüzâde, E’ş-Şekâ’ik, s.45
Mustafa Baktır, “İbn Melek” , DİA, XX , 175-176.
55
Hüsammettin Aksu, “ Firişteoğlu Abdülmecid”, DİA, XIII , 134.
56
Mecdî Mehmet Efendi, Şakaik-ı Nu’maniye ve Zeyilleri ( Neşre Haz. Abdükadir Özcan), İstanbul
1989, 67.
57
Cemal Muhtar, İki Kur’an Sözlüğü Luğat-ı Ferişteoğlu ve Luğat-ı Kânûn-ı İlâhî, İstanbul 1993, 13
58
Muhtar, a.g.e, 99.
59
Hoca İshak Efendi, Kâşifü’l-esrâr ve Dâfiu’l-eşrâr, İstanbul 1291, 157
54
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Ömrünü Tire’de geçiren Ferişteoğlu’nun ölüm tarihi ise 864/1459-60
yıllarındadır.60 Bazı kaynaklarda 1469 tarihinde öldüğü kayıtlıdır.61 Bütün
kaynaklarda ise 1469 tarihinden önce ölmüş olabileceği belirtilmektedir. Lugat-ı
Kânûn-ı İlâhî adlı esrine göre 1450 yılında sağdır. Günümüzde halen Tireliler İbn-i
Melek’i “tatlı su” Abdülmecid’i ise “acı su” olarak bilmektedirler.
3.2. ESERLERİ
3.2.1. IŞK-NÂME
Eser aşağıda müstakil olarak ele alınacağından burada konu edilmemiştir.
3.2.2. LUGAT-I KÂNÛN-I İLÂHÎ
H. 854 (1450) Eylül ayında mensur olarak yazılmış olan bu eser, Kur’an-ı
Kerim’de geçen 2300 Arapça kelimenin yirmi sekiz bölümde Türkçe karşılıkları
verilmiş, kelimenin içinde geçtiği ayetler gösterilmiştir. Arap alfabesinde yirmi sekiz
harf olmasından dolayı eserin yirmi sekiz bölüme ayrılmış olması Hurûfilik itikadına
uygundur. Eser üzerine Cemal Muhtar bir çalışma yapmış ve yayınlanmıştır.62 Söz
konusu çalışmada eserin on bir nüshasının olduğu belirtilmekte, ancak eserin Türkiye
kütüphanelerinde yirmi beş yazma nüshası tespit edilebilmiştir. Cemal Muhtar
eserin İbn Melek’in oğlu Ferişteoğlu Abdülmecid’e ait olduğunu belirtmektedir.
Eserin bazı nüshalarının giriş bölümlerinde yer alan Ferişteoğlu Abdülmecid b.
Abdüllatif b. İzzüddin ifadesinden hareketle bu görüş ileri sürülür. Ancak
Ferişteoğlu’nun eserlerinin büyük bir bölümünde Ferişteoğlu Abdülmecid b. İzüddin
ismi kullanılmaktadır. Dolayısıyla Muhtar’ın görüşleri sağlam temelli
görünmemektedir.
Eserin tespit edilebilen yazma nüshaları:
1. İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalar 1696
2. İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalar 3989
3. Süleymaniye Kütüphanesi A.Telvelioğlu 924
4. Süleymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbi 1979
5. Süleymaniye Kütüphanesi Darülmesnevi 569
6. Süleymaniye Kütüphanesi Denizli 282
7. Süleymaniye Kütüphanesi Denizli 333
8. Süleymaniye Kütüphanesi Denizli 288
9. Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 5260
10. Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 6260/2
11. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi 5471
12. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi 5493
13. Süleymaniye Kütüphanesi İzmir 765/1
14. Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 155
15. Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi 851
16. Süleymaniye Kütüphanesi Serez 3690
17. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 1842
60

Hoca İshak Efendi, a.g.e., s. 157
İslam Ansiklopedisi, “Firişte-oğlu” IV. , 652.
62
Muhtar, İki Kur’an Sözlüğü Luğat-ı Ferişteoğlu ve Luğat-ı Kânûn-ı İlâhî, İstanbul 1993
61
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18. Antalya Tekeli İlçesi Halk Kütüphanesi 803
19. Manisa İl Halk Kütüphanesi 2863
20. Topkapı Sarayı Kütüphanesi 611
21. Anakra üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi
22. Haydar Diriöz
Özel
23. Haydar Diriöz
Özel
24. Millet Kütüphanesi Ali Emiri Türkçe 70
25. Millet Kütüphanesi Ali Emiri Türkçe 66
3.2.3. ÂHİRET-NÂME
Hurûfîlerin ahiretle ilgili düşüncelerinin işlendiği eserdir. Eserin yazma
nüshalarında herhangi bir yazılış tarihi bulunmamaktadır. Eserin önsözünde risâlenin
sahibinin Fazlullah bendelerinden Ferişteoğlu olduğu kayıtlıdır. 63 Ferişteoğlu
tarafından yazılan telif bir eserdir. Dünya ve ahiret hallerinin anlatıldığı eserde, ehl-i
cennet ve ehl-i cehennem kimdir, Hak didarını müşahede edenler kimlerdir hurûfî
te’viller doğrultusunda anlatılmıştır. Ahiret-nâme, Ferişteoğlu’nun Işk-nâme’den
sonra en çok okunan eseridir. Türkiye kütüphanelerinde bir çok yazma nüshası
bulunmaktadır. Eserin tespit edilebilen yazma nüshaları;
1. İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalar 843
2. İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalar 9685
3. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 662
4. Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Paşa 1509
5. Süleymaniye Kütüphanesi Laleli 50
6. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi 1939
7. Millet Kütüphanesi Ali Emiri 1364
8. Millet Kütüphanesi Ali Emiri 1251
9. Millet Kütüphanesi Ali Emiri 1363
10. Tercüman Gazetesi Kütüphanesi 145
11. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 848
12. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 930/2
13. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 118
14. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 181
3.2.4. HİDÂYET-NÂME
Fazlullah-ı Hurûfî’nin Gürgan lehçesiyle yazdığı Muhabbet-nâme’sinin güzel
bir Türkçe tercümesidir. Eserin ön sözü Farsça olup 833 Rebiu’l-evvel’inde (1434)
yazılmıştır. Ferişteoğlu’nun diğer eserlerinde olduğu gibi bu esrede de büyük
tasarrufları olduğu görülmektedir. Hidâyet-nâme’de kelâm-ı ilâhî’nin sırları, hurûf-ı
mukatta’a’nın esrârı, namaz, Kabe ve Hacerü’l-esved’in sırları ve müşahadesi, Adem
ve Havva’nın ne olduğu, İblis, ilme’l-yakîn ve ayne’l-yakîn’in müşahadesi anlatılır.
Mütercim, yukarıda sıralanan unsurların sırlarına talip olanlar için söz konusu eseri
Farsça’dan Türkçe’ye çevirdiğini belirtir.64
63
64

Ferişteoğlu Abdülmecid, Ahiret-nâme,Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Şer’iye Nu: 1364 1-27 yp.
Ferişteoğlu Abdülmecid, Hidâyet-nâme, Millet Ktp. Ali Emirî Şer’iye Nu:1350 1-27 yp.
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1. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 9685
2. Millet Kütüphanesi Ali Emiri 1350
3.2.5. HÂB-NÂME
Nevm-nâme’nin Türkçe tercümesidir. Eserin ne zaman tercüme edildiğine
dair yazma nüshalarda herhangi bir kayıt yoktur. Fazlullah’ın rüyaları ve
tevillerinden oluşmaktadır. Ayrıca bu eserde Fazlullah’ın başkalarının rüyalarını da
tevil ettiği gözlenmektedir. 65
1. Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları 1321/2
2. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kitaplığı 1277
3. İstanbul Üniversitesi Ktp Türkçe Yazmalar 9685
4. Mevlana Müzesi 2916
4.HURÛFÎLİK
Hurûfîlik, yalnız kelimelere verilen çeşitli anlamlarla yetinmeyerek bu
kelimeleri meydana getiren harflerin de ayrı ve gizli manalar taşıdığını ileri sürmek
ve bu suretle âyet ve hadisleri harflere, hatta sayılara verilebilecek yeni anlamlarla
izah etmeye çalışan bir akımdır.66
Harflere kutsallık atfedip onlardan farklı anlamlar çıkarma şeklinde ortaya
çıkmış olan hurûfîlik,67 harflerle ve hatlarla dini emirleri ve hadisleri te’vil etmek,
çeşitli metotlara başvurmak suretiyle geleceği keşfettiğini ileri sürmek ve bu kurguyu
hazırlamak için kurulmuş bir düzenektir.68 İnsanın ilâhlaştırılması esasına göre
akımın kurucusu Fazlullah, eski dinlerden, İslâmiyet’in insana verdiği önemden ve
özellikle tasavvuftan yararlanmıştır. Harflerin ve bazı sayıların kutsal kabul edilmesi
çok erken dönemlere rastlamaktadır. 69
Köprülü ise Hurûfîliği, XIV. son çeyreğinde yayılarak, XV. ve XVI. asırlarda
Anadolu’yu da kaplayan bir fraksiyonun adı olarak tanımlar.70 Esasında yeni bir
franksiyon olmayıp daha önce ortaya çıkmış Bâtınî mezheplerden birisidir. Hurûfîlik
esas bakımdan İslam tasavvufuyla müşterek bir çok hususta ittifak halindedir. Mesela
esrar-ı hurûf, sonra insan-ı kâmil, devr, te’vîl gibi konular Fadl’ın kendi icadı
olmayıp islam tasavvufundan alınmış motiflerdir. Fraksiyonu merdud hale getiren
biraz da tenâsüh , hulûl, ve ittihâd gibi kabulü imkansız bir takım şekillerle gülünç
şekle sokulması olmuştur. Yine Köprülü Hurûfîliği, İslam tasavvufunun öncülleri
üzerine kurulu bir felsefe sistemi olmaktan uzak çocukça bir akideler mecmuası
olarak tanımlar.71

65

Ferişteoğlu Abdülmecid, Hâb-nâme, Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, Nu: 1321/2 yp.
Ünver, a.g.e., 11.
67
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1971, C.I, 650
68
Ünver, a.g.e., 11.
69
Melikoff, Uyur İdik Uyardılar , s. 183 , Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 16-19
70
M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976, 327.
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Harflerle ilgili felsefî telakkiler Pythagoras (Fisagor) la başlar. Fisagorcular,
âlemin esasının sayı ve sesten ibaret olduğunu söyleyerek düalist bir anlayışı
savunmuşlardır. Onlara göre ilk varlık nokta, noktanın hareketiyle çizgi oluşur.
Çizginin hareketi düzlemi, düzlemin hareketi de geometrik cisimleri meydana
getirir.72 Fisagora göre eşya, duyulur haldeki sayılardır. Her varlığı bir sayı karşılar
ve bilim de bunu arayıp bulmalıdır. O’na göre akıl, ruh, özgürlük birer sayıdır ve
evren bir sayı uyumudur, bir sayı anlaşmasıdır.73 Harflerin ve sayıların esrarına
dayanan bu te’viller, gerçek anlamıyla milattan önce IV. ve III. yüzyıllardan itibaren
Ortadoğu’daki Helenisitik-Gnostik izler taşıyan dinlerde de görülür. Tevrat’ı
yorumlamayı hedefleyen Kabballa’ya göre Tanrı kendisini belirli sayıda nitelik
(sefirot) biçiminde dışsallaştırarak evreni yaratmıştır. 74 Bazı Kabballistlere göre,
başlangıçta ak ateş üzerine kara ateş biçiminde yazılmış olan Torah, yaradılış anında,
Tanrı’nın huzurunda, henüz sözcükler halinde birleştirilmemiş bir dizi harf olarak
bulunuyordu. Adem’in günahı olmasa, belki de harfler bir başka öyküye biçim
vermek üzere birleşeceklerdi. Bu yüzden Torah tomarı hiçbir sesli harf, hiçbir
noktalama vurgu içermez. Çünkü Torah başlangıçta sıraya konmamış bir dizi harften
oluşur. Geleneğe göre, Mesih’in gelişinden sonra, Tanrı halihazırdaki harf
birleşimini ortadan kaldıracak ya da bize mevcut metni bir başka sıralamayı göre
okumayı öğretecektir.75
Tevrat’ta İbrahim’in, vekili Elizer’i 368 askerle dört krala karşı savaşmaya
gönderdiği bildirilir (Tekvin, 14/1-4); bu rakam İbrânî harfleriyle Elizer’in sayısal
değerine eşittir. Yahudi mistik hareketi kabbalanın temel eseri olan ve Tevrat’ın
bâtınî yorumunu ihtiva eden Zohar’da harflerin sırlarına dayanan bir ilimden
sözedilir. Yaygın kanaate göre kabbalistlerin en önemli kitaplarından biri olan Sefer
Yezirah, Hz. Musâ’nın Tûrisînâ’da yakınlarına öğrettiği ilm-i esrârdan oluşmuştur.
Buna göre birer ilâhî kelime olan dış varlıklar arasındaki münâsebetlerin, uyum ve
zıtlıkları hepsi İbrânice’nin yirmi iki harfi arasında da vardır.76 Sefer Yesirah’ta
yukarıda sözü edilen yirmi iki harf, üç kısma ayrılır. Buna göre bu yirmi iki harfin
üç tanesi ana harfler; yedi tanesi çiftli harfler, on iki tanesi ise tekli harflerdir. Anne
harfler İbrâni alfabesindeki üç harftir ve bunlar bütün varlıklarda bulunan üç temel
elementi hava , su ve ateşi sembolize ederler. Ayrıca bu üç harfin mikrokozmik
alemde, yani insan bedeninde de karşılıkları vardır ve bunlar kafa göğüs ve karındır.
77
Söz konusu yaklaşıma hurûfîlikte de rastlanmaktadır. Ancak üç temel element
dörde çıkmıştır. Hava, su, toprak ve ateş. İbrani alfabesinde yer alan yirmi iki harfin
yedi tanesi ise çiftli harflerdir ki bunlara “doubles” denilmektedir. Çünkü bu harfler,
farklı sesler telaffuz etmektedirler ve bunlar kainattaki yıldızlara, haftanın günlerine,
insanda yer alan algılama deliklerine ve buna benzer figürlere nüfuz ederek
şekillenmiş, tasarlanmış, yaratılmış ve birleştirilmişlerdir.78 Hurûfîlikte ise yıldızlar,
haftanın günleri ve insanın uzuvları yirmi sekiz ve otuz iki sayılarını bulmak
amacıyla kullanılmıştır.
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Kabballah’da harfler sayılarla eşleştirilmiş ve Tanrı isimlerinin harflerinin
yerleri belli matematiksel kurallara göre değiştirilerek yeni anlam türetmelerine
gidilmiştir.79
Hurûfîliğin oluşumunda Kabballah kadar Hıristiyanlık da etkili olmuştur.
Erken dönemden itibaren baskı altında yaşayan Hıristiyanlar, mensuplarına özel
bilgileri aktarabilmek için metinlerinin çeşitli yerlerine şifreli cümleler koydular.
Hıristiyanlık’taki bu eğilimi güçlendiren sebeplerden biri, erken dönemlerden
itibaren onların Hurûfîlik konusunda uzman olan gnostik çevrelerle ilişki
kurmalarıdır. Yeni Ahid’de kullanılan en önemli şifre Vahiy’deki 666 sayısıdır.
Hıristiyanlar, tarih boyunca deccâli simgelediğini düşündükleri 666 sayısını Hz.
Muhammed’in de dahil olduğu pek çok kişinin adına uygulamışlardır.80
İslam tarihi boyunca özellikle Azerbaycan, İran, Irak bölgelerinde keşişlerin
etkin faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. İslam mistisizminin Hıristiyanlığın
etkisiyle ortaya çıktığı bile söylenmektedir. İslâmiyetin özellikle Suriye, Mısır ve
Mezopotamya’da yayılması zahitliğe eğilimli kimseler için manevi bir iklimi iyice
geliştirdi. Hıristiyanlarla temaslardan edinilen deneyler, Müslümanlara tam bir
zahitlik okulu ödevini gördü. Ancak bundan sonradır ki zahitlik temayülleri daha
büyük ölçüde göründü ve daha geniş çevrelere yayıldı. Bu cereyanın temsilcileri,
kurallarını Ahdi Atik’ten aldıkları sözler ve delillerle tamamladılar ve bunları kendi
fikirlerini desteklemek için kullandılar.81
İslâm’dan önce Araplar arasında gaybdan haber verme iddiasıyla çeşitli
yöntemler kullanılıyordu; ancak kaynaklarda harflerin esrarına dayanan bir sistemin
varlığından söz edilmemektedir.82
İslâm dünyasında harflerin bazı gizli özelliklere sahip olduğu düşüncesi hayli
eskidir. Meselâ VIII. yüzyılda aşırı şiîlerden Mugîre b. Saîd el-İclî Allah’ı harflere
benzetmiştir.83 Hurûf ilminin İslâm dünyasında ilgi görüp yaygınlaşmasında Ma’rûfi Kerhî, Zünnûn el-Mısrî, Sehl et-Tüsterî, Cüneyd-i Bağdâdî, Şiblî, Abdülkâdir-i
Geylânî ve Muhyiddin İbnü’l-Arabî gibi mutasavvıfların büyük tesiri olmuştur. 84
Fazlullah-ı Hurûfî söz konusu kişilerden etkilenmekle birlikte, daha çok ŞiîBatınîlerin tesirinde kalmıştır. Şiîler hermetizmin bazı unsurları ile Fisagorcu bakış
açısını bir araya getirerek “cefr” denilen sistemi oluşturmuşlar; bazı Şiî müellifler ise
hurûf ilminin Hz. Adem’den başlayarak Hz. Muhammed’e kadar bütün
peygamberler, Hz. Muhammed’den sonra ise Hz. Ali ve Hz. Hüseyin ile Ca’fer esSâdık ve Ali er-Rızâ başta olmak üzere bütün imamlar tarafından kullanıldığını iddia
etmişlerdir. Bu inancın İslâm aleminde gelişmesinde Şîa’nın etkisi çok büyük
olmuştur.85
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Şiî geleneğe göre, El-Cefr adlı gizler kitabında yer alan ve geleceği bilmede
yararlanılan harfler bilmi; yorumlar yapma ve önceden bilme üzerine birçok kitap
daha adına mal edilen ve bu bilgi kendisine Alî tarafından aktarılmış bulunan, altıncı
İmâm, Ca’fer es-Sâdık’a ulaşmaktadır. Arap harfleri üzerine yorumlar, Ca’fer esSâdık’ın bir öğrencisi olması gereken, simyâger ve sûfî, Câbir ibn Hayyâ’nın
Kitâbu’l-mîzân’ında yer alıyor. Câbir, yazılarında ilmini, bu mürşidden aldığını
söylüyor ise de, hiçbir kaynak onun adını, Ca’fer es-Sâdık’ın müridleri arasında
anmamaktadır.86
Fazlullah'ın öğretisi, bir anthropomorfizm ve tasavvuf görünüşü altında
bir panteizm'dir, Hurûfîlik ve Şiîlik arasındaki sıkı ilişkinin kanıtı olarak, Cefr
kaynaklıdır. Ancak Fazlullah, İbn Arabi'den ve İranlı İsmâilî yazarlardan da etkilenmiştir.87 Aslında Fazlullah, kendi dönemine kadar görülen batınî anlayışların güçlü
bir harmanlayıcısıdır. Bir yandan Fisagor, öte yandan Kabbala’dan başlayarak
Hıristiyan mistisizmine ve İslam’ın doğuşundan itibaren Müslüman bölgelerde görülen
tüm mistik tasavvufi anlayışları bilmektedir.
İslâm kültüründe hurûf ilminin şekillenip yaygınlık kazanmasında İbnü’lArabî’nin önemli bir yeri vardır. El-Fütûhâtü’l-Mekkiye’nin ikinci babında bu
konuları işleyen İbnü’l-Arabî ana fikirlerini, varlık mertebeleriyle harflerin sembolik
ve sayısal düzeni arasındaki tekabül esasına dayandırmaktadır. Söz konusu tekabüller
şematik olarak felek sistemleri, varlık türleri, dört unsur ve onların harf
sembolizmindeki karşılıkları şeklinde düzenlenmiştir.88
İslâm dünyasında hem Sünnî alimler arasında hem de Şiîlerde görülen hurûfî
temayülleri sistemleştirerek geniş bir coğrafyada yayılmasına zemin hazırlamak
Fazlullah-ı Hurûfî’ye düşmüştür. 1339/40’ta Astarâbâd’da doğan Fazlullah, İncil,
Tevrat ve Kur’an’ı bilen derin bilgili biridir. Otuz iki yaşında, tasavvuftaki sülûkünü
tamamlayarak gezgin dervişler tarikatına katılmış ve hac ziyaretini yaptıktan sonra
Harizm’e dönmüştür. 1376’da Tebriz’de üç gün üç gece süren bir kendinden geçiş
sonrasında, kendisine gerçeği açıklama ve harflerin batınî anlamını öğretme görevi
verilmişti.89
Fazlullah’ın Hurûfîliği sistemleştirerek yayma çalışması Timur dönemine
rastlamaktadır. Timur’un saltanatı döneminde (1370-1405) İran, Harizm, Azerbaycan
ve Irak bölgeleri çeşitli tarikatlar ve şeyhlerin yaygın bir şekilde faaliyet gösterdiği
muhitlerin başında gelmekte, ilim ve tarikat ehline değer veren Timur’un hoşgörüsü
de bunların faaliyetlerini kolaylaştırmaktaydı.90 Ayrıca Timur döneminde tasavvuf
ile Şiîlik arasında özel bir ilişkinin tesis edildiği bilinmektedir. Zira her iki meşreb de
yoğun olarak bu dönemde ortaya çıkmış ve yayılmıştır.91 Böyle bir kültür ortamında
Fazlullah bâtınî şeyhlerinden olan ve Serbedârîler’le birlikte Horasan’da isyanlara
karışan Şeyh Hasan-ı Cûrî ve onun halifelerinin tesiriyle sistemi kurmaya akidesini
86
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yayamaya çalışmıştır.92 Kendisini Mehdî olarak tanıyan ve tanıtan Fazl’ın çevresinde
başlangıçta Fahreddin, Celâl-i Burûcirdî, Fazlullah-ı Horasanî, Abdullah-ı İsfehânî,
Nâyinli ve Reşitli iki kişi ve Hurûfî müelliflerden Mir Şerif’ten ibaret yedi kişi
toplanmıştı. Bunlar Fazl’a inanan ilk kişilerdi.93 Söz konusu yedi kişi temelde
Hurûfîlik düşüncesinde yedi sayısının önemini de belirtmektedir. 1384 yılında has
yandaşları arasında kendi Mehdiliğini ilan eden Fazl, vakti geldiğinde kılıcını
kuşanarak huruc etmeye dair taraftarlarından gizliden gizliye biat almaya başladı. Bu
andan itibaren Fazl’ın taraftarları başlarına ve bedenlerine beyaz yün kıyafet örtmeye
başladılar. Bununla Mehdi’nin askerlerinin ona biat ederken giydikleri kefene ve
kuşandıkları kılıca işaret etmiş olmaktadırlar. Zira kefen giyen Mehdi yanlıları bu
ritüelleriyle, kendilerinin Mehdi önderliğinde cihat etmeleri için Allah’ın hayata
döndürdüğü ölüler olduklarını ikrar ettiklerini gösteriyorlardı.94
Fazlullah davetini gerçekleştirirken kendisini tıpkı Hz. Âdem, Hz. İsa ve Hz.
Muhammed gibi Allah’ın halifesi olduğu tezini işliyor ve Mehdî olduğunu
savunuyordu. Allah’ın ve kainatın künhünün ve hakikatinin kendi zatında tecelli
ettiğini ve kendisinin son peygamber olduğunu iddia ederek dinini yaymaya
çalışıyordu.95 “İsâ’dan başka Mehdî yoktur” meâlinde olan ve hadis olarak
nakledilen sözü, esas inanç haline getiren Hurûfîlik, Fazl’ın aynı zamanda İsâ
olduğunu kabul etmiştir.96
Fazl, doğduğu yer olan Esterâbâd dışında Horasan, İsfahan, Cîlân, Tebriz ve
Şirvan gibi yerleri dolaşıp buralarda inancını yaymış, halifeler yetiştirmiştir. Onun
öldürülmesinden sonra en önemli adamı ve baş halifesi Ali el-A’lâ97 başta olmak
üzere çok sayıda mürit ve halifesi şiddetli baskılara rağmen Horasan, İsfahan, Suriye,
Azerbaycan ve Anadolu’da Hurûfîliği yaymaya çalışmışlardır. İnançlarını bazı âlim,
şair, sanatkar ve devlet adamlarıyla seyyitlere benimsetmiş; yetiştirdikleri şairler
aracılığıyla da halkın arasındaki konumlarını güçlendirmişlerdir.98 Te’vîllerini yedi
kişiyle yaymaya başlayan Fazl’ın fikirlerinin, bazen saraylara ve sultanlara da nüfuz
ettiği kendilerini “ dervîşân-ı helâlhôr ve râst-gûy” (helal yiyen ve doğru söyleyenin
dervişleri) diye tanıtarak güven telkin ettikleri bilinmektedir.99
Fazlullah’ın öldürülmesiyle Hurûfîlik çok sıkı bir takibe uğramıştır. 1427
yılında Hurûfîlerden Ahmet Lor’un, Şahruh’a suikastından sonra, Ahmet Lor derhal
öldürülmüştür. Ahmet’in üstünde bulunana anahtar, evinin bulunmasını sağlamış,
takke dikmekle geçinen bir Hurûfî olduğu anlaşılmış, dostlarından Mevlânâ Ma’rûf
adlı bir hattat da tutulup hapsedilmiş, Ahmet Lor’la konuştukları anlaşılan birçok
Hurûfî yakalanıp öldürülmüş, cesetleri yakılmıştır.100 Bütün bu gelişmelerden sonra

92

Rıfkı Melûl Meriç, Hurûfîlik, (Yayınlanmamış Lisans Tezi) İstanbul Ünv. Edb. Fakültesi, İstanbul
1936, 3
93
Aksu, “Fazlullah-ı Hurûfî”, 278.
94
Melikoff, Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, 164
95
Huart, “Hurûfîlik”, 598.
96
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 20
97
Aksu, “Ali el-A’lâ”, DİA , XVIII. 408-412
98
Aksu, “ Hurûfîlik”, 409
99
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 12
100
Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 27.

19

Fazlullah’ın kızı Mahdumzâde, 1427’de Tebriz’de Cihânşah’ın buyruğu üzerine, beş
yüz Hurûfî ile birlikte öldürüldü ve cesedi yakıldı.101
Bütün bunlardan dolayı Hurûfîliğin ana merkezlerinden biri olan Tebriz, her
zaman önemli olmuştur. Hallac-ı Mansur geleneğine bağlı Hurûfîlerin oluşturdukları
dini hava Tebriz’de çok yoğundur. Bu yüzden Şeyh Bedreddin’in Kahire’deki hocası
Şeyh Hüseyn-i Ahlâtî, onu Bağdat, Şam veya başka bir yere değil Tebriz’e
göndermiştir.102 Şeyh Bedreddin’in Hurûfî olduğu bildirilmekle beraber, A. Yaşar
Ocak onun Hurûfî çevrelerle temasa girdiği ve o çevrelerin etkisinde kalarak mistik
duygulara kapıldığını belirtir.103
Hurûfî metinlerinin ketebe kayıtlarından anlaşıldığına göre; Hurûfîliğin
faaliyet merkezleri; Rumeli’de Deliorman, Arnavutluk, Filibe, Tatarpazarcığı, Varna,
Ahyolu ve bilhassa Ergirikasrı ; Mısır’da İskenderiyye; Anadolu’da Akçahisar ve
Osmanoğulları devletinin merkezi olan İstanbul’dur.104 Ayrıca devlet arşivlerindeki
kayıtlardan anlaşıldığına göre, Halep, Bitlis, Eskişehir ve Sivas yörelerinde de
Hurûfîler bulunmaktadır.105
İran’da tenkîle uğrayan Hurûfîler, Anadolu ve Rumeli’yi kendilerine bir
sığınak görmüşler, oralara hicret etmişlerdir. Hoca İshak, Fazl’ın
öldürülmesinden sonra hâlifesi Aliyyü’l-A’lâ’nın Anadolu’ya geçip Hacı Bektâşî
tekkesinde oturduğunu; Bektâşîlere Hurûfîliği telkin ettiğini söyler.106
Hurûfî halifelerinin XV. yüzyılın başından itibaren Tebriz Halep yoluyla
Anadolu’ya gelerek propagandalarına başladıkları ; inançlarını tasavvuf, vahdet-i
vücûd ve ilm-i esrâr-ı hurûf gibi daha önce mevcut olan fikir ve inançlar içinde
gizleyerek yaymaya çalıştıkları; Horasan, Azerbaycan ve İsfehân’da olduğu gibi
Anadolu ve Balkanlar’da da hem halk hem yöneticiler arasında bir çevre
edindikleri ve nihayet Kalenderilerin ararlarına sızdıkları bilinmektedir. Çelebi
Sultan Mehmet ve oğlu Sultan Murat zamanında başlayan Hurûfî etkisi Fatih
Sultan Mehmet döneminde saraya kadar ulaşmış, Taşköprüzâde’nin ifadesine
göre genç padişah bile bir ara bu harekete meyletmiştir.107
Hurûfiler Herat, İsfehan ve Tebriz’de uyguladıkları taktikleri Osmanlı
ülkesinde de uyguluyor, bir yandan yeniçeriler arasında taraftar bulmaya bir
yandan da padişahı etkileyerek iktidarı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Durumun
vehametini gören vezir Mahmut Paşa’nın ulemayı uyarması üzerine Fahreddîn-i
Acemî Hurûfîlerin cezalandırılması konusunda padişah Fatih Sultan Mehmet’i
ikna etmiş, yakalanan Hurûfîler Edirne’de öldürülmüştür.108 Bu olay, Osmanlı
topraklarında Hurûfîlerin bundan böyle 16. yüzyıl boyunca da sürecek olan sıkı
takibatlarının ve ölüm cezasına muhatap tutulmalarının başlangıcı oldu. 16.
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yüzyıla ait bazı mühimme kayıtları, özellikle Balkanlarda muhtelif şehir ve
kasabalarda sık sık Hurûfî takibatının yapıldığını, zedeka ve ilhadı sabit görülen
pek çok Hurûfî’nin idam olunarak cesetlerinin yakıldığını gösteriyor; bu
kayıtlara konu olan kişilerin fiilen Hurûfî olmasalar bile, onların inançlarından
etkilenen değişik kesimlere mensup şahıslar olduğu muhakkaktır.109 XV e XVI.
asırlarda Alevî-Bektaşîlerin Anadolu ve Rumeli’de Safevîlerin propagandasını
yapmaları, İran Şahını meşru metbu’ tanımaları, ona her fırsatta yardım etmeleri
Osmanlı merkezi hükümetinin dikkatini çekmesinin ardından özellikle Alevîlere
karşı Yavuz’la beraber şiddetli bir takip ve tenkil siyaseti başlamıştır. Aynı
akıbete Kalenderîlerle beraber, şeriata aykırı hareketleri gerekçesiyle Hurûfîler
de maruz kalmıştır.110 Buna rağmen XVI ve XVII. yüzyıllarda Hurûfîlik
Osmanlı toplumunu etkilemeye devam etmiş, bir yandan Bektaşiliğin temel
inançları arasına girerken öte yandan Bektaşilikten bağımsız temsilciler
yetiştirmiştir. Anadolu ve Balkanlar’da Hurûfîliğin yayılmasında Nesimî ve
Ferişteoğlu’nun büyük katkısı olmuştur. Muhtelif kayıtlarda XVI. yüzyılda
Anadolu ve Rumeli’de çeşitli bölgelerde “ışık” adı verilen Hurûfîlerin takip
edilmesine, tutuklanıp cezalandırılmasına dair emirnâmeler gönderildiği
anlaşılmaktadır.111
Allah’ın insan bedenine hulûl ettiği inancının çok güçlü olması, Anadolu
ve Rumeli’de yayılış sürecinde Bayramî Melâmîlerini, Kalenderîleri, -bu kanalla
Bektaşîliği- ve bazı Halvetiyye çevrelerini, hatta Kızılbaşlığı çok derinden
etkilemiştir. Hurûfîliğin Hz. İsa’yı Hz. Muhammed’den daha yüce bir makama
çıkarmak gibi kimi Hıristiyanlık motifleri konusunda ise Molla Kâbız ve Hâkim
İshâk benzeri ulemaya çok büyük tesiri olmuştur. Bu tesir özellikle Osmanlı
topraklarında çok gizli fakat yaygın biçimde yüzyıllar boyunca sürüp
gidecektir.Osmanlı toplumunda zındıklık ve mülhidlikle suçlanan sufî veya
ulemanın ortak noktası da Hurûfîliğin hulûl inancını değişik biçimlerde
benimsiyor olmalarıdır. 112
Hurûfîlikle Bektaşîlik iki ayrı akım olmalarına rağmen en çok ilinti ikisi
arasında kurulur. B. Atalay, Bektaşîlik bir tarikat iken, Hurûfîlik ayrı bir din ve
mezheptir der. Gölpınarlı da Hurûfîliği kimi zaman bir din veya mezhep bazen
de tarikat olarak tanımlar. XVI. yüzyıldan itibaren Bektaşîlik ile Hurûfîlik
biribirlerine o kadar karışmışlardır ki ayırt etmek güçleşmiştir. Sözgelimi
Bektaşîlikteki “Noktatü’l-Beyân” adıyla bilinen ve çok önemli kabul edilen dua,
tamamen Hurûfî motiflerle örülmüştür.113 XIV. Yüzyılın ikinci yarısında
Azerbaycan’da ortaya çıkan ve yayılan Hurûfîlik, kurucusu Fazlullah’ın
öldürülüp, taraftarlarının Timur yönetimi tarafından takibata uğramasıyla
beraber, XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’da, Rumeli
topraklarında yayılmaya başlamış114 ve buradaki tarikatların hepsini değilse de
bir çoğunu etkilemiştir. Fakat onların etkisi daha çok Bektaşîlik içinde kök
bulmuştur. Bunda Bektaşîlerde zaten var olan gizli hakikatin sırrına duydukları
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içsel sevginin etkisi büyük olsa gerektir.115 Bununla birlikte Osmanlı döneminde
Hurûfîler,
yayılışlarının
önemli
miktarını
Bektaşî
görünerek
gerçekleştirmişlerdir. Yayılmalarının yanında XIX. yüzyıla kadar Rumeli, Mısır
ve Anadolu’nun bazı bölgelerinde; Hurûfîler, Bektaşî görünerek inançlarını
muhafaza etmişlerdir. Görünüşte Bektaşî izlenimi veren Hurûfîler, Hacı
Bektaş’ın adını sadece korunmak için anmışlardır.116
Bu, bedenden en üst düzeyde kurtulma ve Tanrı'yı kendinde bulma amaçlı,
kemal'i bedenin ıstırabında arayış; en yüksek anlatımını, Fazlullah'ın bir
öğrencisinde, mürşidinin öğretisinin en iyi yayıcısı ve muhtemel olarak onun
damadı, Türk Seyyid İmâdeddin Nesîmî'de bulacaktır. Anadolu'da ve Rumeli'de,
gelişimini borçlu bulunduğu, o ve onunla birlikte öbürleri sebebiyledir ki, bu
horlanmış ve zulme uğramış öğreti; Türkiye'de, Nesîmî'yi başlıca yedi şair ve
velîleri arasında sayan Bektaşîlerin, cemaat dışı (heterodoxe) tarikatleri içinde
yaşamını sürdürdü. Harflerin tanrısallığı üzerine hurûfî nas'lar (dogme),
Bektaşîliğin yapısı içinde açıklanmış ve öğretilmiş olabilir. Tekke'lerin duvarlarını
bir hurûfî ikonografi süslerdi, günümüzde de bu, Bektaşîlerin evlerinde hâlâ
görülebilir. Türkiye'de Hurûfîliği Bektaşîlikten ayırmak imkânsızdır: Her ikisi,
çözülmez bağlarla bağlanmışlardır. 117 Melikoff’un bu düşüncelerine kendisi de bir
Bektaşî dervişi olan, Bedri Noyan Dedebaba katılmaz. Dedebaba Hurûfîlik ile
Bektaşîliğin uzaktan yakından ilintisinin bulunmadığını belirtir.118

4.1. ZAHİR-BATIN
Bâtın: iç, gizli, derun, iç nihan, gizli âlem; zâhir: Dış, görünen, bir şeyin dış
yüzü ve görünen tarafı119 anlamlarına gelir.
Bâtın kelimesinin mastarını oluşturan batn ve butûn “gizli olmak; bilmek, bir
şeyin iç yüzüne ve bir kimsenin sırlarına vâkıf olmak” mânalarına gelir. Batn veya
butûnun karşıtı olan zuhûrun mânaları içinde de “açık ve âşikâr olmak” ayrıca “
muttali olmak” gibi anlamlar vardır.120 Bâtın kelimesine nisbet eki eklenmesinin
sonucunda ise “Bâtinî” terimi oluşmuştur. Batinî kelimesi, “eşyanın gizli yönlerini
ve kendine has özelliklerini bilen” anlamına gelmekte; tabiatıyla kelimenin çoğul
formundaki “Batiniyye” de anılan vasfı haiz zümreleri nitelemektedir.121
Bu kelimelerin sözlük anlamları üzerinde herhangi bir ihtilaf bulunmamakla
birlikte, “Bâtiniyye” teriminin özellikle İslam mezhepleri tarihi teriminolojisinde
karşılığı oldukça muğlak bir mahiyettedir. Bu muğlaklıktan dolayı söz konusu terim
anlam evreniyle ilgili olarak herkesin üzerinde ittifak ettiği bir tanım
geliştirilemediği dikkati çekmektedir. Bâtiniyye, spesifik olarak geçmiş dönemlerde
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İsmâilîyye fırkasına verilen bir isim olup, bu isim, anılan fırka mensuplarının kutsal
metinlerin sözel kalıplarının ardındaki gizli manaya tekabül eden ‘bâtın’ kavramına
yönelik aşırı vurgularına işaret etmekte; daha geniş çerçevede ise, bâtınî anlam
uğruna nassların literal anlamlarını yok etmekle suçlanan herkes için kullanılan bir
nitelemedir.122 Gölpınarlı’nın tanımlamasına göre ise, Bâtıniyye ve Bâtınilik, başta
erken dönem aşırı Şiî fırkalar olmak üzere, yıldızları yeryüzünde tasarruf ve tedbir
sahibi sayan Sâbiîlikle eski Hint-İran-Yunan inançlarının karışımından oluşan ve
İslam’ı bu inanç sistemlerine uyarlamaya çalışan anlayışların tümüdür.123 Kur’an’ın
iç anlamına vakıf olanlar nezdinde onun dış anlamının lüzumsuz olduğuna veya şer’î
yükümlülüklerin dünyanın düzenini korumak ve Kur’an’ın derin anlamlarını
kavramaktan yoksun insanları idare etmek maksadıyla vazedildiğine inanmak124
Gölpınarlı’ya göre Bâtınilik olarak tanımlanmaktadır. Ahmet Ateş’e göre, her zâhirin
bir bâtını olduğunu ve Kur’an ile hadislerin ancak te’vil ile anlaşılabileceğini iddia
eden fırkaların tümü için kullanılan ortak biri isim veya lakaptır.125Hilmi Ziya Ülken
ise, Şiî mezhebine mensup olanların fikri cephesine verilen isim126 olarak tanımlar.
Batınîlik denilence ilk akla gelen şüphesiz batınî te’vildir. Herhangi bir
kelime veya söze, ait olduğu dilde karşılığı bulunmayan anlam ya da anlamlar
yüklemeye tekabül eden batınî te’vil, sadece bir dine veya fırkaya özgü bir hususiyet
olmadığı gibi, salt kutsal metinlerle sınırlı bir olgu da değildir.127
Konuyla ilgili kaynaklarda, M.Ö. IX. asırda yaşayan Yunanlı şair Homeros’un
şiirlerinin ilk defa alegorik (bâtınî) biçimde yorumlandığı görülür. Yunan
düşüncesinde özellikle Stoacıların rağbet ettiği bu yorum yöntemi, Hz. İsa ile aynı
zaman diliminde yaşayan ve zengin bir aristokrat aileye mensup olan İskenderiyeli
filozof Philo (M.Ö.25-M.S. 50) tarafından Yahudi kültürüne aktarılmıştır. Philo’un
kutsal metindeki lafzi/literal anlamların, zâhiri esas alan insanlara; alegorik/bâtınî
anlamların ise, soyut hakikatler üzerine tefekkür eden ve hayatın manevi yönünü ön
plana çıkarıp bedene değer atfetmeyen seçkin insanlara hitap ettiği şeklindeki düalist
anlayışı, Eflatuncu felsefe ile irtibatlandırılmıştır.128
Philo Tevrat’ın Tekvin bölümünde bulunan yaratılış kıssasını kendi te’villeri
doğrultusunda yorumlamıştır. Bu yoruma göre, Allah, idealar âleminde insan-ı
makbule tekabül eden saf aklı yaratmıştır. Daha sonra bu aklın yeryüzüne en yakın
örneğini, yani Âdemi var etmiş ve ona his vermiştir. Ona verilen bu his Havvâ’dır.
Akıl hisse ram olmuş ve lezzete boyun eğmiştir. Bu lezzet, Havvâ’yı iğva eden yılan
şeklinde temessül etmiştir. 129
Philo, Eski ve Yeni Pisagorculukların tevarüs ettiği sayı gizemciliğine dayalı
hurûfî te’viller de üretmiştir. Örneğin, bölünmezliğinden dolayı ‘bir’ sayısının, ilk
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illetin sureti, nefsin ve hayatın yaratıcısı olduğunu; buna karşılık iki sayısının
bölünebildiğini, dolayısıyla şerrin başlangıcı ve kötülüğün yoldaşı olduğunu ileri
süren Philo’a göre, bir sayısı Allah’ı; iki, varlığı; üç, bedeni; dört potansiyel
bütünlüğü, beş sayısı ise, duyusal hayatı sembolize etmektedir. Philo’un şer’î
hükümler konusundaki genel yaklaşımı da yine büyük ölçüde alegorizme
dayanmaktadır. Şer’î yükümlülüklerle ilgili nasslardaki lafzi anlamların karşısına
ahlaki anlamları yerleştiren Philo, dinî yaşantıdaki uygulamaları, kulluk için gerekli
olan ahlaki koşulların birer göstergesi olarak telakki etmiştir. 130
Philo’un sistemleştirdiği alegorik yorum nazariyesi, bilahare Hıristiyan
tefsir/yorum geleneğine intikal etmiştir. Özellikle Kilise Babaları’nın bu yorum
geleneğini benimsedikleri ve kullandıkları görülmektedir. Kilise Babaları, Kitab-ı
Mukaddes’te İsa’ya işaret eden birtakım göstergeler aramışlar ve konuyla ilgili
pasajların literal anlamlarından bağımsız yorumlamışlardır. Mesela, St. Justin
Martyr, İşaya kitabındaki “Ve reislik onun omuzunda olacak” ifadesine, “Mesih,
çarmıha gerilecektir.” Şeklinde bir anlam yüklemek suretiyle bâtnî te’vilin tipik bir
örneğini sunmuştur. Öte yandan, tefsir ve yorum anlayışını Hıristiyanlıktaki marifet
(gnosis) doktirini üzerine ikame eden İskenderiyeli Clement de (ö. 215) kutsal
metinlerin, esrarlı bir dil ile konuştuğunu, muhataplarına vermek istediği mesajı
semboller, mecazlar ve alegorilerin arkasına gizleyerek sunduğunu, iddia etmiş ve bu
metinlerin gerçek anlamlarını ortaya çıkarmanın ancak alegorik yorum sayesinde
mümkün olacağını savunmuştur. Büyük ölçüde Philo’dan etkilenen Clement Hz.
Musa’nın getirmiş olduğu şer’î hükümlerden her birinin dört anlam düzeyi olduğunu,
Kitab-ı Mukaddes’in zâhirî formuna itibar edilmesi durumunda, elde edilen anlamın
kişiyi ancak basit bir iman düzeyine ulaştıracağını; buna karşılık, alegorik anlamların
imanın en yüksek mertebesine eriştireceğini iddia etmiştir.131
Bu bağlamda, Ahmed Halîl’in Clement’in dört yönlü anlam teorisiyle, İslam
tefsir geleneğinde özellikle Şiiler ve sufilerin, Kur’an’daki her ayetin zâhir, bâtın,
hadd ve muttala’ olmak üzere dört ayrı anlam boyutu olduğuna ilişkin kabulleri
arasında irtibat kurması ve bu iki çevrenin, söz konusu kabulleri Hz. Peygambere
atfettikleri bir takım hadislerle temellendirme yoluna gittiklerini belirtmesi gerçekten
dikkat çekicidir.132
İslâm’da zâhir ve batın olmak üzere iki bilgi türünün olduğu görüşü ilk defa
Şiîler tarafından ortaya atılmıştır. Hz. Ali henüz hayatta iken çevresinde toplanan
bazı kişiler ondan başka hiç kimsenin bilmediği bir bâtın ilminden söz etmişlerdir.
Fakat Hz. Ali bu iddiaları reddederek Allah’ın kendisine lutf ettiği zeka ile
nasslardan çıkardığı bazı mânalar dışında herkesin bildiğinden farklı bir ilme sahip
olmadığını belirtmişti. Buna rağmen Şiîler Hz. Ali’nin başka insanların bilmediği
bâtın ilmine sahip bulunduğu, onun “ilim şehrinin kapısı” olduğu inancını
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sürdürmüşler ve kendisine ait olduğunu iddia ettikleri bazı sözler rivayet
etmişlerdir.133
Bâtıniliğin İslâm toplumlarına girişi konusunda çeşitli görüşler
bulunmaktadır. Tarihsel süreci Hz. Muhammed (nüzul) dönemine kadar indirilir.
Özellikle huruf-u mukattaa üzerine Yahudilerin çeşitli te’viller yaptıkları rivayetleri
kaynaklarda yer alır.134 Buna mukabil, özellikle Müslüman araştırmacılar Bâtıniyyeİsmâilîyyeden Bâbâilik-Bahâîliğe, İhvân-ı Safâ’dan Muhyiddîn İbn Arabî’ye kadar
muhtelif fırkaların, felsefi ekollerin ve mutasavvıfların Kur’an ve hadis nasslarına
yönelik bâtınî yorumlarının köken itibarıyla Philo’un alegorizmine dayandığına
ilişkin kesin yargılarda bulunmuşlardır. Buna rağmen “Yahudi ve Hıristiyan
düşüncesindeki bu te’vil anlayışının İslam dünyasındaki bâtnî te’vilciler üzerindeki
etkisi hangi yolla gerçekleşti?” sorusu sorulmaktadır. Söz konusu sorunun cevabı
genellikle Medine Yahudilerinde aranmaktadır. Arap Yarımadasına ne zaman
yerleştikleri bilinmemekle birlikte başta Medine olmak üzere yarımadanın çeşitli
bölgelerinde çok sayıda Yahudi kabilesinin yaşadığı, tarihsel verilerle sabittir. Öte
yandan nüzul dönemi Medine’sinde Yahudilerin ‘Beytülmidras’ diye bilinen bir
eğitim-öğretim kurumlarının olduğu ve Hz. Peygamber başta olmak üzere bazı
sahabelerin Beytülmidras’a gidip onlarla tanıştıkları bilinen bir husustur. Yahudiler
nezdinde, Tevrat’ın yüceltildiği bir yer olarak telakki edilen ve Sinegog’dan bile
üstün sayılan Beytülmidras müessesesinin, fonksiyon itibariyle Tevrat’ın derûnî
anlamlarının keşfetmeye yönelik yorum faaliyetlerine mahal teşkil ettiği göz önüne
alındığında, bâtınî te’vil yönteminin ilk dönem Müslümanlarının yanı başında bizzat
Yahudiler tarafından uygulandığını rahatlıkla söylemek mümkündür. Kaldı ki,
oldukça eski tarihli İslam kaynaklarındaki bazı kayıtlar, nüzul dönemindeki Medine
Yahudilerinin, bâtınî te’vilin vazgeçilmez enstrümanlarından biri olan cümel
hesabına dayanarak Kur’an ayetlerindeki bazı harflerden kehanet tarzında bir takım
anlamlar çıkarma konusunda da bilgi sahibi olduklarına işaret etmektedir.135
Her ne kadar Philo ve Hıristiyan Babalar’ın te’vil yöntemleri örnek alınmış
gibi görünse de İslamiyet’in ilk dönmelerinde özellikle meseller ilgili ayetler üzerine
yapılan sembolik yorumlar, ifadelerin literal anlamlarından bağımsız olsalar da,
Kur’an’ın özüne ve iletmek istediği mesajlara ters düşmeyen, bilakis bu mesaja
derinlik ve manevi bir boyut katmayı hedefleyen bir karaktere sahiptir.
Ne ki, sahabe asrının sonlarına doğru ortaya çıkan siyasi çatışmalar ve
kamplaşmalarla birlikte , söz konusu te’villerin, gerek yöntem gerek içerik gerekse
amaç bakımından hızla değişmeye yüz tuttuğu görülmektedir. Kur’an’ın tamamen
subjektif kabullerle te’vil edilmesine ‘Gâliyye’ namıyla meşhur aşırı Şiilerin öncülük
ettikleri dikkati çekmektedir.136
Gâliyye sözlükte “haddi aşmak” manasına gelen gulüv kökünden çoğul
anlamında bir nisbet ismi olup “itidal çizgisini aşanlar” demek olur. Mezhepler
tarihiyle ilgili olarak eser yazan Sünnî ve Şiî müellifleri, gâliyye terimini genellikle
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imâmet konusunda aşırı görüşler benimseyen ve Şiâ’ya bağlılık iddia eden gruplar
için kullanmışlardır.137 Öz Gâliyyenin bâtınî te’vil anlayışını ise şu şekilde
açıklamaktadır. Milâdî I. yüzyılda eski Yunan felsefesinden Yahudiliğe geçen ve
Tevrat’ın zâhirî ve bâtınî anlamı bulunduğu şeklinde yaygınlaşan bâtınî te’vil Yahudi
asıllı olan Abdullah b. Sebe, Meymûn el-Kaddâh ve oğlu Abdullah b. Meymûn gibi
mühtedi görünen kimselerce İslâm dünyasına taşınmış ve daha çok İsmâiliyye
mezhebinin mensuplarınca benimsenmiştir. En geç III. (IX.) yüzyıldan itibaren
Gâliyye arasında Kur’ân-ı Kerîm’in sembolik ve bâtınî tefsiri geliştirilmiştir.
Bunlardan başka Hz. Ali, oğulları Hasan, Hüseyin ve Muhammed b. Hanafiyye’nin
kutsallığı, belirli bir dereceye ulaşıldığında dinî mükellefiyetin düşmesi, dinin emir
ve yasaklarının kabul edilmemesi, mal ve kadında ortaklık gibi hususlar gâlî
fırkalarda görülen aşırı düşüncelerdendir.138 Ayrıca Gâliyyede, daha sonra Fazlullahı Hurûfîde de görüldüğü gibi hulûl inancı da oldukça yaygındır.
Gâliyye Hz. Ali merkezli olmakla birlikte onun yaşadığı Medine’de değil de,
daha çok, Yahudi, Hıristiyan, Zerdüştî ve Gnostik menşeli kimselerden teşekkül eden
Kûfe’de ortaya çıkmıştır. Kûfe’nin aynı zamanda, İskenderiye kökenli Hermesçiliğin
merkezi olduğu ve Gâliyyenin Kûfeli öncülerinin de hermetik metinlere muttali
oldukları unutulmamalıdır.139
Bütün bu tespitlere rağmen, nassları bâtınî tarzda yorumlama geleneği İslam
dünyasında fırka veya mezhep düzeyinde Keysâniyye140 Şiasına mensup gruplar
tarafından başlatılmıştır. Keysâniyyenin, sırrî-bâtınî bilgi, te’vil, bâtın ve âfâk-enfüs
ilmi gibi nazariyelerin yanında, dinin gerçekte bir insana itaatten ibaret olduğu;
namaz, oruç, hac ve zekat gibi temel dinî vecibelerin bu anlayış doğrultusunda
sembolik olarak yorumlanması gerektiği, bu unsurların bilgisinin Hz. Ali tarafından
oğlu Muhammed b. Hanafiyye’ye öğretildiği belirtilmektedir.141
Keysâniyyenin bir çok ayet ve hadisi kendi te’vil yöntemleriyle izah ettikleri
bilinmektedir. Bir Keysâniyye grubu olan Harbiye fırkasının Tîn suresindeki
yeminlere ilişkin tev’illeri ile Philo’un Tevrat metinlerine tatbik ettiği alegorik
yorumlar arasında dikkat çekici bir benzerlik olduğu söylenebilir. Şu farkla ki, Tevrat
ve İncil’e tatbik edilen alegorik te’viller, tenzil fikriyle irtibatlı bir teolojik amaca
yönelik iken, Gâliyye ve Keysâniyyenin sembolik te’villeri tamamen siyasal
amaçlara hizmette kullanılan bir estrüman niteliğindedir. Hurûfî metinlerde benzer
te’viller görülür ancak, Keysâniyyeler ve Gâliyyelerde olduğu gibi siyasi amaç ön
plana çıkmaz. Fazlullah-ı Hurûfî ise daha çok kendisini ön plana çıkarır.
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Gâliyyeninin en önemli temsilcilerinden biri şüphesiz Beyâniyye fırkasının
kurucusu Beyân b. Semân’dır. Savunduğu görüş ve iddiaların tümünü Kur’an’ın
gnostik, diğer bir deyişle, bâtınî te’vili üzerine inşâ eden Beyân b. Semân, bu anlayış
temelinde ulûhiyetten bir parçanın Hz. Ali’ye hulûl ettiğini, onun bu sayede gaybı
bildiğini, bütün savaşları bu ilahi güçle yaptığını, Hayber Kalesi’nin kapısını bu ilahi
güçle söktüğünü ileri sürmüş, ve ondaki ilahi gücü ‘Nur Ayeti’ olarak bilinen
24/Nûr, 35. ayetten ilham alarak, kandil oyuğu içindeki lamba şeklinde tavsif
etmiştir. Yine o, Allah’ın nurdan bir adam olduğu ve yüzü dışında her uzvunun yok
olacağına ilişkin düşüncesini, “O’nun yüzünden (zâtından) başka her şey yok
olacaktır,142 Yeryüzünde bulunan her şey fânidir; bâkî olan yalnızca Rabbinin
yüzüdür143 mealindeki ayetlere dayandırmıştır.144 Hz. Ali’deki ulûhiyyetin oğulları
Hasan, Hüseyin ve Muhammed b. Hanefiyye’ye, daha sonra Ebu Hâşim’e ve ondan
da kendisine intikal ettiğini söyleyen Beyân bu iddiasını da “Bu insanlara bir beyan
(açıklama), müttakilere de bir yol gösterici ve öğüttür.”145 âyetini delil göstermiş,
Ebû Hâşim’in mehdî olarak yeryüzüne döneceğini, dünyadaki haksızlık ve
adaletsizliği ortadan kaldıracağını savunmuştur.146 Hurûfîlerde benzer rivayetlere
rastlamak mümkündür. Kur’an’da geçen bütün ‘fazl’ kelimeleriyle Fazlullah-ı Hurûfî
kast edilmiştir. Ayrıca Fazlullah Hz. Ali soyundan gelmektedir ve mehdîdir.
Bu dönemde dikkat çeken bir başka isim Muğîre’dir.Muğîre b. Sa’îd el-İclî
(ö.119/737) de, ism-i a’zamı bildiği, ölüleri bu isimle dirilttiği gibi iddialarının yanı
sıra, Allah’ın nurdan bir adam olduğunu, tıpkı insan gibi organlarının bulunduğunu
ve hikmet fışkıran bir kalbinin olduğunu söylemiş; ayrıca Allah’a izafe ettiği
organların alfabenin harflerine –Allah’ın bacağının elif harfine; gözlerinin ayn
harfine ve cinsiyet organlarının da he harfine- benzediğini ileri sürmüştür.147
Aşırı Şiî fırkalar üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan W.F. Tucker, bu
bağlamda Muğîre ile Aziz Markos arasında şöyle bir fikrî münasebet kurmuştur.
“Aziz Markos, Yüce Hikmet’in vücudunun Yunan alfabesinin harflerinden meydana
geldiğini ileri sürmüştü. Baş, alpha (A) ve omega (O) ile; sırtı da delta (D) ve tau
(T) ile temsil edilmiştir. Markos’un fikrinin esası, âşikâr ki, âlemdeki kuvvetlerin
harfler şeklinde indirildiği faraziyesine dayanıyordu. Arap alfabesinin harfleri, aşırı
Şiî çevrelerde tabiatüstü varlıklara sahip olarak düşünülmeye başlandı.148 Muğîre’nin
evrenin yaratılışında Allah’ın aşağı doğru baktığı ve orada gölgesini gördüğüne
ilişkin varsayımları da, temelde eski Ortadoğu dinleri, Yahudi kabbalizmi ve
Hıristiyan düşüncesinden mülhem olduğu söylendikten sonra, Yeni Pisagorculukla
mecz edilmiş gnostik unsurları birer te’vil aracı olarak kullandığını altı çizilir.149
Aslında Muğîri bu yönleriyle Hurûfîliğin oluşumuna kaynaklık etmiş, hurûfî
te’villerin temelini atmıştır.
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Muğîre’nin ilm-i bâtın merkezli te’vil sistemi, bir başka aşırı Şiî fırka olan
Mansûriyyenin kurucusu olan Ebû Mansûr el-İclî tarafından da benimsenmiştir.
Mansûr, Allah’ın Hz. Muhammed’e tenzili, kendisine ise te’vili indirdiğini ileri
sürmüş, tenzili zâhirî ilim, te’vili de bâtınî ilim şeklinde açıklamıştır.150 Tarihsel
süreçte İsmâiliyye tarafından bâtınî te’vil doktirinin merkezine yerleştirilen bu tenzilte’vil ayırımı da yine bir başka Yahudi mezhebi olan Yudgâniyye151 tarafından
benimsenmiştir. Yudgâniyye, Hemedânlı Yudgân’a nisbet edilen bir mezheptir.Bu
şahsın isminin Yahuda olduğu da söylenmiştir.152
Ebû Mansûr’un taraftarlarına nisbet edilen yemin tarzı da oldukça ilginçtir.
Onlar, “Kelime’ye and olsun ki hayır!” yemin etmekteydiler. Mansûriyye, bu yemin
şeklinin formülasyonunda büyük bir ihtimalle Hıristiyanlıktaki Logos fikrinden
etkilenmiştir. Fırka mensuplarının Allah’ın ilk yarattığı varlığın Hz. İsa olduğuna
ilişkin inançları ve Kelime (Logos) üzerine yemin etmeleri gnostik karakterli
Yuhanna İncili’nin “Başlangıçta söz vardı.”153 Cümlesiyle başlayan ilk pasajlarında
ifade edilen inancın İslam’a uyarlanmış şeklinden başka bir şey değildir.154
Fazlullah-ı Hurûfî’de bu etki açık bir şekilde görülür. Çünkü Yuhanna İncil’inden
alıntı yapılarak sözün kutsiyeti, her şeyin söz ile oluştuğu vurgulanır.
Bâtınîliğin İsmâilî versiyonu, dinî hakikatleri keşfetme ve nasslardan
derinlikli anlamlar çıkarma açısından bütünüyle bâtınî te’vil doktirini üstüne inşâ
edilmiş bir düşünce sistemidir. Bu irfani düşünce sisteminin en önemli unsurları,
zâhir-bâtın, tenzil-te’vil ve mesel-memsul gibi ikili ayrımlardan oluşmaktadır. Bu
ayrımların merkezinde ise, Allah’ın evrendeki her şeyi çift yönlü yarattığı kabulüne
dayanan zâhir-bâtın ayırımı yer almakta ve bu üst ayırım aynı zamanda nübüvvetimamet, nâtık-vasî, tenzil-te’vil gibi alt ayırımlara da temel teşkil etmektedir.
İsmâilîlere göre, Allah, evrendeki her varlığı dinî gerçeklere işaret eden çift boyutlu
birer gösterge ve işaret olarak yaratmıştır. Bunun Kur’an’daki delili, “Biz her şeyden
çift çift yarattık ki düşünüp ibret alasınız.” Mealindeki 51/Zâriyât, 49. ayettir. Varlık
evreninin tümüyle kuşatan bu çift boyutluluk, zâhir-bâtın şeklinde tecelli etmektedir.
Duyuların algı alanına giren zâhir, kabuk veya perde; bâtın ise öz ve cevherdir.
Bununla birlikte zâhir, her hâlükârda bâtının en temel göstergesidir.155
İsmâilî düşünceye göre, gönderilen kitap ve şeriatlar peygamberlere göre
değişmesine rağmen bâtınî hususiyetler kesinlikle değişmeyen aslî gerçeklerdir. Bu
sebeple bâtın daima zâhirin üstündedir. 156 Başka bir deyişle, dinî nassların ve bu
nasslarda ortaya konulan emir ve yasakların, zâhir (exoteric) ve bâtın (esoteric)
olmak üzere iki yönü vardır. Zâhirî yön, Kur’an’ın sözel anlamından ve bu anlamda
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ifadesini bulan namaz, oruç, zekât, hac ve cihat gibi şer’î-amelî yükümlülüklerden
oluşur. Bâtınî yön ise hem Kur’an’ın ve dinî öğretilerin gerçek manalarını, hem de bu
manalara vakıf olmanın bilgisini ihtiva eder.157 Bâtın sadece izaha muhtaç değil, aynı
zamanda gizlidir. Yanlış anlaşılmaması ve manipüle edilmemesi için, bâtının
bilgisinin dindeki şer’î mükellefiyetleri yerine getirmekle iktiva eden sıradan
insanlara aktarılmaması gerekir.158
İsmâilîlerin müstakil bir tefsirleri olmadığı gibi hadislere de çok önem
vermedikleri görülür. Kimi hadisleri te’vil anlayışlarına uygun düştüğü için
kullanmışlardır. Tefsir ise hikmetten tamamen yoksun bir ilimdir. Bu anlamda tefsir,
H. Corbin’in benzetmesiyle, hakikat açısından Meşşâîliğe; te’vil ilmi ise, Stoacı
felsefeye tekabül etmektedir. Çünkü te’vil, perde arkasında saklı olan bâtınî bir
ilimdir.159 İrfana mebni olan ve bu yönüyle ehl-i zâhirin ‘tefsir’ adını verdikleri
ilimden büsbütün ayrı olan te’vil, zâhirin aksine, anlamın bâtını, remzi ya da özü
olup, şeriatın verilerini irfani hakikatlere iletir. Keşfedilmeyi bekleyen bütün gizli
gerçeklikler, sadece bâtında saklıdır.160
Beyani anlayıştan kopuş, İsmâilîler için zorunlu bir keyfiyettdir. Çünkü, dilin
esas alındığı beyani yorum yönteminden hareketle hedefe ulaşmak mümkün değildir.
Burada söz konusu olan hedef, Kur’an’ın bâtını ve gerçek anlamına ulaşmaktır. Bu
hedefe ulaşmanın yegâne vasıtası ise te’vildir. İsmâilî te’vil, beyana dayalı tefsir için
şart koşulan lügat, sarf, belâgat gibi entelektüel bir çaba veya normal öğrenim
yoluyla kazanılan dilsel bilgiler değil, meşru ve masum imamdan elde edilen irfani
bilgi ile gerçekleştirilen bir etkinliktir. Bu yüzden te’vil, İsmâilî terminolojide bir
sözü asli mânâsından Arapçada mecazi kullanımı yaygınlaşmış olan başka bir
mânâya hamletmenin çok ötesinde bir anlama sahiptir. Dahası, İsmâilîler, te’vil
teriminin, İslam öncesinde ve İslam’ın ilk dönemlerinde kullanılan yaygın anlamının
sınırları içinde kalmasını ve yorum faaliyetinde beyana dayalı bilgi sisteminin dışına
çıkılmamasını bir esaret olarak görürüler. Bu esaretten kurtulmak için de, yoruma
tâbi tutulan lafızları dilin sınırlarının dışına taşırlar ve tamamen bağımsız bir alanda
yorumlama özgürlüğüne kavuşurlar.161
İsmâilî düşünce sisteminde tefsir yapma yetkisi Nâtık’a (Peygamber)
verilmiş; te’vil vazifesi ise imama tevdi edilmiştir. Muhammed ‘tenzil’in Ali ise
‘te’vil’in sahibidir. Kur’an Muhammed’e lafzi ve bilgili bilgisiz tüm insanlara
yönelik zâhirî mânâsıyla nazil olmuştur. Kur’an’ın te’ville ilgili gizli sırlarının bilgisi
ise, Ali’ye ve ondan sonraki imamlara mahsustur.
İsmâilîlilere göre te’vil, salt kutsal metni anlama ve yorumlama çabası değil,
dinî bir zorunluluktur, hatta başlı başına bir ibadettir. Ancak bu, amelî değil, ilmî ve
entelektüel bir ibadet, daha doğrusu en büyük ibadettir. Te’ville ilgili zorunluluk,
sadece Kur’an için değil, hadisler için de söz konusudur. Te’vil kelimesinin geçtiği
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pek çok Kur’an ayeti bulunmaktadır. Söz konusu Kur’an ayetleri162 “herhangi bir
metnin veya ifadenin yorumu” anlamını içermese bile, İsmâilîler bu anlamda anlamış
ve kullanmışlardır. İsmâilî düşünce sisteminde, sözel formunda zâhir-bâtın
kelimelerinin geçtiği 31/Lokmân:20, 57/Hadîd:3 ve 13. ayetler de ilm-i bâtınla
özdeşleştirilen te’vilin Kur’ani dayanakları arasında gösterilmiştir. Bâtını te’vilin
meşruiyetine ilişkin öne sürülen bir diğer delil ise “Kur’an’da her şey vardır” tezidir.
Bu tezin Kur’an’daki dayanakları ise, “Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık”;163
“Bu kitabı sana her şey için bir açıklama olarak indirdik”164 mealindeki ayetlerdir.
Hâlbuki bu ayetlerde geçen kitâb kelimesi, müfessirlerin hemen hepsinin ortak
kanaatine göre, Hz. Muhammede indirilen Kur’an’a değil, keyfiyeti meçhul olan
‘Levh-i Mahfuz’a’ işaret etmektedir.165 Levh-i Mahfuz Hurûfîlerde insan sûretidir.
Vech kavramının ön plana çıkmasının en önemli nedenlerinden biri budur.
Bâtınî te’vilin gerekliliğine dair muhtelif rivayetlere atıfta bulunan İsmâilîler,
Kur’an’daki her lafzın veya her ayetin zâhir, bâtın, hadd ve matla’ olmak üzere dört
anlam boyutu olduğunu bildiren rivayete özel önem atfetmişlerdir. Bu rivayetin
çeşitli biçimleri yer almaktadır. Feyz-i Keşânî , Hz. Peygamberden “ Kur’an yedi
harf üzerine indi. Ondaki her ayetin bir zâhiri, bir bâtını, her harfin de bir haddi ve
matla’ı vardır”; “Kur’an’ın bir zâhiri, bir de bâtını vardır. Bu bâtının da yedi bâtını
vardır” anlamında iki rivayet aktarmış ve bu rivayetlerde geçen ‘harfler’ lafzının
Kur’an’ın bâtını ve te’viline işaret ettiğini belirtmiştir.166 İsmâili düşüncede görülen
bâtınî te’villerin bir çok Sünni mutasavvıf tarafından da kullanıldığı görülmektedir.
Mesela, Mevlânâ, Mesnevi’de şöyle demiştir: “Malum olsun ki Kur’an’ın zâhirî
mânâsının yanında çeşitli düzeylerde bâtınî mânâları vardır. Bu bâtınî mânâlarda
üçüncü bir mânâ vardır ki, onun idrakinde akıllar hayrete düşüp takatsiz kalır.
Kur’an’ın dördüncü bâtını anlam boyutu ise gizlidir. Onu yalnızca eşsiz ve emsalsiz
olan Allah bilir. Yedinci bâtına kadar bu böyle sürer gider...167
İsmâilîlerin, te’vilin gerekliliğine ilişkin öne sürdükleri rivayetlerin büyük bir
bölümünün Şii karekterli olduğu gözlenmektedir. “Ben tenzilin, Ali te’vilin
sahibidir”; “Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. İlim öğrenmek isteyen kapıya
gelsin.” ve Hz. Ali’den nakledilen “Resulullah bana hikmetten bin bab (tür) ilim
öğretti ve her kapıdan bin ilim kapsı açıldı.” rivayetleri bâtınî te’vilin meşruiyetine
işaret eden deliller olarak sunulmuştur.
Sonuç olarak, eldeki bütün veriler, bâtınî te’vilin İslam dünyasına geçiş
sürecinde; Yahudilik, Hıristiyanlık ve Ortadoğu’daki, Maniheizm, Mecûsilik,
Budizm, Zerdüştlik gibi çeşitli dinlerle, Hermetizm, Kabbalizm, Yeni-Eflâtunculuk
gibi gnostik karakterli düşünce ekollerinden beslenen aşırı Şii fırkaların ve bunların
takipçilerinin etkili olduklarını göstermektedir. Özellikle İsmâilîlerin sistemleştirdiği
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bâtınî te’vil geleneği ile sufilere özgü işârî yorum tekniğinin meşruiyet delillerinin
örtüşmesi dikkat çekici bir başka özelliktir.
Bütün bu kesişme noktalarına rağmen sufiler ile Şiiler arasında siyasal açıdan
tam bir muhalefet söz konusudur. Bu muhalefetin netleşmesi, Bâtınî-İsmâilî
hareketin ortaya çıkmasıyla birlikte, Şiiler ile Sünni Abbasiler arasındaki köprülerin
atıldğı Halife Me’mûn dönemine rastlamaktadır. Bu dönemde tasavvufçular, siyasal
otoritenin yanında yer almak veya Sünni devletin reel politiğine karışmaksızın kendi
köşelerine çekilmek gibi bir tercihte bulunmuşlardır. Tasavvufun İsmâilî devlet
hiyerarşisini andıran bir karaktere bürünüp –makamlar, bilgi ve sülûk mertebeleri
gibi- hiyerarşiye bağlılığı ön planda tutan bir form kazandığı bu süreçte sufiler adeta
Şiilerle kasıtlı bir rekabete girmişlerdir. Bu rekabette, Şianın geliştirdiği imamet
nazariyesine karşılık sufiler velayeti savunarak velilere bir tür masumiyet izafe
etmeye çalışmışlar; yine Şiadaki nûr-ı muhammedî fikrini hakîkat-i muhammediyye
nazariyesine dönüştürmek suretiyle tasavvufi öğretiye mal etmişlerdir. Sufilerin bu
çift yönlü tutumları, yani bir taraftan Şii kültürdeki muhtelif telakkileri tasavvufi
öğretiye dahil etmeleri, diğer taraftan da Sünni devletin yanında yer almaları,
özellikle eşârî ekole mensup Sünnileri, tasavvufi öğretiyi yeniden gözden geçirmeye
sevk etmiştir. Bu süreçte tasavvuf tarihinin Sünni bir meşruiyet zemininde yeniden
yazılması gerekmiştir. 168
Kelâbâzî ile başlayan, tasavvufla Sünniliği uzlaştırma girişimleri Serrâc’ın elLuma’sıyla devam etmiş, Kuşeyrî’nin er-Risâle’si ile bu uzlaşma projesinin son
rötuşları yapılmış ve Gazâlî’nin İhyâ’sıyla nihayete ermiştir.169
Yukarıda sıralanan veriler ışığında Hurûfî te’vil anlayışının bir çok
kaynaktan etkilendiği söylenebilir. Hurûfîler bâtınî te’vil geleneğini İsmâilîlerde
olduğu gibi Hz. Peygambere atfedilen hadise dayandırırlar. Bununla birlikte
Hurûfîler bir yandan Kur’an’daki kimi ayetlerden yararlanırlarken diğer yandan İncil
ve Tevrat’tan da istifade ederler. Aslında Hurûfî te’vil anlayışı bâtınî yönüyle
İsmâilîlerden daha aşırıdır. İsmâilîler kadar etkili olmaması siyasî yönünün güçlü
olmamasından kaynaklanır. Timur döneminde bâtınî tarikatlar güçlenmiş olsalar da
hiçbir zaman kendi başlarına hareket kaabiliyeti elde edememişlerdir. İsmâilîler ise
siyasi bir güç olmuşlardır.
óaøret-i risÀlet a.s. buyurmışdur ki Úur’Ànuŋ ôÀhiri vardur ve hem bÀùını vardur ve
bÀùınuŋ daòı bir bÀùını vardur tÀ yidi bÀùına degin pes çün yidi bÀùın didi şöyle
gerekdür ki bir bÀùını bir bÀùından mümtÀz ola tÀ yidi bÀùın lÀzım gele ve eger bir
bÀùını bir bÀùından mümtÀz olmasa yidi bÀùın lÀzım olmazdı ve daòı şöyle gerekdür
ki ol yidi bÀùın birbirine muàÀyir ü muòÀlif olmaya eger birbirine muàÀyir ü muòÀlif
olsa naãã-ı ôÀhire muòÀlif ola 4/10-15
Kur’an’ın yedi bâtını olduğu belirtildikten sonra, aşağıdaki biçimde te’vil
edilir. Hurûfî te’vile, Kur’an’ın yedi harf üzerine nüzul edildiğini belirten hadis
kaynaklık etmiştir.
168
169

Öztürk, a.g.e. 237-238
Fazlur Rahman, İslâm, Çev. Mehmet Dağ, Mehmet Aydın, İstanbul, 1992, 195.
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evvelki baùın on dört òaùù on dört yirde úarÀr dutmışdur ki  ﻧور ﻋﻟﻲ ﻧﻮرmaènÀsı
budur bu on dört óaùù maóalli iètibÀrı ile yigirmi sekiz óaùù olur yigirmi sekiz
kelime muúÀbilinde ki Muóammed a.s. yigirmi sekiz kelime ile píşvÀ oldı cemíè
èÀleme ikinci baùın oldur ki bu on dört óaùù-ı ilÀhínüŋ her birisi dört èanÀãırdan
maòlÿúdur eyle olsa her yidide yigirmi sekiz müşÀhede olınur niteki peyàamber a.s.
buyurdı  ﻣﺛل اﻟﻗرأن ﻋﻟﻰ ﺻﻮرﺖ اﻟرﺟل ﻳوﻢ اﻟﻗﻳﺎﻣﺔbir yirde daòı buyurmışdur ﻧزﻞ اﷲ اﻟﻗرأن
170
ﻒ
ٍ  ﻋﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ اﺣراyaèní úıyÀmet güninde Úur’Àn Àdem ãÿretinde müşÀhede olına
dimek olur ve ikinci óadíåüŋ maènası budur ki Óaú taèÀlÀ Úur’Ànı inzÀl eyledi yidi
óarf üzerine dimek olur üçünci baùın ol on dört òaùù òaùù-ı istivÀ ile on altı òaùù
müşÀhede olınur ki óaøret-i risÀlet a.s. mübÀrek saçını iki pÀre eyledi sünneti İbrÀhímidür didi 5/16-27
dördinci baùın bu on altı òaùù on altı maóalde úarÀr dutmışdur otuz iki òaùù-ı ilÀhí olur
bişinci baùın her sekizi èanÀãıra øarb itseŋ otuz iki olur otuz iki nuùú-ı Àdem
muúÀbilinde ki cemièü’n-nesne-i muòtelifÀnuŋ aãlı otuz iki kelimedür ki Mehdí
zamÀnında cemíè diller bir ola didükleri bu maènÀya ola altıncı baùın on altı aú
òaùùdur ki biri cebhe-i òaùù-ı istivÀ üzerindedür bir òaùù daòı úaşla kirpük aralıàı bir
òaùù daòı aşaàa kirpük altında göz óaddinde bir òaùù daòı göz óaddinden aşaàa kim
aŋa óadd dirler bir òaùù daòı burun üstünde bir òaùù daòı aşaàa burun ucına yaúın iki
òaùù daòı iki lebden òaùù-ı istivÀ üzerinde sekiz òaùù olur vechinüŋ bir ùarafında sekiz
ve sekiz òaùù bir ùarafında daòı on altı òaùù olur on altı úara òaùù ve on altı aú òaùù
otuz iki òaùù müşÀhede olınur otuz iki òaùù nuùú-ı Àdem muúÀbilinde 5/30-40
yidinci baùını oldur ki bu on altı aú òaùùuŋ her sekizin dört èanÀãıra øarb itseŋ vech-i
Àdem görine kitÀb-ı nÀùıúuŋ yidi baùını daòı tamÀm oldı 5/45-47
Aynı hadis rivayetinin ikinci te’vil biçimi aşağıdaki şekildedir. Elif üç harften
oluşmaktadır. () اAllah’tan ( )لlatiften ( )فfazldandır. Bütün yaratılmışlar dört
anasırdan mürekkeptir. Elifin harfleri dört anasırla çarpıldığında on iki eder. On iki
gece ve gündüz saatlerinin ifadesidir. Dolayısıyla elif harfi gece ve gündüzü ifade
etmektedir.
Úur’Ànuŋ daòı yidi baùına degin baùını vardur didi evvel bil ki Úur’Àn yigirmi sekiz
óarfdür ki aãldur bu yigirmi sekiz óarfüŋ evvel óarfi elifdür ez-rÿy-ı ôÀhir elifüŋ
maènÀsı kenÀr dimek olur baùın-ı åÀníde elif èibÀretdür üç óarfden ki  ا ﻞ ﻒelif
Allahdandur lÀm laùífdendür fí faøldandur baùın-ı åÀliåde bu elif ôuhÿr cihetinden
mürekkeb olur èanÀãır-ı erbaèdan ki òÀk u Àb bÀd u Àteşdür ki ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻟﻗﻧﺎآﻢ و ﻓﻳﻬﺎ
171
 ﻧﻌﻳدﻜﻢ و ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺧرﺟﻜﻢ ﺘﺎرة ًاﺧرىyaèní Óaú taèÀlÀ sizi dört èanaãırdan òalú itdüm yine
oŋa èavdet idersiz yine çıúarıruz dir vaútÀ ki elifi èanaãıra øarb itseŋ ol üç óarf on iki
óarf olur ki sÀèat-ı leyl ü nehÀr öyle vÀúiè olmışdur 5/50-58
baùın-ı rÀbiède elif óisÀb-ı cümlede birdür ve lÀm otuzdur bir daòı elifüŋ ve lÀmuŋ
müsemmÀsı otuz iki olur bir daòı fí seksendür vaútÀ ki otuz iki èadedi seksen
èadede øamm itseŋ yüz on iki èaded olur lÀmuŋ müsemmÀsı otuz iki olur 5/64-67
170

el-Buhârî, Sahîh, K.Husûmât,4; Müslim, Sahîh, K. Mûsâfirîn,264.
20/Tâhâ: 55. ( Sizi ondan –topraktan- yarattık; yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi
ondan çıkaracağız.
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baùın-ı òÀmisde elif èadedinden ki dört kez yigirmi sekiz èaded ôÀhir olur ki vech-i
Àdem ve vech-i òÀtem müşÀhede olınur bir vech ile daòı elif èadedinden ki dört kez
yigirmi sekiz èaded ôÀhir olur vücÿd-ı Àdemüŋ vechinde yigirmi sekiz saùr
mesùÿrdur 5/70-73
baùın-ı sÀdisde elif üç óarfdür elif lÀm fídür manãıbü’l-mecmÿè-ı óisÀb-ı cümlede yüz
on bir èadeddür üç daòı nefs-i óarÿf yüz on dört èaded olur Úur’Ànuŋ sÿreleri yüz on
dört sÿredür anuŋ èadedince tecellí eylemişdür 5/76-79
baùın-ı sÀbiède budur ki elifden òayme-i míèÀd sırrı daòı görinür şöyle ki elif yüz on
dört èaded olur yüz èadedi òayme-i míèÀduŋ ùınÀb èadeddür ki elli bir ùarafında ve
daòı elli bir tarafında ki 172 واﻟﻗﻟﻢ وﻣﺎ ﻳﺳﻃرونvücÿd-ı Àdemdür ve on dört daòı vechi Àdemden kinÀyetdür ki Àdemüŋ vechinde mesùÿrdur ki ﻖ
ٍ واﻟﻃور وآﺗﺎﺐ ٍﻣﺳﻃور ٍ ﻓﻰ ر
173
 ﻣﻧﺷو ٍرyigirmi sekiz òarfüŋ birisi mutaøøammındur yigirmi yidisini bir òarfde beyÀn
itdük yidi baùına degin 5/80-86
BÀùınuŋ ôÀhirleyindür bí-òilÀf
Pes nedendür bunca dínde iòtilÀf
605
Nuùú u ãÿret bilinicek bí-òilÀf
Úalmaya bÀùında hergiz iòtilÀf
616
BÀùınuŋ ôÀhirleyin maèmÿr ola
Gide şübhe ikisi bir nÿr ola
617
4.2. ÂDEM ve HAVVA
Âdem kelimesinin menşe ve iştikakı tartışmalıdır. Kelimenin Sümer dilindeki
adamu (babam), Âsur-Babil dilindeki adamu (yapılmış, meydana getirilmiş, ortaya
konmuş; çocuk genç) veya Sâbiî dilindeki adam (kul) kelimesinden geldiği ileri
sürülmüştür. Adam, İbrânîce’de İnsan türü için kullanılan müşterek bir isimdir. Ahd-i
Atik’te bu kelime, insan ve insan türü anlamında 500’den çok yerde, nâdiren de özel
isim olarak ilk insan için kullanılmıştır. Âdem kelimesinin hangi dilden geldiği ve
hangi kökten türemiş olduğu konusu Müslüman dilciler arasında da tartışılmıştır.
Dilcilerin çoğu kelimenin Arapça asıllı olduğunu “esmerlik” anlamına gelen el-üdme
veya “tip, örnek” anlamına gelen el-edeme kökünden türediğini savunurlar. Başka bir
görüşe göre, “bir şeyin dış yüzü” anlamına gelen el-edîme kelimesinden türetilmiştir.
174

Tevrât’a göre insan neslinin annesine Havvâ ismi, bütün yaşayanların annesi
olduğu için “canlı, yaşayan” anlamında Hz. Âdem tarafından verilmiştir. Bununla
beraber havvâ kelimesinin etimolojisi tartışmalıdır. Tekvîn’deki etimoloji kelimeyi
172

68/Kalem: 1. ( Kaleme ve -kalem tutanların- yazdıklarına andolsun ki )
52/Tûr: 1-2-3. (Tûr’a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab’a –andolsun ki -)
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Süleyman Hayri Bolay, “Âdem”, DİA, I, 358.
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yaşamak (hâyah) köküyle bağlantılı kılmaktadır. Havvâ kelimesinin diğer dillerdeki
muhtemel kökleri ise şöyledir; Ârâmîce “yılan” anlamındaki hewyah veya hiweya,
Kartaca dilinde bir özel isim olan Hawwath, Sumerce’de éanne” anlamında ama,
İbrânîce’de “çadır” anlamına gelen hawwoth.175
Semavî dinlerde olduğu kadar, ister beşerî, isterse tamamen bozulmuş, arkaik
görüntülü din ve mitolojilerde de ilk insan fikri ve bu insana ait pek çok anlatı
kategorileri vardır. Âdem’in isminin menşeinden yaratılışına, yaşamına ve ölümüne
kadar olan süreç pek çok millette, çeşitli rivayetlerle gözlemlenmektedir. İlâhî
dinlerin ilk insan olarak gördüğü ve tarihin başlangıcı olarak kabul ettiği Hz.
Adem’in yaratılışına benzer hikayeler Mısır, Asur, Eski Pers, Yunan, Hint,
İskandinav, hatta Polinezya ve Afrika’nın yerli kabilelerinde, Zulu inanışlarında da
bulunmaktadır.176
Âdem’in yaratılma fikri, yaratılışı, bedenini oluşturan unsurlar, yaratılma
süresi, sahip olduğu bilgiler, cennete konması, oradaki yaşayış şekli, kendisine
yasaklanan şey, kendisinden Havvâ’nın yaratılması, cennette yaşarken Şeytanın
iğvasına kanarak yasak meyveyi yemeleri ve bunun sonucunda cennetten
çıkarılmaları ve dünya hayatına başlamaları Kur’an’da teferruata girilmeksizin özet
kabilinden anlatılmışken, tefsirlerde ve peygamber tarihi kitaplarında, yukarıda
sayılan hususlarla ilgili –mevsuk olmayan- pek çok rivâyet karışmıştır.177 Bu
rivâyetlerden büyük bir bölümünün İsrâiliyyat menşeli olması araştırıcılar tarafından
sık sık gündeme getirilmiştir.
Hurûfîlik metinlerinde Âdem ve Havvâ çok sık kullanılan kelimelerdendir.
Söz konusu kelimeler hem ilk insan hem de insanlar anlamında kullanılır. Denilebilir
ki hemen bütün hurûfî metinlerinin temelini bu iki kavram özellikle de Âdem
oluşturur. Fazlullah-ı Hurûfî bütün öğretisini Âdem ve Havvâ üzerine kurar. Bunun
temelinde Âdem ve Havvâ kelimelerinin ebced hesabına göre karşılığının Allah
olmasıdır. Âdem ebced hesabında 46, Havvâ 21, Allah ise 67’dir. Bu Allah’ın
insanda tecelli ettiğinin Hurûfîlik açısından te’vilidir.
Àdem iki elif bir dÀl ve bir mímdür mecmÿ úırú altı èaded olur vech-i Àdem otuz iki
saùrdur vech-i óavva on dört saùrdur úırú altı èaded olur bir vechle daòı budur ki
Àdem ve óavva hisÀb-ı cümlede altmış yidi olur Àdem úırú altı èaded óavva yigirmi
bir èaded ikisi altmış yidi èaded olur lafôatullah daòı altmış yididür iki elif iki lÀm bir
hí altmış yidi olur 4 / 68-72
Àdem iki elif bir dÀl ve bir mímdür mecmÿ úırú altı èaded olur vech-i Àdem otuz iki
saùrdur vech-i óavva on dört saùrdur úırú altı èaded olur 4/68-70
 ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ ﻣﺤﻣدﺮﺴﻮل اﷲyigirmi sekiz óarfdür muókemÀtdur vech-i Àdemüŋ bir
ùarafında on dört ve bir ùarafında daòı on dört saùr mesùÿrdur yigirmi sekiz saùr olur
yigirmi sekiz kelime-i ilÀhí muúÀbilinde vÀúiè olmışdur 2/96-99
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Ömer Faruk Harman, “Havvâ”, DİA, XVI, 542-543.
Mustafa Erdem, Hazret-i Âdem (İlk İnsan), Ankara, 1994. s. 4.
177
Dursun Ali Tökel, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar Şahıslar Mitolojisi, Ankara 2000, s.274.
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Bütün te’viller vech-i Âdem’e göre yapılmıştır. Âdem’in her iki vechinde on
dörder satır bulunması vech kelimesinin ebced karşılığının on dört olması ile
ilintilidir. Tüm Hurûfî metinlerinde vech kavramı ön plana çıkar. Bunda Allah’ın
insanı en güzel surette yaratmış olması ve Miraç gecesinde Hz. Peygamber’in Allah’ı
insan suretinde gördüğü rivayet edilen hadis etkili olmuştur. Benzer bir ifade Eski
Antlaşma’da da geçmektedir. “Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan
Tanrı suretinde yaratılmış oldu.”178 Hurûfîler insan suretini ön plana çıkararak bir
yandan insanı tanrılaştırmışlar öte yandan tanrıyı insanlaştırmışlardır. İnsan mı tanrı
yoksa tanrı mı insan çok belirgin değildir.
Yaèní AllÀh adını iy hÿş-yÀr
Ádemüŋ yüzinde yazdı ÀşikÀr
927
äÿret-i Àyíne-i Óaúdur temÀm
Bu cihetden oldı ol úÀyim maúÀm
928
Sünni Sûfiler ise, Allah’ın “kendi suretinde” yarattığı ve bu yüzden Allah’ın
kusursuz bir kopyası olan Âdem’in Muhammed’den başkası olmadığı düşüncesini
geliştirdiler. “Âdem’in başı  ﻢ, eli  حve gövdesi ﻢ, geriye kalan kısmı da ’دdır. Bu
yüzdendir ki Muhammed’in adı eski yazmalarda  ﻣﺣﻣدşeklinde yazılmıştır. Âdem’in,
dolayısıyla her insanın biçimi, bizzat Muhammed’in adını taşır.179
Kendü şeklinde yaratdı Ádemi
Aŋa virdi on sekiz biŋ èÀlemi
14
Allah ez-rÿy-ı inbisÀù on dörtdür raómÀn daòı ki ism-i õÀtuŋ ãıfÀtıdur iki yigirmi
sekiz kelime-i ilahí olur vech-i Àdemde mektÿb ve mestÿrdur ﻮاﻟﻃﻮر ﻮﻜﺗﺎب ﻤﺴﻂﻮﺮ ﻔﻲرﻖ
180
 ﻤﻧﺷورkinÀyetdür vech-i Àdemden ve daòı òurÿf-ı muúaùùaèa ki evÀ’íl süver-i
Úur’Ànda gelmişdür àayr-ı mükerrer on dört vaúiè olmışdur  اﻟر آﻬﻳﻌﺺ ﻂﺲ ﺣﻢ ﻖنve
andan daòı murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur bu on dört óarf biş noúùa ile
hem-rÀh oldı ki biş vaút namÀz anuŋ izÀsında vÀúiè olmışdur baède  ﻻاﻟﻪاﻻاﷲdaòı on
dört óarf vÀúiè olmışdur murÀd vech-i Àdemdür baède  ﻣﺣﻣد رﺴﻮﻞاﷲdaòı on dört
óarfdür murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur baède heft kevÀkib-i seyyÀre heft
maóÀlde on dört vÀúiè olmışdur bundan daòı murÀd vech-i Àdemdür 3/186-195
imdi ãÿret-i Úur’Àndan var ãÿret-i Àdeme ol ãÿret ki Àdemdür anuŋ vücÿdı
mürekkebdür dört èanÀãırdan ki dört ùabÀyièdür ve daòı Àdemüŋ eti ve derisi ve
sümügi ve ùamarı ve siŋiri ve úanı ve úılları ve cemíè-i èaøÀları ve cevÀrióleri kelimei ilÀhí èadedince maòlÿúdur ki yigirmi sekiz ve otuz iki kelimedür 4/45-49
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Kutsal Kitap, Eski Antlaşma, Yaratılış 27, 2.
Annemarie Schimmel, İslamın Mistik Boyutları, İstanbul 2001, 223.
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 ﻋﻟم ﺁدم اﻻﺳﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎóükmi ile Ádem muèallim-i melÀ’ike olmışdur ve daòı sücÿd
idicek vaútin vechini bir maúÀma teveccüh ider ki Ádemüŋ yüzi ol maúÀmdan
maòlÿúdur eger óÀl-i óayÀtda ve eger óÀl-i memÀtda yüzi ol maúÀm-ı veche
döndirmek gerekdür ki bu úamu ãÿretler kelime-i ilÀhí izÀsında maòlÿúdur 4/50-53
Adem’in bütün yaratılmışlardan üstünlüğü isimlerin ilmini bilmesindendir.
Adem meleklerin hocasıdır. Bütün isimleri Adem bilir. Melekler ve diğer
yaratılmışlar bu ilimden mahrumdur. Adem’in ilmin bilen İsa gibi ölüyü dahi
diriltebilir.
Ádem oldı maôhar-ı esmÀ-i kül
EnbiyAyı vü Óaúı Ádemde bul
194
Şol kişi kim Ádemüŋ èilmin bilür
Ölüyi èÍsÀ gibi diri úılur
200

Ádem ve ÓavvÀ kÿh-ı èArafÀtda birbirine irişdiler ve birbirin buldılar birbirini
bulmaú nice ola çünkim anlardan artuú kimse yoġ idi imdi èArafÀt kinÀyetdür Ádem
ile ÓavvÀdan ve anlaruŋ vech-i òilúatlerinden ki cennetden geldiler daòı vücÿd
ùaġına ki ol saùr-ı óaùù-ı vech-i Àdem ve óavvÀdur bu èArafÀt ùaġında ki Ádemle
ÓavvÀnuŋ vech-i òilúatleridür 9/43-47
ÓavvÀ Ádemüŋ ãol pehlÿsinden òalú olındı didikleri bu maènÀdur ki Àdem úırú altı
èadeddür vaútÀ ki on dört èadedi vech-i óavvÀya virseŋ otuz iki èaded úalur vech-i
Àdemde mesùÿrdur baèdezÀn ãola nisbet olındı anuŋçün ki óavvÀ nÀúıã òilúÀt olındı
fi'l-cümle ãol ãaàa nisbet nÀúıãdur 9/100-103
Óaú taèÀlÀ eydür yÀ Ádem-i sÀkin ol uçmaúda sen daòı senüŋ zevceŋ yiyüŋ içüŋ
uçmaú nièmetlerinden niçe dilerseŋüz lÀkin şol şecere yaúın olmaŋ eger ol şecere
yaúın olursaŋuz ikiŋüz daòı ôÀlimlerden olursız didi 15/4-6
Adem, Havva ve tüm enbiyanın dili Farsçadır. Hz. Muhammed’in dilinde
Farsça’da bulunan dört harf eksiktir. Bu dört harfi lamelif karşılamaktadır.
Otuz iki óarf durur aãl-ı kelÀm
Ol ki Ádem Óaúdan ögrendi temÀm
621
Şekki yoúdur bu sözüŋ óaúdur inan
Nuùú-ı Ádem otuz ikidür hemÀn
628
Otuz iki Ádemüŋdür Ádemüŋ
Ádeme yaúlaşdı nuùúı òÀtemüŋ
181

2/Bakara: 31. (Allah, Âdem’e bütün isimleri , öğretti.)
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26
İnsan vücudunda bulunan kemik, eklem, deri, damar sayıları da yirmi sekiz ve
otuz iki sayılarını bulmak amacıyla te’vil edilir.
Üç yüz altmışdur kemügüŋ iy yigit
Üç yüz altmışdur etüŋ hem gey işit
388
Üç yüz altmışdur pey ü cild ü ùamar
Her birisi altı kez altmış bular
389
Her bir altmış olur iy ehl-i temiz
Otuz iki ile yigirmi sekiz
390

4.3. KUR’AN
Úur’Àn mürekkebdür ôÀhirÀ dÿde-i siyÀhíden ve insÀn daòı mürekkebdür dört
ùabÀyièden pes ol kimse ki eydür Úur’Àn ôÀhirÀ úadím degildür dir bilmez ki ôÀhirÀ
Úur’Àn dÿde-i siyÀhídür ol dÿdenüŋ ve siyÀhinüŋ óaúíúati kelimedür 4/80-83
Úur’Ànı kendi vücÿdında müşÀhade idersen ki kelÀm mütekellimüŋ èaynı ola ve daòı
úalem-i úudret-i ilÀhí ile Úur’Àn yazıla mütekellimüŋ vücÿdında mektÿb u mesùÿr
müşÀhede olına èale’l-yaúín Úur’Àn  ﺣﺟﺔﱞ ﻟكolur ve eger ãÿreti Úur’Àn oúımasa andan
ãoŋra kendü vücÿdunda mektÿb u mesùÿr müşÀhede itmese èale’l-yaúín ﺣﺟﺔﱞ ﻋﻟﻳك
olmaz 4/99-103
İnsan Kur’an’ı kendi vücudunda görmeli ve okumalıdır. Kur’an gerçekte
mürekkepten oluşmaktadır. Kur’an batınî yönden değerlendirildiğinde insan
vücudunda yazılı olduğu görülür.
Oldı on dört òaù yüzüŋde ÀşikÀr
Her biri bir yirde úılmışdur úarÀr
293
İki on dört oldı yigirmi sekiz
Bu sözi dív aŋlayımaz bilesiz
294
Òatlar on dört yirleri on dört müdÀm
Oldı Úur’Ànuŋ óurÿfınca temÀm
295
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4.4. FÂTİHA
Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresidir. Fâtiha, “açmak, açıklığa kavuşturmak, sıkıntı
ve meşakkati gidermek, başalam” anlamındaki feth kökünden türemiş bir isim olup
hâtimenin zıddı olarak “bir şeyin evveli, baş tarafı, başlangıcı, giriş” manasında
kullanılır. “Fâtihatü’l-kitâb” tamlamasının kısaltılmış şekli olan Fâtiha Kur’ân-ı
Kerîm’in ilk sûresi ve bir bakıma onun ön sözü olduğu için bu adı almıştır. Elhamd,
Fâtiha sûresinin Türkçe’deki en meşhur adı olup, çeşitli özelliklerini yansıtan başka
isimleri de vardır. Ümmü’l-Kur’ân, ümmü’l-kitâb, kenz, kâfiye, es-sebu’l-mesânî,
şükr, dua, şâfiye bu isimlerden bazılarıdır.182 Hurûfîler bu isimlerden özellikle
ümmü’l-kitâb ve sebu’l-mesânîyi çok kullanırlar. Bunlardan ilki Havva ile
ilintilendirilir. Havva’da Adem’de bulunan yedi hat bulunmamaktadır. Fatiha yirmi
bir harfle yazılmıştır. Yedi harf eksiktir. Bundan dolayı Fatiha Havva vechinde
yazılıdır. İkinci isim yedi ayetden mürekkeb olmasındandır. Fatiha’nın ayet sayısı da
ihtilaflıdır. Sünni alimler besmeleyi katmaz ve altı ayet olduğunu belirtiler. Şiîler ise
besmeleyle birlikte yedi ayet olduğunu söylerler.183 Hurûfîlerde yedi saysı hemen
tüm te’villerin temelini oluşturmaktadır. İsmâilî te’vilde de yedi sayısının ön plana
çıktığı bilinmektedir. Yedi sayısı on dört, yirmi bir ve yirmi sekiz sayılarının
bulunmasına yardımcı olur.
FÀtióa yidi Àyetdür yigirmi ùoúuz kelimedür ve yigirmi bir óarfdür yidi óarf eksikdür
ol yidi óarf ki eksikdür budur  ﺚ خ ج ز ش ظ فve daòı ol óurÿflar ki FÀtióa andan
mürekkebdür yigirmi bir óarfdür budur ا ب ﺖ ح د ذ ر س ص ض ﻃ ع غ ق ك ل م ن و ه ى
9/68-72
Dört kirpük iki úaş bir ãaç yidi
Bunlaruŋ ümmü’l-kitÀb oldı adı
291
FÀtióanuŋ óurÿfı yigirmi bir óarfdür vech-i óavvÀya muùÀbıúdur on bir noúùa ile otuz
iki olur Àdem vechine muùÀbıú olur ve daòı FÀtióatü'l-kitÀb sebèu'l-meåÀni didükleri
bu maènÀyadur ki ol óurÿf-ı muúaùùaèa ki on dört óarfdür ġayr-ı mükerrerdür tamÀmı FÀtióatü'l-kitÀbda gelür ki ol on dört óarfüŋ ièlÀmı vech-i Àdemde mesùÿrdur budur
 اﻟر آﻬﻳﻌﺺ ﻂﺲ ﺣﻢ ق نpes maèlÿm u mefhÿm oldı ki Úur’Ànuŋ aãlı yigirmi sekiz
óarfdür Àdem vechinde mesùÿrdur ve FÀtióatü'l-kitÀb yigirmi bir óarfdür vech-i
óavvÀda mesùÿrdur pes kelÀm-ı ãÀmeti kelÀm-ı nÀùıúa taùbíú itmemek ŞeyùÀn
mertebesi oldı mecmÿè-ı enbiyÀullah bu sırra vÀkıf u muùùaliè olmışlardur bir sebíl-i
mükÀşafa şöyle ki FÀtióatü'l-kitÀb ki ümmü'l-úitÀbdur yigirmi bir óarfdür yidi óarfi
óikmet-i ilÀhí FÀtióatü'l-kitÀbdan menè itdi ve virmedi ve óavvÀ ki ümmidür anuŋ
vechinden daòı yidi saùrı óikmet-i ilÀhí menè itdi óavvÀnuŋ óüsninden ve
cemÀlinden ötüri ve daòı Àdemüŋ vechindeki otuz iki saùr oúınmaúdan ötüri egerçe
vech-i óavvÀdan ol yidi saùrı menè olmasaydı Àdem vechinde otuz iki saùr ôÀhir
olmazdı 9/72-86

182
183

Emin Işık, “Fâtiha Sûresi”, DİA, XII, 252-253.
Bu konuda geniş bilgi için bkz. Emin Işık, “a.g.m”.
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Fatiha’da yedi harf eksiktir. Yirmi bir harfle yazılmıştır. Havva vechinde yedi
hat eksiktir. Aslında doğduklarında tüm insanlarda bulunmayan bu hatlar erkeklerde
ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Fatiha’ya ümmü’l-kitab denilmesinin nedeni
Havva’nın yani kadınların ümmi olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu cihetden fÀtióa iy nev-cüvÀn
Yiddi Àyet geldi gökden bí-gümÀn
341
Hem yigirmi bir óurÿf oldı hemín
Kim anuŋla úıl namÀzı dir Emín
342
Geldi çün yigirmi bir óarf-i ÓudÀ
äÿret-i ÓavvÀya oldı reh-nümÀ
344
Yiddi Àyetdür adı çoúdur i yÀr
Her bir adınuŋ firÀvÀn şerói var
349
4.5. KELÂM-SÖZ-HARF
Hurûfî te’vilin temelini oluşturan unsurlardan biri de sözdür. Allah bütün
yaratılmışları ‘kün’ emriyle meydana getirmiştir. Her canlı cansız ‘kün’de mevcuttur.
‘Ol’ emri öncelikle sestir. Ses daha sonra harflere dönüşür. Fazlullah’ın
Fisagorculardan etkilendiği ve onların ses nokta olgusunu daha ileri düzeyde te’vil
ettiği görülür. Allah’ın sözü iki türlüdür. Birincisi Kur’an gibi yazılı olan yani kelâmı sâmittir. İkincisi ise kelâm-ı nâtık yani insandır. Hurûfîlere göre, söz, Allah’ın
zatının ulu tecellisidir; aynı zamanda insanın yüzünde de görünür; sözcükler,
Allah’ın sırlarının açığa çıktığı yazı, en mükemmel haliyle Kur’an haline gelir.184
Fazlullah-ı Hurûfî, İbrahim’e on dört, Musâ’ya yirmi iki, İsâ’ya yirmi dört,
Muhammed’e yirmi sekiz harf verilmiş olduğunu, kendisinin ise otuz iki harfin
bilgisinin verildiğini belirtir.
Nuùú-ı YezdÀndur ne kim var az u çoú
ÔÀhir ü bÀùında ġayre çÀre yoú
138
Taŋrı nuùúıdur kelÀmuŋ iy yigit
äÿret-i Óaúdur yüzüŋ óaú söz işit
615
Her ne söz ki geldi gökden iy cüvÀn
Otuz ikiden mürekkebdür hemÀn
619
184

Schimmel, a.g.e. 399
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Otuz iki óarf durur aãl-ı kelÀm
Ol ki Ádem Óaúdan ögrendi temÀm
621
Otuz iki Àyeti vechinde bul
TÀ bulasın otuz iki nuùúa yol
622
kelÀmullah iki úısmdur biri kelÀm-ı ãÀmit ve biri kelÀm-ı nÀùıúdur kelÀm-ı ãÀmit
mektÿb-ı fi’l-evrÀúdur ve kelÀm-ı nÀùıú vech-i Àdemdür niteki óazret-i èAlí
kerremallah-ı vechehu eyitdi  اﻧﺎ آﻼﻢ اﷲ اﻟﻧﺎﻃﻖdidi imdi niteki kelÀm-ı ãÀmitüŋ yidi
baùına degin baùını vardur kelÀm-ı nÀùıúuŋ daòı yidi baùına degin baùını vardur 5/ 4-8
ol kelÀm-ı nÀùıkuŋ vechinde ki vech-i Muóammeddür ve vech-i èAlídür yigirmi sekiz
òaùùı oúı tÀ ki Ádem ile münÀsebetüŋ ola dört kirpük iki úaş bir saç yidi óaùùdur iki
daòı èÀrıøında iki daòı burun içinde üç daòı iki lebde zír ü bÀlÀ on dört óaùù olur ol on
dört óarf-i muúaùùaèa ki اﻟر آﻬﻳﻌص ﻄس ﺣﻢ قن
on dört óaùù bu on dört muúaùùaèa
muúÀbilindedür 5/10-15
benüm raómetüm kelÀmumdur ki dükeli eşyÀya ismiyyet cihetinden irişmişdür ve
hem òilúat cihetinden kim kün emrinden maòlÿúdur ki kÀf ile nÿn iki óarfdür ki
cemíè-i eşyÀ òaùù-ı istivÀ üzerine olduġı kÀfla nÿn sırrıdur ki cemíè-i óubÿb ve
cemíè-i evrÀú u eşcÀr u óayvÀnÀt òaùù-ı istivÀ üzerine maòlÿúdur ve cemíè-i eşyÀ
maôhar-ı kelime ve kelÀmdur 10/11-16
Nuùú-ı Óaú ùÀlib Óaúuŋ ġayrı degül
Söyleyenden bil sözi ayrı degül
37
Aãl-ı eşyÀ nuùú-ı Óaúdur bí-gümÀn
Ġayrı maòlÿú u úadím ü cÀvidÀn
38
Nuùúı eşyÀdan eger iy nÀm-ver
Alsaŋ eşyÀdan bulımazsın eåer
41
Otuz iki nuùú-ı Óaú bir nÿrdur
Varlıú ol bir nÿrıla maèmÿrdur
92
Nÿr-ı Óaú birdür iki úaçan olur
İkidür diyen aŋa şeyùÀn olur
93
Bütün bunların yanında Hurûfîleri harf simgeciliğiyle değil harf gizemciliği
ile nitelendirmek daha yerinde olur. Onlar harflerin benzetme unsuru olarak
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kullanılmasından çok seslerin/sözlerin harflere dönüşmesiyle ilintilidirler. Harflerin
kutsiyeti seslere işaret olmalarından dolayıdır.
Bunlara vardur şebíh iy òoş-likÀ
Şöyle kim bir zÀà ötüben dise úÀ
630
Ol seçilmez úÀ mıdur yÀ àÀ mıdur
Her şebíhüŋ aŋla kim óükmi budur
631
Şöyle olmış birbiriyle muttaãıl
Kim seçilmez vaódetinden şöyle bil
632
4.6. HURÛF-I MUKATTAA
Harf kelimesinin çoğulu olan hurûf ile “kesilmiş, ayrılmış” anlamındaki
mukattaa kelimesinden meydana gelen bir tamlamadır. Kur’an’da sûrelerin önünde
yer aldığı için evâilü’s-süver ve fevâtihu’s-süver de denilen, ayrıca ne manâya
geldikleri veya bu sûrelerin başında hangi amaçla yer aldıkları kesin olarak
bilinmediğinden hurûf-ı mübheme olarak da adlandırılmışlardır. 185
Sûfiler, tasavvufun daha ilk aşamasında farklı harflerin içinde saklı olan gizli
anlamları farketmişlerdi; yimi dokuz surenin başında bulunan bağımsız harf
gurupları (hurûf-ı mukattaa), yaptıkları şaşırtıcı alegorik açıklamaların ilhamını
vermiştir onlara.186
Hurûf-ı Mukattaa Arap alfabesindeki on dört harften (ﻚ, ﻖ, ع, ﻃ, ﺺ, ﺲ, ر, ح, ا
ى, ه, ﻦ, ﻢ,  ) ﻞteşekkül etmiş olup bunların üçü tek, dördü iki, üçü üç, ikisi dört, ikisi
de beş harflidir. Tekrarlarıyla birlikte yirmi dokuz ünite oluşturan hurûf-ı mukattaa,
ikisi Medenî olmak üzere yirmi dokuz sûrenin başında yer alır.
iy ùÀlib-i esrÀr-ı kelime-i ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí bil ki Yÿsuf úıããasınuŋ
evvelindeki kelime ki elif lÀm rÀdur óurÿf-ı muúaùùaèadur kinÀyetdür on dört
kelimeden evvel elif lÀm rÀ sırrını bilmek gerek 1/6-9
Didi YÀ-sín úalb-i Úur’Àndur Resÿl
Yaèní vaódet sırrını gel yÀda bul
119
eger bir kişi sÿ’Àl eylese ol müttaúíler ki arø mírÀå ile anlara irişür anlar kimlerdür
dise cevÀb oldur ki 187 اﻟﻢ ذﻟﻚ اﻟآﺘﺎﺐ ﻻرﻳﺐ ﻔﻳﻪ هدى ً ﻟﻟﻣﺗﻗﻳنyaèní ol kimselerdür kim اﻟﻢ
vesÀ’ir aòavÀt ki óurÿf-ı muúaùùaèadur anlara hÀdí ola ki kelÀm-ı ilÀhídür ki ġayr-ı
mükerrerdürler on dört óarfdür budur  اﻟر آﻬﻳﻌﺺ ﻂﺲ ﺣﻢ ق نher söz evvelinde ki
185

M. Zeki Duman, Mustafa Altundağ, “Hurûf-ı Mukattaa”, DİA, XVIII, 401.
Schimmel, a.g.e. 397.
187
Kur’an, 2/Bakara : 1-2 (Elif. Lâm. Mîm. O kitap (Kur’an) ; onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler
(sakınanlar ve arınmak isteyenler ) için bir yol göstericidir.
186
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óurÿf-ı muúaùùaèa gelür eger bir óarf gelür  ق نgibi ve eger iki óarf gelür  ﺣﻢgibi ve
eger üç óarf gelür  اﻟرgibi ve eger dört óarf gelür  اﻟﻣﺺgibi ve eger biş óarf gelür
 آﻬﻳﻌﺺ11/7-13
Mukattaa harflerinden tekrarlanan “hâmîm”lere çoğul olarak “havâmîm”,
“tâsîn”lere “tavâsîn” denilmiştir. Meryem, Ankebût ve Rûm dışındaki sûrelerde
hurûf-ı mukattaadan hemen sonra Kur’an’dan veya aynı anlamda kitaptan söz eden
ya da bunlara işaret eden bir âyet yahut âyetler gelmektedir.188 Bu noktada hurûfî
metinlerde Kur’an’ın bütün sırrının âyetler önünde yer alan söz konusu harflerde
olduğu dillendirilir. Özellikle Mukattaa harflerden sonra Kur’an’dan bahseden
âyet/âyetlerin gelmesi hurûfî te’vilin kaynağı ve dayanağı olmuştur. Hurûf-ı
mukattaanın tekrarsız sayısı on dörttür. Hal mahal yirmi sekizdir. Kur’an’ın yazıldığı
harflerin sayısına tekabül eder.
İnsan sûretinin bir yanında mukattaa adedince on dört hat bulunmaktadır.
Dolayısıyla kişinin müttaki ve salih kul olabilmesi için kendi vücudunda mukattaanın
ilamını müşahede etmesi gerekir.
óurÿf-ı muúaùùaèÀtdan kendü vücÿdında ièlÀmını müşÀhede itmese ve daòı
muúaùùaèÀtdan kendü vücÿdında yol bulmasa ve maèrifet-i nefsi ve maèrifetillah
óÀãıl itmese ol müttaúí olmaz ve ãÀlió olmaz 11/17-20
Kur’an insan suretinde yazılıdır. Kur’an’ı anlamak esrarına vakıf olabilmek,
ehl-i Kur’an olmak için hurûf-ı mukattaanın sırlarını bilmek gerekir. Elif lâm râ
sırrını bilmeyen Yusûf’a ve Züleyhâ’ya erişemez.
Yÿsuf úıããasınuŋ evvelindeki elif lÀm rÀ sırrına irişmezsen Yÿsufuŋ ve ZüleyòÀnuŋ
óüsnine ve cemÀline ve òuùÿùlarına ve suùÿrlarına irişemezsin ki bu èIşú-nÀmenüŋ
mühri elif lÀm rÀdur 1/21-23
ehl-i Úur’Àn şol vaút olursın ki Úur’Àndaki óurÿf-ı muúaùùaèÀtuŋ esrÀrına vÀúıf
olasın hemÀn ki ehli’l-Úur’Àn olduŋ ve ehlullah olduŋ 17/60-62
Hurûf-ı mukattaanın herhangi biri tüm Kur’an’dır.
Óaú taèÀlÀ  ﻳﺎﺳﻳﻦdidi yÀ óarf-i nidÀdur síŋ Muóammede òiùÀbdur pes ol daòı kelime
ola ve Úur'Àn ola 32/74-76
eger bu óurÿf-ı muúaùùaèÀtdan kendü vücÿdında ièlÀmını müşÀhede itmese ve daòı
muúaùùaèÀtdan kendü vücÿdında yol bulmasa ve maèrifet-i nefsi ve maèrifetillah
óÀãıl itmese ol müttaúí olmaz ve ãÀlió olmaz 11/17-20
Işk-nâme’de Hurûf-ı mukattaa ön plana çıkarken Beşâret-nâme’de daha çok
kelimekeri oluşturan harfler göze çarpar.
İsmi Allahuŋ elifdür lÀm u hÀ
Taŋrı dirseŋ oldı tÀ vü kÀf ü rÀ
128
188

M. Zeki Duman, Mustafa Altundağ, “a.g.m.” s.401.
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Didi yÀ Ádem ÒudÀvend-i úadím
Ádeme yaèní elifdür dÀl u mím
134
Ger ãorarlarsa saŋa kimdür Óasen
ÓÀ vü sín ü nÿn olur üçi bir olur di sen
135
Bilindiği üzere Hurûfîler oldukça fazla kısaltma kullanmışlardır. Söz konusu
kısaltmaların Yeni Eflâtunculuk ve Kabbalist etkilerin yanında hurûf-ı mukattaa ile
ilintili olduğu düşünülebilir. Hurûfilik, bu örtülü kamuflaj yöntemden ötürü daha da
gizli anlaşılmaz bir hal almıştır.
4.7. FAZLULLAH-I HURÛFÎ
Fazlullah-ı Hurûfî’nin bilinen bir yaşam öyküsü bulunmaktadır. Ancak
özellikle onun müridlerinin Fazlullah’ı algılama biçimleri oldukça farklıdır. Fazlullah
Mehdî ve İsâ’dır. Onun Mehdî ve İsâ olduğuna inanmayanlar kafirdir. Fazlullah’ın
İsâ olduğunu ispatlayan hususlar şunlardır. Hz. Muhammed hicretinden sekiz yüz yıl
geçmesi, bütün dillerin bir olması, Hz. Muhammed’in bayrağını taşıması ve onun
soyundan gelmesi, otuz üç yaşında ehl-i te’vil olması, Horasan’dan zuhur etmesi...
Bunların dışında Hz. Peygamber’in Tevrat’ta yer aldığını te’villeriyle ortaya koyan
yine Fazlullah’tır. Esterabadlı Fazlullah Hz. Muhammed ve Ali’den aşağı bir insan
değidir. Çünkü onların hakikatlerini bilen ve sözlerini te’vil eden kişi onlardan aşağı
olamaz. Hurûfîlere göre Kur’an’da geçen bütün fazl kelimeleriyle Fazlullah-ı
Hurûfî’ye işaret edilmektedir. Evrenin üç temel dönemi bulunmaktadır:
peygamberlik (Nübüvvet), imamlık (İmamet), tanrılık (Uluhiyet). Peygamberlik
dönemi Adem ile başlamış ve Hz. Muhammed’le son bulmuştur. İmamiyet Hz. Ali
ile başlayarak Hz. Hasan’la son bulmuştur. Fazlullah ile tanrılık dönemi başlamıştır.
Tüm peygamberler ve onlara indirilen kitaplar Fazlullah’ın habercisidir. Fazlullah
Musevîlerin beklediği “Mesih”, Hıristiyan ve Müslümanların gökten nüzul edeceğine
inandıkları “İsa”dır. Burada değinilmesi gereken bir başka husus ise hulûl inancıdır.
Bütün imamiye Şiâsında bulunan bu inanç Hurûfîlikte, Mehdi, Mesih, İsâ olarak
tezahür etmiştir.
Ádemüŋ ôuhÿrı cumèa günidür ki Ádem Faøldan kinÀyetdür ki Faøl-ı YezdÀn cumèa
güni ôuhÿr itdi èarş yidinci gün yaradıldı didüklerinüŋ maènÀsı budur èarş Faøldan
kinÀyetdür ki òilúat-i Ádem yidinci gündür 26/46-49
Muóammed resÿlullÀh hicretünden sekiz yüz yıl geçdi andan soŋra èÍsÀ a.s. ki ãaóib-i
te’víl idi ôuhÿr itdi ÀsmÀndan geldi beyÀn-ı óaúÀyıú eyitdi cemèi diller bir oldı
Muóammedüŋ a.s. èalemini getürdi yine òalÀyıú iki fırúa oldı bir fırúa eyitdi ki ol
Muóammedüŋ òaber virdügi gelicek èÍsÀ a.s. budur didiler Mehdí leşkeri oldılar bir
fırúa inanmadı eyitdi ki ol Muóammed a.s. didügi èÍsÀ bu degildür henüz ol gelmese
gerek didiler kÀfir oldılar 2/45-51
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Muóammed a.s. eyitdi ÀsmÀndan gele didi òalÀyıú fehm itmediler maòsÿs ÀsmÀn
taãavvur itdiler vaútÀ ki èÍsÀ-i åÀní anadan ùoàdı ol maòsÿs ÀsmÀn taãavvur idenler
inkÀr itdiler eyitdiler peyàamber òaber virdügi èÍsÀ ÀsmÀndan gele didi bu kişi òod
anadan ùoàdı ÀsmÀndan gelmedi pes bu degildür didiler kÀfir oldılar 2/52-56
imdi iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve kelime-i nÀ-mütenÀhí vaútÀ ki bir kişi gelse kelime-i
Úur’Ànı ki yigirmi sekiz óarf ü yigirmi iki noúùadur ki elli şuúúe olur kendü
vücudında ve mecmÿè-ı kÀ’inÀtda iåbÀt eylese bil ki Mehdí oldur zírÀ ki
peyàamberüŋ èilmini ol getürmiş olur peyàamberüŋ èilmi Úur’Àndur ve Úur’Àn
yigirmi sekiz óarfdür ve yigirmi iki noúùadur elli şuúúe olur ki úara èalemdür úaçan
ki Àdem vücudında ôuhÿr itse èÍsÀ a.s. ol èilmi getürmiş olur mecmÿè-ı kÀ’inÀt úısù
ile ve èadl ile ùolmış olur ùolmaú òaùù-ı istivÀnuŋ sırrı kÀinÀtda ôuhÿr itmekdür şöyle
ki òaùù-ı istivÀ sırrı bilinmedin kÀ’inÀt ôulm ile ve cevr ile ùolmış idi yaèní Óaú
bilinmedügi ôulm idi ve cevr idi 2/61-70
EnbiyÀ her söz ki gizlü söyledi
Geldi Ádem ÀşikÀre eyledi
227
Virdi bir óarf ile varlıúdan nişÀn
Belki bir noúùayla bildürdi hemÀn
228
Faøl-ı Óaúdur Ádem Ádem Faøl-ı Óaú
Perdeyi götürdi açıldı ùabaú
229
Ôulm ü cevrile cihÀn ùolmışıdı
Geldi Mehdí úısù u èadlile yudı
986
EnbiyÀnuŋ vaèdesi oldı temÀm
Geldi Ádem gitti ôulmet ve’s-selÀm
987
Faøl-ı YezdÀn olmasa feryÀd-res
Yir yüzin dutmış idi nÀ-dÀn feres
988
Fazlullah, Ádem’dir. Ádem Farsça konuşmaktadır ve bütün isimlerin sırrını
bilmektedir. Fazlullah da bütün sırları bilir ve bazen bir harfle bazen bir noktayla
bildiği sırları aşikar eder. Fazlullah’tan daha büyük ve ondan önce Ádem yoktur.
Eğer olsaydı onun da ilmi Fazlullah gibi cihanda bulunurdu.
Aŋa ôÀhir oldı çün esmÀ-i kül
Ádem oldur lÀ-cerem ayruú degül
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239
Ádem oldur ayruú Ádem isteme
Bir daòı sulùÀn-ı èÀlem isteme
240
Andan öŋdin Ádem olsaydı i yÀr
èİlmi úalaydı cihÀnda yÀdigÀr
241
èÍsÀ a.s. gögden otuz üç yaşında inmek budur ki faøl-ı yezdÀn buùundan ôuhÿra
gelmekdür ve hem èilm-i te’víl otuz üç yaşında ôuhÿra geldi ol aà minÀre kinÀyetdür
Àdem vücÿdından ki yigirmi sekiz ve otuz iki kelime altmış kelime olur aġ
minÀre kinÀyetdür kelimeden ki òaúíúat-i èÍsÀdur ve kelime Àdem vücÿdında ôuhÿr
itmekden kinÀyetdür ve daòı elleri melÀ’ikenüŋ úanadında olduàı kinÀyetdür on dört
òurÿf-ı muúaùùaèadan ki ellerinde iåbÀt eyledi ve daòı úara èalem ki ÒorÀsÀndan
ôuhÿra gele didügi oldur ki èilm-i te’víl ÒorÀsÀndan ôuhÿr bulsa gerek idi aãlı
tenzíldür Mekkeden ôuhÿr itdi Muóammeddür ve èilmüŋ ãemereãi te’víldür
ÒorÀsÀndan ôuhÿr itdi murÀd ãÀóib-i te’víldür èazze faøldur 2/73-83.
ol òaymeye girmek ol òaymenüŋ óaúíúatini ve sırrını bilmekdür kendü vücÿdında
iåbÀt eylemekdür Faøl-ı YezdÀn-ı azze faølah ki ãÀóib-i te'víldür geldi ol òaymenüŋ
ùınÀbların kendü vücÿdında gösterdi ve on bir şuúúasun ve her şuúúanuŋ uzunı
yigirmi sekiz arş ve eni dört arş kendü vücÿdında gösterdi ve hejdeh hezÀr èÀleme
úÀêı olup òükm itdügi oldur kim mecmÿè-ı Àlemüŋ óaúíúati otuz iki kelimedür hiç
bir zerrenüŋ òilúati kelimeden òÀlí degildür pes otuz iki kelime ile mecmÿè-ı Àleme
óükmi irişdi bu sırrı bilmeyenler èadem mertebesinde oldı bilenler vücÿda geldi
6/105-112
Geldi èÍsÀ ùoldı èÀlem cümle nÿr
Göremez DeccÀl eşekdür gözi kÿr
167
Ùoġdı maġribden güneş indi Mesíó
Gör Mesíói sen misin yoòsa úabíó
168
imdi resÿli TevrÀtda bulan ãÀóib-i kemÀl ve ãÀóib-i te’víldür èazze faølah geldi
buldı ne vechle bulduġı òayme-i míèÀd beyÀnında maèlÿm u beyÀn oldı 10/25-26
Fazlulah’ın yolu din, mezhep ve doğru yoldur. İnsanın Fazlullah’ın ilmini
bilmeden kurtuluşa ermesi mümkün değildir.
Faøl-ı Óaú èilmin oúımazsaŋ inan
Bulımazsın híç vücÿduŋdan nişÀn
363
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Bilmeyen bu èilmi úurtılmaz neden
Ôann u taúlíd ü gümÀn ü şübheden
364
Dín ü mezhep toġrı yol budur hemÀn
Bundan artuú Óaúúa yol varmaz inan
365
Fazlullah-ı Hurûfî’nin tabîleri ümmet-i vasattır.
Ádemi vü ÒÀtemi biz bulmışuz
Ol vasat ümmet ki iştidüŋ bizüz
348
4.8. PEYGAMBERLER
Peygamberlerin isimleri genel olarak sadece bir bölümde geçmektedir.
Kur'an'da geçen peygamber isimleri yirmi sekize tekabül etmesi yönüyle ele
alınırken, isimleri belirtilmeyen dört peygamberden daha bahsedilerek otuz iki
sayısına ulaşılır. Yusuf ve Züleyha kıssasına da değinilir. Bir çok mesneviye konu
olan bu kıssa Hurûfî te'vile göre yeniden yorumlanır. Işk-nÀme'nin ilk babı bu
konuya ayrılmıştır. Bunun sebebi muhtemelen kıssanın Arap, Fars ve Türk
edebiyatlarında oldukça sık ve bir çok şair tarafından işlenmiş olmasındandır.
Çün ZelíòÀ gördi Yÿsuf yüzini
Şöyle sevdi Kim unutdu özini
687
Ger ZelíòÀ ãÿret-ı òaùù-ı ÒüdÀ
Olmasa sevmezdi Yÿsuf ùÀlibÀ
688
yigirmi sekiz peyġamber ki Úur'Ànda ãaríó ü meõkÿrdur isimleri budur Ádem ve Nÿó
ve ÍbrÀhím ve İsóaú ve Yaèúÿb ve Yÿsuf ve DÀvÿd ve SüleymÀn ve MÿsÀ ve HÀrÿn
ve ÕekeriyyÀ ve YaóyÀ ve èÍsÀ ve İlyÀs ve İsmaèíl ve Elyasaè ve Yÿnus ve Lÿù ve
Hÿd ve äÀlió ve LoúmÀn ve Õü’l-úarneyn ve èUzeyr ve İdrís ve Õülküfl ve Eyyÿb ve
Şuèayb ve Muóammed èaleyhi’s-selÀm dört peyġamber daòı Úur'Ànda øamír ile
gelmişdür biri bundadur ki 189 ﻮ ﻘﺎﻞ اﻟﻧﺑﻰ ﻟﻬﻢ اﺑﻌﺚ ﻟﻧﺎﻣﻠآﺎbu EşmÀ’íldür üç peyàamber
daòı bundadur ki 190( اﺛﻧﻳﻦ ﻔآذﺑﻮ هﻣﺎ ﻔﻌززﻧﺎ ﺑﺛﺎﻟﺚM157b)  اذا رﺴﻟﻧﺎ اﻟﻳﻬم/ اﺛﻧﻳﻦdidügi  ﺛﻮﻣﺎنile
 ﺑﺎﻟﻮﺲdur  ﻔﻌززﻧﺎ ﺑﺛﺎﻟﺚdidügi  ﺷﻣﻌﻮنdur tÀ ki bu dört peyġamber ile otuz iki ola 32/7887
Taŋrı Úur’Ànda neden iy dín eri
Aŋdı yigirmi sekiz peyġamberi
189
190

2 / Bakara : 246.
36 / Yâsîn : 14.
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181
4.8.1. Hz. MUHAMMED
èÍsÀ a.s.  ﻗﺎل ﻋﻟﻳﻪ اﻟﺳﻼﻢ اﻧﻰ ذاهﺐ ٌ اﻟﻰ اﺑﻰ واﺑﻳآم ﻳﺑﻌﺚ اﻟﻳآم اﻟﻓﺎرﻗﻟﻳﻂ اﻻﻋﻆمeyitdi imdi ben
atam úatına göge giderüm bir aòir zamÀn peyàamberi gelse gerek anuŋ adı Faraúlíù
olsa gerek yaèní Muóammed dimek olur belÀàat-ı İncíl ki on dördinci sÿresinde
YuóannÀ İncílinde esaóó-ı enÀcíldür bi’l-ittifÀú anı lüàat-ı èArabí üzerine tercüme
itmişlerdür maènÀ-yı Faraúlíù bi-ittifÀúi’l-èulemÀ ve’l-meşÀyiò
rÿóu’l-úudüsdür
murÀd andan Muóammed resÿlullÀhdur bi-ittifÀú 2/ 21-27
Çün Resÿl ü MurtaøÀ bir nÿr idi
Ben kelÀmu’llah-ı nÀùıúvan didi
184
Óaúú taèÀlÀ eydür TevrÀtda iy MÿsÀ bir reãÿl gelse gerek anı ki ümmü'l-kitÀbdan ve
ümmü'l-úurÀdan òaber vire ve hem ümmü’l-úurÀdan ôahir ola anuŋ díninde tÀbièler
ola bu raómeti ki dükeli eşyÀya irişmişdür
anuŋ
etbÀèına yazam yaèní ol
raòmeti anlara virem ve daòı 191 ﻣن رﺣﻣﺗﻰ ﻮﺳﻌﺖ ﻜﻞ ﺸﺊsırrını ol resÿlüŋ tÀbièlerine
ôÀhir eyleyem didi 10/27-31
Fazlullah-ı Hurûfî hem Tevrat’ta hem de İncil’de Hz. Muhammed’in daha
sonraki dönemde peygamberlikle şereflendirileceğini bulan ve aşikar eyleyen kişidir.
Hz. Muhammed’in nasları Fazlullah’ın Mehdí olduğunu belgelemektedir.
Gel Muóammedden ãor anuŋ õÀtını
Gel Muóammedden oúı ÀyÀtını
258
Gerçi andan enbiyÀ virdi nişÀn
LÀkin Aómed rÿşen itdi bì-gümÀn
259
MuãùafÀdur enbiyÀnuŋ mihteri
MuãùafÀdur kÀyinÀtuŋ serveri
260
4.8.2. Hz. İSA
imdi èÍsÀ a.s. ôuhÿr itmedin enbiyÀullÀh geldiler òaber virdiler eyitdiler ki bir úız bir
oàlan ùoàursa gerek ol úızuŋ adı èAzÀr ola ol oàlanuŋ adı ÒudÀyÀmÀ ola didiler
müddet-i medídden ve zamÀn-ı tavílden ãoŋra èÍsÀ a.s. Meryemden ùoàdı ve daèvÀ-i
nübüvvet itdi baèdezÀn èÍsÀ a.s. eyitdi ki ol enbiyÀullah òaber verdügi uş benüm didi
baèdezÀn òalÀyıú iki fırúa oldı bir fırúa inandı ehl-i taãdíú oldı bir fırúası inanmadı
ehl-i tekõíb oldı ol evvel fırúa ki inandı mü’mín oldı ve ol fırúa ki inanmadı kÀfir

191

7/A’râf: 156. (Rahmetim her şeyi kuşatır.)
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oldı baèdezÀn èÍsÀ a.s. aãóÀbına eyitdi iy óavÀriler ben enbiyÀullÀhuŋ dínlerini
tekmíl ü tamÀm itmekçün geldüm nÀúıã itmekçün gelmedüm didi 2/13-21.
PÀdişÀh-ı milk sulùÀn-ı cihÀn
èÍsiye sözüm dimişdür bí-gümÀn
177
èÍsÀ a.s. eyitdi anuŋ ümmeti maşrıúdan maàríbe dek dolsa gerek didi baèdezÀn anuŋ
ümmeti ãÿretinde yine gelem ve anuŋ úıblesine namÀz úılam ve anuŋ èalemini ki
livÀu’l-óamddur ben getürem didi ve daòı èÍsÀ a.s. eyitdi ki Meódí-i ãÀóibü’z-zamÀn
ben olam didi baèdezÀn 2/29-32
èÍsÀ a.s. daòı naúl itdi andan ãoŋra altı yüzyıl geçdi Muóammed a.s. ôuhÿra geldi
devr-i úamerüŋ yüz yılı geçmişdi ùoúuz yüz yılı úalmışdı andan ãoŋra Muóammed
a.s. eyitdi ki ol èÍsÀ a.s. òaber virdügi Faraúlíù benüm didi ve daòı Muóammed a.s.
eyitdi ki ol èÍsÀ a.s asmÀndan yine gelse gerek ve benüm úıbleme namÀz úılsa gerek
ve benüm èalemimi getürse gerek 2/33-37
èÍsayı çÀr-míh iden öldi ãanur
Nuùú u rÿó ölmez ölürse ten ölür
976
4.8.3. Hz. MUSA
Muóammed a.s. TevrÀtda nice bolar çün ôÀhir ismi gelmedi dise cevÀb budur ki
MÿsÀ a.s. TevrÀtda eyitmişdür ki asmÀnı ve zemini ve mecmÿè-ı eşyÀyı Óaú taèÀlÀ
altı günde yaratdı ve altı günde tamÀm eyledi 6/22-24
Allah, bütün evreni, zemini ve eşyayı altı günde yaratmış ve yedinci gün
dinlenmiştir. Yedi rakamının te'vilde ön plana çıkmasının en önemli nedenlerinden
biri de budur.
ki Óaú taèÀlÀ yigirmi sekiz kelime ile mütekillim oldı ve daòı MÿsÀ a.s. her çend ki
maòlÿúdur yigirmi sekiz ve otuz iki kelime üzerine ki 192اﻦ اﺳﺗﻗر ﻣآﺎﻧﻪ ﻓﺴوﻒ ﺗراﻧﻰ
ammÀ óaøret-i èizzet MÿsÀya ôÀhirÀ yigirmi sekiz kelime ile söz söylemedi ammÀ
yigirmi iki kelime ile söyledi imdi TevrÀtda gelmişdür ki Óaú taèÀlÀ gökleri ve
yerleri altı günde yaratdı vaútÀ ki yekşenbeden ãayasın cumaè ile altı gün tamÀm
olur vaútÀ ki şenbeyi ziyÀde úılasın ol altı gün üzerine ki òilúat-i eşyÀ andan
olmışdur yidi gün olur şenbe Yehÿda iètiúÀdı üzerine istirÀóat günidür ol yidi gün
gicesiyle altı kez yigirmi sekiz sÀèat olur ki òaôøret-i risÀletüŋ yigirmi sekiz
kelimesi muúÀbilinde olur 6/36-45
òaøret-i èizzet MÿsÀ peyàambere buyurdı ki ol mevøiède bir òayme eyle ol òaymeye
yüz ùınÀb eyle didi her ùarafında elli ùınÀb olsun didi bu daòı Muóammed
resÿlullahuŋ miãÀlidür ki yigirmi sekiz kelime-i Muóammedínüŋ yigirmi iki noúùası
vardur elli olur anuŋçün òilkat-i Àdemüŋ dest-i rÀstı ve pÀy-ı rÀstı yigirmi sekiz bend
192

7/A’râf: 143.
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oldı yigirmi sekiz kelime-i Muóammed muúÀbilinde ki yigirmi iki noúùa ile elli olur
Úur'Àn èibÀretdür yigirmi sekiz òarfle yigirmi iki noúùadan 6/58-64
Hurûfî te'vilin söz üzerine kurulmasının en önemli nedenlerinden biri Hz.
Musâ ile Allah'ın Tur dağında söyleşmesindendir.
MÿsÀ peyġamberle Óak taèÀlÀ mükÀleme Ùÿr ùaġında itdi óÀl budur ki واﷲ ﺑآل ﺷﻲ
 ﻣﺣﻳﻃًﺎdür cevÀb oldur ki ùaġ mevøiè-i bülenddür ve be-óükm kim muókem ecsÀmı türÀbdan kinÀyedür óaøret-i aóadiyyet elbetde bülend mekÀndan söylemek gerekdür
şöyle ki kelÀm asmÀndan gelür ve óaøret-i èizzet daòı asmÀndan söyledi aèlÀ oldıġı
cihetden ùaġ daòı cemíè-i mevÀøıè-i arøiyyeden yücedür şöyle ki ùaġ yiryüzinden
mürtefièdür òilúat-i Àdem daòı yiryüzinden mürtefièdür ve rifèat bulmışdur ki
194
 واﻟﻃور وآﺗﺎﺐ ﻣﺴﻂورúarínesiyle vücÿd-ı MÿsÀdur ve  وآﺗﺎﺐ ﻣﺴﻂورmünÀsebetdür ki
kitÀbet-i vech-i MÿsÀdur ve vech-i Àdemdür 9/34-42
193

Allah, Hz. Musa’ya aslında her şeyin sözden, “kün”den ibaret olduğunu
bildirmiştir. Allah’ın rahmeti kelamıdır ve tüm eşyaya irişmiştir. Bu Hurûfî te’vile
kaynaklık etmiştir.
Óaú taèÀlÀ TevrÀtda MÿsÀ peyġambere eyitdi ki yÀ MÿsÀ
benüm raómetüm
mecmÿè-ı eşyÀya irişmişdür ki benüm raómetüm kelÀmumdur ki dükeli eşyÀya
ismiyyet cihetinden irişmişdür ve hem òilúat cihetinden kim kün emrinden
maòlÿúdur 10/10-13
Hz. Muhammed’in daha sonraki bir dönemde geleceğini Allah Hz. Musa’ya
bildirmiştir. Bunu ortaya çıkaran Fazlullah-ı Hurûfî’dir.
Óaú taèÀlÀ eydür yÀ MÿsÀ bir resÿl gelse gerek ümmü’l-kitÀbdan ve hem ümmü’lúurÀdan òaber vire ve hem ümmü’l-úurÀdan úopa aŋa tÀbièler olalar anuŋ díninde bu
raómeti ki dükeli eşyÀya irişmişdür anuŋ tÀbièlerine yazam yaèní anlara virem 13/5862
Didi Mÿsí Óaú çü Ádem òilúatin
İtdi gösterdi kemÀl-i úudretin
513
Rÿóını burnından urdı dir aŋa
Didüm uş TevrÀt sözin ben saŋa
514

4.9. MİRAÇ

193
194

4/Nîsâ: 126.
52/Tûr: 1-2.
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Hz. Muhammed’in miraç hadisesi geniş bir şekilde yer almaktadır. İlkin
hadisin Arapça şekli verilmiştir. Daha sonra hadisin Türkçesi verilerek te’viline
geçilmiştir.
dört ırmaú gördi nehrÀn-ı ôÀhirÀn ve nehrÀn-ı bÀùınÀn nehrÀn-ı ôÀhirÀn Níl ve
Fıratdur nehrÀn-ı bÀùınÀn cennet içindedür 3/96-97
erbaatèü’n-nehÀr ki Muóammed a.s. Sidretü’l-müntehÀda gördi nehrÀn ôÀhirÀn ve
nehrÀn bÀùınÀn Sidretü’l-müntehÀdur vücÿd-ı Àdemden kinÀyetdür iki burun kitÀbeti
iki daòı maóalli dört kitÀbetdür ki  ﭘﺎve  ﭼﺎve  ژاve  ﮔﺎmuúÀbilindedür andan beytü’lmaèmÿra vardılar CebrÀ’íl üç úadeó getürdi biri òamr biri èasel biri leben òamrı ve
èaseli terk itdi südi içdi CebrÀ’íl eyitdi  هﻰاﻟﻔﻂرة اﻟﺗﻲ اﻧﺖ ﻋﻟﻳﻬﺎyaèní dimek olur ki yÀ
Muóammed bir òilúat iótiyÀr itdüŋ anuŋ òilúatidür yaèní yidi kitÀbetdür süd ile
ôuhÿra gelür 3/161-167
Hz. Muhammed Miraç gecesi dört nehir görmüştür. Bunlardan murat Arap
alfabesinde olmayan ve Farsçada bulunan dört harfidir. Aynı gece peygambere üç
kadeh getirilir. Bunlardan içi süt ile dolu olanı tercih eder. Bu tercih insanlar
doğduktan sonra yüzlerinde çıkan hatlara delaletdir.
Muóammed aleyhi’s-selÀm mièrÀc gicesi evvelki úat gökde Ádemi gördi sebeb ne idi
ki ikinci úat gökde ve üçinci úat gökde görmedi dise cevÀb sen eyit ki evvelki úat
gök felek-i úamerdür Muóammed a.s. úameri iki pÀre eyledi èÀlem-i mükÀşefede
anuŋ te’vílin Ádem itse gerek idi vechinde óaùù-ı istivÀ sırrın gösterse gerek idi pes
úamerüŋ Ádemle münÀsebeti budur bir vechle daòı yaèní be-lisÀn-ı óÀl dimek olur
ki evvel bir kişi Ádemi bilmeyince kendü nefsini bilmez ve kendü nefsini
bilmeyince Allahı bilmez dimek olur 3/130-137
Muóammed a.s. èÍsÀ peyàamberi ve YaóyÀ peyàamberi ikinci úat gökde gördi
ayruàında görmedi cevÀb ol ki ikinci úat gök felek-i UùÀriddür õü’l-vecheyindür
saèd ile saèddur ve naós ile naósdur sebebi hem celÀl hem cemÀl bulındı YaóyÀ
dÀ’im aàlardı ve èÍsÀ dÀ’im gülerdi YaóyÀ maôhar-ı celÀl idi ve èÍsÀ maôhar-ı cemÀl
idi pes felek-i UùÀrid ile münÀsebetleri budur 3/138-143
Muóammed a.s. mièrÀc gicesi Yÿsufı felek-i åÀliåde gördi sebebi ne idi dise cevÀb vir
ki felek-i åÀliå felek-i Zühredür ne úadar óüsn ü cemÀl varsa Zühreye müteèalliúdür
3/143-145
Muóammed a.s. felek-i rÀbiède İdrís peyàamberi gördi ayruàında görmedi dise cevÀb
vir ki felek-i rÀbiè felek-i Şemsdür Şemsüŋ menÀzili felekü’l-burÿcda üç yüz altmış
derecedür ki seyr ider anı İdrís peyġamber taúsím itmişdür bir daòı bu kim İdrís
derzüler píridür ehl-i cennet óullesin ol yıóasa gerekdür Şems daòı cemíè-i eşyÀyı
perveriş eyler ve besler Şems ile münÀsebeti İdrísüŋ felek-i rÀbiè ile budur 3/146-151
Muóammed a.s. HÀrÿnı felek-i òamisde gördi sebeb ne idi dise cevÀb vir ki HÀrÿn
MÿsÀnuŋ òalífesidür felek-i òÀmis felek-i Merríòdür cemíè-i òilÀfet Merríòe
müteèalliúdür ve HÀrÿnuŋ münÀsebeti Merríò ile budur 3/152-154
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Muóammed a.s. felek-i sÀdisde MÿsÀ peyàamberi gördi sebeb ne idi dise cevÀb vir ki
felek-i sÀdis felek-i Müşterídür müteşerrièler gögidür MÿsÀ a.s. daòı vÀøıè-ı
şeríèatdur münÀsebeti budur 3/155-157
felek-i sÀbiède İbrÀhím peyàamberi gördi ayruàında görmedi sebeb ne idi dise cevÀb
vir ki İbrÀhím pírdür felek-i sÀbiè felek-i ZuóÀldür pírlere müteèalliúdür pírlikle
münÀsebeti vardur 3/ 158-160
Yarmayınca gögsini peyàamberüŋ
Yumayınca içini ol serverüŋ
719
Cebra’íl öŋine çekmedi BurÀú
Göklere çıúmaàa úılmadı yaraú
720
Beşâret-nâme’de Miraç hadisesi yukarıdaki beyitlerle başlar ve oldukça uzun
bir bölümde tahkiye edilir.
4.10. NAMAZ
Hurûfî te’vil geleneğinde genellikle farz namazlarının rekat sayıları ön plana
çıkar. Hazarda kılınana 17 rekat namaz, saferde kılınan 11 rekat ve cumada kılınan
15 rekat te’vil edilir. Söz konusu namazların rekatları toplamı 28 ve 32 rakmalarını
vermektedir.
On yidi rekèat óaôerde úıl namÀz
Cumèa gün on biş ki tÀ keşf ola rÀz
587
İkisi otuz iki olur hemÀn
èArş Ádemden virür saŋa nişÀn
588
On yidi rekèat óaôerde úarø-ı Óaú
Úıl seferde on bir oldı farø-ı Óaú
589
Oldı yigirmi sekiz iy nÀm-ver
Virdi Úur’Ànuŋ óurÿfından òaber
590
ol biş vaúte CebrÀ’íl imÀmet eyledi on yidi rekèat ãalÀt-ı haøar ögretdi ve cumèa gün
on biş rekèat ögretdi ve daòı úaçan ki sefere çıúsa on bir rekèat ögretdi ve’s-selÀm
tamÀm oldı 3/120-122
imdi bunlaruŋ te’vílin bilmek gerekdür ki nedür ol aèôam-ı erkÀn-ı İslÀm namÀzdur
evvel namÀz niçün elli farø oldı sırrı ve te’víli nedür bilmek gerekdür baèdezÀn biş
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vaúte úarar dutdı óikmeti nedür bilmek gerekdür ki bu biş vaút daòı óaøarda on yidi
rekèat oldı cumèa gün on biş rekèat oldı ve seferde on bir rekèat oldı óikmeti nedür
bilmek gerek 3/124-129
Miraç gecesi elli namaz Hz. Muhammed üzerine farz olur. Bunun te’vili
ez-rÿy-ı te’víl yigirmi sekiz kelimenüŋ yigirmi iki noúùası vardur elli olur murÀd
vech-i Àdem müşÀhede itmekdür 3/170-172
biçimindedir. Daha sonra elli vakit namaz beşe indirilir.
Allah kelimesinde beş harf bulunmaktadır. Namzın beş vakit olmasının
nedeni budur. Namazın elli vakit olması da çeşitli biçimlerde te’vil edilir. Arap
abecesinde 28 harf ve bu harflerin 22 noktası bulunmaktadır. Toplamı elli eder.
baèdezÀn ol elli namÀzı bişde úarar eyledi biş vaút namÀz oldı ki Allah ism-i õÀtdur
biş óarfdür ve biş vaút namÀz ol biş óarfüŋ izÀsında vÀkiè olmışdur 3/172-173
ez-rÿyı sırr u te’víl oldur ki yigirmi sekiz kelime-i ilahínüŋ yigirmi iki noúùası
vardur elli èaded olur ki elli vaút namÀz bu elli óarf ve noúùa muúÀbilinde vÀúiè
olmışdur 3/177-179
baèdezÀn bu biş vaút namÀz ki úılınur on yidi ãalÀt-ı óaøar on bir ãalÀt-ı sefer yigirmi
sekiz olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur baède on yidi ãalÀt-ı óaøar altı
günde úılınur yidinci gün ki cumaè günidür on biş rekèat ãalÀt úılınur otuz iki rekèat
olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ki vechullahdur 3/ 210-214
Sarhoş halde namaz kılınmaz. Esrik halde namaz kılmak dünyayı kazanmaya
yönelik bir faaliyetdir. Bu durumda Allah’a layık namaz olması mümkün değildir.
óaøret-i èizzet cell ü èalÀ óÀlet-i sekrde namÀzı menè eyler eydür ki namÀza yaúın
olmaŋ sekrÀn olduàınuz óalde óattÀ nuùúınızı bilmeyince dir yaèní úaçan kim nuùúı
bilse ol vaútin àaflet-i sekrden ayılur namÀza lÀyıú olur eger nuùúını bilmese àÀfil ü
sekrÀn olur sekrÀnuŋ namÀzı óaørete lÀyıú degildür muóall-i úÀbulde vÀúiè olmaz
yaèní feyø-i faøl-ı feyyÀøuŋ bÀùınından aŋa bir feyø ve bir müşÀhede óÀãıl olmaz
dimek olur ki ehl-i dünyÀ namÀzı olur 7/4-10
Ġayr-i Àõíne vü Àõíne namÀz
Otuz iki farø idüpdür bí-niyÀz
535
Otuz iki nuùò izÀsında i yÀr
Ádemüŋ yüzinde yazdı KirdgÀr
536
On yidi rekèat óaøerde farø-ı Óaú
Bil seferde on bir oldı úarø-ı Óaú
537
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K’ola yigirmi sekiz rekèat temÀm
Aómedüŋ nuùúınca yaèŋí ve’s-selÀm
538
äÿretüŋ sırrın beyÀn eyler namÀz
Bu sebebden farø olupdur úış u yaz
539
4.11. HAC-KÂBE
Kur’an’da Kâbe, kimi kez kendi özel ismiyle anılırken, değişik isimler altında
da zikredilmektedir: el-Beyt, Beytî, el-Beytü’l-Harâm ve el-Beytü’l-Atik. Hurûfîler
onu tüm bu isimleriyle anarken birkaç yönüyle ön plana çıkar. Bunlardan ilki hac
sırasında yapılan ibadetlerin sayılarıdır. Her biri yedi kere yapılan bu ibadetler
toplamda yirmi sekiz rakamının bulunmasına yardımcı olur. Kâbe dünyanın merkezi
kabul edilir. Bununla ilgili Işk-nâme’de olmasa da Farsça Câvidân-nâme
nüshalarında şekiller çizilmişitir. Kâbe öyle bir merkezdir ki her an dünyanın çeşitli
bölgelerinden insanlar ona yüzlerini çevirir. Kâbe’nin yaratılış ve varoluş şemasında
merkezi bir yerde bulunduğu, dünyanın en yüce mevkii olduğu fikirleri sadece
Hurûfîlere ait değildir. Bu manevî konumuyla Kâbe, varlık ve gönüller dairesinin
yeryüzündeki odak noktasını teşkil eder; manevî olarak sürekli teşekkül halindeki bu
dairelerle kesintisiz bir münasebet içinde olarak varlıklarına dayanak oluşturan Kâbe,
aynı zamanda Mutlak Hakikat’e ve onun biriğine de müşahhas bir alamettir. Kur’ani
ifadesiyle, bir “Hudâ”dır.195
Yiddi yiddi Kaèbeyi úılmaú ùavÀf
Hem delíl oldı óurÿfa bí-òilÀf
58
baèdezÀn Kaèbe ki beytullahdur hem beytü’l-èatíúdür yidi kez ùavÀf-ı hac ve yidi kez
ùavÀf-ı èumre ki farødur on dört ùavÀf olur murÀd vech-i Àdemüŋ ôuhÿrıdur baède
yidi kez ùavÀf-ı úudüm ve yidi kez ùavÀf-ı vedÀè sünnetdür on dört ùavÀf olur murÀd
vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ki yigirmi sekiz ùavÀfdur yigirmi sekiz saùr-ı
vech-i Àdem izÀsındadur 3/235-240
Beytü'l-muúaddes maúÀm-ı ôahr-ı
Àdemdür 6/81-82

Àdemdür ve Beytü'l-óarÀm maúam-ı

vech-i

İnsanın vechi Kâbe topraklarından yapılmıştır. İnsanların namaz sırasında
Kâbeye yönelmelerinin nedeni budur.
Alnı başı Kaèbedendür iy cüvÀn
äadr u ôahrı Beyt-i Maúdesden hemÀn
274

195

Sadık Kılç, İslâm’da Sembolik Dil, İstanbul, 1995, 65.
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Ádeme beŋzer buları yapdılar
Bulara yüz dutup aŋa ùapdılar
267
Şöyle bil kim gevher-i baór-i vücÿd
Ádem-i òÀkídür aŋa úıl sücÿd
268
óacerü'l-esved Àdemüŋ ve óavvÀnuŋ yidi saùrı miåÀlidür ki çÀr mÿje ve her dÿ ebrÿ
mÿy-ı ser yidi kez ùavÀf itmekden ibtidÀ óacerü'l-esveddendür anuŋçün kim ibtidÀ
itdi yidi òaùùdur ki aŋa òuùÿù-ı ümmiye dirler ki Àdem ve óavvÀ vechinde 9/10-13
Hacerü’l-esved, bembeyaz iken insanların hataları onu karartmıştır. Ortasında
bulunan beyaz çizgi hatt-ı istivadır. Hurûfî te’vilde Hacerü’l-esved önemli bir yere
sahiptir. Çünkü hem görmekte hem de konuşabilmektedir.
Didi bu ùaşuŋ dili vü gözi var
Söyleşiser Taŋrı ile ÀşikÀr
1064
Aŋla Ádemden işÀretdür bu söz
Óaú teèÀlÀdan èinÀyetdür bu söz
1065
Didi uçmaúdan çıúupdur bu óacer
Gör ne rÿşen virdi Ádemden òaber
1066
ve daòı ol óacerüŋ ortasında aġ òaùù Àdemüŋ òaùù-ı istivÀsından kinÀyetdür ki baş
òaùùını iki pÀre eylemek sünnet-i İbrÀhímdür ki óaøret-i risÀlet daòı iki pÀre eyledi
yaèní yidi saùrı sekiz saùr eyledi tÀ ki Àdemüŋ yüzinüŋ otuz iki saùrını muèÀyene
göstere ve daòı ol aġ òaùù ki óacerü'l-esvedüŋ vasaùında gelmişdür Àdem ile óavvÀnuŋ
òaùù-ı istivÀsından kinÀyetdür ve daòı anlaruŋ miåÀlidür 9/17-21
yaèní dimek olur ki óacerü'l-esved cennetden indi sütden aàdı bení Àdemüŋ òaùÀları
anı úarartdı yaèní èilmiyyet cihetinden aġ süd gibi rÿşen ùaş idi ve ôÀhirdi óaøret-i
ahadiyyetüŋ èahd-nÀmesi anda úonılmışdı ol èahd-nÀme òaùù-ı istivÀdur اﻟﺴﺖ ﺑرﺑآم ﻗﺎﻟﻮ
196
 ﺑﻟﻰdidükleri dimek olur ki yaèní óacerden ve anuŋ òaùù-ı istivÀsından yigirmi
sekiz kelime-i ilÀhí ve otuz iki kelime-i ÒudÀyínüŋ sırrına ki anuŋ sırrı Àdem
vechinde mektÿbdur irişmek olur 9/23-28
vech-i Àdem Kaèbe òÀkinden ôuhÿra geldi yaèní Àdem vechinüŋ suùÿrı èadedince
yigirmi sekiz ùavÀf buyurdı pes Muóammed vechi ve Ádem vechi andan ôuhÿr itdi
pes Ádem ve Muóammed vechini taèôím itmekçün aŋa beytullah didiler 12/18-20

196

7/A’râf: 172. ( Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet dediler.)
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Ka’beye beytullah denilmesi ve meleklerin secde etmeleri Âdem ve
Muhammed’in vechinin Kâbe topraklarından yaratılmasından dolayıdır. Bir kişi
Kâbe’ye yönelip secde ettiği zaman aslında kendi vechine secde etmiştir. Çünkü
vechi Kâbe topraklarından yaratılmıştır.
ve daòı ol eve beytullah didikleri anuŋçündür ki 197ﺧﻟﻖاﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺁدﻢ ﻋﻟﻰ ﺻورﺖ اﻟرﺣﻣﻦ
çünki otuz iki ve yigirmi sekiz kelime èilmi vech-i Àdem oldı pes vech-i Àdem ol otuz
iki ve yigirmi sekiz kelime muúÀbilinde oldı baèdezÀn ol vech-i Àdem Kaèbe
òÀkinden ôuhÿra geldi yaèní Àdem vechinüŋ suùÿrı èadedince yigirmi sekiz ùavÀf
buyurdı pes Muóammed vechi ve Ádem vechi andan ôuhÿr itdi pes Ádem ve
Muóammed vechini taèôím itmekçün aŋa beytullah didiler lÀkin fi’l-óaúíúat
beytullah Ádemdür ve vech-i Àdemdür anuŋçün mescÿd-ı melÀ’ike oldı 12/15-22
imdi yidi ùavÀf-ı óacc yidi òuùÿù-ı ümmiyye muúÀbilindedür ki çÀr müje her dÿ ebr u
mÿy-ı serdür ve yidi daòı ùavÀf-ı èumre yidi òuùÿù-ı vech-i Àdem muúÀbilindedür ki
iki èÀrıø ve iki burun içinde ve iki daòı yuúaru ùuùaúda ve bir daòı aşaàa ùuùaúda ki
aŋa èanfete dirler on dört ùavÀf oldı on dört saùr-ı vech-i Àdem muúÀbilinde yidi daòı
ùavÀf-ı kudÿm sünnetdür ve yidi daòı ùavÀf-ı vedÀè sünnetdür on dört ùavÀf olur on
dört òuùÿùuŋ elvÀóı muúÀbilindedür pes yigirmi sekiz ùavÀf-ı óac yigirmi sekiz saùr-ı
vech-i Àdem muúÀbilindedür yigirmi sekiz saùr-ı vech-i Àdem yigirmi sekiz kelime
muúÀbilindedür evvel ùavÀf-ı úudÿm ãoŋra óac ve èumre ve vedÀè ve daòı ùavÀfda
yigirmi sekiz kez óacerü’l-esvedi öpmek gerekdür anuŋçün kim óacerü’l-esved yidi
òuùÿù-ı ümmiyenüŋ aãlıdur anuŋ muúÀbilindedür ve daòı ol óacerü’l-esvedden ibtidÀ
eyledikleri oldur ki óecerü’l-esved ol yidi òuùÿù-ı ilÀhí muúÀbilindedür ol yidi òuùÿù-ı
ilÀhí aãldan remzdür 19/4-17
Bir kişinin hacı olabilmesi için Hurûfî te’vil biçiminde haccın sırlarını
bilmesi gerekir. Gerçek hacı Hurûfî te’vili bilendir. Söz konusu kişilerin hacca
gitmesine gerek yoktur. Sırları bilmeyen ama hacca giden kişi halk gözünde hacıdır,
ancak Allah katında hacı olması mümkün değildir.
andan ãoŋra bu üç yirde ki ùaş atılur günde yigirmi bir ùaş atılur üç günde altmış üç
ùaş olur ol yidi ùaşı ki ol geldügi günde atmışdur anuŋla yitmiş ùaş olur sırrı budur ki
yigirmi sekiz kelime-i Muóammediyye ki aãl-ı kelÀm-ı úadímdür inbisÀù itseŋ ez-rÿyı ismiyyet yitmiş iki olur kÀfla nÿn maãdarídür maãdardan ġayrı yitmiş úalur yaèní
yitmiş kelime-i cehliyye kendüden gidermekdür her kişi ki óacca vardı bu sırları
bilmedi òalú naôarında óÀcı olur èindallah óÀcı olmaz her kişi ki varmadın bu sırlara
vÀúıf olsa ve fehm itse ol kişi èindallah óÀcı-yı óaúíúí oldı èindallahi’l-òalú olmaz
zírÀ ki óacca varmaúdan murÀd bu işleri işlemekden maúãÿd úüllí sırrın bilmekdür ve
fehm itmekdür 19/36-45
4.12. EZAN
Ezanda kullanılan kelimeler çeşitli şekillerde birleştirilerek vech-i ademe
ulaşılır. Ezanların okunmasının ve içlerinden bulunan kelimelerden amaç vech-i
ademe ulaşmaktır.
197

el-Buhârî, K. İsti’zân, 1;el-Aclûnî, Keşfû’l-Hafâ, I/379; Muslîm, K. Birr, 115; İbn Hanbel, II/244,
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ve daòı ezÀn-ı ãabÀó on yidi ve ezÀn-ı ôuhr on biş kelime otuz iki kelime olur murÀd
vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ki Àdemüŋ vechinde yigirmi sekiz ve otuz iki saùr
mesùÿrdur ve daòı ezÀn-ı ãubó on yidi kelimedür eõÀn-ı èaãr on biş kelime otuz iki
olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ve daòı on yidi eõÀn-ı ãubó on biş
eõÀn-ı maàrib otuz iki olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmakdur ve daòı on yidi
kelime eõÀn-ı ãubó on biş kelime eõÀn-ı èişÀ otuz iki kelime olur murÀd vech-i Àdem
müşÀhede olınmaúdur 3/200-207
4.13. ABDEST
Abdest alınırken yıkanan bölgeler yirmi sekiz ve otuz iki rakamlarına
ulaşmak için te’vil edilir.
Àbdest almaú iki elin ve iki ayaàın ve bir yüzin yumaúdur ve başına mesó itmekdür
bundan daòı murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur zírÀ ki el ve ayaú ve yüz
yigirmi sekiz ve otuz iki kelimenüŋ ièlÀmı vÀúiè olmışdur şöyle ki iki el yigirmi
sekiz mafãaldur merÀfıúa degin otuz iki olur maóall-i ġasldür ve iki ayaú daòı hemçünÀn yigirmi sekiz mafãaldur dört kaèb ile otuz iki olur ve daòı vech-i Àdemde
hem-çünÀn yigirmi sekiz ve otuz iki saùr mesùÿrdur murÀd vech-i Àdem müşÀhede
olınmaúdur 3/220-227
Áb-dest aluriken yu dişüŋi
TÀ oŋara Óaú teèÀlÀ işüŋi
373
Elüŋ ü yüzüŋ ayaġuŋ yu i yÀr
Çün bular nÿr bigi ôÀhir oldılar
374
Bunları yu dimegüŋ maènísi ne
İresin tÀ ãÿretüŋ maènísine
375
Anuŋ-i çün yu didiler bul vuúÿf
Kim bularda ÀşikÀr oldı óurÿf
376
baède Óaú taèÀlÀ kelÀm-ı úadím içinde  ﻓﺎﻏﺴﻟواdidi hemÀn muùlaúÀ èaded beyÀn
itmedi  ﻣرﺗﻳن اﻮﺛﻟﺚ ﻣراﺖdimedi baèdezÀn óaøret-i risÀlet a.s. ﻋﻟﻲ اﻓﺿل اﻟﺻﻟﻮة ﻮاآﻣل اﻟﺣﻳﺎة
üç kez yumaú sünnet úodı bundan daòı murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur
zírÀ ki üç kez el yumaú ve üç kez aàzın yumaú ve üç kez burun yumaú ve üç kez
yüzüŋ yumaú ve üç kez ãaà úolın yumaú ve üç kez ãol úolın yumaú bir kez başa
mesó itmekdür iki daòı iki úulaàına mesó itmek bir daòı eŋsesine mesó itmekdür ve
daòı üç kez ãaà ayaàın ve üç kez ãol ayaàın yumaúdur mecmÿè èaded yigirmi sekiz
olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur 3/227-235
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4.14. BURÇLAR-AY-GÜNEŞ
Yıdızlar ve burçlarla ilgili telakkiler genellikle yimi sekiz ve otuz iki
rakamlarına ulaşmak gayesiyledir.
úamerüŋ yigirmi sekiz menÀzili vardur ki anı úamer seyr ider 198 واﻟﻗﻣر ﻗدرﻧﺎﻩ ﻤﻧﺎزﻞon
dört menzil ôÀhir ve on dört menzil maòfí bundan daòı murÀd vech-i Àdem müşÀhede
olınmaúdur baède şems ki felekü’l-burÿcda üç yüz altmış derece seyr ider altı kez
altmış olur altı kez yigirmi sekiz altı kez otuz iki olur bundan daòı murÀd vech-i
Àdem müşÀhede olınmaúdur ki vechullahdur 3/240-245
Burc u seyyÀr u derec kim gökde var
Bu óurÿf esrÀrın eyler ÀşikÀr
61
Buldı yigirmi sekiz menzil úamer
TÀ óurÿfı bildüre iy nÀm-ver
62
Hafta vü eyyÀm ü sÀèat mÀh u sÀl
Şerh ider esmÀyı aŋlar ehl-i óÀl
63
yıl on iki aydur ve ay otuz gündür ve otuz gicedür üç yüz altmış gün üç yüz altmış
gice olur her üç yüz altmış altı kez yigirmi sekiz ve altı kez otuz ikiye maósÿbdur
ehli’l-kitÀb olan bu ŋa úÀ’ildür ve her gün on iki sÀèatdür ve her gice on iki sÀèatdur
pes otuz kez on iki sÀèat gündüzdür ve otuz kez on iki sÀèat gicedür pes altmış kez on
iki sÀèat olur pes otuz gün ile gicenüŋ sÀèati on iki kez yigirmi sekiz ve on iki kez
otuz iki sÀèat olur 26/35-41
Üç yüz altmışdur derec gökde i yÀr
Her biri altmış daúíúa ÀşikÀr
384
Her daúíúa oldı altmış åÀniye
æÀniye altmış åÀliåe tÀ èÀşire
385
Hurûfî te’vilde gece gündüz ve saatler oldukça farklı yorumlanır. Amaç yimi
sekiz ve otuz iki sayılarının kutsiyetini perçinlemektir. Miraç gecesi Hz.
Muhammed’in geçmiş olduğu felekler ile ilgili tev’iller ise aşağıdaki biçimdedir.
iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve kelime-i nÀ-mütenÀhí eger bir kişi su’Àl eylese ki
Muóammed aleyhi’s-selÀm mièrÀc gicesi evvelki úat gökde Ádemi gördi sebeb ne idi
ki ikinci úat gökde ve üçinci úat gökde görmedi dise cevÀb sen eyit ki evvelki úat
gök felek-i úamerdür Muóammed a.s. úameri iki pÀre eyledi èÀlem-i mükÀşefede
anuŋ te’vílin Ádem itse gerek idi vechinde óaùù-ı istivÀ sırrın gösterse gerek idi pes
198
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úamerüŋ Ádemle münÀsebeti budur bir vechle daòı yaèní be-lisÀn-ı óÀl dimek olur
ki evvel bir kişi Ádemi bilmeyince kendü nefsini bilmez ve kendü nefsini
bilmeyince Allahı bilmez dimek olur baèdezÀn bir kişi daòı su’Àl itse ve eyitse ki
sebeb ve münÀsebet neydi ki mièrÀc gicesi Muóammed a.s. èÍsÀ peyàamberi ve
YaóyÀ peyàamberi ikinci úat gökde gördi ayruàında görmedi cevÀb ol ki ikinci úat
gök felek-i UùÀriddür õü’l-vecheyindür saèd ile saèddur ve naós ile naósdur sebebi
hem celÀl hem cemÀl bulındı YaóyÀ dÀ’im aàlardı ve èÍsÀ dÀ’im gülerdi YaóyÀ
maôhar-ı celÀl idi ve èÍsÀ maôhar-ı cemÀl idi pes felek-i UùÀrid ile münÀsebetleri
budur eger bir kişi daòı su’Àl itse kim Muóammed a.s. mièrÀc gicesi Yÿsufı felek-i
åÀliåde gördi sebebi ne idi dise cevÀb vir ki felek-i åÀliå felek-i Zühredür ne úadar
óüsn ü cemÀl varsa Zühreye müteèalliúdür eger bir kişi daòı su’Àl itse kim sebebi ne
idi ki Muóammed a.s. felek-i rÀbiède İdrís peyàamberi gördi ayruàında görmedi dise
cevÀb vir ki felek-i rÀbiè felek-i Şemsdür Şemsüŋ menÀzili felekü’l-burÿcda üç yüz
altmış derecedür ki seyr ider anı İdrís peyġamber taúsím itmişdür bir daòı bu kim
İdrís derzüler píridür ehl-i cennet óullesin ol yıóasa gerekdür Şems daòı cemíè-i
eşyÀyı perveriş eyler ve besler Şems ile münÀsebeti İdrísüŋ felek-i rÀbiè ile budur
eger bir kişi daòı su’Àl itse kim Muóammed a.s. HÀrÿnı felek-i òamisde gördi sebeb
ne idi dise cevÀb vir ki HÀrÿn MÿsÀnuŋ òalífesidür felek-i òÀmis felek-i Merríòdür
cemíè-i òilÀfet Merríòe müteèalliúdür ve HÀrÿnuŋ münÀsebeti Merríò ile budur eger
bir kişi su’Àl itse ki Muóammed a.s. felek-i sÀdisde MÿsÀ peyàamberi gördi sebeb ne
idi dise cevÀb vir ki felek-i sÀdis felek-i Müşterídür müteşerrièler gögidür MÿsÀ a.s.
daòı vÀøıè-ı şeríèatdur münÀsebeti budur eger bir kişi daòı su’Àl itse ki Muóammed
a.s. felek-i sÀbiède İbrÀhím peyàamberi gördi ayruàında görmedi sebeb ne idi dise
cevÀb vir ki İbrÀhím pírdür felek-i sÀbiè felek-i ZuóÀldür pírlere müteèalliúdür
pírlikle münÀsebeti vardur 3/129-160

4.15. HAT-VECH
şol Ádem oġlanları kim resÿlullahuŋ díninde ve şeríèatında oldılar cemíè-i yiryüzi
resÿlullahuŋ ümmetlerine mescid ü úıble oldı anuŋçün kim zemínüŋ aãlıdur ki
maúÀm-ı vech-i Àdemdür şöyle ki vech-i Àdem ôahrdan ve síneden cüdÀ olmaz pes
girü úalan aèøÀlar vechüŋ taótındadur pes cemíè-i rÿy-ı zemín daòı Kaèbenüŋ
taótındadur pes bu maènÀyla ümmü’l-úurÀdur her yirde ki mescid olsa elbetde
ümmü’l-úurÀya müteveccih olmaú gerekdür pes vech-i Àdeme teveccüh itmiş ola
anuŋ namÀzı dürüst ola eger ümmü’l-úurÀya teveccüh itmese namazı dürüst olmaya
12/45-52
Hurûfî te’vilde ön plana çıkan en önemli unsur vech-i âdemdir. Vech
kelimesinin ebced hesabıyla on dörde tekabül etmesi ve Ka’be topraklarından
yaratılmış olması bâtınî te’vil açısından oldukça önemlidir. Yeryüzü ve âdemin
Ka’be topraklarından yaratılması zemînin aslının âdem olduğunu gösterir.
Yeryüzünde yapılan tüm mescidler Ka’be’ye yönelir. Dolayısıyla Dünyadaki tüm
insanlar aslında kendilerine yönelirler.
Ádemüŋ vechinde iy ãÀóib-naôar
Gel işit maèní-i ve’n-şaúúa’l-úamer
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298
Bir degil saç ikidür böldi Òalíl
Aómedüŋ geysüleri oldı delíl
299
äaç iki bölinse Óaùù-ı istivÀ
Rÿşen olup görinür rÀh-ı ÒudÀ
300
Aşaġa ùuùaúda bir òaù ÀşikÀr
äaç gibi anı daòı ayır iy yÀr
302
Ger bu òaùdan ider olursaŋ güõer
Rÿşen ola maèní-i şaúúa’l-úamer
303
Görsin on altı òaùùı ÀşikÀr
Yirleriyle otuz ikidür i yÀr
304
Bu òuùÿùuŋ her birisi dört òaù
Od u yil ùopraġ u ãudur bí-ġalaù
306
İnsan vücudunda on altı kara hat ve on altı ak hat bulunmaktadır. Bu
rakamların topalmı otuz iki eder. Adem suretinde bulunan hatlar aynı zamanda harf
sayısına da eşittir.
İki aú òaù Ádemüŋ alnı aġı
İki kürpügile úaş aralıġı
311
Aşaġa kirpükden inince yüze
İki òaùdur Faøl-ı Óaú didi bize
312
Ádemüŋ yaŋaúlarıdur iki òaù
İki òaù burnı ki bunda yoú ġalaù
313
İki òaù ùudaġıla yüz arası
Kim anı örtmez sebílüŋ úarası
314
İki ùudaú daòı dört òaùdur i yÀr
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ŞÀribüŋ kesdür kim ola ÀşikÀr
315
Çünkü rÿşen oldı bu on altı òaù
Her ùaraf òaùùı sekizdür bí-ġalaù
316
Her sekiz otuz ikidür bí-gümÀn
Od u yil ùopraġ u ãu iy kÀmürÀn
317
Aú òaù on altı vü on altı úara
Oldı tÀ otuz ikiyi göstere
318
Otuz iki òaù ki YezdÀn òaùùıdur
Gördüŋ Ádem ãÿretinde yazludur
326
Adem vechinde bulunan hatların sayısı Havva’dan fazladır. Adem’de bulunan
hatların sayısı ile namaz rekatları eşittir. Havva hatlarının eksik olması da bu
sebeptendir.
Ádemüŋ yüzinde òaùùı dört yidi
Bir yidi ÓavvÀ yüzinde gelmedi
336
Yidi çün yigirmi sekizden i cÀn
Gelmedi yigirmi bir kaldı hemÀn
337
Çün bu òaùlar saġışıncaydı namÀz
Oldı ÓavvÀ òaùları Ádemden az
338
Bu sebeden úılmaz ol gÀh gÀh namÀz
Aŋladuŋsa bulduŋ Àteşden necÀt
339
on yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar ve on biş rekèat ãalÀt-ı Yevmü’l-cumèÀ ki otuz iki rekèat
olur kelime-i ilÀhí èadedince otuz iki rekèat ãalÀt içinde otuz iki kez sebèu’l-meåÀní
ki FÀtióatü’l-kitÀbdur oúımaú gerekdür ki ZüleyòÀnuŋ vechinde òaùù-ı istivÀ ile
úamerüŋ on dört gicesi gibi lÀyıó u tÀbÀndur evvel ZüleyòÀ vechinden yigirmi sekiz
ve otuz iki saùr-ı ilÀhí oúı ki ümmü’l-kitÀbdur ve sebèu’l-meåÀnídür baèdezÀn
Yÿsufuŋ óüsnine ve òaùù-ı óÀline müteveccih ol tÀ èÀşıú-ı óaúíúat-ı ilÀhíden olasın
1/14-20
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Yÿsuf úıããasınuŋ evvelindeki elif lÀm rÀ sırrına irişmezsen Yÿsufuŋ ve ZüleyòÀnuŋ
óüsnine ve cemÀline ve òuùÿùlarına ve suùÿrlarına irişemezsin ki bu èIşú-nÀmenüŋ
mühri elif lÀm rÀdur1/21-23
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında güzellik timsali olarak Yusuf ve Züleyha
ön plana çıkmıştır. Yusuf’un güzelliği Züleyha’yı perişan eder. Bu, aşk hikayesi bir
çok mesneviye konu olur. Vech kavramının Yusuf üzerinden kurgulanması hakiki
aşıklığın temeli görünmektedir. Hurûf-ı Mukattaa’nın sırrını bilmeyen Yusuf ve
Züleyha’nın sırlarına erişemez.
Muóammed a.s. ol kimsedür ki atasınuŋ ve anasınuŋ úudretini ve èaôamatini ve
rıfèatını ki Ádem ile ÓavvÀdur şöyle bildi FÀtióatü’l-kitÀb namÀzda yigirmi sekiz kez
anuŋçün oúımaú gerekdür ki vech-i Àdemüŋ òuùÿùı èadedincedür 26/92-95
Namazda yirmi sekiz defa Fâtiha okunmasının sebebi vech-i âdem’in hatları
adedince olmasından dolayıdır. Aşağıdaki bölümlerde ise hemen tüm ibadetlerden
vech-i âdeme ulaşılmaktadır.
Allah ez-rÿy-ı inbisÀù on dörtdür raómÀn daòı ki ism-i õÀtuŋ ãıfÀtıdur iki yigirmi
sekiz kelime-i ilahí olur vech-i Àdemde mektÿb ve mestÿrdur ﻮاﻟﻃﻮر ﻮﻜﺗﺎب ﻤﺴﻂﻮﺮ
199
 ﻔﻲ رﻖ ﻤﻧﺷورkinÀyetdür vech-i Àdemden ve daòı òurÿf-ı muúaùùaèa ki evÀ’íl süver-i
Úur’Ànda gelmişdür àayr-ı mükerrer on dört vaúiè olmışdur  اﻟر آﻬﻳﻌﺺ ﻂﺲ ﺣﻢ ﻖنve
andan daòı murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur bu on dört óarf biş noúùa ile
hem-rÀh oldı ki biş vaút namÀz anuŋ izÀsında vÀúiè olmışdur baède  ﻻاﻟﻪاﻻاﷲdaòı on
dört óarf vÀúiè olmışdur murÀd vech-i Àdemdür baède  ﻣﺣﻣد رﺴﻮﻞاﷲdaòı on dört
óarfdür murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur baède heft kevÀkib-i seyyÀre heft
maóÀlde on dört vÀúiè olmışdur bundan daòı murÀd vech-i Àdemdür ol sebebden Óaú
taèÀlÀ kelÀm-ı úadími içinde  ﺳﺑﻊ ﺴﻣﻮاتdidi  ﺴﺗﻪ و ﺛﻣﺎﻧﻳﻪdimedi ki murÀd vech-i Àdemüŋ
yidi kitÀbeti müşÀhede olınmaúdur baèdezÀn ki virürler ãabÀóda on yidi kelimedür
úÀmet daòı on bir kelimedür ki 200اذن ﻣﺛﻧﻲ ﻣﺛﻧﻲ ﻮ اﻻ ﻗﺎﻣﺖ ﻔردا ﻔردا اﻻﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻟﻮﺖ اﻟﺣدﻳﺚ
 اﻻyigirmi sekiz kelime olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ve daòı ezÀn-ı
ãabÀó on yidi ve ezÀn-ı ôuhr on biş kelime otuz iki kelime olur murÀd vech-i Àdem
müşÀhede olınmaúdur ki Àdemüŋ vechinde yigirmi sekiz ve otuz iki saùr mesùÿrdur
ve daòı ezÀn-ı ãubó on yidi kelimedür eõÀn-ı èaãr on biş kelime otuz iki olur murÀd
vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ve daòı on yidi eõÀn-ı ãubó on biş eõÀn-ı maàrib
otuz iki olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmakdur ve daòı on yidi kelime eõÀn-ı
ãubó on biş kelime eõÀn-ı èişÀ otuz iki kelime olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede
olınmaúdur baède vaútÀ ki ãabÀó eõÀnını úÀmetlere cemíè idesin yigirmi sekiz kelime
olur vaútÀ eõÀnı eõÀna cemíè idesin 201 ان ﻋﻟﻳﻧﺎﺠﻣﻌﻪ ﻮ ﻗرﺁﻧﻪotuz iki olur vech-i Àdem
görinür ki be-óükm 202 ان ﻗرأﻦ اﻟﻓﺠر ﻜﺎﻦ ﻣﺷﻬودyaèní eõÀn fecr-i meşhÿd oldı dimek olur
baèdezÀn bu biş vaút namÀz ki úılınur on yidi ãalÀt-ı óaøar on bir ãalÀt-ı sefer yigirmi
sekiz olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur baède on yidi ãalÀt-ı óaøar altı
günde úılınur yidinci gün ki cumaè günidür on biş rekèat ãalÀt úılınur otuz iki rekèat
olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ki vechullahdur ﻗﺎﻞ ﻋﻢ ﺑدﻻﺀ اﻣﺗﻲ ﻔﻲ اﻟﺟﻧﺔ
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 ﻴرﻮن اﷲ ﻋﻟﻲ ﺻﻮرﺖ ﺁدﻢve daòı óaøret-i risÀlete mièrÀc ki vÀúiè oldı murÀd Allah oldı
ki vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ki 203راﻳﺖ رﺑﻰ ﻟﻳﻟﺔ اﻟﻣﻌراج ﻓﻲ ﺻﻮرت اﻣرد ﻗﻃﻃ
yaèní dimek olur ki Rabbümi oàlan ãÿretinde gördüm yidi òaùla ve daòı Óaú taèÀlÀ
abdest ki emr itdi namÀz içün ve sÀír èibÀdet içün ki úavl-i taèÀlÀ ﻴﺎ اﻳﻬﺎ اﻟذﻳن ﺁﻣﻧﻮا اذا
204
ﻗﻣﺗﻢ اﻟﻲ اﻟﺼﻟﻮة ﻔﺎﻏﺴﻟﻮا ﻮ ﺠﻮهﻜﻢ ﻮاﻳدﻳﻜﻢ اﻟﻲ اﻟﻣراﻔﻖ ﻮ اﻣﺳﺣﻮا ﺑرﺆﺴﻜﻢ ﻮارﺟﻟآم اﻟﻲ اﻟآﻌﺑﻳن
imdi Àbdest almaú iki elin ve iki ayaàın ve bir yüzin yumaúdur ve başına mesó
itmekdür bundan daòı murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur zírÀ ki el ve ayaú
ve yüz yigirmi sekiz ve otuz iki kelimenüŋ ièlÀmı vÀúiè olmışdur şöyle ki iki el
yigirmi sekiz mafãaldur merÀfıúa degin otuz iki olur maóall-i ġasldür ve iki ayaú
daòı hem-çünÀn yigirmi sekiz mafãaldur dört kaèb ile otuz iki olur ve daòı vech-i
Àdemde hem-çünÀn yigirmi sekiz ve otuz iki saùr mesùÿrdur murÀd vech-i Àdem
müşÀhede olınmaúdur baède Óaú taèÀlÀ kelÀm-ı úadím içinde  ﻓﺎﻏﺴﻟواdidi hemÀn
muùlaúÀ èaded beyÀn itmedi  ﻣرﺗﻳن اﻮﺛﻟﺚ ﻣراﺖdimedi baèdezÀn óaøret-i risÀlet a.s. ﻋﻟﻲ
 اﻓﺿل اﻟﺻﻟﻮة ﻮاآﻣلاﻟﺣﻳﺎةüç kez yumaú sünnet úodı bundan daòı murÀd vech-i Àdem
müşÀhede olınmaúdur zírÀ ki üç kez el yumaú ve üç kez aàzın yumaú ve üç kez
burun yumaú ve üç kez yüzüŋ yumaú ve üç kez ãaà úolın yumaú ve üç kez ãol úolın
yumaú bir kez başa mesó itmekdür iki daòı iki úulaàına mesó itmek bir daòı eŋsesine
mesó itmekdür ve daòı üç kez ãaà ayaàın ve üç kez ãol ayaàın yumaúdur mecmÿè
èaded yigirmi sekiz olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur baèdezÀn Kaèbe
ki beytullahdur hem beytü’l-èatíúdür yidi kez ùavÀf-ı hac ve yidi kez ùavÀf-ı èumre ki
farødur on dört ùavÀf olur murÀd vech-i Àdemüŋ ôuhÿrıdur baède yidi kez ùavÀf-ı
úudüm ve yidi kez ùavÀf-ı vedÀè sünnetdür on dört ùavÀf olur murÀd vech-i Àdem
müşÀhede olınmaúdur ki yigirmi sekiz ùavÀfdur yigirmi sekiz saùr-ı vech-i Àdem
izÀsındadur baède úamerüŋ yigirmi sekiz menÀzili vardur ki anı úamer seyr ider
205
 واﻟﻗﻣر ﻗدرﻧﺎﻩ ﻤﻧﺎزﻞon dört menzil ôÀhir ve on dört menzil maòfí bundan daòı murÀd
vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur baède şems ki felekü’l-burÿcda üç yüz altmış
derece seyr ider altı kez altmış olur altı kez yigirmi sekiz altı kez otuz iki olur
bundan daòı murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur 3/186-244.

5.IŞK-NÂME
Fazlullah-ı Hurûfî’nin Câvidânnâme-i Sagîr’inin muhtasar tercümesidir.
Işk-nâme ibtida ibtida ibtida .... diye başlayan Câvidân tercümesi değildir. Kısaltılmış
bir tercüme olduğundan hangi Câvidân-nâme nüshasından yapıldığını tespit etmek
mümkün görünmemektedir.
Çok sayıda yazma nüshası bulunan Işknâme 1288’de (1871) İstanbul’da
basılmıştır. Bu eser Dîvân-ı Nesîmî’den sonra Hurûfîliğe dair basılmış ilk kitaptır.
Eser daha önce Raşit Tanrıkulu tarafından latin harflerine aktarılmıştır. Tanrıkulu
eseri hangi nüshadan aktardığını belirtmemektedir.206 Tercüme üzerine yapılan
ikinci çalışma Nejat Birdoğan’a aittir. Birdoğan, İstanbul Üniversitesi Türkçe
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Benzer bir rivayet için bkz. İbn Arâbî, el-Futûhât, I/283, IV/12.
5/Mâide:6. ( Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar
ellerinizi, başlarınızı mesh edip, topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın.)
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36/Yâsîn:39. (Ay için de bir takım menziller tayin ettik.)
206
Raşit Tanrıkulu, Cavidanneme i Sagır, Ankara, t.y. (Tanrıkulu eserin 1991 yılında çevrildiğini son
bölümde belirtmektedir.)
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yazmalar 310’da kayıtlı nüshayı Türkiye Türkçesine aktardığını belirtir.207 Birdoğan
ve Tanrıkulu’nun çalışmaları bilimsel olmaktan oldukça uzaktır. Tanrıkulu, eserinde
ayet ve hadisleri latin harflerine aktarmış, Birdoğan ise kimi ayet ve hadisleri
eserden tamamen çıkarmıştır. Karşılaştırılması açısından aşağıda Işk-nâme’nin giriş
bölümünden alınan bölümle her iki yazarın çevirileri verilmiştir.
kendüyi Muóammed resÿllullÀhuŋ èalemi altında müşÀhede itmek ve èilmi óaúìúatini
bilmek ve èÍsÀ a.s. ÀsmÀndan inmek ve otuz üç yaşında gelmek ve dabbetü’l-arø
òurÿc itmek ve óarem yiri yarılmaú ve ÀftÀb maàribden ùoàmaú ve úıyÀmet cumèa
güni úopmaú ve Ádem a.s. cumèa güni ôuhÿr itmek ve ÀsmÀndan duòÀnla gelmek ki
208
 ﻓﺎر ﺘﻗﺐ ﻳوم ﺘﺄﺘﻰ اﻠﺳﻣﺎﺀ ﺑدﺧﺎن ٍ ﻤﺑﻳنve sekiz uçmaú úapuları açılmaú ve cehennem
dibinde ãukerdimesi bitmek ve mevt boàazlanmaú andan ãoŋra óayÀt-ı cÀvidÀn
bulmaú ve daòı úıyÀmet güninde ol sÀú açılmaú ve cemíè-i èÀlem secdeye daèvet
olınmaú ve òalÀyıú secdeden imtinÀè itmek ve secde itmedükleri içün bunlara
meõellet lÀóiú olmaú ve daòı ol sÀka
secde itmeyenler
Óaú cemÀlini
müşÀhade itmemek G/22-32
“Hazreti Âdem Efendimizin bilgileri nedir? İsa’nın (a.s.) gökten 33 yaşnda
inmesi nedir? Göklern yarılması, Güneş’in batıdan doğması, kıyametin Cuma günü
olması ve gene Âdem’in (a.s.) Cuma günü ortaya çıkması ve göklerden duman gibi
süzülerek inmesi, ( ki fartakip yevm’is-semâ bedhân-ı mübin) ve sekiz cennet
kapılarının açılması, cehennem dibinden sonra yeniden oluşmak, ölümü yenmek ve
gerçek ölümsüzlüğü bulmak (Hayat-ı Câvidan), kıyâmet gününde içilen dem (sâki
diye geçiyor-N.B.), tüm dünyayı secdeye çağırmak, sonra secde ettikleri halkadan
ayrılmak, secde ettikleri için kişileri eleştirmek, Hak yüzünü Cuma günü ikindi üzeri
görmek nedir?”209
“Adem Aleyhisselam Efendimizin ilmi elbette olmak nedir ve İsa
Aleyhisselam asimandan otuzüç yaşında enmek nedir ve her biri yarılmak ve afitabı
mağrupdan doğmak ve kıyamet cüma günü kopmak ve Adem Aleyhisselam cüma
günü zuhur etmek ve asimandan dihanla gelmek ki fartakıp yevmi tatissema i
bedhanimübin ve skiz uçmak kapuları açılmak ve cehennem dibinde sonra demsi
bitmek ve mevt buğurlanmak andan sonra hayatı Cavidan bulmak ve kıyamet
gününde sakı içilip cemi alem secdaya davet olunmak ve halayıkı secdadan iştinap
etmek ve secde ettikleri için zillete ermek ve hak cemalini müşahede etmek..”210
Ferişteoğlu eserini bir giriş ve otuz iki bölümden oluşturmuştur. Tercümenin
bir çok nüshasında başta bir fihrist bulunmaktadır. Giriş bölümünde eserin tercüme
sebebi, mütercimin adı, ve tarihi verilmiştir. Eser Rûm mülkünde Farsça bilenlerin az
olmasından dolayı H. 833 (M.1429) yılında Şevvâl ayında tercüme edilmiştir. Işknâme’nin hemen tüm nüshalarında tercüme sebebi, mütercim ve tarih aynıdır. Bu
sebepten eserin tercüme tarihi kesin olarak bilinmektedir.
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Nejat Birdoğan, Alevi Kaynakları-1, İstanbul, 1996, 220. (Işk-nâme metni 225-281 sayfalar.)
44/Duhân:10. (Şimdi sen, göğün, insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle.)
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şöyle maèlÿm u mefhÿm oldı kim bu èilm-i ledünnídür FÀrisí lisÀn üzerine idi
baèdezÀn Rÿm mülkinde FÀrisí lisÀnın bilenler úalíldür baèøı iòvÀn ehl-i meşrebden
ki 211 ﻗد ﻋﻟﻢ آل اﻧﺎﺲ ﻤﺷﺮﺑﻬمşöyle temennÀ itdiler ki bu èilm-i ledünniyye-i ilÀhiyye ki
èilm-i te’víldür Türkí lisÀnına tercüme idüp ve daòı vÀøıó beyÀn ola baèdezÀn
anlaruŋ der-óˇÀstlarına icÀbet idüp faúír èAbdülmecíd ibn Ferişte èİõõüddín اﺻﻟﺢ اﷲ
 ﻪﻧﺴﺣا نﻣ اًرﻳﺧ ﻩزﻋ ﻞﻌﺟﻮ ﻪﻧﺎﺷ ﺑﻟﻃﻓﻪ ﻮﻓﺿﻟﻪóaøret-i risÀlet hicretinüŋ seküz yüz otuz üç
yılında şevvÀl ayında bu risÀleyi yazdı ve bu risÀlenüŋ adını èIşú-nÀme úodı G/5-12
Ferişteoğlu tercümenin ismini özellikle 15. yy.’dan itibaren Anadolu ve
Rumeli’de bulunan hurufilere verilen isimden hareketle Işk-nâme komuştur. Eserin
giriş bölümünde işlenen konulara da değinilir. Meşrebi saf olanlar risaleden geniş
menfaatler bulacaklardır. Bir kişi, Işk-nâme’nin ilmini ve kanunlarını zabt eylerse ve
çok fazla okursa, haşr-neşr, kıyamet ve ahiret halleri, Hak katında bazı yüzlerin ağ
bazı yüzlerin kara olması, İsâ’nın gökten otuz üç yaşında inmesi, Hak cemalini
görmek, Kur’an’ın âdem suretinde görünmesi gibi konulara vakıf olacaktır. Allah’ın
rahmeti eseri nâ-mahreme vermeyenin, laneti ise nâ-mahremin üzerine olacaktır. Bu
cümlelerin eserin giriş bölümünde yer alamsında özellikle Fatih döneminden itibaren
hurufilerin sıkı bir takibata uğramaları etkili olmuş olmalıdır.
Bir giriş ve otuz iki bölümden oluşan eser, her babda ayrı konular
işleniyormuş gibi görünse bile, bölümlerin konu bütünlüğü bulunmamaktadır.
Tercümenin yukarıdaki gibi bablara ayrılma nedeni İsâ’nın otuz üç yaşında gökden
inmesi dolayısıyla Fazlullah’ın otuz üç yaşında te’vile başlamasıyla ilintilidir.
Risalenin ilmini ve kanununu bilmeyenlere vermek men edilmiştir. Talib
olmayanlar eserden hiçbir şey anlamayacaktır. Çünkü onlar cahildir. Eserin ilim
sahibi olmayan nâ-mahreme verilmemesi isteği büyük bir ihtimalle İsmâilî
gelenekten alınmıştır.
5.1. NÜSHA TAVSİFLERİ
Işk-nÀme özellikle Aleví-Bektaşí çevrelerce çok okunmuş bir eserdir. Türkiye
ve dünya kütüphanelerinde bir çok yazma nüshası bulunmaktadır. Eski Anadolu
Türkçesi’nin dilini yansıtan eserin müstensihleri de genellikle dervişmeşrep
kişilerdir. Halkın okuyup anlayabileceği bir dille yazılan eser, belagat ve imla
kurallarından yoksundur. Eserde yapraklar arası geçişlerde kelime bölmelerine
rastlandığı gibi bir kelimenin birden çok yazımı da görülür. Hurufiliğin temel
kitaplarından biri haline gelen eserin yazmalarından müstensih tasarruflarına oldukça
sık rastlanır.
Tercümenin
mütercim nüsahsına ulaşılamamıştır. Eserin fazla sayıda
nüshasının bulunması ve büyük bir bölümünün tarihsiz olması karşılaştırmalı nüsha
hazırlanması konusunda güçlükleri de beraberinde getirmiştir. Karşılaştırmalı nüsha
hazırlanırken yazmaların ortak yanlışları ve doğruları değerlendirilmiş, ancak bir
sonuç elde edilememiştir. Müstensihlerin Aleví-Bektaşí zümrelerden olması ve eser
üzerinde tasarruflarda bulunmaları, Işk-nÀme’nin anonim bir nitelik kazanmasını
211
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sağlamıştır. Hal böyle olunca nüsha seçiminde farklı tercihlerde bulunmuştur.
Özellikle ayet ve hadislere bakılmış ve bunların doğru yazıldığı nüshalar tercih
edilmiştir. Eserin tarihli nüshalarının büyük bölümü hicri 1100 ve 1200’lü yıllara
aitdir. Tarihsiz nüshalar eseri halk için çoğaltan müstensihlerin tarih koyma kaygısı
gütmemeleri veya hurufilerin özellikle Fatih döneminden sonra sıkı takibata
uğramalarından kaynaklanabilir.
5.2. KARŞILAŞTIRILAN NÜSHALAR
1.Süleymaniye Kütüphanesi Hüsrev Paşa Nu:172/I-II (A)
İstinsah tarihi: 857H.
Müstensih:
Baş: اﻟﺣﻣد ﷲ ﺮﺐاﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻦ ﻮاﻟﺳﻼﻢ ﻮاﻟﺻﻟوة ﻋﻟﻰ
Son: اوﻞ ﺷﻬﻳد اﻮﻟدر آﻪ اﷲ ﻗﺗﻧدﻩ ﻜﻟﻣﺷدر ﻋﻟﻢ
I’de Farsça Cavidânnâme II’de Türkçe Işknâme vardır.
Yk. 155x110, 125x75, st: 14, vr: 153, yz: Nesih, meşin kahverengi cilt, iç taraf
ebruli kağıt, aharlı kağıt.

2.Nuruosmaniye Kütüphanesi Nu:3596 (N)
İstinsah tarihi : 1086H (1676)
Müstensih:Derviş Muhammed b. Mustafa
2b-3a varaklarda fihrist bulunmaktadır.
Baş: اﻟﺣﻣد ﷲ ﺮﺐاﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻦ ﻮاﻟﺻﻟوة ﻮاﻟﺳﻼﻢ ﻋﻟﻰ ﻣﻆﻬر
Son: ﻣﻳﺧﻮان ﭼﻮ ﻧﺴﻳﻣﻲ اﺰ ﺧﺪا ﻋﻠﻢ ﺣرﻮﻒ ﺘﻣﺖ ﺑﻌﻳﻮن اﷲ ﺘﻌﺎﻟﻲ
Yk: 205x140, 160x80, st:15, vr:105 yz: Nesih, Muhammed, Cebrail gibi özel
isimlerin ve hurufi metinlerde geçen kıslatmaların üzeri kırmızı kalemle çizilmiştir.
3.Milli Kütüphane ( Ankara Cebeci İlçe Halk Kütüphanesi) Nu: 06 Ceb 514 (M)
İstinsah tarihi: 989 H (1580)
Müstensih:
Eserin 1b-3a varaklarında fihrist bulunmaktadır.
Baş: اﻟﺣﻣد ﷲ ﺮﺐاﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻦ ﻮاﻟﺻﻟوة ﻮاﻟﺳﻼﻢ ﻋﻟﻰ ﻣﻆﻬر
Son: ٩٨٩ ﺢﻳرﺎﺗ ﻚرﺎﺑﻣﻠا ةﺎﻀﻣ رﻃﺴ اﻮا ﻲﻓ اﺮﻳرﺣﺘ نﺴ ﺖﻣﺘ
Yk:194x110, 126x74 vr:161, st: 9-11, yz: Harekeli nesih, Mıklebeli sırtı siyah deri,
üstü kavun içi çiçekli kağıt kaplı mukavva cilt, bazı ayet ve hadislerin üzeri kırmızı
çizilmiş.
4.Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi Nu:2308 (H)
Eserin 2b-3a varaklarında Hurufi metinlerinde geçen kısaltmalarla ilgili bir tablo
verilmiştir. 4b-5b varaklarında fihrist vardır.
Baş: اﻟﺣﻣد ﷲ ﺮﺐ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻦ ﻟرﺣﻣناﻟرﺣﻳﻢ ﻮاﻟﺻﻟوة
Son: ﻳﺎ ارﺣﻢ اﻟراﺣﻣﻳن ﻮاﻟﺣﻣدﷲ رب اﻟﻌﺎﻠﻣﻳن
Yk:210x145, 160x85, st:13 , vr:160, yz: Nesih, siyah deri, üstü sarı kağıt kaplı,
şemseli mukavva cilt, aharlı kağıt.
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Yukarıda sıralanan nüshalardan en eski tarihli olanı A nüshasıdır. Aslında söz
konusu nüshanın sonunda tarih yer almamaktadır. Ancak bu nüsha yukarıda da
belirtildiği üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm (1-52. varaklar) Farsça
Cavidan-name olup, eserin baş taraftaki büyük bir bölümü koparılmıştır. Yazmanın
Frasça bölümü ile Türkçe bölümü sonradan birleştirilmemiştir. Aynı yazı ve aynı
kağıt kullanılmıştır. Dolayısyla Farsça bölümün sonunda yer alan 857 H. tarihi aynı
zamanda Türkçe bölümünün de istinsah tarihi olarak kabul edilmiştir. 1086 H. tarihli
N nüshası incelenen bütün yazmalar arasında cümle yapısı en sağlam olanıdır. Ayet
ve hadislerin yazımında çoğunlukla yanlış bulunmamaktadır. M nüshası hem
tarihinden dolayı hem de harekeli olması hesabıyla tercih edilmiştir. H nüshası
tarihsiz bir nüshadır. Bu nüshada müstensih metinde geçen ayet ve hadislerin büyük
bir bölümünün anlamlarını derkenarda vermiştir. Nüsha Eski Anadolu Türkçesi
özellikleri göstermektedir.
Tüm nüshalarda ortak olarak otuz iki ( ), yirmi sekiz (
) rakamları ve
aleyhi’s-selam ()ﻋﻢ,( )مkısaltılmıştır. N nüshasında Allah ta’âlâ () ﺁﻩ ﺘﻊ, Adem () د
ilahi ( )ي, salat ()ﺺ, rek’at ()ﻜﺖ, kelime ()ﻚ, vech ()ﻮﻩ, zahir ()ﻆ, hazret ()ح, hatt ()ط,
huruf, harf ()ﺤﻒ, suret ( ), Kur’an () ﻗﻦ, Hak ta’âlâ ( )ق ﺘﻊkısaltılarak kullanılmıştır.
M nüshasında kimi eksiklikler yanlışlar sonradan düzeltilmiştir. Kelime eklemeleri
nüsha içinde º işaretiyle gösteridikten sonra eklenti veya düzelti derkenarda
gösterilmiştir. A nüshasında kimi ayet ve hadislerin açıklamaları sayfa kenarlarında
verilirken, metin içinde eksik bırakılan ayet ve hadisler derkenarda tamamlanır. Söz
konusu yazmada satır sonlarında kelime bölünmelerine rastlandığı gibi benzer bir
uygulama varak geçişlerinde de görülür. Bu nüshada Fazl( ) ﻒ, vech ()ﻮﻩ, Adem () د,
Havva (  ) ﻮHak ta’âlâ ( )ق ﺘﻊkısaltılarak yazılmıştır. Nüshanın 79b sayfası boştur.
Bab kısımları sonradan kırmızıyla belirginleştirilmiş, ayet ve hadislerin üzeri siyahla
çizilmiştir.
5.3. DİĞER NÜSHALAR
1. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi Nu:2790/I
127s., Taş baskı, 1871
2. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi Nu:3008
138v. Ta’lik 160x100, 115x70, 15 satır Bayezid b. Memi 1195H.
3. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efendi Nu:3039
115v. Ta’lik 175x110, 135x85, 13 satır Baş kısmı eksik.
4. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Nu:3080
166 v. Nesih 170x105, 130x70, 13 satır, Hasan b. Mustafa b. Doyran 1163H.
5. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Nu:3130
55 v. Rik’a 175x110, 140x90, 17 satır, 1233 H Bazı bölümler eksik.
6. Süleymaniye Kütüphanesi Serez Nu:3878
113 v. Nesih,186x122, 137x65 Son bölümü eksiktir.
7. Süleymaniye Kütüphanesi Serez Nu:3921
138v. Ta’lik 152x109, 65x95, Baş kısmı eksiktir. Kenarlarında müellifin
Ahiretnâmesi ve Emir Hüseyin’in Kalendernâmesi vardır.
8. Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi Nu:1210/I
123 v. Ta’lik 170x110, 130x75 15 satır , Muhemmed b. Salih Akçahisarî
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9. Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi Nu:1210/II
123-160 v. Ta’lik 170x110, 130x75, 15 satır
10. Süleymaniye Kütüphanesi İzmir Nu:438/II
32-174v. Nesih, 165x120, 120x100, 17 satır, 1284 H
11. Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa Nu:2850/10
Ta’lik 195x85, 165x75 19 satır, Eserde Şahidî divanı, Mevlana’ya övgü, Farsça
Rubailer, Risale-i Akşemseddin, Hz. Ali’nin Vasiyetnâmesi bulunmaktadır.
12. Süleymaniye Kütüphanesi İzmirli İsmail Hakkı Nu:1022
127s. Taş baskı. Eserin baş kısmı eksiktir.
13. Süleymanye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan (Tüyatok) Nu:35
48-62. varaklar.
14. Süleymanye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan (Tüyatok) Nu:177/1
117v. Nesih, 18 satır, Başlıklar kırmızı mürekkeble belirlenmiş, Yaldız şemseli
Köşebentli , Mıklebeli cilt.
15. Süleymanye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan (Tüyatok) Nu:166
17b-20b v. 20 satır, Rik’a, müstensih : Ömer Efendizade Hacı Ali
16. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Nu:11
127s. Taş baskı, 1871
17. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Şeriyye Nu:1368
129v Ta’lik satırlar düzensiz, Cafer b. Ebi Bekir 1186H
18. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Şeriyye Nu:1362/II
122v. Nesih, 15 satır 58b-179a 1175H Baş tarafta Mukîmî’nin Vahdetnâmesi
bulunmaktadır.
19. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Şeriyye Nu:1238
137v. Ta’lik, satırlar düzensiz. Muharrem b. Ali 1120 H
20. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Şeriyye Nu:1338
48v. Nesih, 18 satır Son bölümler oldukça eksiktir.
21. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Şeriyye Nu:1349
7 v. Nesih, 20 satır,
22. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin TY Nu:1322/I
85v. Ta’lik 19 satır, Yusuf b. Kasım Mahmud 1201
23. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin TY Nu: 584
64v. 18 satır Rik’a , Hocazade Hasan Mahfî
24. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin TY Nu: 642/3
40v. Ta’lik, 20 satır 1275 H
25. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin TY Nu: 703/8
68b-85a 21 satır Ta’lik
26. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin TY Nu: 1322/1
1-140 v. 15 satır, Ta’lik Müstensih : Yusuf b. Kasım Mahmud
27. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Nu:310
71 v. Nesih, 1-71 Işknâme, 71-123 Beşaretnâme-i Ref’î, 123-128 risâle-i Ref’î 129137 Risâle-i Penâhî bulunmaktadır. 1186 H
28. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Nu: 843
124 v. Ta’lik, 15 satır, Merzifonî Abdurrahim Nizameddin Sarı Danişmendzâde 994
H
29. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Nu: 6426
74 v. Nesih 19 satır, Bazı yapraklar koparılmış. Son bölüm eksik.
30. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Nu:6402
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83 v. Ta’lik, 19 satır, Derviş Halil 1231H
31. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Nu: 6368
70 v. Ta’lik 19 satır, Mir b. Rüstem 1015H
32. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Nu:1280
88 v. Nesih, 19 satır , 1274H
33. İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Nu:29
85v. Ta’lik 18 satır , 1273 H
34. Edirne Badi Ahmed Efendi Kütüphanesi
96v. Nesih, 17 satır.
35. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Hazine Kitapları Nu: 321
110v. Ta’lik 17 satır
36. Dil-Tarih Coğrafya Fak. Kütüphanesi
170v. Mustafa b. Ali 1136 H
37. Dil-Tarih Coğrafya Fak. Kütüphanesi
Muhammed Cahit 1290 H
38. Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Bağış Kitapları Nu : 851
127s. Taşbasma, 1871
39. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Nu:414
125v. Ta’lik
40. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Nu : 874
111v. Ta’lik 17 satır Bayezid b. Memi Halife 1149 H
41. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Nu: 916
130 v. Ta’lik 13 satır
42. Bayezıt Devlet Kütüphanesi Nu: 9343
Ta’lik 13 satır, müstensih:Derviş Ahmed
43. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Nu: 3575
88v. Nesih, Derviş Mehmed.
44. Konya Bölge Yazma Esreler Kütüphanesi (Burdur İl Halk Kütüphanesi)
Nu:15 Hk 205
137 v. 15 satır, Nesih, İstinsah tarihi:1854 M
45. İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Or: 11199.
46. İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Or:5960.
47. Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar A.F. 374(284)/1.
1b-113b. v. 17 satır, Divânî nesih.
48. Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar N.F. 350.
119 v. 15 satır, Nestalik.
49. Milli Kütüphane (Kastamonu İl Halk Kütüphanesi) Nu: 37 HK 769
122 v. Ta’lik kırması, 15 satır, 180x130, 110x85, Şemseli mıklebeli, köşebentli, güve
yeniği siyah meşin cilt, bab ve cevab sözcükleri kırmızıyla.
50. Milli Kütüphane ( Ankara Cebeci İlçe Halk Kütüphanesi) Nu : 06 Ceb
526
121 v. 15 satır, Nesih, Mıklebeli, vişne çürüğü meşin cilt. Bazı ayet ve sözler kırmızı
ile yazılmış, sözler kırmızı cetvel içinde. Baş tarafta fihrist bulunmakta. 120b’de bir
şiir, 121b ve 122a’da Hz. Muhammed ve 12 imamla ilgili şecere cetveli vardır.
51. Milli Kütüphane A.2834
3a-2b’de fihrist 98 v. 21 satır
52. Milli Kütüphane A.2830
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Başta fihrist, 103 v., Ta’lik, 17 satır, ayet ve hadisler kırmızıyla yazılmıştır.
Müstensih: Mustafa Fahrî el-Kâdirî
53. Milli Kütüphane ( Ankara Cebeci İlçe Halk Kütüphanesi)
Nu: 06 Ceb 651
95 v. 19 satır, Nesih, Ebrulu, mukavva sarı meşin cilt, ayetler ve hadisler kırmızı.
54. Milli Kütüphane A 7916/5
71b-124a, Nesih, 24 satır
55. Milli Kütüphane A 5707/1
1b-111a, 21 satır, Ta’lik, Müstensih: Rıza Kemter
56. Milli Kütüphane A 2206/1
1a-135a, 15 satır, Rik’a, Müstensih: Mehmed Nuri Canker
57. Milli Kütüphane A 4369
10 varak, 11 satır, Nesih, Eserin büyük bölümü eksiktir.
58. Konya Bölge Yazma Esreler Kütüphanesi ( Gaziantep İl Halk
Kütüphanesi) Nu: 27 Hk. 315
1b.-75b v. 18 satır, Ta’lik, sırtı siyah mıklebeli meşin cilt.
59. Konya Bölge Yazma Esreler Kütüphanesi ( Konya İl Halk Kütüphanesi )
Nu: 42 Kon 1781/1
1b-88b v. 23 satır Rik’a
60. Milli Kütüphane ( Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi)
Nu: 06 Hk. 4837/1
1b-71b. v. 19 satır Nesih
61. İzmir Milli Kütüphane Türkçe Yazmalar Nu: 1558.
77 v. 18 satır, Rik’a
62. Vatikan Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Vat. Turco 165/1
46 v. Rik’a.
63. Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Talat Nu: 113
60 v. 23 satır.
64. Almanya Milli Kütüphanesi T.Y. Ms.Or. Oct. 1591 Staatsbibliothek,
Berlin
120 v. 17 satır, Nesih, Müstensih Derviş Halil Bektaşi Hüseyinî İstanbulî.
65. Almanya Milli Kütüphanesi T.Y. Ms. Or. Oct. 2757
52 v. 17-21 satır, Rik’a .
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5.4. ÇEVİRİYAZI İŞARETLERİ
اﺁ
ﺐ
ﭗ
ﺖ
ﺚ
خ
چ
ح
ج
د
ذ
ر
ز
ژ
ﺲ
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ﻖ
ك,گ,
ل
م
ن
و
ه,ﻩ
ى
ﺀ

À,Á, A,a E,e
B,b
P,p
T,t
æ,å
C,c
Ç,ç
Ó,ó
Ò,ò
D,d
Õ,õ
R,r
Z,z
J,j
S,s
Ş,ş
ä,ã
ë,ê
Ù,ù
Ô,ô
è
Ġ,ġ
F,f
Ú,ú
K,k, G,g, ŋ
L,l
M,m
N,n
V,v O,o Ö,ö U,u Ü,ü ÿ,ō
H,h E,e A,a
Y,y I,ı İ,i Í,í
A, a ’

Farsça kelimelerdeki “vâv-ı ma’dûle” , “ º ” olarak gösterilmiştir.
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6. METİN
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(A52b)(M3a) ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
( ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺑﻳﺎﺀN3b)ٍ اﻟﺣﻣد ﷲ ﺮﺐاﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻦ ﻮاﻟﺻﻟوة ﻮاﻟﺳﻼﻢ ﻋﻟﻰ ﻣﻆﻬر اﻟذاﺖ اﻻﺣدﻳﺔ ﻣﺣﻣد
ﻮاﻟﻣرﺴﻟﻳﻦ ﻮ ﻋﺎﻰ ﺁﻟﻪ ﻮ اﺼﺣﺎﺒﻪ اﺟﻣﻌﻳن
Óaøret-i aóadiyyete óamd itmekden ãoŋra (H6a) ve resÿl óaøretine selÀm
5 itmekden ãoŋra şöyle maèlÿm u mefhÿm oldı kim bu èilm-i ledünnídür FÀrisí
lisÀn üzerine idi baèdezÀn Rÿm mülkinde FÀrisí lisÀnın bilenler úalíldür baèøı
iòvÀn ehl-i meşrebden ki 1 ﻗد ﻋﻟﻢ آل اﻧﺎﺲ ﻤﺷﺮﺑﻬمşöyle temennÀ (M3b) itdiler ki bu
èilm-i ledünniyye-i ilÀhiyye ki èilm-i te’víldür Türkí lisÀnına tercüme idüp ve
daòı vÀøıó beyÀn ola baèdezÀn anlaruŋ der-óˇÀstlarına icÀbet idüp faúír
10 èAbdülmecíd ibn Ferişte èİõõüddín اﺻﻟﺢاﷲ ﺷﺎﻧﻪ ﻮﺟﻌﻞ ﻋزﻩ ﺧﻳرﻪﻧﺴﺣا نﻣ اً ﺑﻟﻃﻓﻪ ﻮﻓﺿﻟﻪ
óaøret-i risÀlet hicretinüŋ seküz yüz otuz üç yılında şevvÀl ayında bu risÀleyi
yazdı ve bu risÀlenüŋ (A53a) adını èIşú-nÀme úodı tÀ ki meşrebi ãÀf olanlar bu
risÀleden èaôím menfaèatler bulalar ve daòı taúlídÀt-ı ôulmaniyye-i cehliyyeden
òalÀã olalar (H6b) ki 2  ﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲ ﻋم اﻠﺟﻬﻞ اﻗرب اﻠﻰ اﻟآﻓﺮ ﻣن ﺑﻳﺎضاﻠﻌﻳن اﻟﻰ ﺳواﺪهﺎve
15 bir yirde daòı Óaú taèÀlÀ buyurdı kim  ﻣﺎاﺗﺧذ اﷲ ﻮﻠﻳﺎ ﺟﺎهﻼikisi daòı delíldür (M4a)
ve daòı nefslerini müşÀhede úılalar ki 3 ﺑﻞاﻻﻧﺳﺎن ﻋﻟﻰ ﻧﻓﺳﻪ ﺒﺻﻳرةóÀãıl ola واﺷﻬدهﻢ
4
 ﻋﻟﻰ اﻧﻓﺳﻬﻢdaòı óÀãıl ola her kişi kim bu risÀlenüŋ èilmini ve úÀnÿnını øabù
eylese ve çoú çoú müùÀlaèa eylese elbette (N4a) ol kişiye maèlÿm ola óaşr ü
neşr neydügi ve gÿrden úopmaú neydügi ve ãırÀù u mizÀn ve aèmÀl-i bení Àdem
20 mízÀne ve terÀzÿye vezn olmaúdan ki 5ﻮاﻟوزن ﻳﻮﻣﺋذ ٍاﻠﺣﻖ
1

2.  اﻟﺣﻣد ﷲ ﺮﺐاﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻦ ﻮاﻟﺻﻟوة:  اﻟﺣﻣد ﷲ ﺮﺐاﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻦ ﻟرﺣﻣناﻟرﺣﻳﻢ ﻮاﻟﺻﻟوةH
 ﻮاﻟﺻﻟوة ﻮاﻟﺳﻼﻢ:  ﻮاﻟﺳﻼﻢ ﻮاﻟﺻﻟوةA,  ﻋﻟﻰ ﻣﻆﻬر اﻟذاﺖ:  ﻋﻟﻰ ﺧﻳر ﺧﻟﻗﻪH
 ﻣﺣﻣد ٍﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺑﻳﺎﺀ ﻮاﻟﻣرﺴﻟﻳﻦ ﻮ ﻋﺎﻰ ﺁﻟﻪ ﻮ اﺼﺣﺎﺒﻪ اﺟﻣﻌﻳن:  ﻣﺣﻣد ﻮﺁﻟﻪ اﺟﻣﻌﻳنN ;  ﻟﺣﻣد ﻮﺁﻟﻪ اﺟﻣﻌﻳنM
 ﻣﻆﻬر اﻟذاﺖ اﻻﺣدﻳﺔ ﻣﺣﻣد ٍ ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺑﻳﺎﺀ ﻮاﻟﻣرﺴﻟﻳﻦ ﻮ ﻋﺎﻰ ﺁﻟﻪ ﻮ اﺼﺣﺎﺒﻪ اﺟﻣﻌﻳن: -H
4. Óaøret-i aóadiyyete : aóadiyyete H / itmekden : itdükden H
5. itmekden ãoŋra : itdükden ãoŋra H ; ãoŋra M / şöyle :–H,N,M / oldu kim: olına ki N; ola ki H /
èilm-i ledünnìdür: èilm-i ledünniyye-i ilÀhiyye N, M / èilm-i ledünniyye-i ilÀhiyye ki èilm-i
te’víldür H
6. lisÀn : –H/ Rÿm mülkinde : bu Rÿm mülkinde H, M / FÀrisí : PÀrisí A / FÀrisí lisÀnın bilenler :
FÀrisí bilenler M
7. iòvÀn ehl-i meşrebden ki: iòvÀn ehl-i meşrebden òïş meşreb ki H ; ehl-i
meşreb úarındaşlardan ki N
8. tercüme idüp : gele A,H,M
9. ve daòı: daòı N; ve H / der-óˇÀstlarına icÀbet idüp : der-óˇÀstların icÀbet itdi H,N
10.  اﺻﻟﺢاﷲ ﺷﺎﻧﻪ ﻮﺟﻌﻞ ﻋزﻩ ﺧﻳرا ًﻣن اﺣﺴﻧﻪ: -A
11.  ﺑﻟﻃﻓﻪ ﻮﻓﺿﻟﻪ: - A / óaøret-i risÀlet hicretinüŋ : óaøret-i risÀletüŋ A
12. ve bu risÀlenüŋ : –N, M / adını : ismini A, M / tÀ ki : -H
13. ôulmaniyye-i: –A
14. olalar ki : bulalar ki A,N, M / ﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲ ﻋم: -H,N,M
15. ve bir yerde daòı Óaú taèÀlÀ buyurdı kim : ve daòı óaøret-i resÿl buyurdı ki A ; ve bir yirde
daòı M / Óaú : Allah H / kim : ki H / ikisi daòı : –N
16. delíldür: –N ; óadíådür H, M
17. daòı óÀãıl ola: –A,M / her kişi kim : ve daòı bir kişi ki A ; kim : ki M /risÀlenüŋ : risÀletüŋ M
18. eylese : eyleye H, N, / çok çok : çok N / eylese : eyleye A, M
19. úopmaú : úopduġı N
19-20. mízÀne ve terÀzÿye vezn olmaúdan : mízÀna vezn olmaúdan N, M
20. olmaúdan ki : olmaú A /  ﻮاﻟوزن ﻳﻮﻣﺋذ ٍاﻠﺣﻖ: -A
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30

35

40

45

ve daòı Óaú taèÀlÀya úaêí olmaú baèøı yüzler aġ ve baèøı yüzler úara olmaú
neydügi maèlÿm ola ez-rÿy-ı te’víl 6 ﻳﻮﻢ ﺗﺑﻳﺾ ﻮﺟو ٌەوﺟﻮ ﺪّﻮﺳﺗﻮ ٌەve daòı kendüyi
Muóammed resÿllullÀhuŋ èalemi altında müşÀhede (H7a) itmek ve èilmi
óaúìúatini (M4b) bilmek ve èÍsÀ a.s. ÀsmÀndan inmek ve otuz üç yaşında gelmek
ve dabbetü’l-arø òurÿc itmek ve óarem yiri yarılmaú ve ÀftÀb maàribden
ùoàmaú ve úıyÀmet cumèa güni úopmaú ve Ádem a.s. cumèa güni ôuhÿr itmek
ve ÀsmÀndan duòÀnla gelmek ki 7  ﻓﺎر ﺘﻗﺐ ﻳوم ﺘﺄﺘﻰ اﻠﺳﻣﺎﺀ ﺑدﺧﺎن ٍ ﻤﺑﻳنve sekiz
uçmaú úapuları açılmaú ve cehennem dibinde ãukerdimesi bitmek ve mevt
boàazlanmaú (A53b) andan ãoŋra óayÀt-ı cÀvidÀn bulmaú ve daòı úıyÀmet
güninde ol sÀú açılmaú ve cemíè-i èÀlem secdeye daèvet olınmaú ve òalÀyıú
secdeden imtinÀè itmek ve secde itmedükleri içün bunlara meõellet lÀóiú olmaú
ve daòı ol sÀka secde itmeyenler (M5a) Óaú cemÀlini müşÀhade itmemek
( ﻔﻼ ﻳﺳﺗﻃﻳﻌون ﺧﺎﺷﻌﺔ اﺑﺻﺎرهم ﺗرهﻗﻬﻢH7b) ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮﻢ ﻳآﺷﻒ ﻋﻦ ﺴﺎﻖ ٍﻮﻳد ﻋون اﻟﻰ اﻟﺳﺟود
8
 ذﻟﺔٌﻮﻗد ﻜﺎﻧﻮا ﻳدﻋون اﻟﻰ اﻟﺳﺟود وهﻢ ﺴﺎﻟﻣونve daòı Óaú cemÀlini cumèa güni görmek
(N4b) ve ol cumèanuŋ uzunı biŋ yıl olmaú ve didÀr-ı Óaú cumèa güni èasr
vaútinde görinmek ve daòı Úur’Àn-ı èaôím Àdem ãÿretinde görinmek
 ﻣﺛﻞ اﻟﻗران ﻋﻟﻰ ﺼﻮرة اﻟرﺟل ﻳﻮﻢ اﻟﻗﻳﻣﺔve DeccÀl-ı aèver úopmaú ve bir gözli olmaú ve
ãaà gözi kör olmaú etbÀèınuŋ daòı ãaà gözi kör olmaú ve yüzleri yek-pÀre olmaú
bu cümle-i mezkÿrÀt neydügi bu èilm-i ilÀhínüŋ úanÿnlarını øabù iden kişiye
maèlÿm ola ez-rÿy-ı te’víl ve daòı Óaú taèÀlÀ ol kişiye raómet itsün ki bu èIşknÀmeyi nÀ-maóreme virmeye şöyle ki ãÀóib-i te’víl azze faølah ve celle-i (M5b)
kelimete buyurmışdur ki  هﻣﭼﻮ ﻣﻧﺻﻮر از اﻧﺎﻟﺣﻖ دﻢ ﻣزن ﭘﻳﺶ ﻧﺎﻣﺣرﻢ دﻢ از ﻣﺣرم ﻣزنve
her kişi ki bunı nÀ-maóreme virse Óaú taèÀlÀnuŋ lÀneti onuŋ (H8a) üzerine olsun
zirÀ ki óaøret-i risÀlet a.s. buyurmışdur ki ﻻﺗﻌﻂوا ﻟﺣآﻣﺔ اﻠﻰ ﻏﻳراهﻟﻬﺎ ﻓﺗﻆﻟﻣوهﺎ ﻮﻻﺗﻣﻧﻌوا
9
 ﻋﻦ اهﻟﻬﺎ ﻓﺗﻆﻟﻣوهﺎeger nÀ-maóreme virse ôÀlim olur10 اﻻ ﻠﻌﻧﺔ اﷲ ﻋﻟﻰ اﻟﻗوﻢ اﻠﻇﺎﻠﻣﻳﻦeger
bir kişi bu mezkÿrÀtuŋ sırrını ve te’vílini bilmese maòãÿã taãavvÿr itmekde úalsa
ol kişi envÀr-ı àaybuŋ müşÀhadesinden müflis ü maórÿm olur ve dünyÀ ehli
olur ve (A54a) aòiret aŋa óarÀm olur  اﻟد ﻧﻳﺎ ﺣﺮﻢٌﻋﻟﻰ11ﻮﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻻﺧرة ﻣﻦ ﻧﺻﻳﺐ
12
اهﻞ اﻻﺧرة ﻮاﻻﺧرة ﺣﺮاﻢٌﻋﻟﻰ اهﻞ اﻟد ﻧﻳﺎ ﻮهﻣﺎ ﺣراﻣﺎﻦ ﻋﻟﻰ اهﻞ اﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ

21. aġ : aú A, M
22. kendüyi : kendüsini H
24. óaúìúatini : óaúìúatle M
25. ve dabbetü’l-arø òurÿc itmek : -M
26. cumèa güni : –A: cumèa güni : cumèa gün M / cumèa güni : –A ;cumèa güni : cumèa gün M
27. asmÀndan : asmÀn A, H / sekiz : –A / duòÀnla gelmek ki: duòÀn inmek N
29. óayÀt-ı cÀvidÀn : cÀvidÀn H
30. cemíè-i èÀlem secdeye daèvet olınmaú : cemíè-i èÀlemi secdeye daèvet itmek N
33.  ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮﻢ ﻳآﺷﻒ ﻋﻦ ﺴﺎﻖ ٍﻮﻳد ﻋون اﻟﻰ اﻟﺳﺟود ﻔﻼ ﻳﺳﺗﻃﻳﻌون ﺧﺎﺷﻌﺔ اﺑﺻﺎرهم ﺗرهﻗﻬﻢ: -A
34.  ذﻟﺔٌﻮﻗد ﻜﺎ ﻧﻮا ﻳد ﻋون اﻟﻰ اﻟﺳﺟود وهﻢ ﺴﺎﻟﻣون:-A / cumèa güni : cumèa gün M
35. dìdÀr-ı Óaú : dìdÀr H / cumèa güni : cumèa gün M
36. èasr vaútinde görinmek ve daòı Úur’Àn-ı èaôím Àdem ãÿretinde görinmek : görinmek M
37.  ﻣﺛﻞ اﻟﻗران ﻋﻟﻰ ﺼﻮرة اﻟرﺟل ﻳﻮﻢ اﻟﻗﻳﻣﺔ: -A /  ﻳﻮﻢ اﻟﻗﻳﻣﺔ: -N /ﺼﻮرة: - M deccÀl-ı aèver : deccÀl-ı Àġarr
M / gözli : gözlü M
38. ãaà gözi kör olmaú etbÀènuŋ daòı ãaà gözi kör olmaú :-H, M
39. cümle :–A
41-42. celle-i kelimete: -A,H,N
42. buyurmışdur ki  هﻣﭼﻮ ﻣﻧﺻﻮر از اﻧﺎﻟﺣﻖ دﻢ ﻣزن ﭘﻳﺶ ﻧﺎﻣﺣرﻢ دﻢ از ﻣﺣرم ﻣزن: -A
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el-bÀbü’l-evvel fí’l-èaşúı ve’l-maóabbet (N5a) (M6a)
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ

اﻟر ﺗﻟك اﻳﺎﺖ اﻟآﺗﺎب اﻟﻣﺑﻳن اﻧﺎ اﻧزﻠﻧﺎﻩ ﻗرأﻧﺎ ﻋﺮﺑﻳﺎ ﻠﻌﻟآم ﺘﻌﻗﻟﻮن ﻧﺣن ﻧﻗﺺ ﻋﻟﻴﻚ اﺣﺴن اﻟﻗﺻﺺ ﺑﻣﺎ اﻮﺣﻳﻧﺎ
( آﻮآﺑﺎH8b)اﻟﻳﻚ هذااﻟﻗﺮأن ﻮان ﻜﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺑﻟﻪ ﻟﻣناﻟﻐﺎﻔﻟﻳن ﻮاذ ﻗﺎل ﻳﻮﺳﻒ ﻻﺑﻳﻪ ﻳﺎ اﺑﺖ اﻧﻰ ﺮاﻳﺖ اﺣد ﻋﺷﺮ
5 ﻮاﻟﺷﻣﺲ ﻮاﻟﻗﻣر رأﻳﺗﻬم ﻟﻰ ﺴﺎﺟدﻳن ﻗﺎل ﻳﺎﺑﻧﻰ ﻻﺗﻗﺻﺺ رﺀﻳﺎﻚ ﻋﻟﻰ اﺧﻮﺗﻚ ﻔﻳآﻳد ﻮاﻟﻚ آﻳدا اﻧﺎﻟﺷﻳﻃﺎن
1
 ﻠﻼ ﻧﺴﺎن ﻋدو ﻣﺑﻳن ﻮآذﻟﻚ ﻳﺟﺗﺑﻴك رﺑﻚ ﻮﻳﻌﻟﻣﻚ ﻣن ﺘﺄﻮﻳل اﻻ ﺣﺎدﻳﺚiy ùÀlib-i esrÀr-ı kelime-i
ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí  هداﻚ اﷲ اﻟﻃﻳﻖ اﻟﺣﻖ ﻮاﻟﺼﻮابbil ki Yÿsuf úıããasınuŋ
evvelindeki kelime ki elif (M6b) lÀm rÀdur óurÿf-ı muúaùùaèadur kinÀyetdür on
dört kelimeden evvel elif lÀm rÀ sırrını bilmek gerek baède Yÿsufuŋ óüsnini ve
10 daòı ZüleyòÀnuŋ óüsnini ve cemÀlini bilmek gerek iy èÀşıú-ı ãÀdıú on yidi rekèat
ãalÀt-ı óaøar on yidi óurÿf-ı muúaùùaèa èadedi (A54b) ncedür ki اﻠر آﻬﻳﻌﺺ ﻂﺲ
 ﺣﻢ ﻖ نve daòı on bir rekèat ãalÀt-ı sefer on bir òurÿf-ı müteşÀbihÀt èadedince ki
( ب ﺖ ﺚ ج خ ذ ﺰ ن ﺶ ض ظ غH9a) yigirmi sekiz rekèat olur birisi kelime-i ilÀhí
muúÀbilindedür ve daòı on yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar ve on biş (N5b) rekèat ãalÀt-ı
15 Yevmü’l-cumèÀ ki otuz iki rekèat olur kelime-i ilÀhí èadedince otuz iki rekèat
ãalÀt içinde otuz iki kez sebèu’l-meåÀní ki FÀtióatü’l-kitÀbdur oúımaú gerekdür ki
(M7a) ZüleyòÀnuŋ vechinde òaùù-ı istivÀ ile úamerüŋ on dört gicesi gibi lÀyıó u
tÀbÀndur evvel ZüleyòÀ vechinden yigirmi sekiz ve otuz iki saùr-ı ilÀhí oúı ki
ümmü’l-kitÀbdur ve sebèu’l-meåÀnídür baèdezÀn Yÿsufuŋ óüsnine ve òaùù-ı óÀline
20 müteveccih ol tÀ èÀşıú-ı óaúíúat-ı ilÀhíden olasın ve daòı óabíb-i ilÀhíden اﻧﺎ اﺼﻟﺢ
òiùÀbını işit vaútÀ ki Yÿsuf úıããasınuŋ evvelindeki elif lÀm rÀ sırrına irişmezsen
Yÿsufuŋ ve ZüleyòÀnuŋ óüsnine ve cemÀline ve òuùÿùlarına ve suùÿrlarına
irişemezsin ki bu èIşú-nÀmenüŋ mühri elif lÀm rÀdur
1

5.  ﻔﻳآﻳد ﻮاﻟﻚ:  ﻔﻳآد ﻮﻟﻚM
6.  ﻮآذﻟﻚ:  ﻮآذا ﻟﻚM
6-7. esrÀr-ı kelime-i ilÀhí : esrÀr-ı ilÀhí A,H,N
7.  هداﻚ اﷲ اﻟﻃﻳﻖ اﻟﺣﻖ ﻮاﻟﺼﻮاب:-A / bil ki: –A, H
9. Yÿsufuŋ óüsnini : Yÿsufuŋ sırrını A
10. daòı ZüleyòÀnuŋ : ZüleyòÀnuŋ daòı M / ZüleyòÀnuŋ óüsnini : ZüleyòÀnuŋ sırrını A
12. ãalÀt-ı sefer : namÀz seferde A
13. ki : budur A,H / birisi kelime-i ilÀhí: –A ; yigirmi sekiz kelime N
14. ãalÀt-ı óaøar : ãalÀt-ı sefer A / ãalÀt-ı óaøar ve on beş rekèat :-M
15. kelime-i ilÀhí èadedince otuz iki rekèat : birisi kelime-i ilÀhí èadedince dört rekèat H / ãalÀt :
namÀz A
16. içinde: –A / oúımaú gerekdür ki : oúımaú gerk ki H
17. ZüleyòÀnuŋ : ZüleyòÀ A
18. saùr-ı ilÀhí : saùrı N
19. sebèu’l-meåÀnídür : sebèu’l-meåÀnì A / óüsnine ve òaùù-ı óÀline : óüsnine ve óÀline A ; óÀline
ve òaùùına N ; òaùùına ve óÀline M
20. olasın ve daòı óabíb-i ilÀhíden: –A
21. irişmezsen : irişmeseŋ N, M
22. ve suùÿrlarına :- N,H,M
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( ﻜﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺑﻟﻪ ﻟﻣﻦاﻟﻐﺎﻓﻟﻳﻦH9b) ﻧﺣﻦ ﻧﻗﺺ ﻋﻟﻳك اﺣﺳﻦ اﻟﻗﺻﺺ ﺑﻣﺎ اﻮﺣﻳﻧﺎ اﻟﻳﻚ هذا اﻟﻗﺮأﻦ ﻮاﻦ
 اﻟرkinÀyetdür on dört (M7b) èilm-i vech-i Yÿsufdan ve ZüleyòÀdan ve daòı vech-i
Àdemden vech-i óavvÀdan ve iki cihÀnuŋ (A55a) ãÀóib-i cemÀllerüŋ vechinden
kinÀyetdür yaèní bu óüsnden ve bu òilúatden ki اذ ﻗﺎل ﻳوﺳﻒ ﻻﺑﻳﻪ ﻳﺎ اﺑﺖ اﻧﻰ ﺮأﻳﺖ اﺣﺪ
3
 ﻋﺷر ﻜوﻜﺑﺎ ًواﻟﺷﻣﺲ واﻟﻗﻣر ﺮاﻳﺗﻬﻢ ﻟﻰ ﺳﺎﺟﺪﻳﻦol on üç ki (N6a) secde eylediler on
dördünci ki Yÿsufdur anuŋçün kim Yÿsufuŋ óüsni ve cemÀli otuz iki kelimenüŋ
èilmidür ve otuz iki kelimenüŋ èilmi anuŋ vechinde lÀyıó u tÀbÀndur ÀftÀbuŋ ve
mÀhtÀbuŋ ve seyyÀrelerüŋ cemÀlinde yigirmi sekiz ve otuz iki òuùÿù ôÀhir degildür
şöyle ki eflÀk ü sitÀreler merkez-i óÀke dÀ’ire ve müteóarrik olduàı ol óüsn ü
cemÀl içündür (M8a) ve ol óüsne èÀşıúlardur èale’d-devÀm merkez-i óÀküŋ
çevresinde seyrÀn iderler tÀ ki Àdem óüsnine irişeler irişemezler ammÀ ziyÀdeliú
sebebiyle perveriş cihetinden ol óüsnden ve ol cemÀlden olurlar egerçi (H10a) ol
sitÀreler vücÿdı ol otuz iki kelimeden bulmışlardur ki Yÿsufuŋ vechine
mesùÿrdur ve ol èaded üzerne münúasımdur zihí óüsn ü zihí cemÀl ﻗﺎﻞ ﻳﺎﺑﻧﻰ
4
 ﻻﺗﻗﺻﺺ رﺀﻳﺎﻚ ﻋﻟﻰ اﺧوﺗك ﻓﻳآﻳﺪ ﻮاﻟﻚ ﻜﻳدا ًاﻦاﻟﺸﻳﻂﺎﻦ ﻟﻼ ﻧﺴﺎﻦ ﻋﺪوﱡ ﻣﺑﻳﻦyaèní Yaèúÿb
a.s. eydür iy oàlum düşüŋi úarındaşlaruŋa úıããa eyleme yoòsa saŋa mekr iderler ki
şeyùÀn insana ÀşikÀre düşmendür şol sebebden ki şeyùÀn Ádeme secde itmedi
(M8b) niçe revÀ ola ki işideler ki seyyÀrÀt-ı semavÀt u şems ü úamer Yÿsufa
secde eylediler eger bu úıããayı úarındaşları işitse düşmanlıú ve óasedlik iderler bÀ(A55b) vücÿd (N6b) ki úarıŋdaşlaruŋa ôÀhir eylemedi ve Yaèúÿb a.s. Yÿsufuŋ
óüsnine ve cemÀline firífte olmışdı ki mÀh u ÀftÀb u sitÀreler anuŋ óüsnine secde
eylediler Yusÿfuŋ úarındaşları Yaèúÿbdan meyl-i muóóabbet gördiler óasedden

25.  اﻟر: elif lÀm A / Yÿsufdan ve ZüleyòÀdan : Yÿsufdan ve on dört èilm-i vech-i ZüleyòÀdan N
25.-27.  اﻟرkinÀyetdür on dört èilm-i vech-i Yÿsufdan ve ZüleyòÀdan ve daòı vech-i Àdemden ve
óavvÀdan iki cihÀnuŋ ãÀóib-i cemÀllerüŋ vechinden kinÀyetdür yaèní bu óüsnden ve bu òilúatden
ki :  اﻟرkinÀyetdür on dört òaùù-ı vech-i óavvÀdan ve iki cihÀn ãÀóib-i cemÀllerinüŋ vechinden yaèní
bu óüsnden ve bu òilúatden ki H
28. ol on üç ki secde eylediler : ol on üç secde eyledi A,H,M
29. anuŋçün kim : anuŋçün ki N
30. kelimenüŋ èilmi anuŋ : kelime anuŋ H,N / ÀftÀbuŋ ve : ÀftÀbdur ve M
32. eflÀk ü sitÀreler : eflÀk ü seyyÀreler A ; eflÀk ü sitÀre N
33-34. èÀşıúlardur : èÀşıúlar A / merkez-i óÀküŋ çevresinde : merkez-i óÀk çevresinde H,N
34-37. irişmezler ammÀ ziyÀdeliú sebebiyle perveriş cihetinden ol óüsnden ve ol cemÀlden olurlar
egerçi ol sitÀreler vucÿdı ol otuz iki kelimeden bulmuşlardur ki Yÿsufuŋ vechine mesùÿrdur ve ol
èaded üzerine münúasımdur zihí óüsn ü zihí cemÀl : niçün ki anlar vicÿdı ol otuz iki kelimeden
bulmışlardur ki Yÿsufuŋ vechinde mektÿb u mesùÿrdur ve ol èaded üzerine münúasımdurlar ki zihí
óüsní ü zihí cemÀl Yÿsufdur A
37. zihí óüsn ü zihí cemÀl : óüsn ü cemÀl N
39. úarındaşlaruŋa : úardaşlarına A, M / úıããa eyleme yoòsa : dime yoòsa N ; úıããa eyleme çün H
40. aşikÀre – A, N, M / itmedi : eylemedi N
41. işideler : işide H / şems ü úamer : - A, H, M
42. úarındaşları : úarındaşlaruŋ N ; úardaşları A, M
43. úarındaşlaruŋa : úardaşlarına A , M
44. anuŋ óüsnine secde eylediler : anuŋ secdesin eylediler H ; aŋa secde eylediler
45. úarındaşları : úardaşları A , M
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Yÿsufa úaãd itdiler (H10b) ve daòı Yÿsufuŋ düşi te’vílini Yaèúÿb beyÀn eyledi
ki 5 ﻮﻜذﻟك ﻳﺟﺗﺑﻳﻚ رﺑﻚ ﻮﻳﻌﻟﻣﻚ ﻣﻦ ﺘﺄﻮﻳﻞ اﻻﺤﺎﺪ ﻳﺚdidügi otuz iki kelimedür
ki 6 ﻮﻋﻟﻢ ﺁﺪﻢ اﻻﺳﻣﺎء آﻟﻬﺎóükmiyle Yÿsufuŋ óüsni ve vechi ol (M9a) èaded üzerine
maòlÿúdur ol óüsn ve ol òuùÿù-ı ilÀhí anuŋ vechinde lÀyıó u tÀbÀndur vÀøıódur
yaèní ol òuùÿùları óaøret-i aóadiyyet aŋa gösterdi ve maèrifet-i nefs óÀãıl eyledi ki
7
 ﻣﻦ ﻋرﻒ ﻧﻓﺴﻪ ﻓﻗد ﻋرﻒ رﺑﻪşöyle ki Yaèkÿb èavratıyla ve oàlanları ile Yÿsufa
secde eylediler baèdezÀn Yÿsuf eyitdi ﻗﺎﻞ ﻳﺎ اﺑﺖ هذا ﺘﺄﻮﻳﻞ رﺀﻳﺎى ﻣﻦ ﻗﺑﻞ ﻗد ﺟﻌﻟﻬﺎ
 ﻮ رﺐ ﻗد ﺁﺗﻳﺗﻧﻰ ﻣﻦاﻟﻣﻟك و ﻋﻟﻣﺗﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ8رﺑﻰ ﺣﻗﺎ ً ان ﻧزغ اﻟﺸﻳﻂﺎﻦ ﺑﻳﻧﻰ وﺑﻳﻦ اﺧوﺗﻰ
9
 اﻻﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺎﻂر اﻟﺳﻣواة واﻻرﺾki Yÿsufuŋ vechini ve cemíè eşyÀyı yaratdı ﻓﻂرة اﷲ
10
 ﻓﺎﻗم وﺟﻬك ﻟﻟد ﻳﻦ ﺣﻧﻳﻓًﺎ/ ( ﻋﻟﻳﻬﺎM9b)  اﻟﺗﻰ ﻓطر اﻟﻧﺎﺲeger bir kişi sÿ’Àl (N7a) eylese
Yÿsufuŋ úarındaşları Yÿsufa (H11a) úaãd itdiler niçün Yaèúÿb eyitdi اﺧﺎﻒ ان ﻳﺄ آﻟﻪ
11
 اﻟذﺋﺐdidi cevÀb kinÀyetdür andan ki úarındaşları Yÿsufuŋ òuùÿùlarından ve
suùÿrlarından oúımadılar óüsni ve cemÀlini görmediler ol mertebede õi’b oldılar
ki õi’b òuùÿù-ı ilÀhíden bí-òaberdür ki yırtıcı óayvÀndur hem bí-raómdur yaèní siz
Yÿsufa úaãd idersiz (A56a) dimek olur şöyle ki úaãd itdiler pes اﺧﺎﻒ ان ﻳﺄ آﻟﻪ
12
 اﻟذﺋﺐdidügi kelime ol zamanda ãÀdıú oldı ki Yÿsufuŋ vechindeki òuùÿù-ı (M10a)
ilÀhí ki yigirmi sekiz ve otuz iki òaùùdur görmediler bí-òaber oldılar Yÿsufa úaãd
itdiler ve úuyıya bıraúdılar pes 13 اﺧﺎﻒ ان ﻳﺄ آﻟﻪ اﻟذ ﺋﺐrast oldı ammÀ Yÿsufuŋ
úarındaşları vaútÀ ki pederi ve mÀderi Yÿsufa secde itdiler ve teslím oldılar
úarındaşları ol èÀlemde on bir kevkeb ãÿretin duùmışdı atası anası ÀftÀb u mÀhtÀb
ãÿretin dutmışlardı tÀ ki bundan maèlÿm (H11b) ola kim her kişi ki kendüyi Yÿsuf
gibi bir nefs-i kÀmile teslim eylese ol èÀlemde mÀh u ÀftÀb u seyyÀrÀt ãÿretinde
gele ki anlar kelime-i künden mevcÿd olmışlar idi (M10b) ve Yÿsuf eydür ki

46. ve daòı Yÿsufuŋ düşini te’vílini Yèaúÿb beyÀn eyledi ki : ve daòı Yÿsufuŋ düşini Yèaúÿb
te’víl eyledi ki N
47.  ﻮﻜذﻟك: -M
48. 49. óükmiyle Yÿsufuŋ óüsni ü vechi ol èaded üzerine maòlÿúdur ol óüsn ve ol òuùÿù-ı ilÀhí
anuŋ vechinde lÀyıó u tÀbÀndur vÀøıódur : óükmiyle Yÿsufuŋ óüsni ve vechi ol óüsn ve ol òuùÿù-ı
ilÀhí anuŋ vechinden lÀyıó oldı A
50. òuùÿùları : òuùÿùı A,H,M / eyledi ki : itdi ki A
52. eyitdi : didi ki H
54.  واﻻرﺾ: -M/ki Yÿsufuŋ vechini ve cemíè eşyÀyı yaratdı: ki semavÀt Yÿsufuŋ vechini yaratdı
ve mecmÿè eşyÀyı ol òaùù-ı istivÀ ile yaratdı A
56. úarındaşları : úardaşları A,M
56-60. úarındaşları Yÿsufa úaãd itdiler ............ yaèní siz Yÿsufa úaãd idersiz dimek olur :
úardaşları Yÿsufuŋ òuùÿùlarından ve suùÿrlarından oúımadılar ve óüsn ü cemÀlin görmediler ol
mertebede õ’ib oldılar ki õ’ib òuùÿùı ilÀhíden bí-òaberdür Yÿsufa úaãd idersiz dimek olur A
60. kelime :– H / úaãd itdiler : úaãd ideler A,H,N
61.62. yigirmi sekiz ve otuz iki òaùùdur : yigirmi sekiz òaùùdur otuz iki òaùùdur A
63. úarındaşları : kardeşleri A; birÀderleri H
63.64. pederi ve mÀderi Yÿsufa secde itdiler ve teslím oldılar úarındaşları –A
64. úarındaşları : úardaşları A,M
64.65. ãÿretin dutmışdı : ãÿretini ùutmış idi H
65. dutmışdı : ùutmış idi H
66. ola kim : ola N / eylese : eyleye N
68. mevcÿd: maòlÿú H /olmışlar idi : olmışlardur A
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 ﻋﻟﻣﺗﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻻﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺎﻂر اﻟﺳﻣواة واﻻرﺾYÿsuf çün Mısıra düşdi Mısır (N7b)
èazízlerinden bir èazíz Yÿsufuŋ óüsnine nigerÀn oldı Yÿsufu ãatun aldı baèdezÀn
ZüleyòÀ daòı Yÿsufa nigerÀn oldı be-óükm 15ﻮﻟﻗد هﻣﺖ ﺑﻪ ﻮهﻢﱠ ﺑﻬﺎ ﻟوﻻ ان را ﺑرهﺎﻦ رﺑﻪ
şol cihetden ki Yÿsufuŋ ve ZüleyhÀnuŋ óüsni otuz iki kelime-i ilÀhí muúÀbilinde
idi biribirine èÀşıú u nigerÀn oldılar ikisinüŋ daòı èaşú u muòabbeti otuz iki
kelimeye vÀúiè olmışdı ki el-óadíã اﻻ رواح ﺟﻧوﺪ ﻣﺟﻧدة ﻔﻣﺎ ﺗﻌﺎرﻒ ﻣﻧﻬﺎ اﻳﺗﻟﻒ ﻮﻣﺎ ﺗﻧﺎآر
16
 ﻣﻧﻬﺎ اﺧﺗﻟﻒyaèní dimek olur ki maènÀsı ervÀó süvÀr olmış sipÀhíler (M11a)
gibidür her kimse ki ol ervÀóı bilse ülfet ider ve her kimse ki bilmese inkÀr itse
Óaúla iótilÀf ider imdi ervÀó otuz iki kelimedür ki maôÀhirde (A56b) görünmişdür
her kişi ki bu otuz iki kelime-i ilÀhínüŋ ièlÀmını maôÀhirde müşÀhade itse ki
cünÿd-ı mecennededür óaøret-i èizzet ile ülfet bulur ve illÀ (H12a) felÀ baèdezÀn
ol óüsn kim otuz iki kelimenüŋ õÀtında bi’l-úuvve mevcÿdÀdı naúúÀş-ı ezel
kendü yed-i úudretiyle yazdı Yÿsufuŋ ve ZüleyhÀnuŋ vechinde tamÀm-ı óüsn ile
ièlÀmını gösterdi şol cihetden Mıãır èavratları şol óÀletdeki ZüleyòÀ fÀòruc didi
hemÀn kim Yÿsufuŋ óüsnini gördiler alma yirine yine ellerini kesdiler seçemediler
almadan ellerini ki (M11b) 17ﻢﻳرﻜ ﻚﻟﻣ ﻻا اذه نا اًرﺷﺑ اذهﺎﻣ ﷲﺶﺎﺧ ﻦﻟﻗﻮ ﻦﻬﻳدﻳا ﻦﻌﻂﻗو
şol (N8a) cihetden buyurdı ki 18 ﻟوﻻاﻦ را ﺑرهﺎﻦ رﺑﻪyaèní rabbinüŋ bürhÀnını
görmeseydi èÀşıú olmazdı pes rabbinüŋ bürhÀnına èÀşıú olmış olsa meyl-i ùabíèat
irÀde olmaya zírÀ ki bürhÀn bereheden müştÀúdur bürhÀnuŋ manÀè-i lÿàavísi
zen-i aèõÀr beste dimek olur kinÀyetdür yigirmi bir saùr-ı vech-i óavvÀdan ki
óuccetullahdur fe-fehm ve’s-selÀm

69. Mısır èazízlerinden : èazízlerinden A
70. Yÿsufu ãatun aldı baèdezÀn ZüleyòÀ daòı Yÿsufa nigerÀn oldı : - H,N
71. Yÿsufuŋ ve ZüleyhÀnuŋ óüsni : Yÿsufuŋ óüsni ve ZüleyhÀnuŋ óüsni A / را ﺑرهﺎﻦ:  راى ﺑرهﺎﻦ:
A,N,M
72. muúÀbilinde : beraberinde A ; muúÀbelesinde H
72-73. muúÀbilinde idi : muúÀbilindedür M
73. Àşıú u nigerÀn oldılar ikisinüŋ daòı :-M olmışdı ki : olmışdur A
75. yaèní dimek olur ki : maènÀsı N
75-76. yaèní dimek olur ki ervÀó süvÀr olmış sipÀhiler :-A,H
76. gibidür her kimse ki ol ervÀóı bilse ülfet ider ve her kimse ki bilmese inkÀr itse :-A,H
77. Óaúla iótilÀf ider imdi : – A, H ; iòtilÀf itmiş olur Óaúla M
78. itse ki : ide ki H
79. kim : - A ; ki H
82. şol cihetden : ol cihetden A / şol òÀletdeki : ol òÀletdeki H
83-84. seçemediler almadan ellerini ki : - N
84. almadan ellerini ki : ellerinden alma ki M, H
87. bürhÀn bereheden : bereheden M
88-89. ki óuccetullahdur fe-fehm : - A, H,M
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1

el-BÀbü’åÀní fí maèrifeti livÀ’i’l-óamd
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
( ﻋﻟﻳﻪ ﻮﺳﻟﻢ ﻻﻣﻬدى اﻻﻋﻳﺴﻰ اﺑﻦ ﻣرﻳم واﻟﻣﻬدى ﻣن اوﻻد ﻓﺎﻂﻣﺔH12b)  ﻗﺎلikisi daòı rÀstdur
Mehdí ki èÍsÀdur kelimedür ve hem (M12a) evlÀd-ı FÀùımadandur Mehdí
5 kelÀmullÀhdur livÀü’l-hamd ki resÿlullÀhuŋ èilmidür anı Mehdí getürse gerek
ÒorÀsÀndan (A57a) ôuhÿr itse gerek ﻗﺎل ﻋﻢ اذا رأﻳﺗم اﻟراﻳﺎﺖ اﻻﺳﻮﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺧراﺴﺎن
2
 ﻓﺄﺗوهﺎ ﻮﻟوآﺎن ﺣﺑوا ﻓﺎن ﻓﻳﻪ ﺧﻟﻳﻓﺔ اﷲ اﻟﻣﻬدى ﻳﻣﻸ اﻻرض ﻗﺴﻃﺎ ﻮﻋدﻻ آﻣﺎ ﻣﻟﺋﺖ ﻆﻟﻣﺎ و ﺟو ًرimdi
iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı ki vaútÀ ki ÒorÀsÀn cÀnibinden
úara èalemler görseŋüz ôuhÿr itse ol èalemlerden yaŋa varuŋ eger emekler daòı
10 olursıŋuz didi  ﻓﺎ ﺗوهﺎemirdür vücÿbe delÀlet ider ve daòı eyitdi òÀlifetullÀh ki
Mehdídür ol èalemlerdedür (M12a) didi vaútÀ ki ol èilmi èÍsÀ (H13a) getürse
mecmÿè yiryüzü úısùla (N8b) ve èadl ile ùola didi şöyle ki ol èalem ôuhÿr itmeden
ôulm ü cevr ile ùolmışdı imdi èÍsÀ a.s. ôuhÿr itmedin enbiyÀullÀh geldiler òaber
virdiler eyitdiler ki bir úız bir oàlan ùoàursa gerek ol úızuŋ adı èAzÀr ola ol
15 oàlanuŋ adı ÒudÀyÀmÀ ola didiler müddet-i medídden ve zamÀn-ı tavílden ãoŋra
èÍsÀ a.s. Meryemden ùoàdı ve daèvÀ-i nübüvvet itdi baèdezÀn èÍsÀ a.s. eyitdi ki
ol enbiyÀullah òaber verdügi uş benüm didi baèdezÀn òalÀyıú iki fırúa oldı bir
fırúa inandı ehl-i taãdíú oldı bir fırúası inanmadı ehl-i tekõíb oldı (M13a) ol evvel
fırúa ki inandı mü’mín oldı ve ol fırúa ki inanmadı kÀfir oldı baèdezÀn èÍsÀ a.s.
20 aãóÀbına eyitdi iy óavÀriler ben enbiyÀullÀhuŋ dínlerini tekmíl ü tamÀm itmekçün
geldüm nÀúıã itmekçün gelmedüm didi èÍsÀ a.s. ( اﻟﻰH13b)ٌﻗﺎل ﻋﻟﻳﻪ اﻟﺳﻼﻢ اﻧﻰ ذاهﺐ
3
 اﺑﻰ واﺑﻳآم ﻳﺑﻌﺚ اﻟﻳآم اﻟﻓﺎرﻗﻟﻳﻂ اﻻﻋﻆمeyitdi imdi ben atam úatına göge giderüm bir
aòir zamÀn peyàamberi (A57b) gelse gerek anuŋ adı Faraúlíù olsa gerek yaèní
Muóammed dimek olur belÀàat-ı İncíl ki on dördinci sÿresinde YuóannÀ İncílinde

3- 4. ikisi daòı rÀstdur Mehdí ki èÍsÀdur kelimedür ve hem evlÀd-ı FÀùımadandur – A
7.  ﻮﻟوآﺎن: - H, M
8. óaøret-i risÀlet : risÀlet H, N
9-10. emekler daòı olursıŋuz : emeklerseŋüz M
10. vücÿbe delÀlet : vücÿbe cemèi vÀcib delÀlet H
11. èÍsÀ : -M
12. ùola didi : ùopùolu olur didi A,M
13. ôulm ü cevr : cevr ü ôulm M/ ôulm ü cevr ile ùolmışdı : - A ; cevr ile ve ôulm ile ùolmış idi H /
imdi: Ol M/ imdi èÍsÀ a.s. ôuhÿr itmedin : - A, N /
13-14. òaber virdiler eyitdiler ki : òaber virdiler ki H ; eyitdiler ki A
15. ÒudÀyÀmÀ : ÒudÀyÀ M / didiler : didi H/müddet-i medíden ve : müddet-i medídden ãoŋra ve N
16. ùoġdı : doġdı A,M / Meryemden ùoàdı ve daèvÀ-yı nübüvvet itdi : - H / ve daèvÀ-yı nübüvvet
itdi : - A, M
16. baèdezÀn èÍsÀ a.s. eyitdi ki :-H
17. ol enbiyÀullah òaber virdügi uş benüm didi : - H / Ol evliyÀ òaber virdügi uş benün didi M
17. iki fırúa oldı : iki fırka oldılar N
17. 18. bir fırúa inandı ehl-i taãdíú oldı bir fırúası inanmadı ehl-i tekõíb oldı – A
18. ol evvel : ol A,H,N
20. aãóÀbına eyitdi : eyitdi aãóÀbına A, H, M / ben : -H / tekmíl ü tamÀm : tamÀm M
21. didi : - H / èÍsÀ a.s. :-M
22. eyitdi imdi ben atam úatına göge giderüm : imdi gökde atam úatına giderüm A,H, M
23. anuŋ adı Faraúlíù olsa gerek yaèní : -A, M
24. YuóannÀ İncílinde : YuóannÀ içinde M
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25 esaóó-ı enÀcíldür bi’l-ittifÀú anı lüàat-ı èArabí üzerine tercüme itmişlerdür maènÀyı Faraúlíù bi-ittifÀúi’l-èulemÀ ve’l-meşÀyiò
rÿóu’l-úudüsdür murÀd andan
Muóammed resÿlullÀhdur bi-ittifÀú ( رﺳﺎﻟﺔN9a) ( ﻓﻰ آﺗﺑﻬﻢ ﻣﻧﻬﻢM13b) آﻣﺎ هواﻟﻣﺬآور
ﻋزاﻟدﻳن اﻟﻌﺎﻣرى اﻟﺑﺻرى ﻳﺳﻣﻰ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻﻂﻓﻰ ﺑﺎﻟﻓﺎرﻗﻟﻳﻂ اﻻ ﻋﻆم و ﻣﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺷﻳﺦ ﺷرﻒ اﻟدﻳﻦ
 ﺧوارزﻣﻰ ﻳذ آر ﻓﻳﻬﺎ هآذاbaèdezÀn èÍsÀ a.s. eyitdi anuŋ ümmeti maşrıúdan maàríbe
30 dek dolsa gerek didi baèdezÀn anuŋ ümmeti ãÿretinde yine gelem ve anuŋ
úıblesine namÀz úılam ve anuŋ èalemini ki livÀu’l-óamddur ben getürem didi ve
daòı èÍsÀ a.s. (H14a) eyitdi ki Meódí-i ãÀóibü’z-zamÀn ben olam didi baèdezÀn
èÍsÀ a.s. daòı naúl itdi andan ãoŋra altı yüzyıl geçdi Muóammed a.s. ôuhÿra geldi
devr-i úamerüŋ yüz yılı geçmişdi ùoúuz yüz yılı úalmışdı andan ãoŋra
35 Muóammed a.s. eyitdi ki ol èÍsÀ a.s. (M14a) òaber virdügi Faraúlíù benüm didi ve
daòı Muóammed a.s. eyitdi ki ol èÍsÀ a.s asmÀndan yine gelse gerek ve benüm
úıbleme namÀz úılsa gerek ve benüm èalemimi getürse gerek ve ol èalemüŋ elli
şuúúesi ola didi ve ol èalemüŋ ùÿlı biŋ yıl ola úabøası aġ gümişden ola ve başı
úızıl yÀúÿtdan ola ve ol èalemüŋ üç õüÀbesi ola didi bir õüÀbesi maşrıúda ve bir
40 õüÀbesi maàríbde ve daòı bir õüÀbesi (A58a) vasaù-ı dünyÀda ola didi ve daòı bir
õüÀbesinde  ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢmektÿb ola ve bir õüÀbesinde
FÀtióatü’l-kitÀb
mektÿb ola (H14b) ve bir õüÀbesinde  ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ ﻣﺤﻣدﺮﺴﻮل اﷲmektÿb ola didi ve
èalemüŋ dibinde yitmiş biŋ (N9b)(M14b) èalem daòı ola didi baèdezÀn yine
òalÀyıú iki fırúa oldı bir fırúa eyitdi ol Faraúlíù-i aèôam budur didi taãdíú itdi
45 mü’min oldı bir fırúa inanmadı kÀfir oldı baède Muóammed resÿlullÀh
hicretünden sekiz yüz yıl geçdi andan soŋra èÍsÀ a.s. ki ãaóib-i te’víl idi ôuhÿr itdi
ÀsmÀndan geldi beyÀn-ı óaúÀyıú eyitdi cemèi diller bir oldı Muóammedüŋ a.s.
èalemini getürdi yine òalÀyıú iki fırúa oldı bir fırúa eyitdi ki ol Muóammedüŋ
òaber virdügi gelicek èÍsÀ a.s. budur didiler Mehdí leşkeri oldılar bir fırúa
50 inanmadı eyitdi ki ol Muóammed a.s. didügi èÍsÀ bu degildür henüz ol gelmese

25. lüàat-ı èArabí : èArab lüġati M
29. bèadezÀn : bèade A, H, M
29- 30. maşrıúdan maàríbe dek dolsa gerek didi : maşrıúdan maàríbi dutsa gerekdür A, M ;
maşrıúdan maàríbe ùolsa gerek H
31. èalemini ki : èÀlemi ki M
32. eyitdi ki : eyitdi H
33. ôuhÿra : - A, H
35. òaber virdügi : virdügi òaber N /benüm : benün A, H, M / didi : -N
36. gerek : gerekdür didi A
37. getürse : götürse H
38. aġ : aú A, H, M / ve başı : ammÀ başı M
40. didi ve daòı : - N
43. yine : - H, N
44. eyitdi : -A; inandı M / Farúalíù-i aèôam : Farúalíù A
45. inanmadı : itmedi A,M / Muóammed :-M
46. ki ãaóib-i te’víl idi : - A
47. asmÀndan geldi : - H,
48. eyitdi ki : inandı ki N / Muóammedüŋ : Muóammed M
50. inanmadı : - H,M / eyitdi ki : - N / Muóammed a.s. : Muóammedüŋ M / henüz : - A
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gerek didiler kÀfir oldılar (M15a) ve DeccÀl-ı aèver leşkerinden oldılar zirÀ ki
Muóammed a.s. eyitdi ÀsmÀndan gele didi òalÀyıú fehm (H15a) itmediler maòsÿs
ÀsmÀn taãavvur itdiler vaútÀ ki èÍsÀ-i
åÀní anadan ùoàdı ol maòsÿs ÀsmÀn
taãavvur idenler inkÀr itdiler eyitdiler peyàamber òaber virdügi èÍsÀ ÀsmÀndan
gele didi bu kişi òod anadan ùoàdı ÀsmÀndan gelmedi pes bu degildür didiler kÀfir
oldılar fehm itmediler ki Muóammed ÀsmÀndan didügi èÀlem-i bÀùın idi ÀsmÀndan
geldügi bÀtından ôuhÿra gelmek idi maraøü’l-úalb olanlar fehm itmediler ki ﻓآر
 اﻟﻌﻟﻳل ﻮذهﻧﻪ آﻟﻳل ﻮرأﻳﻪ ﻗﻟﻳﻞbaède Peyàamber a.s. eyitdi benüm ümmetüm yitmiş üç
fırúa ola yitmiş iki fırúası ehl-i cehennem ola ve DeccÀl-ı aèver leşkeri ola(A58b)
yitmiş üçünci fırúa ehl-i cennet ola ve ehl-i nÀciyye ola ve sevÀd-ı aèôam ehli ola
ve Mehdí leşkeri ola didi imdi iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve kelime-i nÀ-mütenÀhí vaútÀ
ki bir kişi gelse kelime-i Úur’Ànı ki yigirmi sekiz óarf ü yigirmi iki noúùadur ki elli
şuúúe olur (H15b) kendü vücudında ve mecmÿè-ı kÀ’inÀtda iåbÀt eylese bil ki
Mehdí oldur zírÀ ki peyàamberüŋ èilmini ol getürmiş olur peyàamberüŋ èilmi
Úur’Àndur ve Úur’Àn yigirmi sekiz óarfdür ve yigirmi iki noúùadur elli şuúúe
(N10a) olur ki úara èalemdür úaçan ki Àdem vücudında ôuhÿr itse èÍsÀ a.s.
(M15b) ol èilmi getürmiş olur mecmÿè-ı kÀ’inÀt úısù ile ve èadl ile ùolmış olur
ùolmaú òaùù-ı istivÀnuŋ sırrı kÀinÀtda ôuhÿr itmekdür şöyle ki òaùù-ı istivÀ sırrı
bilinmedin kÀ’inÀt ôulm ile ve cevr ile ùolmış idi yaèní Óaú bilinmedügi ôulm idi
ve cevr idi imdi ki Óaú bilindi ôulm ü cevr úalmadı mecmÿè-ı bení Àdemde ve
óayvÀnÀtda ve evrÀúda ve eşcÀrda ve eåmÀrda ve semÀda ve arøda ve mecmÿè-ı

51. kÀfir oldılar ve : - A / leşkerinden : leşkeri A / ve DeccÀl-ı aèver leşkerinden oldılar zirÀ ki :-M
51–58. zirÀ ki Muóammed a.s. eyitdi ÀsmÀndan gele didi ........... asmÀndan geldügi bÀtından
ôuhÿra gelmek idi maraøü’l-úalb olanlar fehm itmediler ki  ﻓآراﻟﻌﻟﻳل ﻮذهﻧﻪ آﻟﻳل ﻮرأﻳﻪ ﻗﻟﻳﻞbaède:- N, M
53. ùoàdı : doàdı A
55. ùoàdı : doàdı A
58. bèade : - H, / eyitdi : didi H
59. fırúa ola : fırúa ola didi A / fırúası : - H, N
60. ehl-i nÀciyye : ehl-i dídÀr A / ve ehl-i nÀciyye ola : -M
61. didi :-M/ esrÀr-ı ilÀhí ve kelime-i nÀ-mütenÀhí : esrÀr-ı ilÀhí ve iy rÀàıb-ı kelime-i nÀ-mütenÀhí
H
62. kelime-i : - A, H, M
64. zírÀ ki : - A, H, M / getürmiş olur : getürdi A , M
66. olur ki : - N
67-68. ol èalemi getürmiş olur mecmÿè kÀ’inÀt úısù ile ve èadl ile ùolmış olur ùolmaú : ola èilmini
getürmez olur ve èadl dolmaú A / ùolmış olur ùolmaú : ùolmış olur dolmaú : H
68. òaùù-ı istivÀnuŋ sırrı kÀinÀtda ôuhÿr itmekdür şöyle ki : -M
69. bilinmedin : bilinmedi N / ùolmışdı : dolmışdı A ,M /
69-70. yaèní Óaú bilinmedügi ôulm idi ve cevr idi : - H ; ve cevr idi :-M
70. bilindi : bilindügi M / mecmÿè-ı bení Àdemde : mecmÿè-ı óubÿbda bení Àdemde : M
71. óayvÀnÀtda : óayvÀnda N / eåmÀrda ve : - A, N
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óubÿbda òaùù-ı istivÀ sırrı ôuhÿr buldı ve fetó oldı ki 4 ﻔﻌﺳﻰ اﷲ ان ﻳﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﻓﺗﺢpes
èÍsÀ a.s. gögden (A59a) otuz üç yaşında inmek budur ki (H16a) faøl-ı yezdÀn
buùundan ôuhÿra gelmekdür ve hem èilm-i te’víl otuz üç yaşında ôuhÿra geldi ol
aà minÀre kinÀyetdür Àdem vücÿdından ki 5( ﻓﻰاﻟﺳﻣﺎﺀM16a) ﻄوﻟﻪ ﺳﺗون زراﻋﺎ
yigirmi sekiz ve otuz iki kelime altmış kelime olur aġ minÀre kinÀyetdür
kelimeden ki òaúíúat-i èÍsÀdur ve kelime Àdem vücÿdında ôuhÿr itmekden
kinÀyetdür ve daòı elleri melÀ’ikenüŋ úanadında olduàı kinÀyetdür on dört òurÿf-ı
muúaùùaèadan ki ellerinde iåbÀt eyledi ve daòı úara èalem ki ÒorÀsÀndan ôuhÿra
gele didügi oldur ki èilm-i te’víl ÒorÀsÀndan ôuhÿr bulsa gerek idi ﻗﺎل ﻋﻟﻳﻪ اﻟﺳﻼﻢ
 اﻟﻌﻟم ﺷﺟرة اﺻﻟﻬﺎ ﺑﻣآﺔ و ﺛﻣرﺗﻬﺎ ﺑﺧرﺳﺎﻦaãlı tenzíldür Mekkeden ôuhÿr itdi
Muóammeddür ve èilmüŋ ãemereãi te’víldür ÒorÀsÀndan ôuhÿr itdi murÀd ãÀóib-i
te’víldür èazze faøldur ve daòı ol èalemüŋ başı úızıl yÀúÿtdan ola (M16b) didügi
yaèní cemíè yÀúÿtlara feyø viren ÀsmÀndur ki (N10b) èulvídür pes ÀsmÀn (A59b)
bi’l-úuvve yÀúÿtdur ve daòı (H16b) üç õüÀbe didügi bir õüÀbesi maşrıúda ve bir
õüÀbesi maàribde didügi yaèní Àdemüŋ saàı maşrıúdan ve ãolı maàribden
olduàıdur yaèní Muóammed a.s. mübÀrek saçını iki pÀre eyledi iki ùarafında iki
õüÀbe eyledi biri maşrıúda biri maàribde olduġı bir õüÀbesi vasaù-ı dünyÀda
olduàı óavvÀnuŋ õüÀbesi òaùù-ı istivÀde vÀúiè (M17A) olduàıdur ve daòı bir
õüÀbesinde  ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢmektÿb olduàı budur ki  ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢon óarfdür
àayr-ı mükerrer dört noúùa ile on dört olur èalÀ-haõÀ  ب س ﻢ ا ﻞ ه ر ح ن ىelifde fí
nÿnda vÀv on altı olur vech-i Àdemüŋ bir ùarafında on altı kitÀbet-i ilÀhí ol on altı
kelime-i ilÀhí muúÀbilinde vÀúiè olmışdur ve daòı bir õüÀbesinde FÀtióatü’l-kitÀb
mektÿb olduàı budur ki (H17a) FÀtióatü’l-kitÀb yigirmi bir óarfdür ve vech-i
óavvÀda yigirmi bir saùr (A60a) mesùÿrdur ve daòı bir õüÀbesinde ﻻاﻟﻪ اﻻ اﷲ ﻣﺤﻣد

72. buldı : -A,H,N /  ﻔﻌﺳﻰ:  ﻋﻳﺳﻰH,M /  ﻋﺳﻰA,N
74-75. ol aà minÀre : ol aú minÀre A ; ol minÀre N, M
76. yigirmi sekiz ve otuz iki kelime altmış kelime olur : yigirmi sekiz kelime ve otuz iki
kelimedür altmış olur M
76-78. aġ minÀre kinÀyetdür kelimeden ki òaúíúat-i èÍsÀdur ve kelime Àdem vücÿdında ôuhÿr
itmekden kinÀyetdür : – N, M
78. melÀ’ikenüŋ : melÀ’ike H ; melÀ’ikelerüŋ A ,M
79. iåbÀt eyledi: iåbÀt eylediler H
79-80. ôuhÿra gele : gele A, H, M
81.  ﺛﻣرﺗﻬﺎ:  ﺛﻣرهﺎA, H / aãl-ı tenzíldür Mekkeden : - A
82. Muóammeddür ve èilmüŋ : - H, N, M
82-83. murÀd ãÀóib-i te’víldür èazze Faøldur : - H, N, M
85. didügi : olduàı A
86-87. maàribden olduàıdur : maàribdendür A
88. biri maàribde oldı : ve bir maàribde ola A
88-89. vasaù-ı dünyÀda olduàı : vasaù-ı dünyÀda ola didügi A
90. mektÿb oldıàı budur ki  ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ: - N
92. on altı kitÀbet-i ilÀhí ol : on altı óarfden kinÀyetdür : A ; - H, N
93. ve daòı : ve A
93-94. FÀtióatü’l-kitÀb mektÿb olduàı budur ki :-M
94. mektÿb olduàı budur : mestÿr-ı mektÿb olduàı oldur H / FÀtióatü’l-kitÀb : FÀtióa A
95. saùr mesùÿrdur : saùrdur A / ve daòı : ve A
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 ﺮﺴﻮل اﷲmektÿb olduàı oldur ki  ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ ﻣﺤﻣدﺮﺴﻮل اﷲyigirmi sekiz (M17b)
óarfdür muókemÀtdur vech-i Àdemüŋ bir ùarafında on dört ve bir ùarafında daòı on
dört saùr mesùÿrdur yigirmi sekiz saùr olur yigirmi sekiz kelime-i ilÀhí muúÀbilinde
vÀúiè olmışdur

96. mektÿb olduàı : yazılduàı H / oldur ki : budur ki A / ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ ﻣﺤﻣدﺮﺴﻮل اﷲ: - H / mektÿb olduàı
oldur ki  ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ ﻣﺤﻣدﺮﺴﻮل اﷲ:-M
99-101. muókemÀtdur vech-i Àdemüŋ bir ùarafında on dört ve bir ùarafında daòı on dört saùr
mesùÿrdur yigirmi sekiz saùr olur yigirmi sekiz kelime-i ilÀhí muúÀbilinde vÀúiè olmışdur : yigirmi
sekiz saùr ol yigirmi sekiz kelime-i ilÀhí müúÀbilinde vÀúiè olmışdur ve’s-selÀm A, M ; vech-i
Àdemüŋ her ùarafında yigirmi sekiz saùır olur yigirmi sekiz kelime-i ilÀhí muúÀbilinde vÀúiè
olmışdur fe-fehm: N
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el-BÀbü’å-åÀliå fí mièrÀc vemÀ yeteèalleúu bihÀ
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
ﻋن ﻗﺗﺎﺪة ٍ ﻋﻦ اﻧﺲ اﺑن ﻣﺎﻟك ﺑن ﺼﻌﺼﻌﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ان اﻟﻧﺑﻰ ﻋم ﺤﺪﺛﻬﻢ ﻋن ﻟﻳﻟﺔ اﻻﺳرى
اﻳﻧﻣﺎ اﻧﺎ ﺜﻢ ﻔﻰاﻟﺣطﻳم ﻮ رﺑﻣﺎ ) (N11aﻗﺎل ﻔﻰ اﻟﺣﺟر ﻤﺿطﺟﻌﺎ ً اذا اﺗﺎﻧﻰ اﺖ ﻔﺷق ﻣﺎﺑﻳن هذﻩ اﻟﻰ
هذﻩ ﻳﻌﻧﻰ ﻤن ﺸﻌرﺖ ٍ ﻧﺣرﺖ اﻟﻰ ﺸﻌرﺖ ٍﻔﺎﺴﺗﺧرج ﻘﻟﺑﻰ ﺛﻢ اﺗﻳﺖ ﺑطﺷﺖ ﻤن ذهب ﻣﻣﻟﻮ ﻂرﻓﺔ ٍ اﻳﻣﺎﻧًﺎ
ﻔﻐﻟﻰ ﻘﻟﺑﻰ ﺛﻢ ﺴﺟﺗﻰ ﺛم اﻋﻳدو ﻔﻰ رﻮاﻳﺔ ٍ ﺛﻢ ﻏﺴل اﻟﺑﻂن ﺑﻣﺎ زﻣزﻢ ﺜﻢ ﻣﻼﺀ اﻳﻣﺎﻧﺎ ًﻮﺤآﻣﺔ ً) (H17bﺛﻢ
اﺗﻳﺖ ﺑداﺑﺔ ٍ ﺪﻮن ) (M18aاﻟﺑﻐﻞ ﻮﻔﻮﻖ اﻟﺣﻣﺎر اﺑﻳﺾ ﻳﻗﺎل ﻟﻪ ﺑراﻖ ﻴﻀﻊ ﺧﻂﻮة ٍﻋﻧدﻩ اﻗﺼﻰ ﻔﺣﻣﻟﺖ
ﻋﻟﻳﻪ ﻔﺎﻧﻂﻟﻖ ﺑﻰ ﺟﺑرﺋﻳﻞ ﺣﺗﻰ اﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎﺀ اﻟدﻧﻳﺎ ﻔﺎ ﺴﺘﻓﺗﺢ ﻗﻳﻞ ﻣن هذا ﻗﺎل ﺟﺑرﺋﻳﻞ ﻗﻳل ﻮﻣن ﻣﻌﻚ ﻗﺎﻞ
ﻣﺣﻣد ﻗﻳل ﻮﻗد ارﺳل ﻋﻟﻳﻪ ﻗﺎﻞ ﻧﻌم ﻗﻳل ﻣر ﺣﺑﺎ ً ﺑﻪ ﻔﻧﻌﻢ اﻟﻣﺟﻰﺀ ﺟﺎﺀ ﻓﻓﺗﺢ ﻔﻟﻣﺎ ﺧﻟﺻﺖ ﻔﺎذا ﻔﻳﻬﺎ ﺁدم
) (A61bﻔﻗﺎل هذا ﺁدم اﺑوك ﻓﺳﻟم ﻋﻟﻳﻪ ﻔﺴﻟﻣﺖ ﻋﻟﻳﻪ ﻔﺮد اﻟﺳﻼم ﺛﻢ ﻗﺎل ﻣر ﺣﺑﺎ ً ﻳﺎاﺑن اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻮاﻟﺑﻧﻰ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺛﻢ ﺻﻌد ﻧﻰ اﻟﻰ اﻟﺴﻣﺎﺀ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻔﺎ ﺴﺘﻓﺗﺢ ﻗﻳﻞ ﻣن هذا ﻗﺎل ﺟﺑرﺋﻳﻞ ﻗﻳل ﻮﻣن ﻣﻌﻚ ﻗﺎﻞ ﻣﺣﻣد ﻗﻳل
) (M18bﻮﻗد ارﺳل اﻟﻳﻪ ﻗﺎﻞ ﻧﻌم ﻗﻳل ﻣرﺣﺑﺎ ًﺑﻪ ﻔﻧﻌﻢ اﻟﻣﺟﻰﺀ ﺟﺎﺀ ﻓﻓﺗﺢ ﻔﻟﻣﺎ ﺧﻟﺻﺖ اذاﻋﻳﺳﻰ وهﻣﺎ اﺑﻧﺎ
ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻗﺎﻞ هذا ﻳﺣﻰ ﻮﻋﻳﺴﻰ ﻓﺳﻟم ﻋﻟﻳﻬﻣﺎ ﻔﺴﻟﻣﺖ ﻔﺮد اﻟﺳﻼم ﺛﻢ ﻗﺎل ﻣرﺣﺑﺎ ً ﺑﺎﻻخ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻮاﻟﺑﻧﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ
) (H18aﺛﻢ ﺻﻌد ﺑﻰ ﺣﺗﻰ اﻟﻰ اﻟﺴﻣﺎﺀ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻔﺎ ﺴﺘﻓﺗﺢ ﻗﻳﻞ ﻣن هذا ﻗﺎل ﺟﺑرﺋﻳﻞ ﻗﻳل ﻣن ﻣﻌﻚ ﻗﺎﻞ ﻣﺣﻣد
ﻗﻳل ﻮﻗد ارﺳل اﻟﻳﻪ ﻗﺎﻞ ﻧﻌم ﻗﻳل ﻣر ﺣﺑﺎ ً ﻔﻧﻌم اﻟﻣﺠﻰﺀ ﺠﺎﺀ ﻔﻓﺗﺢ ﻔﻟﻣﺎ ﺧﻟﺻﺖ اذا ﻳﻮﺴﻒ ﻗﺎﻞ هذا ﻳﻮﺴﻒ
ﻓﺳﻟم ﻋﻟﻳﻪ ﻔﺴﻟﻣﺖ ﻔﺮد اﻟﺳﻼم ﺛم ﻗﺎل ﻣر ﺣﺑﺎ ً ﺑﺎﻻخ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻮاﻟﻧﺑﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ ) (N11bﻔﻟﻣﺎ ﺘﺠﺎﻮزت
) (M19aﺛﻢ ﺻﻌد اﻟﻰ اﻟﺴﻣﺎﺀ اﻟراﺑﻌﺔ ﻔﺎ ﺴﺘﻓﺗﺢ ﻗﻳﻞ ﻣن هذا ﻗﺎل ﺟﺑرﺋﻳﻞ ﻗﻳﻞ ﻮﻣن ﻣﻌك ﻘﺎل ﻣﺣﻣد
ﻗﻳﻞ ﻮﻗد ارﺳل اﻟﻳﻪ ﻗﺎﻞ ﻧﻌﻢ ﻗﻳل ﻣر ﺣﺑﺎ ً ﻔﻧﻌﻢ اﻟﻣﺟﺊ ﺟﺎﺀ ﻔﻔﺗﺢ ﻔﻟﻣﺎ ﺧﻟﺻﺖ ﻔﺎذا ادرﻳﺲ ﻔﺴﻟﻢ ﻔﺴﻟﻣﺖ
ﻋﻟﻳﻪ ﻔرداﻟﺴﻼﻢ ﻗﺎل ﻣر ﺣﺑﺎ ﺑﺎﻻخ ) (A60bاﻟﺼﺎﻟﺢ ﻮاﻟﻧﺑﻰ ً اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺛﻢ ﺻﻌد ﺑﻰ ﺣﺗﻰ اﻟﻰ اﻟﺴﻣﺎﺀ
اﻟﺧﺎﻣﺴﺔ ﻔﺎ ﺴﺘﻓﺗﺢ ﻗﻳﻞ ﻣن هذا ﻗﺎل ﺟﺑرﺋﻳﻞ ﻗﻳﻞ ﻮﻣن ﻣﻌك ﻘﺎل ﻣﺣﻣد ﻗﻳﻞ ﻮﻗد ارﺳل اﻟﻳﻪ ﻗﺎﻞ ﻧﻌﻢ
ﻗﻳل ﻣر ﺣﺑﺎ ً ﺑﻪ ﻔﻧﻌﻢ اﻟﻣﺟﺊ ﺟﺎﺀ ﻔﻔﺗﺢ ﻔﻟﻣﺎ ﺧﻟﺻﺖ ﻔﺎ ذا هﺎرﻮن ) (H18bﻗﺎل ﻣر ﺣﺑﺎ ًﺑﺎﻻخ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻮاﻟﻧﺒﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺛﻢ ﺻﻌد ﺑﻰ ﺣﺗﻰ اﻟﻰ اﻟﺴﻣﺎﺀ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻔﺎﺴﺘﻓﺗﺢ ﻗﻳﻞ ﻣن هذا ﻗﺎل ﺟﺑرﺋﻳﻞ ﻗﻳﻞ ﻮﻣن ﻣﻌك
ﻘﺎل ﻣﺣﻣد ﻗﻳﻞ ﻮﻗد ارﺳل اﻟﻳﻪ ﻗﺎﻞ ﻧﻌﻢ ﻗﻳل ﻣر ﺣﺑﺎ ًﺑﻪ ﻔﻧﻌﻢ اﻟﻣﺟﺊ ﻔﻟﻣﺎ ﺧﻟﺻﺖ ﻔﺎ ذا ﻣﻮﺳﻰ ﻔﺴﻟﻢ ﻋﻟﻳﻪ
ﻔﺴﻟﻣﺖ ﻔرداﻟﺴﻼﻢ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻣر ﺣﺑﺎ ً ﺑﺎﻻخ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻮاﻟﻧﺒﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻔﻠﻣﺎ ﺘﺠﺎﻮزﺖ ﺑﻜﺎ ﻗﻳل ﻟﻪ ﻮﻣﺎ ﻳﺑآﻳك
ﻗﺎل اﺑﻜﻰ ﻻن ﻏﻼﻣﺎ ً ﺑﻌﺚ ﺑﻌدى ﻳد ﺧل اﻟﺠﻧﺔ ﻤن ﻳدﺧﻟﻬﺎ ﻤﻦ اﻣﺗﻰ ﺛﻢ ﺻﻌد ﺑﻰ اﻟﺴﻣﺎﺀ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻔﺎ ﺴﺘﻓﺗﺢ
ﻗﻳﻞ ﻣن هذا ﻗﺎل ﺟﺑرﺋﻳﻞ ﻗﻳﻞ ﻮﻣن ﻣﻌك ﻘﺎل ﻣﺣﻣد ﻗﻳﻞ ﻮﻗد ارﺳل اﻟﻳﻪ ﻗﺎﻞ ﻧﻌﻢ ﻗﻳﻞ ﻣرﺣﺑﺎ ًﺑﻪ اﻟﻣﺟﺊ ﺟﺎﺀ
ﻔﻔﺗﺢ ﻔﻟﻣﺎ ﺧﻟﺼﺖ ﻔﺎذا اﺑراهﻳم ) (A61aﻗﺎل هذا اﺒﻮﻚ ﻔﺴﻟﻢ ﻋﻟﻳﻪ ) (H19aﻔﺴﻟﻣﺖ ﻋﻟﻳﻪ ﻔرداﻟﺴﻼﻢ ﺛم
ﻗﺎل ﻣر ﺣﺑﺎ ًﺑﺎﻻﺑن اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻮاﻟﻧﺑﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺛم رﻔﻌﺖ اﻟﻰ ﺴدرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻔﺎذا اﻧﺑﺗﻬﺎ ﻣﺛل ﻗﻼل اﻟﺣﺟر
) (N12aﻮ اذا اﻮراﻔﻬﺎ ﻣﺛل اذن اﻟﻓﻳل ﻗﺎل هذا ﺴدرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻔﺎذا ارﺑﻌﺔ اﻧﻬﺎر اﻧﻬﺎران ﻆﺎهران ﻮﻟﻧﻬﺎر

 : -H,N,Mﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ 2.
 : -Hرﺿﻰاﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ 3.
 Hﺛﻢ اﺗﻳﺖ ﻤن ذهب ﻣﻣﻟﻮ  :-M, Aﻘﻟﺑﻰ ﺛﻢ اﺗﻳﺖ ﺑطﺷﺖ ﻤن ذهب ﻣﻣﻟﻮ 5.
 :-Hﻂرﻓﺔ ٍ6.
 :-H, Mﻳﻗﺎل ﻟﻪ ﺑراﻖ ﻴﻀﻊ 7.
 :-Aاﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎﺀ 8.
 Mاﺪرﻳﺲ  :ﻔﻳﻬﺎ ﺁدم  : -H /ﻓﻓﺗﺢ M,A/ا ﻟﻳﻪ  :ﻋﻟﻳﻪ 9.
 Mﻔﺮد  :ﻔﺴﻟﻣﺖ ﻋﻟﻳﻪ ﻔﺮد اﻟﺳﻼم  M /اﺪرﻳﺲ  :ﺁدم اﺑوك 10.
 Mاﻟﺣﺎﻣﺴﺔ  :اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 11.
 Mهرﻮن  :ﻋﻳﺳﻰ  : -M /ﻓﻓﺗﺢ  H /اﻟﻳﻪ  :ارﺳل اﻟﻳﻪ 12.
 :-Mوهﻣﺎ اﺑﻧﺎ ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻗﺎﻞ هذا ﻳﺣﻰ ﻮﻋﻳﺴﻰ12-13.
 :-Mﻗﺎﻞ هذا ﻳﻮﺴﻒ  M /ﻣﻮﺳﻰ  :ﻳﻮﺴﻒ 15.
 :-Hﻔﻟﻣﺎ ﺘﺠﺎﻮزت 16.

1

5

10

15

20

25

86

30

35

40

45

50

( ﻗﺎل اﻣﺎ اﻟﺑﺎﻄﻧﺎن ﻔﻧﻬران ﻔﻰاﻟﺟﻧﺔ ﻮاﻣﺎ ﻟﻆﺎهران ﻔﺎﻟﻧﻳﻞ ﻮاﻟﻔراتM19b) ان ﺑﺎﻄﻧﺎن ﻗﻟﺖ ﻣﺎهذا ﻳﺎﺟﺑرﺋﻳﻞ
ﺛﻢ ﺮﻔﻊ اﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻣﻌﻣﻮر ﺛم ﺁﻴﺖ ﺑﺎاﻧﺎﺀ ٍ ﻣن ﺧﻣر ٍ ﻮاﻧﺎﺀ ٍ ﻣنﻟﺑن ٍ ﻮاﻧﺎﺳن ﻋﺳل ﻔﺎﺧذت اﻟﻟﺑﻦ ﻗﺎﻞ
ﺟﺑرﺋﻳﻞ هﻰاﻟﻌﻄرت اﻟﺗﻰ اﻧﺖ ﻋﻟﻳﻬﺎﻮاﻣﺗﻚ ﺛم ﻔرﻀﺖ ﻋﻟﻰاﻟﺼﻟﻮﺖ ﺑﺧﻣﺳﻳن ﺼﻟﻮﺖ ٍﻔﻰ آل ﻳﻮﻢ ٍﻮ ﻟﻳﻟ ٍﺔ
ﻔرﺣﻣﺖ ﻔﻣرﻳﺖ ﻋﻟﻰ ﻤﻮﺳﻰ ﻔﻘﺎﻞ ﺑﻣﺎ اﻣرﺖ ﻘﺎﻞ اﻣرﺖ ﺑﺧﻣﺲ ﺼﻟﻮﺖ ٍآل ﻳﻮﻢ ٍ ﻮ ﻟﻳﻟﺔ ٍ ﻗﺎل ان اﻣﺗﻚ
ﻻﺗﺴﺗﻂﻳﻊ ﺧﻣﺲ ﺼﻟﻮﺖ ٍ ﻔﻰ آل ﻳﻮﻢ ٍﻮ ﻟﻳﻟﺔ ٍ ﻮاﻦ ﷲ ﻗد ﺟﺑرﻳﺖ اﻟﻧﺎﺲ ﻗﺑﻟك ﻮﻋﺎﻟﺠﺖ ﺑﻧﻰ ا ﺴراﺋﻳل اﺷد
( ﻋﻧﻰﻋﺷرا ً اﻟﻰ ﻤﻮﺳﻰ ﻔﻗﺎل ﻣﺛﻟﻪH19b) اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻰ رﺑك ﻔﺳﺋﻟﻪ اﻟﺗﺣﻔﻳﻒ ﻻﻣﺗﻚ ﻔرﺟﻌﺖ ﻔﻮﺿﻊ
ﻔرﺟﻌﺖ ﻔﺎﻣرﺖ ﺑﻌﺷر ﺼﻟﻮﺖ ٍ آل ﻳﻮﻢ ٍ ﻮﻟﻳﻟﺔ ٍ ﻗﻟﺖ ﺴﺄﻟﺖ ﺮﺑﻰ ﺣﺗﻰ اﺴﺗﺣﺑﻳﺖ ﻔرﺟﻌﺖ ﺑﻣﺎ اﻣرﺖ ﻗﻟﺖ
ﺑﺧﻣﺲ ﺼﻟﻮﺖ ٍ ﻗﺎل أﻣﺘك ﻻﺗﺴﺗﻂﻳﻊ ﺑﺣﻣﺲ ﺼﻟﻮﺖ ٍ آل ﻳﻮﻢ ٍ ﻮﻟﻳﻟﺔ ٍ واﻧﻰ ﻮﻟﻪ ﷲ ﻗدﺟﺑرﻳﺖ اﻟﻧﺎﺲ ﻗﺑﻟك
( اﻟﺗﺣﻔﻳﻒ ﻻﻣﺗﻚ ﻔرﺟﻌﺖ اﻟﻰM20a) ﻮﻋﺎﻟﺠﺖ ﺑﻧﻰ اﺴرا ﺋﻳل اﺷد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻔرﺠﻊ اﻟﻰ رﺑك ﻔﺳﺋﻟﻪ
ﻤﻮﺳﻰ ﻔﻗﺎل ﻣﺛﻟﻪ ﻔرﺟﻌﺖ ﻔﻮﺿﻊ ﻋﻧﻰ ﻋﺷرا ً ﻔرﺟﻌﺖ اﻟﻰ ﻤﻮﺳﻰ ﻔﻗﺎل ﻣﺛﻟﻪ ﻔرﺟﻌﺖ ﻔﺎﻣرﺖ ﺑﺧﻣﺲ
(A62a) ٍ ( آل ﻳﻮﻢ ٍ ﻮﻟﻳﻟﺔN12b)ٍ ﺼﻟﻮﺖ ٍ آل ﻳﻮﻢ ٍ ﻮ ﻟﻳﻟﺔ ٍ ﻔﻗﺎل اﻟﻰ ﻤﻮﺳﻰ ﻻﺗﺴﺗﻂﻳﻊ ﺧﻣﺲ ﺼﻟﻮﺖ
ﻗﻟﺖ ﺴﺄﻟﺖ ﺮﺑﻰ ﺣﺗﻰ اﺴﺗﺣﺑﻳﺖ ﻮﻟآن ارﺿﻰ ﻮاﺴﻟم ﻗﺎل ﻔﻟﻣﺎ ﺟﺎﻮزﺖ ﻧﺎدى ﻣﻧﺎدى اﻣﺿﻳﺖ ﻓرﻳﺿﺘﻰ
 ﻧﻗل ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺑﻳﺢ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟرﺣﻣﻦ اﻟر ﺣﻳﻢ ﺷﻬد اﷲ اﻧﻪ ﻻاﻟﻪ اﻻ هﻮ1 ﻮﺧﻓﻓﺖ ﻋن ﻋﺑﺎدى ﺗﻣﺔ اﻟﺣدﻳﺚ
(H20a) ( ﻮاﻮﻠﻮ اﻟﻌﻟم ﻔﺎﻳﻣﺎ ًﺑﺎﻟﻗﺴط ﻻاﻟﻪ اﻻهﻮ اﻟﻌزﻳز اﻟﺣآﻳﻢ ان اﻟدﻳﻦ ﻋﻧداﷲ اﻻﺴﻼﻢM20b) ﻮاﻟﻣﻼﺋآﺔ
iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve kelime-i nÀ-mütenÀhi bil ki Muóammed resÿlullah
feyyemÀ bi’l-úısù sırrını bilmeyince ve daòı ümmet-i vasaù sırrını bilmeyince
CebrÀ’íl gelmedi ve burÀú getürmedi hemÀn sÀèat ki bildi CebrÀ’íl geldi ve
burÀú getürdi bir gice óuùÀm içinde Óacer İsmaèíl üzerinde muôtacıèan yatmış
idi èÀlem-i òˇÀbda CebrÀ’íl geldi Muóammedüŋ sínesini şaúú itdi başdan başa
òaùù-ı istivÀ üzerine yardı andan úalbini çıúardı andan bir altun ùas getürdi
Muóammedüŋ baùınını ve úalbini ol ùas içinde zemzem suyı ile yudı andan ãoŋra
(M21a) imÀn ve óikmet ùoldurdı andan ãoŋra CebrÀ’íl burÀú getürdi óimÀrdan
büyük úatırdan küçük andan peyàamber a.s. burÀúa bindi hemÀn sÀèat bir adım
eyledi Mekkeden Beytü’l-muúaddese irişdi andan ãoŋra (A62b) CebrÀ’íl öŋünce
gitdiler tÀ evvelki úat göge vardılar (H20b) CebrÀ’íl óÀzin-i semÀvÀta nidÀ eyledi

43.  ﻣﻦ اﻠﻣﺼﺎﺒﺢ: -N
44. ve kelime-i nÀmütenÀhi : -N
45. sırrını bilmeyince : -N
47. içinde : -N
48. Muóammedüŋ sínesini : Muóammedi A,H, M / şaúú itdi : şaúú eyledi H, M
48-49. başdan başa òaùù-ı istivÀ üzerine yardı : başdan başa istivÀ üzerine yardı H ; başdan başa
çıúardı òaùù-ı istivÀ üzerine yardı N
50. baùınını ve úalbini : úalbini ve baùınını N / zemzem suyı : zemzem A,H,N
50-51. andan ãoŋra imÀn : ãoŋra imÀn N
52. burÀúa : burÀġa M
54. vardılar : gitdiler H / óÀzin-i semÀvÀta : óazzÀn-ı semÀvÀta M,A
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eyitdiler kimsin didiler eyitdi ben CebrÀ’ílüm eyitdiler yoldaşuŋ kimdür (N13a)
eyitdi Muóammeddür óÀzin-i semÀvÀta eyitdiler anuŋçün mi gitdüŋ eyitdi neèam
eyitdiler meróabÀ òoş geldüŋ didiler andan ãoŋra evvelki gök úapusın açdılar
evvelki gökde Ádemi gördi CebrÀ’íl eyitdi bu ataŋdur selÀm vir didi Muóammed
selÀm virdi Ádem a.s. èaleyke’s-selÀm didi òoş geldüŋ benüm ãÀlió oàlum didi
baède ikinci göge vardılar andan CebrÀ’íl nidÀ itdi tÀ gök úapusın açdılar
eyitdiler kimsin ve yoldaşuŋ kimdür didiler eyitdi CebrÀ’ílüm (M21b)
Muóammed benümledür didi eyitdiler anuŋçün mi gitdüŋ eyitdi neèam
baèdezÀn ikinci úat gök úapusını açdılar YaóyÀ ile èÍsÀ peyàamberi ikinci gökde
gördi èÍsÀ anası ile YaóyÀ anası ikisi úız úarındaşlar idi CebrÀ’íl eyitdi (H21a)
selÀm vir ki bunlar èÍsÀ ve YaóyÀ a.s.dur didi Muóammed daòı selÀm virdi anlar
daòı èaleyke’s-selÀm didiler andan ãoŋra èÍsÀ ve YaóyÀ ikisi daòı eyitdiler òoş
geldüŋ bizüm ãÀlió úarındaşımuz didiler baède aàladılar üçinci úat göge yine
CebrÀ’íl nidÀ eyledi eyitdiler kimsin ve yoldaşuŋ kimdür didiler eyitdi ben
CebrÀ’ílüm Muóammed benümledür didi (A63a) baède üçinci úat gögi açdılar
Yÿsuf peyġamberi gördi CebrÀ’íl eyitdi bu Yÿsufdur selÀm vir didi Muóammed
selÀm virdi Yÿsuf daòı èaleyke’s-selÀm didi òoş geldüŋ benüm ãÀlió úarındaşum
didi andan ãoŋra dördinci úat göge aġdılar CebrÀ’íl (M22a) nidÀ úıldı açuŋ didi
eyitdiler kimsin ve yoldaşuŋ kimdür didiler eyitdi CebrÀ’ílüm Muóammed
benümledür didi meróabÀ òoş geldüŋ didiler dördinci úat gögi açdılar İdrísi
gördiler CebrÀ’íl eyitdi bu İdrísdür selÀm vir didi Muóammed selÀm (N13b)
virdi İdrís èaleyke’s-(H21b) selÀm didi İdrís a.s. meróabÀ òoş geldüŋ benüm

55. didiler : -A,N,M/ben CebrÀ’ílüm : CebrÀ’ílüm H; CebrÀ’íl eyitdi N
56. eyitdi Muóammeddür : Muóammeddür M / óazzÀn-ı semÀvÀta : óazzÀn-ı semÀvÀta A,M
57. meróabÀ :-M
60. tÀ gök úapusın açdılar : -N /
61. eyitdiler : -A,H / didiler : -N / eyitdi :-M
62. Muóammed benümledür : yoldaşum Muóammeddür M
63. úat :-M/ baèdezÀn ikinci úat gök úapusını açdılar :-N / ikinci gökde : ikinci úat gökde M
64. ikisi úız úarındaşlar : iki úız úarındaşlar A,H ; iki kız úardaşlar M
65. CebrÀ’íl eyitdi selÀm vir ki bunlar èÍsÀ ve YaóyÀ a.s.dur didi :-N
66. andan ãoŋra èÍsÀ ve YaóyÀ ikisi daòı eyitdiler : -A
67. geldüŋ bizüm ãÀlió úarındaşımuz : geldi bizüm ãÀlió úardaşımuz M / úat göge : göge M
68. eyitdiler : -A,H, M / didiler : -N
69. didi :-M/üçinci úat gögi : üçinci gögi H,N,M
70. Yÿsuf peyġamberi : Yÿsufı A,N, M
70-71. Muóammed selÀm virdi Yÿsuf daòı èaleykü’s-selÀm didi :-A
71. úarındaşum : úardaşum M
72. úat :-M/CebrÀ’íl nidÀ úıldı : nidÀ eyledi A ,M
73. didiler :-N
74. úat :-M
75-76. CebrÀ’íl eyitdi bu İdísdür selÀm vir didi Muóammed selÀm virdi İdrís èaleyke’s-selÀm
didi :-A
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ãÀlió úarındaşum didi andan ãoŋra bişinci úat göge vardılar yine CebrÀ’íl nidÀ
úıldı óÀzinler kimsin ve yoldaşuŋ kimdür didiler eyitdi ben CebrÀ’ílüm
Muóammed benümledür didi andan ãoŋra açdılar bişinci úat gögde HÀrÿnı gördi
CebrÀ’íl eyitdi bu HÀrÿndur selÀm vir didi Muóammed selÀm virdi HÀrÿn
èaleyke’s-selÀm aldı meróabÀ yÀ bÀlÀòü’ã-ãÀlió ven-nebiyyü’ã-ãÀlió didi baède
altıncı úat göge aġdılar yine CebrÀ’íl nidÀ úıldı açuŋ didi óÀzinler kimsin
(M22b) ve yoldaşuŋ kimdür didiler eyitdi ben (A63b) CebrÀ’ílüm Muhammed
benümle biledür didi altıncı úat gögi açdılar MÿsÀ peyàamberi gördi CebrÀ’íl
eyitdi selÀm vir ki bu MÿsÀdur didi Muóammed selÀm virdi MÿsÀ èaleyke’sselÀm aldı meróabÀ bÀlÀòü’ã-ãÀlió ven-nebiyyü’ã-ãÀlió didi baède Muóammed
(H22a) a.s. gördi ki MÿsÀ peyġamberi aàlardı eyitdi niçün aàlarsın didi eyitdi
anuŋçün aàlarum kim benden ãoŋra bir oàlan gele peyàamber ola anuŋ
ümmetinden cennete giren çoú ola benüm ümmetümden az ola didi baède ãuèÿd
itdi yidinci úat gökde yine CebrÀ’íl nidÀ úıldı açuŋ didi kimsin ve yoldaşuŋ
kimdür didiler eyitdi CebrÀ’ílüm Muóammed benümledür didi baède açdılar
yidinci gökde İbrÀhím peyġamberi gördiler CebrÀ’íl eyitdi haõÀ ebÿk işbu
ataŋdur selÀm vir didi Muóammed selÀm virdi (M23a) İbrÀhím èaleyk aldı
meróabÀ bÀlÀ-yı benü’ã-ãÀlió ven-nebiyyü’ã-ãÀlió didi baède refè(N14a) oldı
Sidretü’l-müntehÀya irişdi CebrÀ’íl eyitdi bu Sidretü’l-müntehÀdur didi andan

77. ãÀlió úarındaşum didi : ãÀlió úarındaşum N / ãÀlió úardaşum M /andan ãoŋra : baède A,H, M /
bişinci úat göge vardılar yine : -N ; bişinci úat göge aġdılar yine H
77-78. CebrÀ’íl nidÀ úıldı óÀzinler didiler :-N
78-79. kimsin ve yoldaşuŋ kimdür didiler eyitdi ben CebrÀ’ílüm Muóammed benümledür didi :N
79. açdılar :-A,H,N
80. CebrÀ’íl eyitdi : CebrÀ’íl A/ Muóammed selÀm virdi : virdi A ; selÀm virdi N
81. èaleyke’s-selÀm aldı : èaleyk aldı M
82. nidÀ úıldı : nidÀ eyledi A,N,M / óÀzinler : -A
82-83. óÀzinler kimsin ve yoldaşuŋ kimdür didiler eyitdi ben CebrÀ’ílüm Muhammed benümle
biledür :-N ;
84.benümle biledür : benümledür H,M
84-85. CebrÀ’íl eyitdi : CebrÀ’íl N
85-86 èaleyke’s-selÀm aldı : èaleyk aldı A,N
86. ven-nebiyyü’ã-ãÀlió :-M
87. eyitdi niçün aàlarsın didi : niçün aàlarsın H; niçün aàlarsın didi N,M
88. aàlarum :-M
89. az ola :- H,M /
89-90. ãuèÿd itdi : ãuèÿd eyledi H
90. yidinci úat gökde yine : yidi úat göge yine H ; yidinci úat göge yine N / nidÀ úıldı : nidÀ
eyledi N
92. İbrÀhím peyġamberi : İbrÀhími A/ gördiler : gördi A,H,M / eyitdi : didi H
92-93. işbu ataŋdur : uş ataŋ budur N
94. ven-nebiyyü’ã-ãÀlió :-M
95. irişdi :-H,N,M
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dört ırmaú gördi nehrÀn-ı ôÀhirÀn ve nehrÀn-ı bÀùınÀn nehrÀn-ı ôÀhirÀn Níl ve
Fıratdur nehrÀn-ı bÀùınÀn cennet içindedür andan ãoŋra óaøret-i risÀlet eydür
refè olındum beytü’l-maèmÿre didi andan ãoŋra CebrÀ’íl üç úadeó getürdi bir
úadeó òamrdan ve bir úadeó lebenden ve bir úadeó èaselden lebeni içdüm òamrı
ve èaseli (M23b) terk itdüm CebrÀ’íl eyitdi  اﺧﺗرﺖ اﻟﻓﻂرةyaèní bir òilúat iòtiyÀr
itdüŋ didi ki sen daòı ve senüŋ ümmetüŋ anuŋ üzerinedür didi andan ãoŋra farø
olındı benüm üzerime her günde elli namÀz baèdezÀn döndüm MÿsÀ
peyàambere geldüm (A64a) altıncı úat gökde MÿsÀ eyitdi ne nesne emr olındı
saŋa didi Muóammed a.s. eyitdi elli vaút namÀz emr olındı didi MÿsÀ eyitdi
senüŋ ümmetüŋ øaèyıf ümmet olacaúdur her günde elli namÀza ùÀúatleri
olmayısardur didi senden öŋdin ben vallah òalÀyıúı tecrübe eyledüm bení İsrÀíl
(M24a) úavmine eşedd-i muèÀlece eyledüm didi dön girü ve Allah óaøretine var
taòfíf ùaleb eyle didi Muóammed a.s. (H23a) eydür döndüm Allah óaøretine
vardum on vaúti baàışladı didi yine döndüm MÿsÀya geldüm yine döndürdi
óaørete vardum taòfíf ùaleb itdüm on daòı baàışlandı otuz úaldı yine döndüm
MÿsÀya geldüm yine ãordı yine döndürdi óaørete vardum taòfíf ùaleb itdüm on
daòı baàışladı yine döndüm yine ãordı yine döndürdi óaørete vardum taòfíf
ùaleb itdüm yine baàışladı óattÀ bişi úaldı yine döndüm MÿsÀya geldüm ãordı
neyledüŋ didi ben eyitdüm her günde ve gicede biş vaút namÀz emr olındı didüm
MÿsÀ yine eyitdi ki senüŋ ümmetüŋ her günde biş vaút namÀza ùÀkat getürmez
didi ben senden öŋdin bení İsrÀíl úavmine tecrübe itdüm didi àÀyet

96-97. Níl ve Fıratdur : Níl ve Fırat N ; Níldür ve Fıratdur M/
98. refè olındum : èurÿc itdüm N
98. andan ãoŋra : baède H
99. òamrdan : òamr M
99-100 lebeni içdüm òamrı ve èaseli terk itdüm : lebeni içdi òamrı ve èaseli terk itdi : A,H,M
101. òilúat : òilèat N / didi ki : -H,N
101-102. farø olındı : farø oldı M/ farø olındı benüm üzerime : benüm üzerime farø olındı N
103-104. ne nesne emr olındı saŋa didi : ne emr olındı N / elli vaút : elli A,H
104. elli vaút namÀz : elli namÀz M
105. øaèyıf ümmet olacaúdur : øaèyıf olacaúdur H,N / ùÀúatleri : ùÀúati N
106. olmayısardur :-H / vallah:-N / tecrübe eyledüm : tecrübe itdüm N
108-109. Allah óaøretine vardum on vaúti baàışladı didi yine döndüm MÿsÀya geldüm yine
döndürdi óaørete vardum taòfíf ùaleb itdüm : -H
109. didi yine :-M / yine döndürdi : yine èaleyhi’s-selÀm döndürdi M
110. baàışlandı : baàışladı M
110-111. daòı baàışlandı otuz................... yine döndürdi óaørete vardum : -H,N /
112. yine döndüm : -A,H,N
112-113. taòfíf ùaleb itdüm :-A,H,N
113. yine baàışladı óattÀ bişi úaldı yine :-H / yine döndüm MÿsÀya geldüm : yine geldüm
MÿsÀya M
114. ve gicede : -H,A ,M
115. didüm :-N / MÿsÀ yine : yine MÿsÀ M / biş vaút namÀza : biş vaúte A, M
115-116. ùÀkat getürmez didi : ùÀkat getürmezler N
116. senden öŋdin : senüŋ öŋinden N
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úatí muèÀlice itdüm didi dön girü taòfíf ùaleb eyle ümmetüŋe didi ben eyitdüm ol
úadar (M24b) diledüm ki utandum velíkin bişe rÀøı (N14b) oldum didüm çün
geçdüm münÀdí nidÀ eyledi ki ( ﻋﻦ ﻋﺑﺎديA64b)  اﻣﺿﻳﺖ ﻔرﻳﺿﺘﻲ ﻮﺧﻓﻓﺖdidi baède
ol biş vaúte CebrÀ’íl imÀmet eyledi on yidi rekèat ãalÀt-ı haøar ögretdi ve cumèa
gün on biş rekèat ögretdi ve daòı úaçan ki sefere çıúsa on bir rekèat ögretdi ve’sselÀm tamÀm oldı mièrÀc óadiåinüŋ maènÀsı iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı
nÀ-mütenÀhí bil ki bu mecmÿè-ı mièrÀcuŋ aóvÀlleri óaøret-i risÀlete a.s. seyr
èÀleminde olmışdur bir sebíl-i (H23b) mükÀşefe imdi bunlaruŋ te’vílin bilmek
gerekdür ki nedür ol aèôam-ı erkÀn-ı İslÀm namÀzdur evvel namÀz niçün elli
farø oldı sırrı ve te’víli nedür bilmek gerekdür baèdezÀn biş vaúte úarar dutdı
óikmeti nedür bilmek gerekdür ki bu biş vaút daòı óaøarda on yidi rekèat oldı
cumèa gün on biş rekèat oldı ve seferde on bir rekèat oldı óikmeti nedür bilmek
gerek (M25a) iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve kelime-i nÀ-mütenÀhí eger bir kişi su’Àl
eylese ki Muóammed aleyhi’s-selÀm mièrÀc gicesi evvelki úat gökde Ádemi
gördi sebeb ne idi ki ikinci úat gökde ve üçinci úat gökde görmedi dise cevÀb
sen eyit ki evvelki úat gök felek-i úamerdür Muóammed a.s. úameri iki pÀre
eyledi èÀlem-i mükÀşefede anuŋ te’vílin Ádem itse gerek idi vechinde óaùù-ı
istivÀ sırrın gösterse (A65a) gerek idi pes úamerüŋ Ádemle münÀsebeti budur
bir vechle daòı yaèní be-lisÀn-ı óÀl (H24a) dimek olur ki evvel bir kişi Ádemi
bilmeyince kendü nefsini (N15a) bilmez ve kendü nefsini bilmeyince Allahı
bilmez dimek olur baèdezÀn bir kişi daòı su’Àl itse ve eyitse ki sebeb ve
münÀsebet neydi ki mièrÀc gicesi Muóammed a.s. èÍsÀ peyàamberi ve YaóyÀ

117. úatí :-M/ didi dön girü taòfíf ùaleb eyle ümmetüŋe didi : -H / eyle ümmetüŋe didi : eyle didi
N
118. diledim : döndim H / utandum : utandum didi M / rÀøı oldum didüm : rÀøı oldum N: rÀøı
oldum didi M
120. ãalÀt-ı haøar ögretdi : ãalÀt-ı haøar N
120-121. ve cumèa gün on biş rekèat ögretdi ve daòı :-M
122-123. ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí :-M
123-124. seyr èÀleminde olmışdur : -N
124. imdi : -M
126. sırrı ve te’víli : te’víli H,N / bilmek gerekdür : söylemek gerekdür N ; bilmek gerek M/
baèdezÀn biş vaúte úarar dutdı óikmeti nedür bilmek gerekdür :-A / dutdı: ùutdı H
127. bilmek gerekdür : bilmek gerek M
128. cumèa gün : cumaèda H,N / biş rekèat : biş A / seferde on bir rekèat oldı :-H
129. kelime-i nÀ-mütenÀhí : óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí
131. sebeb ne idi ki : sebeb neydü ki M/ sebeb ne idi ki ikinci úat gökde ve üçinci úat gökde
görmedi : ikincide ve üçincide görmedi A ; sebeb ne idi ki ikinci úat gökde görmedi N
132. evvelki úat gök felek-i úamerdür : evvelki úat gökde görmedügi felek-i úamerdür H
133-134. vechinde óaùù-ı istivÀ sırrın gösterse gerek idi :-H
137. su’Àl itse ve eyitse : su’Àl itse H,N,M
138. ve münÀsebet :-A
138. mièrÀc gicesi :-M/ èÍsÀ peyàamberi : èÍsÀ N
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peyàamberi ikinci úat gökde gördi ayruàında görmedi cevÀb ol ki ikinci úat gök
felek-i UùÀriddür (M25b) õü’l-vecheyindür saèd ile saèddur ve naós ile naósdur
sebebi hem celÀl hem cemÀl bulındı YaóyÀ dÀ’im aàlardı ve èÍsÀ dÀ’im gülerdi
YaóyÀ maôhar-ı celÀl idi ve èÍsÀ maôhar-ı cemÀl idi pes felek-i UùÀrid ile
münÀsebetleri budur eger bir kişi daòı su’Àl itse kim Muóammed a.s. mièrÀc
gicesi Yÿsufı felek-i åÀliåde gördi sebebi ne idi dise cevÀb vir ki felek-i åÀliå
felek-i Zühredür ne úadar óüsn ü cemÀl varsa Zühreye müteèalliúdür eger bir
kişi daòı (H24b) su’Àl itse kim sebebi ne idi ki Muóammed a.s. felek-i rÀbiède
İdrís peyàamberi gördi ayruàında görmedi dise cevÀb vir ki felek-i rÀbiè felek-i
Şemsdür Şemsüŋ menÀzili felekü’l-burÿcda üç yüz altmış derecedür ki seyr ider
anı İdrís peyġamber taúsím itmişdür bir daòı bu kim İdrís derzüler píridür ehl-i
cennet óullesin ol yıóasa gerekdür Şems daòı cemíè-i eşyÀyı perveriş eyler ve
besler Şems ile münÀsebeti İdrísüŋ felek-i rÀbiè ile budur eger bir kişi daòı su’Àl
itse kim Muóammed a.s. HÀrÿnı felek-i òamisde gördi sebeb (A65b) ne idi dise
cevÀb vir ki HÀrÿn MÿsÀnuŋ òalífesidür felek-i òÀmis felek-i Merríòdür cemíè-i
òilÀfet Merríòe müteèalliúdür ve HÀrÿnuŋ münÀsebeti Merríò ile budur eger bir
kişi su’Àl itse ki Muóammed a.s. felek-i sÀdisde MÿsÀ peyàamberi gördi sebeb
ne idi dise cevÀb vir ki felek-i sÀdis felek-i Müşterídür müteşerrièler gögidür
MÿsÀ a.s. daòı vÀøıè-ı şeríèatdur münÀsebeti budur (H25a) (N15b) eger bir kişi

139. cevÀb ol ki : cevÀb vir ki H ; cevÀb budur ki N ; ki M
141. sebebi : -H,N
143. münÀsebetleri : münÀsebet M/ su’Àl itse : su’Àl eylese H/ kim: -A,H / Yÿsufı felek-i åÀliåde
gördi : felek-i åÀliåde Yÿsufı gördi A,H
144. dise : -N / felek-i åÀliå :-A
144-145. felek-i åÀliå felek-i Zühredür ne úadar :-M
145 óüsn ü cemÀl : -M; óüsn A,H
145-146. varsa Zühreye müteèalliúdür eger bir kişi daòı :-M
146. su’Àl itse : -M ;su’Àl eylese H / kim:-A,H, M / sebebi ne idi ki Muóammed a.s. felek-i
rÀbiède :-M
147. İdrís peyàamberi gördi : -M; İdrísi gördi A,N / ayruàında görmedi : -A,H, M / dise cevÀb
vir ki felek-i rÀbiè :-M
147-148. felek-i Şemsdür : -M; Şemsdür N
148-149. Şemsüŋ menÀzili felekü’l-burÿcda üç yüz altmış derecedür ki seyr ider anı İdrís
peyġamber taúsím itmişdür :-M
149-151. bir daòı bu kim İdrís derzüler píridür ehl-i cennet óullesin ol yıóasa gerekdür Şems
daòı cemíè-i eşyÀyı perveriş eyler ve besler :-H,N, M
151. Şems ile münÀsebeti İdrísüŋ felek-i rÀbiè ile budur eger bir kişi daòı :-M
151-152. su’Àl itse :-M; su’Àl eylese H
152. kim Muóammed a.s. HÀrÿnı felek-i òamisde gördi :-M/ sebeb ne idi dise: -M; sebeb nedür
dise H
153. cevÀb vir ki :-M
154. müteèalliúdür : taèalluú M
156. felek-i Müşterídür : Müşterínüŋdür A,H,M / müteşerrièler gögidür: müteşerrièler
kevÀkibidür N ; şeríèatler gögidür A : şeríèatler kevkebidür M
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daòı su’Àl (M26a) itse ki Muóammed a.s. felek-i sÀbiède İbrÀhím peyàamberi
gördi ayruàında görmedi sebeb ne idi dise cevÀb vir ki İbrÀhím pírdür felek-i
sÀbiè felek-i ZuóÀldür pírlere müteèalliúdür pírlikle münÀsebeti vardur ve daòı
erbaatèü’n-nehÀr ki Muóammed a.s. Sidretü’l-müntehÀda gördi nehrÀn ôÀhirÀn
ve nehrÀn bÀùınÀn Sidretü’l-müntehÀdur vücÿd-ı Àdemden kinÀyetdür iki burun
kitÀbeti iki daòı maóalli dört kitÀbetdür ki  ﭘﺎve  ﭼﺎve  ژاve  ﮔﺎmuúÀbilindedür
andan beytü’l-maèmÿra vardılar CebrÀ’íl üç úadeó getürdi biri òamr biri èasel
biri leben òamrı ve èaseli terk itdi südi içdi CebrÀ’íl eyitdi هﻰاﻟﻔﻂرة اﻟﺗﻲ اﻧﺖ ﻋﻟﻳﻬﺎ
yaèní dimek olur ki yÀ Muóammed bir òilúat iótiyÀr itdüŋ anuŋ òilúatidür yaèní
yidi kitÀbetdür süd ile ôuhÿra gelür ki 2  ﻔﻂرةاﷲ اﻟﺗﻲ ﻔﻂراﻟﻧﺎﺲ ﻋﻟﻳﻬﺎyaèní yidi
kitÀbet-i ilÀhí üzernedür cemíè-i òilúat-i maólÿúÀt ki tebdíl ü taàyir olmaz
3
( ﻻﺗﺑدﻳﻞ ﻟﺧﻟﻖاﷲA66a) andan ãoŋra farø (H25b) oldı benüm üzerüme elli namÀz
ki ( ﺻﻟﻮﺖ ﻔﻲ ﻜل ﻴﻮﻢ ﻮﻟﻳﻟﺔM26b)  ﻓرﺾ ﻋﻟﻲ ﺧﻣﺴﻮنez rÿy-ı te’víl yigirmi sekiz
kelimenüŋ yigirmi iki noúùası vardur elli olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede
itmekdür baèdezÀn ol elli namÀzı bişde úarar eyledi biş vaút namÀz oldı ki Allah
ism-i õÀtdur biş óarfdür ve biş vaút namÀz ol biş óarfüŋ izÀsında vÀkiè olmışdur
ki ol biş óarf vech-i Àdemi gösterir ki vechullahdur 4اناﷲ ﺨﻟﻖ ﺁدﻢ ﻋﻟﻲ ﺻﻮرﺖ اﻟرﺤﻤن
şöyle ki (N16a) ol biş óarf-i Allahı inbisÀù idesin ki elif lÀm lÀmelif hídür ez-rÿyı ismiyyet on dört óarf olur ki vech-i Àdemde mektÿb u mesùÿrdur ﻮاﻟﻃﻮر ﻮﻜﺗﺎب
5
 ﻤﺴﻂﻮﺮ ﻔﻲ رﻖ ﻤﻧﺷورez-rÿyı sırr u te’víl oldur ki yigirmi sekiz kelime-i ilahínüŋ
yigirmi iki noúùası vardur elli èaded olur ki elli vaút namÀz bu elli óarf ve noúùa
muúÀbilinde vÀúiè olmışdur ve baèdezÀn ol elli vaút biş vaúitde úarar eyledi ki
bir vaút on vaútüŋ úÀ’im maúÀmı oldı  ﻤﻦﺣﺎﺀ اﻟﺣﺴﻧﺔdinildi ve ol elli vaút biş vaúte
úarar eylemekden murÀd bu oldı kim ismullah kim ism-i õÀtdur biş óarfdür iki
elif ve iki lÀm bire döner biş olur ki biş vaút (A66b) namÀz bu biş óarfüŋ
izÀsında vÀúiè olmışdur ki óaøret-i risÀlet kendü vechinde ve cemiè-i bení

158. daòı :-A,H,N / İbrÀhím peyàamberi : İbrÀhími A,N,M
159. ayruàında görmedi : -A,N, M/ sebeb ne idi dise : sebeb ne idi N
160. müteèalliúdür pírlikle münÀsebeti : taèalluúdur münÀsebet M
161-162. nehrÀn ôÀhirÀn ve nehrÀn bÀùınÀn Sidretü’l-müntehÀdur :-H
162. Sidretü’l-müntehÀdur : Sidretü’l-müntehÀ M
164. CebrÀ’íl :-A
165. eyitdi : didi A,H,N
166. ki yÀ Muóammed bir òilúat iótiyÀr itdüŋ anuŋ :-H,N,M
166-167. òilúatidür yaèní yidi: òilúat yidi H,N, M
167.  ﻋﻟﻳﻬﺎ:-H
168. üzerinedür :-H ; üzeredür M
169. benüm üzerüme :-A,N ,M / elli namÀz : elli ãalÀt H
171-172. müşÀhede itmekdür : müşÀhede olınmaúdur N
172. úarar eyledi : úarar ùutdı H; úarar dutdı N, M / biş vaút namÀz oldı:-N /Allah : -H ; ismullah
A
173. biş vaút namÀz : biş vaút ãalÀt N
172-183. ﻮاﻟﻃﻮر ﻮﻜﺗﺎب ﻤﺴﻂﻮﺮ ﻔﻲ رﻖ ﻤﻧﺷورez-rÿyı sırr u te’víl……….. vÀúiè olmışdur ki òaøret-i
risÀlet kendü vechinde ve cemiè-i bení :-H,N,M
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Àdem vechinde müşÀhede eylemişdür ki vechullah ve òilúat-i rahmÀndur ﺨﻟﻖاﷲ
6
 ﺘﻌﻟﻰ ﺁدﻢ ﻋﻟﻲ ﺻﻮرﺘﻪ ﻮ ﻋﻟﻲ ﺻﻮرﺖ اﻟرﺤﻤنèalÀ ãÿret ism-i õÀt ve èalÀ ãÿretü’r-rahmÀn
ism-i ãıfÀtdur ki ism-i õÀtullahdur Allah ez-rÿy-ı inbisÀù on dörtdür raómÀn daòı
ki ism-i õÀtuŋ ãıfÀtıdur iki yigirmi sekiz kelime-i ilahí olur vech-i Àdemde
mektÿb ve mestÿrdur 7 ﻮاﻟﻃﻮر ﻮﻜﺗﺎب ﻤﺴﻂﻮﺮ ﻔﻲرﻖ ﻤﻧﺷورkinÀyetdür vech-i
Àdemden ve daòı òurÿf-ı muúaùùaèa ki evÀ’íl süver-i Úur’Ànda gelmişdür àayr-ı
mükerrer on dört vaúiè olmışdur ( ﻂﺲ ﺣﻢ ﻖنM27a)  اﻟر آﻬﻳﻌﺺve andan daòı
murÀd vech-i (H26a) Àdem müşÀhede olınmaúdur bu on dört óarf biş noúùa ile
hem-rÀh oldı ki biş vaút namÀz anuŋ izÀsında vÀúiè olmışdur baède  ﻻاﻟﻪاﻻاﷲdaòı
on dört óarf vÀúiè olmışdur murÀd vech-i Àdemdür baède  ﻣﺣﻣد رﺴﻮﻞاﷲdaòı on
dört óarfdür murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur baède heft kevÀkib-i
seyyÀre heft maóÀlde on dört vÀúiè olmışdur bundan daòı murÀd vech-i Àdemdür
ol sebebden Óaú taèÀlÀ kelÀm-ı úadími içinde  ﺳﺑﻊ ﺴﻣﻮاتdidi  ﺴﺗﻪ و ﺛﻣﺎﻧﻳﻪdimedi ki
murÀd vech-i Àdemüŋ yidi kitÀbeti müşÀhede (A67a) olınmaúdur baèdezÀn ki
virürler ãabÀóda on yidi kelimedür úÀmet daòı on bir kelimedür ki اﻻ اذن ﻣﺛﻧﻲ ﻣﺛﻧﻲ
8
 ﻮ اﻻ ﻗﺎﻣﺖ ﻔردا ﻔردا اﻻﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻟﻮﺖ اﻟﺣدﻳﺚyigirmi sekiz kelime olur murÀd vech-i
Àdem müşÀhede olınmaúdur (M27b) ve daòı ezÀn-ı ãabÀó on yidi ve ezÀn-ı ôuhr
on biş kelime otuz iki kelime olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede (H26b)
olınmaúdur ki Àdemüŋ vechinde yigirmi sekiz ve otuz iki saùr mesùÿrdur ve daòı
ezÀn-ı ãubó on yidi kelimedür eõÀn-ı èaãr (N16b) on biş kelime otuz iki olur
murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ve daòı on yidi eõÀn-ı ãubó on biş
eõÀn-ı maàrib otuz iki olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmakdur ve daòı on
yidi kelime eõÀn-ı ãubó on biş kelime eõÀn-ı èişÀ otuz iki kelime olur murÀd
vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur baède vaútÀ ki ãabÀó eõÀnını úÀmetlere

184-188. Àdem vechinde müşÀhede eylemişdür ki vechullah ............. sekiz kelime-i ilahí olur
vech-i Àdemde mektÿb ve mestÿrdur :-H,N,M
191. vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur : vech-i Àdemdür N,M
192. vÀúiè olmışdur : vÀúiè oldı H
192-193. baède  ﻻاﻟﻪاﻻاﷲdaòı on dört óarf vÀúiè olmışdur :-A
194. vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur : vech-i Àdemdür A,H,N
194-195. heft kevÀkib-i seyyÀre : heft kevkeb A ; heft kevkeb-i seyyÀre H,M
195. heft maóÀlde : heft maóÀlleri ile H/ bundan daòı : -H,N,M
196.  ﺴﺗﻪ و ﺛﻣﺎﻧﻳﻪ:  و ﺛﻣﺎﻧﻳﻪM
197. yidi kitÀbeti : kitÀbeti M / müşÀhede olınmaúdur : müşÀhede olınmaú idi M
198. virürler : virilür H / úÀmet daòı on bir kelimedür : iúÀmeti on bir kelimedür H, M
199.  ﻔردا ﻔردا:  ﻔرادي ﻔراديM
197. otuz iki kelime : otuz iki A,N
201. on biş kelime : on biş A,H,N / vech-i Àdem : vech-i Àdemdür M
202. yigirmi sekiz ve otuz iki saùr : yigirmi sekiz saùr ve otuz iki saùr M
203. ezÀn-ı ãubó on yidi kelimedür eõÀn-ı èaãr on biş kelime otuz iki olur : on biş kelime eõÀn
ãubó vaútinde on biş kelime èasr vaútinde otuz iki olur A
205-206. ve daòı on yidi kelime eõÀn-ı ãubó on biş kelime eõÀn-ı èişÀ otuz iki olur murÀd vech-i
Àdem müşÀhede olınmaúdur baède :-H,N
206. otuz iki kelime olur : otuz iki olur A,H,N
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cemíè idesin yigirmi sekiz kelime olur vaútÀ eõÀnı eõÀna cemíè idesin ان ﻋﻟﻳﻧﺎﺠﻣﻌﻪ
9
 ﻮ ﻗرﺁﻧﻪotuz iki olur vech-i Àdem görinür ki be-óükm 10ان ﻗرأﻦ اﻟﻓﺠر ﻜﺎﻦ ﻣﺷﻬود
yaèní eõÀn fecr-i meşhÿd oldı dimek olur (A67b) baèdezÀn bu biş vaút namÀz ki
úılınur on yidi ãalÀt-ı óaøar on bir ãalÀt-ı sefer yigirmi sekiz olur murÀd vech-i
Àdem müşÀhede (M28a) olınmaúdur baède on yidi ãalÀt-ı óaøar altı günde
úılınur yidinci gün ki cumaè günidür on biş rekèat ãalÀt úılınur otuz iki rekèat
olur murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ki vechullahdur ﻗﺎﻞ ﻋﻢ ﺑدﻻﺀ اﻣﺗﻲ ﻔﻲ
( اﷲ ﻋﻟﻲ ﺻﻮرﺖ ﺁدﻢH27a)  اﻟﺟﻧﺔ ﻴرﻮنve daòı óaøret-i risÀlete mièrÀc ki vÀúiè oldı
murÀd Allah oldı ki vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ki راﻳﺖ رﺑﻰ ﻟﻳﻟﺔ اﻟﻣﻌراج ﻓﻲ
11
 ﺻﻮرت اﻣرد ﻗﻃﻃyaèní dimek olur ki Rabbümi oàlan ãÿretinde gördüm yidi òaùla
ve daòı Óaú taèÀlÀ abdest ki emr itdi namÀz içün ve sÀír èibÀdet içün ki úavl-i
taèÀlÀ ﻴﺎ اﻳﻬﺎ اﻟذﻳن ﺁﻣﻧﻮا اذا ﻗﻣﺗﻢ اﻟﻲ اﻟﺼﻟﻮة ﻔﺎﻏﺴﻟﻮا ﻮ ﺠﻮهﻜﻢ ﻮاﻳدﻳﻜﻢ اﻟﻲ اﻟﻣراﻔﻖ ﻮ اﻣﺳﺣﻮا
12
 ﺑرﺆﺴﻜﻢ ﻮارﺟﻟآم اﻟﻲ اﻟآﻌﺑﻳنimdi Àbdest almaú iki elin ve iki ayaàın ve bir yüzin
yumaúdur ve başına mesó itmekdür bundan daòı murÀd vech-i Àdem müşÀhede
olınmaúdur zírÀ ki el ve ayaú ve yüz (M28b) yigirmi sekiz ve otuz iki
kelimenüŋ ièlÀmı vÀúiè (N17a) olmışdur şöyle ki iki el yigirmi sekiz mafãaldur
merÀfıúa degin otuz iki olur maóall-i ġasldür ve iki ayaú daòı hem-çünÀn
yigirmi sekiz mafãaldur dört kaèb ile otuz iki olur ve daòı (A68a) vech-i
Àdemde hem-çünÀn yigirmi sekiz ve otuz iki saùr mesùÿrdur (H27b) murÀd
vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur baède Óaú taèÀlÀ kelÀm-ı úadím içinde ﻓﺎﻏﺴﻟوا
didi hemÀn muùlaúÀ èaded beyÀn itmedi  ﻣرﺗﻳن اﻮﺛﻟﺚ ﻣراﺖdimedi baèdezÀn óaøreti risÀlet a.s.  ﻋﻟﻲ اﻓﺿل اﻟﺻﻟﻮة ﻮاآﻣل اﻟﺣﻳﺎةüç kez yumaú sünnet úodı bundan daòı
murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur zírÀ ki üç kez el yumaú ve üç kez
aàzın yumaú ve üç kez burun yumaú ve üç kez yüzüŋ yumaú ve üç kez ãaà úolın
yumaú ve üç kez ãol úolın yumaú bir kez başa mesó itmekdür iki daòı iki
úulaàına mesó itmek bir daòı eŋsesine mesó itmekdür ve daòı üç kez ãaà ayaàın

208. yigirmi sekiz kelime olur : yigirmi sekiz olur A,N
208-209.  ان ﻋﻟﻳﻧﺎ ﺠﻣﻌﻪ ﻮ ﻗرﺁﻧﻪ:-A
209-210. be-óükm  ان ﻗرأﻦ اﻟﻓﺠر ﻜﺎﻦ ﻣﺷﻬودyaèní eõÀn fecr-i meşhÿd oldı dimek olur :-H,N, M
212-213. altı günde úılınur : altı günde A,M
213. yidinci gün : yidi gün H /ãalÀt úılınur : úılınur A,H,N
216. olınmaúdur ki : idi ki M
217. yaèní dimek olur ki Rabbümi oàlan ãÿretinde gördim yidi òaùla :-H,N,M
218. abdest ki emr itdi : abdest birdi A ; abdest emr eyledi H
220. imdi :-H,N,M
221. başına mesó itmekdür : başa mesó itmekdür A
224. otuz iki olur : otuz iki ki M / iki ayaú : ayaġ N / hem-çünÀn:-A,M
226. hem-çünÀn : daòı M
229.  ﻋﻟﻲ اﻓﺿل اﻟﺻﻟﻮة ﻮاآﻣل اﻟﺣﻳﺎة: -A,H,M /üç kez yumaú sünnet úodı : üç kez daòı sünnet úodı H /
bundan daòı : bundan M
231. ve üç kez burun yumaú ve üç kez yüzüŋ yumaú:-M /yüzüŋ yumaú : yüz yumaú A,H
232-233. iki daòı iki úulaàına mesó itmek bir daòı eŋsesine mesó itmekdür:-M
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ve üç kez ãol ayaàın yumaúdur mecmÿè èaded yigirmi sekiz olur murÀd vech-i
Àdem müşÀhede olınmaúdur baèdezÀn Kaèbe ki beytullahdur hem beytü’lèatíúdür yidi kez ùavÀf-ı hac ve yidi kez ùavÀf-ı èumre ki farødur on dört ùavÀf
olur murÀd vech-i Àdemüŋ ôuhÿrıdur baède (H28a) yidi kez ùavÀf-ı úudüm ve
yidi kez ùavÀf-ı vedÀè sünnetdür (M29a) on dört ùavÀf olur murÀd vech-i Àdem
müşÀhede olınmaúdur ki yigirmi sekiz ùavÀfdur yigirmi sekiz saùr-ı vech-i
Àdem izÀsındadur baède úamerüŋ yigirmi sekiz menÀzili vardur ki anı úamer
seyr ider 13 واﻟﻗﻣر ﻗدرﻧﺎﻩ ﻤﻧﺎزﻞon dört menzil ôÀhir ve on dört menzil maòfí bundan
daòı murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur baède şems (A69b) ki felekü’lburÿcda üç yüz altmış derece seyr ider altı kez altmış olur altı kez yigirmi sekiz
altı kez otuz iki olur bundan daòı murÀd vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur ki
vechullahdur 14ﺑﺳماﷲ اﻟرﺣﻣناﻟرﺣﻳﻢ اﻗﺗرب اﻟﻧﺎﺲ ﺣﺳﺎﺑﻬﻢ ﻮهﻢ ﻔﻲ ﻏﻓﻟﺗﻬﻢ ﻣﻌرﺿﻮﻦ
 ﻮ ﻗﺎل ﻋﻢ ﺣﺎﺴﺑﻮا اﻧﻔﺴﻜم ﻗﺑﻞ ان ﺗﺣﺎﺴﺑﻮا15ﺑﺳماﷲ اﻟرﺣﻣناﻟرﺣﻳﻢ اﻗﺘرﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻮ اﻧﺷﻖ اﻟﻗﻣر
16
 ﻮزﻧﻮهﺎ ﻗﺑﻞ ان ﺘﻮزﻧﻮاiy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve kelimetullah bil ki Àdemüŋ üstüóˇÀn
èadedi üç yüz altmışdur peyàamber a.s. meãÀbíóde (H28b) beyÀn itmişdür
17
 ان ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺎن ﺛﻟﺛﺔ ﻤﺎﺋﺔ ﻮﺳﺗﻮن ﻣﻔﺻﻼ ﻮ ﻟﻜل ﻤﻔﺻل ﺻدﻗﺔher mafãal èanÀãır-ı erbaèadan
mürekkebdür pes üç yüz altmış óÀk olur ve üç yüz altmış (M29b) bÀd olur ve üç
yüz altmış Àb olur ve üç yüz altmış Àteş olur her üç yüz altmış altı kez yigirmi
sekiz ve altı kez otuz iki olur pes altı kez yigirmi sekiz ve altı kez otuz iki óÀk
olur altı kez yigirmi sekiz ve altı kez otuz iki Àb olur altı kez yigirmi sekiz ve
altı kez otuz iki bÀd olur altı kez yigirmi sekiz altı kez otuz iki Àteş olur çün
åÀbit oldı óadíå-i nebevíde ki èaded-i mafãal-ı Àdem üç yüz altmış vÀúiè olmışdur
post (A69a) daòı üç yüz altmış maúsÿm olur ve siŋir ve ùamar ve et ve

236. yidi kez ùavÀf-ı hac ve:-M /farødur :-A
236-237. ùavÀf olur : olur H,N,M
237. vech-i Àdemüŋ ôuhÿrıdur : vech-i Àdem müşÀhede olınmaúdur A
238. ùavÀf olur : olur H,N,M
239. izÀsındadur : muúÀbelesindedür N
240. úamerüŋ yigirmi sekiz menÀzili vardur : úamerüŋ menÀzili yigirmi sekiz menÀzildür ki
H; úamerüŋ menÀzili yigirmi sekizdür ki N,M / anı úamer : úamer anı M
243. altı kez altmış olur :-A, M
245. vechullahdur :-A
246.  ﺑﺳماﷲ اﻟرﺣﻣناﻟرﺣﻳﻢ اﻗﺘرﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻮ اﻧﺷﻖ اﻟﻗﻣر:-H,N,M
247. kelimetullah :-A
248-249. beyÀn itmişdür : beyÀn eylemişdür N
249.  ﻮ ﻟﻜل ﻤﻔﺻل ﺻدﻗﺔ:-A,N ,M
252-253. altı kez otuz iki óÀk olur : otuz iki óÀk oldı A
253. altı kez otuz iki Àb olur : otuz iki Àb oldı A
254. altı kez otuz iki bÀd olur : otuz iki bÀd oldı A
254-255. altı kez otuz iki Àteş olur : otuz iki Àteş oldı A
255. óadíå-i nebevíde : óadíåde A / èaded-i mafãal-ı Àdem : mafãal-ı Àdem A
255-256. vÀúiè olmışdur : vÀúiè oldı H
256. maúsÿm olur : maúsÿm oldı A; maúsÿmdur H,M
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úan daòı hem-çünÀn her biri üç yüz altmış maúsÿmdur ki her üç yüz altmış altı
kez altmış olur her altmış yigirmi sekiz ve otuz ikiye maúsÿmdur óaøret-i
risÀletüŋ nuùúı (N18a) yigirmi sekizdür óaøret-i Ádemüŋ nuùúı otuz ikidür
260 Ádemüŋ nuùú-ı òilúati izÀsında vÀúiè olmışdur 18 ﻂﻮﻟﻪ ﺴﻂﻮن زﺮاﻋﺎ ﻔﻲ اﻟﺴﻣﺎﺀsırrı
budur baède enbiyÀullah èÀlem-i àaybdan èÀlem-i şehÀdete (H29a) ki gelmişdür
yüz biŋ ve yigirmi dört biŋdür ki üç kez otuz iki biŋ ve bir kez yigirmi sekiz biŋ
olur (M30a) óaøret-i risÀlet ôuhÿra gelmedin üç kez otuz iki biŋ enbiyÀ ùoúsan
altı biŋ olur gelmişlerdür ve gitmişlerdür baède yigirmi yidi biŋ ùoúuz yüz ùoúsan
265 ùoúuz enbiyÀ daòı gelmişdi bir peyàamber daòı gerek idi ki ùoúsan ùoúuz yüz ola
yüz daòı ùoúuz yüze øamm itseŋ biŋ ola ve biŋi daòı yigirmi yidi biŋe øamm
itseŋ yigirmi sekiz biŋ tamÀm ola ve bir kez yigirmi sekiz peyġamber kez otuz
iki biŋ peyġambere øamm itseŋ tamÀm yüz yigirmi dört biŋ peyġamber ola tÀ
kim kelime-i Àdem ve kelime-i òatem èadedi tamÀm ola pes óaøret-i risÀlet a.s.
270 òÀtemü’n-nebiyyín oldıàınuŋ sırrı budur ki yigirmi sekiz ve otuz iki èaded
Muóammed vücÿdı ile tamÀm-ı òÀtem oldı ﻗﺎﻞ ﻋﻢ ﻤﺛﻟﻲ ﻮ ﻣﺛل اﻻﻧﺑﻴﺎﺀ آﻣﺛل اﻟﻗﺼر
( ﺑﻪ اﻠﻧﻆﺎر ﻮ ﻳﺗﻌﺠﺑﻮن ﻤن اﺣﺳﻦ ﺑﻧﻳﺎﻧﻪ اﻻH29b) اﺣﺳﻦ ﺑﻧﻳﺎﻧﻪ ﻮﺗرﻚ ﻣﻧﻪ ﻤﻮﺿﻊ اﻠﻠﺑﻧﺔ ﻔﻃﺎﻒ
19
 ﻤﻮﺿﻊ ﺗﻟﻚ اﻠﻠﺑﻧﺔ ﻮاﻧﺎ ﻠﻠﺑﻧﺔ ﻮﺧﺗﻢ ﺑﻲ اﻟﺑﻧﻳﺎن ﻮ ﺧﺗﻢ ﺑﻲ اﻟرﺳﻞ ﻮاﻧﺎ ﺧﺗﻢ اﻟﻧﺑﻳﻳنve daòı
óaøret-i risÀlet a.s. lÀ-nebiyyí badí didi anuŋ içün kim ( A69b) kelime-i Àdem
(M30b) ve kelime-i òÀtem tamÀm oldı

257. úan :-N,M / her üç yüz altmış : -M
257-258. ki her üç yüz altmış altı kez altmış olur :-N ; altı kez altmış olur H
258. otuz ikiye maúsÿmdur : otuz ikidür H,N
258-259. óaøret-i risÀletüŋ : óaøret-i peyġamberüŋ H; óaøret-i Muóammedüŋ N
259. óaøret-i Ádemüŋ nuùúı : óaøret-i Ádemüŋ N / Ádemüŋ nuùúı otuz ikidür :-M
260. nuùú-ı òilúati izÀsında : nuùúı izÀsında M
261. gelmişlerdür : gelmişdür H / ve gitmişlerdür :-A,N
263. ùoúsan : doúsan M
267. tamÀm ola : olur H ; ola tamÀm N, M
266-268. ve bir kez yigirmi sekiz peyġamber kez otuz iki biŋ peyġambere øamm itseŋ tamÀm
yüz yigirmi dört biŋ peyġamber ola tÀ kim :-A,N,M
271. tamÀm-ı òÀtem oldı : tamÀm oldı N
271.  ﻮﺗرﻚ ﻣﻧﻪ ﻤﻮﺿﻊ اﻠﻠﺑﻧﺔ ﻔﻃﺎﻒ ﺑﻪ اﻠﻧﻆﺎر ﻮ ﻳﺗﻌﺠﺑﻮن ﻤن اﺣﺳﻦ ﺑﻧﻳﺎﻧﻪ: -A
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el-BÀbu’r-rÀbiè fí-úıdemi’l-Úur’Àn
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
( ﻜﻼماﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻳر ﻣﺧﻟﻮﻖ ٍﻣن ﻗﺎل ﻣﺧﻟﻮﻖ ﻔﻬﻮآﺎﻔر ﺑﺎﷲ اﻟﻌظﻳﻢN18b)  ﻘﺎل ﻋﻢ اﻟﻗرأنiy ùÀlib-i
esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí eger ãÀ’íl sÿ’Àl eylese ve eyitse ki imkÀn var
mıdur ki yigirmi sekiz kelime ki aãl-ı kelÀm-ı ilÀhídür dört kelime ile daòı otuz
iki kelime olur àayr-i maòlÿú olalar ve úadím olalar óÀl budur ki ôÀhirÀ görürüz ki
dÿde ve siyÀhídür ki mürekkeb olur ve kÀtib anı iódÀå ider ve daòı baèøı óurÿf
baèøı óurÿf üzerine muúaddem ve muaòòardur ve daòı bu şekl ü bu ãÿret kÀtibden
ôÀhir olur pes àayr-ı maòlÿú nice ola (H30a) ve úadím nice ola dise cevÀb-ı óÀl
budur ki óaøret-i risÀlet a.s. buyurmışdur ki Úur’Ànuŋ ôÀhiri vardur ve hem bÀùını
vardur ve bÀùınuŋ daòı bir bÀùını vardur tÀ yidi (M31a) bÀùına degin pes çün yidi
bÀùın didi şöyle gerekdür ki bir bÀùını bir bÀùından mümtÀz ola tÀ yidi bÀùın lÀzım
gele ve eger bir bÀùını bir bÀùından mümtÀz olmasa yidi bÀùın lÀzım olmazdı ve
daòı şöyle gerekdür ki ol yidi bÀùın birbirine muàÀyir ü muòÀlif olmaya (A70a)
eger birbirine muàÀyir ü muòÀlif olsa naãã-ı ôÀhire muòÀlif ola 2ﻔﻳﻪ اﺧﺗﻼﻔﺎ ًﻜﺛﻳرًا
 ﻮﻟﻮ آﺎن ﻤن ﻋﻧدﻏﻳراﷲ ﻟﻮﺟدﻮاpes muàÀyiret ü muòÀlifet olmaya elbette işbu ôÀhir-i
Úur’Àn bu Úur’Ànuŋ èilm-i úadími ola nice vech ile bir vech budur ki ãÀóib-i
şeríèat òiùab ki eyledi Úur’Àna eyledi 3( اﻟﻣﻄﻬرونN19a)  ﻻﻳﻣﺳﻪ اﻻpes Úur’Àn èibÀret
ola ol kitÀbdan ki mektÿbdur ikinci vech budur ki ãÀóib-i (H30b) şeríèat buyurdı
ki işbu kitÀb kitÀbullahdur ve kelÀmullahdur didi eger bir kişi dise ki óaøret-i
risÀlet a.s. işbu mektÿba kelÀmullah u kitÀbullah (M31b) didügi mecÀzdur
óaúíúat degildür dise yaèní óaúíúat bu mektÿb ve kelÀmullah u kitÀbullah degil
dise bil ki kitÀbullaha delÀlet ider dise Muóammedüŋ şeríèatında vÀcibü’l-úatl ola
ve daòı óaøret-i risÀlet buyurdı ki

3.  ﺗﻌﺎﻟﻰ: - A, N,M /  ﻣن ﻗﺎل ﻣﺧﻟﻮﻖ ﻔﻬﻮآﺎﻔر ﺑﺎﷲ اﻟﻌظﻳﻢ: - A, N,M
4. ve eyitse ki : - N
5. otuz iki kelime olur : otuz iki olur A
6. olalar : ola N
7. mürekkeb olur ve : - H, N,M / anı : - A / kÀtib anı : anı kÀtib H
9. ve úadím nice ola : - A / dise : - H, N
11. bÀùını vardur : bÀùını N / daòı bir : - A / bÀùınuŋ daòı bir bÀùını vardur : bÀùınuŋ bir bÀùını daòı
var H,M / tÀ yidi bÀùına degin : yidi bÀùına varınca N
12. bÀùından : bÀùınından A
12-13. ola tÀ yidi bÀùın lÀzım gele ve eger bir bÀùını bir bÀùından mümtÀz :-M
13. gele : ola H, olmaz A
13-14. bir bÀùını bir bÀùından mümtÀz olmasa yidi bÀùın lÀzım olmazdı : - A
13. olmazdı : olmaz N
14. biribirine : birbirinden H
17. ÚurÀnuŋ : ÚurÀn H
20.-23. kitÀbullahdur ve kelÀmullahdur didi eger bir kişi dise ki óaøret-i risÀlet a.s. işbu mektÿba
kelÀmullah ve kitÀbullah didügi mecÀzdur óaúíúat degildür dise yaèní óaúíúat bu mektÿb ve
kelÀmullah ve kitÀbullah degil dise bil ki kitÀbullaha delÀlet ider : işbu kitÀb didügi mecÀzi didi
óaúíúat degildür dise yaèni óaúíúatde bu mektÿb kelÀmullah ve kitÀbullah degildür dise bilüŋ
kitÀbullah delÀlet ider dise A
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 اﺻﺣﺎﺑﻰ ﻜﺎ اﻟﻧﺟوﻢ ﺑﺎﻳﻬﻢ اﻗﺗﺪﻳﺗم اهﺗﺪﻳﺗمyaèní benüm aãóÀbum ıldızlar gibidür úanúısına
ki iútidÀ itseŋüz hidÀyet bulursız emírü’l-mü’minín èAlí bin ibn-i ebu ÙÀlib
kerremallahu vechehu buyurmışdur  ﻣﺎ ﺑﻳﻦ اﻟدﻓﺗﻳن ﻜﻼم اﷲpes maèlÿm u mefhÿm oldı
kim bu mektÿb kelÀmullah imiş ve’s-selÀm imdi geldüŋ  ﺳﺑﻌﺔ اﺑﻂنvechine şöyle ki
ôÀhirÀ yigirmi sekiz kelime ki kitÀbet gelmişdür ve yazılmışdur òÀk u bÀd u Àteş ü
Àbdur ber-Àn-taúdír ki èilm-i kelime olmaya (M32a) elbette òÀk u bÀd u Àteş ü
Àb olur bi’l-úuvve kelime-i ilÀhídür eger şöyle ki òÀk u Àb u bÀd u Àteş diseŋ ezrÿy-ı (H31a) ismiyyet kelime-i ilÀhí anlara irişmişdür vaútÀ ki bu dört èanÀãır
müteóarrik olsa mÀlÀ-kelÀm elbetde èale’l-yaúín anlardan kelime ôÀhir olsa gerek
(N19b) ki anlarda (A70b) bi’l-úuvve vardur ol ôÀhir olan kelime otuz iki
kelimeden òÀriç degildür eger ber-sebíl taãavvur u taóayyül ü tevehhüm dileseŋ
ki ol kelimeyi ol èanÀãırdan münfekk eyleyesin ve ol ôÀhir olan kelimeyi anlardan
ayru eyleyesin anlarda hiç bir õerre vücÿd úalmaya bil ki èadem-i maóø ola zíra
ki  اﻟﻆﺎهر ﻋﻧوان اﻟﺑﺎﻂنhemÀn bu maènÀdur ki òaøret-i èizzet buyurır ki هواﻻﻮل ﻮاﻻﺧر
5
 ﻮاﻟﻆﺎهر ﻮاﻟﺑﺎﻂن ﻮهﻮ ﺑﻜل ﺷﺊ ﻋﻟﻳﻢôÀhir ôÀhir-i Úur’Àndur ve bÀùın bÀùın-ı Úur’Àndur
eger mecmÿè-ı eşyÀ ile kelime-i ilÀhí bu ãÿretle (M32b) ve bu ãıfatla olmasa اﻧﻪ ﺑﻜل
6
 ﺷﻰ ٍﻣﺣﻳطmuóaúúiú olmaya 7 ﻳوﻢ ﺗﺑدل اﻻرض ﻏﻳر اﻻرضbu maènÀyadur pes ãÿret-i
Úur’Ànı dünyÀ gözi ile görenler ôÀhirÀ òÀk u Àb u bÀd u Àteş gördi çünki maènÀ
göziyle naôar úılasın yigirmi sekiz kelime-i ilÀhí ve otuz iki (H31b) kelime-i
ilÀhí göresin pes bu maènÀ ile bu maúÀmda kelÀm-ı úadím ola bu cihetden óaøret-i
risÀlet buyurdı ki işbu mektÿb kelÀmullah u kitÀbullahdur didi imdi ãÿret-i
Úur’Àndan var ãÿret-i Àdeme ol ãÿret ki Àdemdür anuŋ vücÿdı mürekkebdür
(A71a) dört èanÀãırdan ki dört ùabÀyièdür ve daòı Àdemüŋ eti ve derisi ve sümügi
ve ùamarı ve siŋiri ve úanı ve úılları ve cemíè-i èaøÀları ve cevÀrióleri kelime-i

25-26. yaèní benüm aãóÀbum ıldızlar gibidür úanúısına ki iútidÀ itseŋüz hidÀyet bulursız :-A,H,N
28. ve’s-selÀm : - A,H / geldüŋ : - A ; gel beri M
29. yigirmi sekiz : - H
29-30. bÀd u Àteş ü Àbdur : bÀd u Àb u Àteşdür A,M ; Àb u bÀd u Àteş olur H
30.-29. ber-Àn-taúdír ki èilm-i kelime olmaya elbette òÀk u bÀd u Àteş ü Àb olur: – H
31. Àb u bÀd : bÀd u Àb H
33. elbetde : - N / kelime : ãadÀ : H / olsa gerek : olur H, A
34. kelime : ãadÀ H
34.-33. otuz iki kelimeden : otuz ikiden A ; otuz ikidür H
36. ol èanÀãırdan münfekk eyleyesin ve ol ôÀhir olan kelimeyi :-M
36.-37. ol èanÀãırdan münfekk eyleyesin ve ol ôÀhir olan kelimeyi anlardan ayru eyleyesin anlarda
hiç bir õerre vücÿd úalmaya bil : anlardan ayurasuŋ anlardan hiç vücÿd úalmaya bil ki èadem-i
maóø olalar H, N
40. bu ãÿretle ve bu ãıfatla : bu ãıfatla ve bu ãÿretle N
41.  ﻏﻳراﻻرض: - N ,M
42. òÀk u Àb u bÀd : òÀk u bÀd M
42-43. maènÀ göziyle : bÀùın göziyle H
43-44. kelime-i ilÀhí göresin : kelime-i ÓudÀyı görürsin M
45. mektÿb kelÀmullah ve kitÀbullahdur didi : mektÿb kitÀbullahdur didi A ; kelÀmullahdur H ;
mektÿb kitÀbullah ve kelÀmullahdur didi M / imdi :-M
45.-44. var ãÿret-i Àdeme : Àdeme var H ãÿret-i Àdem M
46. ol ki ãÿret-i Àdemdür : ol ãÿret ki Àdemdür A,N / anuŋ : - N
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ilÀhí èadedince maòlÿúdur ki yigirmi sekiz ve otuz iki kelimedür baèdezÀn
(N20a) 8( ﺁدم اﻻﺳﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎM33a)  ﻋﻟمóükmi ile Ádem muèallim-i melÀ’ike olmışdur
ve daòı sücÿd idicek vaútin vechini bir maúÀma teveccüh ider ki Ádemüŋ yüzi ol
maúÀmdan maòlÿúdur eger óÀl-i óayÀtda ve eger óÀl-i memÀtda yüzi ol maúÀm-ı
veche döndirmek gerekdür ki bu úamu ãÿretler kelime-i ilÀhí izÀsında maòlÿúdur
melik-i lem-yezel ve lÀ-yezÀlüŋ èilm-i úadíminde ki ( اﻟﻰH32a) ﺟﻒ اﻟﻗﻟﻢ ﺑﻣﺎ هوآﺎﺋن
 ﻴﻮﻢ اﻟﻗﻳﺎﻣﺔ ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢóaôret-i èizzet eydür اﻧﺎاﷲ ﻮاﻧﺎاﻟرﺣﻣن ve  ﻳﺎﺁدﻢ اﻧﺎﺠﻌﻟﻧﺎﻚ ﺧﻟﻳﻔ ًﺔdir
ve  ﻳﺎmelÀ'ikedür pes  ﻳﺎóarf-i nidÀdur feèale ve óarfe dÀòil olmaz isme dÀòil olur
pes Àdem ve melÀ'ike ism oldı pes ism müsemmÀ-i èaynídür ve melÀ'ikeden murÀd
hemÀn ol ola ki lafôa gelmişdür lÀ-àayr bu sebebden buyurmışdur óaôret-i èizzet
ki cemíè-i eşyÀ kelime-i künden mevcÿddur el-Àye اﻧﻣﺎاﻣرﻩ اﺬا اراد ﺷﻳﺄ ًاﻦ ﻳﻗﻮل ﻟﻪ
9
 ﻜﻦ ﻓﻳآﻮﻦki ism-i èayní müsemmÀdur Àdem úatında lÀ-àayr ola otuz iki kelime
nuùú-ı Àdemde hem (M23b) ismdür hem müsemmÀdur bir vech ile insÀn daòı
maòlÿúdur otuz iki kelime-i ilÀhínüŋ èilmidür ve hem maôharıdur beden ol
kelimenüŋ maôharı olmaú içün maòlÿúdur Óaú taèÀlÀ Ádeme yÀ Ádem didi ol
lafô-ı (H32b) muèayyene ism-i Àdemdür ki Àdeme maóãÿãdur ki şekl-i
muèayyene ve heykel-i muèayyene ki 10 ﻄﻮﻟﻪ ﺳﺗوﻦ زراﻋﺎ ًﻓﻰاﻟﺳﻣﺎﺀmüsemmÀdur ve
müsemmÀ èayn-ı ismdür ki ÒudÀ-i taèÀlÀ yÀ Ádem didi zírÀ ki müsemmÀ-i
Àdem ve müsemmÀ-i óavvÀ ol ism èadedince maòlÿúdur ki muókemÀt u
müteşÀbihÀt aãl-ı Úur’Àndur Àdem iki elif bir dÀl ve bir mímdür mecmÿ úırú altı
èaded olur vech-i Àdem otuz iki saùrdur vech-i óavva on dört saùrdur úırú altı
èaded olur bir vechle daòı budur ki Àdem ve óavva (A71b) hisÀb-ı cümlede altmış

49. maúÀma : maúÀmda A
52-53. maúÀm-ı veche : maúÀma A / gerekdür ki : gerekdür N ; gerek A
54-55.  اﻟﻰ ﻴﻮﻢ اﻟﻗﻳﺎﻣﺔ: - A, N, M
55. eydür :-M
56-58.melÀ'ikedür pes yÀ óarf-i nidÀdur feèale ve óarfe dÀòil olmaz isme dÀòil olur pes Àdem ve
melÀ'ike ism oldı pes ism müsemmínüŋ èaynıdur ve melÀ'ikeden murÀd hemÀn ol ola ki lafôa
gelmişdür : melÀ'ikedür eyle dirler gerekdür ki hemÀn ol ola ki lafôa gelmişdür A, N, M
58-59. lÀ-àayr bu sebebden buyurmışdur óaôret-i èizzet ki : lÀ-àayr óaôret-i èizzet buyurmış ki H
59-60. el-Àye  اﻧﻣﺎ اﻣرﻩ اﺬا اراد ﺷﻳﺄ ًاﻦ ﻳﻗﻮلﻟﻪ ﻜﻦ ﻓﻳآﻮﻦki : - A,N, M
60. ism-i èayní :-M
61. nuùú-ı Àdemde : - A, N, M
61-62. bir vech ile insÀn daòı maòlÿúdur : bir vech ile daòı insÀn maòlÿúdur M
62-63. beden ol kelimenüŋ maôharı olmaú içün maòlÿúdur : - A, N, M
63. Óaú taèÀlÀ : Óaú taèÀlÀ eydür M /didi : - H ; dir N, M
65. müsemmÀdur : - N
66. ÒudÀ-yı teèalÀ : Óaú teèalÀ H
66-67. müsemmÀ-yı Àdem ve müsemmÀ-yı óavvÀ ol ism èadedince maòlÿúdur ki : - A
67-68. muókemÀt ve müteşÀbihÀt aãl-ı Úur’Àndur : - A, N, M / iki elif : bir elif N (derkenarda
meddin elifi iki kabul ettireceği belirtilmiştir.)
68-69. mecmÿ úırú altı èaded olur : mecmÿ úırú altı èadeddür A,M ; mecmÿ úırú iki altı èaded
olur H
70. èaded olur: olur A,M
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(N20b) yidi olur Àdem úırú altı èaded óavva yigirmi bir èaded ikisi altmış yidi
èaded olur lafôatullah daòı altmış yididür iki elif iki lÀm bir hí altmış yidi olur
11
 اﻦﱠ اﷲ ﺧﻟﻖ ﺁﺪم ﻋﻟﻰ ﺼوﺮﺗﻪbu maènÀdur iy ùÀlib-i (M34a) esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı
nÀ-mütenÀhí eger bir kişi sÿ’Àl itse eyitse ki ol arò içinde (H33a) aúup gider nedür
dise muòÀtab elbette cevÀbında ãudur dise gerek sÀ’il eyitsün ki ãu bunuŋ ismidür
ben saŋa bunuŋ isminden sÿ’Àl itmezin işbu ism ile müsemmÀ olan mÀhiyet nedür
dise lÀ-büd mesÿ’l-i èanh eydür ki bir nesnedür ki revÀn ü laùíf ü şefÀf ü óayÀt
baòşídedür sÀ’íl eyide ki ben bunuŋ ãıfÀtından sÿ’Àl itmezin ol nesne ki bu ãıfÀtı
ana iùlÀú idersin ki bu ãıfatla mevãÿf olur ne nesnedür dise muòÀtab elbette
cevÀbından èÀciz olsa gerek bÀúí èanÀãırı daòı buŋa úıyas itgil imdi Úur’Àn
mürekkebdür ôÀhirÀ dÿde-i siyÀhíden (M34b) ve insÀn daòı mürekkebdür dört
ùabÀyièden pes ol kimse ki eydür Úur’Àn ôÀhirÀ úadím degildür dir bilmez ki
ôÀhirÀ Úur’Àn dÿde-i siyÀhídür ol dÿdenüŋ ve siyÀhinüŋ óaúíúati kelimedür ve
12
( ﻋﻟم ﺁدم اﻻﺳﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎH33b) òükmiyle Allah ki ism-i õÀtdur elif ve lÀm ve lÀmelif ve
hídür eger úadím olmasa pes óaøret-i èizzet 13 اﻧﻰ اﻧﺎاﷲdidügi rÀst u ãÀdıú olmaz
 ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲbunuŋ gibi fÀsıd iètiúÀddan pes elif lÀm hí ki Allah andan mürekkebdür
úadím ola tÀ 14 اﻧﻰ اﻧﺎاﷲrÀst ola bu kelime ki (N21a) elif lÀm ve lÀm elif hídür
ôÀhirÀ mürekkebdür müşÀhede olınur ve daòı be-óükm 15 ﺁدﻢ ﻋﻟﻢاﻻﺳﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎotuz iki
kelime (A72a) izÀsında vÀúiè olmışdur ki ol otuz iki kelimenüŋ kendü (M35a)
õÀtında şekl ü ãÿret ü hey’eti yoúdur müberrÀ ve münezzehdür şol cihetden ki

71. yidi olur : yididür M / óavva yigirmi bir èaded :-M
71-72. Àdem úırú altı èaded óavva yigirmi bir èaded ikisi almış yidièaded olur lafôatullah daòı
almış yedidür iki elif iki lÀm bir hí altmış yidi olur : - N
72-73. lafôatullah daòı altmış yididür iki elif iki lÀm bir hí altmış yidi olur اﻦﱠ اﷲ ﺧﻟﻖ ﺁﺪم ﻋﻟﻰ ﺼوﺮﺗﻪ
bu maènÀdur iy ùÀlib-i :-M
74. itse eyitse : eylese H / arò içinde : arġ içinde M
75. cevÀbında : - A / dise gerek : dir A, H / dise gerek sÀ’il eyitsün ki : dir sÀ’il eyitsün M
76. bunuŋ : anuŋ A / bunuŋ isminden : bundan N / itmezin : itmezüm N,M
78. baòşídedür : baòş M/ itmezin : itmezüm N
79. mevãÿf olur : mevãÿfdur H / dise : - H,M; dir N ; elbette : - H, N
80. cevÀbından : cevÀbdan A ; cevÀbında H / bÀúí : - A
81. dÿde-i siyÀhíden : dÿde ve siyÀhídür H ; dÿdeden ve siyÀhídür A ; dÿdeden ve siyÀahdan
82. eydür : - A
83. ôÀhirÀ Úur’Àn dÿde-i siyÀhídür ol dÿdenüŋ ve siyÀhinüŋ óaúíúati kelimedür : ôÀhirÀ ol ki
Úur’Àndur dÿde ve siyÀhinüŋ óaúíúati kelimedür H
85. didügi : didüài H / olmaz : olmaya A
87. úadím ola tÀ  اﻧﻰ اﻧﺎاﷲrÀst ola bu kelime ki (N21a) elif lÀm ve lÀm elif hídür : - A
89. kelimenüŋ : kelimeye A,M ; kelime ki H
90. şekl ü ãÿret ü hey’eti : şekl-i hey’eti A, H; M
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kelime-i ilÀhíye bu ôÀhir-i ãÿret elif maôhar olmışdur ve úÀyim maúÀm olmışdur
ol kelime-i ilÀhí kendü õÀtında àayr-i mer’í ve àayr-i maòsÿsídür lÀhÿtdur bu
nÀsÿt ol lÀhÿta maôhar vÀúiè (H34a) olmışdur pes vehm ile veyÀ taãavvur ile veyÀ
taóayyül ile nÀsÿtı lÀhÿtdan mücerred eylemek mümkin degildür pes bu dÿde ve
95 siyÀhí ki ôÀhir görinür ol àayr-i mer’í olan kelimenüŋ èayní ola ﻻ ﻏﻳر ﻳوم ﺗﺑدل اﻻرﺾ
16
 ﻏﻳراﻻرﺾki dÿde ve siyÀhídür ki mürekkeb olur ol maúÀmda Úur’Ànuŋ ôÀhiri
bÀùını kelÀm-ı úadím-i ilÀhí ola ve’s-selÀm 17 ﻗﺎل ﻋم اﻟﻗرأن ﺣﺟﺔﱞ ﻟﻚ أو ﻋﻟﻳكimdi
ãÀdıúü’l-úavle şöyle buyurmışdur ki Úur’Àn 18 ﺣﺟﺔﱞ ﻟك أﻮ ﻋﻟﻳكolur eger (M35b)
Úur’Ànı kendi vücÿdında müşÀhade idersen ki kelÀm mütekellimüŋ èaynı ola ve
100 daòı úalem-i úudret-i ilÀhí ile Úur’Àn yazıla mütekellimüŋ vücÿdında mektÿb u
mesùÿr müşÀhede olına èale’l-yaúín Úur’Àn  ﺣﺟﺔﱞ ﻟكolur ve eger ãÿreti Úur’Àn
oúımasa andan ãoŋra kendü vücÿdunda mektÿb u mesùÿr (N21b) müşÀhede
itmese èale’l-yaúín ( ﺣﺟﺔﱞ ﻋﻟﻳكA72b) olmaz ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲ ﻣن ذﻟﻚ و اﻟﺣﻣدﷲ رﺐ اﻠﻌﺎ ﻟﻣﻳﻦ
ﻋﺠﺐ ﻧﺑﻮد ﻜﻪ از ﻗراﻦ ﻧﺼﺑﻰ ﻧﻳﺳﺖ ﺟز ﻧﻗﺷﻰ ﻜﻪ از ﺧﺮﺷﻳﺪ ﺟز آﻮرى ﻧﻪ ﺑﻧﻴد ﭼﺷﻢ ﻧﺎﺒﻳﻧﺎ ﻋرﻮﺲ
105 ﺤﺿرﺖ ﻗران ﻧﻗﺎب اﻧآﻪ ﺑر اﻧدازﺪ آﻪ ﺪاراﻟﻣﻟﻚ اﻴﻣﺎ ﻧﺮا ﻣﺟﺮد ﺒﻴﻧد ازﻏﻮﻏﺎ

91. elif :- H
92. kendü õÀtında : - A, N, M
93. veyÀ taãavvur ile veyÀ : yÀ taãavvur ile yÀ M
94-95. pes bu dÿde ve siyÀhí ki ôÀhir görinür : buŋa ôÀhirÀ dÿde ve siyÀhí ki görinür A, N,M
95. olan : - H,M
96. mürekkeb olur : mürekkebdür H,M
97. imdi ãÀdıúü’l-úavle şöyle : şöyle A ; . imdi ãÀdıúü’l-úavle H
98.  ﺣﺟﺔﱞ ﻟك أﻮ ﻋﻟﻳك:  ﺣﺟﺔﱞ ﻟكA, N, M
99. kelÀm mütekkellemüŋ : kelÀmullah mütekellemüŋ H
100-103. olına èale’l-yaúín Úur’Àn  ﺣﺟﺔﱞ ﻟكolur ve eger ãÿreti Úur’Àn oúımasa anadan ãoŋra kendü
vücÿdında mektÿb ve mesùÿr müşÀhede itmese èale’l-yaúín  ﺣﺟﺔﱞ ﻋﻟﻳكolmaz
 ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲ ﻣن ذﻟﻚ و اﻟﺣﻣدﷲ رﺐ اﻠﻌﺎ ﻟﻣﻳﻦ: itmese èale’l-yaúín  ﺣﺟﺔﱞ ﻋﻟﻳكolur  ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲH
103.  ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲ ﻣن ذﻟﻚ و اﻟﺣﻣدﷲ رﺐ اﻠﻌﺎ ﻟﻣﻳﻦ:  ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲ ﻮ ﺑﻐﺿﻪ ﻧﺴﺘﻌﻳنM
104-105. ﻋﺠﺐ ﻧﺑﻮد ﻜﻪ از ﻗراﻦ ﻧﺼﺑﻰ ﻧﻳﺳﺖ ﺟز ﻧﻗﺷﻰ ﻜﻪ از ﺧﺮﺷﻳﺪ ﺟز آﻮرى ﻧﻪ ﺑﻧﻴد ﭼﺷﻢ ﻧﺎﺒﻳﻧﺎ ﻋرﻮﺲ ﺤﺿرﺖ
 ﻗران ﻧﻗﺎب اﻧآﻪ ﺑر اﻧدازﺪ آﻪ ﺪاراﻟﻣﻟﻚ اﻴﻣﺎ ﻧﺮا ﻣﺟﺮد ﺒﻴﻧد ازﻏﻮﻏﺎ: - A,N,M
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el-BÀbü'l-(H34b) òÀmis fí-taùbíúi vechi Àdem èalÀ sebèati ebùan
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
 ﻮ ﻗﺎل ﻋﻢ اﻟﻗرﺁﻦ ﻴﻓﺳر ﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌﺿًﺎ1 ﻗﺎلﻋﻢ اناﻟﻗرﺁﻦ ﻇﻬرا ًو ﺑﻃﻧﺎ ًو ﻟﺑﻃﻧﻪ ﺑﻃﻧﺎ ًاﻟﻰ ﺴﺑﻌﺔ ﺑﻃنiy ùÀlib-i
esrÀr-ı kelime-i ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí bilgil ki kelÀmullah iki úısmdur
biri kelÀm-ı ãÀmit ve biri kelÀm-ı nÀùıúdur kelÀm-ı ãÀmit mektÿb-ı fi’l-evrÀúdur
ve kelÀm-ı nÀùıú vech-i (M36a) Àdemdür niteki óazret-i èAlí kerremallah-ı
vechehu eyitdi  اﻧﺎ آﻼﻢ اﷲ اﻟﻧﺎﻃﻖdidi imdi niteki kelÀm-ı ãÀmitüŋ yidi baùına degin
baùını vardur kelÀm-ı nÀùıúuŋ daòı yidi baùına degin baùını vardur evvel kelÀm-ı
nÀùıúuŋ yidi baùının beyÀn úılalum baède kelÀm-ı ãÀmitüŋ daòı yidi bÀùının beyÀn
úılavuz inşÀllah taèÀlÀ ol kelÀm-ı nÀùıkuŋ vechinde ki vech-i Muóammeddür ve
vech-i èAlídür yigirmi sekiz òaùùı oúı tÀ ki Ádem ile münÀsebetüŋ ola dört kirpük
iki úaş bir saç yidi óaùùdur iki (A73a) daòı èÀrıøında iki daòı burun içinde üç daòı
iki lebde zír ü bÀlÀ (H35a) on dört óaùù olur ol on dört óarf-i muúaùùaèa ki ﺣﻢ قن
اﻟر آﻬﻳﻌص ﻄس
on dört óaùù bu on dört muúaùùaèa muúÀbilindedür ki (N22a)
sebèu’l- meåÀní andan kinÀyetdür ki  وﻟﻗد ﺁﺗﻳﻧﺎك ﺳﺑﻌﺎ ًﻣن2  اﻟﻣﺛﺎﻧﻰ واﻟﻗرأن اﻟﻌﻆﻳﻢbir vech
ile ôÀhir-i Úur’Àn kelÀm-ı nÀùıúda tamÀm oldı evvelki baùın on dört òaùù on dört
yirde úarÀr dutmışdur ki  ﻧور ﻋﻟﻲ ﻧﻮرmaènÀsı budur (M36b) bu on dört óaùù
maóalli iètibÀrı ile yigirmi sekiz óaùù olur yigirmi sekiz kelime muúÀbilinde ki
Muóammed a.s. yigirmi sekiz kelime ile píşvÀ oldı cemíè èÀleme ikinci baùın
oldur ki bu on dört óaùù-ı ilÀhínüŋ her birisi dört èanÀãırdan maòlÿúdur eyle olsa
her yidide yigirmi sekiz müşÀhede olınur niteki peyàamber a.s. buyurdı ﻳوﻢ اﻟﻗﻳﺎﻣﺔ
 ﻣﺛل اﻟﻗرأن ﻋﻟﻰ ﺻﻮرﺖ اﻟرﺟلbir yirde daòı buyurmışdur ﻧزﻞ اﷲ
3
ﻒ
ٍ  اﻟﻗرأن ﻋﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ اﺣراyaèní úıyÀmet güninde Úur’Àn Àdem ãÿretinde müşÀhede
olına dimek olur ve ikinci (H35a) óadíåüŋ maènası budur ki Óaú taèÀlÀ Úur’Ànı
inzÀl eyledi yidi óarf üzerine dimek olur üçünci baùın ol on dört òaùù òaùù-ı istivÀ
ile on altı òaùù müşÀhede (A73b) olınur ki óaøret-i risÀlet a.s. (M37a) mübÀrek
saçını iki pÀre eyledi sünnet-i İbrÀhímidür didi

4. kelime-i ilÀhí : ilÀhí H,N /bilgil ki : - A ; bil ki H / kelÀmullah : kelÀm A
5-6. kelÀm-ı nÀùıúdur kelÀm-ı ãÀmit mektÿb-ı fi’l-evrÀúdur ve kelÀm-ı nÀùıú vech-i Àdemdür :
kelÀm-ı nÀùıú vech-i Àdemdür A
7. kerremallah vechehu :-M /eyitdi : eydür H/ didi : - A, H
8. degin : dek A / kelÀm-ı nÀùıúuŋ daòı yidi baùına degin baùını vardur : - N, M
9. beyÀn úılalum : beyÀn úılam A ; beyÀn idelüm H / úılavüz : úılalum N
10. inşÀllah teèÀlÀ : inşÀllah M
12. úaş : ebrÿ H
14. óarf-i muúaùùaèa : muúaùùaèa A, H / on dört óaùù bu on dört muúaùùaèa muúÀbilindedür :
muúÀbilindedür H, N, M
15. ki sebèü’l- meåÀní andan kinÀyetdür ki  وﻟﻗد ﺁﺗﻳﻧﺎك ﺳﺑﻌًﺎ: -M
16-17. evvelki baùın : baùın-ı evvel A
17. òaùù on dört yirde : maóalde A / yigirmi sekiz óaùù : yigirmi sekiz H
20. ikinci baùın : baùın-ı åÀni A
21. niteki : nitekim N
22. bir yirde daòı buyurmışdur : - A ; yirde daòı buyurır ki H
23. úıyÀmet güninde : úıyÀmetde N
24. dimek olur : - N, M / ve ikinci óadíåüŋ maènası budur ki : ve daòı A
24. üçünci baùın : bÀùın-ı åÀliå A
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4

 ﻋﻳﺳﻲاﷲ ان ﻳﺎﺗﻰ ﺑﺎﻟﻓﺗﺢ5 اﻟم ﻧﺷرح ﻟﻚ ﺻدرﻚ6 اﻦ رﺑﻰ ﻋﻟﻰ ﺻراﻃ ٍ ﻣﺳﺗﻗﻳﻢ7ﻮاﺗﺑﻊ ﻣﻟﺔ اﺑراهﻳﻢ ﺣﻧﻳﻔﺎ
 ﻮاﺷرﻗﺖ اﻻرﺾ ﺑﻧﻮر رﺑﻬﺎyaèní Muóammed a.s. yidi (N22b) saùrı sekiz saùr eyledi tÀ
ki vech-i Àdemi göstere dördinci baùın bu on altı òaùù on altı maóalde úarÀr
dutmışdur otuz iki òaùù-ı ilÀhí olur bişinci baùın her sekizi èanÀãıra øarb itseŋ otuz
iki olur otuz iki nuùú-ı Àdem muúÀbilinde ki cemièü’n-nesne-i muòtelifÀnuŋ
(H36a) aãlı otuz iki kelimedür ki Mehdí zamÀnında cemíè diller bir ola didükleri
bu maènÀya ola altıncı baùın on altı aú òaùùdur ki biri cebhe-i òaùù-ı istivÀ
üzerindedür bir òaùù daòı úaşla kirpük aralıàı bir òaùù daòı aşaàa kirpük altında
göz óaddinde bir òaùù daòı (M37b) göz óaddinden aşaàa kim aŋa óadd dirler bir
òaùù daòı burun üstünde bir òaùù daòı aşaàa burun ucına yaúın iki òaùù daòı iki
lebden òaùù-ı istivÀ üzerinde sekiz òaùù olur vechinüŋ bir ùarafında sekiz ve sekiz
òaùù bir ùarafında daòı on altı òaùù olur on altı úara òaùù ve on altı aú òaùù otuz iki
òaùù müşÀhede olınur otuz iki òaùù nuùú-ı Àdem muúÀbilinde ki اﻟآﻼﻢ ﺻﻓﺖ اﻟﻣﺗآﻟﻢ
maènÀsı muóaúúaú oldı (H36b)Óaú taèÀlÀ ﻮﺠﻌﻟﻧﺎ اﻟﻟﻳﻞ ﻮاﻟﻧﻬﺎر ﺁﻳﺗﻳن ﻓﻣﺣﻮﻧﺎ ﺁﻳﺔ اﻟﻟﻳﻞ ﻮﺠﻌﻠﻧﺎ
9
ﻼ
ً ﺁﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎر ﻣﺑﺻﻳرة ً ﻟﺘﺑﺗﻐﻮا ﻓﻀﻼ ًﻤن رﺑآﻢ ﻮﻟﺗﻌﻟﻣﻮا ﻋﺪداﻟﺴﻧﻳﻦ ﻮاﻟﺣﺴﺎﺐ ﻮﻜل ﺷﺊ ٍ ﻓﺿﻟﻧﺎﻩ ﺘﻔﺻﻳ
(A74a) yaèní Óaú taèÀlÀ eydür leyl ü nehÀrı iki èalÀmet úılduú Àyetü’l-leyli
(M38a) maóv itdük Àyetü’l-nehÀrı mubaããır itdük tÀ ki rabbiŋüzden faølı ùaleb
itmek içün daòı yıllaruŋ èadedince ve óisÀbını bilmek içün yidinci baùını oldur ki
bu on altı aú òaùùuŋ her sekizin dört èanÀãıra øarb itseŋ (N23a) vech-i Àdem
görine kitÀb-ı nÀùıúuŋ yidi baùını daòı tamÀm oldı ve’s-selÀm ﺑﺴﻢاﷲ اﻟرﺣﻣﻦ اﻟر
 ﻮ ﻗﺎل ﻋﻢ اﻟﻗرﺁﻦ ﻴﻓﺳر ﺑﻌﺿﻪ10ﺣﻳﻢ ﻗﺎلﻋﻢ ان اﻟﻗرﺁﻦ ﻇﻬرا ً و ﺑﻃﻧﺎ ًو ﻟﺑﻃﻧﻪ ﺑﻃﻧﺎ ً اﻟﻰ ﺴﺑﻌﺔ ﺑﻃن
 ﺑﻌﺿﺎ ًﻋﻟﻰ ﻣن اﺗﺑﻊ اﻟﻬدىiy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí bil ki
8

30

35

40

45

29. sekiz saùr : sekiz A, H / tÀ ki : tamam ki : H
30. dördünci baùın : baùın-ı rÀbiè A
31. dutmışdur : ùutmışdur H / olur : - H / beşinci baùın : baùın-ı òÀmisde A
32. muúÀbilinde : muúÀbelesinde H
32-33. nuùú-ı Àdem muúÀbilinde ki cemièü’n-nesne-i muòtelifÀnuŋ aãlı otuz iki :-M
34. bu maènÀya ola : budur M ; bu maènÀ ola A, N / altıncı baùın : baùın-ı sÀdis A/ on altı : altı H /
aú : aà N / bir cebhe òaùù-ı istivÀ üzerindedür : biri çehredür òaùù-ı istivÀ üzerinde vaúiè olmışdur H
35. kirpük : kirpüküŋ N
37-38. bir òaùù daòı burun üstünde bir òaùù daòı aşaàa burun ucına yaúın iki òaùù daòı iki lebden : A ; bir òaùù daòı burun ucına yaúın iki dört òaùù daòı iki lebinden N
38-39. ve sekiz òaùù bir ùarafında : - A, N, M
39. ve on altı aú òaùù : - H / aú : aà N
40. òaùù nuùú-ı Àdem : nuùú-ı Àdem H
41. Óaú taèÀlÀ : úavle taèÀlÀ N
43-45. yaèní Óaú teèÀlÀ aydur leyl ü nehÀrı iki èÀlÀmet úılduú Àyetü’l-leyli maóv itdük Àyetü’lnehÀrı mubaããır itdük tÀ ki rabbiŋüzden faølı ùaleb itmek içün daòı yıllaruŋ èadedince ve óisÀbını
bilmek içün : - A, N ; mubaããır itdük tÀ ki : úoduú óattÀ M
45. itmek içün daòı yıllaruŋ èadedince ve óisÀbını bilmek içün : itmege tebãıra olmaġçün M
46. aú :-M ; aà N / dört :-M
47. ve’s-selÀm : - H, N, M
48-49.  ىدﻬﻟا ﻊﺑﺗا نﻣ ﻰﻟﻋًﺎﺿﻌﺑ ﻪﺿﻌﺑ رﺳﻓﻴ ﻦﺁرﻗﻟا ﻢﻋ لﺎﻗ ﻮ: - H, N, M
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50 Úur’Ànuŋ (H37a) daòı yidi baùına degin baùını vardur didi evvel bil ki Úur’Àn
yigirmi sekiz óarfdür ki aãldur bu yigirmi sekiz óarfüŋ evvel óarfi elifdür ez-rÿy-ı
ôÀhir elifüŋ maènÀsı kenÀr dimek olur baùın-ı åÀníde elif èibÀretdür üç óarfden ki
 ا ﻞ ﻒelif Allahdandur lÀm laùífdendür fí faøldandur baùın-ı åÀliåde bu elif ôuhÿr
cihetinden mürekkeb (M38b) olur èanÀãır-ı erbaèdan ki òÀk u Àb bÀd u
55 Àteşdür ki 11  ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻟﻗﻧﺎآﻢ و ﻓﻳﻬﺎ ﻧﻌﻳدﻜﻢ و ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺧرﺟﻜﻢ ﺘﺎرة ًاﺧرىyaèní Óaú taèÀlÀ sizi dört
èanaãırdan òalú itdüm yine oŋa èavdet idersiz yine çıúarıruz dir vaútÀ ki elifi
èanaãıra øarb itseŋ ol üç óarf on iki óarf olur ki sÀèat-ı leyl ü nehÀr öyle
vÀúiè (A74b) olmışdur ve daòı felekü’l-burÿcuŋ on iki burcı anuŋ èadedince
vÀúiè olmışdur 12 ﺗﺑﺎرك اﻟذى ﺟﻌل ﻓﻲاﻟﺴﻣﺎﺀ ﺒرﻮﺟﺎyaèní èaôím oldı şol Allah ki semÀda
60 burclar úıldı 13( ﻋﻧداﷲ اﺛﻧﻲ ﻋﺸر ﺷﻬرا ﻔﻰ آﺗﺎﺐ اﷲH37b)  ان ﻋدﺖ اﻟﺷﻬورdaòı eydür ki
eyledüŋ èadedi èindallah on iki aydur kitÀbullahda 14 ﻋﻳﻧﺎ ﻗد ﻋﻟﻢ ﻜل اﻧﺎﺲ ﻣﺷرﺑﻬﻢÀyet-i
diger 15ﻔﻗﻟﻧﺎ اﺿرﺐ ﺑﻌﺻﺎﻚ اﻟﺣﺟر ﻔﺎ ﻧﻓﺟرﺖ ﻣﻧﻪ اﺛﻧﺗﺎ ﻋﺷرة ﻋﻳﻧﺎ ﻗد ﻋﻟﻢ ﻜل اﻧﺎﺲ ﻣﺷرﺑﻬﻢ
biz eyitdük yÀ MÿsÀ èaãÀ ki (M39a) ur óacere tÀ andan on iki èayn aúa baède insÀn
òōd meşrebin bilür ki ol on iki èaynuŋ úanúısından içe baùın-ı rÀbiède elif óisÀb-ı
65 cümlede birdür ve lÀm otuzdur bir daòı elifüŋ ve lÀmuŋ müsemmÀsı otuz iki olur
bir daòı fí seksendür vaútÀ ki otuz iki èadedi seksen èadede øamm itseŋ yüz on iki
èaded olur lÀmuŋ müsemmÀsı otuz iki olur  ﻋﻟﻰ ﺻورﺗﻪ اﻟﻗﺎﻒ واﻟﻳﺎﺀ واﻟﺑﺎﺀdört kez
(N23b) yigirmi sekiz èaded olur ki vech-i Àdem vech-i óavva vech-i Muóammed
müşÀhede olınur ki òaøret-i risÀlet a.s. eyitdi 16ﻒ واﺣ ٍد
ٍ  اﻗرا اﻟﻗرأن ﻋﻟﻰ ﺣرmaènÀsı bu
70 ola baùın-ı òÀmisde elif èadedi neden ki dört kez yigirmi sekiz èaded ôÀhir olur ki

50. daòı : - H, N
51. óarfüŋ evvel óarfi : óarfdür ki evvel M; óarfüŋ evvel óarfi : óarfüŋ evveli A, H
52. óarfden : óarfdür N
53. faøldandur : faølındandur M
54. mürekkeb olur : mürekkebdür N
53-54. òÀk u Àb bÀd u Àteşdür : òÀk bÀd Àteşdür M
55-56. yaèni Óaú taèÀlÀ sizi dört èanaãırdan òalú itdüm yine oŋa èavdet idersiz yine çıúarıruz dir
: - A, N ,M
56. elifi : -A, N, M
57. ol : - N / on iki óarf olur : on iki olur M
59-60. yaèní èaôìm oldı şol Allah ki semÀda burclar úıldı 17 ﻔﻰ آﺗﺎﺐ اﷲ: -A,H,N
60-61. daòı eydür ki eyledüŋ èadedi èindallah on iki aydur kitÀbullahda :-A,H,N
61-62. 18 ﻋﻳﻧﺎ ﻗد ﻋﻟﻢ ﻜل اﻧﺎﺲ ﻣﺷرﺑﻬﻢÀyet-i diger .-M
61-62. Àyet-i diger  ﻔﻗﻟﻧﺎ اﺿرﺐ ﺑﻌﺻﺎﻚ اﻟﺣﺟر ﻔﺎ ﻧﻓﺟرﺖ ﻣﻧﻪ اﺛﻧﺗﻰ ﻋﺷر ﻋﻳﻧﺎ ﻗد ﻋﻟﻢ ﻜل اﻧﺎﺲ ﻣﺷرﺑﻬﻢ: - H, N
63-64. biz eyitdük yÀ MÿsÀ èaãÀ ki ur óacere tÀ andan on iki èayn aúa baède insÀn òōd meşrebin
bilür ki ol on iki èaynuŋ úanúısından içe :-A,H,N
66. bir daòı :-M / otuz iki èadedi seksen èadede : seksanı otuz ikiye N
66-67.yüz on iki èaded olur : yüz on iki olur N
67. lÀmuŋ müsemmÀsı otuz iki olur : - A, H, M
68. vech-i Àdem vech-i óavva vech-i Muóammed : vech-i Àdem vech-i Muóammed H,M ; vech-i
Àdem vech-i óavva N
69.  واﺣ ٍد: - A ;M
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vech-i Àdem ve vech-i òÀtem müşÀhede olınur bir vech ile daòı elif èadedinden ki
(M39b) dört kez yigirmi sekiz èaded ôÀhir olur vücÿd-ı Àdemüŋ vechinde yigirmi
sekiz saùr (H38a) mesùÿrdur ki 19 واﻟﻃور و آﺗﺎﺐ ٍﻣﺳﻃور ٍﻓﻰ رﻖ ٍﻣﻧﺷو ٍرvaútÀ ki èanÀãıra
øarb itseŋ dört kez yigirmi sekiz olur èalÀ-ãÿret elif ki ãalÀt-ı óaøar on yidi ve
75 ãalÀt-ı sefer on bir yigirmi sekiz olur yigirmi sekiz ùavÀf-ı beytullahu’l-óarÀm ve
daòı yigirmi sekiz menÀzil-i úamer ki 20 واﻟﻗﻣر ﻗﺪرﻧﺎﻩ ﻣﻧﺎزلbaùın-ı sÀdisde elif üç
óarfdür elif lÀm fídür manãıbü’l-mecmÿè-ı óisÀb-ı cümlede yüz on bir èadeddür üç
(A75a) daòı nefs-i óarÿf yüz on dört èaded olur Úur’Ànuŋ sÿreleri yüz on dört
sÿredür anuŋ èadedince tecellí eylemişdür bir vech ile daòı اﻗرا اﻟﻗرأن ﻋﻟﻰ
80 21 ﺣرﻒ ٍ واﺣ ٍدmaènÀsı ôÀhir oldı baùın-ı sÀbiède budur ki elifden òayme-i míèÀd sırrı
daòı görinür şöyle ki elif yüz on dört èaded olur yüz èadedi òayme-i míèÀduŋ ùınÀb
(M40a) èadeddür (H38b) ki elli bir ùarafında ve daòı elli bir tarafında ki 22ﻳﺳﻃرون
 واﻟﻗﻟﻢ وﻣﺎvücÿd-ı Àdemdür ve on dört daòı vech-i Àdemden kinÀyetdür ki (N24a)
Àdemüŋ vechinde mesùÿrdur ki 23 واﻟﻃور وآﺗﺎﺐ ٍﻣﺳﻃور ٍ ﻓﻰ رﻖ ٍﻣﻧﺷو ٍرyigirmi sekiz
85 òarfüŋ birisi mutaøøammındur yigirmi yidisini bir òarfde beyÀn itdük yidi baùına
degin واﻟﺑﺎﻗﻰ ﻋﻟﻰ هذا ﻟﻗﻳﺎﺲ واﻟﺴﻼﻢ اﻟﻮاﺻل ﻳآﻔﻳﻪ اﻻﻳﺷﺎرﺖ ﻮاﻟذي
ﻔﻬﻢ ﻟﻪ اﻟﺑﻳﺎن

71-72. bir vech ile daòı elif èadedinden ki dört kez yigirmi sekiz èaded ôÀhir olur vücÿd-ı Àdemüŋ
vechinde : - A
72-73. vechinde yigirmi sekiz saùr : yigirmi sekiz saùr vechinde H
73. kiٍ  واﻟﻃور و آﺗﺎﺐ ٍﻣﺳﻃور ٍﻓﻰ رﻖ ٍﻣﻧﺷور: - A, N, M
75.yigirmi sekiz : - A ; yigirmi sekiz ùavÀf-ı beytullahu’l-iórÀm : - N
75-76. beytullahu’l-óarÀm : beytü’l-óarÀm M
78-79. yüz on dört sÿredür : yüz on dörtdür N, M
80. ٍ  واﺣد: - A, M /ٍ  واﺣد, اﻗرا: - H
81. èaded olur : èadeddür A, N, M
82. ùınÀb èadeddür : ùınÀbıdur N
83-78. vech-i Àdemden kinÀyetdür ki Àdemüŋ vechinde : vech-i óavva vech-i Àdemde
84. mesùÿrdur : mektÿbdur N

108

1

Feyz-i Kâşânî, Tefsîru’s-sâfî, I, 28, 52.
15/Hicr: 87.
3
el-Buhârî, Sahîh, K.Husûmât,4; Müslîm, Sahîh, K. Mûsâfirîn,264.
4
5/Mâide: 52.
5
94/İnşirâh: 1.
6
11/Hûd: 56.
7
16/Nahl: 123.
8
39/Zümer: 69.
9
17/İsrâ: 12.
10
Feyz-i Kâşânî, Tefsîru’s-sâfî, I, 28, 52.
11
20/Tâhâ: 55.
12
25/Furkân: 61.
13
9/Tevbe: 36.
14
7/A’râf: 160.
15
2/Bakara: 60.
16
Müslîm, Sahîh, K.Mûsâfirîn, 273-274; en-Nesâî,es-Sûnen, K.İftitâh,37.
17
9/Tevbe: 36.
18
7/A’râf: 160.
19
52/Tûr: 3.
20
36/Yâsîn: 39.
21
Müslîm, Sahîh, K.Mûsâfirîn, 273-274; en-Nesâî,es-Sûnen, K.İftitâh,37.
22
68/Kalem: 1.
23
52/Tûr: 3.
2

109

1 el-BÀbü’s-sÀdis fí sırrı òalúi’s-semavÀt ve’l-arø fí sitteti eyyÀm ve sırrı òaymeti’lmíèÀd ve sırrı dabbeti’l-arø
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
 ﺗﺑﺎرﻚ اﺴﻢ رﺑﻚ ذﻮاﻟﺠﻼﻞ ﻮاﻻآراﻢ2( ﻔﻗﻞ اﺴﻟﻣﺖ ﻮﺟﻬﻰ ﷲA75b) mecmÿè (M41a)* eşyÀ ve
5 semavÀt ve melÀ'ike ùÀ'ifedür vesÀirdür merkez-i òÀke bu mecmÿè vech-i insÀnuŋ
èÀşıúıdur ve daòı òÀk èÀlemine secde eylediler bu mecmÿèuŋ (H39a) sücÿdına
sebeb vech-i Àdemdür ki  راﻳﺖ رﺑﻲ ﻓﻰ ﺻﻮرﺖ اﻣر ٍد3ﺧﻟق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁدﻢ ﻋﻟﻰ ﺻورﺖ اﻟرﺣﻣن
4
ﻃ
ٍ  ﻗﻃemredüŋ vechindeki yidi saùr yigirmi sekiz kelimenüŋ èilmidür òaùù-ı istivÀ
ile otuz iki kelimenüŋ èilmidür bu yigirmi sekiz ve otuz iki kelimenüŋ õÀt-ı
10 úadímdür ki fi'l-óaúíúat bir nÿrdur ki teèaddid muòÀricden peydÀ olur Óaú
taèÀlÀ eydür 5ﺊ
ٍ  و رﺣﻣﺗﻰ وﺳﻌﺖ آلﱠ ﺷ6 ﻜﺗﺐ رﺑآم ﻋﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟرﺣﻣﺔyaèní Allah taèÀlÀ
kendü nefsi üzerine raómet yazdı yaèní mièrÀc gicesi peyàambere emred
ãÿretinde görindi (M41b) emredüŋ yidi kitÀbetinden (N24b) yigirmi sekiz ve
otuz iki kelimenüŋ ièlÀmı ôÀhir oldı 7 وﺳﻊ آرﺳﻳﻪ اﻟﺴﻣواﺖ واﻻرﺾyidi kitÀbet-i
15 vech-i emred kürsí-i óaúdur ki yigirmi sekiz ve otuz iki kelimenüŋ ôuhÿrı andan
oldı semavÀtuŋ ve arøuŋ melÀkÿti yigirmi sekiz ve otuz iki kelimedür pes
mecmÿè-ı eşyÀ ve yirler ve gökler kürsiye ãıàdı (H39b) gÀh yidi saùr ve gÀh sekiz
saùr òaùù-ı istivÀ ile müşÀhede olınur tÀ  ﻗﺎﺋﻣﺎ ًﺑﺎﻟﻗﺳﻂki yigirmi sekiz saùr ola anuŋ
õÀtınuŋ yigirmi sekiz ve otuz iki kelimesi dükeli eşyÀya irişmişdür رﺑﻧﺎ وﺳﻌﺖ
20  واﻟذﻳﻦ ﻳﺗﺑﻌون8 ﻓﺴﺄ آﺗﺑﻬﺎ ﻠﻟذﻳﻦ ﻳﺗﻗوﻦ9ﺊ
ٍ  و رﺣﻣﺗﻰ وﺳﻌﺖ آلﱠ ﺷ10آلﱠ ﺷﺊ ٍ و رﺣﻣﺖ ً وﻋﻟﻣًﺎ
11
( واﻻﻧﺟﻳلA76a) اﻟﺳﺮول اﻟﻧﺑﻰ اﻻﻣﻰ اﻟذﻳﻦ ﻳﺟدوﻧﻪ ﻣآﺗوﺑﺎ ًﻋﻧدهﻢ ﻓﻰ اﻟﺗوراة
eger sÀ'íl
(M42a) su'Àl eylese ki Muóammed a.s. TevrÀtda nice bolar çün ôÀhir ismi gelmedi
dise cevÀb budur ki MÿsÀ a.s. TevrÀtda eyitmişdür ki asmÀnı ve zemini ve
mecmÿè-ı eşyÀyı Óaú taèÀlÀ altı günde yaratdı ve altı günde tamÀm eyledi bu

* M40b'de istinsah edilen bölümler müstensih tarafından çizilmiştir.
5-6. merekez-i òÀke bu mecmÿèvech-i insÀnuŋ èÀşıúıdur : merekez-i òÀke bu mecmÿè insÀnuŋ
èÀşıúıdur : A
6. secde eylediler : secde eylerler N / eylediler : - H
7.ٍ  رﺑﻲ ﻓﻰ ﺻﻮرﺖ اﻣرد ٍﻗﻃﻃ:  رﺑﻰ ﻟﻳﻟﺖ اﻟﻣﻌراج ﻓﻰ ﺻورﺖA
8. emredüŋ vechindeki yidi saùr : emred vechinüŋ yidi saùrı N
8-9. òaùù-ı istivÀ ile otuz iki kelimenüŋ èilmidür : - H
11.  رﺑآم: - H, M
12. mièrÀc gicesi peyàambere : peyàamber mièrÀc gicesinde N
13. görindi : gözügdügi M/ kitÀbetinden : kitÀbetdür N
13-14. yigirmi sekiz ve otuz iki kelimenüŋ ièlÀmı :yigirmi sekiz ve otuz ikinüŋ èilmi : A ;
yigirmi sekiz kelimenüŋ ve otuz iki kelimenüŋ ièlÀmı H; yigirmi sekiz kelimenüŋ vi otuz iki
kelimenüŋ ièlÀmı M
14-15. yidi kitÀbet-i vech-i emred : emredüŋ vechindeki yidi kitÀbet M
15. otuz iki kelimenüŋ ôuhÿrı : otuz ikinüŋ ôuhÿrın M/
16. oldı : buldı H ; aldı M
18. saùr ola : ola M
19. dükeli : be-külli
22. bolar : bulalar M
24. yaratdı : yaratmışdur H
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25 güvÀhdur Muóammed üzerne TevrÀtda geldügine eger Yehÿda eyide ki ne delílle
cevÀb oldur ki mÀlÀ-kelÀm asmÀn (H40a) u zemín òilúatinden öŋdin gice ve
gündüz yoúdı gice ve gündüz asmÀndan ve zemínden ôuhÿr buldı pes nÀçÀr altı
gün ile altı gice miúdarında yaratmış ola (N25a) imdi ikiden òÀlí degildür ﻓﻰ ﺴﺘﺔ
 اﻳﺎمdidi altı gün ile altı gice miúdÀrı ola yÀòÿd altı gün miúdÀrı ola gicesiz şol
30 taúdír üzerne ki şeş şabÀn rÿz dimiş ola miúdÀrı dört kez yigirmi sekiz (M42b) ve
bir kez otuz iki sÀèat ola ki 12 اناﷲ ﻋﻧدﻩ ﻋﻟﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔòilúat-i Àdemdür be-óükm-i
TevrÀt 13 ﻮﻋﻟم ﺁدم اﻻﺴﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎÀdemüŋ vech-i òilúati yigirmi sekiz kitÀbetdür
(H40b) yigirmi sekiz kelime-i Muóammedí muúÀbilinde gelmişdür tÀ ki òaùù-ı
istivÀya yol bulasın otuz iki kelimenüŋ èilmi ôÀhir ola ki Àdeme gelmişdür ve daòı
35 óaøret-i risÀletüŋ vechi otuz iki kelime muúÀbilinde maólÿúdur (A76b) ve hem
yigirmi sekiz kelime muúÀbilinde maòlÿúdur ki Óaú taèÀlÀ yigirmi sekiz kelime
ile mütekillim oldı ve daòı MÿsÀ a.s. her çend ki maòlÿúdur yigirmi sekiz ve
otuz iki kelime üzerine ki 14 اﻦ اﺳﺗﻗر ﻣآﺎﻧﻪ ﻓﺴوﻒ ﺗراﻧﻰammÀ óaøret-i èizzet MÿsÀya
ôÀhirÀ yigirmi sekiz kelime ile söz söylemedi ammÀ yigirmi iki kelime ile söyledi
40 imdi TevrÀtda gelmişdür ki Óaú taèÀlÀ gökleri ve yerleri altı günde yaratdı
(M43a) vaútÀ ki yekşenbeden ãayasın cumaè ile altı gün tamÀm olur vaútÀ ki
şenbeyi ziyÀde úılasın ol altı gün üzerine ki òilúat-i eşyÀ andan olmışdur yidi gün
olur şenbe Yehÿda (H41a) iètiúÀdı üzerine istirÀóat günidür ol yidi gün gicesiyle
altı kez yigirmi sekiz sÀèat olur ki òaôøret-i risÀletüŋ (N25b) yigirmi sekiz
45 kelimesi muúÀbilinde olur ve daòı mecmÿè-ı eşyÀ şeş cihet üzernedür tÀ ki
eşyÀnuŋ her ciheti yigirmi sekiz sÀèata muúÀbil ola pes اﻟذﻳﻦ ﻳﺟدوﻧﻪ ﻣآﺗوﺑﺎ ًﻋﻧدهﻢ ﻓﻰ
15
 اﻟﺗوراةrÀst oldı bu sırrı fehm itmeyen Yehÿda oldı eger Yehÿda TevrÀtuŋ sırrını
fehm ü idrÀk ide idi (A77a) elbette Muóammede imÀn getirür idi ki òayme-i
míèÀd ki úıble-i MÿsÀdur Ádem ve Muóammed miåÀlidür eger maúãÿd ol altı

26. oldur : budur A
27. yoúdı : yoġdı M / ôuhÿr buldı : ôÀhir olur A, H ; ôÀhir oldı M
27-28. altın gün ile altı gice : altı gün ile gice A
30. yigirmi sekiz : yigirmi sekiz sÀèat H
33. gelmişdür tÀ ki : gelmişdür ve daòı tÀ ki N
34. ve daòı : - H ; ve A
35-36. ve hem yigirmi sekiz kelime muúÀbilinde maòlÿúdur : - N
37. oldı : eyledi A
38. ammÀ óaøret-i èizzet MÿsÀya ôÀhirÀ : - A / óaøret-i èizzet : óaøret-i aóadiyyet M
39. söz söylemedi : söylemedi M/ yigirmi iki kelime : yigirmi iki - A
40. Óaú taèÀlÀ : Óaú M /gökleri ve yerleri : gögi yeri A ; gökleri N
41. vaútÀ ki yekşenbeden ãayasın cumaè ile altı gün tamÀm olur :-M / cumaè ile altı gün tamÀm
olur : cumaè ile altı gün olur H ; altı gün tamÀm olur N
43. ol yidi gün gicesiyle : - A ; gicesiyle :- N,M
45. muúÀbilinde olur : muúÀbilindedür A, H, M / üzernedür : üzerne H
46. yigirmi sekiz sÀèata muúÀbil ola : yigirmi sekiz sÀèat muúÀbilinde ola H
47-48. sırrını fehm ü idrÀk ide idi : sırrına ereydi A
48. Muóammede : risÀlet óaøretine A / getirür idi : getüre idi A, N
49. Muóammed : ÒÀtem H / miåÀlidür eger maúãÿd ol altı :-M
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50 günden ve yidinci günden hemÀn gün olırsa gicesüz ki zamÀn òilúat-i eşyÀdur üç
kez yigirmi sekiz sÀèat olur yigirmi sekiz kelime-i Muóammed èadedince pes
16
( اﻟﺗوراةM43b) ( ﻣآﺗوﺑﺎ ً ﻋﻧدهﻢ ﻓﻰH41b)  اﻟذﻳﻦ ﻳﺟدوﻧﻪrast ola sünnet-i eyyÀm úayd
itdüginden Muóammed a.s. TevrÀtda bulınmış oldı imdi Yehÿduŋ perestişi ve
namÀzı dürüst degildür tÀ vechini Beytü'l-muúaddese eylemeyince ve óadiå-i resÿl
55 ile åÀbit oldı ki Beytü'l-muúaddes maúÀm-ı ôahr-ı Àdemdür ki óaøret-i risÀlet a.s.
evvel mübÀrek vechini Beytü'l-muúaddese muúÀbil eyleyüp perestiş eyledi vaútÀ
ki 17 ﻓول وﺟﻬك ﺷﻂر اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣرامÀyeti geldi bu Àyet geldüginden ãoŋra mübÀrek
vechini ùaraf-ı Kaèbeye teveccüh eyledi òaøret-i èizzet MÿsÀ peyàambere buyurdı
ki ol mevøiède bir òayme eyle ol òaymeye yüz ùınÀb eyle didi (N26a) her ùarafında
60 elli ùınÀb (H42a) olsun didi bu daòı Muóammed resÿlullahuŋ miãÀlidür ki yigirmi
sekiz kelime-i (M44a) Muóammedínüŋ yigirmi iki noúùası vardur elli olur (A77b)
anuŋçün òilkat-i Àdemüŋ dest-i rÀstı ve pÀy-ı rÀstı yigirmi sekiz bend oldı yigirmi
sekiz kelime-i Muóammed muúÀbilinde ki yigirmi iki noúùa ile elli olur Úur'Àn
èibÀretdür yigirmi sekiz òarfle yigirmi iki noúùadan baèdezÀn ol òaymenüŋ bir
65 ùarafı daòı elli ùınÀb oldı òilúat-i Àdemüŋ dest-i çepi ve pÀy-ı çepi yigirmi sekiz
bend oldı yigirmi sekiz kelime-i Muóammed muúÀbilinde ki ol yigirmi sekiz
kelime òaøret-i risÀletüŋ èilmidür ki elli şuúúa olur her kimse ki bu sırrı bildi
kelime-i èilmiyye-i nÿrÀniye oldı Muóammedüŋ èalemi dibinde úopdı ve her
kimse ki bilmedi kelime-i cehliyye ve ôulmÀniyye oldı lÀ-büdd ol şeyùÀnuŋ èalemi
70 dibinde úopdı pes bu òaymeyi ki MÿsÀ a.s. (H42b) bünyÀd eyledi vücÿd-ı
Àdemden kinÀyet oldı (M44b) ammÀ ùınÀb iki elli oldı ki yüz ùınÀbdur òaøret-i
risÀletüŋ yigirmi sekiz kelimesinüŋ inbisÀùı ki esmÀsıdur yitmiş ikidür ve
müsemmÀsı yigirmi sekizdür yüz olduġı budur 18 ﻖ ﻮاﻟﻗران اﻟﻣﺟﻳد/ ﻋﻟﻰ ﺼﻮرﺖ اﻟﻗﺎﻒ
ki insÀnuŋ vücÿdı Muóammedüŋ yigirmi sekiz kelimesinden èibÀretdür ve daòı

50-51. günden ve yidinci günden hemÀn gün olırsa gicesüz ki zamÀn òilúat-i eşyÀdur üç kez
yigirmi sekiz sÀèat olur yigirmi sekiz kelime-i Muóammed:-M ; ve yidinci günden : - H
52.  اﻟذﻳﻦ: - A
53-54. perestişi ve namÀzı : ãalÀtı ve perestişi N
56. evvel : - A
57. geldi : gelmedin N, gelmedi M
61. kelime-i Muóammedínüŋ : kelimenüŋ H
65. dest-i çepi ve pÀy-ı çepi : ãol ùarafında ve eli ayaàı A ; dest ü pÀy-ı çepi M
67. şuúúa olur : şuúúadur A, N ; şuúúa oldı M
67-68. her kimse ki bu sırrı bildi kelime-i èilmiye-i nÿrÀniye oldı : -M
68. kelime-i èilmiye-i nÿrÀniye oldı : - A ; kelime-i nÿrÀniye-i èilmiye H / dibinde úopdı : altında
oldı A
69. ol şeyùÀnuŋ : ol şeyùÀn A, N ; şeyùÀn M
70. pes bu òaymeyi : ammÀ pes òaymeyi N
71. kinÀyet oldı : kinÀyetdür N,M / ki yüz ùınÀbdur : - A
72-74. kelimesinüŋ inbisÀùı ki esmÀsıdur yetmiş ikidür ve müsemmÀsı yigirmi sekizdür yüz olduġı
budur  ﻖ ﻮاﻟﻗران اﻟﻣﺟﻳد/ ﻋﻟﻰ ﺼﻮرﺖ اﻟﻗﺎﻒki insÀnuŋ vücÿdı Muóammedüŋ yigirmi sekiz kelimesinden
èibÀretdür ve daòı : kelimesinden èibÀret oldı andan ãoŋra A ; ki insÀnuŋ vücÿdı Muóammedüŋ
yigirmi sekiz kelimesinden èibÀretdür : - N,M ; yüz olduġı budur : yüz olur : M
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80

85

90

95

òaøret-i èizzet buyurdı ki ol òaymeyi on bir şuúúe eyle didi şöyle ki òaøret-i
risÀletüŋ ãalÀt-ı seferisi on bir rekèatdur ol on bir şuúúanuŋ miåÀlidür ve daòı
òaøret-i (A78a) èizzet buyurdı ki her şuúúanuŋ ùÿlı yigirmi sekiz arş ola yaèní
(N26b) her kelime kendü õÀtında yigirmi sekiz kelimedür dimek olur اﻗروا اﻟﻗرأن
19
ﻒ ﻮاﺣ ٍد
ٍ  ﻋﻟﻰ ﺣرtevóíd beyÀnından ötüri gelmişdür ve her şuúúanuŋ eni dört arş
olsun (H43a) didi tÀ kinÀyet ola yigirmi sekiz kelime-i Muóammedíden ve otuz
iki kelime-i Àdemden pes ol (M45a) òayme Àdem òilúatinden kinÀyet oldı MÿsÀ
a.s. eyitdi ki  اﺑدا ﻻﺑدﻴﻦbu òaymeye teveccüh idüŋ didi ol Àdem vücÿdından kinÀyet
oldı ki òaøret-i risÀlet a.s. keşfle maèlÿm eyledi ki Beytü'l-muúaddes maúÀm-ı
ôahr-ı Àdemdür ve beytü'l-óarÀm maúam-ı vech-i Àdemdür pes ôahrda yigirmi
sekiz ve otuz iki kelime-i ilÀhí ôÀhir degildür vechinde ôÀhirdür andan ötüri
Muóammed a.s. maúÀm-ı veche teveccüh eyledi Yehÿdiler cemÀèati şöyle
ôannetdiler ki Muóammed a.s. úıbleyi taòríf itdi óÀl budur ki Muóammed a.s.
úıbleyi taòríf itmedi ezelden ebede degin úıble Ádem ve Muóammed miãÀlidür
pes 20 ﻳﺟدوﻧﻪ ﻣآﺗوﺑﺎ ً ﻋﻧدهﻢ ﻓﻰ اﻟﺗورﻳﺔrÀst oldı andan ãoŋra elvÀó u TevrÀt (H43b)
MÿsÀ anda úodı ve mübÀrek yüzini (M45b) ol òayme-i mübÀreke teveccüh idüp
òaøret-i èizzete perestiş eyledi ol òayme maúÀm-ı óaşr bu maènÀ ile oldı ki
maúÀm-ı ôahrdur mecmÿè-ı nuùfe-i bení Àdem ôahr-ı Àdemdür (A78b) ve anda
cemiè olmışdur ve ol òaymeye òayme-i míèÀd diyü ism úodı míèÀd dimek
úıyÀmet dimek olur òaøret-i aóadiyyet vaèd itdi ki úıyÀmet güninde ol òaymede
úÀêı (N27a) ve óÀkim olam ve hejdeh hezÀr èÀleme óükm idem baèdezÀn çün ol
óayme mürÿr-ı eyyÀmla òarÀb oldı DÀvud peyàambere a.s. òaøret-i èizzet vaóy
itdi ki bu miåÀl üzerne bir ev ol mevøiède binÀ eyle didi DÀvud a.s. binÀ eyledi ve
SüleymÀn a.s. tamÀm eyledi ve DÀvud òalífe oldıàı bu sebebden oldı ki yÀ
DÀvud ( ﺑﺎﻟﺣﻖ و ﻻﺗﺗﺑﻊ اﻟﻬوا ﻓﻳﺿﻟﻚH44a) ( ﺣآﻢ ﺑﻳﻦاﻟﻧﺎﺲM46a) اﻧﺎ ﺠﻌﻟﻧﺎﻚ ﺧﻟﻳﻓﺔ ًﻔﻰ اﻻرﺾ ﻓﺎ
21
 ﻋﻦ ﺴﺑﻳلاﷲbaèdezÀn òaøret-i aóadiyyet DÀvuda emr eyledi ki ol evi binÀ eyledi

73. on bir şuúúanuŋ : anuŋ A
75. dimek olur : dimekdür A /  ﻮاﺣ ٍد: - A, H
76. her : - H / olsun didi : ola didi A
80. didi : - H
80-81. ol Àdem vücÿdından kinÀyet oldı : ol Àdem vücÿdı idi : A, N, M
83. vechinde : vechde A, H / andan ötüri : anuŋçün H, N, M
84. Yehÿdiler cemÀèati : Yehÿdiler N ; Yahÿdi úavmi A
85. taòríf itdi óÀl budur ki Muóammed a.s. úıbleyi : - N
88. òayme-yi mübÀreke : òaymeye A,M
86-87. òayme-yi mübÀreke teveccüh idüp òaøret-i èizzete perestiş eyledi : - H
89. maènÀ ile : sebebden N
90-91. ôahr-ı Àdemdür ve anda cemè olmışdur : ôahr-ı Àdemde cemè olmışdur H; ôahr-ı Àdemde
cemè olmışdur N, M
91. òayme-yi míèÀd : míèÀd A, N, M
92. úıyÀmet dimek : èavret dimek H
93. úÀêı ve óÀkim : óÀkim ve úÀêı M /óükm idem : óÀkim olam H
94. mürÿr-ı eyyÀmla : mürÿr-ı zamÀnla N
94-95. vaóy itdi : daòı eyitdi N
95. binÀ eyledi : binÀ itdi H
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key vaúitde her ùaşı ùaş üstine ki úoyasın şöyle úo ki andan avÀz gelmesün didi
yaèní kinÀyetdür beden-i Àdemden ki taòmír vaútinde óaøret-i èizzet taòmír eyler
idi hiç avÀz gelmez idi pes òayme-i míèÀd ve Beytü'l-muúaddes ve heft şabÀn rÿz
şÀhid oldı òaøret-i risÀletüŋ òilúÀt-i ôuhÿrına pes 22ﻳﺟد وﻧﻪ ﻣآﺗوﺑﺎ ً ﻋﻧدهﻢ ﻓﻰ اﻟﺗورﻳﺔ
rÀst oldı baèdezÀn Óaú taèÀlÀ vaèd eyledi MÿsÀ peyàambere ki ol òaymeye gelem
úÀêı olam hejdeh hezÀr (A79a) èÀleme óükm idem didi òayme òïd òarÀb oldı
yirne úubbe (M46b) yapıldı imdi ol òaymeye girmek ol òaymenüŋ (H44b)
óaúíúatini ve sırrını bilmekdür kendü vücÿdında iåbÀt eylemekdür Faøl-ı YezdÀn-ı
azze faølah ki ãÀóib-i te'víldür geldi ol òaymenüŋ ùınÀbların kendü vücÿdında
gösterdi ve on bir şuúúasun ve her şuúúanuŋ uzunı yigirmi sekiz arş ve eni dört
arş kendü vücÿdında (N27b) gösterdi ve hejdeh hezÀr èÀleme úÀêı olup òükm
itdügi oldur kim mecmÿè-ı Àlemüŋ óaúíúati otuz iki kelimedür hiç bir zerrenüŋ
òilúati kelimeden òÀlí degildür pes otuz iki kelime ile mecmÿè-ı Àleme óükmi
irişdi bu sırrı bilmeyenler èadem mertebesinde oldı bilenler vücÿda geldi gÿrdan
èAlí kerremallah-ı
úopdı niteki emírü'l-mü'mínín ve imÀmü'l-mütteúín
vechehudan ãordılar ki Allah nedür (M47a) beyÀn it didiler buyurdı ki (H45a) ﻧور
 ﻴﺷرﻖ ﻣﻦ ﺻﺑﺢ اﻻزل ﻓﻳﻟوح ﻋﻟﻰ هﻳﺎآل اﻟﻌدﻣﺎﺖyaèní nÿrdur ezel ãubóundan işrÀú ider
andan lÀyıó olur heyÀkil-i èademÀt üzerine imdi nÿr otuz iki kelimedür ﺻﺑﺢ اﻻزل
didügi ôuhÿr-ı
Faøl-ı YezdÀndur هﻳﺎآل اﻟﻌدﻣﺎﺖ
didügi kendü vücÿdun
bilmeyenlerdür ol otuz iki kelime fi'l-óaúíúat bir nÿrdur ki işrÀú eyledi baède
lÀyıó oldı  هﻳﺎآل اﻟﻌدﻣﺎﺖüzerne bu sırra òaøret-i risÀlet daòı işÀret itmişdür ﺧﻟﻖ
 ﻮ ﻗﺎل23اﻟﺧﻟﻖ ﻓﻰ ﻆﻟﻣﺖ ٍ ﺛم رﺶ ﻋﻟﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻧورﻩ ﻓﻣن اﺻﺎﺑﻪ ﻣن ذﻟك اﻟﻧور اهﺗدى وﻣناﺧﻃﺄﻩ ﺿﻞ

99. úoyasın : úorsun A, H, M / avÀz gelmesün : gelmesün M/ didi : - N
100-101. vaútinde óaøret-i èizzet taòmír eyler idi hiç avÀz gelmez idi : eyler ki avÀz gelmez A
102. şÀhid oldı : ùanıúdur A / òilúÀt-i ôuhÿrına : óaúíúat-ı ôuhÿrına H,M /  اﻟﺗورﻳﺔ:  اﻟﺗوراةA
103. rÀst oldı : rÀst ola A / ki ol òaymeye gelem : ol òaymede M
105. úubbe : úuppe M
106. óaúíúatini ve : - A, N ; M
107. azze faølah : azze şÀne M,A / ki ãÀóib-i te'víldür : -A,H,N/ geldi ol òaymenüŋ ùınÀbların : - N
/ kendü vücÿdında : kendüde M
108. şuúúasun ve her : -H,N
110. kelimedür : kelime göründi A
111. òilúati : vücÿdı H / kelime ile : kelimede N
113-114. emírü'l-mü'mínín ve imÀmü'l-mütteúín èAlí kerremallah-ı vechehudan : emírü'l-mü'mín
èAlí óaôretlerinden A / kerremallah-ı vechehudan : -M óaøretlerinden H
114. Allah nedür : Allah ne H / beyÀn it : - H
115-116.yaèní nÿrdur ezel ãubóundan işrÀú ider andan lÀyıó olur heyÀkil-i èÀdemÀn üzerine imdi
:- A, N, M
117. Faøl-ı YezdÀndur : Faøldur A, N / vücÿdun : vücÿdların N
119. oldı : eyledi N / üzerne : üzerinde H / bu sırra òaøret-i risÀlet daòı işÀret itmişdür : - N ,M
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 ﻋم ﻤن ﻟم ﻳﻌﻟم ﺳر اﻟﺣرﻮﻒ ﻔﻬﻮﺿﺎﻞﱡ ﻮﻣﺿﻞﱡmaènÀsı böyle dimek olur ki Óaú taèÀlÀ
òalÀyıúı yaratdı ôulmetde andan ãaçdı bunlaruŋ üzerne kendü nÿrundan her
kimseye ki ol (A80a)* nÿrdan irişdi hidÀyet buldı her kimseye ki irişmedi ol
êelÀlet içinde úaldı imdi otuz iki kelimenüŋ ièlÀmını (H45b) kendü vücÿdında
müùÀlaèa ve müşÀhede idenler keenne ol nÿra irişdiler ve úabÿl itdiler èÀlem-i
taúlídÀt-ı ôulmÀniyye-i cehliyyeden òalÀã oldılar ( اﻟﻰ رﺑﻬﺎM47b) ﻮﺠﻮﻩ ﻴﻮﻣﺋﺬ ٍﻧﺎظرة
24
 ﻧﺎﻆرةmertebesin buldılar feyø úabul itdiler èÀlem-i (N28a) faøldan oldılar ان آﺗﺎﺐ
 اﻻﺑرار ﻟﻔﻰ ﻋﻟﻳﻳنkitÀbların  ﻋﻠﻳﻳﻧﻪmüşÀhede itdiler baèdezÀn ol nÿrın ièlÀmlarını
kendü vücÿdında müùÀlaèa müşÀhede itmeyenler ôulmetde úaldılar ﻮﺟﻮﻩ ﻳﻮﻣﺋذ ﻋﻟﻳﻬﺎ
25
 ﻏﺑرة ﺗر هﻗﻬﺎ ﻔﺗرة اﻮﻟﺋﻚ هﻢ اﻟﻜﻔرة اﻟﻔﺠرةmertebesin buldılar 26ان آﺗﺎﺐ اﻟﻓﺟﺎر ﻟﻔﻰ ﺴﺠﻳن
òÀsıl itdiler baèdezÀn  ﻳﺷرﻖfièl-i muøÀridür yaèní emírü'l-mü'mínín èAlí
kerremallah-ı vechehu istiúbÀle işÀret eyledi yaèní sÀóib-i kemÀlüŋ ôuhÿrından
kinÀyetdür hemÀn kendüsidür ki bir ãÿretden daòı görindi (H46a) ez-rÿy-ı tenÀsüb
nitekim òaøret-i risÀlet a.s. (A80b) buyurdı ki ( ﻜل ﻧﺑﻰ ٍﺴرًاM48a) ان اﷲ ﺒﻌﺚ ﻋﻟﻴﺎ ﻤﻊ
 ﻮﺑﻌﺚ ﻣﻌﻰ ﺟﻬرًاyaèní dimek olur ki Óaú taèÀlÀ èalí òaøretini her peyàambere sır ile
bildürdi ve benümle aşkÀre eyledi dimek olur fehm it ki ne dimek olur ve daòı
òaøret-i risÀlet a.s. buyurdı 27ان اﷲ ﺧﻟﻖ ﺁدﻢ ﻔﻰ ﻆﻟﻣﺔ ﺛﻢ رﺶ ﻋﻟﻳﻬﻢ ﻣن ﻧﻮرﻩ اﻟﻰ ﺁﺧﻳرﻩ
yaèní dimek olur ki Óaú taèÀlÀ òalúı yaratdı ôulmetde yaèní cehlde ki òilúatlerni
bilmediler ôulmetde úaldılar andan ãoŋra nÿrından reşş itdi yaèní anların üzerne
ãaçdı ki ol nÿr otuz iki kelimedür kièilm-i esmÀdur her kimse ki bu èilm-i esmÀyı
kendü vücÿdında ve vech-i Àdemde müùÀlaèa ve müşÀhede itdi ol hidÀyet buldı her
kimse ki münóarif oldı òaùÀ itdi (N28b) êelÀletde ve taúlídde úaldı (H46b) niteki
óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı ( ﻔﻬﻮﺿﺎﻞﱡ ﻮﻣﺿﻞﱡM48b)  ﻤن ﻠم ﻳﻌﻟم ﺳر اﻟﺣرﻮﻒniteki óaøreti ãÀóib-i te'víl èazze faølah buyurdı ki هر آﻪ اﺳﻣﺎر اﻧد اﻧد اى ﭘﺴر اﺬ ﻣﺴﻣﺎ آﻲ ﺑﻮد اﻮد
 اﺧﻳرesmÀ èilmin bilmeyince müsemmÀ bilinmez ve müsemmÀ bilinmeyince
òaøret-i èizzete yol bulmaàa çare yoúdur illÀ esmÀ èilmiyle ve's-selÀm

* (A79b) Bu sayfa boş.
121.  ﻮﻗﺎلﻋم ﻤن ﻟم ﻳﻌﻟم ﺳر اﻟﺣرﻮﻒ ﻔﻬﻮﺿﻞﱡ ﻮﻣﺿﻞﱡ:-A,N
121-123. maènÀsı böyle dimek olur ki ............... buldı her kimseye ki irişmedi ol øıllÀt içinde úaldı
: - N, M ; (Bu bölüm H nüshasında ayetden önce verilmiştir.) yaèní Óaú ùeèÀlÀ òalúı yaratdı
ôulmetde andan ãoŋra ãaçdı bunlar üzerne kendü nÿrundan her kimse ki irişmedi ol êelÀletde úaldı
yaèní Óaú ùeèÀlÀya yol bulmadı H
125. müùÀlaèa : - N/ ol nÿra irişdiler ve úabÿl itdiler : ol nÿr úabÿl itdiler A, M
126. ôulmÀniyye-yi cehlíden : ôulmÀniyyeden N, M
128. kitÀbların : kitÀbdan A / müşÀhede itdiler : gördiler H, N, M / ièlÀmlarını : ièlÀmını A
129. müùÀlaèa : - H, N
131. òÀsıl itdiler : - H ; òÀsıl oldı A, M
132. yaèní : - A
136. eyledi : virdi A, H ; veripdi M /ÀşkÀre eyledi : ÀşkÀre veripdi M
139. nÿrından : - A ; nÿrdan N / anların üzerine :-M
140. anların üzerine saçdı : bunlara saçdı A ; saçdı N
141. kendü vücÿdında ve : - A, N, M / müùÀlaèa ve müşÀhede : müùÀlaèa N, M ; müşÀhede H
143-145. niteki óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı  ﻤن ﻠم ﻳﻌﻟم ﺳر اﻟﺣرﻮﻒ ﻔﻬﻮﺿﻞﱡ ﻮﻣﺿﻞﱡniteki óaøret-i ãÀóib-i
te'víl èazze faølah buyurdı ki  هر آﻪ اﺳﻣﺎر اﻧد اﻧد اى ﭘﺴر اﺬ ﻣﺴﻣﺎ آﻲ ﺑﻮد اﻮر اﺧﻳر: -A
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El-BÀbü's-sÀbiè fí óaúíúati's-sekr
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
 ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻮﻻ ﺗﻗرﺑوا اﻟﺻﻟﻮﺖ ﻮاﻧﺗﻢ ﺴآﺎرى ﺤﺗﻰ ﺘﻌﻟﻣﻮ اﻣﺎ ﺗﻗﻮﻟﻮنiy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve
òaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí bil ki óaøret-i èizzet cell ü èalÀ óÀlet-i sekrde namÀzı menè
5 eyler eydür ki namÀza yaúın olmaŋ sekrÀn olduàınuz óalde óattÀ nuùúınızı
bilmeyince dir yaèní úaçan kim nuùúı bilse ol vaútin àaflet-i (A81a) sekrden
ayılur namÀza lÀyıú olur eger nuùúını bilmese àÀfil ü sekrÀn (H47a) olur (M49a)
sekrÀnuŋ namÀzı óaørete lÀyıú degildür muóall-i úÀbulde vÀúiè olmaz yaèní feyø-i
faøl-ı feyyÀøuŋ bÀùınından aŋa bir feyø ve bir müşÀhede óÀãıl olmaz dimek olur
10 ki ehl-i dünyÀ namÀzı olur Óaú taèÀlÀ buyırur ki ﻮﻗد ﻣﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺎﻋﻣﻟﻮا ﻤن ﻋﻣﻞ ﻔﺟﻌﻟﻧﺎﻩ
2
 هﺑﺎﺀ ًﻣﻧﺛﻮرًاbu Àyet dünyÀ ehli èameli óaúúındadur yaèní Óaú taèÀlÀ eydür úaãd
itdüŋ dünyÀ içün èamel idenlerüŋ èamelini hebÀ idevüzdür bu Àyet dünyÀ ehlinüŋ
èameli óaúúındadur ve daòı óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı ki 3 اﻟﺼﻟﻮﺖ ﻣﻌراج اﻟﻣﺆﻣنdidi
yaèní namÀz mü'mín mièrÀcdur (N29a) dimek olur peyàamber a.s. òaøret-i
15 aóadiyyeti mièrÀcda müşÀhede itdi ki 4 رأﻳﺖ رﺑﻰ ﻓﻰ ﺻورة اﻣرد ﻗﻂطdidi vaútÀ ki
namÀz mü'mínüŋ mièrÀcı ola mü'míne namÀzından èorÿc óaãıl ola (M49b) yaèní
namÀzından òaørete yol bula yaèní abdestüŋ ve namÀzuŋ nÿrını muèÀyene göre
(H47b) ve õikrüŋ ve tesbíóüŋ nÿrını muèÀyene göre ve eger bu mezkÿratuŋ nÿrını
muèÀyene görmese anuŋ namÀzı mü'míní namÀzı olmaya bil ki àÀfil ü sekrÀn
20 namÀzı ola ve èibÀdet-i óayvÀn u èibÀdet-i kebb ola اﻮﻟﺋﻚ ﻜﺎﻻ ﻧﻌﺎم ﺑﻟﻬم اﺿﻞ اﻮﻟﺋكهﻢ
5
 اﻠﻐﺎﻓﻟونúabilinden ola òaørete lÀyıú olmaya ve maóall-i úabulde vÀúiè olmaya bu
sebebden óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı ki 6 اﻟﺻﻟﻮﺖ ﻣﻌراج اﻟﻣؤﻣنdidi ﻔﺎﻓﻬﻢ انآﻧﺖ ﺘﻓﻬﻢ

4. óÀlet-i sekrde : sekrde A
4-5. menè eyler : nehy eylerdi A, M
5. óattÀ : tÀ N
6. kim : ki A, H
8. degildür : olmaz A
8-9. feyø-i faøl-ı feyyÀøuŋ bÀùınından aŋa : faøl-ı feyyÀø-ı ezelíden ola àaflet-i sekr ile namÀz
úılana A
10-11.ki ehl-i dünyÀ namÀzı olur Óaú teèÀlÀ buyurır ki 7 ﻮﻗد ﻣﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺎﻋﻣﻟﻮا ﻤن ﻋﻣﻞ ﻔﺟﻌﻟﻧﺎﻩ هﺑﺎﺀ ًﻣﻧﺛﻮرًا:-A
11-13. bu Àyet dünyÀ ehli èameli óaúúındadur...... óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı ki : - A ; bu Àyet
dünyÀ ehlinüŋ èameli óaúúındadur ve daòı óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı ki N / dünyÀ ehlinüŋ : ehl-i
dünyanuŋ H
13. didi : - H, N
14. dimek olur : - H, N ; M
15. didi . – N
16. mü'míne namÀzından èorÿc óaãıl ola : pes namÀzdan mièrÀc óÀãıl ola N
18. ve õikrüŋ ve tesbíóüŋ nÿrını muèÀyene göre : -M / ve tesbíóüŋ : - A / göre : görmese A ;
görmeye H
18-19. ve eger bu mezkÿratuŋ nÿrını muèÀyene görmese : - A , H
19-20. àÀfil ü sekrÀn namÀzı ola ve èibÀdet-i óayvÀn ve èibÀdet-i kebb ola : ġÀfil namÀzı ve óayvÀn
namÀzı ola H, N, M
20-21.  اﻮﻟﺋكهﻢ اﻠﻐﺎﻓﻟون: - A, H
21. ve maóall-i úabulde vÀúiè olmaya : -M
22. didi  ﻔﺎﻓﻬﻢ انآﻧﺖ ﺘﻓﻬﻢ: - N

117

1

4/Nisâ: 43.
25/Furkân: 23.
3
ed-Dihlevî, Huccetu’llahi’l-Bâliga, I/153; Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II/51.
4
İbn Arâbî, el-Futûhât, I/283, IV/12.
5
7/A’râf: 179.
6
ed-Dihlevî, Huccetu’llahi’l-Bâliga, I/153; Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II/51.
7
25/Furkân: 23.
2

118

1

el-BÀbü’s-sÀmin fí keyfiyeti dabbet’l-arø
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
 ﻮﻣﺎ ﻣن1اذا ﻮﻗﻊ اﻟﻗﻮﻞ ﻋﻟﻳﻬﻢ اﺧرﺟﻧﺎ ﻟﻬم داﺑﺔ ﻣﻦاﻻرﺾ ﺗآﻟﻣﻬم ان اﻟﻧﺎﺲ ﻜﺎﻧﻮا ﺑﺎﻳﺎﺘﻧﺎ ﻻﻳؤﻗﻧﻮن
(A81b)  ﻔﻳؤﺧذ ﺑﺎﻟﻧﻮاﺻﻰ ﻮ2داﺑﺔ ٍﻔﻰ اﻻرﺾ اﻻهﻮاﺧذﺑﻧﺎ ﺼﻳﺘﻬﺎ ان رﺑﻰ ﻋﻟﻰ ﺻراﻂ ٍﻣﺳﺗﻗﻳﻢ
5 ( ﺑﻣﺎ ﻜﺴﺑواﻣﺎ ﺘركM50a)  وﻟﻮﻳوا ﺧذ اﷲ اﻟﻧﺎﺲ3 ﻮﻣﺎ ﻣن داﺑﺔ ٍ ﻔﻰ اﻻرﺾ اﻻﻋﻟﻰ اﷲ رزﻗﻬﺎ4اﻻ ﻗداﻢ
5
 ﻋﻟﻰ ﻆﻬرهﺎ ﻣن داﺑ ٍﺔiy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí bil ki òaøret-i
aóadiyyet Àdeme dÀbbet didi (H48a) eger bir kişi sÿ’Àl (N29b) eylese ki ﻮاذا ﻮﻗﻊ
6
 اﻟﻗﻮل ﻋﻟﻳﻬﻢdidügi ne úavldür ki vÀkiè olsa gerek ve ol dÀbbet nedür ki óarem yiri
yarılup çıúsa gerek ve ol tekellüm nedür ki söylese gerek óadíåde gelmişdür ki
10 dÀbbetü'l-arø ümmü’l-úurrÀ’dan ôÀhir olur ki mecmÿè-ı yir yüzinüŋ ve mecmÿè-ı
bilÀduŋ aãlıdur ki maúÀm-ı re'isdür beden-i Àdemde baş aãldur baèdezÀn ol
dÀbbetü'l-arø MÿsÀnuŋ èaãÀsın ve SüleymÀnuŋ òÀtemin bile getüre èaãÀyı her
kişinüŋ alnına úoya mü'mini kÀfirden cüdÀ eyleye bunlaruŋ óaúíúati nedür dise
cevÀb oldur ki ol úavl ki vÀúiè olsa gerek yirmi sekiz ve otuz iki kelimedür ve
15 daòı óarem yiri (M50b) yarılup dÀbbet çıúduàı óarem yiri kinÀyetdür vech-i
Àdemden ki óarem maúÀm-ı vech-i Àdemdür ve daòı yarılduàı vech-i Àdemüŋ
(H48b) òaùù-ı istivÀsından kinÀyetdür ki vechinüŋ kitÀbeti yirmi sekiz iken òaùù-ı
istivÀ ile otuz iki olur şaúú olup otuz iki òaùù ôÀhir olmaú keenne óurÿc-ı
dabbetdür ve dabbet kinÀyetdür Àdemden fi’l-óaúíúa otuz iki kelimedür ve daòı
20 söyleye didügi otuz iki kelime-i ilÀhínüŋ èalÀmetini kendü vechinde ve kendü
vücÿdında göstermekdür MÿsÀnuŋ èasÀsını her kişinüŋ alnına baãduġı òaùù-ı istivÀ
sırrıdur her kişi (A82a) ki òaùù-ı istivÀyı idrÀk itdi ve úÀ'il oldı ol kelime-i nÿrÀní
oldı onuŋ vechinde yirmi sekiz saùr ve otuz iki saùr yazıldı hem yüzi aġ oldı
yaèní bilinmeden (N30a) keenne yazılmış degildi (M51a)èÀlem-i úuvvetde úalmış

3.  ﻮﻗﻊ:  ﻮاﻗﻊM / ﺗآﻟﻣﻬم:  ﻳآﻟﻣﻬمN
4-5.  اﻻ ﻗداﻢ ﻮﻣﺎ ﻣن داﺑﺔ ٍ ﻔﻰ اﻻرﺾ اﻻﻋﻟﻰ اﷲ رزﻗﻬﺎ: - A
7-8. ne úavldür : ol úavl ne úavldür H ; ol úavl nedür M
8-9. óarem yiri yarılup çıúsa gerek : óarem yirinden çıúsa gerek H, N, M
9. söylese : söylene H
10. olur : ola A
14. yirmi sekiz ve otuz iki kelimedür : yirmi sekiz kelime ve otuz iki kelime ôuhÿrıdur H
16. vech-i Àdemüŋ : - N ; vechüŋ A
17-19. vechinüŋ kitÀbeti yirmi sekiz ........ dabbet kinÀyetdür Àdemden fi’l-óaúíúa otuz iki
kelimedür : yirmi sekiz òaùù-ı istivÀ ile otuz iki olur ki dÀbbet kinÀyetdür otuz iki kelimeden A
;vechinüŋ kitÀbeti yigirmi sekizken òaùù-ı istivÀ ile otuz iki olur dabbet kinÀyetdür Àdemden ki
Àdem fi’l-óaúíúat otuz iki vech-i Àdemüŋ òaùù-ı istivÀsı üzerine şaúú olur otuz iki òaùù ôÀhir olmaú
ke-enne óurÿc-ı dabbetdür M
20. söyleye didügi : söyledügi M/kelime-i ilÀhínüŋ : kelimenüŋ A
20-21. ve kendü vücudında : - H
21. baãduġı . baãtuġı A
22. ve úÀ'il oldı : - H
23. yirmi sekiz saùır ve otuz iki saùır yazıldı : yirmi sekiz saùır yazıldı ve otuz iki A ; yigirm sekiz
ve otuz iki yazııldı M / hem : - N / hem yüzi aġ oldı : - A
24. yaèní : - N
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25 idi bilinmekle fièle geldi her kişi ki òaùù-ı istivÀ sırrın (H49a) idrÀk itmedi ve úÀ'il
olmadı SüleymÀn òÀtemiyle yüzi ve úalbi ve gözi mühürlenmiş oldı ﺧﺗﻢ اﷲ ﻋﻟﻰ
7
 ﻗﻟﻮﺑﻬﻢ ﻮﻋﻟﻰ ﺳﻣﻌﻬﻢ ﻮﻋﻟﻰ اﺑﺻﺎرهمoldı ol kelime-i ôulmÀni oldı hem yüzi úara oldı
8
 ﻣﺛل ﻜﻟﻣﺔ ٍﺧﺑﻳﺛﺔ ٍآﺸﺠرﺖ ٍﺧﺑﻳﺛ ٍﺔdidügi kelime-i ôulmÀnídür 9ﻳﻮﻢ ﺘﺑﻳﺾ ﻮﺠﻮﻩ ﻮﺳﻮد ﻮﺟﻮﻩ
buŋdan kinÀyet oldı 10 ﻣﺛل ﻜﻟﻣﺔ ٍ ﻂﻳﺑﺔ ٍ آﺸﺠرﺖ ٍ ﻂﻳﺑ ٍﺔdidügi kelime-i nÿrÀnídür

26-27. SüleymÀn òÀtemiyle yüzi ve úalbi ve gözi mühürlenmiş oldı ﺧﺗﻢاﷲ ﻋﻟﻰ ﻗﻟﻮﺑﻬﻢ ﻮﻋﻟﻰ ﺳﻣﻌﻬﻢ ﻮﻋﻟﻰ
 اﺑﺻﺎرهمoldı : - A, N , M
11
28-29.  ﻳﻮﻢ ﺘﺑﻳﺾ ﻮﺠﻮﻩ ﻮﺳﻮد ﻮﺟﻮﻩbuŋdan kinÀyet oldı :- A,H,N
29.  آﺸﺠرﺖ ٍﻂﻳﺑ ٍﺔ: - N, M
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27/Neml: 82.
7
2/Bakara: 7.
8
14/İbrâhim: 26.
9
3/ Âl-i İmrân: 106.
10
14/İbrâhim: 24.
11
3/ Âl-i İmrân: 106.
2
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el-BÀbüt-tÀsiè fí keyfiyeti esrÀri'l-óac ve'l-iórÀm ve óaceri'l-esved ve beyÀni'l-èışú
èalÀ ehli't-taãdíú ve aãóÀbi't-tevfíú
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve òaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí eger bir kişi sÿ'Àl itse óacerü'lesved óaúúında eyitse ki (H49b) óaøret-i risÀlet a.s. eydür ki óacerü'l-esvedüŋ iki
gözi ola göre ve bir dili ola söyleye didi ve daòı sebeb ne idi ki óacerü'l-esved
diyü ism úodı(M51b)resÿl a.s. eydür ki ﻟﻪﻋﻳﻧﺎن ﻳﺑﺻر ﺑﻬﻣﺎ ﻮﻟﺳﺎن ﻴﻧطﻖ ﺑﻬﺎ ﻔﻬﻮاﺑﻳﺾ ﻤناﻠﻟﺑﻳن
1
 ﻔﺴودهﺎ ﺧﻂﺎﻳﺎ ﺑﻧﻰ ﺁدمyaèní südden aġdı bení Àdemün òaùÀları anı úarartdı dir ve bir
aġ óaùù ortasında úaldı dir sebeb ne idi ve óikmet-i ilÀhí ne idi dise cevÀb oldur ki
óacerü'l-esved Àdemüŋ ve óavvÀnuŋ yidi saùrı miåÀlidür ki çÀr mÿje ve her dÿ ebrÿ
mÿy-ı ser yidi kez ùavÀf itmekden ibtidÀ óacerü'l-esveddendür (A82b) anuŋçün
kim ibtidÀ itdi yidi òaùùdur ki aŋa òuùÿù-ı ümmiye dirler ki Àdem ve óavvÀ
vechinde 2( اﻻرﺣﺎﻢ آﻳﻒ ﻳﺷﺎﺀN30b)  هواﻟذى ﺑﺼورآﻢ ﻔﻰbundan kinÀyetdür bu cihetden
óaøret-i risÀlet a.s. mièrÀc gicesinde (H50a) óaøret-i aóadiyyeti yidi òaùùla emred
ãÿretinde gördi ki ol yidi òaùù ãÿret-i ÒudÀyídür ve daòı ol ùavÀf itdükleri òÀne
òÀne-i ÒudÀyídür ki maúÀm-ı vech olduàından ötüri aŋa beyt(M52a)ullah dirler
ve daòı ol óacerüŋ ortasında aġ òaùù Àdemüŋ òaùù-ı istivÀsından kinÀyetdür ki baş
òaùùını iki pÀre eylemek sünnet-i İbrÀhímdür ki óaøret-i risÀlet daòı iki pÀre eyledi
yaèní yidi saùrı sekiz saùr eyledi tÀ ki Àdemüŋ yüzinüŋ otuz iki saùrını muèÀyene
göstere ve daòı ol aġ òaùù ki óacerü'l-esvedüŋ vasaùında gelmişdür Àdem ile
óavvÀnuŋ òaùù-ı istivÀsından kinÀyetdür ve daòı anlaruŋ miåÀlidür baèdezÀn
óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı ki ( اﻟﺟﻧﺔ هواﺷد ﺑﻳﺎﺿﺎ ﻣﻦH50b) ﻧزﻞ اﻟﺣﺟراﻻﺴود ﻤﻦ
3
 اﻟﻟﺑﻳن ﻓﺳودهﺎ ﺧﻃﺎﻳﺎ ﺑﻧﻰ ﺁدﻢyaèní dimek olur ki óacerü'l-esved cennetden indi sütden
aàdı bení Àdemüŋ òaùÀları anı úarartdı yaèní èilmiyyet cihetinden aġ süd gibi rÿşen

2. èalÀ ehli't-taãdíú ve aãóÀbi't-tevfíú: - A, N , M
4. esrÀr-ı ilÀhí : kelime-i ilÀhí H / itse : eylese H, N, M
7. ism úodı : ism úodılar A
7-8.  ﻋﻳﻧﺎن ﻳﺑﺻر ﺑﻬﺎ ﻮﻟﺳﺎن ﻴﻧطﻖ ﺑﻬﺎ ﻔﻬﻮاﺑﻳﺾ ﻤناﻠﻟﺑﻳن ﻔﺴودهﺎ ﺧﻂﻟﻳﺎ ﺑﻧﻰ ﺁدم: -A, H, M
8. yaèní : eydür yaèní N /südden : sütden M
9. aġ : aú A, M / dir : - A, N, M / óikmet-i ilÀhí : óikmeti N
10. óacerü'l-esved : - A; ol óacer M / çÀr : çehÀr M
12-13. yidi òaùùdur ki aŋa òuùÿù-ı ümmiye dirler ki Àdem ve óavvÀ vechinde
 ( اﻻرﺣﺎﻢ آﻳﻒ ﻳﺷﺎﺀN30b)  هواﻟذى ﺑﺼورآﻢ ﻔﻰ: - A /  آﻳﻒ ﻳﺷﺎﺀ: - H, M
14. mièrÀc gicesinde : - A
16. aŋa : - A ; ol ki H / dirler : oldı A ; didiler H
17. aġ : aú A, M
18. iki pÀre eylemek : iki pÀre eyledi H / daòı : - A, N, M
19. sekiz saùr : sekiz A, H, M
19-20. tÀ ki Àdemüŋ yüzinüŋ otuz iki saùrını muèÀyene göstere : ki tÀ otuz iki göstere tÀ Àdemüŋ
yüzi görine : A
20. aġ : aú A,M / gelmişdür : çekilmişdür M
21. òaùù-ı istivÀsından : istivÀsından H
22. buyurdı : eyitdi A
24. úarartdı : úara itdi N / aġ : aú A, M
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ùaş idi ve ôÀhirdi óaøret-i ahadiyyetüŋ èahd-nÀmesi (M52b) anda úonılmışdı ol
èahd-nÀme òaùù-ı istivÀdur 4 اﻟﺴﺖ ﺑرﺑآم ﻗﺎﻟﻮ ﺑﻟﻰdidükleri dimek olur ki yaèní óacerden
ve anuŋ òaùù-ı istivÀsından (N31a) yigirmi sekiz kelime-i ilÀhí ve otuz iki kelime-i
ÒudÀyínüŋ sırrına ki anuŋ sırrı Àdem vechinde mektÿbdur irişmek olur (A83a)
didi ve andan ãoŋra óaøret-i risÀlet a.s. eyitdi ki úıyÀmetde ol óacer yarıla ve ol
èahd-nÀme andan ôÀhir ola didi yaèní òaùù-ı (H51a) istivÀnuŋ sırrı andan ôÀhir
olduġıdur andan ãoŋra eyitdi ki bení Àdemüŋ òaùÀları anı úarartdı didi yaèní bení
Àdemüŋ ôulmi ve cehli anı úara itdi yaèní çünki anuŋ òaùù-ı istivÀsı sırrına
irişmediler ve bilmediler ol bilmeyenler naôarında tÀrík ve muôlim úaldı eger bir
kişi sÿ'Àl eylese eyitse ki sebeb neydi ki MÿsÀ peyġamberle Óak taèÀlÀ mükÀleme
Ùÿr ùaġında itdi óÀl budur ki 5( ﺷﻲ ﻣﺣﻳﻃًﺎM53a)  واﷲ ﺑآلdür cevÀb oldur ki ùaġ
mevøiè-i bülenddür ve be-óükm kim muókem ecsÀm-ı türÀbdan kinÀyedür óaøret-i
aóadiyyet elbetde bülend mekÀndan söylemek gerekdür şöyle ki kelÀm asmÀndan
gelür ve óaøret-i èizzet daòı asmÀndan söyledi aèlÀ oldıġı cihetden ùaġ daòı
cemíè-i mevÀøıè-i arøiyyeden yücedür şöyle ki ùaġ yiryüzinden mürtefièdür
òilúat-i Àdem daòı yiryüzinden (H51b) mürtefièdür ve rifèat bulmışdur ki واﻟﻃور
6
 وآﺗﺎﺐ ﻣﺴﻂورúarínesiyle vücÿd-ı MÿsÀdur ve  وآﺗﺎﺐ ﻣﺴﻂورmünÀsebetdür ki
kitÀbet-i vech-i MÿsÀdur ve vech-i Àdemdür ve daòı evvelki óadiåde gelmişdür
Ádem ve ÓavvÀ kÿh-ı èArafÀtda birbirine (N31b) irişdiler ve birbirin buldılar
birbirini bulmaú nice ola (M53b) çünkim anlardan artuú kimse yoġ idi imdi
èArafÀt kinÀyetdür Àdem ile óavvÀdan ve anlaruŋ vech-i òilúatlerinden ki
cennetden (A83b) geldiler daòı vücÿd ùaġına ki ol saùr-ı óaùù-ı vech-i Àdem ve
óavvÀdur bu èArafÀt ùaġında ki Ádemle ÓavvÀnuŋ vech-i òilúatleridür birbirinüŋ

25. èahd-nÀmesi : èahd-nÀme H
27. ve anuŋ : ve ol N
28. anuŋ sırrı : -M /Àdem : Àdemüŋ A
29. didi : dimekdür H / andan ãoŋra : baèd ez Àn H
30. didi : - N
31-32. òaùÀları anı úarartdı didi yaèní bení Àdemüŋ ôulmi ve cehli anı úara itdi : ôulmi vechiyle anı
úara eyledi : H
32. úara itdi : úara eyledi M /òaùù-ı istivÀsı : istivÀsı A / òaùù-ı istivÀsı sırrına irişmediler ve
bilmediler : òaùù-ı istivÀsına bilmediler H
33. úaldı : oldı A
34. sÿ'Àl eylese : sÿ'Àl itse M/ eyitse ki : - H, N, M / sebeb : - H
35. taġında : daġında N
36. be-óükm kim muókem-i ecsÀm türÀbdan kinÀyedür : muókemdür ecsÀm-ı türÀbíden H,M /
kinÀyedür : - N, M/
36-37. óaøret-i aóadiyyet : óaøret-i èizzet : N ; óaøret H, M
38. óaøret-i èizzet : óaøret-i risÀlet A, M
39. arøiyyeden : arødan H / şöyle ki ùaġ yiryüzünden : -A
40. mürtefièdür ve : - A, H, M
41. úarínesiyle : mertebesiyle N / vücÿd-ı MÿsÀdur : vücÿd-ı MÿsÀ ola A,M
42. ve vech-i Àdemdür : ve Àdem ola A
43-44. birbirin buldılar birbirini : birbirin buldılar biribirin N,M
44. ola : olur N / çünkim : ki H / artuú : ġayrı H / imdi : - A
46. òaùù-ı : - H, N
47. birbirinüŋ : biri birinüŋ N ; birbirin H
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òuùÿùların bildiler ve oúıdılar ki 7( وﻋﻟﻢ ﺁﺪﻢ اﻻﺴﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎH52a) bu maènÀya işÀret ola ki
bu ùaġa kÿh-ı èArafÀt didiler ki 8 ﻮاذا اﻓﺿﺗﻢ ﻣن ﻋرﻔﺎﺖvaútÀ ki èArafÀtdan döndiler
cemíè-i óüccÀc ki beytullah ve óacerü'l-esvede úaãd itmişlerdür iki míl ki aŋa
beyne'l-èÀlemín dirler andan geçmek gerek mecmÿè-ı óüccÀc elbetde segirtmekle
yaèní dimek olur ki òaùù-ı istivÀ sırrın bilmege sürèat iden dimekdür lisÀn-ı óÀl ile
beyne'l-èÀlemínden geçmek òaùù-ı istivÀ sırrıdur yaèní çün vech-i (M54a) Àdem ve
óavvÀ saùrlarınuŋ èArafÀtın oúıduŋ baèdezÀn başınuŋ òaùù-ı istivÀsından ki on dört
òaùùdur geçmek gerek tÀ otuz iki kelimenüŋ èilmi vech-i Àdemde ve vech-i
óavvÀda ôÀhir ola ve daòı yigirmi bir ùaş atmaú gerek üç günde şöyle ki üç yidi
yigirmi bir ola yaèní ol yigirmi bir saùr ki óavvÀ (H52b) nuŋ vech-i òilúatinde
mesùÿrdur ki yidi òuùÿù-ı ümmiye yidi daòı maóalli on (N32a) dört olur daòı iki
èÀrıø iki daòı şÀrib iki òaùù daòı burun içinde bir daòı èanfete aşaġa ùuùaúda istivÀ
üzerinde ki bu yidi òaùùı óavvÀ yüzinde òaøret-i èizzet maóv eyledi Àdem vechinde
iåbÀt eyledi ki 9 ﻳﻣﺣواﷲ ﻣﺎﻳﺷﺎﺀ ﻮﻴﺴﺑﺖ وﻋﻧدﻩ اﻢ اﻟآﺗﺎﺐbu maènÀyadur bir vechle daóı ezrÿy-ı baùın-ı heftüm pes (M54b) óavvÀnuŋ vechi üç yidi òuùÿùdur (A84a) bu üç
yidi òuùÿùı bilmemek ŞeyùÀn mertebesidür zírÀ ki ŞeyùÀn èaleyh laèane Ádem ve
ÓavvÀ òilúatini bilmedi inkÀr itdi anuŋçün ŞeyùÀn oldı ki úavle taèÀlÀ ﻣﺎ اﺷﻬدﺗﻬﻢ
10
 ﺧﻟﻖ اﻟﺴﻣواﺖ واﻻرﺾ وﻻ ﺧﻟﻖ اﻧﻓﺴﻬﻢpes yigirmi bir òaùù ki ŞeyùÀn bilmedi kelime-i
òabíåe-i (H53a) cehliyye oldı imdi yigirmi bir ùaş atmaú kelime-i òabíåe-i cehliyye
olmaġı kendüden atmaú ve gidermekdür ve daòı FÀtióatü'l-kitÀb te'níå lafô
olmaġınuŋ sebebi budur ki óavvÀ vechine muùÀbıúdur ki FÀtióa yidi Àyetdür
yigirmi ùoúuz kelimedür ve yigirmi bir óarfdür yidi óarf eksikdür ol yidi óarf ki

48. bildiler ve : - A, N / bu maènÀya işÀret ola ki : bu maènÀ ile H, N, M
50. aŋa : - A, N
51. elbetde : - A
52. dimekdür : - N
53. òaùù-ı istivÀ : istivÀ N
54. saùrlarınuŋ èArafÀtın : saùrların èArafÀtda H / başınuŋ : başın H
56. gerek : - A, H, M
56. üç yidi : üç günde A ; üç kerre N , üç M
58. on dört olur : - A / olur : oldı H,M
58. òaùù : - A, N /
59èanfete : - H, N, M / ùuùaúda : lebde N
59-60. istivÀ üzerinde : - A
60. óavvÀ : óavvÀnuŋ N
61.  وﻋﻧدﻩ اﻢ اﻟآﺗﺎﺐ: - H,M
62. òuùÿùdur : oldı H, N,M /
62-63.bu üç yidi òuùÿùı : - A ; bu üç yidi òaùùı yaèní òuùÿùı H
63. èaleyh laèane : - A
63-64. Àdem ve óavvÀ òilúatini bilmedi inkÀr itdi anuŋçün ŞeyùÀn oldı ki úavle taèÀlÀ : - N
66. òabíåe-i cehliyye : cehliyye A,H,N/ imdi : - A / kelime-i òabíåe-i cehliyye : kelime-i cehliyye
A,H,N
65-66. atmaú ve gidermekdür : atmaúdur A, N, M
66. ve daòı : - N / olmaġınuŋ : olmaġın H
68. óavvÀ : - A
69. kelimedür : lafôdur N / ol yidi óarf ki : - N
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eksikdür budur  ﺚ خ ج ز ش ظ فve daòı ol óurÿflar ki FÀtióa andan mürekkebdür
yigirmi (M55a) bir óarfdür budur  ا ب ﺖ ح د ذ ر س ص ض ﻃ ع غ ق ك ل م ن و ه ىimdi
iy ùÀlib-i esrÀr-ı kelime-i ilÀhí bil ki FÀtióanuŋ óurÿfı yigirmi bir óarfdür vech-i
óavvÀya muùÀbıúdur on bir noúùa ile otuz iki olur Àdem vechine muùÀbıú olur ve
daòı FÀtióatü'l-kitÀb sebèu'l-meåÀni didükleri (N32b) bu maènÀyadur ki ol óurÿf-ı
muúaùùaèa ki on dört óarfdür ġayr-ı mükerrerdür tamÀm-ı FÀtióatü'l-kitÀbda gelür
ki ol on dört óarfüŋ (H53b) ièlÀmı vech-i Àdemde mesùÿrdur budur اﻟر آﻬﻳﻌﺺ ﻂﺲ
 ﺣﻢ ق نpes maèlÿm u mefhÿm oldı ki Úur’Ànuŋ aãlı yigirmi sekiz óarfdür Àdem
vechinde mesùÿrdur ve FÀtióatü'l-kitÀb yigirmi bir óarfdür vech-i óavvÀda
mesùÿrdur pes kelÀm-ı ãÀmeti kelÀm-ı nÀùıúa taùbíú (M55b) itmemek ŞeyùÀn
mertebesi oldı mecmÿè-ı enbiyÀ (A84b) ullah bu sırra vÀkıf u muùùaliè olmışlardur
bir sebíl-i mükÀşafa şöyle ki FÀtióatü'l-kitÀb ki ümmü'l-úitÀbdur yigirmi bir
óarfdür yidi óarfi óikmet-i ilÀhí FÀtióatü'l-kitÀbdan menè itdi ve virmedi ve óavvÀ
ki ümmidür anuŋ vechinden daòı yidi saùrı óikmet-i ilÀhí menè itdi óavvÀnuŋ
óüsninden ve cemÀlinden ötüri ve daòı Àdemüŋ vechindeki otuz iki saùr
oúınmaúdan ötüri egerçe vech-i óavvÀdan ol yidi saùrı menè olmasaydı Àdem
vechinde otuz iki saùr ôÀhir olmazdı pes óavvÀnuŋ vechi FÀtióatü'l-kitÀb olduġı bu
vechledür ki Àdem vechi andan fetó oldı ammÀ bir (H54a) baùından daòı ol yigirmi
bir ùaş ki MínÀda atılur üç günde her yidi ùaş óavvÀ vechinüŋ yidi saùrı
muúÀbilindedür her bir saùrı dört (M56a) saùruŋ úÀ'ím maúÀmıdur ki her yigirmi
bir üç kez yigirmi sekiz olur vech-i óavvÀnuŋ daòı yigirmi bir saùrınuŋ her
yidisini èanÀãıra øarb itseŋ yigirmi sekiz olur baùın-ı Àòir úaçan ki istivÀ
müşÀhede itseŋ vech-i óavvÀdan her yidi saùrı (N33a) sekiz saùr olur her sekizi
èanÀãıra øarb itseŋ otuz iki ôÀhir olur otuz iki nuùú-ı Óaú muúÀbilinde ki èayn-ı
õÀtdur fi'l-óaúíúÀt nÿr-ı vÀóiddür óaøret-i ãÀóib-i te'víl èazze faølah ve cellet-i

70. eksükdür budur :-N
71. imdi : - H
72. esrÀr-ı kelime-i ilÀhí ; esrÀr-ı ilÀhí H; kelime-i esrar-ı ilÀhí N
74-75. óurÿf-ı muúaùùaèa : óurÿf-ı muúaùùaèanuŋ H
76. óarfüŋ : óarf N
77. mefhÿm : - A, N
78- ve FÀtióatü'l-kitÀb yigirmi bir óarfdür vech-i óavvÀda mesùÿrdur : - A
79. kelÀm-ı ãÀmeti : - A / itmemek : eylememek N
80. mertebesi oldı : mertebesidür H,N / olmışlardur : olmışdur N
81. bir sebíl-i mükÀşafa : mükÀşafa M / FÀtióatü'l-kitÀb : FÀtióa H, M
81-82. yigirmi bir óarfdür : - A, N, M
82. FÀtióatü'l-kitÀbdan : - H, N, M, ve virmedi : - H
82-83. óavvÀ ki ümmidür anuŋ vechinden daòı yidi yidi saùrı óikmet-i ilÀhí menè itdi : - N
83. óikmet-i ilÀhí : -A, H
84. óüsninden ve cemÀlinden : óüsn ü cemÀlinden H;óüsninden M / Àdemüŋ : Àdem A
85. oúunmaúdan ötüri: oúunmaú içün H / olmasaydı : eylemeseydi A
86. saùr : - A
88-91. üç günde her yidi ùaş óavvÀ vechinüŋ ........ saùrınuŋ her yidisini èanÀãıra øarb itseŋ : üç
yigirmi bir saùruŋ her yidisi èanÀãıra øarb itseŋ A / her : ol H / daòı . – H
92. her yidi : yidi H
94. èazze faølah ve cellet-i : -A,H,N
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kelimetehu buyurmışdur ki beyt otuz iki ﻧور ﺧدا ﻳك ﻧور ﺑود ﺁﻧآﻪ در هر ﻣظﻬرى ﺧود
 هر ﭼﻪ ﺑﻳﻧﻰ ﺘو اﻟﻒ ﺑﻰ ﺗﻰ و ﺛﻳﺳﺖ ﻏﻳر وﺟﻪ ﺣﻖ ﺘﻌﺎﻟﻰ هﻳﭻ ﻧﻳﺳﺖ/ را ﻧﻣودpes bu yigirmi
sekiz ve otuz iki kelimenüŋ èilmiyyeti vech-i óavvÀdan (H54b) óÀãıl oldı ve hem
óavvÀnuŋ óüsn ü cemÀli ôÀhir oldı ve hem Àdemüŋ vechi taúsími (M56b)
óavvÀnuŋ yidi kitÀbet olmaduġından maèlÿm oldı pes bu maènÀ ola ki óaøret-i
èizzet eyitdi ki 11 ﺧﻟق ﻣﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎÓavvÀ Ádemüŋ (A85a) ãol pehlÿsinden òalú olındı
didikleri bu maènÀdur ki Àdem úırú altı èadeddür vaútÀ ki on dört èadedi vech-i
óavvÀya virseŋ otuz iki èaded úalur vech-i Àdemde mesùÿrdur baèdezÀn ãola nisbet
olındı anuŋçün ki óavvÀ nÀúıã òilúÀt olındı fi'l-cümle ãol ãaàa nisbet nÀúıãdur
ÓavvÀ Ádemüŋ ãol yanından òalú olduàınuŋ maènÀsı budur pes òilúat endÀze
maènÀsına oldı baèdezÀn İbrÀhíme İsmÀèíl ki nefsinden èazíz ve muóabbetlü idi
İbrÀhím İsmÀèíli õibó itmek istedi beytullah ve óacerü'l-esved èaşúına ve daòı
şöyle èÀşıú-ı (H55a) vechullah olmış idi ki cemÀl-i óaøret-i (M57a) aóadiyyeti
(N33b) óacerü'l-esvedden muùÀlaèa itmiş idi ve daòı vaóy-i ilÀhí ile ve keşf-i
èÀlem-i nÀ-mütenÀhi ile bilmişler idi ki bu maúÀm vech-i Àdem maúÀmıdur ve
óacerü'l-esved Àdemüŋ yidi kitÀbeti miåÀlidür ve daòı èahd-nÀme ki Àdemüŋ ve
óavvÀnuŋ vechi òuùÿùıdur ol óacerden ôÀhir olsa gerek idi èahd-nÀme anuŋ
ôuhÿrıdur ki vech-i Àdem vechullahdur ki 12 ان اﷲ ﺧﻟق ﺁدﻢ ﻋﻟﻰ ﺻورة اﻟرﺣﻣنÀdem
ãÿret-i raómÀndur ŞeyùÀn anı bilmedi ãÿret-i raómÀnı görmedi secde itmedügine
sebeb cehl oldı ve melèÿn olup dergÀhdan ve óaøretden merdÿd olmasına sebeb
cehl oldı imdi ol kişi kim èÀşıú-ı vechullahdur bí-tekellüf bí-ser ü pÀ berehne olup
mecmÿè-ı lezzeti kendüsine óarÀm (M57b) eylemiş olur ol vechullah maúÀmınuŋ
èaôametinden (H55b) ve celÀlinden ötüri varır ol beytullahı yidi kez ùavÀf ider her
ùavÀfda óacerü'l-esvede (A85b) selÀm virür Àdem ve óavvÀnuŋ yidi òaùùı
muúÀbilinde şöyle kim İbrÀhíme óaøret-i èizzet óükm itdi kim İsmÀèíli úurban úıla

95. kelimetehu : -A,H,N / beyt : - A, H, M
99. pes bu maènÀ ola : - A
100. ãol : - A
103. olındı : itdi A / nÀúıã-ı òilúÀt olındı : vech-i nÀúıã-ı óavvÀ olındı A ; nÀúıãü’l-òilúÀtdür H, M
105 . oldı : ola H / İbrÀhíme İsmÀèíl ki nefsinden èazíz ve muóabbetlü idi : - H
106. İsmÀèíli : anı N,M ; oġlını H
107-108. cemÀl-i óaøret-i aóadiyyeti óacerü'l-esvedden muùÀlaèa itmiş idi ve daòı : - A
108. vaóy-i ilÀhí : vaóy-i Allah A
109. bu maúÀm vech-i Àdem maúÀmıdur : maúÀm-ı vech-i Àdemdür H
110. èahd-nÀme ki : -M /Àdemüŋ : - H
111-112. èahd-nÀme anuŋ ôuhÿrıdur ki : ve óavvÀnuŋ vechi ki èahd-nÀme anda ôuhÿr idi ki A
114. dergÀhdan : - A, N, M
115. kim : ki A, H, M / berehne : -A,H,N
116. kendüsine : kendü H ; kendüzine M / olur : - A ; ola H / ol : -H
117. varır : varup N / ider : eyler H
118. virür : virir A, H, M / Àdem ve óavvÀnuŋ : Àdem M /òaùùı : - A, H
119. kim : ki A, N / kim : ki A, N / úıla : ide N / ãoŋra :- A
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120 andan ãoŋra úoç úurbÀn itdi pes ol evüŋ ùÀ'ifelerine 13 ﻮﻓﺪﻳﻧﺎﻩ ﺑذﻧﺞ ﻋﻆﻳمòükmiyle
hemín fidye ve sünnet vÀcib oldı bu cihetden kim وﻣﺎ ﻣن داﺑﺔ ﻓﻰ اﻻرﺾ وﻻﻂﺎﻳر ﻳﻂﻳر
14
 ﺑﺟﻧﺎﺣﻳﻪ اﻻاﻣﻢ اﻣﺛﺎﻟآﻢ ﻣﺎ ﻔرﻂﻧﺎ ﻓﻰاﻟآﺗﺎﺐ ﻤﻦ ﺷﻲyaèní Óaú taèÀlÀ eydür yiryüzünde híç
dÀbbe yoúdur ve híç uçar yoúdur ki iki úanatlarla uçar elÀ elÀ sizüŋ emåÀliŋüz
ümmetler dir (M58a) terk itmek kitÀbda híç bir şeyden illÀ mecmÿèını beyÀn itdük
125 yaèní levó-i maófÿøa ki kitÀbullahdur ve daòı ol óacerdeki vechüŋ yidi
kitÀbetidür (N34a) pes ol úoyun kim úurban eyler hemÀn yidi kitÀbet üzerne
maólÿúdur ki iki göz iki úulaú iki burun bir aġız idi sÿrÀòdur bu yidi kitÀbeti
èÀnaãıra øarb itseŋ yigirmi sekiz olur İsmÀèílüŋ òilúat-i èavaøıdur (H56a) ki ùavÀf
eyleyiciler úurban eylerler andan ãoŋra şol başı ki baş maúÀmına geldi ki baş
130 òaùù-ı istivÀ yiridür ve daòı maóall-i úısmet òaùù-ı istivÀdur baş kitÀbetin tırÀş
eylemek ve nÀúıã úılmaú bir úaç faydadan ötüridür baèdezÀŋ ol ùavÀfı óacerü'lesvedden ibtidÀ eyleye ki yidi kez ùavÀf-ı óac ve yidi kez ùavÀf-ı èumre ve yidi kez
ùavÀf-ı úudÿm (M58b) ve yidi kez ùavÀf-ı vedÀè eyleye baèdezÀn baş tırÀş itmenüŋ
faydası budur ki maúam-ı aèôam-ı òaùù-ı ilÀhí ki óaùù-ı istivÀdur ol re'isdedür ve
135 daòı ferzendÀn-ı Àdemüŋ ziyneti ve óÿrinüŋ ve ġılmÀnuŋ ziyneti başuŋ òaùù-ı
istivÀsıdur ve daòı bu yidi òuùÿùuŋ ziyneti ol baş òaùùındandur ki رأﻳﺖ رﺑﻰ ﻓﻰ ﺻورة
 اﻣرد ﻗﻂﻂÀdemüŋ baş maúÀmında baş kitÀbetin nÀúıã úıla ve daòı ol yirde ki
maúÀm-ı re'is–i Àdemdür kendüyi úurban eylemek gerekdi (A86a) kendü yirine
úoyun úurban eyler kendüyi òalÀã eyler (H56b) şöyle kim İbrÀhím a.s. òÀtem-i
140 enbiyÀnuŋ dedesidür İsmÀèíli úurban eylemek istedi (N34b) anuŋ yirine úuyun
úurbÀn eyledi yaèní kendüyi re'is makÀmında şöyle õelíl ü òïr eyledi ve baèdezÀn
yidi kez ùavÀf eyleye ve èavratları daòı ãaçlarını úaãr eyleyeler tÀ maèlÿm ola kim

120. evüŋ : - A
121. sünnet vÀcib : vÀcib N
122-124. yaèní Óaú taèÀlÀ eydür yiryüzünde ......... bir şeyden illÀ mecmÿèını beyÀn itdük : -A,H,N
125. yidi : – H, N /
126. ol : - N / kim : ki N
127. sÿrÀòdur : - A / yidi kitÀbeti : yidiyi H, N
129. eyleyiciler : eyleyicek H
131. eylemek ve nÀúıã úılmaú : eyleye ve nÀúıã úıla H, N; eylemek M / ötüridür : ötüri H, N / ol
ùavÀfı : evvel H
132-133. ve yidi kez ùavÀf-ı èumre ve yidi kez ùavÀf-ı úudÿm : - A
133. baş : - N
134. óaùù-ı istivÀdur . istivÀdur A, N / re'isdedür : re'isdür A, H
135. óÿrinüŋ : rÿóuŋ H / ġılmÀnuŋ ziyneti : ġılmÀnuŋ A
135-136. başuŋ òaùù-ı istivÀsıdur ve daòı bu yidi òuùÿùuŋ ziyneti ol baş òaùùındandur ki : başuŋ
òaùù-ı istivÀsıdur ve daòı òaùùuŋ ziyneti ol baş òaùùındandur A ; evvel baş òilúatindendür ki H
138. maúÀm-ı re'is–i Àdemdür : maúÀm-ı re'isdür A, H ,M / kendüyi : kendüzini A
139. şöyle kim : şöyle ki A ; ki N
139-140. òÀtem-i enbiyÀnuŋ : òÀtemü'l- enbiyÀnuŋ N
140-141. İsmÀèíli úurban eylemek istedi anuŋ yirine úuyun úurbÀn eyledi yaèní kendüyi : -M
141. úurbÀn : - A / kendüyi : kendi A
141-142. re'is makÀmında şöyle õelíl ü òïr eyledi ve baèdezÀn yidi kez ùavÀf eyleye ve èavratları
daòı ãaçlarını úaãr eyleyeler tÀ maèlÿm ola kim :-M
142. saçlarını : saçın A / úaãr : nÀúıã A
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bu maúÀm Àdemüŋ vechí maúÀmıdur ve bu óacerü'l-esvedi kim ùavÀf
eylerler 15 ﻟﻪ ﻋﻳﻧﺎﻦ ﻳﺑﺻر ﺑﻬﻣﺎ وﻟﺳﺎﻦ ﻴﻧﻃﻖ ﺑﻬﺎve èahd-nÀme ki èalÀmet-i heft saùr-ı vech-i
Àdemdür çünki maúam-ı re'is ve cebhe-i Àdemdür hüccÀc ki
Àdemüŋ
ferzendeleridür be-cihet-i taèôím ve óüsn ü cemÀl-i Àdem ve óavvÀ ki ﺑﺎاﻟوا ﻟدﻳن
16
 اﺣﺳﺎﻧﺎbaş kitÀbetini nÀúıã eyledi bir daòı baş yülütmekdeki ﻣﺣﻟﻗﻳن رﺀﻮﺴآﻢ
17
 وﻣﻗﺻرﻳنtÀ maèlÿm ola kim baş òaùùınuŋ miúdÀrı úulaġa degindür iki èÀrıø òaùùı
(H57a) ki baş òaùùından degildür ol òaùù ayrıdur ki óavvÀ òilúatinde söylendi ve
yazıldı baèdezÀn óÀcı iórÀm giydüginden ãoŋra ãayd óarÀm oldı şol cihetden kim
bir kimsenüŋ òilúatine müteveccih oldı ki cemíè-i óayvÀnÀt aŋa teşbíh olmışdur
òaùù-ı istivÀ cihetinden 18 وﻻﻂﺎﻳر ﻳﻂﻳر ﺑﺟﻧﺎﺣﻳﻪ اﻻ اﻣﻢ اﻣﺛﺎﻟآﻢpes bir nesne ki bir vechle
aŋa nisbeti ola òaùù-ı istivÀdan (N35a) pes aŋa úaãd itmeye mÀdÀm ki iórÀmda ola
andan ãoŋra óacc-ı temettuè ve óacc-ı ifrÀdgÀh ola ki óacdan ötüri yidi (A86b)
ùavÀf eyleye yidi saùr-ı vech-i Àdem èadedice ki çehÀr muje dÿ ebr ve mÿy-ı ser ve
óac èumreye daòı andan úaãd eyleye anuŋçün ki ol yidi saùr ki òaùù-ı istivÀ ile
sekiz olur bu yidi ol sekizden ayru degildür ammÀ gerekdür (M59a) ki ol niyyete
úaãd eyleye ve gÀh ola ki óacc-ı (H57b) Úur’Àn eyleye şöyle ki gelmişdür ol
taúsím-i vech-i Àdem ve óavvÀdur çünki insÀn 19 ﻣن ﻜﻞ ﻓﺞ ﻋﻣﻳﻖóükmiyle gelmişdür
ãÿret-i beşeriyyete ıraú maúÀmdan ve ıraú vaùandan tÀ óacc-ı ôÀhiri yirine getüre
tÀ bilesin ki iy èÀşıú-ı ôÀhirÀ óÀcı-yı ãÿrí niçe yol meşaúúatlerin ve beriyye
seferlerin kim çekerler ıssı ve ãouú meşaúúatlerin çekerler tÀ óacc-ı ôÀhire irişeler
iy ùalib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí hiç bilür misin ki ferzandÀn-ı Àdem
ôÀhirÀn ve bÀùınÀn niçe úaù-ı èalÀiú ü èavÀiú itmek gerekdür ki tÀ bu ùavÀfuŋ ve
óaccuŋ óaúíúatine irişe ve daòı bu óaúÀyıúuŋ maènÀsını bile baèdezÀn óÀcı
eyide ki ( اﻟﻟﻬﻢ ﻟﺑﻳكM59b)  ﻟﺑﻳك ﻟﺑﻳكvechini òaŋe-i Óaúúa teveccüh eyleyüp bu
kelimenüŋ cevÀbıdur ki ezelde mecmÿè-ı maòlÿúÀtı bu òÀneye daèvet eyledi

142. vechí : - H
142-145. bu maúÀm Àdemüŋ vechí maúÀmıdur ve bu óacerü'l-esvedi kim ùavÀf eylerler
 ﻟﻪ ﻋﻳﻧﺎﻦ ﻳﺑﺻر ﺑﻬﻣﺎ وﻟﺳﺎﻦ ﻴﻧﻃﻖ ﺑﻬﺎve èahd-nÀme ki èalÀmet-i heft saùr-ı vech-i Àdemdür :-M
145. çünki : -M ; çünkim N
145-147. maúam-ı re'is ve cebhe-i Àdemdür hüccÀc ki Àdemüŋ ferzendeleridür be-cihet-i taèôím ve
óüsn ü cemÀl-i Àdem ve óavvÀ ki  ﺑﺎاﻟوا ﻟدﻳن اﺣﺳﺎﻧﺎbaş kitÀbetini nÀúıã eyledi bir daòı :-M
147. baş : - N, M yülütmekdeki : -M ; tırÀş itmekdeki H
147-155.  ﻣﺣﻟﻗﻳن رﺀﻮﺴآﻢ وﻣﻗﺻرﻳنtÀ maèlÿm ola kim baş òaùùınuŋ ùavÀf eyleye yidi saùr-ı vech-i
Àdem èadedice ki çehÀr muje dÿ ebr ve mÿy-ı ser ve :-M
155. çehÀr : çÀr H / mÿy-ı ser : mÿy A
156. saùr ki : saùrı N
158. ol : - H, N
159. óükmiyle : - A, H ; óükmi M
160. getüre . getire A
161. niçe :-M
162. kim : - H
161-156. ıssı ve ãouú meşaúúatlerin çekerler : - H, N
165. bile : bula A, M
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(N35b) ve èahd (H58a) baġladı ki 20 اﻟﻢ اﻋﻬد اﻟﻳآم ﻳﺎ ﺑﻧﻰ ﺁدم انﻻ ﺘﻌﺑدﻮا اﻟﺷﻳﻃﺎنki şeyùÀn
òÀne-i Óaúúı ùavÀf itmedi ve secde itmedi anuŋçün meèlÿn oldı óÀcı ﻟﺑﻳك اﻟﻟﻬﻢ ﻟﺑﻳك
anuŋçün eydür ki 21 اﷲ ﻳدﻋوا اﻟﻰ دار اﻟﺳﻼﻢ و ﻳﻬدى ﻤﻦ ﻳﺷﺎﺀ اﻟﻰ ﺻراط ﻣﺴﺗﻗﻳمAllah
taèÀlÀ daèvet ider dÀrü’s-selÀm diledügini ãıraù-ı müstaúím ehli ider ki óilúat-i
vech-i Àdemdür şöyle ki beyÀn (A87a) olmışdur ki 22 و ﻣن ﺪﺧﻟﻪ آﺎن اﻣﻧﺎyaèní
bunuŋ maènÀsı ve şol kimse ki aŋa dÀóil olsa emín olur ol eve girmek sırların ve
óikmetlerini bilmekdür egerçe cennete dÀrü's-selÀm dimişdür velíkin fi'l-óaúíúa
dÀrü's-selÀm Àdemdür (M60a) anuŋçün ki selÀm ismullahdan bir ismdür dÀr dimek
ev dimekdür
pes dÀrü's-selÀm Allah evi dimek olur ki úalbi'l-mü'min
beytullahdur mü'minden murÀd Àdemdür ki 23 ﻋﻟﻢ ﺁﺪﻢ اﻻﺴﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎbir kişi óaccuŋ ve
ùavÀfuŋ ve ãalÀtuŋ (H58b)
sırrına irişmeyince êarü's-selÀma dÀòil olmaz ve
sırrına irişmez pes óaúíúatde dÀrü's-selÀm Àdem ola ki anda úatle ve seyfe ruòãat
yoúdur iy fezendÀn-ı Àdem şöyle ki Àdem vechinüŋ òilúati bilinmese ve levó-i
maófÿô ve èarş u kürsi ve sidretü'l-müntehÀ bilinmeye Kaèbe ki Àdemüŋ
miåÀlidür eger içine daòı girerse (N36a) andan baèíddür وهو ﻋﻟﻳﻬﻢ ﻋﻣﻰ اوﻟﺋك ﻳﻧﺎدون
24
 ﻣن ﻣآﺎن ﺑﻌﻳدyaèní anlar ki aèmÀlardur anlar mekÀn-ı baèídden nidÀ úılurlar
(M60b) eger bir kişi sÿ'Àl eylese eyitse ki óaøret-i aòadiyyet şöyle óükm
eylemişdür ki iórÀm sÿzenle dikilmiş olmaya sebeb ne idi ki böyle óükm olındı
dise cevÀb oldur ki çünki Óaú taèÀlÀ kelÀmını Ádem ve ÓavvÀ vechinde úudret
úalemiyle yazmışdur ayru ayru yazılmışdur ki dest-i òayyÀù-ı úudret anı sÿzenle
dikmiş degildür bil ki dest-i úudret yazmışdur baèdezÀn ol kelÀm ki ôuhÿra gelür
Àdemden ve óavvÀdan (H59a) bir bir ôuhÿra (A87b) gelür mütèÀúıb ﻮﺠﺎﺀ رﺑك
25
 ﻮاﻟﻣﻟك ﺻﻓﺎ ﺻﻓﺎotuz iki kelime  ﺗﺎﻣﻪ اﻟﻬﻳﻰ ﻓﺿﻟﻳﻪ ﻻ هوﺗﻳﻪ ﻓردﻳﻪmüfridÀtdur ki óaúíúati vücÿd-ı Àdemiyyedür ol terkíbden mücerreddür pes ol kimse ki yigirmi sekiz ve
otuz iki kelime-i mücerrede ùÀlib ola bir ùon giye ki dest-i (M61a) òayyÀù-ı beşer

168. èahd : èahd-nÀme N /  انﻻ:  اﻻM
169. secde itmedi anuŋçün meèlÿn oldı óÀcı  ﻟﺑﻳك اﻟﻟﻬﻢ ﻟﺑﻳك: - H /  اﻟﻟﻬﻢ: - N, M
170-171. Allah taèÀlÀ daèvet ider dÀrü’s-selÀm diledügini ãıraù-ı müstaúím ehli ider :-A,H,N
171-172. óilúat-i vech-i Àdemdür : vech-i Àdemdür H
172-173. yaèní bunuŋ maènÀsı ve şol kimse ki aŋa dÀóil olsa emín olur : - A, N , M
173-174. ve óikmetlerini : - A
175. dÀrü's-selÀm Àdemdür : Àdemdür A / ismullahdan : ism-i ilÀhíden H
178. dÀòil olmaz : - A
179. óaúíúatde : -M/ Àdem : ol A, H , M
180-181. ve levó-i maófÿô ve èarş u kürsi ve sidretü'l-müntehí bilinmeye : - H
181. Àdemüŋ : anuŋ A
182. daòı girerse : girse N /  ﻋﻣﻰ: - A
183. yaèní anlar ki aèmÀlardur anlar mekÀn-ı baèídden nidÀ úılurlar : -A,H,N
184. eylese : itse H / eyitse : - H, N
185. sÿzenle : sÿzínle H / ne idi ki : ne oldı ki A / böyle óükm olındı : óükm böyle oldı A / olındı :
oldı H
187. dest-i òayyÀù-ı úudret : dest-i òayyÀù A, H , M
188. bil ki : - N / ki : -A
191-192. ve otuz iki : - H
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195

200

205

210

215

anı dikmiş olmaya anuŋ gibi iórÀm giye eger bir kişi sÿ'Àl itse ki iki iórÀm
giydükden óikmet-i ilÀhí nedür dise cevÀb eyit ki birisi yigirmi sekiz kelime-i
Muóamediyye muúabilindedür ve birisi otuz iki kelime-i Àdemiyye
muúabilindedür bu yigirmi sekiz ve otuz iki kelime Àdemüŋ ve ġılmÀnuŋ ve
óÿrilerüŋ úaddidür pes óÿrilerüŋ úadd ü úÀmeti yigirmi sekiz (N36b) ve otuz iki
kelimeye taúsím olmaúdan lÀzım gelür ki libÀsları daòı taúsím ola baèdezÀn
muãallí namÀzda setr-i èavret ide illÀ vechini iki elini ve iki ayaġını açuú duta ki
yigirmi sekiz ve otuz iki kelimenüŋ ièlÀmı vÀúiè olmışdur eger bir kişi (H59b)
sÿ'Àl eylese ki òilúat-i vech-i Àdem ve óavvÀ ki otuz iki kelime èadedincedür
óikmeti ne idi ki (M61a) tekrÀr tekrÀr vÀúiè oldı cevÀb oldur ki tÀ maèlÿm ola ki
mütevehhim tevehhüm itmese şeyùan úabílinden olur ki bu yigirmi sekiz ve otuz
iki kelimenüŋ èilmi ittifÀú düşmişdür diyü tevehhüm itmeyeler bir cevÀb daòı
oldur ki otuz iki saùr-ı òÀk ve otuz iki saùr-ı Àb ve otuz iki saùr-ı bÀd ve otuz iki
saùr-ı Àteş olduġı maèlÿm ola kim bunlar óuùÿùı ilÀhídür baèdezÀn Àdemün
dişlerini daòı yigirmi sekiz ve otuz iki òalú itdi(A88a) her biri mürekkebdür dört
èanÀãırdan òÀk u Àb u bÀd u Àteş pes otuz iki òÀk oldı otuz iki Àb oldı otuz iki bÀd
oldı otuz iki Àteş oldı baèdezÀn bu otuz iki dişi otuz iki maóalde yigirmi sekiz diş
yigirmi sekiz maóalde yigirmi sekiz vÀúiè olmışdur maóalleri daòı mürekkebdür
çehÀr èanÀãırdan (H60a) (M62a) òÀk u Àb u bÀd u Àteş hemÀn incilÀyındur (N37a)
maóallinde daòı èÀnÀãırlaruŋ her birisi øarb eyleseŋ otuz iki òaùù-ı ilÀhídür otuz iki
kelime-i ilÀhí muúabilinde vaútÀ ki dişler dehÀn-ı Àdemde yigirmi sekiz olsa on
dört aşaġıda on dört yuúaruda her ùarafı yidişer her yidiyi èanÀãıra øarb itseŋ
yigirmi sekiz olur Muóammedüŋ kelimesi muúÀbilinde vaútÀ ki dişler

199. giydükden óikmet-i ilÀhí : giyindügine sebeb A giydügine óikmet-i ilÀhí M / nedür dise : ne
dise N ; ne ola dise H, M / eyit ki : budur ki N
195. muúabilindedür : muúabilinde H
196-197. bu yigirmi sekiz ve otuz iki kelime Àdemüŋ ve ġılmÀnuŋ ve óÿrilerüŋ úaddidür pes
óÿrilerüŋ úadd ü úÀmeti : - H
199. iki elini : iki ellerini H / ve iki ayaġını : ayaúlarını A
200. ièlÀmı : ièlÀmını H / bir kişi : sÀ'il A
201. Àdem ve : -M / kelime : - A
203. olur ki : - H, N
205-206. otuz iki saùr-ı òÀk ve otuz iki saùr-ı Àb ve otuz iki saùr-ı bÀd ve otuz iki saùr-ı Àteş olduġı
maèlÿm ola : saùr-ı òÀk ve saùr-ı Àb ve saùr-ı bÀd ve saùr-ı Àteş bi'l-cümle otuz iki kelime olduġı
maèlÿm ola A
206. olduġı : olduġıdur M
207. daòı : - H, N /dört : çehÀr H, N, M
208. òÀk u Àb u bÀd u Àteş : - A
208-209. otuz iki òÀk oldı otuz iki Àb oldı otuz iki bÀd oldı otuz iki Àteş oldı : otuz iki òÀk oldı otuz
iki Àteş oldı otuz iki Àb oldı : A
209-210. otuz iki dişi otuz iki maóalde yigirmi sekiz diş yigirmi sekiz maóalde vÀúiè oldı : otuz
iki dişi otuz iki maóal ile otuz iki olur yigirmi sekiz diş yigirmi sekiz maóal ile yigirmi sekiz vÀúiè
oldı : N
212. øarb eyleseŋ otuz iki òaùù-ı ilÀhídür : otuz iki òaùù-ı ilÀhí olur H, N, M
213. dehÀn-ı Àdemde : Àdem vücÿdında A
214. aşaġıda on dört yuúarıda : aşaġa on dört yuúaru H, N , M
215. muúÀbilinde : muúÀbelesinde N
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Àdem ve óavvÀ vücÿdında otuz iki olsa on altı yuúaru on altı aşaġa her ùarafı
sekiz ve her sekizi èanÀãıra øarb itseŋ otuz iki olur kelime-i Àdem muúÀbilinde bu
sırları ve bu óesÀbları dív ü şeyùÀnlar bilmedi Àdeme secde itmediler ve fehm daòı
itmezler zírÀ ki Àdemüŋ òilúati sırrına irişmemişlerdür ve kendü òilúatlerin
220 bilmemişlerdür26 ﻣﺎاﺷﻬدﺗﻬﻢ ﺧﻟﻖ اﻟﺴﻣواة ﻮاﻻرﺾ وﻻ ﺧﻟﻖ اﻧﻓﺴﻬﻢeger bir kişi òilúat-i
Àdeme yol ilete (H60b) ve Àdemüŋ òaùù-ı istivasını oúıya elbette ol kişi cennete
vara Àdem ãÿretinde ve Àdem (M62b) úaddinde ola ve daòı şol kişi ki Àdem
òaùùıyla cennete gire tevóíd-i vaódÀniyyeti vech-i Àdemde maèlÿm eyleye ve ãıfÀt-ı
ilÀhí ile muttaãıf ola mebde' ü mièÀda yol ilete ve eger bu vechüŋ èilmini ve
225 kitÀbetini oúımasa şöyle ki mÀruŋ ve óayvÀnuŋ èilmi vardur ve òaùù-ı istivası
vardur (A88b) bu òaùù-ı istivÀ ki óayvÀnÀtda vardur levó-i maófÿôdan (N37b) bir
nişÀndur çünki bilmedi ol ãÿretde muúayyed olsa gerekdür úalsa gerekdür ol ki
ãÿret-i Àdemdür levó-i maófÿôdan kendüdeki èilmi bilmese 27 ﺑﻟﻬﻢ أﺿﻞolsa
gerekdür şol cihetle olur ki òuùÿù-ı ilÀhí ki Àdemden mírÀå degmedi ve nuùú-ı ilÀhí
230 ki Àdemden mírÀå degmedi ve òaùùını ve nuùúını bilmedi ve daòı òaùùını oúımaúda
kör (M63a) oldı pes kendü vücudını bilmedi vaútÀ ki kendü vücÿdını bilmese
Óaúúı bilmez vaútÀ ki Óaúúı bilmez (H61a) kör olur ﻓﻣن آﺎن ﻓﻰ هذﻩ اﻋﻣﻰ ﻓﻬو ﻓﻰ اﻻﺧرة
28
ً اﻋﻣﻰ ﻮاﻀﻞ ﺳﺑﻳﻼ

216. Àdem ve óavvÀ vücÿdında : vücÿd-ı Àdemde A ; Àdem dehÀnında H / on altı yuúaru on altı
aşaġa : on altı aşaġıda A
217-218. bu sırları ve bu óesÀbları : bu sırrı A
218 . dív ü şeyùÀnlar bilmedi : dívler ve şeyùÀnlar M / daòı : - H, N, M
219. Àdemüŋ :- M
219-220. ve kendü òilúatlerin bilmemişlerdür : - A, N, M
220-221. òilúat-i Àdeme : Àdeme M
221-222. elbette ol kişi cennete vara Àdem ãÿretinde ve Àdem :- M
222. ola : - A
226. óayvÀnÀtda : óayvÀnda A, N
227. olsa gerekdür : olsa gerekdür úalsa gerekdür H / olsa : úalsa H
228-229. olsa gerekdür : olsa gerek N, M ; ola gerek H
229-230. ve nuùú-ı ilÀhí ki Àdemden mírÀå degmedi : - H, N
233. ﻼ
ً  ﻮاﻀﻞ ﺳﺑﻳ: - A
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1

El-BÀbü’l-èÀşir fí óaúíúati’r-raómet ve’l-taúvÀ
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
 اﻟذﻳن1ان رﺣﻣﺗﻰ ﻮﺳﻌﺖ ﻜل ﺷﺊ ﻔﺳﺎ آﺗﺑﻬﺎ ﻠﻠذﻳن ﻴﺗﻗﻮن ﻮﻳؤﺗﻮن اﻟزآﻮﺖ ﻮاﻟذﻳﻦ هﻢ ﺑﺎﻳﺎﺗﻧﺎ ﻳؤﻗﻧﻮن
2
 ﻴﺗﺑﻌﻮن اﻟرﺴول اﻟﻧﺑﻰ اﻻﻣﺗﻰ اﻟذﻳن ﻳﺟدﻮنﻩ ﻣآﺘﻮﺑﺎ ًﻋﻧدهﻢ ﻔﻰ اﻟﺗﻮرﻳﺔyaèní Óaú taèÀlÀ Úur’Àna
5 raómet didi yaèní Òaú taèÀlÀ eydür benüm raómetüm mecmÿè-ı eşyÀya ùoldı tiz
ola ki ol raómeti yazam şol kimselere taúvÀ eylediler daòı zekÀt virdiler daòı
bizüm ÀyÀtımuza yaúinla inandılar (M63b) imdi ol inananlar şol kimselerdür ki
resÿle etbÀè itdiler imdi ol resÿli bení-i ümmí mektÿb bileler TevrÀtda ve İncílde
3
 ﻮﻟﻗد ﺟﻳﻧﺎهﻢ ﺒآﺘﺎﺐ ﻔﺻﻟﻧﺎﻩ ﻋﻟﻰ ﻋﻟم هدى ورﺣﻣﺔ ًﻟﻗوﻢ ٍﻳؤﻣﻧﻮنpes Úur’Àn raómetdür ve daòı
10 Óaú taèÀlÀ TevrÀtda MÿsÀ peyġambere eyitdi ki yÀ MÿsÀ benüm raómetüm
mecmÿè-ı eşyÀya irişmişdür ki benüm raómetüm kelÀmumdur ki dükeli eşyÀya
ismiyyet cihetinden irişmişdür (N38a) ve hem òilúat cihetinden kim kün
emrinden maòlÿúdur ki kÀf ile nÿn iki óarfdür ki cemíè-i eşyÀ òaùù-ı istivÀ
üzerine (H61b) olduġı kÀfla nÿn sırrıdur ki (A89a) cemíè-i óubÿb ve cemíè-i
15 evrÀú u eşcÀr u óayvÀnÀt òaùù-ı istivÀ üzerine maòlÿúdur ve cemíè-i eşyÀ maôhar-ı
kelime ve kelÀmdur ki 4( ﺎﻣﻟﻋوًﺔﻣﺣ ًرM64a)  ان رﺣﻣﺗﻰ ﻮﺳﻌﺖ ﻜﻞﺸﺊyaèní benüm
kelÀmum ki benüm raómetümdür mecmÿè-ı eşyÀya irişmişdür 5ﻔﺳﺎ آﺗﺑﻬﺎ ﻠﻠذﻳن ﻴﺗﻗﻮن
yaèní tiz ola ki ol dükeli eşyÀya irişsin raómet ki kelime ve kelÀmdur yazam şol
kimseler içün ki muttaúí oldılar yaèní muttaúí şunlardur ki óurÿf-ı muúaùùaèanuŋ
20 sırrına vÀúıf oldılar ki óurÿf-ı muúaùùaèat anlara hÀdí oldı ki elif lÀm mímdür Àyet
6
 اﻟﻢ ذﻟﻚ اﻟﻜﺗﺎب ﻻرﻳب ﻔﻳﻪ هدى ًﻟﻟﻣﺗﻗﻳنyaèní elif lÀm mím bir kitÀbetdür ki şekk ü şübhe
yoúdur ki muttaúíler hÀdídür dimek olur ve daòı raómeti şol kimselere yazam ki

5. raómet didi : raómet dimişdür M
5-8. yaèní Òaú taèÀlÀ eydür benüm raómetüm …… mektÿb bileler TevrÀtda ve İncílde : -A,H,N
11. benüm raómetüm mecmÿè-ı eşyÀya irişmişdür ki : - A
11-12. dükeli eşyÀya ismiyyet cihetinden irişmişdür : dükeli eşyÀya irişmişdür ismiyyet
cihetinden N
12. kim : ki A, N, M
14. olduġı : - N
16.  ﺎﻣﻟﻋوًﺔﻣﺣ ًر: - H, M
16-17. yaèní benüm kelamum ki benüm raómetümdür mecmÿ eşyÀya irişmişdür  ﻔﺳﺎ آﺗﺑﻬﺎ ﻠﻠذﻳن ﻴﺗﻗﻮن:
-A
18. ki kelime ve kelÀmdur : ki kelÀmdur H, N
19. kimseler içün ki : kimseye ki A / yaèní : - H, N
20. elif lÀm mímdür Àyet : - H, N , M
21-22. yaèní elif lÀm mím bir kitÀbetdür ki şekk ü şübhe yoúdur ki muttaúíler hÀdídür dimek olur :
-A
22. olur : - H / kimselere : kimseye H
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mütÀbaèat eylerler resÿle ki nebi-í ümmíye ki اﻟذﻳن ﻴﺗﺑﻌﻮن اﻟرﺴول اﻟﻧﺑﻰ اﻻﻣﺗﻰ اﻟذﻳن
( ﻳﺟدﻮنﻩ ﻣآﺘﻮﺑﺎ ًﻋﻧدهﻢ ﻔﻰ اﻟﺗﻮرﻳﺔH62a) yaèní şol nebí ki anı mektÿb bulalar TevrÀtda
25 imdi resÿli TevrÀtda bulan ãÀóib-i kemÀl ve ãÀóib-i te’víldür (M64b) èazze faølah
(N38b) geldi buldı ne vechle bulduġı òayme-i míèÀd beyÀnında maèlÿm u beyÀn
oldı ve daòı Óaúú taèÀlÀ eydür TevrÀtda iy MÿsÀ bir reãÿl gelse gerek anı ki
ümmü'l-kitÀbdan ve ümmü'l-úurÀdan òaber vire ve hem ümmü’l-úurÀdan ôahir
ola anuŋ díninde tÀbièler ola bu raómeti ki dükeli eşyÀya irişmişdür
anuŋ
30 etbÀèına yazam yaèní ol raòmeti anlara virem ve daòı 8ان رﺣﻣﺗﻰ ﻮﺳﻌﺖ ﻜﻞ ﺸﺊ
sırrını ol resÿlüŋ tÀbièlerine ôÀhir eyleyem didi اﻟﺣﻣدﷲ اﻟذى هداﻧﺎ ﻠﻬذا ﻮﻣﺎ آﻧﺎ ﻠﻧﻬﺗدى ﻠﻮﻻ
9
ان هﺪﻳﻧﺎ اﷲ
7

23. mütÀbaèat eylerler : mütÀbaèat eyleyeler M
24. şol : - N
25. ãÀóib-i kemÀl ve ãÀóib-i te’víldür èazze faølah : Óaúúa ãÀóib-i kemÀldür ki A
26. beyÀnında : meselesinde A / oldı : eyledi H
27. TevrÀtda : -M / ey MÿsÀ : - H
28. ümmü'l-úurÀdan : ümmü'l-Úur’Àndan H
31. ôÀhir eyleyem didi : bildirem ve's-selÀm A / didi : - H / اﻟﺣﻣدﷲ اﻟذى هداﻧﺎ ﻠﻬذا ﻮﻣﺎ آﻧﺎ ﻠﻧﻬﺗدى ﻟﻮﻻ ان
 هﺪﻳﻧﺎ اﷲ: - A
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7/A’râf: 156.
7/A’râf: 157.
3
7/A’râf: 52.
4
7/A’râf: 156.
5
7/A’râf: 156.
6
2/Bakara: 1-2.
7
7/A’râf: 156.
8
7/A’râf: 156.
9
7/A’râf: 43.
2
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El-BÀbü'l-óÀdí èaşere fí mírÀåi'l-arø
(A89b) ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
( ﻔﻰ اﻟزﺑﻮر ﻤن ﺑﻌد اﻟذ آر ان اﻻرﺾ ﻳرﺛﻬﺎ ﻋﺑﺎدى اﻟﺼﺎﻟﺣﻮنH62b)  وﻟﻗد آﺗﺑﻧﺎyaèní Óaú
taèÀlÀ eydür taóúíú-i Zebÿrda TevrÀtda(M65a)ãoŋra bunı kim arø benüm úullarum
mírÀå yir dir diyü yazduú  ﺗﻟﻚ اﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻰ ﻧﻮرﺚ ﻣن2ان اﻻرﺾ ﷲ ﻳﻮرﺛﻬﺎ ﻤن ﻳﺸﺎﺀ ﻤن ﻋﺑﺎدﻩ
3
 اﻧﺎ ﻧﺣﻦ ﻧﺣﻰ ﻮ ﻧﻣﻳﺖ ﻮﻧﺣن اﻟﻮارﺛﻮن4 اﻧﺎ ﻧﺣن ﻧرث اﻻرﺾ ﻮﻣن ﻋﻟﻳﻬﺎ5ﻋﺑﺎدﻧﺎ ﻤن ﻜﺎن ﺘﻗﻳﺎ
6
 ﻮﺠﻧﺔ ﻋرﺿﻬﺎ اﻟﺴﻣﻮاﺖ ﻮاﻻرﺾ اﻋدﺖ ﻟﻟﻣﺗﻗﻳنeger bir kişi sÿ’Àl eylese ol müttaúíler ki
arø mírÀå ile anlara irişür anlar kimlerdür dise cevÀb oldur ki اﻟﻢ ذﻟﻚ اﻟآﺘﺎﺐ ﻻرﻳﺐ
7
( ﻟﻟﻣﺗﻗﻳنN39a)  ﻔﻳﻪ هدyaèní ol kimselerdür kim  اﻟﻢvesÀ’ir aòavÀt ki óurÿf-ı
muúaùùaèadur anlara hÀdí ola ki kelÀm-ı ilÀhídür ki ġayr-ı mükerrerdürler on dört
óarfdür budur  اﻟر آﻬﻳﻌﺺ ﻂﺲ ﺣﻢ ق نher söz evvelinde ki óurÿf-ı muúaùùaèa gelür
eger bir óarf (M65b) gelür  ق نgibi ve eger iki óarf gelür  ﺣﻢgibi ve eger üç óarf
(H63a) gelür  اﻟرgibi ve eger dört óarf gelür  اﻟﻣﺺgibi ve eger biş óarf gelür آﻬﻳﻌﺺ
gibi murÀd hemÀn on dört óarfdür ki õikr-i cüz’í irÀdat-ı küllídür maúãÿd oldur ki
bu on dört óurÿfuŋ ièlÀmını vech-i Àdemde müşÀhede eyleye ki ãÿret-i
raómÀndur ki 8( ان اﷲ ﺧﻟﻖ ﺁدم ﻋﻟﻲ ﺻورﺖ اﻟرﺣﻣنA90a) her kim bu mezkÿrÀtı böyle
bilse müttaúí olur 9 إن أوﻟﻳﺎﻮﻩ اﻻ اﻟﻣﺘﻗونzümresinden olur ve eger bu óurÿf-ı
muúaùùaèÀtdan kendü vücÿdında ièlÀmını müşÀhede itmese ve daòı muúaùùaèÀtdan
kendü vücÿdında yol bulmasa ve maèrifet-i nefsi ve maèrifetillah óÀãıl itmese ol
müttaúí olmaz ve ãÀlió olmaz anuŋçün arøı mírÀå yimedi arøı mírÀå yimek
melÀkÿtnı bilmekdür ve müşÀhede itmekdür ki 10ان اﻻرﺾ ﻳرﺛﻬﺎ ﻋﺑﺎدى اﻟﺻﺎﻟﺣون
(M66a) yaèní arøı benüm ãalió úullarum mírÀå yir dimekdür eger ﻣﻳراﺚ ارﺿﻰ
(H63b) ve  ﻣﺎﻔﻳﻬﺎnedür bilmese mírÀå (N39b) yimiş olmaz vaútÀ ki mírÀå yimese
ãÀlió ü müttaúí olmaz ãÀlió ü müttaúí ùaylasÀnından ve misvÀkından maèlÿm
olmaz 11 وﻣﻧﻬم ﻣن ﻋﺎهداﷲ ﻟﺋﻦ اﺗﺎﻧﺎ ﻣن ﻔﺿﻟﻪ ﻟﺗﺻدﻗن و ﻟﺗآوﻧن ﻣن اﻟﺻﺎﻟﺣﻳنyaèní dimek olur
ki bu òalÀyıúuŋ baèøısı èahd baġlamışlardur ki vaútÀ bize Allahuŋ faølı gelse biz
ol faølı taãdíú idevüz ãÀliói ü müttaúí olavüz diyü èahd itmişler idi imdi ol

3-5. yaèní Óaú taèÀlÀ eydür taóúíú Zebÿrda TevrÀtda ãoŋra bunı kim arø benüm úullarım mírÀå yir
dir diyü yazduú : -A,H,N
7. bir kişi : sÀ’il A
8. anlar kimlerdür : kimlerdür N/ oldur ki : - A
9. kim : ki A, N
11. budur  اﻟر آﻬﻳﻌﺺ ﻂﺲ ﺣﻢ ق ن: - A ; budur  اﻟر آﻬﻳﻌﺺ ﺣﻣﻌﺲ ﻂﺲ ﺣﻢ ق نN / óurÿf-ı muúaùùaèa :
muúaùùaèa A
12.  ق: - A, H, M
14. hemÀn : - H / oldur ki : vech-i Àdemdür ki A
16. her kim : - A, M
17. müttaúí olur  إن أوﻟﻳﺎﻮﻩ اﻻ اﻟﻣﺘﻗونzümresinden olur :  إن أوﻟﻳﺎﻮﻩ اﻻ اﻟﻣﺘﻗونmüttaúí zümresinden olur N
19. itmese : eylemese N ; olmaz H / ol : - H
20. müttaúí olmaz ve ãÀlió olmaz : müttaúí ve ãÀlió olmaz N ; ãÀlió olmaz ve müttaúí olmaz H
22. dimekdür : dimek olur N / eger : - H, N
24. ãÀlió ü müttaúí olmaz : ãÀlió olmaz – N / ùaylasÀndan : ùaylasÀndan olmaz A
26. vaútÀ : - N
27. ãÀlió ü müttaúí : ãÀliólerden H, N, M / vaútÀ ki : - A
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faøl-ı maèhÿd vaútÀ ki gelse anı taãdíú iden ãÀlió ü müttaúí ola tekõíb ü ièrÀø iden
ãÀlió u müttaúí olmaya 12 ﻔﻟﻣﺎ اﺗﺎهم ﻣن ﻔﺿﻟﻪ ﺑﺧﻟوا ﺑﻪ وﺗوﻟوا و هم ﻣﻌرﺿونimdi iy ùÀlib-i
óaúíúat bil ki (A90b) Óaú taèÀlÀ esmÀ èilmin Ádeme (M66b) taèlím itmişdür bi’lvÀsıùa melek ki 13 وﻋﻟم ﺁدﻢ اﻻ اﺴﻣﺎﺀ آﻟﻬﺎhiç melek vÀsıùası yoúdur baèdezÀn aãl-ı
kelÀm otuz iki kelimedür Àdeme geldi Àdem òalífe-i illÀhídür ( ﺟﺎﻋل ﻔﻰH64a) اﻧﻰ
14
 وﻋﻟم ﺁدﻢ اﻻاﺴﻣﺎﺀ آﻟﻬﺎ15 اﻻرﺾ ﺧﻟﻳﻓﺔki otuz iki kelime-i ilÀhídür mírÀå اﻧﺑؤﻧﻰ ﺑﺎﺴﻣﺎﺀ
16
 هؤﻻﺀher kim ki irişe zemín ki beden-i Àdemüŋ cüz’üdür her kişi ki esmÀ-i
külliye ki otuz iki kelime-i Àdemdür mírÀå buldı yaèní kendüde otuz iki kelimenüŋ
ièlÀmını müşÀhede itdi ol Àdem oġlı oldı atasından mírÀå yidi ki zemín-i baúiyye
(N40a) vücÿd-ı Àdemdür anuŋ óaúúı ola vaútÀ ki bu esmÀ-i küllínüŋ ièlÀmını
kendü vücÿdında müşÀhede itmedi ol keenne atası díninde ve atası úÀnÿnında
olmadı pes kÀfir ola kÀfir oġul müselmÀn atadan mírÀå yimez ve cemíè-i
peyġamberler (M67a) meõhebinde bi’lèakis pes  آذاﻟك ﺴراﻟﺟﺑﺎﻞ ﻧزل اهل اﻟﺟﻧﺔyaèní
Óaú taèÀlÀ ehl-i cennete nÀzil olur ki ehl-i yemíndür ve daòı TevrÀtda Óaú taèÀlÀ
eyitmişdür ki ( ﻮهﻳﺎﺘﻧﺎ ﻟﻳﻜﻮن ﺴﻟﻃﺎﻧﺎH64b) ﻧرﻳد ان ﻳﺧﻟﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺷﻜﻟﻧﺎ ﻮﺻﻮرﺗﻧﺎ ﻮﻟﺑﺎﺳﻧﺎ
ﻟطﻳﻮر اﻟﻬوى ﻮ ﺣﻳﺗﺎن اﻟﺑﺣر ﻮ ﻜل ذى رﻮح ﻮ داﺑﺔ ﻤن اﻻزل اﻟﻰ اﺑدى ﻔﻰ اﻟﻌﻟﻮﻳﺎﺖ ﻮاﻟﺴﻓﻟﻳﺎﺖ
17
 ﻔﺧﻟﻗﺖ اﻻدﻢ ﻮﻋﻟﻣﺗﻪ اﻧﻰ ﻮﺛﻟﺛﻳن ﻜﻟﻣﺔ اﻟﻬﻳﻳﺔyaèní Óaú taèÀlÀ eydür dilerüz ki bir insÀn òalú
idevüz ki kendü şeklimüz üzerne ve kendü ãÿretimüz üzerne tÀ ki sulùÀn ola
havÀda uçan úuşlara ve deŋizdeki balıúlara ve daòi her nesne ki canlıdur ve
dÀbbedür ezelden ebede èulviyyÀtda ve sufliyÀtda (A91a) her ne kim varsa
cemíène sulùÀn ola baèdezÀn Ádemi óalú itdüm daòı Ádeme (M67b) otuz iki

28. faøl-ı maèhÿd : maèhÿd M 7 vaútÀ ki : - A / ola : olur H
28-29. ola tekõíb ü ièrÀø iden ãÀlió ü müttaúí olmaya : -H ; oldı itmeyen olmadı A
30. Óaú taèÀlÀ esmÀ èilmin : esmÀ èilmini Óaúú teèÀlÀ A / taèlím itmişdür bi’l-vÀsıùa melek : bi’lvÀsıùa melek taèlím itmişdür A
31-32. hiç melek vÀsıùası yoúdur baèdezÀn aãl-ı kelÀm otuz iki kelimedür Àdeme geldi Àdem : - A
33.  وﻋﻟم ﺁدﻢاﻻ اﺴﻣﺎﺀ آﻟﻬﺎ: - A /ki otuz iki kelime-i ilÀhídür mírÀå : aãl-ı kelÀmuŋ otuz iki kelime-i
ilÀhídür mírÀå A
34. her kişi ki : her kim ki H ; her kimse ki M
34-35. esmÀ-yı külliye ki : - A /
35. kelime-i Àdemdür : kelimedür M/buldı : bildi H / otuz iki kelimenüŋ : - A
36. oldı : olur A
38. kendü vücÿdında : kendüde A / atası úÀnÿnında : úÀnÿnında A, H
39. oġul : oġlı H, M / müselmÀn : -M
40. bi’lèakis : olmaz A /  آذاﻟك ﺴر: - A, M
41. Óaú taèÀlÀ : - H
44. dilerüz : dileriz H / bir : - H, N
45. idevüz : ideriz H / kendü şeklimüz üzerne ve kendü ãÿretimüz üzerne : kendü şeklimüz
ãÿretimüz üzerne : H, N
47. her ne kim varsa : - H, N , M
48. Ádeme . – A, H
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kelimeyi taèlím itdim dir imdi iy ùÀlib ve iy èÀşıú-ı óaøret-i èale’l-yaúín bil ki
50 zemín baúiyye-i Ádemdür melÀ’ike óaúúı degildür ve daòı Ádemüŋ kÀfir
oġlanlarınuŋ óaúúı degildür insüŋ ve cinüŋ óaúúı degildür zemín Àdem óaúúıdur
(N40b) ve Ádemüŋ oġlanları óaúúıdur ve Ádemden baúiyyedür (H65a) beden-i
Ádemüŋ cüz’üdür 18 ان اﻻرض ﻳرﺛﻬﺎ ﻋﺑﺎدى اﻟﺻﺎﻟﺣونóükmiyle anuŋ mírÀåı şol oġula
dege ki atası díninde ve atası úÀnÿnında ola ve atası òilúatinde ola ve atası
55 milletinde ola ve daòi atasınuŋ èilmi ki esmÀdur 19 وﻋﻟم ﺁدﻢ اﻻ اﺴﻣﺎﺀ آﻟﻬﺎaŋa
irişmiş ola pes lÀ-cerm 20 وﻧورﺚ ﻤن ﻋﺑﺎدﻧﺎ ﻣن ﻜﺎن ﺗﻗﻳﺎ21اﻟﻢ ذﻟك اﻟآﺗﺎﺐ ﻻرﻳﺐ ﻔﻳﻪ هداﻟﻟﻣﺗﻗﻳن
ola

49. dir : - N / ve iy èÀşıú-ı óaøret-i èale’l-yaúín : èÀşıú-ı èale’l-yaúín N ; èÀşıú-ı óaøret-i èale’lyaúín H
50. baúiyye-yi Àdemdür : baúiyyetullahdur N ; baúiyye-i vucud-ı òalífetullahdur H ; / óaúúı : òalúı
H / Àdemüŋ : - N
52. ve Àdemüŋ oġlanları óaúúıdur : - H, N, M
53-54. oġula dege : oġulda gör M
54. ve atası úÀnÿnında : - A / ve atası òilúatinde ola : - A, H, M
54-55. ve atası milletinde ola : - N
55. atasınuŋ : vechüŋ A ; Àdemüŋ M
57. ola :-M; budur A ; oldı H
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el-BÀbü’å-åÀní èaşer fí keyfiyyeti elestü bi-rabbiküm úÀlÿ belÀ
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
( ﻮاذا ﺧذ رﺑﻚ ﻤن ﺑﻧﻰ ﺁدﻢ ﻤن ﻆﻬﻮرهﻢ ﻮ ذرﻳﺘﻬﻢ ﻮ اﺸﻬدهﻢ ﻋﻟﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ اﻠﺴﺖ ﺑرﺑآﻢ ﻗﺎﻠﻮا ﺑﻟﻰM68a)
iy ùalib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí vaútÀ ki anlar nefsleri üzerne
óÀøır olmasalar ki  اﺸﻬدهﻢ ﻋﻟﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢdür anlar  اﻠﺴﺖ ﺑرﺑآﻢdinlemez ve anlar daòı ﺑﻟﻰ
ve  رﺑآﻢdimezler (H65b) çün bení Àdemüŋ õürriyeti ôÀhirden ôuhÿra geldi
baèdezÀn nefsleri òilúatleri üzerine óÀøır oldı yaèní yigirmi sekiz kelimenüŋ ve
otuz iki kelimenüŋ ièlÀmını nefsleri üzerinde müşÀhede (A91b) itdiler ol vaútÀ
 ﻗﺎﻠﻮا ﺑﻟﻰvÀúiè oldı çün óacerü’l-esved ol yidi saùr-ı ilÀhí miåÀlidür ki cemíè-i ehl-i
cennet yüzlerinde mektÿbdur ki yigirmi sekiz saùrdur òaùù-ı istivÀ ile اﺷرﻗﺖ اﻻرﺾ
2
( ﺑﻧور رﺑﻬﺎN41a) ol yidi saùr sekiz saùr olur otuz iki saùr ôuhÿr eyler otuz iki
(M68b) kelime ièzasında ki nuùú-ı Àdemdür 3 وﻋﻟﻢ ﺁدﻢ اﻻاﺳﻣﺎﺀ آﻟﻬﺎçünki ùÀlib ü èÀşıú
otuz iki kelime-i ilÀhínüŋ sırrına irişdi ve ol otuz iki kelimeyi kendü vücÿdında
müşÀhede eyledi ol vaút ùÀlib mecmÿè-ı eşyÀda bir õÀtdan ġayrı nesne görmez
olur ve daòı ol eve beytullah (H66a) didikleri anuŋçündür ki ﺧﻟﻖ اﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺁدﻢ
4
 ﻋﻟﻰ ﺻورﺖ اﻟرﺣﻣﻦçünki otuz iki ve yigirmi sekiz kelime èilmi vech-i Àdem oldı
pes vech-i Àdem ol otuz iki ve yigirmi sekiz kelime muúÀbilinde oldı baèdezÀn ol
vech-i Àdem Kaèbe òÀkinden ôuhÿra geldi yaèní Àdem vechinüŋ suùÿrı èadedince
yigirmi sekiz ùavÀf buyurdı pes Muóammed vechi ve Ádem vechi andan ôuhÿr itdi
pes Ádem ve Muóammed vechini taèôím itmekçün aŋa beytullah (M69a) didiler
lÀkin fi’l-óaúíúat beytullah Ádemdür ve vech-i Àdemdür anuŋçün mescÿd-ı
melÀ’ike oldı 5واذ ﻗﻟﻧﺎ ﻟﻟﻣﻟﺋآﺔ اﺳﺠدﻮا ﻻدﻢ ﻔﺳﺟدﻮا اﻻ اﺑﻟﻳﺲ اﻧﻰ و اﺴﺗآﺑر و آﺎن ﻣن اﻟآﺎﻔرﻳن
imdi bil ki ol beytullahı ùavÀf itmek farøla sünnet oldı yigirmi sekiz ùavÀfdur zírÀ
ki yidi kez ùavÀf-ı óac ve yidi (A92a) kez ùavÀf-ı èumre bu on dört ùavÀf farødur
(H66b) ve yidi kez ùavÀf-ı úudÿm ve yidi kez ùavÀf-ı vedÀè sünnetdür (N41b) on
dört olur imdi bildüŋ ki yigirmi sekiz ùavÀf itmek Àdem vechinüŋ suùÿrı èadedince

4. üzerne : üzere N
6. ve  رﺑآﻢ: - A, N, M / bení . – A, H / ôahrdan . ôahrından H
6. nefsleri òilúatleri : nefsi òilúat A ; nefsleri òilúat H / oldı : oldılar N / kelimenüŋ : - N
6-7. ve otuz iki kelimenüŋ : - H
7. nefsleri . nefsi A / itdiler : itdi A
10. òaùù-ı istivÀ ile : òaùù-ı istivÀ ile otuz iki olur H
12.  ﺁدﻢ: - N
13. kelimeyi : - A
16.  اﻟرﺣﻣﻦ: - N
17. kelime : - A
18. yaèní : - A / suùÿrı . saùrı H
19. ve Àdem vechi . – N / ôuhÿr itdi : ôuhÿr geldi ve andan ôuhÿr itdi H / Muóammed . - N
21. lÀkin : - H
22.  اﻧﻰ و اﺴﺗآﺑر و آﺎن ﻣن اﻟآﺎﻔرﻳن: - H, N / bil ki : bilüŋ A, H
23. sünnet oldı yigirmi sekiz ùavÀfdur : sünneti yigirmi sekiz oldı A, H ; sünnet yigirmi sekizdür
M
24. kez .....kez : - A, H
25. yidi kez ùavÀf-ı úudÿm ve :- M
25-26. on dört olur . – A, H, M
26. suùÿrı : saùrı N
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30 imiş pes Kaèbenüŋ sırrı ve óaúíúati ve óikmeti nedür bildüŋ ve taèôím itdüŋ eger
bu ùavÀfları ki idersin ve óacerü’l-esvedi kim öpersin Ádem ve Muóammed vechi
muúÀbilinde bilmeseŋ ol evüŋ taèôím óikmetine irişmiş olmazsın bil ki taèôím
(M69b) itmemiş olursın ve daòı ol vech-i Àdem ki yigirmi sekiz ve otuz iki
kelimenüŋ èilmidür anuŋ èadedince vechini ol eve teveccüh idüp on yidi rekèat
35 ãalÀt-ı óaøar ve on bir rekèat ãalÀt-ı sefer ki yigirmi sekiz rekèat olur úılmaú
gerekdür ve gÀhí òaùù-ı istivÀ üzerine on yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar ve on biş rekèat
ãalÀt-ı cumèa ki otuz iki rekèat olur úılmaú gerekdür ki maúÀm-ı vech-i Àdemdür
ki ŞeyùÀn Ádeme secde itmedi melèÿn oldı (H67a) imdi Kaèbeyi ùavÀf eylemek
maèlÿm olındı ki ne içündür maşrıúdan ve maġrıbdan vÀcibdür bení Àdeme ki
40 vech-i Àdemüŋ maúÀmına teveccüh ideler ve ol ev şeref bula ki anuŋ vechi ol
vechdendür ve nuùúı daòı ol Ádem nuùúındandur ve daòı pederden arø şol (M70a)
vaút mírÀå bulur ki müteveccih-i peder ola ve hem muvaóóid ola ve eger
müteveccih-i peder olmasa ve ziyÀret-i peder itmese zemín ki baúiyye-i
vücÿd-ı Àdemdür mírÀå yimez ki (N42a) اﻧﻣﺎ اﻟﻣﺷرآون ﻧﺟﺲ ﻔﻼ ﻴﻗرﺑوا اﻟﻣﺳﺟد
45 6 اﻟﺣرام ﺑﻌد ﻋﺎﻣﻬﻢ هذاşol Ádem oġlanları kim resÿlullahuŋ díninde ve (A92b)
şeríèatında oldılar cemíè-i yiryüzi resÿlullahuŋ ümmetlerine mescid ü úıble oldı
anuŋçün kim zemínüŋ aãlıdur ki maúÀm-ı vech-i Àdemdür şöyle ki vech-i Àdem
ôahrdan ve síneden cüdÀ olmaz pes girü úalan aèøÀlar vechüŋ (H67b) taótındadur
pes cemíè-i rÿy-ı zemín daòı Kaèbenüŋ taótındadur pes bu maènÀyla ümmü’l50 úurÀdur her yirde ki mescid olsa elbetde ümmü’l-úurÀya (M70b) müteveccih
olmaú gerekdür pes vech-i Àdeme teveccüh itmiş ola anuŋ namÀzı dürüst ola eger
ümmü’l-úurÀya teveccüh itmese namazı dürüst olmaya

30. imiş : idi H / óaúíúati : - A, N / sırrı ve óaúíúati ve óikmeti nedür bildüŋ: sırrı ve óikmeti bilüŋ :
M/ ve taèôím itdüŋ : - A
31. kim : ki A, N
34. eve . òÀneye H, N, M
34-35. on yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar ve on bir rekèat ãalÀt-ı sefer ki yigirmi sekiz rekèat olur úılmaú
gerekdür ve gÀhí : - A
36. òaùù-ı istivÀ üzerine . – A, H
37. gerekdür ki : gerek ki M
39. olındı ki ne içündür : oldı ki niçündür A, H, M
40. vech-i Àdemüŋ maúÀmına teveccüh ideler : vech-i Àdemüŋ maúÀmına müteveccih ola H,M ;
vech-i Àdeme müteveccih ola N
41. daòı: - A / Àdem nuùúındandur : nuùúdandur A / ve daòı : - H
42. vaút : Àdem N / muvaóóid : müteveccih H
43. ziyÀret-i peder itmese : ziyÀret itmese H
46. mescid ü úıble oldı : mescid oldı A, / mescid ü úıble ve kaèbe oldı H, mescid oldı ve úıble
Kaèbe oldı M
47-48. maúÀm-ı vech-i Àdemdür şöyle ki vech-i Àdem ôahrdan ve síneden cüdÀ olmaz : maúÀm-ı
vech-i Àdem síneden cüdÀ olmaz H, N, A
48. girü úalan : sÀír N
49. pes cemíè-i rÿy-ı zemín daòı Kaèbenüŋ taótındadur : - M
50. olsa : ola H / elbetde : - N
51. gerekdür : gerek H, N / teveccüh : müteveccih N / itmese : itmeye N
52. olmaya : olmaz M
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 اﻦ اﻻرﺾ ﷲ ﻳﻮرﺛﻬﺎ ﻣن ﻴﺷﺎﺀ ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ ﻮاﻟﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟﻟﻣﺗﻗﻳن8اﻦ اﻻرﺾ ﻳرﺛﻬﺎ ﻋﺑﺎدى اﻟﺼﺎﻟﺣوﻦ
 وﻟﻗد آﺘﺑﻧﺎ ﻔﻰ اﻟزﺑﻮر ﻤﻦ ﺑﻌد اﻟذآر اﻦ اﻻرﺾ ﻳرﺛﻬﺎ ﻋﺑﺎدى9ان ﻧﺣن ﻧﻮرﺚ اﻻرﺾ و ﻣﻦ ﻋﻠﻳﻬﺎ
10
 وﻣﺎ ارﺳﻟﻧﺎك اﻻ رﺣﻣﺔ ﻟﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻦ11 اﻦ ﻔﻰ هذا اﻟﺑﻼﻏﺎ ﻟﻗوﻢ ﻋﺎﺑدﻳن12 اﻟﺼﺎﻟﺣوﻦher kişi ki
vechini maúÀm-ı vech-i Àdeme teveccüh eylemese ve daòı on yidi kelime-i
muókemÀt èadedince be-óükm taġlíb ve on bir kelime-i müteşÀbihÀt èadedince beóükm ġayr-ı taġlíb perestiş-i (N42b) Óaú eylemese ve daòı ol esmÀ-yı külliye ki
(H68a) otuz iki kelime-i ilÀhídür ki 13 وﻋﻟﻢ ﺁدﻢ اﻻاﺳﻣﺎﺀ آﻟﻬﺎèadedince (M71a) ki vechi Àdemüŋ òuùÿùıdur 14 ﺴﻳﻣﺎهﻢ ﻔﻰ ﻮﺟوهﻬم ﻣن اﺛراﻟﺳﺟﻮدsücÿduŋ èalÀmeti ki otuz iki
kelimedür vechinde ôÀhir olmasa ol kimsenüŋ yüzi kelime-i ilÀhínüŋ èilmiyle
münevver olmaz bil ki muôlim u tÀrík úalur 15( ﻮ ﺟﻮهﻬﻢ ﻗﻃﻌﺎ ً ﻣن اﻟﻟﻳل ﻣﻆﻟﻣﺎA93a)
16
 ﻳﻮﻢ ﺗﺑﻳﺾ ﻮﺟوﻩ ﻮﺗﺴﻮد ﻮﺟوﻩvaútÀ ki Àdem-i zÀd bu kitÀbet-i ilÀhíyi Àdem vechinde
ve daòı kendü vechinde oúumasa 17 ﻣن ﻗﺑﻞ ان ﻧﻂﻣﺲ ﻮﺟﻮهﺎ ﻔﻧردهﺎ ﻋﻟﻰ ادﺑﺎرهﺎyaèní anuŋ
yüzi úafasına döner ki úafasında yigirmi sekiz kelimenüŋ èilmi ôÀhir degildür çün
yüzinde mektÿb u mestÿr olan òuùÿùı bilmedi pes yüzi úafası gibi oldı şöyle ki
óaøret-i risÀlet a.s. òaber virmişdür DeccÀldan ki aèver ola ve yüzi yek-pÀre ola
ve daòı mektÿb ola beyne’l-èayniyyeh ( ﻗد اﻧزﻞ اﻣﺖM71b) ( ﻣن ﻧﺑﻰ اﻻH68b) آﻒ ر
اﻻﻋور ﻟآذاﺐ اﻻ اﻧﻪ ﻋور وان رﺑآﻢ ﻟﻳﺲ ﺒﺎﻋور ﻣآﺘوﺐ ﺑﻳن ﻋﻳﻧﻳﻪ آﺎﻒ ﻔﻰ ري ﻮ ﻗﺎلﻋﻢ ان اﷲ ﻻﻧﺣﻓﻰ
18
( اﻠﻣﺴﻳﺢ اﻟدﺟﺎل اﻋﻮر ﻋﻳن اﻟﻳﻣﻳﻦN43a)  ﻋﻟﻳآﻢ ان اﷲ ﻟﻳﺲ ﺒﺎﻋور ﻮانmeãÀbióde gelmişdür
yaèní aèver ola didügi bir gözlü ola dimek olur yaèní dünyÀ gözi ola Àòiret gözi
olmaya dimek olur ve daòı yüzi yek-pÀre olduġı yaèní yüzini yigirmi sekiz ve otuz
iki kelimeye taúsím idemeye pes kendünüŋ cehline nisbet yek-pÀre ola ve daòı
19
 ﻣآﺗﻮﺐ ﺑﻳن ﻋﻳﻧﻳﻪ آﺎﻒ ﻔﻰ ريdidügi yaèní çünki óurÿf-ı muúaùùaèÀt sırrına yol
bulmadı şöyle ki on dört óurÿf-ı muúaùùaèa muúÀbilinde on dört saùr-ı vech-i
Àdemi oúımadı pes küfr kelimesi anlaruŋ vechinde muúaùùaèa ile yazıldı dimek
olur ez-rÿy-ı (H69a) te’víl ve daòı (A93b) óaøret-i (M72a) risÀlet a.s. buyurmışdur
ki 20 ﻻﻳدﺧل اﻟﻣدﻳﻧﺔ رﻋﺐ اﻟﻣﺳﻳﺢ اﻟدﺟﺎل ﻟﻬﺎ ﻳوﻣﺋذ ﺳﺑﻌﺔ اﺑﻮاب ﻋﻟﻰ آل ﺑﺎﺐ ﻣﻟﻜﺎنyaèni
mesíó-i deccÀl Medíneye giremez ol gün ol Medínenüŋ yidi úapusı ola her
úapusında iki

56. ġayr-ı taġlíb perestiş-i (N42b) Óaú eylemese ve daòı ol esmÀ-yı külliye ki : taġlíb perestiş
eylemese ve daòı ol külliye ki H
60. sücÿduŋ : sücÿdınuŋ A
60-61. otuz iki kelimedür : otuz ikidür A, H, M
62.  ﻣﻆﻟﻣﺎ:- M
63. kitÀbet-i ilÀhíyi : kitÀb-ı ilÀhíyi H
65-64. çün yüzinde mektÿb u mestÿr olan : çünki yüzinde mektÿb olan A
66. úafası gibi oldı şöyle ki : úafasına döne yaèní úafası gibi ola A
67. òaber virmişdür : buyurmışdur N / ve yüzi yek-pÀre ola : H
70.  اﻠﻣﺴﻳﺢ: - A
71. dimek olur yaèní :- A, H, N
72. dimek olur : - N
73. kendünüŋ cehline : kendü vechine H /  ﺑﻳن:  ﻋﻳنA
75. óurÿf-ı muúaùùaèÀt . óurÿf-ı muúaùùaèanuŋ H / muúÀbilinde : N
77. óaøre-i risÀlet a.s. buyurmışdur ki : resÿl a.s. buyurır ki A ; óaøre-i risÀlet a.s. eydür ki N
78-79. yaèni mesíó-i deccÀl Medíneye giremez ol Medínenüŋ yidi úapusı ola her úapusında iki
melek ola : - A
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79. ol gün : -A,H,N

melek ola yaèní Medíne didügi resulullahuŋ mübÀrek vücÿdıdur ki اﻧﺎ ﻣدﻳﻧﺔ اﻠﻌﻟﻢ و
21
 ﻋﻟﻰ ﺑﺎﺑﻬﺎdimişdür yidi úapu óaøret-i risÀletüŋ mübÀrek vech-i kitÀbetidür ki yidi
saùrdur iki úulaú iki göz iki burun ve bir aġız her bir sÿrÀò dört ùabÀèiden
mürekkebdür yigirmi sekiz olur yidi úapudur ki ( ﻋﻟﻰ ﻜل ﺒﺎب ﻣﻟآﺎنN43b) on dört
saùr-ı vech-i Àdemdür ki on dört óurÿf-ı muúaùùaèÀt muúÀbilindedür ki ﻃﻪ ﻣﺎ اﻧزﻟﻧﺎ
22
85
 ﻋﻟﻳك اﻟﻗرأن ﻟﺘﺷﻗﻰon dört saùrı úısmet eyle yidi úapuya her úapusında iki melek
olur ve melek (M72b) beşer ãÿretine gelmek budur mesìó küşende-i (H69b) deccÀl
olduġı oldur ki kelimetullah ve rÿóullahdur ki Óaú teèÀlÀ mesìó didi ve daòı
mesíó óaúúında 23 ﻮﺟﻳﻬﺎ ﻔﻰاﻟدﻧﻳﺎ ﻮاﻻﺧرةdidi yaèní  ﻮﺟﻳﻬﺎdimek rÿ-şinÀs dimek olur
yaèní Meryemüŋ vech-i òilúatine yol buldı dimek olur ve daòı úıyÀmet güninde
90 cemíè-i ehl-i bihiştüŋ yüzlerinde bu yidi òaùù yazılıdur ki اهل اﻟﺟﻧﺔ ﺟرد ﻣرد ﺑﻳﺿﺎﺀ
24
 ﻣآﺣﻟﻳﻦ ﻋﻳﻧﺎﻩyaèní bu yedi òaùù yazılduġı bilindügidür ve dahı úıyÀmetde cemìè-i
insÀnı mÀderi ismiyle úaġırırlar ki 25 ﻳوم ﻧدﻋﻮا ﻜﻞ اﻧﺎﺲ ٍﺑﺎﻣﺎﻣﻬﻢbir vechle imÀm cemìè-i
ümmidür yaèní dimek olur ki her kişi Óaúúına bu yidi òaùùla yol bula ki òuùÿù-ı
ümmiyedür ki ehl-i cennet yüzlerinde mektÿbdur óüsn ü cemÀl ve ziynet ü kemÀl
95 içün ehl-i
cennetüŋ yüzlerinde
yazıldı ki (M73a) èan èAlí kerremallah
vechehu ( اﻻﺻﻮ رN44a) ( ﻋﻢ ان ﻓﻰ اﻟﺠﻧﺔ ﺴوﻖ ﻣﺎ ﻔﻳﻬﺎ ﺸراﺀ ﻮﻻ ﺑﻳﻊH70a) ﻗﺎﻞ رﺳﻮل اﷲ
26
( ﻮ اﻟﻧﺴﺎﺀ ﻔﺎذا اﺷﺗﻬﻰ اﻟرﺠﻞ ﺻورة دﺧل ﻔﻳﻬﺎ ﻧﻗل ﻣن اﻟﻣﺻﺎﺑﻳﺢA94a)  ﻣن اﻟرﺠﺎلyaèní
resulullah a.s. eydür uçmaúda bir bÀõÀr vardur kim anda beyè ü şırÀ yoúdur illÀ
ãÿretler vardur erden ve èavratdan görklü güzel ãÿretlerdür vaútÀ ki bir kişi ol
100 ãÿrete iştihÀ itse ol ãÿrete girer anda óüsn ü cemÀl ãatılur didügi bu
80

80. resulullahuŋ : óaøret-i risÀletüŋ H, M
81. mübÀrek : -A,H,N
82. ùabÀèiden : èanÀãırdan A
84. vech-i Àdemdür : vech-i Àdem H, N
85. úapusında : úapuda H
86. mesìó : -M
86-87. deccÀl olduġı oldur ki : deccÀldur yaèní A
87. ve rÿóullahdur ki : - H
89. dimek olur : - A
90. ehl-i bihiştüŋ : ehl-i cennetüŋ M
91-93. yaèní bu yedi òaùù yazılduġı bilindügidür ve dahí úıyÀmetde cemìè-i insÀnı mÀderi ismiyle
úaġırırlar ki  ﻳوم ﻧدﻋﻮا ﻜﻞ اﻧﺎﺲ ٍﺑﺎﻣﺎﻣﻬﻢbir vechle imÀm cemiè-i ümmidür yaèni dimek olur ki her kişi
Óaúúına bu yedi òaùùla yol bula ki òuùÿù-ı ümmiyedür ki ehl-i cennet yüzlerinde mektÿbdur :
dimekdür ki òuùÿù-ı ümmiyye yididür ki cemìè-i ehl-i bihiştüŋ yüzinde mesùÿrdur A / Óaúúına bu
yidi òaùùla yol bula : Óaúúa yol buldı òaùùla buldı H
95-96. èan èAlí kerremallah vechehu : -A,H,N
96.  ﻔﻳﻬﺎ ﺸرﺀ ﻮﻻ ﺑﻳﻊ:  ﻔﻳﻬﺎ ﺑﻳﻊ ﻮﻻ ﺸرﺀA, H
97.  ﻧﻗل ﻣن اﻟﻣﺻﺎﺑﻳﺢ: - H, N, M / yaèní resulullah : ki óaøret-i risÀlet H, N, M / eydür : buyurur H, N,
M / kim : ki A, N
98-100. kim anda beyè ü şırÀ yoúdur illÀ ãÿretler vardur erden ve èavratdan görklü güzel
ãÿretlerdür vaútÀ ki bir kişi ol ãÿrete iştihÀ itse ol ãÿrete girer : - H, N , M
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èilm-i ledüniyyeh-i ilÀhíyyedür pes Àdem-i zÀd ki benì Àdem ãÿretine èÀşıú olur
óaúíúatde bir ãÿrete Àşıú olur kim ol ãÿret òuùÿù-ı ilÀhínüŋ maôharıdur ve
mir’Àtıdur anuŋçün èÀşıú nÀm u nengi ve óayÀtı yemegi ve içmegi terk eyler ol
òuùÿù-ı ilÀhínüŋ ve óüsn-i ilÀhínüŋ èÀşıúı olmışdur fi’l-óaúìúa ol yigirmi sekiz ve
èÀşıú olmışdur ki ol sıfÀt-ı úadìm óaøret-i mülk-i
105 otuz iki kelimenüŋ aèlametine
lem-yezel ü lÀ-yezeldür ki 27 ﻤن ﻋﺷﻗﻪ ﻮﻜﺘﻣﻪ ﻮﻋﻒ ﻣﺎﺖ ﻓﻬو ﺷﻬﻳدyaèní her kimse ki
èÀşıú olsa ve èaşúını gizlese ve hem perhizkÀr (H70b) olsa andan ãoŋra ol èaşú
içinde ölse şehìd olur imdi èÀşıúlardan úalem-i (M73b) tekellüf perhíz mürtefiè
olduġı anuŋçündür kim şol şarùla kim hevÀ-i noúãÀní ortada olmaya ve’s-selÀm
110

102. óaúíúatde bir ãÿrete Àşıú olur : -A,H,N
102-103. ol ãÿret òuùÿù-ı ilÀhínüŋ maôharıdur ve mir’Àtıdur anuŋçün èÀşıú nÀm u nengi ve óayÀtı
yemegi ve içmegi terk eyler : -M
103. mir’Àtıdur : mir’Àtı olmışdur N
104. òuùÿù-ı ilÀhìnüŋ ve óüsn-i ilÀhìnüŋ èÀşıúı olmışdur fi’l-óaúìúa : -A ; òuùÿù-ı ilÀhìnüŋ èÀşıúı olur
fi’l-óaúìúa H
/ èÀşıúı olmışdur : èÀşıú olur M
105. aèlametine : ièlÀmına M
107-108. yaèní her kimse ki èÀşıú olsa ve èaşúını gizlese ve hem perhizkÀr (H70b) olsa andan
ãoŋra ol èaşú içinde olsa şehìd olur imdi : - A / andan ãoŋra ol : ve N
108. tekellüf : teklíf M
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1

el-BÀbü’å-åÀliå èaşere fí keyfiyyeti ümmeten vusùÀ
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
( اﻣﺔ ًوﺴطﺎ ًﻟﺘآﻮﻧﻮا ﺸﻬدا ﻋﻟﻰ اﻟﻧﺎﺲ ﻮﻳآﻮن اﻟرﺴﻮﻞ ﻋﻟﻴآﻢ ﺷﻬﻳدًاA94b)  ﻮﻜذاﻟﻚ ﺠﻌﻟﻧﺎﻜﻢyaèní Óaú
taèÀlÀ eydür ümmet-i Muóammedi sırrı ümmet-i vasaù eyledüŋ dir tÀ ki şehíd ola
5 sırr-ı nÀs üzerne ve daòı resÿl sizüŋ üzerŋüze şehíd ola dir iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí
ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí bil ki Óaú taèÀlÀ ümmet-i Muóammede (N44b) ümmet-i
vasaù didi ve vasaù iki maènÀya gelür biri òıyÀr maènÀsına gelür ki  ﻮﺴﻂاﻟﺷﺊyaèní
 ﺧﻳﺎراﻟﺷﺊbiri daòı orta maènÀsına gelür ki vasaù-ı arø-ı Kaèbedür ki maúÀm-ı vech-i
Àdemdür ümmet-i Muóammed vasaù olduàı oldur ki ol evüŋ sırrına irişdiler ki
10 vücÿd-ı Àdemüŋ (M74a) vech-i òilúati vasaùda vÀúiè(H71a) olmışdur ve daòı
cemíè-i mevcÿdÀtuŋ òaùù-ı istivÀsı sırrına bu ümmet irişdi şöyle ki Òalílullah
saçını iki pÀre eyledi ve Muóammed a.s. daòı iki pÀre eyledi dedem İbrÀhím
peyġamber a.s. sünnetidür didi ol iki pÀre eyledüġinüŋ sırrını bu ümmet-i vasaù
bildi pes vasaù oldı ve daòı cemíè-i óayvÀnÀtuŋ òaùù-ı istivÀsı sırrına bu ümmet
15 irişdi ve daòı cemíè-i dÀnalaruŋ òilúati ki òaùù-ı istivÀ üzerne maòlÿúdur ki ان اﷲ
2
 ﻔﺎﻟﻖ اﻟﺣب ﻮاﻟﻧﻮىsırrına bu ümmet irişmişdür pes ümmet-i vasaù ola şöyle ki
cemíè-i eşyÀnuŋ òilúati kündendür kÀf ile nÿn izÀsında maòlÿúdur şöyle ki baş
kitÀbeti òaùù-ı istivÀ üzerinde iki pÀre oldı kÀf ile nÿn izÀsında iki ebrÿ daòı kÀf
ile nÿn izÀsında iki kirpik yuúarı iki kirpik aşaġa her bir kÀf ile nÿn izÀsında
20 (M74b) iki daòı burun kitÀbeti kÀfla nÿn izÀsında (H71b)(N45a) iki èÀrıø daòı
kÀfla nÿn izÀsında iki daòı şÀribdür kÀf ile nÿn izÀsında ve iki daòı aşaàa ùuùaúda
òaùù-ı istivÀ üzerine ki aŋa èArab èanfete (A95a) dirler ol daòı iki pÀre olur kÀf ile

3-5. yaèní Óaú taèÀlÀ eydür ümmet-i Muóammedi sırrı ümmet-i vasaù eyledüŋ dir tÀ ki şehíd ola
sırr-ı nÀs üzerine ve daòı resÿl sizüŋ üzerŋüze şehíd ola dir : -A,H,N
6-7. ümmet-i vasaù : ümmet-i vasaùan A
7. ve vasaù : ve daòı vasaù A /biri òıyÀr maènÀsına gelür : - N
9. vasaù : - A
10. vücÿd-ı Àdemüŋ vech-i òilúati vasaùda : óavvÀ vücÿd-ı Àdemde A / vech-i òilúati vasaùda vÀúiè
olmışdur : vechi òilúatinde vasaù vaúiè olmışdur M
11. cemíè-i mevcÿdÀtuŋ : mevcÿdatuŋ M
12-13. dedem İbrÀhím peyġamber a.s. : dedem İbrÀhím A, M ; dedem H
13. eyledüġinüŋ : olduġınuŋ N, M
13-14. ol iki pÀre eyledüġinüŋ sırrını bu ümmet-i vasaù bildi pes vasaù oldı : - A / ümmet-i vasaù
bildi pes vasaù oldı: ümmet buldı M
15. ve daòı : H / cemíè-i dÀnalaruŋ : mecmÿè-ı dÀnalaruŋ M
16. sırrına bu ümmet : bu ümmet A ; sırrına H
17. maòlÿúdur şöyle ki baş kitÀbeti iki pÀre oldı kÀf ile nÿn izÀsında : - A
18. òaùù-ı istivÀ üzerinde : -A, H, N
18-19. iki ebrÿ daòı kÀf ile nÿn izÀsında : - H ; ve iki daòı ebrÿlar kÀf ile nÿn izÀsındadur A , M
18-17. iki kirpik yuúarı iki kirpik aşaġa her bir kÀf ile nÿn izÀsında . – A ; iki kirpik aşaġa her biri
kÀf ile nÿn izÀsında H
20. iki daòı burun kitÀbeti kÀfla nÿn izÀsında : -M /
20-21. iki èÀrıø daòı kÀfla nÿn izÀsında :- H
21. iki daòı şÀribdür kÀf ile nÿn izÀsında : - A
22. èArab : - H, M/ òaùù-ı istivÀ üzerine ki aŋa èArab èanfete dirler : altında èanfete dirler òaùù-ı
istivÀ üzerinde ola A
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nÿn izÀsında bu cümlesi münşaúú oldı kelime-i kün izÀsında tÀ ki Àdemüŋ
vechinde otuz iki saùr otuz iki nuùú muúÀbilinde ôÀhir ola ve daòı buàday dÀnesi
münşaúú olmışdur ve daòı òurmÀ çekirdegi münşaúú olmışdur ve cemíè-i
nebÀtÀtuŋ varaúları münşaúú olmışdur ki sebeb otuz iki kelimenüŋ ôuhrıdur ان
3
 اﻟﺴﻣﻮاﺖ ﻮاﻻرﺾ ﻜﺎﻧﺗﺎ رﺗﻗﺎ ﻔﻔﺗﻗﻧﺎ هﻣﺎÓaú taèÀlÀ eydür semavÀt daòı arø bitişik idi biz
ol ikisini yarduú dir daòı tenzíh iderin şol Allah ki çift çift yaratdı ve ﺴﺑﺣﺎن اﻟذى
4
 ﺧﻟﻖ اﻻزﻮاج ﻜﻟﻬﺎki cemíè-i eşyÀ ve óayvÀnÀt u nebÀtÀt kelime-i künden vücÿd
bulmışdur (M75a) ki 5 اﻧﻤﺎ اﻣرﻩ اذا اراد ﺸﻳﺋﺎ ان ﻳﻗﻮل ﻟﻪ ﻜن ﻔﻳﻜﻮﻦmecmÿè-ı eşyÀnuŋ òaùùı istivÀsı üzerne geçsüŋ bir òaùù kÀf muúÀbilinde ve bir òaùù nÿn muúÀbilindedür
bilÀ-ziyÀdetin ve’n-noúsÀnin şöyle ki her bir yapraàı iki úısmet idesin kÀf ile nÿn
èalem ola ki kün kelime-i Óaúdur münşÀ’-i cemíè-i mevcÿdÀtdur (H72a) şöyle ki
kÀf u nÿn iki kelimedür her biri kendü (N45b) õÀtında otuz iki kelimeye
mutaøımmındur pes kendü õÀtında otuz iki kelime bir kelime ola her ãıfat ki bir
kelimede mevcÿd ola bir kelimede daòı hemÀn ol ãıfat mevcÿd ola meåelÀ baş
kitÀbeti iki kelimenüŋ èilmidür hiç èilmiyyetde tefÀvüt yoúdur iki ebrÿlar daòı iki
kelimenüŋ èilmiyyetidür hiç tefÀvüt yoúdur tÀ otuz iki òaùù tamÀm olınca şöyledür
ki hiç èilmiyyetde tevÀvüt yoúdur 6 ﻣﺎﺘرى ﻔﻰ ﺧﻟﻖ اﻟرﺣﻣن ﻤن ﺘﻔﺎﻮﺖve daòı (M75b)
Ádemüŋ dişi ki birbirine muúÀbil vaúiè olmışdur birbirinden hiç tefÀvüt yoúdur
şol cihetden (A95b) ki her iki dişi iki kelime muúÀbilinde vÀúiè olmışdur ki
birbirinden hiç tefÀvüt yoúdur pes ümmet-i vasaù eşyÀnuŋ òaùù-ı istivÀsı üzerne
geçüp kitÀbet-i ilÀhí ve nÀme-i nÀ-mütenÀhí bilen ümmet-i vasaù oldı آذاﻟﻚ ﺟﻌﻟﻧﺎﻜﻢ
7
 اﻣﺔ وﺴﻃًﺎşöyle ki TevrÀtda gelmişdür ve daòı Úur’Àn ki kelÀm-ı ilÀhídür (H72b)
bize şöyle òaber virmişdür ki yÀ MÿsÀ و رﺣﻣﺗﻰ ﻮﺳﻌﺖ ﻜل ﺷﺊ ﻓﺴﺎ ﻜﺗﺑﻬﺎ ﻟﻟذﻳن ﻳﺗﻗﻮن
 اﻟذﻳﻦ ﻴﺗﺑﻌﻮن اﻟرﺴﻮﻞ اﻟﻧﺑﻲ اﻻﻣﻰ اﻟذى ﻳﺠدﻮﻧﻪ ﻤآﺗﻮﺑًﺎ/ ﻮﻳؤﺘون اﻟزﻜﻮﺖ ﻮاﻟذﻳنهﻢ ﺑﺎﻴﺎﺗﻧﺎ ﻴﺆﻣﻧﻮن
8
 ﻋﻧدهﻢ ﻔﻰ اﻠﺗﻮرﻳﺔÚur’Àna raómet didi ve daòı Óaú taèÀlÀ şöyle ki buyurur

23. cümlesi : cümle H
24. otuz iki : - H / buàday : buġda N ; gendüm H
25. daòı òurmÀ : òurmÀ A
26. olmışdur ki sebeb otuz iki kelimenüŋ : olmışdur ki maúãÿd òaùù-ı istivÀ N
27.  ﻔﻔﺗﻗﻧﺎ:  ﻓﻓﻬﻣﻧﺎH
27-28. Óaú taèÀlÀ eydür semavÀt daòı arø bitişik idi biz ol ikisini yarduú dir daòı tenzíh iderin şol
Allah ki çift çift yaratdı ve : -A,H,N
29. cemíè-i : mecmÿè-ı H
29-30. vücÿd bulmışdur : mevcÿddur A; bulmışdur M
31. muúÀbilinde : - A
32. her bir yapraàı iki úısmet idesin : yapraàı iki fehm idesin H
33. èalem : - A
36. mevcÿd ola : mevcÿddur N
36-37. baş kitÀbeti : kitÀbet A / èilmidür : èilmiyyetidür N
37-38. iki ebrÿlar daòı iki kelimenüŋ èilmiyyetidür hiç tefÀvüt yoúdur : - A, H
39. èilmiyyetde . – H, N
40. vaúiè : - H/ birbirinden : - H
41. muúÀbilinde vÀúiè olmışdur : muúÀbilindedür H, N / birbirinden : - N
42. ümmet-i vasaù : - N
45. bize şöyle : bize N, M
47. ve daòı Óaú taèÀlÀ şöyle ki buyurır : Óaú taèÀlÀ N, M / şöyle ki buyurur : -A
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50 9( ﺑآﺗﺎﺐ ٍ ﻔﺻﻟﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻟﻢ ٍهﺪى ﻮ رﺣﻣﺔ ً ﻟﻗﻮﻢ ٍ ﻴﺆﻣﻧﻮنN46a)  ﻮﻟﻗد ﺟﺋﻧﺎهﻢpes Úur’Àn
raómetdür Óaú taèÀlÀ MÿsÀ peyġambere eyitdi benüm (M76a) raómetüm cemíè-i
eşyÀya irişmişdür ismiyyet cihetinden ve hem òilúat cihetinden ki kelime-i
künden ki maòlÿúdur her şey kÀf ile nÿn izÀsında maòlÿú olmışdur ve hem
mecmÿè-ı eşyÀ Óaúúuŋ kelime ve kelÀmınuŋ maôharı olmışdur ki ان رﺣﻣﺗﻰ ﻮﺳﻌﺖ
55 10 ﻜل ﺷﺊyaèní benüm kelÀmum ki benüm raómetümdür külli eşyÀya irişmişdür
11
 ﻓﺴﺎ ﻜﺗﺑﻬﺎ ﻟﻟذﻳن ﻳﺗﻗﻮنyaèní tiz ola ki yazam ol raómeti ki dükeli eşyÀya irişmişdür ol
kimselere yazam ki taúvÀ (H73a) eyleyeler ve daòı resÿl-i bení ümmiye mütÀbèat
eyleyeler ve daòı Óaú taèÀlÀ eydür yÀ MÿsÀ bir resÿl gelse gerek ümmü’l-kitÀbdan
ve hem ümmü’l-úurÀdan òaber vire ve hem ümmü’l-úurÀdan úopa aŋa tÀbièler
60 olalar anuŋ díninde bu raómeti ki dükeli eşyÀya irişmişdür anuŋ tÀbièlerine yazam
yaèní anlara virem ol raómeti ve daòı anları 12 ان رﺣﻣﺗﻰ ﻮﺳﻌﺖ ﻜل ﺷﺊsırrına
irişdirem  ﻮﻜذاﻟﻚ13( ﻋﻧدهﻢ ﻔﻰ اﻠﺗﻮرﻳﺔ ﺑﺴﻢاﷲ اﻟرﺣﻣﻦ اﻟرﺣﻳﻢM76b) اﻟذى ﻳﺠدﻮﻧﻪ ﻤآﺗﻮﺑًﺎ
( ﻋﻟﻴآﻢ ﺷﻬﻳدا ً ﻮﻣﺎ ﺠﻌﻟﻧﺎN46b) ﺠﻌﻟﻧﺎﻜﻢ اﻣﺔ ً وﺴطﺎ ً ﻟﺘآﻮﻧﻮا ﺸﻬدا ﻋﻟﻰ اﻟﻧﺎﺲ ﻮﻳآﻮن اﻟرﺴﻮﻞ
14
 اﻟﻗﺑﻟﺔ اﻟﻰçün óaøret-i risÀletüŋ ümmeti diledi ki enbiyÀnuŋ şühedÀsı ola ki enbiyÀ
65 tebliġ-i risÀlet itdiler şol cihetle ki ümmetleri cemíè-i eşyÀnuŋ òaùù-ı istivÀsına
irişeler deyü ve eflÀküŋ ve seyyÀrÀtuŋ ve burÿcuŋ ve Àdem vech-i òilúatinüŋ ve
óavvÀ vech-i òilúatinüŋ òaùù-ı (H73b) istivÀsına irişeler diyü hiç ümmet òaùù-ı
istivÀ sırrına irişmedi illÀ Muóammed ümmeti irişdi şöyle ki ãÀóib-i te’víl èazze
faølah ve cellet kelimetehu buyurmışdur beyt  ﻜﺷﺖ ﺸﻳطﺎن/هﻳﭻ اﻣﺔ دﺮ ﺠﻬﺎن اﻳن ﺴر ﻧﻳﺎﻓﺖ
70  هرآﻪ زﻳن دﻳن ﺴر ﻧﻳﺎﻓﺖpes óaúíúatle enbiyÀü’s-sebíl òaùù-ı istivÀ sırrına irişenlerdür
ve daòı Ádem ve ÓavvÀ vechinüŋ òaùt-ı istivÀsına èÀşıúlardur èÀşıú olalar anuŋçün
ümmet-i vasaù didügi vasaù (M77a) bunlara maèlÿm oldı ümmet-i vasaù Àyetinden
ãoŋra Kaèbeyi õikr itdi ki Kaèbe vasaù-ı arøda vaúiè olmışdur ve daòı ümmü’lúurÀdur ki vech-i Àdemüŋ ve vech-i óavvÀnuŋ istivÀsı andan maòlÿúdur ve
75 óacerü’l-esved bu maènÀyadur ki óac bÀbında geçdi ve yazıldı ve’s-selÀm

50-63. :- A
52. ismiyyet cihetinden : - H, M
56.  ﻓﺴﺎ ﻜﺗﺑﻬﺎ ﻟﻟذﻳن ﻳﺗﻗﻮنyaèni tiz ola ki yazam ol raómeti ki : - H
59. ve hem ümmü’l-úurÀdan òaber vire : -M
60. anuŋ díninde : - N
62-63.  ﻮﻜذاﻟﻚ ﺠﻌﻟﻧﺎﻜﻢ. - H
64. enbiyÀ : - A
66. irişeler deyü : irişdi H ; irişelerdi A / seyyÀrÀtuŋ . seyyÀrenüŋ N
67. òaùù-ı istivÀsına : - N / irişeler diyü : irişdi H ; irişelerdi A
67-68. òaùù-ı istivÀ sırrına : - A
68-69. şöyle ki ãÀóib-i te’víl èazze faølah ve cellet kelimetehu buyurmışdur : -A, H, N
70. pes óaúíúatle : - H
70-71. òaùù-ı istivÀ sırrına irişenlerdür ve daòı Ádem ve ÓavvÀ vechinüŋ òaùt-ı istivÀsına : - A
71. ve óavvÀ : - N, M / èÀşıúlardur : èÀşıú olalar A
75. ve yazıldı : - A, N
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2/Bakara: 143.
6/En’âm: 95.
3
21/Enbiyâ: 30.
4
36/Yâsîn: 36.
5
36/Yâsîn: 82.
6
67/Mülk: 3.
7
2/Bakara: 143.
8
7/A’râf: 156-157.
9
7/A’râf: 52.
10
7/A’râf: 156.
11
7/A’râf: 156.
12
7/A’râf: 156.
13
7/A’râf: 157.
14
2/Bakara: 143.
2
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el-BÀbü’r-rÀbiè èaşer fí óaúíúat-i ãalÀtü’l-vusùÀ
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
 ﺨﺎﻔﻆﻮا ﻋﻟﻰ اﻟﺻﻟﻮاة واﻟﺻﻟﻮاة اﻟﻮﺴﻂﻰyaèní Óaú taèÀlÀ eydür namÀzlarıŋuz üzerne
muóÀfaôÀt idüŋ daòı orta namÀzıŋuzı muóÀfaôÀt idüŋ dir ãalÀt-ı vusùÀda (N47a)
5 müfessirín iòtilÀf (H74a) itdiler baèøısı (A96a) ãalÀt-ı èasrdur didiler ve baèøısı
ãalÀt-ı ôuhrdur didiler ve baèøısı ãalÀt-ı fecrdür didiler èalÀ-óaõÀ her biri deliller
daòı getürdiler ãalÀt-ı vusùÀdan murÀd-ı Allah nedür bilmediler eger murÀd-ı Allah
nedür bilelerdi híç iòtilÀf vaúiè olmazdı zírÀ ki iòtilÀf Óaúúuŋ (M77b) úatında
olmaz iòtilÀf ġayrí úatındadur úavle taèÀlÀ 2ﻠﻮ ﻜﺎن ﻤن ﻏﻳر ﻋﻧد اﷲ ﻟﻮﺟدﻮا ﻔﻳﻪ اﺧﺗﻼﻔﺎ ً ﻜﺛﻳرًا
10 pes kelÀmullahı kendü re’yleri ile tefsír itmiş oldılar hemÀn óiúÀyet-i fíldür ki bir
şehr var imiş ol şehrüŋ mecmÿè-ı úavmi aèmÀlar imiş baèdezÀn semèle işidürler
imiş ki fíl dirler bir nesne vardur her biri arzÿ itmişler ki fíli göreler nÀgÀh bir
kÀrvÀn gelüp bu körler şehrinde úonmış bu gelen kÀrvÀnda bu körler fíl olduġın
maèlÿm itmişler (H74b) Àrzÿ itdiler ki fíli göreler gözleri görmez iken fíli görmek
15 istediler baède bu gözsüzler cemÀètınuŋ uluları eyitdiler ki biz sizden èaúıllıyuz ve
sizden èÀlimüz biz varalum fíli görelüm size òaber getürelüm didiler imdi bu
gözsüzler cemÀètınuŋ uluları (M78a) vardılar fíli gördiler birisi elin uzatdı eli fílüŋ
òorùumına ùoúındı (N47b) fi’l-óÀl elin çekdi vardı úavmine òaber virdi eyitdi ki fíl
didükleri çomaú olur imiş didi hem delíl daòı getürdi úavmini inandurdı biri

3-4. yaèní Óaú taèÀlÀ eydür namÀzlarıŋuz üzerne muóÀfaôÀt idüŋ daòı orta namÀzıŋuzı muóÀfaôÀt
idüŋ dir : - A, H, N
4. ãalÀt-ı vusùÀda :- A, H, M
5. ãalÀt-ı èasrdur didiler ve baèøısı : - A
6. baèøısı ãalÀt-ı fecrdür didiler : - A
7. ãalÀt-ı vusùÀdan : - A
7-8. eger murÀd-ı Allah nedür : -A; eger murÀd nedür : N ; eger H
8-9. nedür bilelerdi híç iòtilÀf vaúiè olmazdı zírÀ ki iòtilÀf Óaúúuŋ úatında olmaz iòtilÀf ġayrí
úatındadur úavle taèÀlÀ  ﻠﻮ ﻜﺎن ﻤن ﻏﻳر ﻋﻧد اﷲ ﻟﻮﺟدﻮا ﻔﻳﻪ اﺧﺗﻼﻔﺎ ً ﻜﺛﻳرًا: - A
9.  ﻏﻳر ﻋﻧد اﷲ:  ﻋﻧد ﻏﻳر اﷲN
10. itmiş oldılar . itmişler N
11. ol şehrüŋ mecmÿè-ı úavmi aèmÀlar imiş : bu şehrüŋ úavmi mecmÿèı gözsüzlermiş A : bu
şehrüŋ úavmi cümle aèmÀlar imiş H
11-12.. semèle işidirler imiş ki fíl dirler bir nesne vardur : bu aèmÀlar işitmişler ki fil geldi A /
dirler : didikleri H
12. her biri arzÿ itmişler ki : arzÿlarlar imiş ki N ; imdi arzÿlar imiş ki H ; arzÿ úılurlar imiş ki M /
13. kÀrvÀn gelüp bu körler: kÀrbÀn gelmiş bu gözsüzler H ; kÀrvÀn gelmiş bu gözsüzler M
12-14. nÀgÀh bir kÀrvÀn gelüp bu körler şehrinde úonmış bu gelen kÀrvÀnda bu körler fíl olduġın
maèlÿm itmişler : - A / kÀrvÀnda bu körler fíl olduġın maèlÿm itmişler : kÀrbÀnda fíl varmış
baèdezÀn bu gözsüzler iştimiler ki fíl geldi H , M
15. uluları : ulucaları A
16. fíli görelim : - N ; görelim A / òaber getürelüm didiler : òaber virelüm didiler A ; òaber
getürelüm N
17. uluları : ulucaları A, M / birisi : biri A
18. ùoúındı : doúındı H, N
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20 daòı elin uzatdı eli filüŋ úulaàına ùoúındı ol daòı fi’l-óÀl elin çekdi varup úavmine
òaber virdi ki fíl didükleri úalúan olur imiş didi hem delíl daòı getürdi ve úavmini
inandurdı biri daòı elin uzatdı fílüŋ arúasına ùoúındı (A96b) fi’l-óÀl elin çekdi ol
daòı úavmine òaber virdi (H75a) eyitdi ki fil didükleri taòt olur imiş didi hem delíl
daòı getürdi úavmini inandurdı biri daòı elin uzatdı eli fílin ayaàına ùoúındı ol
25 daòı fi’l-óÀl elin çekdi vardı úavmine òaber virdi eyitdi fíl didükleri direk olur
imiş didi ve hem delíl daòı getürdi úavmini inandurdı imdi (M78b) ol ki fíli
çomaú taãavvur itdi anuŋ delíli budur ki kendü emåÀli gözsüzlere eydür işidürsiz
ki iki leşker birbirine muòÀãamet itseler fíli öŋlerine dutarlarmış fíl kendüyi òaãm
leşkerine urur imiş òaãm leşkerini ãavmış pes bu delíl ile fíl çomaú ola didi baède
30 ol ki eli fílüŋ úulaġına ùoúındı fíli úalúan taãavvÿr itdi ve úavmine òaber virdi
anuŋ delíli budur ki úaçan ki iki leşker birbirine muúÀbil olsa fíli öŋlerine dutarlar
imiş pes bu delíl (H75b) ile fíl úalúan ola didi baède ol ki filüŋ arúasına ùoúındı
fíli taòt deyü taãavvur itdi (N48a) anuŋ delíli budur ki işidürsiz ki fílüŋ araúasına
on beş kişi oturur imiş ve fíl hiç zaómet çekmez imiş bu delíl ile fíl taót ola didi
35 baède ol ki eli filüŋ ayaàına ùoúındı direk taãavvÿr itdi anuŋ delíli budur ki
işidürsiz ki fíle bunca batman yük ururlar imiş hiç zaómet çekmez imiş pes direk
başına ne úadar ki yük ursalar hiç zaómet çekmez pes fíl direk ola didi hem bu
delíller ile her biri úavmini inandurdı imdi ey ùÀlib-i èÀşıú her ne úadar ki delíl
(M79a) ile iúÀmet itseler fílüŋ maèrifetinden baèíd olurlar

20. ùoúındı : doúındı N, M / varup : - H ; vardı N, M
21. úalúan : úalòan N / getürdi : eyitdi M / ve úavmini : - A
22. ùoúındı : doúındı M / fi’l-óÀl elin çekdi : - H, M
22-24. biri daòı elin uzatdı fílüŋ arúasına ùoúındı fi’l-óÀl elin çekdi ol daòı úavmine òaber virdi
eyitdi ki fil didikleri taòt olur imiş didi hem delíl daòı getürdi úavmini inandurdı : - N / ùoúındı :
doúındı N
26. ve hem : - A ; ol daòı N / daòı : - N
26-27. fíli çomaú taãavvur itdi : fíl çomaúdur didi A
27. gözsüzlere : aèmÀlara A / kendi emåÀli gözsüzlere eydür : - N
28. dutarlarmış : ùutarlar M
29. òaãm leşkerini ãavmış : -A, H, N / didi : - N
30. eli fílüŋ úulaġına ùoúındı : - A ; ùoúındı : doúındı N, M / fíli úalúan taãavvÿr itdi : fíl úalòandur
deyü iètibÀr itdi N ; fíl úalúan deyü èitiúÀd itdi H, M / ve úavmine òaber : - N
32. úalúan : úalòan N / didi : - N
32-34. baède ol ki filüŋ arúasına ùoúındı fíli taòt deyü taãavvur itdi anuŋ delíli budur ki işidirsiz ki
fílüŋ araúasına on beş kişi oturur imiş ve fíl hiç zaómet çekmez imiş bu delíl ile fíl taót ola didi : –
A , M / ve fíl hiç zaómet çekmez imiş bu delíl ile fíl taót ola didi : pes fíl taót ola didi H / ùoúındı
fíli taòt deyü taãavvur itdi : doúındı fíl taòt olur imiş didi N
35. eli : - A / filüŋ ayaàına : ayaġına M / ùoúındı : doúındı N, M / direk taãavvÿr itdi : direk imiş
didi H ; direkdür didi N ; direk olurmış didi M
36. fíle bunca batman yük ururlar : fíle bunca yük tümenler ururlar N
37. ursalar : ururlar ise N, M ; ururlar H / didi : – A, H
38. delíller ile : delílle A/ her biri : -A,H,N / her : - N
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40 3 ﻮهﻮ ﻋﻟﻳﻬﻢ اﻋﻣﻰ اﻮﻟﺋك ﻳﻧﺎدﻮن ﻣن ﻣآﺎن ﺑﻌﻳدúabilinden oldılar (A97a) baèdezÀn bu
gözsüzler şehrinde meåelÀ birisinüŋ gözini Óaú taèÀlÀ açdı fíli gördi ki (H76a) hiç
bu muúallidler ve bu gözsüzler vaãf itdügi gibi degildür baèdezÀn gözi açılup fíli
gören bu gözli kişi úalan gözsüzlere fílüŋ mÀhiyetinden ve óaúíúatinden òaber
virse eyitse ki Óaú taèÀlÀ baŋa èinÀyet itdi benüm gözümi açdı ben fíli gördüm
45 dise elbetde bu maòlÿúÀt iki fırúa olur bir fırúa ehl-i taãdíú olur gözlüye ittibÀè
ider ve bir fırúa ehl-i tekõíb (N48b) olur gözsüze ittibÀè ider gözli taãavvur idüp
mÀdÀm ki bu gözsüzler tÀbiè ve metbÿè-ı ãaórÀda ola ferruò olalar ki gözliye
ittibÀè itdük diyeler vaútÀ ki mehÀlike uġrasalar yÀòÿd bir (M79b) uçurumdan
uçsalar ol vaút bilürler ki metbÿèları aèmÀ imiş baèdezÀn mükeõõib olan gözsüzler
50 muãaddıú olanları êelÀletle óaml iderler kÀfirdürler ve mülóiddürler cehliyyetden
imdi iy ùÀlib-i èÀşıú-ı esrÀr-ı ilÀhí ãalÀt-ı vusùÀdan murÀd-ı Allah ãalÀt-ı cumèadur
te’kíd ãalÀt-ı (H76b) cumèadadur ki 4 ﺨﺎﻔﻆﻮا ﻋﻟﻰ اﻟﺻﻟﻮاة واﻟﺻﻟﻮاة اﻟﻮﺴﻂﻰolup
cumèadan àayrı günde her gün on yidi rekèat namÀz úılınur cumèa gün on biş
rekèat namÀz úılınur otuz iki rekèat olur vech-i Àdem müşÀhede olınur pes cumèa
55 mir’Àt oldı ﻗﺎﻞ ﻋم ﺠﺎﺀ ﻧﻰ ﺠﺑراﻳﺋﻟﻪ ﻮ ﻔﻰ آﻔﻳﻪ ﻣرأﺖ ﺑﻳﺿﺎﺀ ﻓﻗﺎل ﻳﺎ ﻣﺣﻣد هذﻩ ﻟﺠﻣﻌﺔ ﻳﻌرﻀﻬﺎ
5
ﻋﻟﻳك رﺑﻚ ﻟﻳﻜﻮﻧﻮا ﻟﻚ ﻋﻳدا ًﻮﻻﻣﺗك ﻣن ﺑﻌﺪﻚ وهوﺴﻳد اﻻﻳﺎﻢ ﻋﻧد ﻧﺤن ﻧدﻋﻮﻩ ﻴﻮﻢ اﻟﻗﻳﻣﺔ ﻴﻮﻢ اﻟﻣزﻳد
yaèní óazret-i risÀlet a.s. eydür baŋa CebrÀ’il geldi elinde aú ayna vardı baŋa yÀ
Muóammed bu gözgü cumèadur didi Óaú taèÀlÀ bunı saŋa (M80a) farø eyledi daòı
senüŋ ümmetlerne senden ãoŋra farø eyledi biz úıyÀmet güninde buŋa yevmü’l60 meõíd dirüz didi bu óadíå meãÀbíóde gelmişdür (N49a) vaútÀ ki Àdem vechinüŋ
ve óavvÀ vechinüŋ óaùù-ı istivÀsından geçseŋ otuz iki òaùù ôÀhir olur otuz iki

40. ﻋﻟﻳﻬﻢ:  ﻋﻟﻳﻜﻢA / oldılar : olurlar A ; M
41. gözsüzler : gözsüzlerüŋ A / şehrinde meåelÀ : - A / gözini : gözni H ; gözin N
42. vaãf itdügi : taãavvur itdügi A
43. bu gözli kişi : - H ; kişi N /ve óaúíúatinden : -A,H,N
44. baŋa èinÀyet itdi : - H / ben fíli gördüm : - A
44-50. elbetde bu maòlÿúÀt iki fırúa olur ......... aèmÀ imiş baèdezÀn mükeõõib olan gözsüzler
muãaddıú olanları êelÀletle óaml iderler kÀfirdürler ve mülóiddürler cehliyyetden : inanmazlar
ayıdurlar ki sen daòı benüm gibisin dirler baèdezÀn bu gözsüz içinde şol kimse ki gözlüye eyitdi ol
inanmayan aèmÀlar muúallidler inananlar kÀfir ve mülóiddürler cehl sebebden A / mükeõõib olan
gözsüzler muãaddıú olanları êelÀletle óaml iderler : - H / muãaddıú olanları : ol taãdíú olanları M /
cehliyyetden : cehl sebebinden M
51. ùÀlib-i èÀşıú : ùÀlib A, H / esrÀr-ı ilÀhí : - N
52. olup : - H, N , M / her gün : - A /
53. namÀz : - A
54. rekèat namÀz : - A ; rekèat M
54-55. vech-i Àdem müşÀhede olınur pes cumèa mir’Àt oldı : -M
56.  ﻟﻳﻜﻮﻧﻮا ﻟﻚ ﻋﻳدا ًﻮﻻﻣﺗك: -M / وهوﺴﻳد اﻻﻳﺎﻢ ﻋﻧد: - A, M
57-60. yaèní óazret-i risÀlet a.s. eydür baŋa CebrÀ’il ............. ãoŋra farø eyledi biz úıyÀmet güninde
buŋa yevmü’l-meõíd dirüz didi : -A,H, N
60. bu óadíå : - A
60-61. Àdem vechinüŋ ve óavvÀ vechinüŋ : Àdem ve óavvÀnuŋ H ; vech-i Àdemüŋ ve vech-i
óavvÀnuŋ N, M
61. geçseŋ otuz iki òaùù ôÀhir olur otuz iki: - A / òaùù ôÀhir olur otuz iki nuùú-ı Àdem : saùır ôÀhir
olur otuz iki N
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nuùú-ı Àdem muúÀbilinde bir vechle daòı ãalÀt üçden (A97b) òÀlí degildür ãalÀt-ı
óaøar on yidi ve ãalÀt-ı cumèa on biş ve ãalÀt-ı sefer on bir pes cumèa vusùÀ oldı
beynehümÀ ve daòı güneş zevÀle (H77a) irişdügi vaútde cumèa namÀzın úılmaú
65 dürüstdür àayrı cumèa vaút-i zevÀlde dürüst degildür èan Ebí ÙÀlib èAlí raêyallahı èanh 6 اﻦ ﺮﺴول اﷲ ﻋﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺼﻟﻮة ﻧﺻﻒ اﻟﻧﻬﺎر ﺣﺗﻰ ﻧزﻮل اﻟﺷﻣﺲ اﻻﻳﻮم اﻟﺟﻣﻌﻪyaèní
óaøret-i risÀlet a.s. nehy eyledi namÀzı zevÀl vaútinde illÀ cumèa namÀzın nehy
itmedi dimek olur ( ﻧﺻﻒ اﻟﻧﻬﺎر اﻻﻳﻮم اﻟﺟﻣﻌﻪM80b)  ﻋﻦ اﺑﻰ ﻗﺗﺎدﺖ آﺮﻩ اﻟﺼﻟﻮةgüneş
zevÀle geldügi vaútde namÀz úılmaġı peyġamber mekrÿh gördi illÀ cumèa
70 namÀzın mekrÿh görmedi

62. nuùú-ı Àdem muúÀbilinde bir vechle daòı : -A /nuùú-ı Àdem muúÀbilinde : nuùk muúÀbilinde N,
M / òÀlí degildür : úısm üzerinedür N
64. irişdügi : geldügi N, M ; geldüġi H
65. vaút-i zevÀlde : - A
65-66. èan Ebí ÙÀlib èAlí raêyallah-ı èanh : -A,H,N
66-67.  اﻦ ﺮﺴولاﷲ ﻋﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦاﻟﺼﻟﻮة ﻧﺻﻒ اﻟﻧﻬﺎر ﺣﺗﻰ ﻧزﻮل اﻟﺷﻣﺲ اﻻﻳﻮم اﻟﺟﻣﻌﻪyaèní øret-i risÀlet a.s. nehy
eyledi namÀzı zevÀl vaútinde cumèa namÀzın nehy itmedi dimek olur : - A
67-68. cumèa namÀzın nehy itmedi dimek olur : - N
68. .  ﻋﻦ اﺑﻰ ﻗﻧﺎدﺖ آﺮﻩ اﻟﺼﻟﻮة ﻧﺻﻒ اﻟﻧﻬﺎر اﻻﻳﻮم اﻟﺟﻣﻌﻪ: ﻋن رﺴﻮل اﷲ ﻋم ﺠﺎﺀ ﻧﻰ ﺠﺑراﻳﺋﻟﻪ ﻮﻔﻰ آﻔﻳﻪ ﻣرأﺖ
 ﺑﻳﺿﺎﺀ ﻓﻗﺎل ﻳﺎ ﻣﺣﻣد هذاﻟﺠﻣﻌﺔ ﻳﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻟﻳك رﺑﻚ ﻮﻻﺷك ﻣن ﺑﻌﺪﻚ ﻮ ﻧﺤن ﻧدﻋﻮاﻩ ﻴﻮﻢ اﻟﻗﻳﻣﺔA
68-70. güneş zevÀle geldügi vaútde namÀz úılmaġı peyġamber mekrÿh gördi illÀ cumèa namÀzın
mekrÿh görmedi : -A, H, N
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2/Bakara: 238.
4/Nisâ : 82.
3
41/Fussilet: 44.
4
2/Bakara: 238.
5
İbn Mâce, Sünen, K.İkâme, 79.
6
eş-Şâfiî, Müsnedü’ş-Şâfiî, 63.
2
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el-BÀbü’l-òÀmis èaşere fí keyfiyyet-i velÀ taúrabÿ haõihi’ş-şecerete
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
نﻳﻣﻟﺎﻆﻠا نﻣ ﺎﻧﻮﻜﺗﻔ ةرﺟﺷﻟا ﻩذه ﺎﺑرﻗﺘ ﻻﻮ ﺎﻣﺗﺋﺷ ﺚﻳﺣ اًدﻏر ﺎﻬﻧﻣ ﻼآﻮ ﻪﺘﻧﺟﻟا ﻚﺠﻮزﻮ ﺖﻧا ﻦآﺴا ﻢدﺁ ﺎﻳ
Óaú taèÀlÀ eydür yÀ Ádem-i sÀkin ol uçmaúda sen daòı senüŋ zevceŋ yiyüŋ içüŋ
uçmaú nièmetlerinden niçe dilerseŋüz lÀkin şol şecere yaúın olmaŋ eger ol şecere
yaúın olursaŋuz (H77b) ikiŋüz daòı (N49b) ôÀlimlerden olursız didi iy ùÀlib-i
esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí bil ki ehl-i faøl úatında ki vÀcibü’ù-ùÀèatdur
edille ve bürhÀn-ı úaùí ile vÀøıódur ki ol aàaç ki rabbü’l-èizzet óaøret-i Ádemi
menè (M81a) eyledi yaúın olmaúlıúdan ol aàaç muòÀlefet maènÀsınadur zírÀ ki
şecer kelÀm-ı èArabda bir úaç maènÀya gelür evvel dıraòt maènÀsına gelür
åÀniyyen muòÀlaùÀt maènÀsına gelür åÀliåen muòÀlefet maènÀsına gelür velíkin
bu maóalde ve bu maúÀmda bí-şÀ’ibe teredüd muòÀlefet maènÀsına gelür yaèní
ŞeyùÀn-ı laèín óaøret-i Ádeme vesvese eyledi ki Óaúúuŋ emrine muòÀlefet ide
ŞeyùÀn eyitdi ki iy Ádem sen me'mÿr olduŋ ekl ile ve şurub ile ammÀ bir maúÀm
daòı vardur kim senüŋ maúÀmuŋdan yücedür ki ol melek maúÀmıdur melÀ'ike
eklden ve şurubdan müstaġnídür eger şöyle kim fermÀn berdÀrlıú eyleyesin
(H78a) ekl ü şurubla meşġÿl olasın melek maúÀmına irişmezsin imdi yimegi terk
eyle ki melek maúÀmına irişesin ki senüŋ maúÀmından ÀèlÀdur Ádem bildi ki
melek maúÀmından Àdem maúÀmı ÀèÀladur eger Ádem bu vesveseye uysa yimese
içmese Óaúúuŋ emrine muòÀlefet itmiş olur ŞeyùÀn vesvese eyledi eger yimege ve
içmege meşġÿl olursan uçmaúda maóalde úalmazsın yime içme ki ÿçmaúda
maóalde úalasın didi ve ol aàaca yaúın olasın yaèní anuŋ emrine ki ekl ü şurub idi
(A98a) muòÀlefet itmiş olasın ki ol èadem-i ekl ü èadem-i şurub idi اﻻ ان ﺗآﻮﻧﺎ
2
( ﻣن اﻟﺧﺎﻟدﻳﻦM81b)  ﻣﻟآﻳﻦ اﻮﺗآوﻧﺎolasın çün Ádeme vesvese viren ol (N50a) aġaca
yaúın olmaġa ŞeyùÀn idi eger dileseŋ ki maèlÿm ola ol şecer ôÀhir müfessirler

4. sen daòı senüŋ zevceŋ : sen ve zevceŋ H,N
4-6. Óaú taèÀlÀ eydür yÀ Ádem sÀkin ol uçmaúda sen daòı senüŋ zevceŋ yiyüŋ içüŋ uçmaú
nièmetlerinden niçe dilerseŋüz lÀkin şol şecere yaúın olmaŋ eger ol şecere yaúın olursaŋuz ikiŋüz
daòı ôÀlimlerden olursız didi : - A / ol uçmaúda sen ve zevceŋ : ol sen cennetde daòı senüŋ
zevceŋi H / lÀkin : líkin N / ôÀlimlerden : - H / olursız : olur N
7. vÀcibü’ù-ùÀèatdur : muóaúúiúlerdür A
8. bürhÀn-ı úaùí ile : bürhÀn ile A / óaøret-i Ádemi : Ádemi N, M
9. olmaúlıúdan : olmaúdan A, N
10. bir úaç : bir nice N / gelür : – A, H / evvel : evvelÀ M
11. maènÀsına gelür : maènÀsına A, H
12. maènÀsına gelür : maènÀsınadur A, H , M
13. ide : - A
14. iy Ádem : - A ; yÀ Ádem M / vardur : var A
15. kim : – H, M ; ki N /yücedür : ÀèlÀdur H, N, M / ki ol melek maúÀmıdur : ve ol maúÀm melek
maúÀmıdur A
16. berdÀrlıú eyleyesin: berdÀrlıġ idüp A
17-22. ekl ü şurubla meşġÿl............ maóalde úalasın didi : - A, N, M
22. ekl ü şurub idi : ekl ü şurubdan A, N
24-25. ol aġaca yaúın olmaġa : - A
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úavliyle dıraòt-ı gendümdür yÀ dıraòt-ı incirdür baède ehl-i taóúíú ki (H78b)
èÀşıúÀn-ı ehl-i faøl-ı feyyaø-ı nÀ-mütenÀhínüŋ laùíf õihinleri ile şöyle idrÀk
itmişlerdür kim ol şecer muòÀlefetdür ki ŞeyùÀna delÀlet ider muòÀlefet maènÀsına
olduġına ve hem Ádem ile ÓavvÀnuŋ úÀùèü’ù-ùaríúi ŞeyùÀndur ve maġrÿr eyleyen
hem oldur yaèní ŞeyùÀn Ádeme ve ÓavvÀya òayr ãÿretinde ùoġar eydür iy Ádem
ve iy ÓavvÀ ikiŋüz daòı melek oluŋ cÀvídÀn-ı uçmaúda úaluŋ dir pes bilmek
gerekdür ki melÀ’ikenüŋ maúÀmı ekl ü şurub maúÀmı degildür zírÀ ki bunlaruŋ
cismi cism-i latíf ü cism-i óafífdür ki bunlar cesed degildür bu Àyet delíldür ki
3
( ﻦﻳدﻟﺎﺧ اﻮﻧﺎﻜ ﺎﻣﻮ ﻢﺎﻌﻃﻟا نﻮﻟﻜ ﺎﺋﻻ اًدﺳﺠ ﻢه ﺎﻧﻟﻌﺟ ﺎﻣوM82a) yaèní Óaú taèÀlÀ hiç bir
cesed yaratmadı kim ol ùaèÀm yimedi ve daòı òÀlid oldı yaèní her kim ceseddür
elbette ùaèÀm yir ve hem òÀlidín olmaz dimekdür óaøret-i èizzet Ádemi ve
ÓavvÀyı mÀ’mÿr eyledi (H79a) ekl ü şurub ile ﻩذه ﺎﺑرﻗﺗ ﻻﻮ ﺎﻣﺗﺋﺷ ﺚﻳﺣ اًدﻏر ﺎﻬﻧﻣ ﻼآﻮ
4
 اﻟﺷﺟرةyaèní iy Ádem ve iy ÓavvÀ ekl ü şurub idüŋ uçmaúda her úande ki
dilerseŋüz isterseŋüz 5( ﻮﻻ ﺗﻗرﺑﺎ هذﻩ اﻟﺷﺟرةN50b) yaèní muòÀlefete yaúın olmaŋ
kim ol èadem-i ekl ü şurubdur ki èİndallah maúÀm-ı ekl ü şurub yigrekdür ve
aèlÀdur èadem-i eklden ve èadem-i şurubdan bil ki èÀlem-i òilúatde andan bÀlÀ-ter
maúÀm yoúdur anuŋçün kim (A98b) óaøret-i Ádem seyyidü’l-beşerdür ve
mescÿd-ı melÀ’ikedür ekl ü şurub ile emr olındı ve daòı ŞeyùÀn ki kelime-i òabíåe
ve idrÀkÀt-ı òabíåedür bu lÀyıú degildür Ádem ki kelime-i òabíåeye iltifÀt ideydi
şöyle ki ÙÀhÀ sÿresinde gelür (M82b) 6 ﻳﺎ ﺁدم هل ادﻟﻚ ﻋﻟﻰ ﺷﺟرة اﻟﺧﻟد وﻣﻟﻚ ٍﻻﻳﺑﻟﻰvÀøıó
delíldür şol maènÀya ki ŞeyùÀn kelime-i òabíåe mÀnièdür eklden ve şurubdan eger

26. dıraòt-ı gendümdür : gendümdür A
27. ehl-i faøl-ı feyyaø : faøl-ı feyyaø H, N, M
28-29. muòÀlefet maènÀsına olduġına : muòÀlefete N
30. ùoġar : doġar N /
30-31. iy Ádem ve iy ÓavvÀ : - H, N, M
31. cÀvídÀn : cÀvíd H, N, M / dir : - N
32. maúÀmı degildür : degildür A
32-33. zírÀ ki bunlaruŋ cismi cism-i latíf ü cism-i óafífdür ki bunlar cesed degildür : - A, M ; cismi
cism-i latíf : cismi latíf N
34-36. yaèní Óaú taèÀlÀ hiç bir cesed yaratmadı ki ol ùaèÀm yimedi ve daòı òÀlid oldı yaèní her kim
ceseddür elbette ùaèÀm yir ve hem òÀlidín olmaz dimekdür : - A / hiç bir cesed : bir cesed H /
òÀlidín : òÀlid H, M / elbette : ol M
37. ekl ü şurub ile : ekl ile ve şurub ile A
37-38.  ﻮﻻ ﺗﻗرﺑﺎ هذﻩ اﻟﺷﺟرة: - H, N, M
38-39. úande ki dilerseŋüz : úandenüŋ isterseŋüz A ; úanden ki dilerseŋüz H
39. isterseŋüz : - M /muòÀlefete yaúın : muòÀlefet yaúını A ; muòÀlefetde yaúın H
40. maúÀm-ı ekl ü şurub : ekl ü şurub A,H,N/ yigrekdür : yegdür N
41. aèlÀdur : - A, N / èadem-i eklden ve èadem-i şurubdan : - N / èÀlem-i òilúatde : Àlem òilúatinde
M
43. mescÿd-ı melÀ’ikedür : muèallim-i melÀ’ikedür A / ekl ü şurub ile emr olındı : - A ; ekl ile emr
olındı N, M
44. degildür Ádem ki : degildi ki Ádem – A / ideydi : eyleseydi A, M ; eyleye H
45. gelür : - M
46. eklden ve şurubdan : ekldür ve şurubdur N
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maènÀ göziyle ve óaúíúat göziyle naôar úılsalar ŞeyùÀn bir muòÀlefete delÀlet
eyler kim mülkiyyet-i (H79b) mutaøammındur ki köhne olmaz eger şöyle ki
ôÀhirÀ cemÀèati ez-rÿy mücÀdele itseler şol kimseler ki kelÀm-ı ilÀhínüŋ
óaúÀyıúına ve sırrına irişmişlerdür eyitseler ki elbette şecer be-maènÀ dıraòtdur
müfessirler şöyle tefsír itmişlerdür diseler cevÀb budur ki óaøret-i aóadiyyet
buyurur ki 7 ﺋﺷ ﺚﻳﺣ اًدﻏر ﺎﻬﻧﻣ ﻼآﻮﺗﻣﺎyaèní iy Ádem ve iy ÓavvÀ yiyüŋ ve içüŋ her
úande ki isterseŋüz didüginden ãoŋra gendümde ve incirde ne òaããiyyet var idi ki
ekl ü şuruba emr itdüginden ãoŋra gendümden ve incirden menè eyledi ve bu
(N51a) ikisinde (M83a) ne òaããiyyet vardı ki girü úalan uçmaú ùaèÀmlarında ol
òaããiyyet yoġ idi ki anı yimekle èÀãí oldı uçmaúdan çıúdı bÀ-vücÿd ki bu Àyet
gelmişdür ki 8 ﻦﻳدﻟﺎﺧ اﻮﻧﺎﻜ ﺎﻣﻮ ﻢﺎﻌﻃﻟا نﻮﻟﻜ ﺎﺋﻻ اًدﺳﺠ ﻢه ﺎﻧﻟﻌﺟ ﺎﻣوpes gendüm ve incir
ùaèÀm cinsinden olmaya yÀòÿd Ádem ve ÓavvÀ (H80a) cesed cinsinden olmayalar
elbette yaúindur ki gendüm ve incir ùaèÀm cinsindendür ve Àdem ve óavvÀ daòı
ãÀóib-i cesed cinsindendür pes ne vechle bu ikisinden menè itmiş ola girü úalan
ùaèÀmlara (A99a) emr itmiş ola baèdezÀn çün Ádem ol buġdayı yidi müfessirler
úavlinde èÀãí ve ôÀlim oldı baèdezÀn çün inÀyet itdi ve ùaleb-i maġfiret itdi óaøreti èizzet anuŋ tevbesin úabÿl itdi mi yoòsa úabÿl itmedi mi elbette øarÿrí dimek
gerekdür kim úabÿl itdi pes girü niçün yidi çünki anı yimekle (M83b) aŋa ôulm ü
èiãyÀn óÀãıl oldı şöyle gerekdi ayruú anı yimeseydi imdi biz bu muèÀraøa-i
kelÀmullah ile itmezüz bilüŋ şol ùÀ’ife ki kelÀm-ı úadími kendü taúlídleri üzerine
tefsír itdiler 9 ﻮﻻ ﺗﻗرﺑﺎ هذﻩ اﻟﺷﺟرةşecer-i gendümdür didiler hiç kelÀmullahda
gendüm gelmedi muèÀraøa anlaruŋladur èulemÀ-yı (H80b) ôÀhir ki kelÀm-ı ilÀhíyi
kendü taúlídleri üzerine tefsír itdiler şöyle tefsír itdiler ki èulemÀ-i güõeşt anuŋ
üzerine (N51b) degiller idi her ne kim kelÀmullahda tefsír itdiler úuvvetleri

48. kim : ki H, N
49. ôÀhirÀ : - H, N
50. eyitseler : - A / elbette şecer : şecer elbette A / be-maènÀ : maènÀ N
51. şöyle tefsír : - N / itmişlerdür diseler : itmişlerdür ki söyler M
52. ve iy ÓavvÀ : ve ÓavvÀ H, N / ÓavvÀ M
53. úande : úanden A, H
54. ekl ü şuruba emr itdüginden ãoŋra . – A / gendümden ve incirden : eklden ve şurubdan A
55-56. girü úalan uçmaú ùaèÀmlarında ol òaããiyyet yoġ idi ki : - A ; ol òaããiyyet : - N
57. gelmişdür : gelmişdi A
59. elbette : - A
59-60. daòı ãÀóib-i cesed cinsindendür : cesed cinsindendür A ; ãÀóib-i cesed cinsindendür N ;
ãÀóib-i ceseddür M
62. úavlinde : úavlince A / ùaleb-i maġfiret itdi : - N
63. úabÿl itmedi mi : itmedi mi A, N, M
64. kim : ki A, N / úabÿl : - N
65. anı : - A, H, M
66-67. kelÀm-ı úadími kendü taúlídleri üzerine tefsír itdiler : kelÀm-ı úadími tefsír itdiler kendü
taúlídleri üzerine N, M ; kelÀmullahı tefsír itdiler ki kendü taúlídleri üzerine H
67.  ﻮﻻ ﺗﻗرﺑﺎ هذﻩ اﻟﺷﺟرة: - A
68-69. gelmedi muèÀraøa anlaruŋladur èulemÀ-i ôÀhir ki kelÀm-ı ilÀhíyi kendü taúlídleri üzerine :M / anlaruŋladur : anuŋladur H / èulemÀ-i ôÀhir ki : - N / kendü taúlídleri üzerine : - A, H
69. şöyle tefsír itdiler ki : hiç N
70. degiller : degil A, N
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hemÀn ol úadar idi her ne kim anlaruŋ óÀùırına geldi resÿllullahuŋ dínini taúviyet
itmek içün ôÀhir eylediler ve intiôÀr çekdiler ki bir Àyetde zamÀn-ı müstaúbelde
gelse gerekdür te’víl itse gerekdür be-óükm 10 ﻳوﻢ ﻳﺄﺗﻰ ﺘﺄوﻳﻟﻰki  ﻳﺄﺗﻰ ﻣﺴﺗﻗﺑﻟﻪdelÀlet ider
pes ol ãÀóib-i te’víldür geldi kim ãÀóib-i kemÀldür (A99b) èazze faølah mecmÿè-ı
ehl-i İslÀm u ehl-i úıble üzerne vÀcib ü lÀzımdur ki aŋa mütÀbaèat ideler ve aŋa
(M84a) imÀn getüreler 11 ﻳوﻢ ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻌﺾ اﻳﺎﺖ رﺑﻚ ﻻﻳﻧﻓﻊ ﻧﻓﺳﺎ ً اﻳﻣﺎﻧﻬﺎyaèní ol gün ki senüŋ
rabbinüŋ baèøı ÀyÀtı gelse gerek ol gün hiçbir nefse ímÀn fa’íde itmeye dimekdür
ol gelicek baèøı ÀyÀtı geldi imdi Mehdí ãÀóibü’z-zamÀndur ve óaøret-i risÀletüŋ
èilmi nedür bilmeyince ol baèøı ÀyÀt neydügi bilinmez (H81a) وان ﻣن اهل
12
 اﻟآﺗﺎﺐ اﻻ ﻟﻳﺆﻣﻧﻦ ﺑﻪ ﻗﺑﻞ ﻣﻮﺗﻪyaèní ehl-i kitÀb degildür illÀ meger aŋa ímÀn getüre
ehl-i kitÀb ol ola 13 ﻗﺎﻞ ﻋم ﻻﻣﻬدى اﻻ ﻋﻳﺴﻰ اﺑن ﻣرﻳﻢMehdí èÍsÀdan ġayrı degildür ve
daòı resÿl a.s. óaøretinüŋ èilmini èÍsÀ getürdi ve Muóammed a.s. úıblesine namÀz
úıldı (N52a) şöyle ki Àdeme ve òÀteme èÍsÀnuŋ münÀsebeti vardur anuŋçün kim
kendüye kelime didi niçe ki óaøret-i risÀlet a.s. ümmídür èÍsÀ a.s. daòı ümmídür
14
( ﺁدﻢ ﺧﻟﻗﻪ ﻣن ﺗراب ٍﻗﺎﻞ ﻟﻪ ﻜن ﻓﻳﻜﻮﻦM84b)  ان ﻣﺛل ﻋﻳﺳﻰ ﻋﻧداﷲ آﻣﺛلpes şöyle ki Àdem
kelime-yi ÒudÀdan maòlÿúdur èÍsÀ daòı kelimeden maòlÿúdur اﻟﻣﻬدى ﻤن ﻋﺗرﺘﻰ ﻣﻦ
15
 اﻮﻻد ﻔﺎﻃﻣﺔikisi daòı hemÀn bir maènÀdur tÀ ki yigirmi sekiz kelime-i
Muóammed ki vechinde mektÿbdur şikÀf itmeseŋ otuz iki kelime-i Àdemiyye
ôÀhir olmaz tÀ bilesin kim Mehdí kelimedür imdi sen işitdüŋ ki kelime ve kelÀm
ÀsmÀndan gelür ve daòı işitdüŋ ki èÍsÀ ÀsmÀndadur bilmedüŋ ki óaúíúat-i (H81b)
ÀsmÀndur èÍsÀ andadur imdi èÍsÀ vaútÀ ki anadan ùoġa ôÀhir ola ol ki kÀfirdür
muúalliddür èÍsÀya inanmaya eyide ki bu èÍsÀ degildür diye biz öyle bilirüz ki èÍsÀ
ÀsmÀndan gelse gerek idi bu òïd anadan ùoġdı bu ol degildür diye kÀfir ola ve
yüzleri úara ola ol ki mü’mín-i taóúíúdür taóúíú (M85a) bile ve inana yüzi aġ ola
16
 ﻳﻮﻢ ﺘﺑﻳﺾ ﻮﺟﻮﻩ ﻮﺗﺴﺗﻮد ﻮﺟﻮﻩol gün ola imdi vaútÀ ki óaúíúat-i kelime ve kelÀm
maèlÿm ola èÍsÀ taóúíú-i ÀsmÀndan inmiş ola imdi (A100a) bu beyÀnlardan

71. zamÀn-ı müstaúbelde . - A
73. delÀlet ider : - A
74. ãÀóib-i te’víldür geldi kim ãÀóib-i kemÀldür : ãÀóib-i te’víldür kim ãÀóib-i kemÀldür geldi A /
èazze Faølah : - A
75-76. aŋa imÀn : imÀn A, H
76-77. yaèní ol gün ki senüŋ rabbinüŋ baèøı ÀyÀtı gelse gerek ol gün hiçbir nefse ímÀn fa’íde
itmeye dimekdür : - A / baèøı :-H,N / gelse gerek : gele H, M
78-79. Mehdí ãÀóibü’z-zamÀndur ve óaøret-i risÀletüŋ èilmi: ãÀóibü’z-zamÀn ve èilm-i óaøret-i
risÀlet H, N, M
80. meger : - A, M
81. ol : - H, N, M
83. kim : - N ; ki A, M
85.  ﻗﺎﻞ ﻟﻪ ﻜن ﻓﻳﻜﻮﻦ: - A, H, M
86. èÍsÀ daòı kelimeden maòlÿúdur : -A,H,N
90. daòı işitdüŋ ki èÍsÀ : èÍsÀ daòı A
90-95. bilmedüŋ ki óaúíúat-i ............... ol gün ola imdi : - A / kÀfirdür : mü’mín degildür H /
kÀfirdür muúalliddür : mü’min-i muúalliddür M / bilirüz : bilirdük M / yüzi aġ : yüzi aú M
96. inmiş : gelmiş A
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maèlÿm u yaúin oldı kim (N52b) ãÀóib-i kemÀl ki ãÀóib-i beyÀndur
kelÀmullahdan ve aóÀdíå-i nebevíden şol maènÀları ôÀhir eyledi ki hiç gözler anı
görmiş degildür ve hiç úulaúlar anı işitmiş degildür ve daòı hiç beşerüŋ úalbine
òuùÿr inmiş degildür nite kim Óaú taèÀlÀ eydür ki ( ﻟﻌﺑﺎدى اﻟﺼﺎﻟﺣﻳﻦ ﻤﺎﻻH82a) اﻋدﺖ
17
 ﻋﻳﻦ رأﺖ ﻮﻻ اذﻦ ﺴﻣﻌﺖ ﻮﻻ ﺧﻂر ﻋﻟﻰ ﻗﻟﺐ ٍ ﺑﺷ ٍرçünki maènÀ-yı Úur’Àndan baèøısı
mevúÿf idi ki óaøret-i risÀletden ãoŋra vÀøıó ola idi Mehdí ki ãaóibü’z-zamÀn
gelse (M85b) beyÀn-ı óaúÀyıú itse gerek idi imdi ol Mehdí ki èÍsÀdur geldi elbette
andan müşkilÀt-ı Úur’Àn ehl-i İslÀma ôÀhir olsa gerek idi imdi geldi ôahir eyledi
bu daòı Muóammedüŋ a.s. muècizÀtındandur ki kitÀbdan ve şeríèatdan ki óaøret-i
aóadiyyet Muóammede viripdi tÀ òalúı díne ve İslÀma daèvet eyleye ve mecmÿè-ı
edyÀn u mecmÿè-ı elsineyi bir dín ü bir lisÀn úıla ez-rÿy-ı te’víl otuz iki
kelimenüŋ ôuhÿrından kinÀyetdür ki mecmÿè-ı bení Àdemüŋ dínleri ve lisÀnları
otuz iki kelimedür 18 ﻳﻣﻼﺀ اﻻرﺾ ﻗﺳﻂﺎ ً ﻮﻋدﻻ ً ﻜﻣﺎ ﻣﻟﺋﺖ ﻆﻟﻣﺎ ً ﻮﺟورًاyaèní (A100b)
rÿy-ı zemín úısù ile ve èadl ile ùolmaú óaùù-ı istivÀ sırrıdur ki mecmÿè-ı eşyÀda
ôÀhir (H82b) oldı velíkin Àdeme ôÀhir oldı óayvÀna ôÀhir olmadı imdi ol kimseler
ki eyidürler (N53a) şecer muòÀlefet maènÀsına (M86b) degildür dirler èulemÀ-i
güõeşte hiç bunı böyle dimemişdür ve böyle beyÀn itmemişdür bu ki şecer
muòÀlefet maènÀsına ola bu söz nÀ-óaúdur dise cevÀb budur ki bu beyÀn Mehdí-i
ãÀóibü’z-zamÀn beyÀnıdur ol zamÀnda anlara bu maènÀ ôÀhir degil idi bundan
daòı rÿşen vÀøıó delíl budur ki óaøret-i aóadiyyet kelÀm-ı mecíd içinde niçe yerde
buyurmışdur ki 19 آﻟوا ﻣﻦ ﻂﻳﺑﺎﺖ ﻣﺎ ﺮزﻗﻧﺎآمemrdür ve daòı úıyÀmetde dükeli ehl-i
cennete ekl ile ve şurubla vaèd olındı eger dileseŋ ki ekl ü şurub mertebesin
èadem-i ekl ü èadem-i şurubdan faølını maèlÿm úılasın peyġamber a.s. buyurdı ki
20
 ﻓﺿﻳﻟﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻟﻰ اﻟﻌﺎﺑﺪ آﻔﺿﻳﻟﺖ اﻟﻗﻣر ﻔﻰ ﻟﻳﻟﺔ اﻟﺑدر ﻋﻟﻰ ﺴﺎﺋر اﻟﻜﻮاآبyaèní èÀlemüŋ
faøíleti èÀbidler üzerne úamerüŋ faøíleti gibidür sÀ’ir kevÀkib (M86b) üzerne
vaútÀ ki (H83a) insÀn-ı kÀmil ki Muóammed resÿllullahdur ve mecmÿè-ı enbiyÀ

97. maèlÿm u yaúín oldı kim : yaúín ola ki N / ãÀóib-i kemÀl ki ãÀóib-i beyÀndur : ãÀóib-i te’víl
gelmelidür kim A ; ãÀóib-i èilm ki ãÀóib-i kemÀldür H, M
98. aóÀdíå-i nebevíden : aóÀdíåden A
99. hiç úulaúlar anı : úulaúlar A ; úulaúlar anı H / ve daòı : ve A
100. inmiş degildür : inmemişdür A / nite kim : nite A ; nite ki N / eydür ki: eyitdi H
102. ola idi : ola N / ki ãaóibü’z-zamÀn : - A
103. gelse : gelüp N /
103-104. elbette andan : - A
105. kitÀbdan ve : kinÀyetdür N
106. viripdi : virdi H ; virmiş idi N
108. ve lisÀnları : daòı lisÀnları A, M
112. dirler : - N
113. bunı : - H
116. daòı : - H / rÿşen vÀøıó : vÀøıó rÿşen N / budur : - A
117. dükeli : - H ; mecmÿè N, M
118. şurubla : şurub H /vaèd olındı eger dileseŋ ki ekl ü şurub : - H
119. èadem-i ekl ü : - H / faølını : faøíletin : N / buyurdı : buyurmışdur ki H
120-121. yaèní èÀlemüŋ faøíleti èÀbidler üzerne úamerüŋ faøíleti gibidür kevÀkib üzerne : - A, N
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135

140

a.s. maèrifetullah ki óÀãıl itmişlerdür baèøısı maúÀm-ı tekellümdedür bi-óasebü’ôôÀhir cism óÀãıl (A101a) eylemişlerdi úuvvet anlaruŋ ebdÀnına eklden ve
şurubdan óÀãıl olurdı 21 ﻦﻮﻠﻜﺎﺌ ﻻ اًدﺳﺠ ﻢهﺎﻧﻟﻌﺠ ﺎﻣﻮ اﻟﻂﻌﺎﻢ ﻮﻣﺎ ﻜﺎﻧﻮا ﺨﺎﻟدﻳﻦpes maèlÿm
oldı ki maúÀm-ı enbiyÀ ve evliyÀ ve èulemÀ ekl ü şurub oldı ve maúÀm-ı
melÀ’ike èadem-i ekl ü şurub oldı eger maúÀm-ı ekl (N53b) ü şurub maúÀm-ı aèlÀ
olmasaydı Àdem mescÿd-ı melÀ’ike olmazdı bÀ-vücÿd ki Àdem ekl ile ve şurubla
mÀmÿrdur ve melÀ’ike èadem-i ekl ü şurub maúÀmındadur pes melÀ’ike sÀcid ü
Àdem-i mescÿd oldı ve daòı yaúindur ki enbiyÀnuŋ ve evliyÀnuŋ şeríf (M87a)
vücÿdlarına muãÀóebat itmekle ol ùaèÀm ve ol şarÀb ãÿretini tebdíl eyler anlaruŋ
bedenlerinüŋ cüz’i olur ve maèrifetullah óÀãıl eylerler pes ol taèÀm u şurÀb
müsÀferet ile maèrifetullaha yol bulurlar ki  ﺗﺳﺎﻓرﻮا ﺗﻓﺗﺣﻮا ﺗﻐﻧﻣﻮاpes mecmÿè-ı eşyÀ
müsÀferet maúÀmına irişdiler pes èÀlim olmaú maúÀm-ı enbiyÀ oldı ve maúÀm-ı
cesed ü maúÀm-ı ekl (H83b) ü şurub oldı zÀhid ü èÀbid olmaú maúÀm-ı melÀ’ike
oldı pes ŞeyùÀn Ádeme eyitdi ki eger muòÀlefet eylerseŋ melÀ’ike olursın didi
baèdezÀn ol idrÀkÀt-ı òabíåe Àdemüŋ bÀùınına geldi her çend bilürdi ki muèallim-i
melÀ’ike ve mescÿd-ı melÀ’ike idi velíkin taãavvÿr eyledi ki melek makÀmı bir
maòãÿã maúÀmdur ki kendüde yoúdur ve daòı (M87b) kendü maúÀmından
(A101b) yigrekdür diyü taãavvur eyledi çün maèlÿm eyledi ki ol taãavvÿr
şeyùÀnídür ve óaùÀdur bÀ-vücÿd beşeriyyet èadem-i ekl ü şurub èayn-ı noúãÀndur
ki Ádem aàaç yapraàına úaçdı ki 22 ﻮﻂﻓﻗﺎ ً ﻳﺧﺼﻓﺎن ﻋﻟﻳﻬﻣﺎ ﻣن ﻮرﻖ اﻟﺠﻧﺔaãl maúÀmına
(N54a) ki yimek ve içmekdür yine ricèat itdi inÀyet kelimesine meşàÿl oldı andan

122-123. baèøısı maúÀm-ı tekellümdedür bi-óasebü’ô-ôÀhir cism óÀãıl (A101a) eylemişlerdi : - H /
maúÀm-ı tekellümdedür : tekellümdedür N / eylemişlerdi : itmişlerdi M
124. úuvvet : yaèní úuvvet H
126. maúÀm-ı enbiyÀ ve evliyÀ ve èulemÀ : maúÀm-ı enbiyÀ A ; maúÀm-ı enbiyÀ ve maúÀm-ı
èulemÀ H, M
127. èadem-i ekl ü şurub : èadem-i ekl ü èadem-i şurub A, M
128. Àdem mescÿd-ı melÀ’ike : mescÿd-ı melÀ’ike M
128-129 : olmazdı bÀ-vücÿd ki Àdem ekl ile ve şurubla mÀmÿrdur ve melÀ’ike èadem-i ekl ü şurub
maúÀmındadur pes melÀ’ike : - H / ekl ile ve şurubla mÀmÿrdur : ekl ü şurub maúÀmındadur M
129-130. sÀcid ü Àdem-i mescÿd oldı : sÀcid oldı ve Àdem-i mescÿd oldı H, M
130. ve evliyÀnuŋ : - H, N
131. muãÀóebat : muãÀóib H
132. maèrifetullah / maèrifet M / eylerler : eyler N
133. mecmÿè-ı eşyÀ : cemíè-i eşyÀ N
134. irişdiler : irişeler N
134-135. ve maúÀm-ı cesed ve maúÀm-ı ekl ü şurub oldı : - A
135-136. maúÀm-ı melÀ’ike oldı : maúÀm-ı melÀ’ikedür H
136. melÀ’ike : melek A, M / didi : - N /
137. idrÀkÀt-ı òabíåe : idrÀk òabíåe N ; idrÀkÀt H
138. ve mescÿd-ı melÀ’ike : - A / melek maúÀmı : maúam-ı melek A
139. ve daòı : ve A
140. diyü taãavvur eyledi çün maèlÿm eyledi ki : - A / maèlÿm eyledi : maèlÿm oldı M
141. beşeriyyet : beşeriyyeteni A
142.  ﻳﺧﺼﻓﺎن:  ﻳﺧﺴﻓﺎنH, N, M
143. yine : girü A
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ãoŋra óaøret-i aóadiyyet anı ber-güzíde úıldı ان اﷲ اﺻﻂﻓﻰ ﺁدم ﻮ ﻧﻮﺣﺎ ً وال اﺑراهﻳﻢ وال
 ﻋﻣرﺁن ﻋﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻦçün maúbÿl-ı dergÀh (H84a) oldı ve mescÿd-ı melÀ’ike oldı
mescÿd-ı melÀ’ike olan evvelde daòı Àdem idi Àòirde dahı Àdem idi bi’ş-şekk fefehm 24 ﺛﻢ اﺟﺗﺑﺎﻩ رﺑﻪåümme kelÀm-ı èArabda terÀòí-i müddet içindür ki آل ﺷﺊ ً ﻳرﺟﻊ
 اﻟﻰ اﺻﻟﻪbu óadiå ve bu Àyeti bilmek gerek ki 25 ﺛﻢ اﺟﺗﺑﺎﻩ رﺑﻪdur mevúÿfdur
òalÀyıúuŋ óaşrin ve nefsini ve neşrini bilmege ki Beytü’l-muúaddesde ki óaşr ol
yire maòãÿã (M88a) olduġı niçündür bilmek gerekdür anuŋçün kim maúÀm-ı
òilúat ãadr u ôahr-ı Àdemdür ki ﻋﻧد اﷲ ﺧﻟق اﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ رﺋﺲ ﺁدﻢ وﺟﺑﻬﺗﻪ ﻣن ﺗرﺑﺔ اﻟآﻌﺑﺔ
 ﻮﺻدرﻩ ﻮﻆﻬرﻩ ﻣﻦ ارﺾ ﺑﻳﺖ اﻟﻣﻗدﺲ اﻟﻰ اﺧرﻩ اﻟﺣﺪﻳﺚmaóşer-i óaúíúí Àdemdür anuŋçün
kim anuŋ mübÀrek vücÿdı aãldur ve èilm-i cüz’i ü küllídür Àdem ve daòı şunı kim
melÀ’ike bildi ve şunı kim melÀ’ike bilmedi Àdem mecmÿèını bildi ﻮﻋﻟﻢ ﺁدﻢ اﻻﺳﻣﺎﺀ
26
 آﻟﻬﺎdelíl ile esmÀdan müsemmÀya yol bulınur eger bir kişi esmÀ èilmin (H84b)
bilmese müsemmÀya yol (A102a) bulmaz evvel óaøret-i aóadiyyetüŋ õÀtından bívÀsıùa-i melek èilm-i esmÀ Àdeme (N54b) nÀzil oldı anuŋçün kim Ádem a.s. arş-ı
mecíddür ve levó-i maófÿôdur ve sidretü’l-müntehídür ve kürsí-i ÒudÀdur esmÀyı muòtelife ile mevãÿfdur 27 ﻮﺗرى اﻟﻣﻼﺋآﺔ ﺣﺎﻓﻳن ﻣن ﺤﻮﻞ اﻟﻌرﺶmelÀ’ike taèôím itmek
içün ve secde itmek içün Ádemüŋ çevresine geldiler pes (M88b) imdi iy ùÀlib-i
esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenahí taóúíú-i göz ile şübhesüz naôar eyle bu
maúÀmda Ádem óaøretini èarş-ı mecíd ü levó-i maòfÿô-ı ÓudÀyı bil kim ﺊ
ً آل ﺷ
 ﻳرﺟﻊ اﻟﻰ اﺻﻟﻪóükmiyle Ádemüŋ püşti ve sínesi ol òÀkden maòlÿúdur ki Beytü’lmuúaddesdür şöyle ki ol síne èilm maúÀmıdur püşt nuùfe maúÀmıdur ki aãl-ı bení
Àdemdür lÀ-cerm cemíè-i òalÀyıú ol yirde óaşr ola ve her kim enbiyÀ úavli ile
Ádemi böyle bilmese Ádemüŋ òalef (H85a) oàlı olmaz bil ki nÀ-óÀlef oġlı olur
Àyet 28 ﻓﺧﻟﻒ ﻣن ﺑﻌدهﻢ ﺧﻟﻒ اﺿﺎﻋﻮا اﻟﺼﻟﻮة ﻮاﻟﺗﺑﻌﻮا اﻟﺷﻬﻮاﺖ ﻓﺴﻮﻒ ﻳﻟﻗونﻏﻳًﺎpes
23

144. anı : - A /  اﺑراهﻳﻢ وال: - A
144-145.  وال ﻋﻣرﺁن ﻋﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻦ: - N, M
145-146. oldı mescÿd-ı melÀ’ike olan evvelde daòı Àdem idi Àòirde dahí Àdem idi : olan evvelde
Àdem idi Àòirde daòı Àdem oldı A ; olan evvel daòı Àdem idi Àòir daòı Àdem idi H / bi’ş-şekk : - H,
N
147. åümme kelÀm-ı èArabda : èArabda åümme A ; åümme kelÀm-ı òºÀbda M
148. gerek : - N / gerek ki  ﺛﻢ اﺟﺗﺑﺎﻩ رﺑﻪdur : - A
149. ve nefsini ve neşrini : - A, N, M
149-150. ol yire maòãÿã olduġı : ol yirde olduàı A
150. kim : ki A
152.  اﻟﺣﺪﻳﺚ: - A
153. kim : ki A, H
154. ve şunı kim melÀ’ike bilmedi Àdem mecmÿèını bildi : - H / melÀ’ike bilmedi: bilmedi A
155. bulınur : buldı A
158. kürsí-i ÒudÀdur : kürsídür A ; kürsí-i Óaúdur M
160. çevresine : çevresinde H / geldiler : gelirler A / imdi : - A, H
162. kim : - A ; ki N
164. şöyle : - N
164-165. maúÀmıdur ki aãl-ı bení Àdemdür : bení Àdem maúÀmıdur H
166. böyle : - H, N / nÀ-óÀlef oġlı : nÀ-óÀlef A, H
167. Àyet : - H, N, M
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Ádemden yüz çevirmiş ola ve kÀfir ola ve úatle lÀyıú ola اﻻ ﺗﻌﺑدﻮا اﻻ اﻳﺎﻩ ﻮﺑﺎﻟﻮا ﻟدﻳن
 اﺣﺳﺎﻧًﺎÀdem ile óavvÀdur iy ferzendÀn Àdem baóå ü mücÀdele itdügüŋ ãıfat-ı
melekdür andan geç ve yüzüŋi kendüye Àdemdür ki (A102b) teveccüh eyle ki
pederüŋ úadrini (M89a) ve muúadderÀtını bil şöyle ki evliyÀullah u enbiyÀullah
bilmişlerdür ki Àdemüŋ miåÀlí beriyye (N55a) düzmişlerdür ve oġlı olmışlardur
kelime-i ilÀhí ile baèdezÀn ol òuùÿù èadedince perestiş itmişlerdür ki úalem-i
úudret-i ilÀhí ile vech-i Àdemde mektÿbdur  ﻮﺠﻒ ﻗﻠﻢ ﺑﻣﺎهو30آﺗب رﺑآﻢ ﻋﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻠرﺣﻣﺔ
 ﻜﺎﺋنyaèní úurı oldı úalem şunuŋla kim ôuhÿra gelicek idi geldi kim yigirmi sekiz
ve otuz iki kelimedür ki óaøret-i melik-i müteèÀl ve pÀdişÀh-ı lem-yezel ve lÀyezÀl ki kelime-i úadím olduġı cihetden mecmÿè-ı eşyÀda ôÀhirdür mÀ-kÀn u mÀyekÿn (H85b) óaøret-i aóadiyyet óükmiyle úalem yazdı kim ol yigirmi sekiz ve
otuz iki kelimedür ezelí ve ebedí ġayr-i mer’ídür ki vech-i Àdemde mektÿbdur
yüzlerini aŋa teveccüh idüp anuŋ èadedince namÀz úılalar ki ol ãÿret-i ilÀhídür pes
on yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar ve on bir rekèat ãalÀt-ı sefer yigirmi sekiz rakèat olur
úılalar óaøarda ve seferde ve daòı on yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar ve on biş rekèat
(M89b) ãalÀt-ı cumèa otuz iki rekèat olur úılalar ve daòı Kaèbe ùavÀf eylemek hem
vech-i Àdemüŋ òuùÿùı èadedincedür yidi kez ùavÀf-ı óac yidi òuùÿù-ı ümmiye
muúÀbilindedür yidi kez ùavÀf-ı èumre yidi èavÀrıø muúÀbilindedür on dört ùavÀf
on dört òuùÿù-ı vech-i Àdem muúÀbilindedür mecmÿè-ı enbiyÀnuŋ úıblesi maòãÿã
oldı ol iki mevõuèa şol sebebden ki Àdemüŋ vechi maúÀmı Kaèbedür ve ãadr u
ôuhÿrı maúÀmı Beytü’l-muúaddesdür (H86a) tÀ ki bí-teredüd ü bí-şÀ’ibe (N55b)
tevehhüm maèlÿm idesiz ki bu iki mevõuèdan maúãÿd-ı küllí Àdemdür ki ãÿret-i
Óaúdur 31( ﻋﻟﻰ ﺼﻮرت اﻟرﺣﻣنA103a)  ان اﷲ ﺧﻟﻖ ﺁدمve daòı óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı
ki Kaèbe Ádemüŋ vechi ve cebhesi maúÀmıdur ve Beytü’l-muúaddes Ádemüŋ
29
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169. itdügüŋ : ki H, N, M
170. kendüye Àdemdür ki : kendü yüzüŋe A ; kendü pederüŋe H, M
171. bil şöyle ki : - A, N / bil şöyle ki evliyÀullah u : -M /evliyÀullah u : - A, H
172. beriyye düzmişlerdür ve oġlı olmışlardur :- M; ve oġlı olmışlardur A /
173. kelime-i ilÀhí ile : - N ; ilÀhí ile M
173-174. úalem-i úudret-i ilÀhí ile : úalem-i úudret eliyle N
174.  رﺑآﻢ: - M
176. otuz iki kelimedür : otuz ikidür M
178. kim . ki H, N
179. kelimedür ezelí ve ebedí : kelime-i ezelí H, N
180-183. pes on yedi rekèat ãalÀt-ı óaøar ve on bir rekèat ãalÀt-ı sefer yigirmi sekiz rakèat olur
úılalar óaøarda ve seferde ve daòı on yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar ve on beş rekèat ãalÀt-ı cumèa otuz iki
rekèat olur úılalar : - A / on yedi rekèat : on yidi M
183. eylemek : itmek A
185. yidi kez : yidi H, N
186. òuùÿù-ı vech-i Àdem : vech-i Àdem H, N
187. oldı : olındı N / şol sebebden ki : şöyle ki A / ãadr u : - A, N
189. idesiz : idesin N ; olasız M / maúãÿd-ı küllí : küllí-i maúãÿdı A
190. Óaúdur : ÓudÀdur M
191. Beytü’l-muúaddes Àdemüŋ : Beytü’l-muúaddes anuŋ N
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ãadrı ve ôuhÿrı maúÀmıdur pes óaúíúatle Ádem èindallah müsteóaú-ı sücÿddur
(M90a) be-óükm escÿd-ı ve’l-Àdem úarínesiyle ol ki sücÿd eyledi taúarrüb
maúÀmında ve melÀ’iket maúÀmında úaldı ol ki sücÿd eylemedi melèÿn-ı ezelí ve
merdÿd-ı ebedí oldı bu vÀøıó delíller ile enbiyÀullah yüzlerini Àdem miåÀline
eylemişler ki anuŋ òÿùÿtı èadedince secde eylediler baèdezÀn vefÀtda daòı
yüzlerini ol ùarafa eylediler ki püşt-i Àdemdür óaøret-i risÀlet a.s. eføal u ekmel-i
enbiyÀdur mübÀrek yüzüni maúam-ı ôahrdan maúam-ı veche döndi didi ki otuz iki
ve yigirmi sekiz kelimenüŋ (H86b) èalÀmeti yüzde ôÀhirdür ôahrda ôÀhir degildür
iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí şol cemÀèat ki bu beyÀn anlardan
ôÀhir olur anlara maòãÿãdur bu Àyet ki ﻮﻜذاﻟﻚ ﺠﻌﻟﻧﺎﻜﻢ اﻣﺖ ًﻮﺴﻂًﺎ ﻟﺗﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﻳدا ﻋﻟﻰاﻟﻧﺎﺲ
32
( ﻮﻳآﻮن اﻟرﺳﻮل ﻋﻟﻳآم ﺷﻬﻳدًاM90b) egerçe bu ùÀ’ífeden ġayrısı daòı istióúÀú tekellüm
itmişlerdür bu Àyetde ammÀ bu maènÀ-i dÀldur bir cemÀèate kim vasaù
óaúíúatinden ve keyfiyyetinden òaber virdiler ve daòı rÿşen eylediler ki ne nesne
ile (N56a) ümmet-i vasaù şehíddür egerçe vasaùü’ş-şey òıyÀrü’ş-şeydür ammÀ bu
ùÀ’ífe úıblenüŋ óaúíúatinden ve keyfiyyetinden òaber (A103b) dÀr oldılar ki bu
Àyetüŋ mÀ-baèdı dÀldur ki úıble Àyetidür ﻮﻣﺎ ﺟﻌﻟﻧﺎ اﻟﻗﺑﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻜﻧﺖ ﻋﻟﻳﻬﺎ اﻻ ﻠﻧﻌﻟﻢ ﻤﻦ ﻳﺘﺑﻊ
33
 اﻟرﺴﻮﻞ ﻤﻤﻦ ﻴﻧﻗﻟب ﻋﻟﻰ ﻋﻗﺑﻳﻪmaèlÿm oldı ki mütÀbaèÀt-ı resÿl şol kimselerdür ki
ümmet-i vasaù (H87a) oldı baèdezÀn ümmet-i vasaù ehl-i úıbledür yaèní úıblenüŋ
sırrın bilendür 34 ﻤﻤﻦ ﻴﻧﻗﻟب ﻋﻟﻰ ﻋﻗﺑﻳﻪden maèlÿm eylemişlerdür ki Kaèbe ismin ol
mevøièye anuŋçün úomışlardur ki Àdemüŋ iki úademinüŋ (M91a) òilúati
mevøièdür ki Àdem Kaèbeden cüdÀ degildür ve daòı vaút-i vuøÿda ki aèôam-ı
èibÀdetdür eger kaèbını yumasa Àbdesti cÀ’iz degildür egerçe ol òÀne maúam-ı
re’is ü cebhe-i Àdemdür ammÀ Àdem taèôíminden ötüri ism-i Kaèbe iùlÀú olundı ki

192. ãadrı u ôuhÿrı : ôuhÿrı ve ãadrı A, M
193. sücÿd : mescÿd H
194. ve melÀ’iket maúÀmında : - N ; ve melÀkiyyet maúÀmında M / sücÿd eylemedi : itmedi A
195. merdÿd-ı ebedí : melèÿn-ı ebedí H; ve ebed A, N
196. eylemişler : eylemiş A / vefÀtda : vefÀt H, N
197. püşt-i Àdemdür : vech-i Àdemdür
198. döndi : döndürdi M
199. ve yigirmi sekiz : - H, N / ôÀhir degildür : degildür A
200. bu beyÀn : - A
201. anlara : - A
202. ùÀ’ífeden ġayrısı : ùÀ’ífe ġayrısını H
203. itmişlerdür : itmişdür A ; eylemişlerdür H
204. ve keyfiyyetden : - H, N, M / virdiler : vireler A
204-205. ne nesne ile : nesiyle A ; ne sebeb ile H, M
205. vasaùü’ş-şey òıyÀrü’ş-şeydür : vasaù òıyÀrü’ş-şeydür H ; vasaù òÀyrü’ş-şeydür N
206. óaúíúatinden ve keyfiyyetinden : keyfiyyetinden ve óaúíúatinden N ; óaúíúatinden H
207. mÀ-baèdı : mÀnendi A
208.  اﻟرﺴﻮﻞ ﻤﻤﻦ ﻴﻧﻗﻟب ﻋﻟﻰ ﻋﻗﺑﻳﻪ:  اﻟرﺴﻮﻞ اﻟﻧﺑﻳﻰ ﻋﻟﻰ ﻋﻗﺑﻳﻪ ﻮاﻦ ﻜﺎﻧﺖ ﻟآﺑﻳرةA / şol : - A ; ol N
209. ehl-i úıbledür yaèní : ehli A
211-212. Àdemüŋ iki úademinüŋ òilúati mevøièdür : Àdemüŋ òilúatinüŋ iki úademi mevøièdür N;
Àdemüŋ iki úudÿminüŋ òilúati mevøièdür H
212. vaút-i vuøÿda : vuøÿda N
214. ism-i Kaèbe : Kaèbe ismi N
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215 èindallah óaøret-i Ádem müsteóaú-ı sücÿddur ve muèallim-i melÀ’ikdür lÀ-büdd
ferzendÀn-ı Àdem daòı yüzlerin Ádemüŋ vechi maúÀmına ve úademi maúÀmına
teveccüh idüp perestiş-i óaøret-i ahadiyyet eylediler ve daòı her kim ki ÓaúşinÀsdur elbetde ol ãÿreti ve nuùúı bilür ki ãÿretüŋ nuùú ile münÀsebeti vardur
yigirmi sekiz ve otuz iki olmaúlıúda münÀsebet gelmişdür vaútÀ ki bir kimse
220 (H87b) yolı ãÿret bilmege ve nuùúı bilmege iletse ol ÒudÀ-şinÀs olur vaútÀ ki bir
kimse ÒudÀ-şinÀs (N56b) olsa atası ki Ádemdür bilür baèdezÀn (M91b) ãuretde ve
nuùúda Ádemi müşÀhede úılur ve andan ãoŋra şeyùÀn mertebesinden mümtÀz olur
bu ãÿret ü nuùú (A104a) Ádemden maèlÿm olmışdur ki bu cemÀèat ki ehl-i faøldur
vaútÀ ki kendü úÀèidesinden ve kendü úıblesinden ve daòı óaøret-i risÀletüŋ
225 muóaúúiúlüġinden 35 ﻗﻞ ﻜﻔﻰ ﺑﺎاﷲ ﺷﻬﻳدًا ﺑﻳﻧﻰ ﻮﺑﻳﻧﻜم ﻮﻤﻦ ﻋﻧدﻩ ﻋﻠم اﻠآﺗﺎبtaóúíú òaberin
virseler ve daòı cemíè-i enbiyÀnuŋ úÀèidesinden rÿşen vÀøıó òaber virseler
maèlÿm ola kim ol cemÀèat ehl-i Óaúdur ve ehl-i Állahdur ve ehl-i te’víldür iy
ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí bí-inãÀf olma ki inãÀf dínüŋ yarusıdur (H88a) eger bir kimse
sÿ’Àl eylese ki inãÀf nice dínüŋ yarusıdur dise sen eyit ki inãÀf biş óarfdür iki
230 noúùasıyla yidi olur ímÀn daòı inbisÀù olsa on dört óarf olur èalÀ-haõÀ elif yí mím
elif nÿn pes muóaúúiú oldu ki on dördüŋ nıãfı yididür imdi vaútÀ ki bir şaòã bir
cemÀ (M92a) èatin èilm-i úÀnÿnını bilmese anlaruŋ maúÀmından nice òaber vire
ki eger anlaruŋ úÀnÿnların bilmedin èilmine vÀúıf olmadın anlaruŋ sözi nice
mesmÿè ola hiç işidilmeye èale’l-óuãÿã aŋa ol cemÀèat ki münkir olalar
235

216. ve úademi maúÀmına : -A,H,N
219. yigirmi sekiz ve otuz iki olmaúlıúda münÀsebet gelmişdür : - A /vaútÀ ki bir kimse : ve daòı
bir kişi vaútÀ ki H
220. yolı : yol bulsa N / iletse ol ÒudÀ-şinÀs olur : iletmese ol Óaú-şinÀs olmaz A ; iletmese ol
ÒudÀ-şinÀs olmaz H, M
221. atası ki Ádemidür : Ádemi A
222. şeyùÀn : - H
224. kendü úıblesinden : kendü úıbleden H ; úıblesinden N
225. muóaúúiúliġinden ki : taóúíúiyle ki A
226-227. ve daòı cemíè-i enbiyÀnuŋ úÀèidesinden rÿşen vÀøıó òaber virseler : -M
227. kim : ki H, N, M
228. bí-inãÀf : nÀ-inãÀf H, M / inãÀf dínüŋ yarusıdur : el-inãÀf nıãfü’d-dín A ; el-inãÀf nıãfü’límÀndur H, M
228-229. eger bir kimse sÿ’Àl eylese ki inãÀf nice dínüŋ yarusıdur dise : - H / sÿ’Àl eylese : sÿ’Àl
itse M / nice dínüŋ yarusıdur : ne vechle nıãf-ı imÀndur A, M
229. inãÀf biş : dört A
230. iki noúùasıyla yidi olur ímÀn daòı inbisÀù olsa on dört óarf olur : - A ; ímÀn daòı inbisÀù olsa
on dört óarf olur : - H, M
231. elif yí mím elif nÿn : elif yí mím nÿn A, H / muóaúúiú : ùaóúíú N / nıãfı : yarusı N
232-233. anlaruŋ maúÀmından nice òaber vire ki eger : - H, N
233. úÀnÿnların bilmedin : -A,H,N
233-234. anlaruŋ sözi nice mesmÿè ola hiç işidilmeye : söyleye hiç nesne hem işidilmeye N ;
söyleye hiç işidilmeye A,H
234. aŋa ol cemÀèat : bir cemÀèat A ; cemÀèat H
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(N57a) el-BÀbü’s-sÀdis èaşere fí maènÀ ümmeten vasaùen ve fí taèôím beyti’l-èatíú
ve fí sÿleti’l-müşkilet fí óaúíúati sefíneti’n-Nÿó a.s.
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
( اﻟرﺴول ﻋﻟﻳآﻢ ﺷﻬﻳدًاA104b) آذﻟﻚ اذا ﺟﻌﻟﻧﺎآﻢ اﻣﺗﺎ ً ﻮﺳﻂﺎ ً ﻟﺗآﻮﻧﻮا ﺷﻬداﺀ ﻋﻟﻰ اﻟﻧﺎﺲ وﻳآﻮﻦ
(M92b) iy tÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí ümmet-i vasaùuŋ bir úaç
maènÀsı vardur bir maènÀsı budur ki her nesnenüŋ òıyÀrı vasaùdur şöyle ki óadíåde
gelmişdür ki  ﺧﻳراﻻﻣورا وﺴﻂﻬﺎbu cemÀèatdür ki çeşme-i óayÀt ki óurÿf-ı
muúaùùaèadur ve vasaùda (H88b) vÀúiè olmışdur bu óurÿf-ı muúaùùaèÀtuŋ esrÀrı ol
cemÀèate güşÀde olur ki anlar ümmet-i vasaù oldılar şöyle ki imÀm-ı Óasan-ı
èAskerínüŋ ehl-i maènÀ úatında sözi óüccet-i úÀùıèdur buyurmışdur ﺳﺗﻓﺟر ﻟﻬﻢ ﻳﻧﺎ ﺑﻳﻊ
 اﻟﺣﻳﻮان ﺑﻌد ﻟﻆﻰ اﻟﻧﻳر ان ﺑﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟر و ﻂﻪ ﻮ ﻂﻮاﺴﻧﻳن ﻔﻰ اﻟﺴﻧﻳن ﺻدﻖ اﻻﻣﺎم ﻋﻢimdi bil ki
óaøret-i lem-yezel ve lÀ-yezÀlüŋ küll-i úÀdímindeki óurÿf-ı muúaùùaèa vasaùda
vÀúiè olmışdur ki yaèní iki terkíb vasaùında vÀúiè olmışdur ki bir terkíbi budur
 ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢdür ve bir terkíb  اﻟﻢden ãoŋra  ﺬﻟﻚ اﻟآﺗﺎبdur  اﻟﻢvasaùda vÀúiè
olmışdur baúasın daòı buŋa úıyÀs itgil ve bir daòı óüccet budur ki ümmet-i vasaù
Àyetinden (M93a) ãoŋra úıble baóåi geldi ﻮﻣﺎ ﺟﻌﻟﻧﺎ اﻟﻗﺑﻟﺔ اﻟﺗﻰ آﻧﺖ ﻋﻟﻳﻬﺎ اﻻ ﻟﻧﻌﻟﻢ ﻣﻦ ﻳﺗﺑﻊ
2
 اﻟرﺴﻮل ﻣﻣﻦ ﻳﻧﻗﻟﺐ ﻋﻟﻰ ﻋﻗﺑﻳﻪdidüginden ãoŋra maèlÿm u mefhÿm oldı ki úıble
Kaèbedür ve Kaèbe nÀf-ı zemíndür vasaù-ı arøda vÀúiè olmışdur şöyle ki (N57b)
óadíåde åÀbit olmışdur óÀl budur ki be-óasbü’ô-ôÀhir Kaèbe vasaùda vÀúiè degildür
(A105a) bu mevúÿfdur ve ümmet-i vasaù beyÀnına çünki óadíå-i (H89a) nebevíde
maèlÿm oldu ki ol òÀne Àdemüŋ başı ve alnı mevøièdür ki ﺧﻟﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ رأﺲ ﺁدم
 ﻮﺟﺑﻬﺗﻪ ﻣﻦ ﺘرﺑﺔ اﻟآﻌﺑﺔ اﻟﻰ اﺧرﻩpes Àdemün re’s ü cebhesi istivÀda vaúiè olmışdur
Kaèbe vasaù-ı arø olduàınuŋ sırrı budur ki (M93b) miåÀl-i vech-i Àdemdür ki ان اﻮل
3
 ﺑﻳﺖ ٍ ﻮﺿﻊ ﻟﻟﻧﺎﺲdelÀlet ider ki beyt didi Àdemí dilde anuŋçün ol vücÿd ki maòlÿú
oldı vücÿd-ı óaøret-i Ádemdür a.s. ol beyt  هد ً ﻟﻟﻌﺎﻟﻣﻳنoldı lÀ-cerm هﺎدى ﻋﺎﻟﻣﻳﺎن
Ádem ola ve baède enbiyÀullah kelime ve kelÀm ile ãÿret-i beşeriyyet ile
maèrifetullah óÀãıl itmişlerdür ol kelime ve ol kelÀm Àdemüŋdür

5. esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí : óaúíúat-i nÀ-mütenÀhí A,H,N
6. bir maènÀsı budur ki her nesnenüŋ òıyÀrı vasaùdur : - H
8. óurÿf-ı muúaùùaèÀtuŋ : óurÿf-ı muúaùùaèauŋ N
9-10. imÀm-ı Óasan-ı èAskerínüŋ : imÀm-ı èAskerí A ; imÀm-ı Óasanü’l- èAskerí H
11. imdi bil ki : - A / óaøret-i lem-yezel ve lÀ-yezÀlüŋ küll-i úÀdímindeki : - H,N
13. yaèní iki terkíb vasaùında vÀúiè olmışdur ki : - H, N
13-14. vasaùında vÀúiè olmışdur ki bir terkíbi budur  ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢdür ve bir terkíb  اﻟﻢden ãoŋra
: - M /bir terkíbi budur  ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢdür ve bir terkíb  اﻟﻢden ãoŋra : - H ;  اﻟﻢden ãoŋra : - N
14.  اﻟآﺗﺎب ﺬﻟﻚdur  اﻟﻢvasaùda vÀúiè olmışdur : - H
15. budur ki : oldur ki A
16-17.  اﻻ ﻟﻧﻌﻟﻢ ﻣﻦ ﻳﺗﺑﻊ اﻟرﺴﻮل ﻣﻣﻦ ﻳﻧﻗﻟﺐ ﻋﻟﻰ ﻋﻗﺑﻳﻪ: - A
17. didüginden ãoŋra : didüginden – H, N
21. alnı : cebhesi A
22.  اﻟﻰ اﺧرﻩ: - H, N
23. vasaù-ı arø . vasaù-ı arøda H
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evvel daòı Àdemüŋdür Àòir daòı Àdemüŋdür Àdem óayy ü úayyÿmdur ki آل ﺷﺊ
 ﻳرﺠﻊ اﻟﻰ اﺻﻟﻪher şey aãlına rücÿè ider 4ﻓﻳﻪ ﺁﻳﺎﺖ ﺑﻳﻧﺎﺖ ﻣﻗﺎﻢ اﺑراهﻳﻢ ﻮﻣﻦ دﺧﻟﻪ ﻜﺎن اﻣﻧًﺎ
İbrÀhím ol evi èimÀret eyledi 5( اﺑراهﻳﻢ اﻟﻗﻮاﻋد ﻣن اﻟﺑﻳﺖH89b)  ﻮاذ ﻳرﻔﻊdelíl ile şol
úavÀèid ki úonulmışdı ol evde İbrÀhím anı refè eyledi yükseltdi tÀ ki İbrÀhím evi
binÀ itdi (N58a) ãanmayasın belki èimÀret eyledi anuŋçün ki kendü (M94a)
maúÀmını ol evde gördü kelÀm-ı èArabíde maúÀm ùuracaú yire dirler pes İbrÀhím
ol evde ol maúÀmda ùurmış ola óÀl budur ki İbrÀhím Àdemden ùurmışdur çeşm-bigüşÀ iy ùÀlib-i diêÀr-ı Óaú taèÀlÀ (A105b) imdi ol evüŋ taèôímini gör ki
enbiyÀullah nice taèôím itmişlerdür èindallah ne maúÀmdur ki İbrÀhím kendü oàlı
İsmaèíli úurbÀn eylemege úaãd eyledi úurbÀn anuŋ sünnetidür yaèní bu maúÀmuŋ
taèôími èindallah bir óayåiyyetledür ki çün ol maúÀma irişe şöyle gerekdür ki
kendü óayÀtından geçe mecmÿè-ı vücÿdını Ádem ki pederdür anuŋ yolında úoya
ki anuŋ yolından ÒudÀ-şinÀs ola bí-ãÿret ü bí-nuùú ÒudÀ-şinÀs olmaú óaãıl olmaz
ki 6( ﻔﺎﺟﺑﺖ ان اﻋرﻒ ﻔﺧﻟﻗﺖ اﻟﺧﻟﻖ ﻻﻋرﻒH90a)ً  آﻧﺖ ﻜﻧزا ًﻣﺧﻓﻳﺎóaøret-i risÀlet a.s. yolı
nuùúa bir mertebede iletmiş idi (M94b) ki kendüyi èayn-ı nuùú bilmiş idi lÀ-cerm
buyurdı ki 7 ﻜﻧﺖ ﻧﺑﻳﺎ ًﻮﺁدﻢ ﺑﻳﻦ اﻠﻣﺎﺀ واﻟﻃﻳنol zamanda Ádem Muóammed idi ve
Muóammed Ádem idi ez-rÿy-ı ôÀhir niçe vaúitden ãoŋra geldi  ﻜﻧﺖ ﻧﺑﻳًﺎdidi pes
maèlÿm oldı ki maúÀm-ı İbrÀhím Àdem miåÀlidür ki yigirmi sekiz ve otuz iki
kelime-i ilÀhí Àdemüŋ mübÀrek vücÿdında evvel yazıldı ki on yidi rekèat ãalÀt-ı
óaøar ve on biş (N58b) rekèat ãalÀt-ı cumèa ve on bir rekèat ãalÀt-ı sefer ãÀóib-i
òÀnenüŋ òaùùı èadedincedür ve daòı ol evi ùavÀf itmek daòı ãÀóib-i òÀnenüŋ
vechinüŋ òaùùı izÀsındadur vech òaùùınuŋ izÀsında ki yigirmi sekiz ùavÀfdur ve
daòı iórÀm ve beyne’l-èÀlemín ve cemre ve õenc ü úaãr u mÿy-ı ser ve cemíè-i
ferÀyiø-i óacc u sünneti ki ol (H90b) Kaèbede müteøımmındur yaèní gizlidür
óurÿf-ı (A106a) muúaùùaèanuŋ sırrı èadedincedür ki evÀ’il süver-i Úur’Ànda
gelmişdür ki ol óurÿf-ı muúaùùaèanuŋ aãlı ki on dörtdür muókemÀtdur

28. evvel daòı Àdemüŋdür Àòir daòı Àdemüŋdür : evvel daòı Àdemdür Àòir daòı Àdemdür N ; Àòir
daòı Àdemüŋdür - A
30.  ﻣن اﻟﺑﻳﺖ: - N
31. İbrÀhím anı refè eyledi : anı refè eyledi A, M / yükseltdi : yinüŋletdi N ; yüksekdi H
33. maúÀm : - A / ùuracaú : duracaú N /
34. ol evde : - A, N, M/ İbrÀhím : - A
36. enbiyÀullah : Allah M/ taèôím : - A / itmişlerdür : itmişdür A ; itmişler N
36-37. kendü oàlı İsmaèíli úurbÀn eylemege úaãd : kendü oàlını İsmaèíl úurbÀn eylemek úaãd H
37. eyledi : itdi N, M
39. óayÀtından : vücÿdından A / Ádem ki pederdür anuŋ yolunda úoya : Àdemüŋ yolunda úoya A
40. ÒudÀ-şinÀs olmaú óaãıl olmaz : ÒudÀ-şinÀs olmaz H
42. ki kendüyi : kendü M
46. vücÿdında : vechinde M
48-49. òaùùı èadedincedür ve daòı ol evi ùavÀf itmek daòı ãÀóib-i òÀnenüŋ vechinüŋ òaùùı
izÀsındadur : vech òaùùınuŋ izÀsında A,H,N
51. yaèní gizlidür : - H, N, M /
52. sırrı : - A, H, M
52. süver-i Úur’Ànda : ãÿrede ki Úur’Ànda A
53. aãlı : óÀãılı H
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( طﺲ ﺤﻢ ﻖ نM95a)  اﻠر آﻬﻳﻌﺺdur ki Ádemüŋ a.s. mübÀrek vücÿdınuŋ levói
üzerinde ièlÀmı mekùÿbdur ve mesùÿrdur ki ve’ù-ùavr u kitÀb-ı mesùÿr ve levó-i
maófÿô-ı ÒudÀdur ki 8 ﺣﻢ ﻮاﻟﻜﺗﺎﺐ اﻟﻣﺑﻳﻦ اﻧﺎ اﻧزﻟﻧﺎﻩ ﻔﻰ ﻟﻳﻟﺔ ٍﻣﺑﺎرﻜ ٍﺔÀdem vechinüŋ siyÀh
òuùÿùlarıdur ki ol Àdemde yazılmışdur yaèní evvel Àdem bilmişdür anuŋçün
muúaùùaèalar Àdemüŋ vechinüŋ òuùÿùı èadedincedür bilÀ-ziyÀdetin ve’n-noúsÀn
baèdezÀn bu bir úaç mesÀ’il kim úaríbü’l-fehmdür ùÀlibleri irşÀd itmek içün
yazdum tÀ kim ùÀlibler bí-óicÀb u bí-perde kendü vücÿdları levóini müşÀhede ve
müùÀlÀèa eyleyeler ve daòı faøl-ı ilÀhínüŋ  ﺣﺑﻞاﻠﻣﺗﻳﻧﻧﻪyapışalar ki ﻔﺎﻋﺗﺻﻣﻮا ﺑﺣﺑل اﷲ
9
 ﺟﻣﻳﻌًﺎóabl (H91a) luġatde úıldan örilmiş ipe dirler tÀ bilesin kim óuùÿt-ı vech-i
Àdemden kinÀyetdür ve hem mizÀn daòı úıldan örilmiş olsa gerek (M95b) ve’sselÀm ve çün CÀvidÀn-nÀme-i İlÀhí dídÀrına (N59a) irişeler ve èulÿm-ı evvelín ü
aòirín anlara yüz göstere ve daòı mecmÿè-ı enbiyÀnuŋ úavÀèidlerinden òaberdÀr
olalar ve daòı óayÀt-ı ezelí ve ebedí anlara lÀóiú u mütelÀóiú ola iy ùÀlib-i Óaú
taèÀlÀ zinhÀr óurÿf èilmini inkÀr itmege meşġÿl olma eger inkÀr itseŋ dídÀr-ı
Óaúdan (A106b) maórÿm úalursın  ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻟﻢ ﺴراﻟﺣرﻮﻒ ﻔﻬﻮ ﻣﻀﻞ اﻠﺤدﻴﺚve daòı
ŞeyùÀn melèÿn u merdÿd olduġı inkÀrı sebeb oldı ve cehli sebeb oldı egerçe
dünyÀ èilminde èÀlim idi çünki Àdem nedür bilmedi èindallah cÀhil oldı ve daòı
her söz ki söylersin delílsüz söyleme şol ùÀ’ife ki zamÀn-ı mÀøíde ÓudÀ-şinÀs
(H91b) olmamışlar muġallaùalara vÀúiè olmışlardur ve duzaòí olmışlardur ümmeti vasaù ol ùÀ’ife (M96a) dür ki cemíè-i vasaùí ki Úur’Ànda ve óadíåde gelür andan
rÿşen òaber vireler andan maèlÿm ola ki ümmet-i vasaùdur evvelÀ Úaèbeden
ümmet-i vasaùa òaber vire ki niçün vasaùda vÀúiè omışdur ve daòı ol aġ òaùù ki
óacerü’l-esvedüŋ vasaùındadur neden kinÀyetdür ümmet-i vasaù òaber vireler
andan maèlÿm ola ki ümmet-i vasaùdur ve daòı esmÀ-yı muòtelife ile niçün
mevãÿf oldı biri budur ki yemínullahdur bir yüzinde ki óacerü’l-esved ﻳﻣﻳﻦ اﷲ
 ﻔﻰاﻻرﺾve daòı biri budur ki anı uçmaúdan çıúarmışlardur ki ﻧزل ﺣﺟراﻻﺴود ﻣن

54.  اﻠر آﻬﻳﻌﺺ طﺲ ﺤﻢ ﻖ ن: - A
55. ièlÀmı mekùÿbdur : mekùÿbdur N, M/ ve’ù-ùavr ve kitÀb-ı mesùÿr ve : - H, N, M
59. kim : ki H, N
60. bí- óicÀb u bí-perde : bí-perde A ; bí- óicÀb N / vücÿdları : vücÿd A ; vücÿdı H
62.  ﺟﻣﻳﻌًﺎ: - H, N / örilmiş ipe dirler : èibÀretdür N ; omış M
63. örilmiş : - H, N ; olsa M
64. irişeler : yetişeler A
67. óurÿf èilmini inkÀr itmege meşġÿl olma : óurÿfa inkÀr itme N ; óurÿfa inkÀr itmegil H, M
68.  ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻟﻢ ﺴراﻟﺣرﻮﻒ ﻔﻬﻮ ﻣﻀﺎﻞ اﻠﺤدﻴﺚ: - A
69. inkÀrı sebeb oldı : inkÀr sebeb oldı H ; inkÀr sebebinden oldı N /ve cehli sebeb oldı : - A, N,
M
70. egerçe dünyÀ èilminde èÀlim idi çünki Àdem nedür bilmedi èİndallah cÀhil oldı : - A
72. olmamışlar : olmamışlardur A ; olmamışlar H / muġallaùalara : muúallidlere H / duzaòí
olmışlardur : duzaòí olmışlar N, M
74. andan maèlÿm ola ki ümmet-i vasaùdur evvelÀ Úaèbeden ümmet-i vasaùa òaber vire : - N
75. vasaùda : - N / ol : - H / ol aġ òaùù ki : ol aú ki M
76-77. ümmet-i vasaù òaber vireler andan maèlÿm ola ki ümmet-i vasaùdur: - A
78. bir yüzinde : - A
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 اﻟﺟﻧﺔ ﻮهﻮاﺷد ﺑﻳﺎﻀﺎ ًﻣن اﻟﻟﺑن ﻔﺳودﺘﻪ ﺧﻂﺎﻳﺎ ﺑﻧﻰ ﺁدم اﻟﺣدﻳﺚbiri daòı budur ki (N59b) ol
úıyÀmetde iki gözlü ola göre ve bir dili ola söyleye ki ﻠﻪ ﻋﻳﻧﺎن ﻳﺑﺻر ﺒﻬﻣﺎ ﻮﻟﺳﺎن
11
 ﻳﻧﻂق ﺑﻬﺎve biri oldur ki óaøret-i (H92a) aóadiyyet èahd-nÀme ki bení Àdemden
dutmışdur ol óacer (M96b)de emÀnet úomışdur úıyÀmetde ol óacer yarıla andan
èahd-nÀme ôuhÿra gele ol kinÀyetdür otuz iki kelimenüŋ ôuhÿrından ve daòı
85 ibtidÀ-yı ùavÀf óacerü’l-esvedden eylemek gerekdür óikmet ne idi óikmet-i ilÀhí
oldur ki ol (A107a) óacer kinÀyetdür Àdemüŋ yidi òaùùından evvel Àdem mÀderden
ùoġıcaú yidi òuùÿù ile ùoġar ol yidi òaùù-ı evveldür ki eger bir kişi sÿ’Àl itse ﻴﻮﻢ ﺗﺑدﻞ
12
 ﻣﻂﻮﻳﺎﺖ ﺑﻳﻣﻳﻧﻪ13 اﻻرض ﻏﻳر اﻻرض ﻮاﻟﺴﻣﻮاﺖtebdíl-i ÀsmÀn ü tebdíl-i õemín nedür
dise cevÀb eyit ki ÀsmÀnuŋ ve õemínüŋ óaúíúati kelime ve kelÀmdur ol sırr
90 bilindügi tebdíl olduġıdur eger bir kişi sÿ’Àl itse óarem yiri niçe yarılur ve
dÀbbetü’l-arø niçe ôuhÿra gelür dise cevÀb eyit ki óarem yiri kinÀyetdür vech-i
Àdemden ve yarılmaú kinÀyetdür òaùù-ı istivÀ sırrından (H92b) ki òaùù-ı istivÀ ile
yigirmi sekiz kelime-i ilÀhí otuz iki olur dÀbbe kinÀyetdür Àdemden ﻤن ﺣﻳث اﻟﺣﻗﻳﻗﻪ
otuz iki (M97a) kelime-i ilÀhídür eger bir kişi sÿ’Àl itse èÍsÀ a.s. ÀsmÀndan niçe
95 nÀõil olur (N60a) dise ve elleri melÀ’ikelerüŋ úanadında olmaú nedür dise ve ol aġ
minÀre nedür ve daòı ôuhr vaútinde indügi neden kinÀyetdür dise cevÀb eyit ki
èÍsÀ kelimedür ki mecmÿè-ı eşyÀyı ióÀùa itmişdür kelimenüŋ sırrı bÀùın idi ÀsmÀn
bÀùından kinÀyetdür èÍsÀ Faøl-ı ilÀhínüŋ ôuhÿrından kinÀyetdür ve ol aġ minÀre
kinÀyetdür yigirmi sekiz ve otuz iki kelimeden ki altmış olur Àdemüŋ boyı altmış
100 arşındur ki bÀùında 14 ﻄوﻟﻪ ﺳﺗﻮﻦ ﺬراﻋﺎ ً ﻓﻰاﻟﺳﻣﺎﺀpes minÀre Àdemden kinÀyetdür aġ
olduġı kinÀyetdür kelimeden ki kelime nÿrdur ve daòı (A107b) elleri melÀ’ike

80.  اﻟﺣدﻳﺚ: - H, N / budur : oldur N
81. úıyÀmetde iki gözlü ola göre : úıyÀmetde ana iki göz ola göre N, M ; ana úıyÀmetde iki yüzi
ola H / ve bir dili ola söyleye : ve bir dil ola M / söyleye : - H
83. ol óacerde : anda A
84. ibtidÀ-yı ùavÀf : ùavÀf-ı ibtidÀ H
85. óikmet ne idi : óimeti nedür A / óikmet-i ilÀhí : óikmet A
86-87. evvel Àdem mÀderden ùoġacak yidi òuùÿù ile ùoġar ol yidi òaùù evveldür : - A / òuùÿù : òaùù H
87-88. sÿ’Àl itse  ﻣﻂﻮﻳﺎﺖ ﺑﻳﻣﻳﻧﻪ/ ﻴﻮﻢ ﺗﺑدﻞ اﻻرض ﻏﻳر اﻻرض ﻮاﻟﺴﻣﻮاﺖ:- M
88.  ﻣﻂﻮﻳﺎﺖ ﺑﻳﻣﻳﻧﻪ: - A, H / tebdíl-i õemín : tebdíl-i èarø H
89. cevÀb eyit ki : cevÀb budur ki N / óaúíúati : òilúati H, M
90. olduġıdur : oldugıdur A ; oldur ki H / bir kişi : - N
91. dÀbbetü’l-arø : dÀbbet A / dise : - H
92. òaùù-ı istivÀ sırrından : òaùù-ı istivÀdan ve sırrından N
93. yigirmi sekiz kelime-yi ilÀhí otuz iki : yigirmi sekiz kelime otuz iki kelme-yi ilÀhí olur H ;
yigirmi sekiz ve otuz iki kelime olur M
93-94. dÀbbe kinÀyetdür Àdemden  ﻤن ﺣﻳث اﻟﺣﻗﻳﻗﻪotuz iki kelime-yi ilÀhídür : - H ; kinÀyetdür otuz
iki kelimeden A
94. itse : eylese H /
95. olur dise : olur N / melÀ’ikelerüŋ : melÀ’ike H ; melÀ’ikenüŋ N / aġ : aú A, H, M
96. indügi : indüġi H
97. itmişdür : eylemişdür H
98. aġ : aú A, H, M
99. ve otuz iki : - H / boyı : ùÿlı A
100. arşındur ki bÀùında : arşdur ki H, N, M/ aġ : aú A, H, M
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úanadında olmaú kinÀyetdür on dört òurÿf-ı muúaùùaèanuŋ ièlÀmını elleri
òilúatinde bulmaúdan kinÀyetdür ve daòı ôuhr vaútinde nÀõil olmaú (M97b)
kinÀyetdür òaùù-ı istivÀdan ve daòı èÍsÀ otuz üç yaşında nÀzil olmaú (H93a)
kinÀyetdür Faøl-ı YezdÀndan ki èilm-i te’víl ki feyø olındı otuz üç yaşında feyø
olındı óaøret-i risÀlete nübüvvet ü tenzíl úırú yaşında geldi altmış üç yaşında vefÀt
itdi yigirmi üç yıl tenzíl yazıldı Faøl-ı YezdÀna daòı te’víl otuz üç yaşında ôuhÿr
itdi elli altı yaşında vefÀt itdi yigirmi üç yıl zamÀn-ı te’víl yazıldı zamÀn-ı tenzíl
zamÀn-ı te’víle muùÀbıú oldı eger sÀ’il sÿ’Àl eylese ki Hüdhüd Belúısa ne vechle
(N60b) biti iletdi dise cevÀb eyit ki Hüdhüdüŋ tÀcı gÀh bir pÀre gÀh iki pÀre olur
bir pÀre olduġı vaúitde yigirmi sekiz kelime-i Muóammed müşÀhede olınur iki
pÀre olduġı vaúitde otuz iki kelime-i Àdem müşÀhede (M98a) olınur pes
SüleymÀnuŋ bitisi yigirmi sekiz ve otuz iki kelime oldı ki tÀ Belúıs Hüdhüdden
anı fehm eyleye ve’s-selÀm eger bir kişi sÿ’Àl itse SüleymÀn úarınca ile niçe
söyleşdi dise cevÀb eyit ki SüleymÀn úarıncadan òaùù-ı istivÀ müşÀhede idüp otuz
iki kelime-i Àdemiyye (A108a) anda (H93b) müşÀhede itdügidür eger bir kişi sÿ’Àl
itse äÀlió peyġambere úaya yarılup nÀúa çıúduġı ne sırdur dise cevÀb eyit ki
nÀúanuŋ üst ùuùaàında şaúúı vardur iki pÀredür ki äÀlió kendü vücÿdında òaùù-ı
istivÀ müşÀhede eyleyüp otuz iki kelimeye ôuhÿr bulduġıdur eger bir kişi sÿ’Àl itse
ay iki pÀre olduġı ne sırdur dise cevÀb eyit ki Muóammed a.s. kendü vechindeki
òaùù-ı istivÀyı müşÀhede itmekdür eger bir kişi sÿ’Àl itse ki İbrÀhím a.s. mübÀrek
saçını iki pÀre eyledi andan ãoŋra Muóammmed a.s. daòı geldi iki pÀre eyledi
dedem İbrÀhím sünnetidür didi bu ne (M98b) sırdur dise cevÀb eyit ki yidi òaùù-ı

102-103. elleri òilúatinde : ellerinde A
103. kinÀyetdür : - H
104. kinÀyetdür òaùù-ı istivÀdan ve daòı èÍsÀ otuz üç yaşında nÀzil olmaú :- A
105. Faøl-ı YezdÀndan ki : Faøl-ı YezdÀna A / olındı : oldı A, H
105-106. otuz üç yaşında feyø olındı : - H / olındı : oldı A
107. tenzíl yazıldı : tenzíl-i zamÀn oldı A / Faøl-ı YezdÀna : Faøl-ı YezdÀn A
107-108. te’víl otuz üç yaşında ôuhÿr itdi : - A
108. vefÀt itdi : vefÀt buldı A, M /zamÀn-ı te’víl : - N ; te’víl H
109. muùÀbıú oldı : muúÀbil oldı N / eylese : itse M
111. müşÀhede olunur : müşÀhede olur A
112. iki pÀre olduġı vaúitde otuz iki kelime-i Àdem müşÀhede olınur : - H / vaúitde : - A /kelime-i
Àdem : kelime M
115. dise : - N
117. ne sırdur : nedür A
118. üst ùuùaàında : üstün dudaġında N / üstün ùudaġında M
119. eyleyüp otuz iki kelimeye ôuhÿr bulduġıdur : itmekdür A / kelimeye / kelime-i ilÀhí M/ itse :
eylese H
119-121. eger bir kişi sÿ’Àl itse ay iki pÀre olduġı ne sırrıdur dise cevÀb eyit ki Muóammed a.s.
kendü vechindeki òaùù-ı istivÀyı müşÀhede itmekdür : - A / Muóammed a.s. kendü vechindeki òaùùı istivÀyı : Àdem kendü vechinüŋ òaùù-ı istivÀsını N / Muóammed a.s. ; Àdem M
122. andan ãoŋra : andan A / ãoŋra Muóammmed a.s. daòı geldi iki pÀre eyledi : -M / geldi : - A
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ilÀhí sekiz (N61a) olup murÀd vech-i Àdem görinmekdür ve daòı cemíè-i maòlÿúÀt
künden yaradıldı yaèní mecmÿè-ı kÀ’inÀt  ﻣﺎ آﺎن ﻮﻣﺎ ﻳآﻮن ﻮﻣﺎ هوآﺎﻳنòaùù-ı istivÀ
üzerine olduàıdur eger bir kişi sÿ’Àl itse Óaú cemÀlini cumèa güni èaãr vaútinde
(H94a) görmek ne maènÀdur dise cevÀb eyit ki bir vechle Óaúúuŋ cemÀli otuz iki
kelime-i ilÀhídür ki vech-i Àdemde müşÀhede itmekdür cumèa gün on biş rekèat
namÀz úılınur àayr-ı cumèa güni on yidi rekèat namÀz úılınur otuz iki rekèat olur
vech-i Àdem görinür ki vechullahdur bir vechle daòı oldur ki gökde yidi kevÀkeb-i
seyyÀre vardur her bir kevkebüŋ yidi biŋ yıl devr-i òÀããı (A108b) vardur ve yidi
biŋ yıl devr-i imtizÀcı vardur meåelÀ Züòalüŋ biŋ yıl devr-i òÀããı vardur andan
ãoŋra biŋ yıl Müşterí ile (M99a) imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Merríó ile imtizÀcı
vardur andan ãoŋra biŋ yıl daòı Şems ile imtizÀcı vardur andan biŋ yıl daòı Zühre
ile imtizÀcı vardur andan biŋ yıl daòı èUùÀrid ile imtizÀcı vardur andan biŋ yıl daòı
Úamer ile imtizÀcı vardur bir hefte tamÀm oldı yidi biŋ yıl daòı tamÀm oldı
Müşterínüŋ daòı (H94b) devr-i òÀããı vardur andan ãoŋra biŋ yıl Merríò ile
imtizÀcı vardur andan biŋ yıl daòı Şems ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Zühre ile
imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı (N61b) èUùÀrid ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Úamer
ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Züòal ile imtizÀcı vardur yidi biŋ yıl tamÀm oldı bir
hefte daòı tamÀm oldı Merríòüŋ daòı biŋ yıl devr-i òaããı vardur biŋ yıl Şems ile
imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Zühre ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı èUùÀrid ile
imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Úamer ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Züòal ile
imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Müşterí ile imtizÀcı vardur yidi biŋ yıl tamÀm oldı

124. olup : olur N
125. mecmÿè-ı : cemíè-i A
127. ne maènÀdur : ne sırrıdur M /dise : - N
129. güni : - A, H, M / on yidi rekèat namÀz úılınur : on yidi rekèat úılınur A , H
130. gökde : - A
131. seyyÀre vardur : seyyÀrenüŋ A; seyyarÀt vardur M
132. Õuòalüŋ : Õuòal N
133. andan ãoŋra : andan H, N
133-134. biŋ yıl daòı Merríó ile imtizÀcı vardur : -M
134-135. andan biŋ yıl daòı Zühre ile imtizÀcı vardur : - A
135. andan biŋ yıl daòı èUùÀrid ile imtizÀcı vardur : -M
136. bir hefte tamÀm oldı yidi biŋ yıl daòı tamÀm oldı : bir hefte tamÀm oldı A, M ; yidi biŋ yıl
tamÀm oldı bir hefte daòı tamÀm oldı N
137-138. Müşterínüŋ daòı devr-i òÀããı vardur andan ãoŋra biŋ yıl Merríò ile imtizÀcı vardur andan
biŋ yıl daòı Şems ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı : - A
138-140. Zühre ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı èUùÀrid ile imtizÀcı vardur andan biŋ yıl daòı
Úamer ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Õuòal ile imtizÀcı vardur : - A ; Zühre ile biŋ yıl daòı
èUùÀrid ile biŋ yıl daòı Úamer ile biŋ yıl daòı Õuòal ile imtizÀcları vardur N, M
140-141. yidi biŋ yıl tamÀm oldı bir hefte daòı tamÀm oldı Merríòüŋ daòı biŋ yıl devr-i òaããı
vardur : - A ; yidi biŋ yıl tamÀm oldı : -M / Merríòüŋ : Şemsüŋ Merríòüŋ N
141-145 biŋ yıl Şems ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Zühre ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı èUùÀrid
ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Úamer ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Züòal ile imtizÀcı vardur biŋ
yıl daòı Müşterí ile imtizÀcı vardur : - A ; biŋ yıl Şems ile ve biŋ yıl Zühre ile ve biŋ yıl èUùÀrid
ile ve biŋ yıl Úamer ile ve biŋ yıl Züòal ile ve biŋ yıl Müşterí ile imtizÀcları vardur N, M
145. yidi biŋ yıl :- A ; biŋ yıl N / tamÀm oldı : -A
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145 bir (M99b) hefte daòı tamÀm oldı Şemsüŋ daòı biŋ yıl devr-i òÀããı vardur biŋ yıl
daòı Zühre ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı èUùÀrid ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı
Úamer ile (H95a) imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Züòal ile imtizÀcı vardur biŋ yıl
daòı Müşterí ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Merríò ile imtizÀcı vardur yidi biŋ yıl
tamÀm oldı bir hefte daòı tamÀm oldı Zührenüŋ daòı biŋ yıl devr-i òÀããı vardur
150 biŋ yıl daòı èUùÀrid ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Úamer ile (H95a) imtizÀcı
vardur biŋ yıl daòı Züòal ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Müşterí ile imtizÀcı
vardur biŋ yıl daòı Merríò ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Şems ile imtizÀcı vardur
yidi biŋ yıl daòı tamÀm oldı bir hefte daòı tamÀm oldı èUùÀridüŋ daòı biŋ yıl devri òÀããı vardur biŋ yıl daòı Úamer ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Züòal ile imtizÀcı
155 vardur biŋ yıl daòı Müşterí ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Merríò (N62a) ile
imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Şems ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı (M100a) Zühre
ile imtizÀcı vardur yidi (H95b) biŋ yıl daòı tamÀm oldı bir hefte daòı tamÀm oldı
Úamerüŋ daòı biŋ yıl devr-i òÀããı vardur biŋ yıl daòı Züòal ile imtizÀcı vardur biŋ
yıl daòı Müşterí ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Merríò ile imtizÀcı vardur biŋ yıl
160 daòı Şems ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Zühre ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı
èUùÀrid ile imtizÀcı vardur yidi biŋ yıl daòı tamÀm oldı bir hefte daòı tamÀm oldı

145.bir hefte daòı tamÀm oldı Şemsüŋ daòı biŋ yıl devr-i òÀããı vardur : - A
145-147. biŋ yıl daòı Zühre ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı èUùÀrid ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı
Úamer ile imtizÀcı vardur : - A ; biŋ yıl Zühre ile imtizÀcı biŋ yıl daòı èUùÀrid ile biŋ yıl daòı
Úamer ile : N ; biŋ yıl Zühre ile imtizÀcı biŋ yıl daòı Úamer ile imtizÀcı M
147-148. biŋ yıl daòı Züòal ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Müşterí ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı
Merríò ile imtizÀcı vardur : - A ; biŋ yıl daòı Züòal ile biŋ yıl daòı Müşterí ile biŋ yıl daòı Merríò
ile imtizÀcı vardur N, /vardur ... vardur :-M
148-149. yidi biŋ yıl tamÀm oldı bir hefte daòı tamÀm oldı Zührenüŋ daòı biŋ yıl devr-i òÀããı
vardur : - A
150-152. biŋ yıl daòı èUùÀrid ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Úamer ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı
Züòal ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Müşterí ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Merríò ile imtizÀcı
vardur biŋ yıl daòı Şems ile imtizÀcı vardur : - A ; èUùÀrid ile biŋ yıl daòı Úamer ile biŋ yıl daòı
Züòal ile biŋ yıl daòı Müşterí ile biŋ yıl daòı Merríò ile imtizÀcları vardur N / vardur ... vardur ...
vardur ... vardur ... vardur ... vardur :-M
153-154. yidi biŋ yıl daòı tamÀm oldı bir hefte daòı tamÀm oldı èUùÀridüŋ daòı biŋ yıl devr-i òÀããı
vardur : - A
154-157. biŋ yıl daòı Úamer ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Züòal ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı
Müşterí ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Merríò ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Şems ile imtizÀcı
vardur biŋ yıl daòı Zühre ile imtizÀcı vardur : - A ; biŋ yıl Úamer ile biŋ yıl Züòal ve biŋ yıl
Müşterí ile biŋ yıl Merríò ve biŋ yıl daòı Şems ile biŋ yıl daòı Zühre ile imtizÀclar vardur N /
vardur... vardur ... vardur ... vardur ... vardur ... vardur : - M / Zühre ile imtizÀcı vardur : Zühre ile
imtizÀcı biŋ yıl daòı èUùÀridle imtizÀcı M
157-158. yidi biŋ yıl daòı tamÀm oldı bir hefte daòı tamÀm oldı Úamerüŋ daòı biŋ yıl devr-i òÀããı
vardur : - A ; yidi biŋ yıl daòı tamÀm oldı M
158-161. biŋ yıl daòı Züòal ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Müşterí ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı
Merríò ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Şems ile imtizÀcı vardur biŋ yıl daòı Zühre ile imtizÀcı
vardur biŋ yıl daòı èUùÀrid ile imtizÀcı vardur: - A, M ; biŋ yıl Züòal ile imtizÀcı vardur biŋ yıl
daòı Müşterí ile biŋ yıl Merríò ile biŋ yıl Şems ile biŋ yıl Zühre ile biŋ yıl daòı èUùÀrid ile
imtizÀcları vardur N
161. yidi biŋ yıl daòı tamÀm oldı bir hefte daòı tamÀm oldı : - A, M ; bir hefte daòı tamÀm oldı N
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her hefte kevkeb bu uãlÿbla bile yidişer biŋ yıl devri vardur her altı biŋ yıl geçer
èindallah altı gündür yidinci biŋ yıl cumèa günidür ﻓﻰ ﻳوﻢ ٍ ﻜﺎﻦ ﻣﻗدارﻩ ﺧﻣﺳﻳﻦ اﻟﻒ
15
 ﻣﻣﺎ ﺘﻌدون16 ﺳﻧ ٍﺔsırrı budur baède her yidi biŋ yıl geçer  آﺎﻧﻪ ﻋﻧداﷲbir gündür bu bir
gün ki yidi biŋ yıldur altı gün geçse yidinci gün cumèadur yidi kez yidi biŋ yıl
úırú ùoúuz biŋ yıl olur ellinci biŋ yıl cumèa-i kebirÀdur ﻔﻰ ﻳﻮﻢ ﻜﺎن ﻣﻗدارﻩ ﺧﻣﺳﻳﻦ
(H96a) 17 اﻟﻒ ﺴﻧﺔ ٍﻔﺎﺻﺑر ﺼﺑر ًﺠﻣﻳﻼ ًاﻧﻬﻢ ﻳرﻮﻧﻪ ﺑﻌﻳدا ً ﻮﻧراﻩ ﻗرﻳﺑًﺎsırrı budur ve daòı óaøret-i
risÀlet a.s. eyitdi ki 18( ﻣﺿﺖ اﻟﺴﻧﺔA109a)  ﻔﺎن ﻔﻰ آل ارﺑﻌﻳﻦ ﻔﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺟﻣﻌﺔbu óadíåüŋ
daòı sırrı budur ki úırú iki biŋ yıl altı gün olur (N62b) úırú ikiden yuúarusı cumèa
olur bu cumèa ki dünyÀda úılınur altı gün dünyÀ günlerinden geçer yidinci
(M100b) gün cumèadur bu cumèayı Muóammmed a.s. anuŋçün vaøè itdi kim tÀ ol
Àòiret cumèası bu cumèadan fehm olına imdi bir gün vardur ki biŋ yıldur bir gün
daòı vardur ki elli biŋ yıldur ol gün ki bir güni biŋ yıldur anuŋ her heftesi yidi biŋ
yıldur her ayı otuz biŋ yıldur her yılı üç yüz biŋ daòı almış biŋ yıldur dünyÀ
yıllarından 19 ﻣﻣﺎ ﺘﻌدون20 ﻓﻰ ﻳوﻢ ٍﻜﺎﻦ ﻣﻗدارﻩ ﺧﻣﺳﻳﻦ اﻟﻒ ﺳﻧ ٍﺔsırrı budur baèdezÀn ol gün
ki elli biŋ yıldur anuŋ her heftesi üç yüz biŋ (H96b) daòı elli biŋ yıldur dünyÀ
yıllarından ve her ayı on dört biŋ kerre yüz biŋ aydur dünyÀ aylarından ve daòı
kelÀm-ı úadím içinde ióúÀb ki õikr olındı sırrı budur ﻻﺑﺛﻳﻦ ﻔﻳﻬﺎ
 ﻔﻬﻢ ﻣن ﻔﻬﻢ وﺟﻬل ﻣن ﺟﻬل21 اﺣﻗﺎﺑﺎeger sÀ’il sÿ’Àl itse Óaú cemÀlini cumèa güni èaãr
vaútinde görmek ne maènÀdur dise cevÀb eyit ki yidi kevÀkeb-i seyyÀrenüŋ yidi
biŋ yıl devr-i (M101a) òÀããı vardur èindallah bir hefte olur altı gün geçer yidinci

162. her hefte kevkeb bu uãlÿbla bile yidişer biŋ yıl devri vardur : - H, N, M
163. èİndallah altı gündür : - A/ yidinci biŋ yıl cumèa günidür : yidincisi cumèadur budur A ;
yidinci biŋ yıl cumèadur H, M
164. baède : baèd ez Àn N / geçer  آﺎﻧﻪ ﻋﻧداﷲ:  ﻋﻧداﷲ آﺎﻧﻪN
165. yidi biŋ yıldur : bir yıldur N / altı : altıncı H / yidinci gün : yidincisi A / kez : kerre N
166. ellinci biŋ yıl : ellincisi A ; yidinci biŋ yıl H
168. óaøret-i risÀlet a.s. : resÿl a.s. A
168. daòı sırrı . sırrı daòı H
170. cumèa olur : cumèadur A
172. kim : - H ; ki N / tÀ ol : ol A ; tÀ ki ol H
ve hefte daòı vardur ki yidi biŋ yıldur
172-173. imdi bir gün vardur ki biŋ yıldur bir gün daòı vardur ki elli biŋ yıldur ol gün ki bir güni
biŋ yıldur : - A
173-174. anuŋ her heftesi yidi biŋ yıldur : - A ; ve hefte daòı vardur ki yidi biŋ yıldur N
174-175. her ayı otuz biŋ yıldur her yılı üç yüz biŋ daòı almış biŋ yıldur dünyÀ yıllarından: - A, N;
her ayı otuz biŋ yıldur her yılı üç yüz biŋ daòı almış biŋ yıldur M
174-176.  ﻓﻰ ﻳوﻢ ٍﻜﺎﻦ ﻣﻗدارﻩ ﺧﻣﺳﻳﻦ اﻟﻒ ﺳﻧﺔ ٍ ﻣﻣﺎ ﺘﻌدونsırrı budur baèd ez Àn ol gün ki elli biŋ yıldur
anuŋ her heftesi üç yüz biŋ daòı elli biŋ yıldur : - A
177-178. dünyÀ yıllarından ve her ayı on dört biŋ kerre yüz biŋ aydur dünyÀ aylarından : - A
178. ve daòı kelÀm-ı úadím içinde ióúÀb ki õikr olındı sırrı budur : - A, M
178-179.  ﻻﺑﺛﻳﻦ ﻔﻳﻬﺎاﺣﻗﺎ ﺑﺎﻔﻬﻢ ﻣن ﻔﻬﻢ وﺟﻬل ﻣن ﺟﻬل:  ﺑﺎﻔﻬﻢ ﻣن ﻔﻬﻢ وﺟﻬل ﻣن ﺟﻬل: A
179. itse : eylese H, N, M /Óaú taèÀlÀ : Óaú A, N / görmek : göstermek H / dise : - N
181. devr-i òÀããı : devri A, M
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gün cumèadur altı biŋ yıl geçdi yidinci biŋ yıl ki devr-i Úamerdür Muóammed a.s.
cumèa güni êuòÀ vaútinde geldi ki biŋ yıluŋ yüz yılı geçmişdi êuòÀ vaúti idi
baède Faølullah cumèa gün èaãr vaútinde geldi (N63a) meåelÀ biŋ yıluŋ biş yüz
185 yılı geçse ôuhr vaúti olur sekiz yüz yılı geçse èaãr vaúti olur (H97a) imdi devr-i
úamer ki biŋ yıldur yüz yılı geçdi Muóammed a.s. êuóÀ vaútinde ôuhÿra geldi ki
ãÀóib-i tenzíldür (A109b) sekiz yüz yıl geçdi èaãr vaútinde Faøl-ı FeyyÀø ôuhÿra
geldi ki ãÀóib-i te’víldür fÀ-fehm eger sÀ’il sÿ’Àl itse CebrÀ’il nedür dise cevÀb vir
ki CebrÀ’il yidi óarfdür  ج ﺐ را ا ى ﻞvaútÀ ki inbisÀù itseŋ otuz iki óarf olur maè190 noúùa èalÀ-haõÀ ( ﺟﻳﻢ ﺑﻰ رى اﻟﻒ اﻟﻒ ﻳﻰ ﻻﻢM101b) vaútÀ ki CebrÀ’il diseŋ yigirmi
sekiz óarf olur maè-noúùa eger sa’il sÿ’Àl itse MíkÀ’il nedür dise eyit ki MíkÀ’il
daòı yidi óarfdür budur  ﻢ ى ﻚ ا ا ى لvaútÀ ki inbisÀù itseŋ otuz iki óarf olur maènoúùa èalÀ-haõÀ  ﻣﻳﻢ ﻳﻰ ﻜﺎﻒ اﻟﻒ اﻟﻒ ﻳﻰﻻﻢeger bir kişi sÿ’Àl itse ki İsrÀfíl nedür dise
cevÀb eyit ki İsrÀfíl yidi óarfdür  ا ﺲ را ﻒ ى ﻞvaútÀ ki inbisÀù itseŋ otuz iki óarf
195 olur maè-noúùa èalÀ-haõÀ ( اﻟﻒ ﻔﻰ ﻳﻰ ﻻﻢH97b)  اﻟﻒ ﺴﻳن رىeger bir kişi sÿ’Àl itse
ki èAzrÀ’il nedür dise cevÀb eyit ki èAzrÀ’il yidi óarfdür ve èalÀ-haõÀ ع ز را ا ى ل
vaútÀ ki inbisÀù itseŋ otuz iki óarf olur maè-noúùa èalÀ-haõÀ ﻋﻴﻦ زى رى اﻟﻒ اﻟﻒ ﻳﻰ
 ﻻﻢpes maèlÿm oldu ki yigirmi sekiz (N63b) ve otuz iki óarfdür ki gÀh CebrÀ’il ve
gÀh MíkÀ’il ve gÀh İsrÀfíl ve gÀh (M102a) èAzrÀ’il olur óikmet-i ilÀhí şöyle

182. geçdi : geçer A / yidinci biŋ yıl ki : yidinci yıl ki : N
183. biŋ yıluŋ yüz yılı : biŋ yıl yüzi A, H, M/ êuòÀ vaúti idi : – N
184. cumèa gün : - A, N , M
185. biş yüz yılı geçse : biş yüz yılı geçdi N / imdi : - A, N
186. êuóÀ vaútinde : ôuhr vaútinde M
187. Faøl-ı FeyyÀø : Faølullah A
188. itse : eylese N / dise : - N
190-191. èalÀ-haõÀ  ﺟﻳﻢ ﺑﻲ ري اﻟﻒ اﻟﻒ ﺑﻰ ﻻﻢvaútÀ ki CebrÀ’il diseŋ yigirmi sekiz óarf olur maè-noúùa
: vaútÀ ki CebrÀ’il diseŋ yigirmi sekiz óarf olur maè-noúùa èalÀ-haõÀ  ﺟﻳﻢ ﺑﻲ ري اﻟﻒ اﻟﻒ ﺑﻰ ﻻﻢ: A
191. dise : - N / eyit ki : sen eyit ki H, M
191-192. MíkÀ’il daòı : - N ; MíkÀ’il H
192. yidi óarfdür : yidi óarfdür maè-noúùa èalÀ-haõÀ N ; budur : -A, H, N
193. eger bir kişi sÿ’Àl itse ki : - A ; itse ki : eylese ki H
193-194. İsrÀfíl nedür cevÀb eyit ki İsrÀfíl yidi óarfdür : İsrÀfíl ve èAzrÀ’il daòı MíkÀ’il gibidür A ;
İsrÀfíl yidi óarfdür H
194-195.  ا ﺲ را ﻒ ى ﻞvaútÀ ki inbisÀù itseŋ yigirmi sekiz óarf olur maè-noúùa èalÀ-haõÀ اﻟﻒ ﺴﻳن رى
 اﻟﻒ ﻔﻰ ﻳﻰﻻﻢeger bir kişi sÿ’Àl itse ki èAzrÀ’il nedür : - A
196. dise : - A, N
196-198. cevÀb eyit ki èAzrÀ’il yidi óarfdür ve èalÀ-haõÀ  ع ز را ا ى لvaútÀ ki inbisÀù itseŋ yigirmi
sekiz óarf olur maè-noúùa èalÀ-haõÀ  رى اﻟﻒ اﻟﻒ ﻳﻰﻻﻢ ﻋﻴﻦ زى:- A : cevÀb eyit ki : sen eyit ki M
198-199. gÀh CebrÀ’il ve gÀh MíkÀ’il ve gÀh İsrÀfíl ve gÀh èAzrÀ’il olur : gÀh CebrÀ’il olur gÀh
MíkÀ’il olur gÀh İsrÀfíl olur gÀh èAzrÀ’il olur H, M
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200 oldı ki  ﺠﺑرﺋﻳﻞyigirmi sekiz oldı vaútÀ ki  ﺠﺑراﺋﻳﻞdiseŋ otuz iki olur  ﻣﻜﺎﺋﻳﻞve اﺳراﻓﻳﻞ
ve  ﻋزراﺋﻳﻞsÀ’iri hemÀn otuz iki óarf oldı anuŋçün ki yigirmi sekiz kelimeyi
Muóammede getüren  ﺠﺑرﺋﻳﻞdür ġayrısı degildür ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ ﻗﺎل ﻋم ﻻادري
22
 ﻧﺻﻒ اﻠﻌﻠﻢeger bir kişi sÿ’Àl itse ne vechle 23 ﻻادري ﻧﺻﻒ اﻠﻌﻠﻢdür dise cevÀb eyit
ki pes  ﻻادريyidi óarfdür àayr-ı mükerrer iki noúùa ile on dört óarf olur ki evÀ’il
205 süverde gelür anuŋ nıãfı olur ki èilm on dört (H98a) óarfdür ki sebü’l-meåÀnídür
vech-i Àdemde mektÿbdur baèdezÀn tekrÀr ile sekiz óarf (A110a) olur on altı
kelimenüŋ nıãfıdur bir vechle daòı  ﻻادريon altı kelimedür vaútÀ ki inbisÀù itseŋ
èalÀ-haõÀ  ﻻﻢ اﻟﻒ اﻟﻒ داﻞ رى ﻳﻰotuz ikinüŋ nıãfıdur (M102b) tamÀm-ı èilm bu
úÀnÿn üzerinedür òïş te’víl ile andan ãoŋra taóúíú ile bil ki lÀ-edrí nıãfü’l-èilmdür
210 vaútÀ ki yidi óarf óesÀb idesin àayr-ı mükerrer noúùası ile yidi óarf yidi maóalde
on dört olur ki vech-i Àdemde on dört saùr-ı ilÀhí mektÿbdur on dört óurÿf-ı
muúaùùaèa muúÀbilinde anuŋ nıãfı yididür baèdezÀn lÀ-edrí tekrÀr ile ve noúùasıyla
sekiz óarf olur èalÀ-haõÀ  ﻞاادريÀdemüŋ vechinde òaùù-ı istivÀ ile yidi saùr sekiz
olur pes on altınun nıãfıdur ki ièlÀm-ı vech-i Àdemdür baèdezÀn lÀ-edrí óurÿflarını
215 inbisÀù itseŋ (H98b) ez-rÿy-ı telaffuô on altı óarf olur èalÀ-haõÀ ﻻﻢ اﻟﻒ اﻟﻒ داﻞ رى
 ﻳﻰvech-i Àdemde on altı saùr on altı maóalde mesùÿrdur ki otuz iki olur anuŋ nıãfı
lÀ-edrí oldı bir vechle daòı èilm-i Muóammed (M103a) yigirmi sekiz (N64a)
kelimedür lÀ-edrí vaútÀ ki inbisÀù itseŋ üç  ﻳﻰlÀzım gelür ikisi tekrÀrdur àayr-ı
mükerrer on dört óarf olur pes lÀ-edrí nıãfü’l-èilm oldı ber-taóúíú andan ãoŋra
220 (A110b) Nÿó peyàamber a.s. ki sefínesi otuz iki pÀre taótadan yapılmışdı yaèní
úalemdür ki otuz iki kelime-i ilÀhínüŋ èilmini naúş ider kâàıd üzerne ez-rÿy-ı
te’víl ve daòı sefíne niçe ki deryÀda seyr ider úalem daòı kâàıd üzerinde şöyle
seyr ider ve daòı úalem devÀt deŋizine ùalar ol deŋizden ãu alur otuz iki kelimenüŋ
şeklin ôuhÿra getirür otuz iki saùr-ı vech-i Àdem muúÀbilinde ki dört èanÀãırdan

200-201. vaútÀ ki  ﺠﺑراﺋﻳﻞdiseŋ otuz iki olur  ﻣﻜﺎﺋﻳﻞve  اﺳراﻓﻳﻞve  ﻋزراﺋﻳﻞsÀ’iri hemÀn otuz iki óarf
oldı : sÀ’iri otuz iki oldı A ; sÀ’iri hemÀn : hemÀn M
201-202. anuŋçün ki yigirmi sekiz kelimeyi Muóammede getüren  ﺠﺑرﺋﻳﻞdür ġayrısı degildür : - A
203. eger bir kişi sÿ’Àl itse ne vechle  ﻻادري ﻧﺻﻒ اﻠﻌﻠﻢdür cevÀb eyit ki pes : - A
204-205. on dört óarf olur ki evÀ’il süverde gelür anuŋ nıãfı olur ki èilm on dört óarfdür ki sebü’lmeåÀnídür : pes on dört óarfüŋ nıãfı olur èilm on dört óarfdür ki A
209. òïş : - A, H
210. óesÀb idesin : idesin M
210-211. yidi óarf yidi maóalde on dört olur : yidi óarf olur yidi maóalde on dört olur N
211-212. vech-i Àdemde on dört saùr-ı ilÀhí mektÿbdur on dört óurÿf-ı muúaùùaèa muúÀbilinde :
vech-i Àdemde mesùÿrdur óurÿf-ı muúaùùaèa muúÀbilinde A ; vech-i Àdemde otuz iki saùır
mektÿbdur anuŋ nıãfı on altıdur N ; óurÿf-ı muúaùùaèa muúÀbilinde : muúaùùaèa muúÀbilinde M
212-217. anuŋ nıãfı yididür baèdezÀn lÀ-edrí tekrÀr ile ve noúùasıyla sekiz óarf olur èalÀ-hiõÀ ﻞاادري
Àdemüŋ vechinde òaùù-ı istivÀ ile yidi saùr sekiz olur pes on altınun nıãfıdur ki ièlÀm-ı vech-i
Àdemdür baèdezÀn lÀ-edrí óurÿflarını inbisÀù itseŋ ez-rÿy on altı óarf olur èalÀ-haõÀ ﻻﻢ اﻟﻒ اﻟﻒ داﻞ
 رى ﻳﻰvech-i Àdemde on altı saùr on altı maóalde mesùÿrdur ki otuz iki olur anuŋ nıãfı lÀ-edrí oldu :
anuŋ nıãfı on altıdur pes tamÀm-ıèilm otuz ikidür anuŋ nıãfı lÀ-edri oldı N
218. lÀzım gelür : vÀúiè olur A, M
223. ùalar : banar A, M
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225 mürekkebdür pes ãu otuz iki oldı úaynadı èÀlemde ùÿfÀn úopardı ve yiryüzüni
tamÀm-ı ióÀùa itdi ve ùaàda ve yazıda berÀber oldı èumúı úırú arş oldı şöyle (H99a)
ki yigirmi sekiz kelimenüŋ (M103b) inbisÀùı yitmiş ikidür yitmiş ikiden otuz iki
pÀre taóta èadedini giderseŋ úırú úalur bu maènÀdan úırú arşın oldı ve daòı
geminüŋ òaùù-ı istivÀsı vardur úalemüŋ daòı òaùù-ı istivÀsı üzerine iki pÀredür ve
230 daòı her kimse ki otuz iki Àbı vech-i Àdemde görmedi ve müşÀhede itmedi ol
cehÀlet ùÿfÀnında àarú oldı ve helÀk oldı ve necÀt bulmadı ve Nÿóuŋ gemisine
girmedi ve’s-selÀm

226. èumúı úırú arş oldı : - A, H
228. pÀre : - A / èadedin giderseŋ : èadedince otuz iki èadedi giderseŋ : A
232. ve’s-selÀm : - N
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el-BÀbü’s-sÀbiè èaşere fí óaúíúÀt-i bismillahirraómanirraóim
( ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢN64b)
1
( ﺗﻟﻚ ﻋﺷرة آﺎﻣﻟ ٌﺔA111a) on óarfdür ġayr-ı mükerrer èalÀ-haõÀ ب ﺲ ﻢ ا ﻞ ﻩ رح ن ي
baèdezÀn dört noúùa ile hem-rÀhdur on dört èaded olur vech-i Àdemde müşÀhede
olınur vaúùÀ ki tekrÀr ile óesÀb idesin yigirmi bir óarf (H99b) olur ب ﺲ ﻢ ا
( ل ل ا ﻩ ا ﻞ ر ح م ا ن ا ﻞ ر ح ى مM104a) bu yigirmi bir óarfüŋ ièlÀm-ı vech-i
óavvÀda müşÀhede olınur baèdezÀn FÀtióatü’l-kitÀba sebèu’l-meåÀní didiler
anuŋçün kim on dört òurÿf-ı muúaùùaèa àayr-ı mükerrer ki اﻟر ﻜﻬﻳﻌﺺ ﻂﺲ ﺣم ق ن
FÀtióatü’l-kitÀbda maòfí gelür ol sebebden sÿ’re-i kenz didiler ve daòı
FÀtióatü’l-kitÀb yidi Àyetdür birisi bismillahirraómanirraóim ﻗﺎﻞ ﻋﻢ ﻔﺎﺗﺣﺔ اﻟﻜﺘﺎﺐ
2
 ﺴﺑﻌﺔ اﻳﺎﺖ اﺣدﻳﻬن ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢFÀtióatü’l-kitÀb yigirmi bir óarfdür haõÀ ا ب ﺖح
 د ذ ر ﺲ ﺺ ﺾ ط ع غ ﻖ ك ل م ﻦ ﻮ ﻩ ىbu yigirmi bir óarf vech-i óavvÀ muúÀbilinde
tecellí eylemişdür ki bu yigirmi bir óarfüŋ ièlÀmı vech-i óavvÀda mesùÿrdur
3
 ﻮاﻟﻂور ﻮﻜﺗﺎﺐ ٍ ﻣﺳﻂﻮر ٍ ﻔﻰ رﻖ ٍ ﻣﻧﺷو ٍرbu yigirmi bir óarfüŋ on bir noúùası vardur
otuz iki olur ki ièlÀmı vech-i Àdemdür ve daòı bir kişi (H100a) sÿ’Àl itse FÀtióa
ism-i te’níå lafø oldı dise FÀtióa ism-i fÀèildür (A11b) niçün ki (N65a) müfred-i
müõekkerdür açıcı ar dimekdür FÀtióa müfred-i mü’enneådür açıcı èavret
(M104b) dimekdür óikmet-i ilÀhí ne idi ki ism-i FÀtióa mü’enneå oldı cevÀb
oldur ki vech-i óavvÀya muúÀbildür şöyle ki Àdemüŋ vechi dört yididür óavvÀ
vechi üç yididür FÀtióadan ġayrı mecmÿè kelÀmullah yigirmi sekiz óarfdür
Àdemüŋ vechine muúÀbildür FÀtióatü’l-kitÀb yigirmi bir óarfdür ve kelimesi
yigirmi sekiz kelimedür ve Àyeti yidi Àyetdür èalÀ-haõÀ evvel 4ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
bir Àyet-i tÀmmedür åÀniyen 5 اﻟﺣﻣدﷲ رباﻟﻌﺎﻟﻳنbir Àyet-i tÀmmedür åÀliåen
6
 اﻟرﺣﻣناﻟرﺣﻳﻢbir Àyet-i tÀmmedür rÀbièen 7 ﻣﺎﻟك ﻳﻮﻢ اﻟدﻳنbir Àyet-i tÀmmedür
òÀmisen 8 اﻳﺎ ﻚ ﻧﻌﺑد و اﻳﺎﻚ ﻧﺳﺘﻌﻳﻦbir Àyet-i tÀmmedür sÀdisen 9 اهدﻧﺎ اﻟﺼراط اﻟﻣﺴﺗﻗﻳﻢbir

3. on óarfdür ġayr-ı mükerrer èalÀ-haõÀ : - A
4. hem-rÀhdur on dört èaded olur : hem-rÀh oldı on dört èaded oldı A
6.  ب ﺲ ﻢ ا ل ل ا ﻩ ا ﻞ ر ح م ا ن ا ﻞ ر ح ى مbu yigirmi bir óarfüŋ : - A / óarfüŋ : kelimenüŋ M
6-7. vech-i óavvÀda : vech-i Àdemde M
7. müşÀhede olınur : görinür N / didiler : dirler N
8. kim : ki N / on dört : - A / òurÿf-ı muúaùùaèa : muúaùùaèa M
9. FÀtióatü’l-kitÀbda maòfí gelür ol sebebden :-M; FÀtióatü’l-kitÀb yidi Àyetdür maòfí gelür
sebebden H / didiler : dirler N / sÿ’re-i kenz didiler ve daòı : -M
10-11. ﻗﺎﻞ ﻋﻢ ﻔﺎﺗﺣﺔ اﻟﻜﺘﺎﺐ ﺴﺑﻌﺔ اﻳﺎﺖ اﺣدﻳﻬن ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ: -M
11. FÀtióatü’l-kitÀb : FÀtióa A
15. bir kişi sÿ’Àl itse : - A
15-16. FÀtióa ism-i te’níå lafø oldı dise : ism-i te’níå lafø oldı yaèní A ; ism-i FÀtióa laføa
neden oldı N ; niçün ism-i te’níå lafô oldı dise M
16-17. niçün ki müfred-i müõekkerdür açıcı ar dimekdür : açıcı dimekdür A
18. dimekdür : dimek olur M
19-20. óavvÀ vechi üç yididür : - A
20. kelÀmullah . kelÀm H
21. Àdemüŋ vechine muúÀbildür FÀtióatü’l-kitÀb yigirmi bir óarfdür :-M ; FÀtióatü’l-kitÀb :
FÀtióa A ; Àdemüŋ vechine muúÀbildür : - H, N
22. kelimedür : óarfdür H / evvel : - N
25. sÀdisen  اهدﻧﺎ اﻟﺼراط اﻟﻣﺴﺗﻗﻳﻢbir :- H
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Àyet-i tÀmmedür sÀbièen 10 ﺻراﻃ اﻟذﻳﻦ اﻧﻌﻣﺖ ﻋﻟﻳﻬﻢ ﻏﻳر اﻟﻣﻐﺿﻮب ﻋﻟﻳﻬﻢ ﻮﻻ اﻟﺿﺎﻟﻳنbir
Àyetdür mecmÿè yidi Àyet-i tÀmmedür ve daòı yigirmi sekiz kelimedür èalÀ
(H100b)-haõÀ ﺑﺴﻢاﷲ اﻟرﺣﻣﻦ اﻟرﺣﻳﻢ اﻟﺣﻣدﷲ رباﻟﻌﺎﻟﻳن اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻳﻢ ﻣﺎﻟك ﻳﻮﻢ اﻟدﻳن اﻳﺎ ﻚ
( ﻋﻟﻳﻬﻢ ﻏﻳر اﻟﻣﻐﺿﻮبM105a) ﻧﻌﺑد و اﻳﺎﻚ ﻧﺳﺘﻌﻳﻦ اهدﻧﺎ اﻟﺼراط اﻟﻣﺴﺗﻗﻳﻢ ﺻراﻃ اﻟذﻳﻦ اﻧﻌﻣﺖ
11
( ﻋﻟﻳﻬﻢ ﻮﻻاﻟﺿﺎﻟﻳنN65b) yidi Àyetdür bu yigirmi sekiz kelime-i ilÀhí ki aãl-ı
kelÀm-ı ilÀhídür anuŋ (A112a) èadedince tecellí etmişdür ا ب ﺖ ﺚ ج ح خ د ذ ر ﺰﺲ
 ﺶ ﺺ ض ﻂ ﻆ ع غ ﻒ ﻖ ﻚ ل م ن و ﻩ ىbu yigirmi sekiz kelime-i müfred ki aãldur
FÀtióa aãl-ı kelÀm muúÀbilinde vÀúiè olmışdur vaútÀ ki lÀmelif ki mükerrerdür
birle óisÀb itseŋ yigirmi ùoúuz óarf olur vaútÀ ki  ﻮﻻاﻟﺿﺎﻟﻳنbir óisÀb itseŋ yigirmi
sekiz olur iki óisÀb itsen yigirmi ùoúuz olur server-i kÀ’ínÀt  ﻮﻻاﻟﺿﺎﻟﻳنden ötüri
óadíåde buyurmışdur ﻻم اﻟﻒ ﺣرﻒ ﻮاﺣد ﻗد اﻧزل اﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻟﻰ ﺁدﻢ ﻔﻰ ﺼﺣﻳﻓﺔ ٍ ﻮاﺣدﻩ ٍ وﻣﻌﻪ
 ﺳﺑﻌﻮن اﻟﻒﻣﻟك اﻠﺣﻳﺚimdi iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve kelime-i nÀ-mütenahí bil ki
lÀmelif óarfi ġayr-ı mükerrer ola dört óarf olur kinÀyetdür Àdemüŋ vechindeki
(H101a) iki òaùùdan ki òaùù-ı istivÀda vÀúiè olmışdur bir baş kitÀbeti bir daòı
èanfete ki zír-i lebdedür òaùù-ı istivÀ ile dört òaùù olur óadíå-i nebevíde ãaóífe
didügi kinÀyetdür (M105b) vech-i Àdemden ve yitmiş biŋ melek kinÀyetdür
yigirmi sekiz óarfüŋ esmÀsından ki inbisÀù itseŋ yitmiş iki olur kÀf ile nÿn
maãdardur yitmiş úalur baèdezÀn yitmiş biŋ didügi nihÀyet (N66a) èaded biŋdür
ol yitmiş (A112b) iki kelimeden her biri kÀ’ím maúÀm heõÀrdur ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
ﻴﺎ اﻳﻬﺎ اﻟذﻳﻦ ﺁﻣﻧﻮا ﻣن ﻳرﺗد ﻣﻧآﻢ ﻋن ﺪﻧﻳﻪ ﻔﺴﻮﻒ ﻳﺄﺗﻰ اﷲ ﺑﻗﻮﻢ ٍ ﻳﺣﺑﻬﻢ ﻮﻳﺣﺑﻮﻧﻪ اذﻟﺔ ٍ ﻋﻟﻰ
اﻠﻤﺆﻤﻧﻳن اﻋزة ٍ ﻋﻟﻰ اﻟآﺎﻔرﻳن ﻴﺟﺎهدﻮﻦ ﻔﻰ ﺳﺑﻴﻞ اﷲ ﻮﻻ ﻳﺧﺎﻔﻮن ﻟﻮﻣﺔ ﻻﻴﻢ ذﻟﻚ ﻔﺿﻞ اﷲ ﻳﺆﺗﻳﻪ
12
ﻣﻦ ﻳﺷﺎﺀ ﻮاﷲ ﻮاﺴﻊ ﻋﻟﻳﻢ

26. Àyet-i tÀmmedür : - H
26-27. bir Àyetdür mecmÿè : - H, N, M
30. yidi Àyetdür : - N, M
30. ki aãl-ı kelÀm-ı ilÀhídür anuŋ : ol yigirmi sekiz kelime ki aãl-ı kelÀm-ı ilÀhídür anuŋ A ; ki
aãl-ı kelimenüŋ N
31. tecellí itmişdür : èadedincedür H, N, M
32. kelime-i müfred : kelime A / aãldur : aãl-ı kelÀmdur A
33. ki mükerrerdür : - H, N, M
34. birle : - H ; bile M/ óarf : - N, M ; kelime H
34-35. vaútÀ ki  ﻮﻻاﻟﺿﺎﻟﻳنbir óesÀb itseŋ yigirmi sekiz olur iki óesÀb itsen yigirmi ùoúuz olur :
FÀtióa daòı yigirmi ùoúuz óarfdür Àmín diyince A, H, M
35.  ﻮﻻاﻟﺿﺎﻟﻳنden ötüri : - A, H, M
36. óadíåde : óadíå-i nebevíde H /  ﻮاﺣد ٍﻩ: - A, H
37. imdi : - H / esrÀr-ı ilÀhí ve kelime-i nÀ-mütenahí : dídÀr-ı Óaú teèÀlÀ H, N, M
38. lÀm elif óarfi : lÀm elif ki H, N, M
40. èanfete : èanfaòa M /zír-i lebdedür : zír-i lebde H, N
41. melek : melÀ’ike N
42. inbisÀù itseŋ : inbisÀùla A, H
43. yitmiş úalur: yitmiş ikiden yitmiş úalur H / èaded biŋdür : èadeddür ki biŋdür
44. yitmiş iki kelimeden : yitmişden A ; kelimeden N
45.  ﻴﺎ اﻳﻬﺎ اﻟذﻳﻦ ﺁﻣﻧﻮا: - A, H, M
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yaèní Óaú taèÀlÀ eydür kimdür ki díninden döne sizlerden imdi tiz ola Allah
taèÀlÀ bir úavm getüre ol getürdügi úavm Allahı seve ol úavm daòı Allahı
seveler mü’minler üzerine zelíl-i miskin olalar kÀfirler üzerine heybetlü olalar
daòı Allah yolında mücÀhede ideler hiçbir melÀmet idicinüŋ melÀ (M106a)
metinden úorúmayalar imdi ol Faølullahdur ki anı diledügine virür kimse ki iy
ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí çünki Úur’Ànuŋ óaúíúatlerine ve
sırlarına irişdüŋ  ﻳﺣﺑﻬﻢ ﻳﺣﺑﻮﻧﻪúabílinden olduŋ ve daòı (H101b) cemíè-i ketebe-i
semÀvínüŋ óaúíúatine irişdüŋ ve daòı şol gürÿhdan olduŋ ki óaøret-i èizzet
buyurmışdur ki آذﻟك ﺟﻌﻟﻧﺎآم اﻣﺘﺎ ً وﺳﻃﺎ ً ﻟﺗآﻮﻧﻮا ﺸﻬﺪاﺀ ﻋﻟﻰ اﻟﻧﺎﺲ ﻮﻴآﻮن اﻠرﺳﻮل ﻋﻟﻳآﻢ
13
 ﺷﻬدًاvaútÀ ki ümmet-i vasaù gürÿhından olsaŋ ol vaút taókíúle şehÀdet
idebilürsin ki enbiyÀullah gelmişlerdür ve tebliġ-i risÀlet itmişlerdür ve daòı
14
 اﻮﻟﻮاﻟﻌﻟﻢ ﻗﺎﺋﻣﺎ ًﺑﺎاﻟﻗﺳﻂgürÿhından olursın şöyle ki óaøret-i èizzet buyurmışdur ki
15
 ﺸﻬداﷲ اﻧﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ هووا اﻟﻣﻼﺋآﺔ اﻮﻟﻮاﻟﻌﻟﻢ ﻗﺎﺋﻣﺎ ًﺑﺎاﻟﻗﺳﻂve daòı ehl-i Úur’Àn şol vaút
olursın ki (M106b) Úur’Àndaki (N66b) óurÿf-ı muúaùùaèÀtuŋ (A113a) esrÀrına
vÀúıf olasın hemÀn ki ehli’l-Úur’Àn olduŋ ve ehlullah olduŋ nite ki óaøret-i
risÀlet a.s. buyurmışdur ehli’l-Úur’Àn ehlullah ve daòı ehlullah aŋa dirler ki
dídÀr-ı Óaúúa irişmiş ola her kişi ki kendü dídÀrın görmese ol Allah dídÀrını
görmez ve her kim kendüzini bilmese (H102a) ol Allahı bilmez ki ﻣن ﻋرف ﻧﻔﺳﻪ
16
 ﻓﻗد ﻋرﻓﻪ رﺑﻪve’s-selÀm

48-52. yaèní Óaú taèÀlÀ eydür kimdür ki díninden döne sizlerden .......... metinden úorúmayalar
imdi ol Faølullahdur ki anı diledügine virür kimse ki :-A, N (H nüshasında derkenarda
verilmiştir.)
53. ve óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí : - A / óaúíúatlerine : óaúíúatine A, H
54. sırlarına irişdüŋ : sırlarına irişmek M /úabílinden : úavminden N
56.  آذﻟك: - H
57. olsaŋ : olduŋ A
58. itmişlerdür : - A, H
59. olursın : olasın N
61. Úur’Àndaki : Úur’Àndaòı M
62. nite ki : ki H, N /
62-63. óaøret-i risÀlet a.s. : resÿllullah a.s. A
64-65. kendü dídÀrın görmese ol Allah dídÀrını görmez : kendü dídÀrın görmez N ; kendü :-M
65. ve her kim kendüzini bilmese : ki kendü dídÀrın bilmese ve görmese H
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El-BÀbü’å-åÀmin èaşere fí óaúíúati’l-emÀnet
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
اﻧﺎ ﻋرﺿﻧﺎ اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻋﻟﻰ اﻟﺴﻣﻮاة ﻮاﻻرﺾ ﻮاﻟﺟﺑﺎﻞ ﻔﺎﺑﻳن ان ﻳﺣﻣﻟﻧﻬﺎ ﻮاﺷﻓﻗن ﻣﻧﻬﺎ ﻮﺣﻣﻟﻬﺎ اﻻ ﻧﺳﺎن اﻧﻪ
1
ﻻ
ً  ﻜﺎﻦ ﻆﻟوﻣﺎ ًﺟﻬﻮyaèní Óaú taèÀlÀ eydür biz emÀneti èarø itdük göklere ve yirlere
ve ùaġlara ve mecmÿè ibÀ’ itdiler úabÿl itmediler insÀn úabÿl itdi dir andan
ãoŋra ﻻ
ً  ﻆﻟوﻣﺎ ًﺟﻬﻮoldı (M107a) dir yaèní ôÀlim oldı ôulemÀtda úaldı ki ﻳﻮﻢ اﻠﻗﻳﻣﺔ
 اﻟﻆﻟﻢ ظﻠﻣﺎﺖve daòı cÀhil oldı Óaúúı bilmedi  ﻘﺎلﻋم ﻣن ﻣﺎﺖ ﻮﻠﻢ ﻳﻌرﻒ اﻣﺎﻢ2ﻣﻴﺗﺔ ًﺠﺎهﻟﻳ ًﺔ
 زﻣﺎﻧﻪ ﻔﻗد ﻣﺎﺖyaèní her kimse ki ölse kendü zamÀnınuŋ imÀmını bilmese taóúíú-i
cÀhiliyyet ile ölmiş olur yaèní Allahını bilmeden ölmiş (A113b) olur pes ol
emÀnet insÀnuŋ (N67a) nuùúıdur yigirmi sekiz óarf ile ve otuz iki óarf ile
yüzlerinde yazılan yidi saùrdur ki yidi levó üzerinde yazılmışdur ve óÀl maóÀl
on dört saùr olur emÀnet daòı biş óarfdür inbisÀùı on dört óarfdür on dört saùr-ı
vech-i Àdemden kinÀyetdür ol yidi saùr òaùù-ı istivÀ ile sekiz saùr olur óÀl maóÀl
on altı saùr olur yidi saùrı èanÀãıra øarb itseŋ her yidi yigirmi sekiz olur yigirmi
sekiz kelime-i ilÀhí muúÀbilinde òaùù-ı istivÀ ile (M107b) her sekizi èanÀãıra
øarb itseŋ otuz iki saùr olur otuz iki saùr-ı nuùú-ı Àdem muúÀbilinde pes vech-i
Àdemde yazılan saùrlar ãıfÀt oldı nuùúları kelÀm oldı pes  اﻠآﻼﻢ ﺻﻔﺖ اﻟﻣﺗآﻟﻢsırrı
ôahir oldı ve daòı peyġamber a.s. eyitdi ki ﻻ اﻳﻣﺎن
3
 ﻟﻣﻦ ﻻ اﻣﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻮﻻدﻳﻦ ﻠﻣن ﻻ ﻋﻬدﻟﻪmeãÀbíóde evvel bÀb imÀn gelür evvel bÀbınuŋ
Àòirinde bu óadiå vardur yaèní dimek olur kim imÀnı yoúdur şol kimsenüŋ

4-5. ve yirlere : - N
5. mecmÿè ibÀ’ : cemíè ibÀ’ A / úabÿl itmediler : - A / dir : - H, N
6. dir : - N / úaldı : - A
8. kendü : - A / taóúíú-i cÀhiliyyetle : cÀhiliyyetle A, N
8-9. yaèní her kimse ki ölse kendü zamÀnınuŋ imÀmını bilmese taóúíú-i cÀhiliyyetle ölmiş olur
: H nüshasında kenarda yazılmıştır. ; taóúíú-i cÀhiliyyetle : cÀhiliyyetle M
9-10. yaèní Allahını bilmeden ölmiş olur pes ol : - H / pes ol : bu A
10. emÀnet insÀnuŋ nuùúıdur : - H
10-11. yigirmi sekiz óarf ile ve otuz iki óarf ile yüzlerinde yazılan yidi : - H ; yigirmi sekiz ve
otuz iki óarf olur ve daòı yüzlerinde yazılan yidi N
11-12. saùrdur ki yidi levó üzerinde yazılmışdur ve óÀl maóÀl on dört : - H / saùr olur : - H ;
óarfdür N
12-13. emÀnet daòı biş óarfdür inbisÀùı on dört óarfdür : - A, H
13-14. on dört saùr-ı vech-i Àdemden kinÀyetdür ol yidi saùr òaùù-ı istivÀ ile sekiz : - H
14. sekiz saùr olur : - H ; sekiz olur N
14-15. yidi saùrı èanÀãıra øarb itseŋ her yidi yigirmi sekiz olur yigirmi sekiz kelime-i ilÀhí
muúÀbilinde òaùù-ı istivÀ ile : -A,H,N
16-17. her sekizi èanÀãıra øarb itseŋ otuz iki saùr olur otuz iki saùr-ı nuùú-ı Àdem muúÀbilinde :
- A, H
17. pes vech-i Àdemde yazılan saùrlar ãıfÀt oldı nuùúları kelÀm oldı : - H
18. pes  اﻠآﻼﻢ ﺻﻔﺖ اﻟﻣﺗآﻟﻢsırrı ôahir oldı : - H ; daòı peyġamber a.s. eyitdi pes  اﻠآﻼﻢ ﺻﻔﺖ اﻟﻣﺗآﻟﻢsırrı
ôahir oldı A
20. kim : ki A, N
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kim emÀneti yoúdur yaèní şol kimseler ki emÀneti itürdi anuŋ imÀn yoúdur
emÀneti (H102b) itürdügi bilmedügidür niçe ki imÀn on dört óarfdür emÀnet
daòı on dört óarfdür ve daòı díni yoúdur şol kimsenüŋ ki èahdi yoúdur niçe ki
dín sekiz óarfdür èahd daòı sekiz óarfdür yaèní èahd bu yidi óarfi òaùù-ı istivÀ
ile (N67b) sekiz òaùù eylemek idi èahd-nÀme ki óacerü’l-esvedde Óaú taèÀlÀ
(M108a) ıãmarlamış idi ki ol óacer úıyÀmetde yarıla èahd-nÀme andan ôuhÿra
gele didükleri ol yidi saùrdur ki òaùù-ı istivÀ ile vech-i Àdemde sekiz saùr olur
otuz iki saùr otuz iki kelme-i Àdemiyye muúÀbilinde müşÀhede olınmaúdı nite
ki peyġamber a.s. mübÀrek saçını (A114a) iki bölük eyledi yaèní yidi saùrı
sekiz eyledi yaèní òilúat künden idi kün iki óarfdür inbisÀù itseŋ altı óarf olur
 ﻔﻰ ﺴﻧﺔ اﻳﺎ ٍﻢmaènÀsı budur peyàamber a.s. mübÀrek saçını iki bölük eyledi her
bölügüni üç bölük eyledi urdı bir õÿÀbesini ãaġında ve bir õÿÀbesin ãolunda
(H103a) eyledi yaèní kün èadedi üzerne maòlÿúuz dimek olur bu bir remz idi
ki gösterdi ve daòı peyġamber a.s. eyitdi ﺴﺗﻓﺘرﻖ اﻣﺘﻰ ﻋﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﺴﺑﻌﻳﻦ ﻓرﻗﺔ ً ﻜﻟﻬﻢ
4
 ﻔﻰ اﻟﻧﺎر ﻮاﻻﺴﻮاد اﻻﻋظﻢyaèní bu óadíåüŋ maènÀsı budur ki benüm ümmetüm
yitmiş üç fırúa ola dükelisi ehl-i cehennem ola (M108b)lar  اﻻﺴﻮاد اﻻﻋظﻢehl-i
cennet olalar ehl-i saèadet ola imdi sevÀd-ı aèôam Àdemüŋ vechindeki yidi
saùrdur èanÀãıra øarb itseŋ yigirmi sekiz saùr olur òaùù-ı istivÀ ile otuz iki saùr
olur (N68a) 5 ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻻﺴﻮاد اﻻﻋظﻢyigirmi sekiz kelime-i Muóammedi ve otuz iki

21. itürdi : yitürdi N, M ; yitürür H
22. emÀneti itürdügi : emÀneti yitürdügi H ; yitürdügi A /itürdügi bilmedügidür : itürdügidür M
23. şol kimsenüŋ : ol kimsenüŋ H
24. yaèní èahd : yaèní Muóammed M
24-25. óarfi òaùù-ı istivÀ ile sekiz òaùù eylemek idi : óarfi sekiz óarf eylemek idi istivÀ ile : - A
25. èahd-nÀme ki : -A, H, N
25-28. óacerü’l-esvedde Óaú taèÀlÀ ıãmarlamış idi ki ol óacer úıyÀmetde yarıla èahd-nÀme
andan ôuhÿra gele didükleri ol yidi saùrdur ki òaùù-ı istivÀ ile vech-i Àdemde sekiz saùr olur otuz
iki saùr otuz iki kelme-yi Àdemiyye muúÀbilinde müşÀhede olınmaúdı : óacerü’l-esvedden
èahd-nÀmenüŋ ôuhÿrı istivÀ ile sekiz òaùù ôÀhir olmaúdur A / muúÀbilinde : muúÀbelesinde H /
gele : ide M / òaùù-ı istivÀ : istivÀ M
29. saçını : ãaçını H / bölük : pÀre H, N, M
30. inbisÀù itseŋ : inbisÀùı A ; itseŋ N
31.  ﻔﻰ ﺴﻧﺔ اﻳﺎ ٍﻢmaènÀsı budur : - H, N, M
31-32. peyàamber a.s. mübÀrek saçını iki bölük eyledi her bölügini : - A / saçını : ãaçını H
32. üç bölük eyledi urdı : andan üçer bölük eyledi urdı A ; üç bölük eyledi – N / õÿÀbesini
ãaġında ve bir õÿÀbesin ãolunda : õÿÀbe ãaġında ve bir õÿÀbe ãolunda H, N
33. dimek olur : didügi olurdı M
34. ki gösterdi : - A, H, M
35-37. yaèní bu óadíåüŋ maènÀsı budur ki benüm ümmetüm yitmiş üç fırúa ola dükelisi ehl-i
cehennem olalar  اﻻﺴﻮاد اﻻﻋظﻢehl-i cennet olalar ehl-i saèadet ola : - A / dükelisi : küllísi H, M /
ehl-i cennet : ehl-i necÀt M
37-39. Àdemüŋ vechindeki yidi saùrdur èanÀãıra øarb itseŋ yigirmi sekiz saùr olur òaùù-ı istivÀ ile
otuz iki saùr olur  ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻻﺴﻮاد اﻻﻋظﻢ: - A / otuz iki saùr olur : otuz iki olur N
36-39. yigirmi sekiz kelime-i Muóammedi: kelime-i Muóammedi A
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kelime-i Àdemi kendü vücÿdında bilmek ve bulmaú sevÀd-ı aèôam ehli
olmaúdur ve bu yigirmi sekiz kelime-i Muóammedi ve otuz iki kelime-i Àdemi
kendü vücÿdında bulmaú ve bilmek sevÀd-ı aèôam ehli olmaúdur pes اﻟﻔﻗر ﺴواد
6
 اﻟﻮﺟﻪ ﻔﻰ اﻟدارﻳنdidüginüŋ maènÀsı bu ola Muóammed a.s. bunuŋ gibi faúr ile
faòr itmiş ola åÀ’ir enbíyÀ üzerine 7 اﻟﻓﻗر ﻔﺧرى ﻮﺑﻪ اﻔﺗﺧر وﺳﺎﺋر اﻻﻧﺑﻳﺎﺀ ﻮاﻟﻣرﺴﻟﻳنpes
sevÀd-ı aèôam ehl-i mıãr cÀmiè ola her kişi ki (H103b) bu sırra vÀúıf olmasa ve
daòı kendü vücÿdını kelime-i Àdem ve kelime-i òÀtem üzerine müşÀhede
itmese mıãr cÀmiè olmaya (M109a) ol vaút anuŋ cumèası cÀ’iz olmaya ﻻ ﻳﺠﻮز
8
 اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻻ ﻔﻰ ﻣﺻر ﺠﺎﻣ ٍﻊpes mıãr cÀmiè bilmeyince cumèa dürüst olmaya ﻋﻟﻳآم
9
 ﺑﺎاﻟﺴﻮاد اﻻﻋﻆﻢsevÀd-ı aèôam kelime-i Àdemdür ve kelime-i òÀtemdür her kimse
ki otuz iki kelime-i Àdemi ve yigirmi sekiz kelime-i òÀtemi kendü yüzinde
mektÿb u mesùÿr müşÀhede itse anuŋ gibi kişiye Àdem dimek ãÀdıú olur ve
eger kelime-i Àdemi ve kelime-i òÀtemi kendü vücÿdında müşÀhede itmese ve
işidüp taãdíú itmese dív-i recím olur yaèní óaøretden sürilmiş olur ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲ
10
( ﻳﺷﻬﺪﻩ اﻟﻣﻗرﺑﻮنA114b) ( آﺗﺎب ﻣرﻗﻮﻢN68b) kitÀb-ı merúÿm Àdemdür ب
ٍ ﻮاﻟﻃﻮر ﻮآﺘﺎ
11
 ﻣﺴﻃﻮر ٍ ﻔﻰ رﻖ ٍ ﻣﻧﺷﻮ ٍرÀdem ve óavvÀ vechidür èindallah åÀbitdür şol kimseler
ki DeccÀl leşkeridür bu óaúÀyıúa inanmazlar ve taãdíú (H104a) itmezler ﻞ
ٌ ﻮﻳ
 ﻳﻮﻣﺋذ ٍﻟﻟﻣآذﺑﻳنzümresinden olurlar her kişi ki sevÀd-ı aèôamı kendü vücÿdında
bulsa sevÀd-ı aèôam olur ve daòı mıãr (M109b) cÀmiè olur ve daòı Mehdí-i
ãÀóibü’z-zamÀnuŋ èalemi dibinde úopmış olur vaútÀ ki èilmini bilse ki nedür
Mehdí leşkerinden olur yüzi aġ olur ve aèrÀf erenlerinden olur ﻮ ﻋﻟﻰ اﻻ ﻋراﻒ
 ﻮﻗﺎﻞ ﻋﻟﻰ آرماﷲ ﻮﺟﻬﻪ اﻧﺎﻣن رﺟﺎل اﻻ ﻋراﻒ12 رﺟﺎلٌ ﻳﻌر ﻔﻮن آﻼ ًﺑﺳﻳﻣﻳﻬﻢve daòı bil ki

40-41. ve otuz iki kelime-i Àdemí kendü vücÿdında bilmek ve bulmaú sevÀd-ı aèôam ehli
olmaúdur : ve kelime-i Àdemí bilmek ve bulmaú ehl-i sevÀd olmaúdur A /
41-42. ve bu yigirmi sekiz kelime-i Muóammedi ve otuz iki kelime-i Àdemi kendü vücÿdında :
-A,H,N
42. bulmaú ve bilmek sevÀd-ı aèôam ehli olmaúdur : bulmaú ve bilmek ehl-i sevÀd olmaúdur :
A,H,N
43. bu ola : budur A
44. itmiş ola : itdi A
47. cÀ’iz olmaya : cÀ’iz olmaz H
48-49.  ﻋﻟﻳآم ﺑﺎاﻟﺴﻮاد اﻻﻋﻆﻢsevÀd-ı aèôam kelime-i Àdemdür ve kelime-i òÀtemdür : - A
49-53. her kimse ki otuz iki kelime-yi Àdemi ve yigirmi sekiz kelime-yi òÀtemi kendü yüzinde
mektÿb ve mesùÿr müşÀhede itse anuŋ gibi kişiye Àdem dimek ãÀdıú olur ve eger kelime-i
Àdemi ve kelime-i òÀtemi kendü vücÿdında müşÀhede itmese ve işidüp taãdíú itmese dív-i
recím olur yaèní óaøretden sürilmiş olur : her kimse ki bu meõkÿrÀtı be-tamÀm müşÀhede itse
aŋa Àdem dimek ãÀdıúdur itmese ve işitse taãdíú itmese dív-i recím olur yaèní óaøretden
savrılmış olur A
55. Àdem ve óavvÀ vechidür : - A, H
55-56. şol kimseler ki : şunlar ki N
56. óaúÀyıúa inanmazlar ve : óaúÀyıúı ayıtmazlar A
57. zümresinden olurlar : - H, M ; olurlar A / kendü vücÿdında : kendüde A, H, M
58-59. Mehdí-i ãÀóibü’z-zamÀnuŋ : ãÀóibü’z-zamÀnuŋ A, N
59. dibinde úopmış : altında úopmış A, M /bilse ki nedür : bilse H, N, M
60. yüzi aġ : yaèõı aú A ; yüzi aú M
61. bil ki : - A, H
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aèrÀf cemiè-i èörfdür èörfüŋ maènÀ-i luġÀvísi tÀc-ı óorÿs ve ye’l-i esbdür ki
òaùù-ı istivÀda vÀúiè olmışdur murÀd aèrÀfdan óaùù-ı istivÀ sırrın müşÀhede iden
ricÀldür nite ki óaøret-i risÀletden baèøı aãóÀb ãordılar eyitdiler ki ÚÀf ùaġı
nedür didiler eyitdi ki  هوﺟﺑل ٌ ﻔﻰ ﻣآ ٌﺔdidi yaèní ol bir ùaġdur Mekkede didi ehl-i
taúlíd (A115a) maòsÿs taġ ãandılar (N69a) peyġamberüŋ kendü vücÿdı idi
bilmediler ki ÚÀf ùaġı didügi Muóammed a.s. kendüsidür (H104b) imdi ne
vechle Muóammed a.s. ÚÀf oldı anı ehl-i te’víl bilür Faølullah-ı feyyÀøuŋ
aãóÀbından (M110) imdi bil ki ÚÀf èadedde yüzdür Muóammede a.s. yigirmi
sekiz óarf ki geldi ez-rÿy-ı ismiyyet yitmiş ikidür ez-rÿy-ı müsemmÀ yigirmi
sekizdür yüz olur Muóammede anuŋçün ÚÀf dinildi her kişi ki òaùù-ı istivÀyı
kendüde ve cümle kÀ’inÀtda müşÀhede itdi aèrÀf erlerinden oldı ve illÀ felÀ ve
eger bu emÀneti nuùú-ı Àdemdür itürse yaèní bilmese ve işidüp taãdíú itmese
anuŋ yüzi úara olur ve DeccÀl leşkerinden olur 13ﻳﻮﻢ ﺘﺑﻳﺾ ﻮﺟﻮﻩ ﻮﺗﺴﻮﺪ ﻮﺟﻮﻩ
maènÀsı budur èindallah ve daòı baèøısınuŋ ellerine aġ biti baèøısınuŋ ellerine
úara biti vireler 14ﻔﺎ ﺻﺣﺎب اﻟﻣﻳﻣﻧﺔ ﻣﺎاﺻﺣﺎﺐ اﻟﻣﻳﻣﻧﺔ ﻮاﺻﺣﺎﺐ اﻟﻣﺷﺋﺎﻣﺔ ﻣﺎاﺻﺣﺎﺐ اﻟﻣﺷﺋﺎﻣﺔ
yaèní ellerindeki yigirmi sekiz kitÀbet ve otuz iki kitÀbet müşÀhede itmek
aãóab-ı yemín olmaúdur ve èademi müşÀhede itmek aãóÀb-ı şimÀl olmaúdur
(H105a) 15 ( ﺑﻳﻣﻳﻧﻪ ﻔﺎوﻟﺋك ﻳﻗرون آﺘﺎﺑﻬﻢM110b)  ﻔﻣﻦ اﻮﺘﻰ آﺗﺎﺑﻪ16 ﻮاﻻ ﻔﻼ اﺻﺣﺎﺐ ﺷﻣلbu
Àyet-i ilÀhíden maèlÿm oldı ki her kimse ki kitÀbını oúısa (N69b) aãóab-ı

62. maènÀ-ı luġÀvíyesi : maènÀsı H, N, M
63. òaùù-ı istivÀda : òaùù-ı istivÀya ve òaùù-ı istivÀda A
64. óaøret-i risÀletden : resÿl a.s. A / aãóÀb : - N / ÚÀf ùaġı : Úaf A
65. ùaġdur : daġdur N
66. ãandılar : ãandı H /peyġamberüŋ kendü vücÿdı idi : - A
66-67. peyġamberüŋ kendü vücÿdı idi bilmediler ki ÚÀf ùaġı didügi Muóammed a.s.
kendüsidür : bilmediler ki ùaġ didügi kendü vücÿdı idi A
67-71. imdi ne vechle Muóammed a.s. ÚÀf oldı anı ehl-i te’víl bilür Faølullah-ı feyyÀøuŋ
aãóÀbından imdi bil ki ÚÀf èadedde yüzdür Muóammede a.s. yigirmi sekiz óarf ki geldi ezrÿy-ı ismiyyet yitmiş ikidür ez-rÿy-ı müsemmÀ yigirmi sekizdür yüz olur Muóammede
anuŋçün ÚÀf dinildi : - A Muóammede : Muóammed N / dinildi : idi N / Muóammede
anuŋçün ÚÀf dinildi : Muóammede Úaf anuŋçün didiler M
72. kendüde ve : - H, N, M / cümle : mecmÿè M/ aèrÀf erlerinden : ehl-i aèrÀf A
73-75. ve eger bu emÀneti nuùú-ı Àdemdür itürse yaèní bilmese ve işidüp taãdíú itmese anuŋ
yüzi úara olur ve DeccÀl leşkerinden olur  ﻮﺟﻮﻩ ﻮﺗﺴﻮﺪ ﻮﺟﻮﻩ ﻳﻮﻢ ﺘﺑﻳﺾmaènÀsı budur èİndallah : A / itürse : yitürse M / leşkerinden : leşkeri M
75. aġ biti : aú biti A, M ; aġ bitik N
75-76. baèøısınuŋ ellerine úara biti : baèøısına úara biti H, N
76.  ﻣﺎاﺻﺣﺎﺐ اﻟﻣﻳﻣﻧﺔ: -M
77. yigirmi sekiz kitÀbet ve otuz iki kitÀbet : yigirmi sekiz ve otuz iki kitÀbet A ; yigirmi sekiz
kitÀbeti ve otuz iki H
78. aãóab-ı yemín : yemín H / ve èademi müşÀhede itmek aãóÀb-ı şimÀl olmaúdur : - A
79.  ﻮاﻻ ﻔﻼ اﺻﺣﺎﺐ ﺷﻣل: - H, N, M
80. her kimse ki : - A / kitÀbını : kitÀbetni H
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yemíndür ve her kimse ki oúımasa aãóab-ı şimÀldür iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve
óakÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí aãòÀb-ı yemín anlardur ki kitÀbların oúıdılar ãaġ ehli
oldılar anlar ki oúımadılar ãol ehlí oldılar oúıyanlaruŋ yüzleri aġ ve ellerinde
bitileri aġ oldı oúımayanlaruŋ yüzleri úara ve ellerinde bitileri úara oldı
85 baèdezÀn kiùÀbların oúımayanlaruŋ óaúúında Óaú taèÀlÀ buyurdı ki ﻓﺎﺿرﺑﻮا ﻔﻮﻖ
17
ن
ٍ  اﻻﻋﻧﺎﻖ ﻮاﺿرﺑﻮا ﻣﻧﻬﻢ ﻜل ﺑﻧﺎyaèní tevóíd bilmeyen müşriklerüŋ boyunlarını urın
ve daòı barmaúlarını urın dir anuŋçün ki yüzleri kitÀblarını ve elleri kitÀblarını
bilmediler 18 ﻣن ﻋرﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻔﻗد ﻋرﻒ رﺑﻪóÀãıl (A115b) itmediler pes Àdem kitÀb-ı
nÀùıú u kelÀm-ı óÀl oldı ve Muãóaf kitÀb-ı ãÀmit ü kelÀm-ı úÀl oldı (M11a)
90 kelÀm-ı nÀùıúuŋ (H105b) perestişi óaøret-i aóadiyyete kelÀm-ı ãÀmit èadedince
oldı şöyle ki on yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar be-óükm taġlíb ve on bir rekèat ãalÀt-ı
sefer be-óükm ġayr-ı taġlíb yigirmi sekiz rekèat namÀz olur yigirmi sekiz
kelime-i ilÀhí muúÀbilinde ki ièlÀm-ı vech-i Àdem ü òÀtemdür ve daòı óaøret-i
risÀlet a.s. mièrÀc gicesi óaøret-i aóadiyyeti yigirmi sekiz saùr ile gördi ki ol
95 yigirmi sekiz saùruŋ aãlı yididür beyt (N70a)  هﻓﺖ/ ﭼﺎر ﻣژﻩ هر ﺪﻮ اﺑرﻮ ﻣﻮى ﺴر
 ﺧﻂﻧﺪ از ﺧداى دادآرher saùrı dört èÀnÀãırdan mürekkebdür od u yel ü topraú u
ãudan pes yidi od u yidi yel ü yidi topraú u yidi ãu dört yidi yigirmi sekiz olur
Úur’Ànuŋ óurÿfı èadedince oldı pes Úur’Àn Àdem vechinde oúındı ki ﻗﺎل ﻋﻢ ﻣﺛل
 اﻟﻗرأن ﻋﻟﻰ ﺼورﺗﻪ اﻟرﺟل ﻳﻮﻢ اﻟﻗﻳﻣﺔdidüginüŋ maènÀsı bu ola iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí
100 bil ki mièrÀc gicesi óaøret-i aóadiyyet óaøret-i risÀlete sidretü’l-müntehÀda
emred ãÿretinde görindi ol ãÿret faøl idi ki iùlÀú mertebesinde bir nÿr ﻮاﺣد ﻟﻢ ﻴزﻞ
 ﻮﻻ ﻳزاﻞidi vaútÀ ki (H106a) ol bir nÿr ki ġayr-ı maósÿsdur ôuhÿr (A116a) itse
elbette yidi saùr ile ôuhÿr ider anuŋçün sebè-i semavÀt didi ve arøı daòı

81-82. iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óakÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí aãòÀb-ı yemín anlardur ki kitÀbların : A / kitÀbların : kitÀbetlerin H
82-83. oúıdılar ãaġ ehli oldılar anlar ki oúımadılar ãol ehlí oldılar : - A
83. aġ : aú A,M
84. ve ellerinde bitileri : - A ; ve ellerinde bitikleri N / aġ oldı : - A ; aú oldı M/ yüzleri úara ve
ellerinde bitileri úara oldı : bitileri ve yüzleri úara oldı A / bitileri : bitikleri N
85. oúımayanlaruŋ : oúımayanlar A / óaúúında : -M
86. bilmeyen müşriklerüŋ : bilmeyenlerün H, N, M
86-87. boyunlarını urun ve dahí barmaúlarını urın dir : boyunların ve barmaúların urın A /
barmaúlarını : parmaúlarını H
87. anuŋçün ki : zírÀ A /yüzleri kitÀblarını ve elleri kitÀblarını : - A ; yüzleri kitÀbetin ve elleri
kitÀbetin H, M
88.  ﻔﻗد ﻋرﻒ رﺑﻪ: - A, M
91-93. şöyle ki on yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar …….….. ièlÀm-ı vech-i Àdem ü òÀtemdür : - A
93-94. óaøret-i risÀlet a.s. : resÿl a.s. A
94. gicesi : gicesinde H
95. beyt : - A, H, M
96-97. od u yil ü topraú u ãudan pes yidi od u yidi yil ü yidi topraú u yidi ãu : - A ; od yil ãu
ùobraúdur pes yidi od u yidi yil ü yidi ãu ve yidi ùopraúdur H
98. Úu’Ànuŋ óurÿfı èadedince oldı : - H
99.  ﺼورﺗﻪ: -M
100. mièrÀc : -M / óaøret-i aóadiyyet : - H, N, M
101. görindi : gördi H, N, M / ol ãÿret : - H, N
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yidi didi ve iúlími daòı yidi didi ve kevÀkeb-i seyyÀreleri ve Muãóafı daòı yidi
didi ve FÀtióatü’l-kitÀb daòı yidi Àyet oldı ve deŋizler daòı yidi oldı ve daòı
ímÀn kelimesi ki  ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ ﻣﺣﻣد رﺴوﻞاﷲdur yidi kelime oldı baèdezÀn ol Faøl-ı
muùlaú mertebe-i lÀhÿtdan nÀsÿt mertebesine ôuhÿr itdi yaèní èÀlem-i
icmÀlden èÀlem-i tafãíle ve èÀlem-i muùlaúdan èÀlem-i muúayyede ve èÀlem-i
mücerredÀtdan (N70b) èÀlem-i mürekkebÀta geldi ki 19 ﻔﻌﺳﻰ اﷲ ان ﻳﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﻓﺗﺢ
20
( هﻞ ﻳﻧظﺮﻮن اﻻ ان ﻳﺎﺘﻳﻬﻢ اﷲ ﻔﻰ ظﻟﻞ ٍﻣن اﻟﻐﻣﺎﻢM112a) ﻔﺴﻮﻒ ﻳﺄﺖ اﷲ ﺑﻗوم ﻳﺣﺑﻬﻢ ﻮﻳﺣﺑﻮﻧﻪ
 ﻗﺎﻞ ﻋﻢ اذا ﻜﺎن ﻳﻮﻢ اﻟﻗﻳﻣﺔ ﻳﺄﺖ اﷲ ﻔﻰ ظﻟﻞ ٍﻣناﻟﻐﻣﺎم ﻓﺗآﻟﻢFaøl-ı muùlaú lÀhÿtdan nÀsÿta
geldi istivÀ sırrını fetó eyledi 21 اﻧﻣﺎ ﻋﻟﻳﻚ اﻟﺑﻼغ ﻮﻋﻟﻳﻧﺎ اﻟﺣﺴﺎب22 اﻧﺎ ﻓﺗﺣﻧﺎﻟﻚ ﻔﺗﺣﺎ ًﻣﺑﻳﻧًﺎdidi
Àòirü’l-emr kendüsi (H106b) Úur’Ànı óisÀb eyledi ve daòı ﻻﺗﺣرك ﺑﻪ ﻟﺳﺎﻧك
23
 ﻟﺗﻌﺟل ﺑﻪ ان ﻋﻟﻳﻧﺎ ﺠﻣﻌﻪ ﻮﻗرأﻧﻪ ﻔﺎذا ﻗرأﻧﺎﻩ ﻔﺎﺗﺑﻊ ﻗرأﻧﻪ ﺛﻢ ان ﻋﻟﻳﻧﺎ ﺑﻳﺎﻧﻪyaèní lisÀnuŋı
taórík itme yÀ Muóammed taècíl idevün bizüm üzerümizedür (A116b) Úur’Ànu
cemè eylemek ve oúımaú úaçan ki oúırsız ittibÀè ile ol Úur’Àna andan ãoŋra
beyÀn bizüm üzerimizedür didi imdi  ﺛﻢ ﺘراﺧﻲmüddet içündür tÀ bilesin ki
Faøllullah ôuhÿr itdi on yidi muókemÀtı ve on bir müteşÀbihÀtı cemè eyledi on
yidi ãalÀt-ı óaøarı ve on bir ãalÀt-ı seferi anuŋ èadedince úodı andan ãoŋra Àdem
vechinde okıdı ve andan beyÀn eyledi (M112b) اﻟﻗﻳﻮﻢ ﺴﺑﺣﺎن اﷲ اﻟذى ﻻ اﻟﻪ اﻻ هﻮاﻟﺣﻰ
andan ãoŋra 24 ﻔﻌﺳﻰ اﷲ ان ﻳﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﻓﺗﺢóükmiyle geldi istivÀ (N71a) sırrın fetó
eyledi mecmÿè-ı bení Àdemde ve óayvÀnÀtda ve dÀnelerde ve deŋizdeki
balıúlarda ve gökde uçan úuşlarda ve cemíè-i evrÀk u eşcÀrda hejdeh hezÀr
èÀlemde ãırÀù-ı müstaúím gösterdi ki 25( ﻣﺴﺗﻗﻳمH107a) ٍ  ان رﺑﻰ ﻋﻟﻰ ﺼراطher yirde
ki òaùù-ı istivÀ vardur ol Àdemüŋ vechi muúÀbilindedür ki Àdemüŋ vechi istivÀ
ile otuz iki saùr olur otuz iki nuùú-ı Àdem muúÀbilinde ve namÀz daòı on yidi
rekèat óaøarda ve on biş rekèat cumèa güninde farødur rÿz-ı heftümdür 26اﻳﺎ ٍﻢ
 ﺧﻟﻖ اﻟﺴﻣﻮاﺖ ﻮاﻻرﺾaltı günde on yidi rekèat namÀz úılınur ve yidinci gün
cumèa günidür on biş rekèat úılınur vaútÀ ki on yidi ile on bişi cemè idesin otuz
iki rekèat namÀz olur be-óükm  ان ﻋﻟﻳﻧﺎ ﺟﻣﻌﻪotuz iki (M113a) nuùú-ı Àdem

104. ve iúlími daòı yidi didi : - H / ve kevÀkeb-i seyyÀreleri : - H, N
105. ve deŋizler daòı yidi oldı : - A
108-109. èÀlem-i mücerredÀtdan èÀlem-i mürekkebÀta : - A
109. geldi ki : ôuhÿr itdi ki A, M
111.  ﻔﻰ ظﻟﻞ ٍﻣن اﻟﻐﻣﺎﻢ: - A / nÀsÿta : -M
113. Úur’Ànı : - A, H, M
115. idevün : ideyin M
116. Úur’Ànuŋ : Úur’Ànı N
116-117. ol Úur’ana andan ãoŋra beyÀn bizüm üzerimizedür didi : - A / beyÀn : - H
118-119. on yidi ãalÀt-ı óaøarı ve on bir ãalÀt-ı seferi : ãalÀt-ı óaøarı ve ãalÀt-ı seferi A
120.  ﺴﺑﺣﺎن اﷲ اﻟذى:  ﺴﺑﺣﺎن اﻟذىA, H
121. óükmiyle : kelÀmıyla A
122-123. mecmÿè-ı bení Àdemde ve óayvÀnÀtda ve dÀnelerde ve deŋizdeki balıúlarda ve gökde
uçan úuşlarda ve cemíè-i evrÀk u eşcÀrda : - A
124.  ان رﺑﻰ ﻋﻟﻰ ﺼراط ٍ ﻣﺴﺗﻗﻳم:  ان رﺑﻰ ﻋﻟﻰ ﺼراط ٍ ﻣﺴﺗﻗﻳمgösterdi ki  ان رﺑﻰ ﻋﻟﻰ ﺼراط ٍ ﻣﺴﺗﻗﻳمM
126-130. ve namÀz daòı on yidi ...................... otuz iki nuùú-ı Àdem : - A, N / vaútÀ ki on yidi
ile on bişi cemè idesin otuz iki rekèat namÀz olur : Bu bölüm M nüshasında “be-óükm ﻋﻟﻳﻧﺎ ﺟﻣﻌﻪ
 ”انkısmından sonra verilmiştir.
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muúÀbilinde ve daòı Àdem vechinüŋ otuz iki saùrı muúÀbilinde oldı ki ãÿret-i
Àdem ãuretullahdur ve ãÿret-i raómÀndur ان اﷲ ﺧﻟﻖ ﺁﺪﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ ﻮﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺖ
27
 ﻟرﺣﻣﻦve daòı Àdemüŋ vechi úıble-i óaúíúídür ve daòı úıble-i
melÀ’iketullahdur ki 28 ﻮاذ ﻗﻟﻧﺎ ﻟﻟﻣﻼ ﺋآﺔ اﺳﺟدﻮا ﻻدﻢ ﻔﺴﺟدﻮا اﻻ اﺑﻟﻳﺲÀyetinden
ötüri farøla sünnet otuz iki rekèat oldı on yidi rekèat farø ve on biş sünnet
(H107b) her gün úılınur úıble-i óaúíúí èadedince namÀzdur ki imÀm-ı Àdem
muùlaúdur ve Àdem-i muùlaú otuz iki kelime-i lÀhÿtiyye-i ezelíyyetiye-i
ebedíyyetiye-i faøliyyetiyedür pes bir kişi ki kendü zamÀnı imÀmını bilmese
Allahı bilmemiş olur ki 29 ﻤن ﻣﺎﺖ ﻮﻠﻢ ﻳﻌرﻒ اﻣﺎﻢ زﻤﺎﻧﻪ ﻔﻗﺪ ﻣﺎﺖ ﻣﺗﻳﺗﺔ ﺠﺎهﻟﻴﺔiy ùÀlib-i
esrÀr-ı ilÀhí bil ki kelÀmullah içinde Óaú taèÀlÀ emÀnet ki õikr itdi ol emÀnet
kendü nuùúını bilmekdür (M113b) ki otuz iki kelime-i Àdem nuùúıdur ve
yüzündeki saùrını bilmekdür ki istivÀ sırrı yigirmi sekizdür istivÀ ile otuz ikidür
peyġamber a.s. eyitdi imÀnı yoúdur şol kimsenüŋ ki emÀneti yoúdur didi yaèní
ol on dört saùrı müşÀhede itmek emÀneti øÀyiè itmemekdür ki emÀnet on dört
óarfdür kinÀyetdür Àdem vechindeki on dört saùrdan ki maóalli ile yigirmi sekiz
olur yigirmi sekiz nuùú-ı Àdem muúÀbilinde her kişi ki on dört saùrı vech-i
Àdemde müşÀhede itmedi ve daòı ki nuùúını bilmedi emÀneti øÀyiè eyledi pes
ً  ﻆﻟﻮﻣﺎ ًﺟﻬﻮoldı
òÀ’in oldı (H108a)30( اناﷲ ﻻ ﻳﺣﺐ اﻟﺧﺎﺋﻧﻳنA117a) pes ol sebebden 31ﻼ
yaèní ôulmÀtda úaldı taúlíd-i ôulmÀtdan òalÀã olmadı cÀhil oldı maèbÿdını
bilmedi 32ﻼ
ً  ﻤﺎاﺗﺧذاﷲ ﻮﻟﻴﺎ ًﺠﺎهyaèní Allah taèÀlÀ cÀhili sevmez dimek olur zírÀ ki
kendü nefsini bilmedi eger kendü nefsini bilse yigirmi sekiz (M114a) kiùabeti

131-134. muúÀbilinde ve daòı Àdem vechinüŋ ………. ve daòı úıble-i melÀ’iketullahdur ki:-A,
N / ãÿret-i Àdem : Àdem M
134.  ﻮاذ ﻗﻟﻧﺎ ﻟﻟﻣﻼ ﺋآﺔ اﺳﺟد ﻮاﻻدﻢ ﻔﺴﺟدﻮا اﻻ اﺑﻟﻳﺲ: - N ;  اﺳﺟد ﻮاﻻدﻢ ﻔﺴﺟدﻮا اﻻ اﺑﻟﻳﺲ: - A
134-135. Àyetinden ötüri farøla sünnet otuz iki rekèat oldı : - N bu sebebden otuz iki rekèat oldı
H, M
135-136. on yidi rekèat farø ve on beş sünnet her gün úılınur úıble-i óaúíúí èadedince
namÀzdur ki : - A, N ; yidi farø ve on biş sünnet her gün úılınur M
136. imÀm-ı : - N
136-138. Àdem muùlaúdur ve Àdem-i muùlaú otuz iki kelime-i lÀhÿtíyye-i ezelíyyetiye-i
ebedíyyetiye-i faøliyyetiyedür : - N / faøliyyetiyedür : - A
138-139. bir kişi ki kendü zamÀnı imÀmını bilmese Allahı bilmemiş olur ki ﻤن ﻣﺎﺖ ﻮﻠﻢ ﻳﻌرﻒ اﻣﺎﻢ
 زﻤﺎﻧﻪ ﻔﻗﺪ ﻣﺎﺖ ﻣﺗﻳﺗﺔ ﺠﺎهﻟﻴﺔ: - A, N / bir kişi : her kişi M
139-141. iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí bil ki kelÀmullah içinde Óaú taèÀlÀ emÀnet ki õikr itdi ol emÀnet
kendü nuùúını bilmekdür ki otuz iki kelime-i Àdem nuùúıdur ve yüzündeki saùrını bilmekdür : N
142-147. ki istivÀ sırrı yigirmi sekizdür .................... müşÀhede itmedi ve daòı ki nuùúını : N /
emÀnet on dört óarfdür kinÀyetdür : -A,H
147. bilmedi : - N ;bilmeyen A
147-148. emÀneti øÀyiè eyledi pes òÀ’in oldı  اناﷲ ﻻ ﻳﺣﺐ اﻟﺧﺎﺋﻧﻳنpes : - N
148. ol sebebden : - A, N
148-151. ﻼ
ً  ﻆﻟﻮﻣﺎ ًﺟﻬﻮoldı yaèní ôulmÀtda úaldı taúlíd-i ôulmÀtdan òalÀã olmadı cÀhil oldı
maèbÿdını bilmedi ﻼ
ً  ﻤﺎاﺗﺧذاﷲ ﻮﻟﻴﺎ ًﺠﺎهyaèní Allah taèÀlÀ cÀhili sevmez dimek olur zírÀ ki kendü
nefsini : - N
151. bilmedi eger kendü nefsini : - A, N / bilse yigirmi sekiz kiùabeti :-N
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155

160

165

170

ve otuz iki kitÀbeti kendü nefsinde èayne’l-yaúín müşÀhede ider idi yüzi aú
olurdı ve bitisi aú olurdı ve Àb-dest yirleri aú olurdı ki iki el ve iki ayaú ve bir
yüzdür nÿr olurdı şöyle ki óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı ki benüm ümmetim
ġurre’l-muóaccileyn ola yaèní Àb-dest yirleri yüzi aú ola gerü úalan
ümmetimden seçile didi yaèní kelime ve kelÀm muúÀbilinde ola dimek olur ki
 ﻮاﺷرﻗﺖ اﻻرﺾ ﺑﻧور رﺑﻬﺎistivÀya muúÀbildür nÿr kelimedür ve arø kinÀyetdür
beden-i vücÿd-ı Àdemden ve yarılduàu òaùù-ı istivÀ sırrıdur ve eger nefsini
böyle bilmese ve bu kitÀbetleri (H108b) nefsinde müşÀhede itmese yüzi úara
ve bitisi úara ve Àb-dest yirleri nÿr omaya bil ki ôulmet ola iy ùÀlib-i esrÀr-ı
ilÀhí ve kelime-i nÀ-mütenÀhí bil ki Óak taèÀlÀ kelÀm-ı úadím içinde vaèd
eyledi ve buyurdı ki ( اﻧﻓﺳﻬﻢ ﺣﺗﻰ ﻳﺑﻳنM114b) ( و ﻔﻰA117b) ﺳﻧرﻳﻬﻢ اﻳﺎﺗﻧﺎ ﻔﻰ اﻻ ﻔﺎﻖ
33
 ﻟﻬﻢ اﻧﻪ اﻟﺣﻖyaèní dimek olur ki gelicek zamÀnda gösterevüz ÀyÀtımızı
maşrıúda ve maàribde göklerde ve yirlerde ve daòı bení Àdemüŋ nefsinde
gösterevüz dimek olur imdi bil ki ÀyÀt didügi yigirmi sekiz kelime-i
Muóammediyye ve otuz iki kelime-i Àdemiyyedür ki maşrıú üç yüz altmış ve
maàrib hem üç yüz altmışdur şems iki gün bir yirden ùoàmaz ve iki gün bir
yirden ùolanmaz bil ki her gün bir yirden ùoġar ve her gün bir yirden ùolanur
pes yüz seksen gün uzanur ve yüz seksen gün (N71a) úıãalur üç yüz altmış gün
olur ve daòı gökdeki felekü’l-burÿc ki 34 ﻮاﻟﺴﻣﺎﺀ ذاﺖ اﻟﺑرﻮجon iki burcdur her bir
burc otuz derecedür üç yüz altmış derece olur altı kez altmış olur (H109a) her
altmış maúsÿmdur yigirmi sekiz ve otuz ikiye pes altı kez yigirmi sekiz ve altı
kez otuz iki oldı ve daòı vücÿd-ı Àdemde üç yüz altmış (M115a) mafãal vardur
ki üç yüz altmış pÀre üstüóˇÀndur ki meãÀbíóde gelür ki óaøret-i risÀlet a.s.

152. ve otuz iki kitÀbeti : - N ; bilse yigirmi sekiz kiùabeti A
152-153. kendü nefsinde èayne’l-yaúín müşÀhede ider idi yüzi aú olurdı ve bitisi aú olurdı ve
Àb-dest yirleri : - N
153. yirleri aú olurdı ki : - A, N, M
153-155. iki el ve iki ayaú ve bir yüzdür nÿr olurdı şöyle ki Óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı ki
benim ümmetim ġurre’l-muóaccileyn ola yaèní Àb-dest yerleri : - N
155. yüzi aú ola : - N ; nÿr ola H, M
155-156. geri úalan ümmetimden seçile didi : - N ; ve úalan ümmetden seçile didi H
156-157. yaèní kelime ve kelÀm muúÀbilinde ola dimek olur ki  ﻮاﺷرﻗﺖ اﻻرﺾ ﺑﻧور رﺑﻬﺎistivÀya
muúÀbildür nÿr kelimedür ve arø kinÀyetdür : - N
158. beden-i vücÿd-ı Àdemden ve yarılduġı òaùù-ı istivÀ sırrıdur : - N
158-159. ve eger nefsini böyle bilmese ve bu kitÀbetleri nefsinde müşÀhede itmese : - A
160. bitisi : bitigi N
161. ve kelime-yi nÀ-mütenÀhí : - H, N, M
162-163.  ﺣﺗﻰ ﻳﺑﻳن ﻟﻬﻢ اﻧﻪ اﻟﺣﻖ: - H, N, M
165-166. kelime-i Muóammediyye : kelime-i Muóammedí A
168. bil ki her gün bir yirden ùoġar ve her gün bir yirden ùolanur : - A
169. uzanur : uzalur H
169-170. üç yüz altmış gün olur : - A, H
170-171. her bir burc : - N
171-172. altı kez altmış olur (H109a) her altmış maúsÿmdur yigirmi sekiz ve otuz ikiye : - A
174. óaøret-i risÀlet a.s. : óaøret-i resÿl a.s. A
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ً  اﻦ ﻔﻰ اﻻﻧﺳﺎن ﺛﻼث ﻣﺋﺎﺖ ﻮﺳﺗﻮﻦ ﻣﻓﺻçünki üstüóˇÀn-ı Àdem üç yüz
175 buyurmışdur ﻼ
altmış úısmet oldı post u sekr ü ùamar u güşt ü òÿn ve her birisi üç yüz altmış
maúsÿmdur her üç yüz altmış altı kez yigirmi sekiz ve altı kez otuz iki olur
imdi altı kez (A118a) altmışuŋ biş altmış tekrÀrıdur úaldı bir altmış ﻂﻮﻟﻪ ﺴﺗﻮن
35
 زراﻋﺎ ًﻔﻰاﻟﺴﻣﺎﺀyaèní Àdemüŋ ùÿlı altmış arşdur bÀùın èÀleminde yaèní yigirmi
180 sekiz kelime-i òÀtem ki óaúíúat-i Muóammediyyedür ve otuz iki kelime ki
óaúíúat-i Àdemiyyedür ôÀhir olur anuŋçün Àdem òilúatinde yigirmi sekiz saùr ve
otuz iki saùr mesùÿrdur 36 واﻟطور ﻮآﺘﺎب ٍﻣﺴﻃﻮر ٍﻔﻰ رﻖ ٍﻣﻧﺷﻮ ٍرvech-i Àdemden
(M115b) ve óavvÀdan (N72a) kinÀyetdür واﷲ اﻋﻟﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺐ ﻮﺑﻪ اﻟﻓﺿل

177. altı kez otuz iki : otuz iki A / biş altmış : - A
179-180. yigirmi sekiz : - H
182-183.  واﻟطور ﻮآﺘﺎب ٍﻣﺴﻃﻮر ٍ ﻔﻰ رﻖ ٍﻣﻧﺷﻮ ٍرvech-i Àdemden ve óavvÀdan kinÀyetdür : - A
183. ve óavvÀdan : -M /  واﷲ اﻋﻟﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺐ ﻮﺑﻪ اﻟﻓﺿل: -A,H,N
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1

el-BÀbü’t-tÀsiè èaşere fí’l-óacc ve’l-èumre ve’ù-ùavÀf ve’l-òalú ve sırri’l-óaceri’lesved
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1

 ﻮاﺗﻤﻮاﻠﺣﺞ ﻮاﻠﻌﻣﺮة ﷲyaèní óaccıŋuzı ve èumreŋüzi tamÀm idüŋ dimekdür imdi yidi
5 ùavÀf-ı óacc yidi òuùÿù-ı ümmiyye muúÀbilindedür ki çÀr müje her dÿ ebr u mÿyı serdür ve yidi daòı ùavÀf-ı èumre yidi òuùÿù-ı vech-i Àdem muúÀbilindedür ki
iki èÀrıø ve iki burun içinde ve iki daòı yuúaru ùuùaúda ve bir daòı aşaàa ùuùaúda
ki aŋa èanfete dirler on dört ùavÀf oldı on dört saùr-ı vech-i Àdem muúÀbilinde
yidi daòı ùavÀf-ı kudÿm sünnetdür ve yidi daòı ùavÀf-ı vedÀè sünnetdür on dört
10 ùavÀf olur on dört òuùÿùuŋ elvÀóı muúÀbilindedür pes yigirmi sekiz ùavÀf-ı óac
yigirmi sekiz saùr-ı vech-i Àdem muúÀbilindedür yigirmi sekiz saùr-ı vech-i
Àdem yigirmi sekiz kelime (M116a) muúÀbilindedür evvel ùavÀf-ı úudÿm ãoŋra
óac ve èumre ve vedÀè ve daòı ùavÀfda yigirmi sekiz kez óacerü’l-esvedi öpmek
gerekdür anuŋçün kim óacerü’l-esved yidi òuùÿù-ı ümmiyenüŋ aãlıdur anuŋ
15 (A118b) muúÀbilindedür ve daòı (H110a) ol óacerü’l-esvedden ibtidÀ
eyledikleri oldur ki óecerü’l-esved ol yidi òuùÿù-ı ilÀhí muúÀbilindedür ol yidi
òuùÿù-ı ilÀhí aãldan remzdür ve daòı peyàamber a.s. eyitdi ki óacerü’l-esvedüŋ
iki gözi ola göre ve bir dili ola söyleye didi 2ﻠﻪ ﻋﻳﻧﺎن ﻳﺑﺻر ﺑﻬﻣﺎ ﻮﻟﺴﺎن ﻴﻧﻃﻖ ﺑﻬﺎ
kinÀyetdür (N72b) Àdemden ve andan ãoŋra eyitdi ki úıyÀmetde óacerü’l-esved
20 şaúú ola ol èahd-nÀme andan ôÀhir ola didi èahd-nÀme bu óacerdedür didi
kinÀyetdür Àdemden ki Àdem geldi vechini yardı òaùù-ı istivÀ sırrını vechinde
gösterdi yigirmi sekiz saùrından otuz iki saùrı ôuhÿra getürdi ol èahd-nÀmenüŋ
sırrı budur andan ãoŋra yidi kez saèy itmek gerekdür yidi òuùÿù-ı ümmiye
muúÀbilinde andan ãoŋra èArafÀta (M116b) varmaú gerekdür ki Ádem ÓavvÀyı

3. óaccıŋuzı ve èumreŋüzi tamÀm idüŋ dimekdür : - A
5. ùavÀf-ı èumre : èumre A
6. ve yidi : -M
7. ùuùaúda : dudaúda H / saùr-ı vech-i Àdem : saùr-ı vech A
8. èanfete : anfuòa M / on dört : on M
9. sünnetdür ve yidi daòı ùavÀf-ı vedÀè : vedÀè M
10-11. ùavÀf-ı óac : saùr A / yigirmi sekiz saùr-ı vech-i Àdem muúÀbilindedür : - A
11-12. yigirmi sekiz saùr-ı vech-i Àdem yigirmi sekiz kelime muúÀbilindedür : - N
12-13. evvel ùavÀf-ı úudÿm ãoŋra óac ve èumre ve vedÀè : - A, H, M
13-15. ve daòı ùavÀfda yigirmi sekiz kez óacerü’l-esvedi öpmek gerekdür anuŋçün kim óacerü’lesved yidi òuùÿù-ı ümmiyenüŋ aãlıdur anuŋ muúÀbilindedür : - N
15-17. ve daòı ol óacerü’l-esvedden ibtidÀ eyledikleri oldur ki óecerü’l-esved ol yidi òuùÿù-ı
ilÀhi muúÀbilindedür ol yidi òuùÿù-ı ilÀhí aãldan remzdür : - A ; ve daòı ol óacerü’l-esvedden
ibtidÀ eyledikleri ol yidi òuùÿù-ı ilÀhí aãldan remzdür H, M
17. eyitdi ki : eydür ki N
18-19.  ﻠﻪ ﻋﻳﻧﺎن ﻳﺑﺻر ﺑﻬﻣﺎ ﻮﻟﺴﺎن ﻴﻧﻃﻖ ﺑﻬﻣﺎkinÀyetdür Àdemden : - A
20. èahd-nÀme andan : andan èahd-nÀme N / èahd-nÀme bu óacerdedür didi : - A; bu óacerdedür
didi M
21. vechini yardı òaùù-ı istivÀ sırrını vechinde gösterdi : vechini òaùù-ı istivÀ sırrı üzerine yardı A
22. ôuhÿra getürdi : gösterdi A
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25 anda buldı andan beyne’l-èalemínden sürèatle geçmek gerekdür ki òaùù-ı istivÀya
delÀlet ider yaèní òaùù-ı istivÀyı bilmek sürèat idüŋ dimekdür andan MinÀya
gelmek gerekdür ve andan baş yületmek gerekdür anuŋçün kim Àdemüŋ başı
mevøièdür ki baş (H110b) kitÀbetin nÀúıs úılmaú gerekdür yaèní lisÀn-ı óÀl ile
baş yiridür dimekdür andan ãoŋra cümde atmaú gerek evvel MinÀya geldügi gün
30 yidi ùaş atmaú gerek ŞeyùÀna yaèní yidi saùr-ı óavvÀyı bilmemek ŞeyùÀn
mertebesidür yaèní yidi kelime-i cehliyye-i ôulmÀniyyeyi kendüden atmaú ve
gidermekdür baèdezÀn ŞeyùÀna ùaş atmaàı üç yirde vaøıè itdügi óikmet-i ilÀhí
budur ki her yirde yidişer ùaş (N73a) atılur üç yidi yigirmi bir ùaş olur vech-i
óavvÀ yigirmi bir kitÀbetdür yaèní ol yigirmi bir kitÀbeti bilmemek ŞeyùÀn
35 mertebesidür yaèní ol mertebeyi kendüden gidermekdür cümde üç yirde vaøıè
olduàınuŋ sırrı budur andan ãoŋra bu üç (M117a) yirde (A119a) ki ùaş atılur
günde yigirmi bir ùaş atılur üç günde altmış üç ùaş olur ol yidi ùaşı ki ol geldügi
günde atmışdur anuŋla yitmiş ùaş olur sırrı budur ki yigirmi sekiz kelime-i
Muóammediyye ki aãl-ı kelÀm-ı úadímdür inbisÀù itseŋ ez-rÿy-ı ismiyyet yitmiş
40 iki (H111a) olur kÀfla nÿn maãdarídür maãdardan ġayrı yitmiş úalur yaèní yitmiş
kelime-i cehliyye kendüden gidermekdür her kişi ki óacca vardı bu sırları
bilmedi òalú naôarında óÀcı olur èindallah óÀcı olmaz her kişi ki varmadın bu
sırlara vÀúıf olsa ve fehm itse ol kişi èindallah óÀcı-yı óaúíúí oldı èindallahi’lòalú olmaz zírÀ ki óacca varmaúdan murÀd bu işleri işlemekden maúãÿd úüllí
45 sırrın bilmekdür ve fehm itmekdür ve’s-selÀm

25. sürèatle geçmek : geçemek A
26. delÀlet ider : delÀlet eyler M/yaèní òaùù-ı istivÀyı bilmek sürèat idüŋ dimekdür : - A
27. gerekdür…gerekdür : gerek…gerek M
28. gerekdür : - A; gerek M
29. cümde : óacer H / geldügi : geldüġi H
30. ŞeyùÀna : - H
31. kelime-i cehliyye-i ôulmÀniyyeyi : kelime-i ôulmÀniyyeyi A
31-32. atmaú ve gidermekdür : atmaúdur A, N, M
32. itdügi : itdi H ; itmegi N / óikmet-i ilÀhí : kelime-i ilÀhí M
33. üç yidi : üç günde A / ùaş olur : olur A, N
35. cümde : óacer H / vaøıè : - A, H, M
36. olduàınuŋ : olmaàuŋ M
37. günde yigirmi bir ùaş atılur : - N / geldügi : geldüġi H
38. yitmiş ùaş olur : yitmiş olur H / sırrı budur : - A
39. kelÀm-ı úadímdür : kelÀmdur A
40. maãdardan ġayrı : - A / yitmiş úalur : úalur H
42. olur : oldı H, N, M / èindallah óacı olmaz : èindallah olmadı H, N, M / varmadın : vardı H /
sırlara : - N
43. olsa : oldı H, N, M / itse : itdi H, N, M / ol kişi èindallah óÀcı-yı óaúíúí oldı : - A
44. olmaz : olmadı H, N, M / óacca : - A, N, M /bu işleri işlemekden maúãÿd úüllí : - A /
maúãÿd : -M
45. bilmekdür : bilmek H, N / ve’s-selÀm : - H, N
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2

2/Bakara:196.
İbn Mâce, Sünen, K.Menâsik, 27; ed-Dârimî, Sünen, K.Menâsik, 26; Ahmed b. Hanbel, II/336.
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El-BÀbu èışrÿn fí haúíúati keşfi’s-sÀú
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
ﻳوﻢ ﻳآﺷﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻖ ٍﻮ ﻳدﻋون اﻟﻰ اﻟﺳﺠوﺪ ﻔﻼ ﻳﺴﺗﻂﻳﻌﻮﻦ ﺧﺎ ﺷﻌﺔ ًاﺑﺻﺎرهﻢ ﺗرهﻗﻬﻢ ذﻟﺔ ٌﻮﻗد ﻜﺎﻧﻮا
1
( وهﻢ ﺳﺎﻟﻣونM117b)  ﻳدﻋﻮن اﻠﻰ اﻟﺴﺟﻮدiy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óakÀyıú-ı kelime-i
5 nÀ-mütenÀhí bu kelÀm-ı úadímüŋ maènÀsı dimek olur ki ol gün ki sÀú açıla
cemíè-i èÀlem secdeye daèvet olına secde idemeyenler úorúalar pes sücÿd
itmedikleri (N73b) içün (H111b) bunlara bir meõellet lÀòiú ola yaèní Allah
úatında òºÀr u óaúír olalar yaèní Àdemüŋ sÀúından keşf-i óicÀb ola ez-rÿy-ı te’víl
yaèní yigirmi sekiz mafãal Àdemüŋ iki ayaàında ôÀhir ola (A119b) dört ùopuúlar
10 ile otuz iki ola otuz iki nuùk-ı Àdem muúÀbilinde ol gün ki bu sır ôÀhir ola şol
kimseler ki vemh ile mevhÿm ile perestiş iderlerdi ve daòı taúlíd-i ôulmÀtda
úalmışlar idi anlar taãdíú idemeyeler pes sücÿd itmemiş olalar ve daòı Óaúdan
ièrÀø itmiş olalar 2 ﻓﻟﻣﺎ اﻳﺘﻬﻢ ﻣن ﻔﺿﻟﻪ ﺑﺧﻟﻮا ﺑﻪ ﻮﺘﻮﻟﻮا وهﻢ ﻣﻌرﺿﻮنşunlar ki Allahı
taóúíú üzerine bilmişlerdür ki 3 ﺧﻟﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁدﻢ ﻋﻟﻰ ﺻﻮرت اﻟرﺣﻣنsırrına
15 irişmişlerdür anlar sücÿd (M118a) eyleyeler ve maúbÿl-i óaøret olalar iy ùÀlib-i
esrÀr-ı ilÀhí bu óadíåi meãÀbióde ùaleb eyle ki Óaú taèÀlÀ cemíè òalÀyıúa eyide
her kişi ùapduàı Teŋrisi úatına varsun diye Àòir çün nevbet muóaúíúlere irişe
Óaú taèÀlÀ kendüyi Àdem ãÿretinde anlara tecellí (H112a) eyleye baèdezÀn
óaøret-i aóadiyyet eyide iy òalÀyıú benümle sizüŋ araŋuzda enbiyÀ lisÀnından
20 hiç nişÀn yoú mıydı ki ol nişÀn ile beni bilesüz baèdezÀn òalÀyıú eyideler ki belí
bizüm nişÀnımız lisÀn-ı enbiyÀdan ol idi ki Óaú taèÀlÀ èarşdan kendü sÀúını
ãarúıda dükeli mü’minler ol (N74a) sÀúa secde eyleyeler ki ol sÀúı Óaú teèÀlÀ
kelÀm-ı úadím içinde õikr itmişdür ﻮ ﺗﻧوﻳن ﺳﺎﻖ4ﻳوﻢ ﻳآﺷﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻖ ٍ ﻮﻳدﻋون اﻟﻰ اﻟﺳﺠوﺪ
sÀú-ı tenvín taèôímden èibÀretdür èan-baède içindür mucÀzavat içindür yaèní ol
1

3.  ﻳدﻋون اﻟﻰ اﻟﺳﺠوﺪ ﻔﻼ ﻳﺴﺗﻂﻳﻌﻮﻦ ﺧﺎ ﺷﻌﺔ ًاﺑﺻﺎرهﻢ ﺗرهﻗﻬﻢ ذﻟﺔٌﻮﻗد ﻜﺎﻧﻮا: - N
4. ve óakÀyıú-ı : - A, N
4-5. iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óakÀyıú-ı kelime-i nÀ-mütenÀhí : iy ùÀlib-i esrÀr-ı kelime-i ilÀhí ve
èÀlim-i nÀ-mütenÀhí M
6. idemeyenler : itmeyenler N; idemeyeler M / pes : - A
7. Allah : - N
9. iki ayaàında : ayaàında H, N, M / ùopuúlar : ùopuġlar H
10. ola otuz iki : - H / nuùk-ı Àdem muúÀbilinde : kelime-i ilÀhí muúÀbilinde N / bu sırr : bu söz
M
11. vemh ile mevhÿm ile : mevhÿm ile A ; vehm ile N ; mevhÿma M / taúlíd-i ôulmÀtda :
taúlídde úalmışlar N
14. sırrına : - H
16. cemíè : - A, H
17. irişe : irişse N
18. Àdem ãÿretinde anlara : vech-i Àdem anlara A ; Àdem ãÿretinde H
19. lisÀnından : nişÀnından H, N
20. hiç nişÀn : lisÀn M / bilesüz: bulasuz M / baèdezÀn : -M
21. lisÀn-ı enbiyÀdan : enbiyÀdan H, N
22. eyleyeler : eylediler N
23.  ﻮ ﺗﻧوﻳن ﺳﺎﻖ: -M
24. tenvín taèôímden èibÀretdür : tenvín taèôímdür A
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25 gün ki óicÀb sÀú-ı aèôamdan açıla òalú secdeye daèvet olına anlar ki Allahı bir
taóúíú (A120a) ile bilmişlerdür çünki ol sÀúı èarşdan göreler (M118b) secde
eyleyeler anlar ki taúlíd ile ve ÀvÀze ile perestiş iderler idi anlaruŋ arúalarınuŋ
üstüòºÀnı yek-pÀre ola secde idemeyeler 5 ﻔﻼ ﻳﺴﺗﻂﻳﻌﻮﻦ ﺧﺎ ﺷﻌﺔ ًاﺑﺻﺎرهﻢ ﺗرهﻗﻬﻢ ذﻟ ٌﺔ
sÀú ol kimsenüŋ sÀúıdur ki vechinüŋ òilúati òÀki Kaèbedendür ve daòı ismi
30 Kaèbe úonılmışdur Àdemüŋ kaèbından ötüri (H112b) úonılmışdur ki namÀzda
yüzi ol maúÀma teveccüh itmekde murÀd kaèbın ġasl itmekdür egerçe beytullah
maúÀm-ı vech-i Àdemdür ammÀ ism-i Kaèbe ki ana iùlÀú eylediler bu
maènÀdandur ki her úande ki vech ola andan Kaèbe daòı ola yaèní Àdemüŋ şol
istóúÀúı vardur ki yüzlerin anuŋ kaèbına müteveccih eyleyüp óaøret-i aóadiyyete
35 perestiş eyleyeler 6 واﺗﺧذوا ﻣن ﻣﻗﺎﻢ اﺑراهﻳم ﻣﺻﻟﻰve daòı maúÀm-ı İbrÀhímde iki ayaú
nişÀnı vardur ki (N74b) Kaèbe muttaãıldur sÀúa ﻗﺎﻞ ﻋﻢ ﺴﻳﺋﺎﺗﻰ اﻟزﻣﺎﻦ ﻋﻟﻰ ﺟﻬﻧﻢ ﻳﻧﺑﺖ
 ﻔﻰ ﻗﻌرهﺎ اﻟﺠر ﺠﻳرve daòı Óaú taèÀlÀ úademini duzaòa úoya yaèní tiz ola bir
zamÀn gele cehennem üzerine ki dibinde ãukerdimesi biter (M119a) didükleri
bu maènÀdur ve daòı ol sÀú-ı aèôama secde eyleyenler bilürler ki otuz iki rekèat
40 namÀzda otuz iki úıyÀmdur ve otuz iki úırÀtdur ve otuz iki rükÿèdur ve otuz iki
sücÿddur ve otuz iki yine úıyÀmdur ve otuz iki sücÿddur ve otuz iki úuèÿddur
ve yine sücÿd muòÀlefet-i ŞeyùÀn çünki Ádeme secde itmedi kÀfir oldı ol Ádem
ki mescÿd-ı melÀ’ikedür ol (A120b) fÀní ü zÀ’il (H113a) olmaz ve yoú olmaz ki
ãÿret-i Óaúdur bu Àdem ki fÀní ü zÀ’ildür bulalar meôÀhir-i Àdemdür ve mecÀz-ı
45 Àdemdür ve mir’Àt-ı Àdemdür ﻮﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻻ ﻮاﺣدٌﻏﻳراﻧﻪ اذا اﻧﺖ ﻋدد اﻟﻣراﻳﺎ ﻔﺗﻌددًا

25. olına : ola N
27-28. arúalarınuŋ üstüòºÀnı : arúaları A
28.  ﺗرهﻗﻬﻢ ذﻟ ٌﺔ: -M
29. vechinüŋ òilúati òÀki : vechinüŋ òÀki A, H, M / ismi : -M
30. Àdemüŋ kaèbından ötüri úonılmışdur . –M /ötüri úonılmışdur : èibÀretdür N
31. itmekde : itmek A / murÀd : - N, M / itmekdür : itmek gerekdür H, N, M
32. maúÀm-ı vech-i Àdemdür ammÀ ism-i Kaèbe ki ana iùlÀú eylediler : maúÀm-ı ism-i Kaèbe ki
iùlÀk eylediler H / vech-i Àdemdür : vechdür M
35. eyleyeler . eylerler A
37. ve daòı Óaú teèÀlÀ úademini duzaòa úoya: -M/ duzaòa úoya : duzaòuŋ üzerine úoya H ;
duzaòuŋ içine úoya N
37-38. yaèní tiz ola bir zamÀn gele cehennem üzerine ki dibinde ãukerdemesi biter didükleri bu
maènÀdur : duzaòda cer-i cír bite didükleri bu maènÀdur A
38. ãukerdemesi : sukerdemesi N
38-39. biter didükleri bu maènÀdur : bite ve daòı Òaú taèÀlÀ úademini duzaòuŋ dibinde
sukerdemesi bite bu maènÀyadur M
39. bilürler ki : bileler ki N
40. namÀzda : ãalÀtda A ; namÀza H
40-41. otuz iki úıyÀmdur ve otuz iki úırÀtdur ve otuz iki rükÿèdur ve otuz iki sücÿddur ve : - H,
N
41. yine : - H, N / ve otuz iki sücÿddur : - A
43. mescÿd-ı : sücÿd-ı A
43-44. yoú olmaz ki ãÿret-i Óaúdur bu Àdem fÀní ü zÀ’ildür : - A
44-45. meôÀhir-i Àdemdür ve mecÀz-ı Àdemdür ve mir’Àt-ı Àdemdür : ôÀhir-i Àdemdür ve
meôÀhir-i Àdemdür A
45. mir’Àt-ı Àdemdür : mürekkeb-i Àdemdür N /  ﻮﻣﺎ ﺘﻮﺟﻪ اﻻ ﻮاﺣدٌﻏﻳراﻧﻪ اذا اﻧﺖ ﻋدد اﻟﻣراﻳﺎ ﻔﺗﻌددًا: - A
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ve daòı her günde on yidi rekèat farø ve on biş rekèat sünnet úılınur şöyle ki iki
rekèat faríøa ãubóda ve dört rekèat faríøa ôuhrda ve dört rekèat èaãrda ve üç
rekèat maàribde ve dört èişÀda on yidi farø olur ve sünnetler daòı iki rekèat
ãubóda altı rekèat ôuhrda ve iki rekèat maàribde ve iki daòı baèdü’l-èişÀda ve üç
50 (M119b) daòı vitr on biş rekèat olur ve èaãr sünneti ve èişÀ sünneti mü’ekkid
degildür her günde (N75a) otuz iki rekèat namÀz Àdem vechinüŋ òuùÿùı ve suùÿrı
muúÀbilinde elbette úılmaú gerekdür her èabd-i mükellif ki imÀn ehli ola ﻻ ﻳآﻟﻒ
7
 اﷲ ﻧﻓﺳﺎ ًاﻻﻮﺳﻌﻬﺎyaèní otuz iki rekèat namÀz otuz iki saùr-ı vech-i Àdem
muúÀbilinde ve otuz iki saùr-ı vech-i Àdem otuz iki nuùk-ı Àdem (H113b)
55 muúÀbilinde otuz iki nuùú-ı Àdem otuz iki kelime-i ilÀhíyye ezelíyye ebedíyye
lÀhÿtiyye mücerrediyye faøliyye àayr-ı mer’í ve àayr-ı maósÿs muúÀbilindedür
ki fí’l-óaúíúa bir nÿrdur lÀhÿt mertebesinde ki meşÀyiò aŋa vücÿd-ı muùlaú
dirler èanÀãırlar sebebi ile görünse nÀsÿt dirler mertebe-i nÀsÿt mertebe-i
òilúatdür ve èÀlem-i øÀddur ve èÀlem-i èaczdür ve’s-selÀm

46. on biş rekèat sünnet : on yidi rekèat sünnet M
47. ãubóda : ãubódur N / ôuhrda : ôuhrdur N; ôuhÿrda M
47-48. èaãrda ve üç rekèat maàribde ve dört èişÀda on yidi farø olur : èaãrdur ve üç rekèat faríøa
maàribdür ve dört rekèat faríøa èişÀdur on yidi farø oldı N
49. ãubóda : fecrde A / ôuhrda : ôuhÿrda M / iki rekèat : iki M
51. namÀz : ãalÀt A
54. otuz iki saùr-ı vech-i Àdem otuz iki nuùk-ı Àdem muúÀbilinde : - N
55. nuùú-ı Àdem : nuùú H, N, M
56. àayr-ı mer’í : - N
57. aŋa : - H, M ; ve A
59. ve’s-selÀm : - H, N

197

1

68/Kalem:42-43.
9/Tevbe:76
3
el-Buhârî, K. İsti’zân, 1; el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ , I/379 Müslîm, K. Birr, 115; İbn Hanbel, II/244,
251, 315, 323, 434.
4
68/Kalem:42.
5
68/Kalem:42-43.
6
2/Bakara:125.
7
2/Bakara:286.
2
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1

el-BÀbü’l-óÀdí ve’l-èışrÿn fí tevóídi’l-óurÿf
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí her gÀh ki (A121a) úaùè-ı naôar eyleseŋ otuz iki óurÿfuŋ
ãÿretinden ki èilm-i kelimedür ol vaút otuz iki (M120a) kelime göresin ki
5 èibÀretdür  اﺐﺖﺚجilÀ-Àòir ki mücerred göresin ve şeklden ve ãÿretden ve
peykerden ve hey’etden ve ùÿldan ve èarødan ve èumúdan münezzehdür ve daòı
mecmÿè kendü õÀtında èale’s-seviyye göresin ki anlarda mÀøí ve müstaúbel ve
óÀl yoúdur óaøret-i melik mütaèÀl u pÀdişÀh-ı lem-yezel ü lÀ-yezelüŋ ãıfÀt-ı
úadímidür ve õÀt-ı èÀôímidür ve baèdezÀn bu otuz iki kelime-i mücerrede
10 (H114a) ôann ile ve taãavvur ile ve taóayyül ile ve tevehhüm ile münúasım
olmazlar óaøret-i aóadiyyetüŋ (N75b) õÀtıyla úÀ’imdür øÿ’-i şems gibi ki şems
ile øÿ’nuŋ óaúíúati birdür ve ruùÿbet gibi ãuyla ve oduŋ óarÀreti gibi odla ve daòı
bu otuz iki kelime-i lÀhÿtiyye-i mücerrede gibi muóíùdür mÀ-kÀn u mÀ-yekÿn ve
iki cihÀna muóíùdür ezelí ve ebedídür ki lÀ-yemÿtdur çünki bir nefs-i kÀmil-i
15 Àdem ve ÒudÀ-şinÀs kim kendü òilúatini otuz iki kelime-i ilÀhínüŋ èilmi gördi
ve daòı kendü ãıfÀtını bu otuz iki kelime-i ilÀhínüŋ èilmi müşÀhede itdi anuŋ
gibi kişi maúÀm-ı vuãlata irdi ki  ﻮﺼﻟوا واﻟﺘﺻﻟواmaúÀmına (M120b) irişdi ve daòı
óaøret-i aóadiyyetüŋ õÀtına ve ãıfÀtına vÀãıl oldı 1ﻻ ﻳذﻮﻗﻮﻦ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﻮﺖ اﻻ اﻟﻣﻮﺘﺔ اﻻ ﻮﻟﻰ
anuŋ gibi kişi ki bunuŋ gibi maúÀma irişdi niçün bu Àyeti oúımaya kim اﻟﺣﻣد ﷲ
20 (A121b) 2 اﻟذى اذهﺐ ﻋﻧﺎ اﻟﺣزن ان رﺑﻧﺎ ﻟﻐﻔﻮر ٌ ﺸﻜﻮر ٌ اﻟذى اﺣﻟﻧﺎ داراﻟﻣﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻔﺿﻟﻪşöyle ki
otuz iki kelimeyi bildi kendü ãıfÀtında buldı ol otuz iki kelime hezÀrÀn hezÀr
(H114b) ġılmÀn u óÿri ãÿretinde ki ġılmÀn u óÿri anlaruŋ maôharıdur tecellí
eyler ol şekl ile ve daòı ol otuz iki kelime kendüyi aósen ãÿretinde ki Àdem

3. úaùè-ı naôar : naôar M / eyleseŋ : itseŋ N / óurÿfuŋ : óarfüŋ N
4. èilm-i kelimedür : èÀlem-i kelimedür A ; èilm-i küllídür N /kelime : kelime-i ilÀhí A, M
5. ilÀ-Àòir : - A ; ilò H
6. münezzehdür : münezzeh göresin A
7. èale’s-seviyye göresin : èale’s-seviyyedür H, N
8. mütaèÀl u pÀdişÀh-ı lem-yezel ü lÀ-yezelüŋ : mütaèÀlüŋ A
9. ve õÀt-ı èÀôímidür : - H, N, M
10. ôannla : farøla N, M
12. óaúíúati birdür ve : - H, N, M
16. otuz iki kelime-i ilÀhínüŋ : otuz ikinüŋ M
17. vuãlata irdi ki : vuãlatda ki H / maúÀmına : maúÀmıdur M
19. niçün bu Àyeti oúımaya kim : niçün oúımaya bu Àyeti kim N, M
21. otuz iki kelimeyi bildi kendü ãıfÀtında buldı : otuz iki kelimede kendü ãıfÀtını buldı H ; otuz
iki kelimeyi kendü ãıfÀtında buldı N, M
21. hezÀrÀn hezÀr : hezÀrÀn hezÀrÀn H, N
22. ol şekl ile : - A, M
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30
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ãÿretidür taót-ı büzürgvÀrı üzerinde ki  ﻋﻟﻰ اﻻراﺋﻚ ﻣﺗﻜﺋﻳﻦÀdem úaddi üzerindeki
 ﻃوﻟﻪ ﺳﺗﻮن زراﻋﺎ ًﻔﻰ اﻟﺴﻣﺎﺀyigirmi sekiz ve otuz iki (N76a) ile altmış arş olur ol
otuz iki kelime kendüyi Àdem ãÿretinde ki 4 ﺧﻟﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁدم ﻋﻟﻰ ﺼورﺗﻪmüşÀhede
eyleye 5ﺐ
ٍ  ﻮاﻟﻣﻟﺋآﺔ ﻳدﺧﻟﻮن ﻋﻟﻳﻬم ﻣن ﻜﻞ ﺒﺎki cennetüŋ sekiz úapusı vardur şöyle ki
emred ehl-i cennet ãÿretidür vaútÀ ki (M121a) emred ãÿretindeki yidi saùrı òaùù-ı
istivÀ üzerne giçseŋ sekiz saùr olur iki başında iki ebrÿ ve dört daòı kirpik sekiz
saùr olur her saùrı dört èanaãırdan mürekkebdür otuz iki saùr olur ki vechullah
ٍ ﻮاﻟﻣﻟﺋآﺔ ﻳدﺧﻟﻮن ﻋﻟﻳﻬم ﻣن ﻜﻞ ﺒﺎ
müşÀhede olınur / ﺴﻼﻢٌ ﻋﻟﻳآم ﻂﺑﺗﻢ ﻔﺎدﺧﻟﻮهﺎ ﺧﺎﻟدﻳن6 ﺐ
7
( ﻮﻗﺎﻟﻮا اﻟﺣﻣدﷲ اﻟذى ﺻدﻗﻧﺎ وﻋدﻩ ﻮاﻮرﺛﻧﺎ اﻻرﺾ ﻧﺗﺑﻮأ ﻣن اﻟﺠﻧﺔ ﺣﻳﺚ ﻧﺷﺎﺀH115a) cennet
èibÀretdür bir kelime-i ilÀhíden ki müteøımmındur ve otuz bir kelimenüŋ
maènÀsına ki anuŋ èarøı آﻌرﺾ اﻟﺳﻣﺎﺀ ﻮاﻻرﺾ اﻋدﺖ ﻟﻟذﻳﻦ اﻣﻧﻮا ﺑﺎﷲ ﻮ رﺴوﻟﻪ ذﻟﻚ
 ان اﻟﻣﺗﻗﻳﻦ8 اﻟﻢ ذاﻟﻚ اﻟآﺗﺎﺐ ﻻرﻳﺐ ﻔﻳﻪ هدى ﻟﻟﻣﺗﻗﻳﻦ9 اﻋدﺖ ﻟﻟﻣﺗﻗﻳﻦ10ﻔﺿلاﷲ ﻳﺆﺘﻳﻪ ﻣن ﻳﺷﺎﺀ
ٍ  ان اﻟﻣﺗﻗﻳﻦ ﻔﻰ ﺟﻧﺎ12 ان اﷲ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻗﻳﻦ13 ان اﻮﻟﻳﺎؤﻩ اﻻ اﻟﻣﺗﻗﻮﻦ14ﻔﻰ ﻣﻗﺎﻢ ٍ اﻣﻳن
 ﻮﻧﻬر ٍ ﻔﻰ11ﺖ
15
( ﻣﻗﻌد ﺼﺪﻖ ٍﻋﻧد ﻣﻟﻳﻚ ٍﻣﻗﺗد ٍرN76b) Óaú taèÀlÀ Ádeme ve ÓavvÀya eyitdi (M121b)
bir cennetde úarÀr eyleŋ yiyüŋ içüŋ didi (A122a) 16ﻮآﻼ ﻣﻧﻬﺎ رﻏدًا ﺣﻳﺚ ﺷﺋﺗﻣﺎ
çünki bir kelime-i ilÀhínüŋ óaúíúati otuz iki kelimedür şöyle ki bir rekèat ãalÀt
müteøımmındur otuz bir rekèat namÀza ki her rekèatda bir FÀtióa ve bir Àyet
oúınur otuz iki rekèat namÀzda otuz iki FÀtióa ve otuz iki Àyet oúınur اﻗرأ اﻟﻗرأن
17
 ﻋﻟﻰ ﺣرﻒ ٍ ﻮاﺣ ٍدmaènÀsı budur pes 18 ﻗﺎل ﻋﻢ ﻣن ادرﻚ اﻟرآﻌﺔ ﻔﻗد ادرﻚ اﻟﺼﻼةyaèní
eger bir kimse ki bir rekèat namÀzı idrÀk itdi tamÀm-ı namÀzı idrÀk itdi (H115b)
ki  اﻟﺻﻼﺖ ﻣﻌراج اﻟﻣﺆﻣن رﺆﻳﺖ اﷲbunuŋ gibi cennetde óÀãıl olur ve’s-selÀm
 ﺑﻌدزان اﻧدﻳﺸﻪ ﻣﻌراخ ﻜن/ ﺧﺎﻧﻪ اﻧدﻳﺸﻪ را ﺘﺎراچ آﻦ
3

25. ile altmış arş olur : ola H ; arş ola N, M
27. eyleye : ider A
28. ãÿretidür : ãÿretinde A / vaútÀ ki emred ãÿretindeki yidi saùrı òaùù-ı istivÀ üzerine : ki yidi
òaùù-ı istivÀyı A
29-31. sekiz saùr olur iki başında iki ebrÿ ve dört daòı kirpik sekiz saùr olur her saùrı dört
èanaãırdan mürekkebdür otuz iki saùr olur ki vechullah müşÀhede olınur : çÀr èanaãırla her yidi
sekiz olur otuz iki saùır müşÀhede olınur ki A
32. cennet : - H
33. otuz bir : - A
34.  ﻟﻟذﻳﻦ اﻣﻧﻮا ﺑﺎﷲ ﻮرﺴوﻟﻪ ذاﻟﻚ ﻔﺿلاﷲ ﻳﺆﺘﻳﻪ ﻣن ﻳﺷﺎﺀ: - A
35.  ﻟﻟﻣﺗﻗﻳﻦ اﻟﻢ ذاﻟﻚ اﻟآﺗﺎﺐﻻرﻳﺐ: - A /  ﻔﻳﻪ هدى: - A
36.  ان اﻟﻣﺗﻗﻳﻦ: -M /
36-37.ٍ  ﻔﻰ ﻣﻗﻌدﺼﺪﻖ ٍﻋﻧد ﻣﻟﻳﻚ ٍﻣﻗﺗدر: - A
38.  ﻮآﻼ ﻣﻧﻬﺎ رﻏدا ً ﺣﻳﺚ ﺷﺋﺗﻣﺎ: - A
39. ãalÀt : namÀz H, N, M
40. otuz bir : otuz iki A
42.  ﻮاﺣ ٍد: -M
42-44. yaèní eger bir kimse ki bir rekèat namÀzı idrÀk itdi tamÀm-ı namÀzı idrÀk itdi ki
 اﻟﺻﻼﺖ ﻣﻌراج اﻟﻣﺆﻣن رﺆﻳﺖاﷲ: - A
44. ve’s-selÀm : - H, N, M
45.  ﺑﻌدزان اﻧدﻳﺸﻪ ﻣﻌراخ ﻜن/  ﺧﺎﻧﻪ اﻧدﻳﺸﻪ را ﺘﺎراچ آﻦ: -A,H,N
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el-BÀbü’å-åÀní ve’l-èışrÿn fí’s-secdeti èalÀ’s-sÀú
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
ﻳﻮم ﻳآﺷﻒ ﻋن ﺴﺎﻖ ٍ ﻮﻳدﻋﻮن اﻟﻰ اﻟﺴﺟﻮد ﻔﻼ ﻳﺳﺗﻂﻳﻌﻮﻦ ﺧﺎﺷﻌﺔ ًاﺑﺼﺎﺮهﻢ ﺗرهﻗﻬﻢ ذﻟﺔٌﻔﻗد آﺎﻧوا ﻳدﻋﻮن
1
 اﻟﻰ اﻟﺴﺟﻮد ﻮهﻢ ﺴﺎﻟﻣونiy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı kelime-i nÀ-mütenÀhí ol
5 gün ki ãalÀt Àdemüŋ (M122a) sÀúından keşf-i óicÀb olur dimek maènÀsı Àdemüŋ
iki úademinüŋ yigirmi sekiz mafãalı çehÀr kaèbla otuz iki olur otuz iki
kelimenüŋ èalÀmetidür ki ãalÀt (N77a) içinde sücÿd anuŋ èadedincedür
keennehu bunı böyle bilmek sücÿd itmekdür  ﻼ ﻳﺳﺗﻂﻳﻌﻮﻦmaènÀsı budur eger sÀ’il
sÿ’Àl eylese sebeb nedür ki Àdemüŋ iki úademinüŋ barmaúları mefÀãilini çehÀr
10 kaèbla óisÀb eyledüŋ mÀ (A122b) beyni óisÀb eylemedüŋ dise cevÀb oldur ki
kelÀmullahda Àyet-i mensÿò vardur ki anı namÀzda oúımaú cÀ’izdür ammÀ
anuŋla (H116a) èamel itmek cÀ’iz degildür ﻮﻟآل اﺠﻞ ٍﻜﺗﺎﺐ ٌﻳﻣﺣﻮاﷲ ﻣن ﻴﺷﺎﺀ ﻮﻴﺛﺑﺖ
2
 ﻮﻋﻧدﻩ ﻋﻟﻢ اﻟآﺗﺎﺐümmü’l-kitÀb FÀtióadur anuŋçün ümmü’l-kitÀb didiler ki otuz iki
kelime-i ilÀhí èadedince otuz iki rekèat namÀzda oúınur ki otuz iki kelime
15 kitÀbuŋ aãlıdur hemín bu maènÀyadur ki óaøret-i risÀlet a.s. buyurdı ki ﺣﺘﻰ ﻮﺿﻊ
 رباﻟﻌزﺖ ﻗدﻣﻪve daòı beytullahuŋ ismini Kaèbe úodı (M122b) óÀl budur ki
Àdemüŋ vechi ve cebhesi mevøièidür óikmeti nedür dise cevÀb budur ki Kaèbe
kinÀyetdür Àdemüŋ kaèbından maúÀm-ı veche Kaèbe ismin úodı ﺟﻌل اﷲ اﻟآﻌﺑﺔ
3
 اﻟﺑﻳﺖ اﻟﺣراﻢÀdemüŋ kaèbını taèôím itmek içündür murÀd Àdemi taèôím itmekdür
20 4ﻖ
ٍ  ﻳﻮم ﻳآﺷﻒ ﻋن ﺴﺎyaèní ﻖ
ٍ  ﻳﻮم ﻳآﺷﻒ اﻟﺣﺟﺎب ﻋن ﺴﺎèaôím ki tenvín sÀú-ı taèôímdür
èan-baèd mücÀvezat içindür ve’s-selÀm

3.  ﻔﻼ ﻳﺳﺗﻂﻳﻌﻮﻦ ﺧﺎﺷﻌﺔ ًاﺑﺼﺎﺮهﻢ ﺗرهﻗﻬﻢ ذﻟﺔٌﻔﻗد آﺎﻧواﻳد ﻋﻮن اﻟﻰ اﻟﺴﺟﻮد ﻮهﻢ ﺴﺎﻟﻣون: - A
4. kelime-i : - A, H, M
5. ãalÀt : - H, N, M / olur dimek maènÀsı : - H, N ; ola M
6-7. otuz iki kelimenüŋ èalÀmetidür ki : - A / èalÀmetidür : èalÀmetleri M
7. ãalÀt : namÀz H, N, M
9. Àdemüŋ iki úademinüŋ : Àdem úademinüŋ M / iki úademinüŋ barmaúları mefÀãilini çehÀr :
barmaúlarını A
12. itmek : - A, H /  ﻋﻟﻢ اﻟآﺗﺎﺐ:  اﻢ اﻟآﺗﺎﺐA
13. ümmü’l-kitÀb : - N / kelime-i ilÀhí : kelime-i ilÀhínüŋ A
15. hemín : - A / óaøret-i risÀlet : resÿl A
16. ve daòi beytullahuŋ ismini Kaèbe : - A / úodı : - A ; úoydı N
16-18. óÀl budur ki Àdemüŋ vechi ve cebhesi mevøièídür óikmeti nedür dise cevÀb budur ki
Kaèbe kinÀyetdür Àdemüŋ kaèbından maúÀm-ı veche Kaèbe isimin : - A / dise :-M
18. úodı : - A ; koydı N
18-21.  ﺟﻌل اﷲ اﻟآﻌﺑﺔ اﻟﺑﻳﺖ اﻟﺣراﻢÀdemüŋ kaèbını taèôím itmek içündür murÀd Àdemi taèôím
itmekdür ﻖ
ٍ  ﻳﻮم ﻳآﺷﻒ ﻋن ﺴﺎyaèní ﻖ
ٍ  ﻳﻮم ﻳآﺷﻒ اﻟﺣﺟﺎب ﻋن ﺴﺎèaôím ki tenvín sÀú-ı taèôímdür èan-baèd :
-A
21. mücÀvezat içindür ve’s-selÀm : ve’s-selÀm A ; içindür H, M / ve’s-selÀm: -M,N
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(N77b) el-BÀbü’å-åÀliå ve’l-èışrÿn fí sırr-ı ùulÿıè’ş-şems min maġribihÀ
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
ﺛﺑﺖ ﻋن رﺳﻮﻞاﷲ ﺼﻞﻋﻢ اﻧﻪ ﻗﺎل ان اﻟﺘوﺑﺔ ﺑﺎﺑﺎ ًﻋرﺿﻪ ﻣﺴﻳرﺖ ﺴﺒﻌﻳن ﺴﻧﺔ ًو اﻧﻪ ﻻﻳﻌﻟﻖ ﺣﺘﻰ اﻟﻂﻟﻊ
1
( ﻣن ﻣﻐرﺑﻬﺎH116b)  اﻟﺷﻣﺲiy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve óaúÀyıú-ı kelme-i ġayr-ı
mütenÀhí bu óadíåüŋ maènÀsı budur ki tevbenüŋ úapusı vardur ki ol úapunuŋ
eni yitmiş yıllıú mesÀfetdür imdi ol úapu kilidlenmez óattÀ şems maġribden
(A123a) ùoġmayınca vaútÀ ki şems (M123a) maġribden ùoġa ol vaút tevbe
úapusı kilidlenür ve’s-selÀm iy ùÀlib-i óaúíúat bil ki Yÿsuf a.s. eyitdi ki اﻧﻰ رأﻳﺖ
2
 اﺣدا ًﻋﺷر آﻮآﺑﺎ ًﻮاﻟﺸﻣﺲ واﻟﻗﻣر رأﻳﺘﻬﻢ ﻟﻰ ﺴﺎﺟدﻳنçün Yÿsufuŋ atası ve anası ve
úarındaşları Yÿsufa secde eylediler Yÿsuf eyitdi ki هذا ﺗﺄوﻳل رﺀﻳﺎى ﻣن ﻗﺑﻞ ﻗد ﺟﻌﻟﻬﺎ
3
 ﺮﺑﻰ ﺣﻗًﺎpes maèlÿm oldı ki enbiyÀullah ÀftÀb ãÿretinde gelürler imiş pes şems
kinÀyet oldı Àdemden maġrib kinÀyet oldı beytü’l-muúaddesden Mekkeye
Medíneye nisbet beytü’l-muúaddes ùaraf-ı maġribdür ki maúÀm-ı ôahr-ı
Àdemdür vaútÀ ki Àdemüŋ òilúati sırrı maúÀm-ı ôahrdan (N78a) ôÀhir olsa ol
vaút şems maġribden ùoġmış olur imdi iy ùÀlib-i Óaú taèÀlÀ ol kinÀyetdür
ôuhÿr-ı Faøldan ki (H117a) óaøret-i Faøl-ı YezdÀn óayme-i míèÀduŋ ùınÀbların
ve şuúúaların ve èarøın ve ùÿlın kendü vücÿdında ièlÀmını gösterdi tÀ èalÀ’lyaúín bilesin ki ol (M123b) şems-i maġrib oldı óaøret-i seyyid lÀ-ġayr beyt
 رﻮز دﻧﻳﺎ رﻔﺖ واﻣد رﻮز/ ( ﺁﻓﺗﺎب ﻣﺷرﻖ از ﻣﻐرب زﻳن ﺷد ﺑﺪﻳد از ﻓﺿﻞ رباﻟﻌﺎﻟﻣﻳنA123b)
 دﻳن ﭼﺷﻢ ﺣق ﺑﻳن ﺑﺎز آن ﺣق راﺑﻪ ﺑﻳنve’s-selÀm ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟرﺣﻣﻦ اﻟرﺣﻳﻢ ﻳﻮﻢ ﺘﺄﺗﻰ اﻟﺳﻣﺎﺀ
4
ن
ٌ  ﺑدﺧﺎن ٍ ﻣﺑﻳelli ùınÀb elli óurÿf u noúùa ièõÀsındadur elli óarfle noúùanuŋ aãlı
yigirmi sekiz kelimedür yigirmi sekiz kelime-i ilÀhínüŋ aãlı on yidi kelimedür
bu on yidi kelimenüŋ aãlı on dört muókemÀtdur ki on dört òuùÿù-ı vech-i Àdem

4. óaúÀyıú-ı : - A / ġayr-ı : - N
5. mütenÀhí : nÀ-mütenÀhí H, N
6. imdi ol úapu : ol A / kilidlenmez : kilitlenmez M
7. şems : - H / ùoġa : ùoġsa A
8. kilidlenür : baàlanur dir A; kilitlenür M
9.  ﻟﻰ ﺴﺎﺟدﻳن:  ﻟﻰ ﺴﺎﺟدىH
10. úarındaşları : úardeşleri A, M
10-11.  ﻗد ﺟﻌﻟﻬﺎ ذﺗﻰ ﺣﻗًﺎ: - H, N, M
12. kinÀyet oldı : kinÀyetdür H, N, M / kinÀyet oldı : kinÀyetdür H, N, M
13. Medíneye : - A / ùaraf-ı maġribdür : maġribdür A
15. iy ùÀlib-i Óaú taèÀlÀ : iy ùÀlib-i esrÀr-ı Óaú M
16. Óaøret-i Faøl-ı YezdÀn : - A
18. ol şems-i maġrib oldı óaøret-i seyyid : şems-i maġrib oldur H, M ; şems maġribden ùoġmaú
oldur N / lÀ-ġayr beyt : - A, M
19.  ﻓﺿﻞ:  ﺣآﻢA /  رﻮز دﻳن:  ﻳﻮﻢ دﻳنA
20. ve’s-selÀm : - A, M
21. aãlı : ismi A, H, M
22. on yidi kelimedür bu on yidi kelimenüŋ aãlı : - A, N
23. on dört òuùÿù-ı vech-i Àdem : -H
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muúÀbilindedür duòÀn kinÀyetdür Àdem vechindeki siyÀh òuùÿùlardan ki ﻋﻟﻳآم
 ﺑﺎﻟﺴﻮاد اﻻﻋظﻢvech-i Àdemdür bil ki Àdemüŋ vechi sevÀdından aèôam sevÀd
yoúdur 6 اﻟﻔﻗر ﺴواد اﻟوﺟﻪ ﻔﻰ اﻟدارﻳنdaòı bu maènÀ üzernedür baèdezÀn ol on dört
muókemÀtuŋ daòı aãlı yididür yidi òuùÿù-ı ümmiye muúÀbilindedür ki óacerü’lesved anuŋ úÀ’im maúÀmıdur (H117b) (M124a) ﺑﺴﻢاﷲ اﻟرﺣﻣﻦ اﻟرﺣﻳﻢ ﻳﻮم ﺗﺄﺗﻰ ﺑﻌﺾ
7
( ﻧﻔﺴﺎ ًاﻳﻣﺎﻧﻬﺎN78b)  اﻳﺎت رﺑﻚ ﻻ ﻳﻧﻔﻊiy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve kelime-i óaúÀyıú-ı nÀmütenÀhí bil ki bu Àyetüŋ maènÀsı dimek olur ki yÀ Muóammed ol gün ki
senüŋ Rabbünüŋ baøı ÀyÀtı gele ol gün hiç kimseye ímÀnı menfaèat eylemeye
imdi iy ùÀlib-i Óaú taèÀlÀ bil ki ÀyÀt dimek èalÀmet dimekdür èalÀmet otuz iki
kelime-i ilÀhídür ki óaøret-i risÀlet a.s.’a yigirmi sekiz kelimesi (A124a) geldi
yaèní yigirmi sekiz ÀyÀt geldi dört ÀyÀt daòı úalmış idi ki ol dört kelime-i
ilÀhiyye-i Àdemiyyedür mevúÿf idi Faølullahuŋ ôuhÿrına vaútÀ ki ol baøı ÀyÀt
ôÀhir olsa vücÿd-ı Àdemde bil ki óarem yiri yarılup dÀbbet óurÿc itmek ol
gündür ve nüzÿl-ı èÍsÀ ol gündür ve ùulÿèü’ş-şems  ﻋﻳن ﻣن ﻣﻐرﺑﻬﺎol gündür ki
bunlar eşrÀù-ı sÀèatdür eger sÀ’il sÿ’Àl itse ki ÀftÀb maġribden ùoġmaú nice ola
diseler cevÀb oldur ki resÿl a.s. buyurdı ki her gÀh ki benden bir óadíå (M124b)
rivÀyet eyleseler ol óadiåi Úur’Àna muúÀbele eyleŋ eger muvÀffıú gele úabÿl
idüŋ ve eger muòÀlif gele redd idüŋ dimişdür imdi kelÀm-ı úadím içinde Yÿsuf
a.s. eydür 8 اﻧﻰ رأﻳﺖ اﺣد ﻋﺷر آﻮآﺑﺎ ًﻮاﻟﺸﻣﺲ واﻟﻗﻣر راﻳﺘﻬﻢ ﻟﻰ ﺴﺎﺟدﻳنYaèúÿb te’víl
eyledi ki 9( وﻳﻌﻟﻣك ﻣن ﺘﺄوﻳل اﻻﺤﺎدﻳﺚN79a)  آذﻟﻚ ﻳﺟﺗﺑﻳﻚ رﺑكdidi anuŋçün ki her
gÀh ki ecrÀm-ı semÀví èÀlem-i keşfde göre ki aŋa sücÿd eylerler nicesi ol ola ki
Yÿsufa musaòòar olalar çünki úarındaşları (A124b) ve atası ve anası Yÿsufa
5

24. muúÀbilindedür duòÀn kinÀyetdür Àdem vechinden ki : - H / siyÀh òuùÿùlardan ki : siyÀh
òuùÿù-ı ümmiye muúÀbilinde A
24-26.  ﻋﻟﻳآم ﺑﺎﻟﺴﻮاد اﻻﻋظﻢvech-i Àdemdür bil ki Àdemüŋ vechi sevÀdından aèôam sevÀd yoúdur :A / aèôam : èaôím H, M
26-28.  اﻟﻔﻗر ﺴواد اﻟوﺟﻪ ﻔﻰ اﻟدارﻳنdaòı bu maènÀ üzernedür baèdezÀn ol on dört muókemÀtuŋ aãlı
daòı yididür yidi òuùÿù-ı ümmiye muúÀbilindedür ki óacerü’l-esved anuŋ úÀ’im maúÀmıdur : A
29. óaúÀyıú-ı : - N, M
29-32. iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve kelime-i ……… imdi iy ùÀlib-i Óaú taèÀlÀ bil ki ÀyÀt : - H
32. dimek : - A, H, M / èalÀmet otuz iki : - H ; otuz iki N
33. kelime-i ilÀhídür ki óaøret-i risÀlet a.s.’a yigirmi sekiz kelime geldi : - H
34. yaèní yigirmi sekiz ÀyÀt geldi : - H, N, M / dört ÀyÀt : - H ; dört Àyet N
34-35. daòı úalmış idi ki ol dört kelime-i ilÀhiyye-i Àdemiyyedür mevúÿf idi Faølullahuŋ
ôuhÿrına vaútÀ ki ol baøı ÀyÀt : - H / ol dört kelime-i ilÀhiyye-i Àdemiyyedür : on dört kelime-i
Àdemiyyedür M
36. ôÀhir olsa : - H ; ôuhÿr olsa N
36-43. vücÿd-ı Àdemde bil ki óarem yeri yarıla ................. ecrÀm-ı semÀví èÀlem-i keşfde gör
ki aŋa : - H
41. dimişdür : -A, H, N
44. sücÿd eylerler : - H ; secde eylediler N
45. úarındaşları : - H úardeşleri A/ ve atası ve anası Yÿsufa : -H
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secde eylediler Yÿsuf a.s. eyitdi ki 10هذا ﺗﺄوﻳل رﺆﻳﺎى ﻣن ﻗﺑﻞ ﻗد ﺟﻌﻟﻬﺎ ذﺗﻰ ﺣﻗًﺎ
Yÿsufuŋ düşi iki vechle te’víl olınur imdi ÀftÀb maġribden ùulÿè itmek ve
sücÿd itmek ãÀóib-i kelime-i kemÀlüŋ ôuhÿrıdur ve daòı kÀmil-i ÒudÀ-şinÀsuŋ
zuhÿrıdur ki ÒudÀ-yı taèÀlÀ èÀlem-i keşfde Yÿsufu Yaèúÿba (M125a) ÀftÀb
ãÿretinde gösterdi ve daòı evvel Àdem oġlanlarınuŋ úıblesi MÿsÀ úıblesiydi ki
óayme-i míèÀddur Beytü’l-muúaddesde ol Àdemüŋ namÿdÀrıdur ki maġrib
ùarafındadur ki yüz biŋ ve yigirmi dört biŋ enbiyÀ ÀftÀb ùoġduġı vaúitde ve
ùolanduġı vaúitde yüzlerin maúÀm-ı ôahra eyleyüp perestiş ü sücÿd eylediler ve
daòı resÿl a.s. úavliyle zemín-i óaşr ol olsa gerekdür anuŋçün kim maúÀm-ı
ãadr u ôahr-ı Àdemdür ve daòı mièrÀc gicesi resÿl a.s. maúÀm-ı vechden
maúÀm-ı ãadr u ôahra geldi andan ãoŋra ÀsmÀna vardı ve melÀkÿt-ı semavÀtı
müşÀhede eyledi andan ãoŋra elli namÀz óaøret-i risÀlete (N79b) vÀcib oldı
baèdez taófíf (A125a) bişde úarÀr dutdı (H118a) ve daòı mübÀrek vechini
òayme-i mièÀda eyleyüp secde eyledi pes ol zemín zemín-i òaşr ola ve zemín
úıyÀmet ola anuŋçün ki (M125b) maúÀm-ı ãadr u ôahrdur Àdemdür ièÀde eyledi
ve daòı èahd-nÀmeyi óacerü’l-esvede ıãmarladı ki vech maúÀmdur ki ﻟﻪ ﻋﻳﻧﺎن
11
 ﻳﺑﺻر ﺑﻬﻣﺎ ﻮ ﻟﺴﺎﻦ ٌﻳﻧﻄق ﺑﻬﺎçünki Àdemüŋ ãadrı u ôahrı maúÀmı Beytü’lmuúaddesdür mecmÿè-ı enbyÀnuŋ ùulÿèı maúÀm-ı ôahrdandur èale’l-óuãÿã
Yaèúÿba Yÿsufı ÀftÀb ãÿretinde gösterdi ve MÿsÀ a.s. ve resÿl vesÀ’ír enbiyÀ
a.s. mükÀşefe èÀleminde neyyir-i aèôam ãÿretindedür maúÀm-ı ôahrdan ùulÿè
itmişlerdür pes mecmÿè-ı enbiyÀ andan óaşr olmış olalar insÀn-ı kÀmil sitÀre ve
mÀh u ÀftÀb mertebesindedür 12 رأﻳﺘﻬﻢ ﻟﻰ ﺴﺎﺟدﻳنher gÀh ki şems ü úamer insÀn-ı
kÀmil ola üç yüz altmış derece úaùè eyledi ve yigirmi sekiz menzil-i úamer oldı
eger bir kişi sÿ’Àl itse ve eyitse ki her ne ki atadan ve anadan işitdügi taúlíddür
bu şehÀdet kim (H118b) idersin  اﺷﻬد ان ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﻮاﺷﻬد ان ﻣﺣﻣﺪا ًرﺳول اﷲki dirsin

46-48. secde eylediler Yÿsuf a.s. eyitdi ki  هذا ﺗﺄوﻳل رﺆﻳﺎى ﻣن ﻗﺑﻞ ﻗد ﺟﻌﻟﻬﺎ ذﺗﻰ ﺣﻗًﺎYÿsufuŋ düşi
iki vechle te’víl olınur imdi ÀfitÀb maġribden ùulÿè itmek ve sücÿd itmek : - H
48. ãÀóib-i kelime-i kemÀlüŋ : ãÀóib-i kemÀlüŋ : H, N, M
50. úıblesiydi : úıblesidür A, N, M
52. ùoġduġı : ùoġdıġı H; doàduàı M
53. ùolanduġı : dolanduġı H / eyleyüp : eylemişler ve A, N
54. zemín-i óaşr : zemín A / gerekdür : gerek H, N, M / kim : ki H, N
55. maúÀm-ı ãadr u ôahr-ı Àdemdür : maúÀm-ı ôahr u ãadr-ı Àdemdür N / resÿl a.s. : óaøret-i
risÀlet M
57. oldı : eyledi A, H, M
59. òayme-i mièÀda : òayme-i mièÀdda A, H / ola : olsa N
60. anuŋçün ki maúÀm-ı ãadr u ôahrdur Àdemdür ièÀde eyledi : - A / Àdemdür : -M
61. ve daòı : ve A
61-62. ki  ﻟﻪ ﻋﻳﻧﺎن ﻳﺑﺻر ﺑﻬﺎ ﻮ ﻟﺴﺎﻦٌﻳﻧﻄق ﺑﻬﺎ: - A
62. maúÀmı : -A, H, N
66. óaşr olmış olalar : óaşr olmış ola H ; óaşr itmiş ola N
68. oldı : bilindi N ; buldı M
69. itse : eylese N / ve eyitse : -A,H,N / işitdügi : işitdüŋ M
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bu daòı taúlíddür ki atadan ve anadan işitmişsün ki ezÀnda (N80a) ve úÀmetde
ve (M126a) namÀzda ve teşehhüdde ki dirsin (A125b) meåelÀ Àdem dirsin
Àdem neydügin bilmezsin ki  ﻮﻋﻟﻣك ﻣﺎﻟم13 وﻋﻟﻣﻧﺎﻩ ﻣن ﻟدﻧﺎ ﻋﻟﻣﺎ14ﻋﻟﻢ ﺁدﻢ اﻻﺳﻣﺎﺀ آﻟﻬﺎ
15
 ﺗآن ﺗﻌﻟﻢ ﻮ ﻜﺎن ﻔﺿلاﷲ ﻋﻟﻳﻚ ﻋظﻳﻣًﺎve daòı ol ki Óaú taèÀlÀ kelÀm-ı úadím içinde
yÀd itdi 16 ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺗﺎبdidi 17 ﻗل آﻔﻰ ﺑﺎﷲ ﺑﻳﻧﻰ و ﺑﻳﻧآﻢ ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺗﺎبol kimdür
dise cevÀb oldur ki 18  ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺗﺎبol kimsedür ki şehíd ola Muóammedüŋ
óaú resÿl olduàına şehÀdet ide ve daòı şehíd ol kimsedür ki ümmet-i vasaù ola
19
 ﺟﻌﻟﻧﺎﻜﻢ اﻣﺔ ً ﻮﺳﻃﺎ ً ﻟﺗآوﻧﻮا ﺷﻬداﺀ ﻋﻟﻰ اﻟﻧﺎﺲ ﻮﻳآﻮن اﻟﺮﺴوﻞ ﻋﻟﻳآﻢ ﺸﻬﻳدًاve imdi ümmet-i
vasaù ol kimsedür ki şehÀdet itmekde barmaú úaldırmaú ne maènÀyadur bile ve
daòı ièdÀd-ı rekèÀt-ı namÀzda bile ki niçün on yidi on biş ve on bir oldı bÀvücÿd ki 20( ﺷﻳﻂﺎن ٍرﺟﻳمH119a)  ﺣﻓﻇﻧﺎهﺎ ﻣن ﻜﻞve yaèní bu sırlara ŞeyùÀn vÀúıf
degildür her şey ŞeyùÀndan maófÿødur ve daòı mièrÀc gicesi niçün elli namÀz
farø oldı ve daòı niçün bişde úarÀr itdi bu sırlara ŞeyùÀn (M126b) vÀúıf
degildür be-óükm 21 ﻮ ﺣﻓﻇﻧﺎهﺎ ﻣن ﻜﻞ ﺷﻳﻂﺎن ٍ رﺟﻳمeger sÀ’íl sÿ’Àl itse eyitse ki
çünki Muóammed a.s.  اﻗﻢ اﻟﺻﻠﻮةdan on yidi ve on biş ve on biri fehm eyledi
niçün ôÀhir eylemedi diseler cevÀb (N80b) oldur ki vaútÀ ki şehíd-i óaúíúí gele
beyÀn eyleye (A126a) ki híç kimse anı beyÀn eylememiş ola bileler ki ol
mübeyyendür ki gelmişdür èilm-i dünyÀyı ve èilm-i úıyÀmeti ve èilm-i sÀèatı
ve èilm-i muókemÀt ve èilm-i müteşÀbihÀtı beyÀn eyleye ve bileler ki Óaú
úatından gelmişdür ki tÀ ÀsmÀn èilmin bilmeyince ki altı günde òalú itdi ve
melÀ’ikeleri bilmeyince ki 22 اﻮﻟﻰ اﺟﻧﺣﺔ ٍ ﻣﺛﻧﻰ ﻮﺜﻼﺚ ﻮ رﺑﺎعolduġınuŋ óikmeti
nedür bu óikmetleri bilmeyince 23 ﻔﺎ ﻮﺣﻰ اﻟﻰ ﻋﺑدﻩ ﻣﺎ اوﺣﻰsırrına irişilmez ve daòı
şeyùÀnlara yol virilmez ki bu sırlara ve bu óikmetlere vÀúıf olalar ki mièrÀc
gicesi óaøret-i risÀlet Ádemi evvelki úat gökde niçün (H119b) gördi ve daòı
24
ن
ٍ  ﻳﻮم ﺗﺄﺘﻰ اﻟﺴﻣﺎﺀ ﺑدﺧﺎن ٍ ﻣﺑﻳsırrı nedür ve daòı óaøret-i resÿl a.s. Óaú taèÀlÀ

72. namÀzda : -A, H, N
73. neydügin : nedür A ; neydüġi H
74. ve daòı olki : - A / kelÀm-ı úadím : kelÀm A
75-76. ol kimdür dise cevÀb oldur ki  ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺗﺎب: - A
76. ol kimsedür ki şehíd ola: oldur ki N
76-77. Muóammedüŋ Óaú resÿl olduàına şehÀdet ide : - A, N
78.ً  ﻮﺟﻌﻟﻧﺎﻜﻢ اﻣﺔ ً ﻮﺳﻃﺎ ً ﻟﺗآوﻧﻮا ﺷﻬداﺀ ﻋﻟﻰ اﻟﻧﺎﺲ ﻮﻳآﻮن اﻟﺮﺴوﻞ ﻋﻟﻳآﻢ ﺸﻬﻳدا: - A ; ﻮﺟﻌﻟﻧﺎﻜﻢ اﻣﺔ ً ﻮﺳﻃًﺎ
 ﻟﺗآوﻧﻮا ﺷﻬداﺀ ﻋﻟﻰ اﻟﻧﺎﺲH, M
78. imdi : - A, H, M
82. her şey : her H, N, M/ namÀz : - H , M
83. ve daòı niçün : ve A; ve niçün H / itdi: eyledi N ; dutdı M
83-84. vÀúıf degildür be-óükm : vÀúıf olmadı N, M
84. sÀ’íl sÿ’Àl itse : sÀ’íl sÿ’Àl eylese H ; sÿ’Àl itseler M / eyitse ki : ki N
86. diseler : - N / vaútÀ ki : - H
87. eylememiş ola : eylemedi ki A
89. eyleye : eyler H
90. èilmin : èilmini N / èilmin bilmeyince : èilm gelmeyince M
90-91. altı günde òalú itdi ve melÀ’ikeleri bilmeyince ki : - H
94. óaøret-i risÀlet : - A
95. sırrı nedür : sırrı budur A, H / óaøret-i resÿl . óaøret-i risÀlet a.s. M
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óaøretni emred ãÿretinde niçün gördi (M127a) ve daòı cemíè-i èÀlem niçün
mebèÿå oldı ki 25 ﻮﻣﺎ ارﺴﻟﻧﺎﻚ اﻻرﺣﻣﺔ ً ﻟﻟﻌﺎﻣﻳنoldı óikmeti nedür bu óikmetlere
ŞeyùÀn vÀúıf degildür ve 26 ﺣﻓﻇﻧﺎهﺎ ﻣن ﻜﻞ ﺷﻳﻂﺎن ٍ رﺟﻳمóükmiyle ve èÍsÀ ôuhÿr
itdügi vaút niçün bir dín ve bir meõheb ve bir lisÀn üzerne olalar ve nice olsa
gerek cevÀb oldur ki mecmÿè-ı bení Àdemüŋ ãÿreti Ádem ve ÓavvÀ ãÿretidür
bir dín ve bir meõheb ve bir lisÀn (A126b) üzerne olmaú ol vaút olur ki (N81a)
Àdem òilúati sırrına irişenler ki  ﺧﻣرﺖ ﻂﻳﻧﺔ ٍ ﺁدﻢ ارﺑﻌﻳن ﺻﺑﺎﺣًﺎsırrına irişmiş olalar
ve daòı esmÀ èilmin ki Ádem melÀ’ikelere taèlím eylemişdür evvel esmÀ èílmin
bilmiş olalar ve daòı ehl-i cennet niçün emred ãÿretinde olsa gerek bilmiş
olalar ve daòı esmÀ ve müsemmÀyı bir bilmiş olalar ve mecmÿè kitÀbet-i
ÓudÀyı oúumış olalar ve daòı kendü nefislerini ve òilúatlerini bilmiş olalar ki
nefs-i insÀn ãÿret-i Àdemdür be-óükm ( ﻣن ﺷﺊ اﻻ ﻳﺴﺑﺢ ﺑﺣﻣدﻩ وﻟآنH120a) وان
27
 ﻻ ﻳﻔﻗﻬون ﺘﺴﺑﻳﺣﻬمher kimse ki eşyÀnuŋ tesbíóini bilse ve daòı bu meõkÿrÀtuŋ
sırların ve óikmetlerin bilse ve bir dín ve bir meõheb ve bir lisÀn üzerine olalar
vaútÀ ki bu meõkÿrÀtuŋ sırların ve óikmetlerin bilmese bir dín ve bir (M127b)
lisÀn ve bir meõheb üzerine olmaz zírÀ ki ol bilmeyenler fi’l-óaúíúa Àdem oġlı
olmaz egerçe ãÿretde Àdem ãÿretindedür velíkin maènÀda óayvÀndur اﻮﻟﺋﻚ ﻜﺎﻻ
28
 ﻧﻌﺎﻢ ﺑﻟﻬﻢ اﺿلanlardur 29ﻼ
ً  ﻣﺎ اﺗﺧذاﷲ ﻮﻟﻳﺎ ً ﺟﺎهyaèní Óaú taèÀlÀ cÀhili dost idinmez
dimek olur  اﻟﺟﻬﻞ اﻗرﺐ اﻟﻰ اﻟآﻔر ﻣن ﺑﻳﺎﺾ اﻟﻌﻳن اﻟﻰ ﺴوادهﺎmaènÀsı dimek olur ki
cehÀlet aúrebdür küfre gözüŋ aġınuŋ úarasına yaúın olduġından daòı yaúındur
iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí bil ki cemíè-i evrÀú u eşcÀr u(A127a) óubÿb (N81b)
maãnÿèÀtdur ki ãÀnièe delÀlet eyler ve cemíè mevcÿdÀt hemçünÀn ve on iki ay
30
( ان ﻋﺪﺖ اﻟﺸﻬﻮر ﻋﻧداﷲ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر ﺷﻬرا ً ﻔﻰ ﻜﺗﺎب اﷲH120b) ve on iki burÿc

96. óazretni :-M
97. oldı óikmeti : óikmeti: - A, H, M
99. vaút : vaútin H / olsa : olsalar A
101. ve bir lisÀn : - H, N, M / üzerne : - N
102.  ﺧﻣرﺖ ﻂﻳﻧﺔ ٍ ﺁدﻢ ارﺑﻌﻳن ﺻﺑﺎﺣًﺎsırrına irişmiş olalar : - A
103. esmÀ èílmin : esmÀyı A, H, M
104. olalar : ola A; olur N
105-106. ve daòı esmÀ ve müsemmÀyı bir bilmiş olalar ve mecmÿè kitÀbet-i ÓudÀyı oúumış
olalar : - H ; esmÀyı ve müsemmÀyyı olalar N / ve mecmÿè kitÀbet-i ÓudÀyı oúumış olalar ve
daòı kendü nefislerini ve òilúatlerini bilmiş olalar :-M
108. tesbíóini bilse : tesbíóini nedür bilse H / ve daòı bu : ve A
109. óikmetlerin : óikmetlerini H
109-110. ve bir dín ve bir meõheb ve bir lisÀn üzerine olalar vaútÀ ki bu meõkÿrÀtuŋ sırların ve
óikmetlerin bilmese : -M / olalar : - H
110-111. vaútÀ ki bu meõkÿrÀtuŋ sırların ve óikmetlerin bilmese bir dín ve bir lisÀn ve bir
meõheb üzerine olmaz : - A
111. oġlı : oġlu H
112. ãÿretindedür : -A, H, N
113-114. yaèní Óaú taèÀlÀ cÀhili dost idinmez dimek olur : - A / Óaú taèÀlÀ : Allah taèÀlÀ H, M
/ dimek olur :dimekdür H , M
117. eyler : ider N / hemçünÀn : hemçü A ; hemçünín H
118.  ان ﻋﺪﺖ اﻟﺸﻬﻮر ﻋﻧداﷲ اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬرا ً ﻔﻰ ﻜﺗﺎباﷲ: -A
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 ﻮاﻟﺳﻣﺎﺀ ذاﺖ اﻟﺑرﻮجve üç yüz altmış derece ve yigirmi sekiz menzíl úamer ki
 ﻮاﻟﻗﻣر ﻗدرﻧﺎﻩ ﻤﻧﺎزلve òilúat-i eşyÀ ve mescíd-i aúãÀ ve èÀlem-i òºÀbda ve daòı
ol ki òºÀbda görinür ümmet-i vasaù (M128a) ve òaùù-ı istivÀ ve èarş u kürsi ve
òilúat-i sitte-i eyyÀm ve her ne kim taãavvÿra ve taèaúúula gelür mecmÿè
delÀlet ider ãÀnièe ki ãÀniè ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻋﻟﻢ اﻟآﺗﺎبdur آذﻟك ﻮ ﺟﻌﻟﻧﺎﻜﻢ اﻣﺔ ً ﻮﺳﻃﺎ ً ﻟﺘآﻮﻧﻮا
33
 ﺷﻬداﺀ ﻋﻟﻰ اﻟﻧﺎﺲ ﻮﻳآﻮن اﻟﺮﺴوﻞ ﻋﻟﻳآﻢ ﺸﻬﻳدا ًﺟﻌﻟﻧﺎòiùÀbı maòãÿãdur Faøl-ı YezdÀna
lÀ-şekk-fíh eger bir kişi sÿ’Àl itse kim  ﺟﻌﻟﻧﺎﻜﻢlafô-ı cemèdür bu òiùÀb
cemÀèatedür eger müfred bir kişiye òiùÀb olsa  ﺟﻌﻟﻧﺎﻚdimek gerek idi imdi sen
neden eyidürsin ki bu òiùÀb Faøladur dise cevÀb oldur ki Ádeme ġÀyet
taèôímden ötüri lafô-ı cemè ile òiùÀb itdi nite ki bir kişi taèôím itdügi kişiye
selÀm virse  ﺳﻼﻢ ٌﻋﻟﻳآمdir ve daòı taèôím etdügi kişinüŋ selÀmını (N82a) alsa
 ﻋﻟﻳآم اﻟﺳﻼﻢdir ve haõÀ-miålih imdi taóúíúle ümmet-i vasaù oldur ki vasaùdan
òaber vire ve òaberdÀr ola ve ol şehíd-i (H121a) óaúíúí ola ki ﻮﻳآﻮن اﻟﺮﺴوﻞ ﻋﻟﻳآﻢ
34
 ﺸﻬﻳدًاdelíliyle bil ki şehíd-i (M128b) óaúíúí vardur (A127b) şehíd-i mecÀzí
vardur mecmÿè ümmet-i Muóammed a.s. şehíd-i mecÀzídür Faøl-ı YezdÀn-ı
èazze faølah şehíd-i óaúíúídür ve hem imÀm-ı óaúíúídür ol İbrÀhím a.s. kendü
zamÀnında imÀm-ı óaúíúí idi ki Kaèbeyi binÀ itdi 35 ﻮاذ ﻳرﻔﻊ اﺑراهﻳﻢ اﻟﻗﻮاﻋدve daòı
Mehdí Kaèbeden ôÀhir olsa gerekdür hem İbrÀhím õürriyetinden ôÀhir olsa
gerekdür 36 ﻗﺎﻞ اﻧﻰ ﺟﺎﻋﻟﻚ ﻟﻟﻧﺎﺲ اﻣﺎﻣﺎ ً ﻗﺎل ﻮ ﻤن ﺬرﻳﺗﻰMehdí niçün Kaèbeden ôÀhir
olsa èÍsÀ niçün Beytü’l-maúdisden ôÀhir olsa gerek ﻋﻧد ﻤﻧﺎرﺖ ٍ ﺑﻳﺿﺎﺀ ٍ ﺷرﻖٌ ﻤن
37
 ﺪﻣﺷﻖanuŋçün kim Mehdí evvel şöyle gerekdür kim Kaèbenüŋ óaúíúatine yol
ilete ve Kaèbenüŋ ve daòı Beytü’l-muúúaddesüŋ òudÀvendi neslinden ola tÀ ki
yüzini kendü óaúíúatine dutmış ola her gÀh ki èÍsÀ ôÀhir ola òalÀyıú eyideler
èÍsÀnuŋ òaberin şöyle işitmişdük ki ÀsmÀndan gele bu kişi ÀsmÀndan (M129a)
nice geldi diyeler inkÀr ideler kÀfir olalar imdi iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí vaútÀ ki
32

119.  ﻮاﻟﺳﻣﺎﺀ ذاﺖ اﻟﺑرﻮج: - A
122. mecmÿè : - H, N
124.  ﻮﻳآﻮن اﻟﺮﺴوﻞ ﻋﻟﻳآﻢ ﺸﻬﻳدًا: -H, N, M / ﺟﻌﻟﻧﺎ:-A
126. müfred bir kişiye òiùÀb olsa : müfrede olsa A
128. taèôímden ötüri lafô-ı cemè ile òiùÀb itdi nite ki bir kişi : - H
129. selÀm virse : - A
131. òaber vire ve : - H, N, M / ola ki : oldı H, M
133-134. şehd-i mecÀzí vardur mecmÿè ümmet-i Muóammed s.a. şehíd-i mecÀzídür Faøl-ı
YezdÀn èazze faølah şehíd-i óaúíúídür : - A / èazze faølah : èazze şÀnehu M
135. imÀm-ı óaúíúídür : mü’eõõín-i óaúíúídür A
136. itdi : eyledi H, N, M
136-137. gerekdür … gerekdür : gerek ... gerek : H, N
137.  ﻗﺎﻞ اﻧﻰ ﺟﺎﻋﻟﻚ ﻟﻟﻧﺎﺲ اﻣﺎﻣﺎ ً ﻗﺎل ﻮ ﻤن ﺬرﻳﺗﻰ:ً ﻗﺎﻞ اﻧﻰ ﺟﺎﻋﻟﻚ ﻟﻟﻧﺎﺲ اﻣﺎﻣﺎ ًﻗﺎﻞ اﻧﻰ ﺟﺎﻋﻟﻚ ﻟﻟﻧﺎﺲ اﻣﺎﻣﺎ
 ﻗﺎل ﻮ ﻤن ﺬرﻳﺗﻰ: M
138. ÍsÀ niçün Beytü’l-maúdisden ôÀhir olsa : - H /Beytü’l-maúdisden : beytü’l-muúaddesden
M
139. anuŋçün kim : anuŋçün H ; anuŋçün ki N
140. Beytü’l-muúúaddesüŋ : Beytü’l-muúúaddesin H
141. yüzini : yüzi M
143. nice : niçün A
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145

150
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165

(H121b) şol èilmi ki Muóammed a.s. mièrÀc gicesi (N82b) ÀsmÀndan getürdi
ki ŞeyÀùín anı bilmege yol bulmaz ol èilmi Ádem ve oàlanları bilür ﺁدم ﻔﻣن دﻮﻧﻪ
38
 ﺘﺣﺖ ﻟﻮاﺋﻰ ﻳﻮﻢ اﻟﻗﻳﻣﺔimdi bir kimse ki ol èilmüŋ te’vílin beyÀn ide maèlÿm ola
kim ol kişi ÀsmÀndan geldi ol ki buyurmışdur ki èÍsÀ ÀsmÀndan nüzÿl idecek
iki elleri melÀ’ikelerüŋ úanadlarında ola didi çün ferişte Àdem şekline gele iki
elleri yigirmi sekiz kelimenüŋ miåÀli ola pes muúÀbil ola ol (A128a) úıllar ki
feriştelerüŋ vechindedür bir óisÀbda anlar úanad yirinedür anuŋçün ki úanatda
şaèr vardur ôÀhirÀ imdi óaøret-i risÀlet a.s. Kaèbeden ki maúÀm-ı re’isdür
mescid-i aúãÀya ki maúÀm-ı ôahrdur seyr itdi ﺴﺑﺣﺎن اﻟذى اﺳرى ﺑﻌﻳدﻩ ﻟﻳﻼ ًﻤن اﻟﻣﺳﺟد
39
( اﻟذىM129b)  اﻟﺣرام اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟد اﻻ ﻗﺻﻰandan ãoŋra ÀsmÀn-ı evvelde ki ﻟﻪ ﻣﻗﺎﻟﻳد
40
 اﻟﺴﻣﻮاﺖ واﻻرﺾÁdemi gördi ve daòı ervÀó-ı enbiyÀyı ve ehl-i bihişti ve ehl-i
duzaòı müşÀhede eyledi ve Ádemi (H122a) gördi ki ãaà ùarafına naôar ider
gülerdi ki maşrıúílerdür ve daòı ehl-i bihiştídür ki nÀmelerin ãaà ellerine
almışlar gelürdi ve ãol ùarafına naôar idüp aġlardı ki maġrib ùarafıdur ve
duzahídür ki nÀmelerin ãol ellerine almışlardur ehl-i yemíni görüp gülerdi ehli şimÀli görürdi aġlardı ve daòı (N83a) ol ki buyurmışdur ki Úur’Àn èarşdan
bir defèa ÀsmÀndan dünyÀya nüzÿl itmişdür ol kinÀyetdür Àdemden ve daòı
41
 ﺴﺑﺣﺎن اﻟذى اﺳرىèaúíbince  اﺗﻳﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻟآﺗﺎبdidi şol sebeble didi ki bÀní-i mescidi aúãÀ ol MÿsÀ idi ki òayme-i míèÀdı ol binÀ itdi 42 ﻮﻟﻣن ﺧﺎﻒ ﻣﻗﺎﻢ رﺑﻪ ﺟﻧﺗﺎنki
maúÀm-ı Àdem Beytü’l-muúúaddesdür ve Kaèbedür her (M130a) birisi içün ecr
vardur  ﻣﺻﻟﻳﻪ ﻣﻗﺎﻢ رﺑﻪmaóãÿãdur Àdeme bir cennet maúÀm-ı Kaèbe içündür ve
bir cennet maúÀm-ı Beytü’l-muúúaddes içündür eger bir kişi sÿ’Àl itse ve
eyitse ki (A128b) niçün İbrÀhím evvel yüzini maúÀm-ı veche eyledi Óaú
TaèÀlÀ niçün eyitdi MÿsÀya ki sen yüzüŋi (H122b) maúÀm-ı ãadr u ôahra eyle
niçün didi cevÀb oldur ki tÀ kemÀl-i kitÀbet-i ÒudÀ ôÀhir ola evvel ki İbrÀhím
a.s. yüzin maúÀm-ı veche eyledi ve daòı MÿsÀ ãadr u ôahra èaşere ÀyÀt levóini

144. Muóammed a.s. mièrÀc gicesi : mièrÀc gicesi Muóammed a.s. N / ŞeyÀùín : ŞeyùÀn N
145. Àdem ve oàlanları : Àdem ve Àdem oàlanları N
147. kim : ki H, N, M / nüzÿl : ôuhÿr H / iki : - A
150. vechindedür : yirindedür M/ yirinedür : yirindedür N
152.  اﻟذى: - A, H
154. ve daòı ervÀó-ı enbiyÀyı : ve enbiyÀyı A
155. ãaà ùarafına : ãaàa A
156. gülerdi ki : - A ; görürdi ki N / maşrıúílerdür ve daòı ehl-i bihiştídür : maşrıúíleri ve ehli bihişti görürdi A / nÀmelerin : nÀmeyi H, N, M
157. almışlar gelürdi : almışlardur H, N, M / idüp aġlardı ki : ider A ; iderdi aàlardı M
157-158. maġrib ùarafıdur ve duzahídür : - A
158. nÀmelerin ãol ellerine almışlar : nÀmeyi ãol eline almışlardur H, N, M
158-159. ehl-i yemíni görüp gülerdi ehl-i şimÀli görürdi aġlardı : - A / görüp : gördi H / görürdi
: gördi H
159. èarşdan : - N
163. Kaèbedür : Kaèbe H
165-166. ve eyitse ki : - H, N
167. eyitdi : eyitdi ki N
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170 vech yerine úodı tÀ perestiş tam ola ol õÀt-ı úayyÿm ki mecmÿè semÀvÀt ve
ehl-i semÀvÀt anuŋla úÀ’imdür ol bildi kim mecmÿè bí-iòtiyÀr noúùa-i òÀk
dÀ’iresini seyr iderler anuŋçün kim bir maôhar-ı ÓudÀ gelse gerek idi ve daòı
ol óaúíúat ki ÀsmÀnda ve zemíndedür ôuhÿr-ı èÀlem óÀkden bulsa gerek idi ol
maúÀm Kaèbedür ve Beytü’l-muúúaddesdür ki Àdemüŋ ôuhÿrından öŋdin
175 (M130b) ve daòı 43( ﺟﺎﻋﻞ ٌ ﻔﻰاﻻرﺾ ﺧﻟﻳﻓ ًﺔN83b)  اﻧﻰòiùÀbından öŋdin ki evvel
zamÀna óadd ü èadd ü nihÀyet yoúdur óaøret-i aóadiyyet bilürdi ki semavÀt ve
ehl-i semavÀt ne cihetden noúùa-i óÀki ùavÀf eylerler ve anlar ol seyrden
òaberdÀr degillerdür ve daòı İblís-i laèín òaberdÀr degildür ve daòı (A129a) ne
sebebden merdÿd oldı ve melÀ’ike-i muúarreb daòı (H123a) bilmez ki kime
180 secde eylemek vÀsıùasıyla maúbÿl-i óaøret-i èizzet oldı şöyle ki òaberde
gelmişdür ki Óak teèÀlÀnuŋ niçe biŋ òalúı vardur ki Àdem nedür ve İblís nedür
bilmezler èÀlem-i ervÀòa nüzÿl itmişlerdür ve niçe biŋ melÀ’ike vardur ki
kisvet-i beşeriyyete ve şekl-i insÀna nÀzil olmışlardur imdi bu şekle gelmekden
èilleti-i àayyí Àdemi tanımaúdur velíkin bilmezler eger bir kişi sÿ’Àl itse eyitse
185 ki bu kişi Faølullahdur geldi beyÀn-ı èilm eyler imdi bu kişi Muóammedüŋ ve
èAlínüŋ ve èÍsÀnuŋ óaúíúatin beyÀn ider anlar úadar var mıdur (M131a) yoòsa
anlardan àÀlib midür yoòsa aşaàa mıdur dise cevÀb oldur ki anlardan aşaàa
olan kişi anlaruŋ óaúíúatinden beyÀn idemez ve anlaruŋ óaúíúatine irişemez
bÀ-vücÿd ki ÀsmÀna èurÿc itdügi sırların beyÀn itdi pes bir vechle daòı yÀ
190 anlardan àÀlibter ola yÀòÿd anlaruŋ gibi ola ki Muóammedüŋ ve èAlínüŋ ve
èÍsÀ óaúíúati ola daòı (H123b) mutèÀbaèat lÀzım ve vÀcibdür eger mutèÀbaèat
(N84a) itmeseler vÀcibü’l- (A129b) úatl ola imdi iy müddeèÀ sen eyidürsin ki
Muóammed a.s. bunı bildi ki sırr-ı ãalÀtdur yoòsa bilmedi mi imdi óÀl iki
vechden óÀlí degildür yÀ bildi yÀ bilmedi eger bildi ve èamel anlaruŋ èadedince
195 eyledi bil ki anlaruŋ ululuġı Allah taèÀlÀ úatında ne úadar pÀye olmış ola
èİndallah ne èaôametdür ve eger bilmedi ÓudÀdan melek aŋa vaóí getürdi ki
analaruŋ èadedince èamel it didi bil ki èİndallah ne èaôametdür ve’s-selÀm

170. vech yerine úodı : yüzine úodı A
172. seyr iderler : devr iderler N / anuŋçün kim : anuŋçün ki H, N, M
173. gerek idi : gerek N
178. degillerdür : degildürler N / òaberdÀr degildür ve daòı : degildür M
178-179. İblís-i laèín òaberdÀr degildür ve daòı ne sebebden merdÿd oldı : İblís ne sebebden
merdÿd oldı N
180. òaberde : - H
182. melÀ’ike vardur ki : melÀ’ikeler M
184. èilleti-i àayyí : èillet-i Àbí M
186. ve èÍsÀnuŋ óaúíúatin beyÀn ider anlar úadar var mıdur : óaúíúati midür A, N, M
190-191. ki Muóammedüŋ ve èAlínüŋ ve èÍsÀ óaúíúati ola : - N ; veèÍsÀ : - A ; ve èAlínüŋ :-M
192. itmeseler : itmesen N / ola: olursın N / müddeèÀ : -M
193. yoòsa bilmedi mi imdi : - N, M
193-194. imdi óÀl iki vechden óÀlí degildür : imdi ikiden óÀlí degildür A, H, M
195. anlaruŋ ululuġı Allah taèÀlÀ úatında ne úadar pÀye olmış ola : - A, H, M
*N nüshasının son kısmında 189-194. satırlar arasında yer alan bölümler tekrar edilmiştir.
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اﻟﺑﺎﺐ اﻟراﺑﻊ ﻮاﻟﻌﺷرﻮﻦ ﻔﻰ ﻜﻳﻔﻳﻪ اﻟﻣﻬدى
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
 ﻮاﻟﻣﻬدى ﻣن ﻋﺘرﺗﻰ ﻣن اوﻻد ﻔﺎﻂﻣﺔ2 ﻻ ﻣﻬدى اﻻ ﻋﻳﺳﻰ اﺑن ﻣرﻳﻢikisi daòi rÀstdur ve daòı
eyitmişlerdür (M131b) ki Mehdí otuz üç yaşında olsa gerek şol cihetden ki
ً ( ﻮﺗآﻟم اﻟﻧﺎﺲ ﻔﻰ اﻟﻣﻬد ﻮﻜﻬN84b) eyitmişlerdür
óaøret-i èizzet èÍsÀ bÀbında buyurdı 3ﻼ
ki kehl otuz üç yaş ola anuŋ èömri imdi hiç şekk yoúdur ki èilmüŋ ôuhÿrı
vaútinde Faølullah èazze faølah u èaôimü’ş-şÀne otuz üç yaşında idi pes (H124a)
murÀd oldur ki Mehdí (A130a) civÀn u tÀze ola ve siyÀh maóasín ola şöyle ki
bir aġ úılı olmaya ﻗﺎ ل ﻋﻢ ﻳدﺧﻞ اهل اﻟﺟﻧﺔ ﺟردٌ ﻮﻣردٌ ﺒﻴﺿﺎﺀٌ ﻮﺟﻌد ﻣآﺣﻟﻳن ﻋﻳﻧﺎﻩ اﺑﻧﺎﺀ
4
 ﺛﻟﺛﺔ ﻮﺛﻟﺛونpencÀh óurÿf ve noúùa ki elli èilmdür vaútÀ ki on yedisi gitse otuz üç
úalur èÍsÀ ki kehl ola didügi èibÀretdür otuz üç yaşından pes Mehdí oldur ki
muúaùùaèÀt sırrını beyÀn eyleye Àdemde ve daòı ol vaút ki zamÀn-ı óurÿfa irişe
ol vaút Mehdí zamÀnı ola  اذا ﺑﻟﻎ اﻠزﻣﺎﻦ ﻋﻟﻰ ﺣرﻮﻒ ٍ ﺑﺳماﷲ ﻓﻬواﻠﻣﻬدى ﻗﺎﻣًﺎbaède
emirü’l-mü’minín èAlí kerremallah-ı vechehu eydür ki 5 آﻬﻳﻌﺺpes maèlÿm oldı
ki ismdür ki óurÿf-ı nidÀ dÀòil oldı 6 اﻗرا ﺑﺎ ﺳﻢ رﺑﻚyaèní yÀ Muóammed oúı
(M132a) rabbinüŋ ismin yaèní  آﻬﻳﻌﺺve 7 ن ﻮاﻠﻗﻟﻢ ﻮﻣﺎ ﻳﺴﻂرﻮنve bunuŋ emåÀli
óurÿf-ı muúaùùaèÀtdan mecmÿè esmÀdur ki óarf-i nidÀ esmÀya (N85a) dÀòil olur
óurÿfa dÀòil olmaz yaèní ol ism-i ÓudÀyı oúı anuŋçün (H124b) kim ismden yol
müsemmÀya varur ki müsemmÀ (A130b) Faølullahdur pes maèlÿm oldı ki
 آﻬﻳﻌﺺol kimsenüŋ ismidür ki esmÀyı kendü vücÿdında beyÀn eyledi ki ﻋﻟﻢ ﺁدﻢ
8
 اﻻﺳﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎotuz iki kelimedür 9 اﻗرا ﺑﺎ ﺳﻢ رﺑﻚyaèní oúı ol ÓudÀnuŋ ismini ki
insÀn úan u èalaú mertebesinde ôuhÿra getürdi kendü ismine maôhar eyledi
baèdezÀn buyurdı ki 10 ﻮرﺑﻚ اﻻآرﻢ اﻟذى ﻋﻟم ﺑﺎﻟﻗﻟﻢkendü ãıfatın beyÀŋ eyler
òaùùÀ taèlím eylemekle úalem sebebiyle lÀ-cerm ol úalemle úısm ider ki ﻮاﻟﻗﻟﻢ وﻣﺎ
11
ن
ٍ  ﻳﺳﻂرون ﻣﺎاﻧﺖ ﺒﻧﻌﻣﺔ رﺑك ﺒﻣﺟﻧﻮyaènì mecnÿn şÀnında degildür ki kelime ve kelÀm
ve úalem ve muãóaf-ı óayÀt sırrına irişe yaèní mecnÿn (M132b) elli óarf ve
noúùa sırrına irişmez ki nièmet-i ilÀhìdür ki zÀ’il olmaz mecnÿn mestÿr
maènÀsınadur ki nÿn ellidür elli èilmi úalem ôuhÿra getürdi çün óaúíúat ile
ãÿret-i insÀn isminüŋ ve kelimenüŋ èilmidür ismi dükeli Àdemüŋ vechì òuùÿùınuŋ
èadedince úodı evvel ki óaøret-i risÀlete Úur’Àn geldi ãüver-i iúrÀ geldi yitmiş

5. bÀbında : óaúúında N
7. èazze faølah u èaôimü’ş-şÀne :èazze şÀne A, H
9. aġ úılı : aú úılı M
9-10.  اﺑﻧﺎﺀ ﺛﻟﺛﺔ ﻮﺛﻟﺛون: - A, H, M
10. elli èilmdür : ellidür H ; elli èameldür M / gitse : alasın N
15. óurÿf-ı nidÀ : óarf-i nidÀ M
16. emåÀli : miåÀli N
17. óarf-i nidÀ : óurÿf M
19. Faølullahdur : Faøldur M
22. úan u èalaú : èalaúa ve úan N / mertebesinde ôuhÿra : mertebesinden A, H, M
25. mecnÿn : - H
26. ve úalem : - N
30. ãüver-i iúrÀ geldi : - H
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(H125a) iki kelimedür yirmi sekiz kelimenüŋ (N85b) esmÀsı èadedince (A131a)
dür ki ièlÀmı vech-i Àdemdür ve vech-i Muóammeddür ki vech-i Àdem
Kaèbedendür elbette namÀzda ol ùarafa teveccüh gerekdür ki vech-i Àdemüŋ
miåÀlidür ol vechinüŋ ièlÀmı èadedince úıyÀmdur ve úırÀtdur ve rükÿèdur ve
35 sücÿddur mecmÿè erkÀn-ı ãalÀt vech-i Àdemüŋ ièlÀmı èadedincedür pes maèlÿm
oldı ki mecmÿè-ı Àlem vücÿda geldügine èillet-i ġÀyyí ôuhÿr-ı Àdemdür
 ذواﻟﻔﺿل اﻟﻌظﻳم12ذﻟك ﻓﺿل اﷲ ﻳؤﺗﻳﻪ ﻤﻦ ﻳﺷﺎﺀ ﻮاﷲ

35. vech-i Àdemüŋ ièlÀmı : vech-i Àdem A
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1

el-bÀbü’l-òÀmis ve’l-èışrÿn (M133a) fí zamÀni’l-Mehdí ve’l-Mesíh izÀ belaàa’zzamÀni èalÀ óurÿfi bismillah fe’l-Mehdí úÀ’imen
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
iy ùÀlib-i esrÀr-ı kelime-i ilÀhí eger bir kişi sÿ’Àl itse zamÀn-ı óurÿfa irişmek ne
5 maènÀdur dise sen cevÀb vir ki cemíè úurÿnuŋ ve zamÀnuŋ ve şuhÿruŋ ve
senenüŋ aãlı yidi günle gicedür her gün ile gicesi yigirmi dört sÀèatdür yidi kez
yigirmi dört altı kez yigirmi sekiz sÀèat olur baèdezÀn mecmÿè-ı maòlÿúÀt
(H125b) altı cihet içinde maódÿddur  ﺗﻟك ﺣﺪﻮد اﷲoldur imdi bu altı kez yigirmi
sekiz taúsím (A131b) eyle altı cihÀta pes yemínden yigirmi sekiz sÀèat yigirmi
10 sekiz kelime-i Muóammediyye muúÀbilinde oldı ki vechullahdur seyyÀreden
daòı yigirmi sekiz sÀèat (N86a) yigirmi sekiz kelime-i Muóammediyye
muúÀbilinde oldı ki vechullahdur  ﻮآذاﻟك اﻟﺑﺎﻗﻰ ﻋﻟﻰ هذا اﻟﻗﻳﺎﺲ اﻳﻧﻣﺎ ﺗﻮﻟﻮ اﻔﺛﻢvechullah
sırrı budur 1 ﻮﻟﻗد اﺗﻳﻧﺎﻚ ﺴﺑﻌﺎ ًﻤﻦ اﻟﻣﺛﺎﻧﻰ ﻮاﻟﻗرأن اﻟﻌظﻳﻢsırrı budur imdi iy ùÀlib-i
(M133b) Óaú taèÀlÀ bil ki esrÀr-ı zamÀn-ı óurÿfa irişmek bu sırlaruŋ ve bu
15 beyÀnlaruŋ ôuhÿrından kinÀyetdür

4. esrÀr-ı kelime-i ilÀhí : esrÀr-ı ilÀhí H / sÿ’Àl itse : sÿ’Àl eylese H
5. dise sen : - N / ve zamÀnuŋ : - H,N
6. gün ile gicesi : gün ile gice N
7. baèdezÀn : - N
8. oldur : - A ; olur N / imdi :-A
9. taúsím : úısmet N
11-12. yigirmi sekiz sÀèat yigirmi sekiz kelime-i Muóammediyye muúÀbilinde oldı ki
vechullahdur : - A / muúÀbilinde oldı ki : muúÀbilindedür ki M
12.  ﻋﻟﻰ هذا اﻟﻗﻳﺎﺲ: -M
13-14. imdi :-H / iy ùÀlib-i Óaú taèÀlÀ : iy ùÀlib A, N / bil ki :-N
14. esrÀr-ı zamÀn-ı óurÿfa : zamÀn-ı óurÿfa A, H, M
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15/ Hicr : 87.
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1
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15

20

25

el-BÀbu’s-sÀdis ve’l-èışrÿn fí óaúíúÀti el-yevmü’l-leõí yahrucü’l-Mehdí ve
yekÿnü’n-nÀsu èinde òurÿcihi èalÀ díni’n-vÀóidin ve èalÀ milletin vÀóidin ve
yü’minÿne ehlü’l-kitÀbi küllühu kemÀ úÀlallahu taèÀlÀ
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
 وان ﻣن اهل اﻟآﺘﺎﺐ ﻻ ﻟﻳؤﻣﻧن ﺑﻪ ﻗﺑﻞ ﻣوﺗﻪeger sÀ’il sÿ’Àl itse 2 ﻤن ﻋﻧدﻩ ﻋﻠم اﻟآﺘﺎﺐdan
eyitseler ki Muóammed-i ãÀdıú a.s. eyitdi ki çün èÍsÀ gele mecmÿè-ı edyÀn bir
dín bir meõheb ve bir millet ola didi (H126a) ve daòı cemíè-i ehl-i kitÀb aŋa
ímÀn getüre didi imdi bil ki ehli’l-kitÀb bir kimesneden èibÀretdür ki kütüb-i
ÀsmÀniyye iètiúÀd itmiş ola pes bu maènÀlar nice ola ve daòı tevóídde (A132a)
ve maèrifetullahda ve òilúat-i eşyÀda iótilÀfÀt nice mürtefiè ola ve daòı nice
úapudan gele cevÀb oldur ki òilúat-i Àdemden ki ( اﷲ ﺗﻌﻟﻰ ﺁدم ﻋﻟﻰM134a) ﺧﻟﻖ
3
 ﺻﻮرﺗﻪdükeli Àdem oġlanları bu òilúat (N86b) üzernedür ve daòı Àdemüŋ
èaôameti üzerne ve dín ü millet üzernedür ve daòı Ádemüŋ mescÿdiyyeti üzerne
ve Ádemüŋ melÀ’ikelere taèlím-i esmÀ itdügine ve daòı Ádem ve ÓavvÀ ata ve
ana olduġına cemíè ehli’l-kitÀb bu mecmÿèına úÀ’illerdür ve mecmÿè óÿyı ve
èÀdeti ve ãÿreti ve melbÿsı ve me’kÿlı ve mecmÿè Àdem vaøèdur mecmÿè-ı
luġÀtüŋ aãlı bi’l-ittifÀú Àdem luġÀtidür ve her kimse ki cennete gire evvel Àdem
ãÿretinde gire ki 4 ﻂﻮﻟﻪ ﺳﺘﻮن ذراﻋﺎ ً ﻔﻰ اﻟﺳﻣﺎﺀniçün altmış arş didi ehli’l-kitÀb bunı
bilür ve daòı ehli’l-kitÀb úÀ’il ve muèarrefdür ki felekü’l-burÿc on iki burcdur
ki (H126b) 5 ان ﻋدﺖ اﻟﺷﻬور ﻋﻧداﷲ ﷲا بﺎﺘآ ﻰﻔ اًرﻬﺷ رﺷﻋ ﺎﻧﺛاkitÀb-ı levó-i maófÿôdur
ki Àdemdür ehli’l-kitÀb buŋa úÀ’ildür ve daòı her bir burc otuz (A132b)
derecedür üç yüz altmış derece olur (M134b) ehli’l-kitÀb buŋa úÀ’ildür ve daòı
Àdemüŋ üç yüz altmış pÀre üstüòºÀnı vardur ki meãÀbíóde gelmişdür ki altı kez
altmış olur pes altı kez yigirmi sekiz ve altı kez otuz iki olur ehli’l-kitÀb olan
buŋa úÀ’ildür baèdezÀn bu üç yüz altmış derecenüŋ her derecesi altmış daúíúa

5. eger sÀ’il sÿ’Àl itse : eger sÿ’Àl itseler A,H
6-7. bir dín : - A
7. bir millet ola didi : bir millet ola A
8. kimesneden : kimseden A, H, M
12. dükeli : küllí M
13. ve dín ü millet üzerne : - H, N / ve daòı Àdemüŋ mescÿdiyyeti üzerne : - H
15. úÀ’illerdür : úÀ’ildür N
18. gire ki: ola A
21. her bir burc : her birisi A ; her bir burcı H, M
24. oyuz iki olur : otuz iki oldı H
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olur pes yigirmi bir biŋ altı yüz daúíúa olur ve daòı her daúíúası altmış
åÀniyedür sekiz kez yüz biŋ daòı (N87a) ùoúsan altı biŋ åÀniye olur ve her
åÀniyesi altmış åÀliåedür ve her åÀliåesi altmış rÀbièadur ve her rÀbièası altmış
òÀmisedür tÀ èÀşere varınca böyledür ve daòı mÀh vaútÀ ki yigirmi ùoúuzda
görinse yigirmi ùoúuz kelime-i ilÀhí muúÀbilinde vÀúiè olur ehli’l-kitÀb olan
buŋa úÀ’ildür ve daòı her hefte èibÀretdür (H127a) yidi günden her gün ile gice
yigirmi dört sÀèatdür yidi günüŋ sÀèati altı kez yigirmi sekiz sÀèat olur ان اﷲ ﻋﻧدﻩ
6
 ﻔﺎﻧﻣﺎ ﻋﻟﻳك اﻟﺑﻼغ ﻮﻋﻟﻳﻧﺎ اﻟﺣﺳﺎب7( اﻟﺴﺎﻋﺖM135a)  ﻋﻟﻢbu óisÀb-ı Àdem ki
òalífetullahdur 8 اﻧﻰ ﺠﺎﻋﻞ ٌ ﻔﻰاﻻرﺾ ﺧﻟﻳﻓﺔóisÀb itdi ve Ádemden oġlanlarına irişdi
mecmÿè ehli’l-kitÀb ki Àdem oàlanlarıdur bu óisÀba úÀ’illerdür ve daòı yıl on iki
aydur ve ay otuz gündür ve otuz gicedür üç yüz altmış gün üç yüz altmış gice
olur her üç yüz altmış altı kez yigirmi sekiz ve altı kez otuz ikiye maósÿbdur
ehli’l-kitÀb olan bu (A133a) ŋa úÀ’ildür ve her gün on iki sÀèatdür ve her gice
on iki sÀèatdur pes otuz kez on iki sÀèat gündüzdür ve otuz kez on iki sÀèat
gicedür pes altmış kez on iki sÀèat olur pes otuz gün ile gicenüŋ sÀèati on iki kez
yigirmi sekiz ve on iki kez otuz iki sÀèat olur 9( ان اﷲ ﻋﻧدﻩ ﻋﻟﻢ اﻟﺴﺎﻋﺖN87b) sırrı
budur imdi ehli’l-kitÀb olan bu óisÀb üzerne úÀ’ildür (M135b) ve daòı òilúat-i
ÀsmÀn u zemín altı günde òalú olındı 10( ﻔﻰ ﺴﺗﺔ اﻳﺎمH127b) ﺧﻟﻖ اﻟﺳﻣواﺖ ﻮاﻻرﺾ
imdi iy ùÀlib bu altı günüŋ sÀèati dört kez yigirmi sekiz ve bir kez otuz iki sÀèat
olur ki 11 ان اﷲ ﻋﻧدﻩ ﻋﻟﻢ اﻟﺴﺎﻋﺖbaèdezÀn yidinci gün èarş yaradıldı yaèní altı biŋ yıl
geçdi yidinci biŋ yıl ki devr-i úamerdür ki cumèa gündür Ádemüŋ ôuhÿrı cumèa
günidür ki Ádem Faøldan kinÀyetdür ki Faøl-ı YezdÀn cumèa güni ôuhÿr itdi
èarş yidinci gün yaradıldı didüklerinüŋ maènÀsı budur èarş Faøldan kinÀyetdür
ki òilúat-i Ádem yidinci gündür ki ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻣرﺖ طﻳﻧﺖ ﺁدم ﺑﻳدى ارﺑﻌﻳن ﺼﺑﺎﺣﺎ

27. åÀniyedür : åÀniye olur N / ùoúsan : doúsan M / sekiz kez yüz biŋ daòı ùoúsan altı biŋ åÀniye
olur : - A
28. åÀliåedür : åÀliåe olur N / rÀbièadur : rÀbièa olur N
29. òÀmisedür : òÀmise olur N / böyledür : böyle olur N
31. úÀ’ildür : úÀ’illerdür M
35. Àdem oàlanlarıdur : bení Àdemdür A
38. ehli’l-kitÀb olan buŋa úÀ’ildür ve her gün on iki sÀèatdür : -H
38-39. her gice on iki sÀèatdur : - A
39. otuz ... otuz : altmış ... altmış A
40. pes altmış kez on iki sÀèat olur : - N / altmış : otuz M / otuz : altmış A
40-41. on iki kez yigirmi sekiz ve : - A
41-42. sırrı budur : - H, N, M
42. óisÀb üzerine úÀ’ildür : óisÀba úÀ’ildür A, N
43. olındı : oldı A, H / ﻮاﻻرﺾ: -M
44. iy ùÀlib : - A, H, M / sÀèat olur : olur A, H
46. geçdi yedinci biŋ yıl : - A / devr-i úamerdür ki : - N
46-47. Ádemüŋ ôuhÿrı cumèa günidür : Ádem ôuhÿrıdur N
47. Faøl-ı YezdÀn : Faøl M
48. didüklerinüŋ : didüginüŋ N / Faøldan : Ádemden M

219

50

55

60

65

70

75

yed-i úudret kinÀyetdür yigirmi sekiz ve otuz iki kelimeden baèdezÀn úırú gün
ile gicenüŋ sÀèati on altı kez yigirmi sekiz ve on altı kez otuz iki sÀèatdür
12
 ان اﷲ ﻋﻧدﻩ ﻋﻟﻢ اﻟﺴﺎﻋﺖmaúãÿd bundan vech-i Àdem (A133b) müşÀhede
olınmaúdur imdi Ádemüŋ a.s. òilúati ve ÀsmÀnuŋ òilúati (M136a) ve kitÀbeti
vech-i Ádemdür şöyle úısmet olmışdur yigirmi sekiz ve otuz iki tevóídden ötüri
ki  ﻻ ﺗﺳﺑﻮ اﻟدهر ﻔﺎن اﻟدهرbir vechle daòı (H128a) 13 ﻻ ﺗﺳﺑﻮ اﻟدهر ﻔﺎن اﷲ هﻮ اﻟدهرbir
vechle daòı 14 ﻳﻮم ﺗﺑدﻞ اﻻرﺾ ﻏﻳر اﻻرﺾpes mecmÿè-ı bení Àdeme farø ve
lÀzımdur ki kendünüŋ peyker-i vaøèın (N88a) bile ve ãÿret-i vaøèın ve kendünüŋ
mekÀn-ı vaøèın ve vÀøıèí daòı bile ve zamÀn ki ôarf vÀúiè olmışdur vaøèını bile
ve daòı kendünüŋ aãl-ı òilúati ki ümmi şeklidür bunları bilmege saèy ve gÿşiş
ide 15 اﻧﺎﺀ اﻟﻟﻳﻞ ﻮاﻂرا ﻒ اﻟﻧﻬﺎرbunları bilmege ve fehm ü idrÀk eylemege cehd ide
ki 16 ﻮاﻟذﻳن ﺟﺎهدﻮا ﻔﻳﻧﺎ ﻠﻧﻬﺪﻳﻧﻬﻢ ﺴﺑﻟﻧﺎzinhÀr cehd eyle tÀ ki 17ﻣن ﻋرﻒ ﻧﻓﺴﻪ ﻓﻗد ﻋرﻒ رﺑﻪ
óÀãıl ola bu maúÀmda nefs rÿó maènÀsınadur bu òilúat bozulmadın ve bu ãÿreti
yire bıraúmadan çÀre eyle kendü nefsüŋe ve illÀ eger bu meõkÿrÀtın sırların ve
óikmetlerin bilmese ŞeyùÀna mütÀbèat (M136b) itmiş ola zírÀ ki ŞeyùÀn bu
sırlara vÀúıf degildür 18 ﻣﺎ اﺸﻬدﺗﻬم ﺧﻟﻖ اﻟﺳﻣواﺖ ﻮاﻻرﺾ ﻮﻻ ﺧﻟﻖ اﻧﻓﺴﻬﻢŞeyùÀn øıdd-ı
Ádemdür ki (H128b) Ádeme (A134a) secde eylememişdür çün bu maènÀ
muúarrer oldı ki ãalÀt ve úıble ve õibh ü sefk-i dimÀ bileler ki niçün eylerler ve
eger iòtilÀf ehl-i zamÀn ortasından mürtefiè olsa muúarrer ola kim mecmÿè-ı
eşyÀnuŋ taúsími ve daòı icrÀm-ı semavÀtuŋ taúsími vech-i Àdemüŋ òilúati
üzerne muúarrer olmışdur taúsím-i zamÀn ve taúsím-i saèÀt Àdem taúsími
üzernedür be-cihet-i tevóíd imdi çün Mesíó diler ki iòtilÀfı ehl-i zamÀn
ortasından refè ide elbetde aŋa (N88b) gerekdür ki òilúate gele ve ãÿret-i Àdeme
ve maènÀ-yı Àdeme gele ki 19 ﻮ ﻋﻟﻢ ﺁدﻢ اﻻﺴﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎÁdemüŋ òilÀfetine ve
melÀ’ikenüŋ sücÿdına ve ümmü’l-úurÀ maènÀsına gele ve Beytü’l-muúúaddes
maènÀsına ve ãalÀt ve vuøÿ ve hefte ve sÀl u mÀh ve eşyÀ maènÀsına gelmek

50. yed-i úudret : bu daòı A
51. on altı : on iki A / on altı : on iki A / sÀèatdür : olur H
52.  ان اﷲ ﻋﻧدﻩ ﻋﻟﻢ اﻟﺴﺎﻋﺖ: -N
54. yigirmi sekiz ve otuz iki : - A
55. bir vechle daòı : ve fí-rivÀyet-i Àòir H, M
57-58. ve kendünüŋ mekÀn-ı vaøèın : - N
58. ve zamÀn ki ôarf vÀúiè olmışdur vaøèını bile : - N
61. tÀ ki : ki N
62. nefs rÿó : rÿó nefs N
64. ola : olur N
67. eylerler : eylediler A ; eyler H
72. refè ide : vÀúiè ide N
73.  ﻋﻟﻢ ﺁدﻢ اﻻﺴﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎ: -A
74. Beytü’l-muúúaddes maènÀsına : Beytü’l-muúúaddes A
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gerek (M137a) tÀ ki iòtilÀf ortadan mürtefiè ola ve eger bu meõkÿrÀtuŋ
maènÀsına gelmeseler iòtilÀf ortadan mürtefiè olmaz imdi iy muóaúiú-i
munãıfÀne bí-taèããub naôar eyle ki bu èilmüŋ sırrı müştemildür ezel ebed
óaúÀyıúına hiç kimse emr-i ilÀhi olmayınca bu èilme (A134b) yol (H129a)
80 bulmaz ve daòı hiç kimse óaøret-i aóadiyyetden merdÿd olmayınca bu èilme
münkir olmaz zírÀ ki èilmullahdur lÀ-şekk-fíh ve hem Àdemi beyÀn ider her kim
Àdem èilmine münkir olsa ve úÀ’il olmasa ol Àdeme münkir olmış olur lÀ-cerm
Àdeme secde itmeyen ŞeyùÀndan olur 20 اﺑﻰ ﻮاﺳﺗآﺑر ﻮﻜﺎن ﻣن اﻟآﺎﻓرﻳنúabilinden
olur ve daòı Óaú taèÀlÀ Àdeme óitÀb eyler eydür iy Àdem yaèní iy şol kimse ki
85 Àdem ve óavvÀ ãÿretindedür ki 21 ﺧﻟﻖاﷲ ﺗﻌﻟﻰ ﺁدم ﻋﻟﻰ ﺻﻮرﺗﻪve daòı úaçan ki
cennete giresin Àdem ãÿretinde giresin ki Ádem mecmÿè-ı melÀ’ikelerüŋ
mescÿdıdur Óaú taèÀlÀ eydür Àdeme ululuġı ve èaôameti ben virdüm (N89a) dir
(M137b) Àdemüŋ èaôametin Muóammed a.s. bildi be-óükm ﻓﻃرﺖ اﷲ اﻟﺗﻰ ﻓﻄر
22
 اﻟﻧﺎﺲ ﻋﻟﻳﻬﺎÁdem mescÿd-ı melÀ’ikedür ve daòı eydür èilmi Àdeme gönderdüm
90 dir ve daòı esmÀ èilmin ben Ádeme taèlím eyledüm dir ki ol esmÀ èadedince
vechini Àdemüŋ cebhesi mevøièine eyleyüp secde ve perestiş buyurdım dir ve
Muóammed a.s. ol kimsedür ki atasınuŋ ve anasınuŋ úudretini ve èaôamatini
(H129b) ve rıfèatını ki Ádem ile ÓavvÀdur şöyle bildi FÀtióatü’l-kitÀb namÀzda
yigirmi sekiz kez anuŋçün oúımaú gerekdür ki vech-i Àdemüŋ òuùÿùı
95 èadedincedür ki her (A135a) maènası ki el-óamd sÿresinde vardur bir kelimede
daòı hemÀn manÀ mevcÿddur 23 ﻔﺎﻗرأ ﻣﺎﺗﻳﺳر ﻤن اﻟﻗرأنher Àyet ki evvelÀ cemíè-i
Úur’Ànda ve nÀsuòdan ve mensÿòdan ve vaèd ve vaèídden ve bunuŋ emåÀlí her
kelimenüŋ èadedince oúımaú gerekdür ki her maènÀ ki bir Àyetde mevcÿddur bir
kelimede hemÀn maènÀ mevcÿddur óÀl budur ki şol vaúitde ki kÀfir kelime-i
100 tevóíd ider ve barmaú úaldırur (M138a) andan ãoŋra

77. gelmeseler : gelmese N / iòtilÀf ortadan : - A
82. münkir olsa ve úÀ’il olmasa : münkir ve úÀ’il olmasa H ; münkir ola ve úÀ’il olmaya N
83. itmeyen : etmeyen A,H / ŞeyùÀndan : ŞeyÀùínden H
84. olur : ola H, M
85. úaçan : -M
85-87. ki  ﺧﻟﻖاﷲ ﺗﻌﻟﻰ ﺁدم ﻋﻟﻰ ﺻﻮرﺗﻪve daòı úaçan ki cennete giresin Àdem ãÿretinde giresin ki
Ádem mecmÿè melÀ’ikelerüŋ mescÿdıdur Óaú taèÀlÀ : -A
88. Àdemüŋ èaôamatin Muóammed a.s. bildi : bunı Muóammed a.s. bildi H, N, M
89. Ádem mescÿd-ı melÀ’ikedür : -H, N, M / ve daòı eydür èilmi Àdem gönderdim dir :- N ;
èilmi Àdeme getürdim dir M
90-91. ki ol esmÀ èadedince vechini Àdemüŋ cebhesi mevøièine eyleyüp secde ve perestiş : ve
vechi òuùÿùı èadedince perestiş ben A
92. úudretini : úadrini M
95. èadedincedür : èadedince ki H
96. daòı : - N /  ﻔﺎﻗرأ ﻣﺎﺗﻳﺳر ﻤن اﻟﻗرأن: -A / her Àyet : -N
99. hemÀn maènÀ mevcÿddur : hemÀn mevcÿddur H
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105

110

115

120

125

İslÀmuŋ bÀúí erkÀnın yirine getürmekde kelime-i اﺸﻬد ان ﻻاﻟﻪ اﻻاﷲ ﻮاﺷﻬد ان ﻣﺣﻣد
 رﺳوﻞاﷲdimek iótiyÀc degildür meåelÀ óac eylemekde ve ãavm itdügi vaútde ve
zekÿt çıúarduġı vaútde ve èaúd-i nikÀó vaútinde bu kelme-i tevóídi dimek ol
vaútlerde iótiyÀc degildür illÀ namÀz vaútinde ve ezÀn vaútinde ve iúÀme
vaútinde elbette (N89b) dimek gerekdür ve barmaġ ile işÀret (H130a) itmek
gerekdür imdi bilmek gerekdür ki namÀzı edÀ itmekde kelime-i şehÀdet dimek
ve barmaú úaldırmaú niçün bilmek gerekdür ve bu şehÀdet kelimesin dimek ve
bir barmaġın úaldımaú ezÀnda ve namÀzda ve teşehhüdde mÀmÿrdur ki elbetde
dimek gerekdür ve daòı peyġamber a.s. mÀmÿrdur ki òalúı úatl eyleye ki tÀ bu
şehÀdet-i óaúíúí óÀãıl úılalar tÀ şehíd-i óakíúí ki èilm anuŋ úatındadur Allah
emriyle gele eõÀnda ve úÀmetde (M138b) ve namÀzda teşehhüdde şehÀdet-i
óaúíúí bí-taúlíd dimek ve Óaúúuŋ vaódÀniyyetine ve resÿlüŋ óaú risÀletine
şehÀdet-i óaúíúí ide anuŋçün kim vaútÀ ki Muóammedüŋ pÀk-i ãadrı inşirÀó oldı
be-óükm 24 اﻟﻢ ﻧﺷرح ﻟﻚ ﺼﺪرﻚCebrÀ’il anı ÀsmÀna iletdi ve úapu açmaú ùalebin
itdi ve enbiyÀdan geçdi ve sidretü’l-müntehÀya irişdi ve CebrÀ’ilden geçdi ve
úÀbe-i úavseyn evednÀya irişdi ve daòı 25 ﻔﺎﻮﺣﻰ اﻟﻰ ﻋﺑدﻩ ﻤﺎ اﻮﺣﻰòiùÀbın işitdi ve
elli (H130b) namÀz vÀcib eyledi ve ùaleb-i taófíf eyledi baède on yidi ve on biş
ve on bir oldı ve daòı bu esmÀ sebebi ile Ádem a.s. mescÿd-ı melÀ’ike oldı ve
muèallim-i melÀ’ike oldı ve mecmÿè otuz iki kelime-i ilÀhí kendü õÀtında bir
kelime oldı anuŋçün kim perestiş ve èibÀdet itmek anuŋ èadedince úılındı ki
Óaúúuŋ ãıfÀt-ı úadímidür vaútÀ ki tÀlib-i sÀlik ol otuz iki kelimenüŋ sırrına
(A135b) ve óaúíúatine iri (M139a)şmese kelime-i  اﺸﻬد ان ﻻاﻟﻪ اﻻاﷲdimez ve daòı
Allah taèÀlÀ óaøretini mecmÿè-ı eşyÀda müşÀhede idemez çünki bu namÀzuŋ
óaúíúatine ve sırrına irişmese ki ÀsmÀndan gelmişdür ki ŞeyÀùíne yol
virilmemişdür ki  اﺴﻤﺎع ﻜﻼم ﻣﻸ اﻋﻟﻰeyleye be-óükm

103. çıúarduġı : çıkardugı H
103-104. dimek ol vaúitlerde : dimek bu vaúitlerde H ; ol vaúitlerde dimek N
104-105. namÀz vaútinde ve ezÀn vaútinde ve iúÀme vaútinde elbette : namÀzda ve úÀmetde ve
ezÀnda A
105. barmaġ : barmaú H
106-107. imdi bilmek gerekdür ki namÀzı edÀ itmekde kelime-i şehÀdet dimek ve barmaú
úaldırmaú : -A
107. niçün : -A ; niçündür H, M / bilmek gerekdür ve bu şehÀdet kelimesin dimek ve : -A
108. barmaġın úaldımaú : - A ; barmaú úaldırmaú H / ezÀnda ve namÀzda ve teşehhüdde : -A
109. peyġamber a.s. : resÿl-i óaøret a.s. H; resÿl a.s. N, M / ki tÀ : ki H; tÀ N
110-113. şehÀdet-i óaúíúí óÀãıl ……….. risÀletine şehÀdet-i óaúíúí ide : - N
113. anuŋçün kim : -A, N
113-121. vaútÀ ki Muóammedüŋ pÀk-i ãadrı ………… èadedince úılındı ki Óaúúuŋ ãıfÀt-ı
úadímidür :-A, N
122.  اﺸﻬد ان ﻻاﻟﻪ اﻻاﷲ: şehÀdet A
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130

135

140

145

150

 ﻔآﻳﻒ26ب
ٍ  ﻻ ﻳﺴﻣﻌﻮن اﻟﻰاﻟﻣﻼﺀ اﻻ ﻋﻟﻰ ﻮﻳﻗذﻓﻮن ﻣن ﻜل ﺠﺎﻧol nesne kim melÀ’ikeye
maèlÿm olmaya ki 27 ﻔﺎ ﻮﺣﻰ اﻟﻰ ﻋﺑدﻩ ﻤﺎ اﻮﺣﻰòiùÀbını ŞeyÀùín niçe işide imdi çünki
sÀlik bu otuz iki kelime-i ilÀhíyye èadedince ãalÀt ve perestiş eyledi dükeli
eşyÀnuŋ óaúíúatine irişdi bu namÀzda (H131a) baèdezÀn ol zamÀnda eyide bilür
èale’l-yaúín ber-taóúíú  اﺸﻬد ان ﻻاﻟﻪ اﻻاﷲ ﻮاﺷﻬد ان ﻣﺣﻣد رﺳوﻞاﷲbaèdezÀn taóúíúle
naôar úılur (N90a) görür ki Muóammed a.s. nice firistÀde-i ÒudÀdur ve ne
èaôimü’ş-şÀndur 28 ﻗل ﻜﻔﻰ ﺑﺎﷲ ﺷﻬﻳدا ًﺑﻳﻧﻰ ﻮﺑﻳﻧآم ﻮ ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻋﻟﻢ اﻟآﺎﺗبbaèdezÀn (M139b)
gördi ki cemíè-i Úur’Àn bir kelimede mevcÿddur çün böyle olsa kelime-i şehÀdet
namÀzda dimek gerek ﻮآذاﻟك ﺠﻌﻟﻧﺎآﻢ اﻣﺔ ً وﺴﻃﺎ ً ﻟﺗآﻮﻧﻮا ﺸﻬﺎداﺀ ﻋﻟﻰ اﻟﻧﺎﺲ ﻮﻳآون اﻟرﺴﻮل
 ﺸﻬداﷲ اﻧﻪ ﻻاﻟﻪاﻻ هﻮ ﻮاﻟﻣﻼﺋآﺔ و اوﻟواﻟﻌﻟم29( ﻣﻣن آﺗﻢ ﺷﻬﺎدةA136a)  وﻤن اظﻟم30ً ﻋﻟﻳآم ﺷﻬﻳدا
31
 ﻗﺎﺋﻣﺎ ًﺑﺎاﻟﻗﺴﻂçünkim óükm-i ãalÀt ÀsmÀndan geldi şehíd ki ãÀóib-i ümmü’lkitÀbdur şöyle gerekdür ki òaber-i ÀsmÀní getüre ki niçedür eger sÀ’il sÿ’Àl itse
ki çün resÿl a.s. ol çehÀr kelime-i Àdemiyye ile mütekellim olmadı niçün anuŋ
èadedince óaøret-i èizzete perestiş eyledi cevÀb niçe vech ile virile evvel آل اﻣن
32
 ﺑﺎﷲ ﻮﻣﻼﺋآﺗﻪ ﻮآﺗﺑﻪ ﻮرﺳﻟﻪcevÀb-ı åÀní óaøret-i aóadiyyetüŋ ãıfÀt-ı (H131b)
úadíminüŋ tamÀmı ile perestiş eylemiş ola ki 33 ﺘﻣﺔ ﻜﻟﻣﺔ رﺑك ﺻﺪﻗﺎ ًﻮﻋدﻻcevÀb-ı
åÀliå şol cihet ile ki mebèÿådur cemíè-i bení Àdeme mecmÿè-ı luġÀt yigirmi sekiz
ve otuz iki kelimedür cevÀb-ı rÀbiè te’kíd ve mubÀlaġa (M140a) cihetindendür
yaèní kelime ki aŋa gelmemişdür ve daòı her nesne ki anuŋ lisÀnına cÀrí (N90b)
olmamışdur óaøret-i èizzet aŋa andan òaber virdi perestiş ecri anuŋ èadedince
óÀãıl oldı mecmÿè-ı enbiyÀ ve ÓudÀ-şinÀs şöyle ki bir nesne vÀúiè olsa gerek idi
umÿr-ı deníyyeden ve umÿr-ı dünyeviyyeden elbetde ber-sebíl mükÀşafa anı
görmişlerdür ve daòı şol nesne ki vÀúiè olsa gerek anı daòı görürler ve daòı
mecmÿè-ı enbiyÀ kitÀb-ı óayÀtuŋ miftÀóını görmişlerdür ve bilmişlerdür ki
kimdür ve niçedür ve ne nişÀnı var (A136b) dur ki  ذﻟﻚ ﻔﺿلاﷲ ﻴؤﺗﻳﻪ34ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﺑﺎاﻟﻗﺴﻂ
35
 ذﻮاﻟﻔﺿل اﻟﻌﻆﻴﻢ36ﻣن ﻳﺷﺎﺀ ﻮاﷲ

126. kim : ki H, N
127. olmaya : eylemeye H / ŞeyÀùín : - A,N
128. dükeli : küllí H
129. bu namÀzda : bu zamÀnda H
137. sÀ’il : -A
138. resÿl a.s. : resÿlullah a.s. M
139. eyledi : eyle N / cevÀb niçe vech ile virile : niçe vech ile cevÀb vardur N
140. cevÀb-ı åÀní : åÀní A, H, M
141. cevÀb-ı åÀliå : åÀliå A, H, M
143. cevÀb-ı rÀbiè : rÀbiè A, H, M
145. aŋa andan : andan aŋa H, M
148. görmişlerdür : görmiş olalar N / görürler : göreler N / ve daòı : -H,N
150. kimdür : ne dimekdür N / ve niçedür :- M; nicedür N
151.  ﻮاﷲ ذﻮاﻟﻔﺿل اﻟﻌﻆﻴﻢ: -M
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13/Ra’d : 43.
3
el-Buhârî, K. İsti’zân, 1;el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I/379 Müslîm, K. Birr, 115; İbn Hanbel,
II/244,251,315,323,434.
4
El-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I / 379.
5
9/Tevbe : 36.
6
13/Ra’d : 40.
7
31/Lokman : 34.
8
2/Bakara : 30.
9
31/Lokman : 34.
10
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el-BÀbü’s-sÀbiè ve’l-èışrÿn fí úavli’l-Mesíó maèÀl óavÀriyyín vemÀ vuridet fí’lİncíl
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
( و روح ٌ ﻣﻧﻪH132a)  اﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﻳﺢ ﺑن ﻣرﻳﻢ رﺳولاﷲ ﻮآﻟﻣﺗﻪ اﻟﻗﻳﻬﺎ اﻟﻰ ﻣرﻳمiy ùÀlib-i esrÀr-ı
ilÀhí Óaú taèÀlÀ İncílde gelmişdürki èÍsÀ a.s. eydür iy óavÀríler her sözi ki ben
size söyledim remz ile (M140b) ve işÀret ile söyledim uş yine gelem ol remz ile
söyledügüm sözleri aşkÀre eyleyem imdi ben peder-i ÀsmÀní úÀtına varuram
didi bu ne maènÀ ola baèdezÀn eyitdi her kimse ki baŋa naôar eyleye benüm
atama naôar eylemiş ola ben ve atam ikimiz yeksÀnuz baèdezÀn (N91a) eyitdi
şol nesne ki evvel ÀsmÀndan geldi söz idi Allah ol sözledür bil ben ol sözin dir
andan ãoŋra èÍsÀnuŋ bir mürídi var idi èÍsÀya eyitdi be-óaúú-ı İncíl-i ÒudÀ
vaútÀ ki ÀsmÀn u zemín yoġ idi sen úande idüŋ didi èÍsÀ a.s. eyitdi ben atamda
idim atam bende idi didi  ﻗﺎل اﻻب اﻟﻗﻮﺖ اﻻ ذﻟﻳﻳﺔ ﻮ روح اﻟﻗدﺲ ﺼﻮﺗﻪ و اﻧﺎ ﻧﻃﻗﻪyaèní
benüm atam úuvvet-i ezelídür ben anuŋ nuùúıyam ve rÿóü’l-úuds anuŋ ãavtıdur
imdi iy ùÀlib-i esrÀr-ı kelime-i ilÀhí bil ki Mesíó ôÀhir olmadın enbiyÀullah òaber
virdiler (H132b) eyitdiler ki gelicek (A137a) zamÀnda bir úız bir oġlan ùoġura
anuŋ (M141a) adı ÒudÀyÀma ola ol úızuŋ adı èAõrÀ ola vaútÀ ki ol úız gele ve ol
oġlan ùoġa şirk dünyÀdan mürtefiè ola didiler ve millet ü meõheb bir ola
mecmÿè-ı bení Àdem ÒudÀ-şinÀs olalar enbiyÀullah ki èÍsÀdan öŋdin gelmişlerdi
şöyle òaber virmişler idi baèdezÀn vaútÀ ki èÍsÀ geldi Meryemden ùoġdı daèvÀ-yı
nübüvvet itdi YehÿdÀ úavmi eyitdiler ki ol Mesíó ki tersÀlar taãavvur eylediler
bu ol degildür ki enbiyÀ vaèd eylemişdür anuŋçün kim bir dín ve bir meõheb
olsa gerek idi pes bu dükeli bir olmadı didiler cevÀb kinÀyetdür ki Mesíó eyitdi
iy óavÀríler (N91b) ben size sözleri remzle ve işÀretle ve kinÀyetle söyledim uş
peder-i ÀsmÀní úÀtına varuben girü gelem anuŋ maènÀsın beyÀn úılam didi ve

4-5. esrÀr-ı ilÀhí Óaú taèÀlÀ : Óaú taèÀlÀ A; esrÀr-ı ilÀhí H ; Óaú taèÀlÀ M
5. gelmişdürki : buyurılmışdur ki N / ben size : size H ; ben N
6. söyledim remz ile ve işÀret ile söyledim uş yine gelem ol remz ile : - A
8. didi :-A
10. evvel : -H / sözin dir : sözüm dir A ; sözüm didi N
11. var idi . vardı N
12. sen :-N
13. didi :-N /  و اﻧﺎ ﻧﻃﻗﻪ:-A,H
14. ãavtıdur : ãÿretidür H
15. imdi :-H, N / iy ùÀlib esrÀr-ı kelime-i ilÀhí : iy ùÀlib-i ilÀhí A
16. eyitdiler ki : -M
17. anuŋ adı : adı anuŋ N
19-20. enbiyÀullah ki èÍsÀdan öŋdin gelmişlerdi şöyle òaber virmişler idi :-A
21. YehÿdÀ : Yahÿd H, M / eylediler : itdiler H
22. kim : ki N / bir meõheb : bir millet M
23. pes bu dükeli bir : -A / ki Mesíó eyitdi :-A
24. sözleri : söz söyledim A
25. varuben : varuram H, N, M
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daòı eyitdi ki ben enbiyÀnuŋ dínlerin nÀúıs úılmaú içün gelmedim bil ki tamÀm
(H133a) eylemek içün geldim didi baèdezÀn bizüm peyġÀmberimiz daòı
Muóammed a.s. şehÀdet eyledi ki ol èÍsÀ (M141b) ki enbiyÀullah andan òaber
virmişler idi ol oldur ki geldi ve gitdi girü gelse gerekdür úıyÀmetüŋ bir nişÀnı
anuŋ gelmesidür didi ol kelimetullahdur ve rÿóullahdur didi imdi Mesíó úavl ile
iy tersÀ ol söz ki èÍsÀ didi ki ben size her ne kim didim remz ile ve işÀret ile
didim uş yine gelem aşkÀre eyleyem didi pes Mesíó úavliyle siz anuŋ sözini
fehm idemezsiz tÀ ol gelüp beyÀn itmeyince imdi ol ki Mesíó İncílüŋ evvelinde
getür (A137b) mişdür ol nesne ki ÀsmÀndan geldi söz idi ÒudÀ ol sözdedür ben
ol sözin didi bunuŋ maènÀsı budur ki her söz ki ÒudÀdan geldi vaóiyle yÀòÿd
kendüsi bir kimseye söyledi şöyle ki MÿsÀ peyġambere söyledi ol vaúitde ve ol
zamÀnda anlaruŋ arasında ol söz ben idim didi pes her kişiye ki Óaú taèÀlÀ söz
söyleye enbiyÀdan ve melÀ’ikeden (H133a) ol söz ben olmış olam ve ol söz
(N92a) Óaúúuŋ õÀtından cüdÀ degildür ve daòı (M142a) mevcÿdÀtı ki Óaú
taèÀlÀ yaratdı söz ile yaratdı yaèní kün didi ol dimek olur her ne dil ile ki olsa
hemÀn maènÀsı emirdür pes dükeli eşyÀ nuùú ile mevcÿd olmış ola èÍsÀ a.s.
eydür ki ben Óaúúuŋ söziyem dir lÀ-cerm çün ÓudÀnuŋ sözi ola rÿó ola اﻧﻣﺎاﻟﻣﺳﻳﺢ
2
 ﺑن ﻣرﻳﻢ رﺳولاﷲ ﻮآﻟﻣﺗﻪ اﻟﻗﻳﻬﺎ اﻟﻰ ﻣرﻳم و روحٌ ﻣﻧﻪpes ÓudÀdan ayru olmaya ve daòı ol
ki dimişdür  اﻟﻰ اﺑﻰ اﻧﻰ ذاهبyaèní atam úÀtına giderem didi bir vechle oldur ki
vücÿd-ı beşer-i úÀ’imdür ve vücÿd-ı peder ile ve daòı vücÿd-ı nuùú ile úÀ’ímdür
õÀt-ı ÒudÀ ile ve õÀt u ãıfÀt ikisi birdür ve bir birinüŋ èaynıdur õÀtı ve ãıfÀtı bir
bilmek gerekdür iki bilmek şirkdür çünki ÒudÀ (A138a) dükeli eşyÀya
muóíùdür ve èÍsÀ daòı kelÀm-ı ÒudÀdur eyle gerekdür ki ÒudÀdan cüdÀ olmaya
dükeli eşyÀya muóíù ola her nesneye ki ad virsen ol ad kelÀm-ı ÒudÀdan ùaşra
degildür (M142b) daòı iki nesneyi her nesneyi biri birine ursaŋ bir ÀvÀze ôÀhir

26. nÀúıs úılmaú : nÀúıs úomaú A ; nÀúıs úalmaú úoymaġ N
27. eylemek : eylemeú H ; itmek M / baèdezÀn : baède A
29. virmişler idi : virdiler A / girü gelse gerekdür : yine gelse gerekdür A ; girü gelmeú gerek H
31. ben size her ne kim didim : ben size ne didim H ; ben size didim N
33. ol ki Mesíó : -A
34. söz idi : sözdür A ; sözdi N / sözdedür : söz iledür N ; sözdür M
35. sözin didi : sözin A : sözüm didi N
37. her kişiye : kişiye H
38. söz ben olmış olam : söz ben idem A
39-40. mevcÿdÀtı ki Óaú taèÀlÀ yaratdı : Óaú taèÀlÀ mevcÿdÀtı ki yaratdı H, M
40. yaèní kün didi : ki kündür A / her ne dil ile ki olsa : her delíl olsa M
41. hemÀn maènÀsı : -A / maènÀsı emirdür : maènÀ-yı emirdür N
42. dir : - M
46. birdür ve : -H, M ; daòı N
46-47. õÀtı ve ãıfÀtı bir bilmek gerekdür : -A
47. iki bilmek : ikilik A
48-49. ve èÍsÀ daòı kelÀm-ı ÒudÀdur gerekdür ki ÒudÀdan cüdÀ olmaya dükeli eşyÀya muóíù ola
: -N
50. biri birine ursaŋ bir ÀvÀze ôÀhir : -A
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olur ol ÀvÀze kelÀm-ı Óaúdan ùaşra degildür pes Mesíó ôuhr-ı söz ola ve söz
dükeli eşyÀda ôÀhir ola pes Mesíó Óaú ile eşyÀda ola çi èÀlem-i òºÀbda çi
èÀlem-i ôÀhirde ve çi èÀlem-i telaffuôda iy tersÀ bil ki ol Mesíó geldi niçün
eşyÀyı ve mevcÿdÀtı beyÀn eylemedi ne nesne mÀniè oldı ki (N92b) evvel
geldüginde beyÀn itmedi eyitdi yine gelem beyÀn úılam didi imdi iy tersÀ bi’littifÀú cemíè-i tersÀyÀn Mesíó rÿhullahdur ve kelÀmullahdur Meryem baùınında
gÿşt-mend oldı yaèní Àdem ãÿretine ve beşer ãÿretine geldi bunda hiç şeúú
yoúdur imdi geldüŋ Meryem ãÿretine Meryem ol ãÿreti Àdemden ve óavvÀdan
bulmışdur bu söze hiç şekk ü tereddüd yoúdur pes çün rÿó-ı pÀk Meryemüŋ
raóminde gÿşt-mend oldı ãÿret-i Àdemden óÀãıl eyledi ùaşra geldi söze geldi
úavimine söyledi kendü (M143a) úavmi luġÀti üzerine (H134b) tÀ ki anlar fehm
ideler imdi (A138b) iy tersÀlar sizüŋ úatıŋuzda åÀbitdür ki ol ãÿret ki Meryemüŋ
ãÿretidür ol ãÿret Ádemden ve ÓavvÀdan mıdur yoòsa degil midür elbetde bi’øøarÿrí elbette dirsin ki belí Ádemdendür ve ÓavvÀdandur pes şol rÿó ki gÿştmend oldı ve ãÿret óÀãıl eyledi ol ãÿret ãÿret-i Àdemdür elbetde ve daòı TevrÀtda
ki kitÀb-ı MÿsÀdur gelmişdür ki Àdeme Óaú taèÀlÀ mecmÿè mevcÿdÀtuŋ ismini
taèlím eylemişdür ve lüġÀt-i muótelife ki Àdem-zÀd arasında ki vardur mecmÿè
Ádemden bulmışlardur ve daòı TevrÀtda gelmişdür ki ﻧرﻳد ان ﻧﺧﻟﻖ اﻧﺳﺎﻧﺎ ًﺑﺷآﻟﻧﺎ ﻮ
ﺼورﺗﻧﺎ ﻮﻟﺑﺎﺳﻧﺎ ﻟﻳآﻮن ﺴﻟﻃﺎﻧﺎ ً ﻟﻂﻳوراﻟﻬوى ﻮ ﺣﻳﺗﺎن اﻟﺑﺣر ﻮ آﻞ ذى رﻮح ٍﻮﺪاﺑﺔ ٍﻣن اﻻذل اﻟﻰ اﻻ ﺑد
3
( ﻔﺣﻟﻗﺖ ﺁدﻢ ﻮ ﻋﻟﻣﻧﻪ اﺛﻧﻰ ﻮﺛﻟﺛون آﻟﻣﺔ ًاﻟﻬﻳ ٍﺔN93a)  ﻔﻰ اﻟﻌﻟﻮﻳﺎت ﻮ اﻟﺳﻔﻟﻳﺎﺖve daòı İbrÀhím ki
ãuòuf geldi on bÀb geldi her bÀbınuŋ evvelinde bu Àyet mektÿb idi ki

51. olur ol ÀvÀze kelÀm-ı Óaúdan ùaşra degildür : -A / ôuhr-ı söz : söz A,H
53. çi èÀlem-i ôÀhirde : -A, M ; çi èÀlem-i bídÀrda N / çi èÀlem-i telaffuôda : -N
54. mÀniè : vÀúiè N
55. geldüginde : geldüġinde H/ imdi iy tersÀ : imdi A; imdi iy tersÀyÀn H
56. kelÀmullahdur : -N ; kelimetullahdur H / baùınında : ãÿretinde A, H, M
57. ve beşer ãÿretine :-A, N
58. Meryem ãÿretine : ãÿret-i Meryeme A / Meryem :-A
60. ùaşra : daşra A, N
61-62. tÀ ki anlar fehm ideler : tÀ anlar tefehhüm içün M
62. ideler : itmek içün H, eyleye N / tersÀlar : tersÀ M
63. ol ãÿret Ádemden ve ÓavvÀdan mıdur yoòsa degil midür elbetde bi’ø-øarÿrí dirsin belí :- A /
ol ãÿret Ádemden ve ÓavvÀdan mıdur : ol ãÿret Ádemden midür M
64. ve ÓavvÀdandur :-A,N
64-65. pes şol rÿó ki gÿşt-mend oldı : pes şol ãÿret ki rÿó-ı gÿşt-mend oldı A, N, M
65. ol ãÿret : ol A, H, M
71. mektÿb idi ki : mektÿbdur H
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( ﻮﻋﺷرﻳن ﻓﻼM143b) ( ﻣﻮﺟﻮدﺖٌ ﻔﻰ ﻋﺸرﺖ ٍ ﻣﻮﺴﻳﺔ ٍ ﻮاﺛﻧﻰH135a) ﻳﺎ اﺑراﻬﻳﻢ اﻦ ﻮﺣداﻧﻳﺗﻰ
( وﺣداﻧﻳﺗﻰ ﻓﻳﻬﺎA139a)  ﺑد ﻠﻠﻃﺎﻟب اﻟﻣدرﻚ اﻟزآﻰ ان ﻳﻂﻟبimdi ãÿret-i Mesíó ãÿret-i
Àdemdür bi’l-òilÀf 4 ان ﻣﺛﻞ ﻋﻳﺳﻰ ﻋﻧداﷲ آﻣﺛﻞ ﺁدم ﺧﻟﻗﻪ ﻣن ﺗرابpes bilmek gerekdür ki
Àdem ne vechle ÒudÀ şekline ve ÒudÀ ãÿretine gelmişdür imdi bil ki senüŋ şekl
ü ãÿret u hey’etüŋ Ádemdendür vaútÀ ki ãÿret-i Àdemi bilesin ÒudÀya yol
iletmiş olasın ve cemíè enbiyÀyı bilmiş olasın şunuŋla ki nuùú-ı ÒudÀya yol
iletmiş olasın ki Mesíó eyitdi ki men nuùú-ı ÒudÀyam ve süòan-ı ÒudÀyam imdi
iy tersÀ çün TevrÀt óükmiyle Àdem ãÿret-i ÒudÀdur pes şol ãÿret ki Mesíó
Meryemüŋ raóminde gÿşt-mend oldı ve ãÿret óÀãıl eyledi hem ãÿretullah ola
evvel bil ki Mesíó niçün gÿşt-mend oldı ve ãÿret-i Àdem geldi tÀ ki maèlÿm ola
ki ol Mesíódür ki kelÀm-ı ÒudÀdur ôÀhir eyleye ki men kelime-i ÒudÀyam
gelmişem bil ki iy tersÀ vech-i Àdem ki (H135b) Mesíó ol vechi ve ol ãÿreti
Ádemden buldı çün Meryemden ùoġdı Meryem gibi heft kitÀbet-i ÒudÀyí
vechinde hem-rÀh oldı çÀr müje her dÿ ebr ve mÿy-ı ser (N93b) heft òaùùında ez
ÒudÀ-yı dÀdger ve heft úitÀbet daòı Àdem kitÀbetidür ﺑر دﻮ ﻋﺎرﺾ ﺑر دﻮ ﺒﻴﻧﻲ ﭽﺎر
 ﺘﺎ ﺑﻪ/ ﺴﻪ ﺧط دﻳآر ﻧﺟوان از دو ﻟب/( ﻧﻳﻓﺗﻰ در ﻏﻟطM144a) ( ﻣﻳﺧﻮان ﺗﺎA139b)  هﻢ ﭼﻧﺎن/ﺧﻂ
 ﺑﻳﻧﻲ ﺧﻟﻗﺖ ﺁدﻢ زربon dört òaùù-ı ÒudÀyídür bu on dört òaùù-ı vech-i Mesíh on
dört mevøièdedür ki yigirmi sekiz olur menÀzil-i úamer ki felekü’l-burÿcda
yigirmi sekiz menzildür her felek ki felekü’l-burÿcuŋ taótında ve fevúındedür ve
èanÀãır-ı erbaèa daòı yigirmi sekiz menÀzil-i úamerden bu mecmÿè yigirmi
sekize úısmet olur Mesíó vechinüŋ úısmeti muúÀbilindedür anuŋçün ki èÍsÀ a.s.
kelime-i ÒudÀdur dükeli eşyÀ kelimeden ùaşra degildür eger iki nesne’i birbirine
ursan andan bir ÀvÀz gelür ol ÀvÀz otuz iki kelimeden

74.  ﺧﻟﻗﻪ ﻣن ﺗراب: - A, H, M
75. senüŋ : -A, H / şekl ü : -N
76. ãÿret-i Àdemi : ãÿreti A
77-78. ve cemíè enbiyÀyı bilmiş olasın şunuŋla ki nuùú-ı ÒudÀya yol iletmiş olasın :-A
78. ki Mesíó eyitdi ki : -M
80. oldı : olmış idi M / ve ãÿret óÀãıl : - N /eyledi : - N ; eylemiş idi H, M
80-81. hem ãÿretullah ola evvel bil ki Mesíó niçün gÿşt-mend oldı ve : - N
81-82. tÀ ki maèlÿm ola ki ol : tÀ ki ol ki M
82-83. ki men kelme-i ÒudÀyam gelmişem bil ki iy tersÀ vech-i Àdem ki Mesíó ol vechi ve ol
ãÿreti : - A
84. Àdemden :- A ; andan H, M / buldı :- A
85-86. heft òaùùında ez ÒudÀ-yı dÀdger ve : -M
86. ve heft úitÀbet daòı Àdem kitÀbetidür : - N / Àdem kitÀbetidür : Àdem kinÀyetdür M
90. yigirmi sekiz menzildür : yigirmi sekizdür A
91. daòı : -H / menÀzil-i úamerden : menzil N
92. Mesíó vechinüŋ úısmeti : -A / muúÀbilindedür : muúÀbelesindedür H
93. dükeli eşyÀ kelimeden : -A / ùaşra : - A; daşra N
93-94. degildür eger iki nesne’i birbirine ursan andan bir ÀvÀz gelür ol ÀvÀz otuz iki kelimeden :
-A

228

95

ùaşra degildür çün Mesíó eyitdi ki ben ol kelÀmam pes ol (H136a) kelime ola ve
ÀvÀz ola ve daòı Mesíó eydür pederüm úuvvet-i ezelídür ve ruóü’l-úuds anuŋ
ãÿretidür ve ben anuŋ nuùúıyam imdi bil ki Mesíó eyitdi ki men nuùú-ı ÒudÀyam
bu söz ki Mesíóüŋ lisÀnında ôÀhir oldı ol nuùú-ı ÒudÀdur ol vaútde ki Mesíó
geldi anuŋ lisÀnına otuz iki (M144b) nuùú-ı ÒudÀ ki Àdeme taèlím eylemişdür ol
100 otuz iki nuùú Mesíóüŋ lisÀnına cÀri degil idi anuŋçün eyitdi ki uş giderem yine
gelürem tÀ dín-i enbiyÀyı (N94a) tamÀm eyleyem ben tamÀm eylemek içün
geldüm noúãÀn eylemek içün gelmedüm didi ve daòı ol ki Şamèÿn èÀlem-i
òÀºbda yidi boynuzlu úoç gördi eyitdi ki Muãóaf-ı óayÀt kürsi-i büzürg-vÀrí
üzerinde úomış idi yidi mühr ile mühr urmuş idi ki híç melek ve bení Àdem anı
105 açmaz èÍsÀ eyitdi anı ben açam didi imdi ol Meryemüŋ yidi kitÀbetidür ki her
birisi dört òaùù-ı ÒudÀyídür òÀk u Àb u bÀd u Àteş yigirmi sekiz nuùú-ı ÒudÀ
muúÀbilinde ki resÿlüŋ lisÀnında ôÀhir (H136b) oldı çünki baş kitÀbeti òaùù-ı
istivÀ ile şikÀfte ola yidi òaùùdan sekiz òaùù ôÀhir olur (A140a) her òaùù dört
èÀnÀsırla otuz iki òaùù ôÀhir olur luġat-i Àdem ve kelÀm-ı ÒudÀyí otuz ikidür ki
110 Mesíóüŋ vechinde mesùÿrdur ol yidi boynuzlı úoç ki muãóaf-ı óayÀt bu yidi
(M145a) oldur ki anuŋ sırrına irişdi melÀ’ike ve enbiyÀ anuŋçün aŋa secde
eylediler ve eyitdiler ki bizi muòtelif dillerden ve muòtelif luġatlerden úurtardı
didiler ve daòı Beytü’l-muúúaddesde ġaríb ü èacayib luġatler ile iki iki söz

95-96. ùaşra degildür çün Mesíó eyitdi ki ben ol kelÀmam pes ol kelime ola ve ÀvÀz ola ve
daòı Mesíó eydür : -A / ùaşra : daşra N
96. pederüm: -A peder-i men H, M
96-98. úuvvet-i ezelídür ve ruóü’l-úuds ............ ôÀhir oldı ol nuùú-ı ÒudÀdur :-A / ol nuùú-ı
ÒudÀdur : -M
98-99. Mesíó geldi : -H, N ; gelmişdür M
99. eylemişdür : olmış idi A
99-100. ol otuz iki nuùú : -A, H, N
100-101. giderem yine gelürem : gidem yine gelem A; giderem yine gelem H, M
102. noúãÀn eylemek : noúãÀn A, N, M
102-103. Şemèÿn èÀlem-i òÀºbda yidi boynuzlu úoç gördü :- A
103. eyitdi ki :-N / kürsi-i büzürg-vÀrí : úürsí A, H
104. mühr urmuş idi ki : mührlenmiş idi ki H; mührlemişdi ki N
104-105. anı açmaz : açmaz anı H ; açmaz N
105. açam didi : açam A; açaram N / imdi :H
105-107. her birisi dört òaùù-ı ÒudÀyídür òÀk u Àb u bÀd u Àteş yigirmi sekiz nuùú-ı ÒudÀ
muúÀbilinde ki resÿlüŋ lisÀnında ôÀhir oldı : çÀr èÀnÀãırla yirmi sekiz muúÀbilindedür A
108-109. her òaùù dört èÀnÀsırla otuz iki òaùù ôÀhir olur : tÀ otuz iki òaùù ki A; her òaùù dört òÀk u
Àb u bÀd u Àteş otuz iki òaùù ôÀhir olur H, M
112. ve eyitdiler : -A
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söylerlerdi didükleri hemín bu maènÀdur ki luġÀt-i muótelifeden òalÀã oldılar
yigirmi sekiz kelime-i èArab ve çehÀr kelime-i diger ki  ﭘﺎ ﭽﺎ ﮋا ﮔﺎdur otuz iki olur
eger bir kimse sÿ’Àl eylese eyitse ki sebeb ne oldı ki èÍsÀ a.s. eyitdi ki ben size
her ne kim söyledim remz ile ve işÀret ile söyledim uş yine gelem te’vílin beyÀn
(N94b) úılam ve ôÀhir eyleyem didi yaèní evvel geldüginde ôÀhir eylemedi
mÀniè ne (H137a) oldı dise cevÀb oldur ki evvel geldüginde ôÀhir eylemege
úudreti yoġ idi anuŋçün kim mecmÿè kelime otuz ikidür ve ol vaútde otuz iki
kelimenüŋ maôharı degil idi bildi ki bir vaútde daòı bir maôharda ôÀhir olsa
gerek idi (A140b) otuz iki kelimeyle mütekellim olsa gerek idi tÀ òilúatüŋ
tamÀmı ve kelimenüŋ (M145b) tamÀmı ôÀhir ola baèdezÀn ôÀhir idebilür idi
çünki beyÀn òilúat-i kelime muúÀbilindedür èÍsÀ dilinde otuz iki kelime revÀn
degildi pes niçe ôÀhir eyleye èÍsÀya yigirmi dört kelime geldi MÿsÀya yigirmi
iki kelime geldi DÀvuda on sekiz kelime geldi Muòammede yigirmi sekiz
kelime geldi Ádeme otuz iki kelime geldi ve daòı İncílde gelmişdür ki èÍsÀ
èAõrÀnuŋ raóminde geldi gÿşt-mend oldı yaèní kelime-i ÒudÀyídür ki èibÀretdür
kelimetullahdan ki otuz ikidür insÀn maôharında èilm-i kelime peydÀ eyledi otuz
iki pÀre gÿşt kisvetinde tÀ ki otuz iki kelimenüŋ èilmi ola pes kelime gÿşt-mend
olmış ola (H137b) ol ki Óaú taèÀlÀ buyurdı 5 وﻣﺎ ﻗﺗﻠﻮﻩ ﻮﻣﺎ ﺻﻟﺑﻮﻩ ﻮﻟآﻦ ﺷﺑﻪ ﻟﻬﻢçün
beden kelimeye teşbíhdür ve úÀ’im maúÀmdur pes ol bedeni öldürdiler ol ki
èÍsÀdur kelimetullahdur ve rÿóullahdur anı kimse öldürmez tÀ delÀlet eyleye ki
kelime ölmez ve kelimeye mevt gelmez (M146a) Óaú taèÀlÀ buyurur ki

114. hemín : hem yine N
115. kelime-i èArab : kelÀm-ı èArab H / çehÀr kelime-i diger : dört kelime daòı A
116. kimse : kişi N / sÿ’Àl eylese : sÿ’Àl itse M /eyitse ki : -H, N, M
117. kim : ki H, N
118. ve ôÀhir eyleyem : - H, M
119. mÀniè ne oldı : -A / oldı dise : oldı ki H
120. kim : ki N
122. tÀ òilúatüŋ : -M
123. idebilür : olabilür H / imdi çünki : çünki N
124. muúÀbilindedür : berÀberindedür N
125. yigirmi dört : yigirmi N
126. DÀvuda on sekiz kelime geldi : - N; DÀvuda daòı yigirmi iki kelime geldi A, M
126-127. Muòammede yigirmi sekiz kelime geldi :-A
128. raóminde geldi : raóminde N
129. èilm-i kelime : èilm A, N, M
130. otuz iki kelimenüŋ : otuz ikinüŋ H, N, M
131. olmış ola : oldı H, M ; ola N
133. kelimetullahdur ve rÿóullahdur :-A
134. mevt gelmez : mevt olmaz H
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( وﻣﺎ ﻗﺗﻠﻮﻩ ﻮﻣﺎ ﺻﻟﺑﻮﻩ ﻮﻟآﻦ ﺷﺑﻪ ﻟﻬﻢN95a) ve Muóammed a.s.buyurur ki èÍsÀ ÀsmÀndan
gele kelimedür tÀ maèlÿm ola ki kelimeye merg revÀ degildür ol ki eydür ki
Mesíó Meryemden gÿşt-mend oldı bilmek gerekdür ki ne maènÀyadur meåelÀ
Óaú taèÀlÀ Úur’Ànda buyurur ki ( ﻣرﻳﻢ رﺳولاﷲ ﻮآﻟﻣﺗﻪA141a) اﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﻳﺢ ﻋﻳﺳﻰ اﺑن
7
 اﻟﻗﻳﻬﺎ اﻟﻰ ﻣرﻳم و روح ٌ ﻣﻧﻪve èÍsÀ eydür ki اﻻب اﻟﻗوت اﻻذﻟﻳﺔ ٌ ﻮ روح اﻟﻗدﺲ ﺼﻮﺗﻪ ﻮ اﻧﺎ ﻧﻂﻗﻪ
pes gerekdür ki èÍsÀ úavliyle naãÀrí úatında èÍsÀ nuùú ola ol vaútde kim èÍsÀ
Meryemden gÿşt-mend oldı anlaruŋ úavliyle èÍsÀda otuz iki kelime tamÀm yoġ
idi ki ol otuz iki kelime-i tÀmme ki èÍsÀ ve mecmÿè enbiyÀ ve MüselmÀn u
kÀfirÀn ol òilúat (H138a) üzerne ve ol endÀze üzerine ãÿret ü hey’et ü peyker
ùutmışlardur ve baèdezÀn Mesíóüŋ gelmekligi (M146b) èalÀmeti oldur ki
muãóaf-ı óayÀt ki yidi mühr ile mührlenmiş idi Mesíh anı aça andan ãoŋra
úurbÀn ola yidi boynuzlı úoç ãÿretinde mecmÿè melÀ’ike aŋa secde eylerler ve
daòı òalÀyıúı ÀsmÀnuŋ melekÿtne irişdüre ve daòı muòtelif luġatlerden úurtara
Şamèÿn kitÀbında şöyle gelmişdür ki èÍsÀ zamÀnında bir gice Şamèÿn düşinde
yidi boynuzlı úoç gördi ki bu úoç muãóaf-ı óayÀtı bir èaôím kürsi üzerinde úor
ve daòı oúır ve oúuduġından ãoŋra yidi mühr ile mührler ve daòı muãóaf-ı
óayÀtı (N95b) yidi boynuzlı úoç yudar andan ãoŋra bu yidi (A141b) boynuzlı
úoç úurbÀn oldı andan ãoŋra Şamèÿn bu düşi èÍsÀya geldi didi èÍsÀ a.s. eyitdi
Şamèÿn ol yidi boynuzlı úoç ki gördüŋ benün didi ol yidi mühri ben açsam
gerek didi Muóammed ümmeti (H138b) ãÿretinde gelem ol muãóaf-ı óayÀtuŋ
(M147a) yidi mührini ben açam didi vaèd itdi andan ãoŋra enbiyÀ daòı şehÀdet
itdi eyitdi ki èÍsÀ benüm ümmetüm ãÿretinde gele benüm úıbleme namÀz úıla
didi ol yidi mühri ol boza muãóaf-ı óayÀtı oúıya didi

136. gele kelimedür : gelecekdür H
138. Óaú taèÀlÀ :-A
139.  ﻣرﻳم و روح ٌ ﻣﻧﻪ:  ﻣرﻳم اﺧﺮﻩA / èÍsÀ eydür ki : ve Mesíó eydür A / ﻮ روح اﻟﻗدﺲ ﺼﻮﺗﻪ ﻮ اﻧﺎ ﻧﻂﻗﻪ:
 اﻟﻰاﺧﺮﻩA
140-141. èÍsÀ Meryemden : Meryemden èÍsÀ H, N
142. ol otuz iki kelime-i tÀmme ki :-A
143. kÀfirÀn : kÀfir A, H, M
144. ùutmışlardur : dutmışlardur N / gelmekligi : gelmekliġi H
145. mühürlenmiş idi : mühürlemişlerdi A
146. boynuzlı : boynuzlu H / aŋa : oŋa H / eylerler : eyleyeler H; eylediler N
149. yidi boynuzlı úoç gördi : gördi yidi boynuzlı úoç A
150. oúır ve oúuduġından ãoŋra : oúurdı ve andan ãoŋra A oúır ve oúıduúdan ãonra M
150-151. muãóaf-ı óayÀtı yidi boynuzlı úoç yudar : ol úoç bir daòı muãóafı yudar A ; muãóaf-ı
óayÀtı yudar H, M
152. oldı : olur A, N / andan ãoŋra : -A
153. boynuzlı : boynuzlu H,N / benün : benem N
154. gerek didi : gerekdür N /muãóaf-ı óayÀtuŋ : muãóaf-ı óayvÀnuŋ N
155. ben açam : açam A / òÀtem : òÀtemü’l-enbiyÀ A
156. eyitdi : - A, H, N
157. oúıya didi . oúıya N
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imdi ez rÿy-ı te’víl ol muãóaf-ı óayÀt vech-i Àdemdür ol boynuzlı úoç yidi òuùÿùı vech-i Àdemdür ki èÀlem-i seyrde yidi boynuzlı úoç ãÿretinde gözükdi ol
160 muãóaf-ı óayÀtı oúımaú vech-i Àdemde yigirmi sekiz ve otuz iki kitÀbet-i ilÀhíyi
oúımaúdur ol muãóaf-ı óayÀtı úoç yutmaú ol muãóaf-ı óayÀtuŋ sırrın bilmekdür
imdi iy ùÀlib-i óaúíúat-i Óaú bil ki muãóaf-ı óayÀtı oúıyan Faøl-ı YezdÀndur ki
yidi kitÀbeti kendü òilúatinde buldı èanÀãıra øarb itdi yigirmi sekiz eyledi ve
òaùù-ı istivÀ ile èanÀãıra øarb itdi otuz iki eyledi ve daòı elleri (M147b) melÀ’ike
165 úanadından olduġınuŋ te’vílin 8 ﻮﻣﻧﺎرﺖ ٍاﻟﺑﻳﺿﺎﺀ ﺷرﻖ ﺁدم ﻣﺷﻗدﻩolduġınuŋ te’vílin
bÀbında beyÀn itdük ve yazduú (H139a) ﻔﻟﻳﻃﻟﺐ ﻔﻲ ﺑﺎﺑﻪ

158. boynuzlı : boynuzlu H, N
159. boynuzlı : boynuzlu H, N
161. ol muãóaf-ı óayÀtı úoç yutmaú :-A
162. óaúíúat-i Óaú bil ki : óaúíúat bilmek gereksen ki N
163. ôarb itdi : ôarb eyledi H
164. ve òaùù-ı istivÀ ile : -H / èanÀãıra øarb itdi :-A, H
160-161. otuz iki eyledi :-H
165.  ﻮﻣﻧﺎرﺖ ٍاﻟﺑﻳﺿﺎﺀ ﺷرﻖ ﺁدم ﻣﺷﻗدﻩolduġınuŋ te’vílin :-H, M
166. bÀbında : evvelki bÀbda H /  ﻔﻟﻳﻃﻟﺐ ﻔﻲ ﺑﺎﺑﻪ: -H
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4/ Nisâ : 171.
4/ Nisâ : 171.
3
Kutsal Kitap, Yaratılış, 26-27-28, 2.
4
3/ Âl-i İmrân : 59.
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6
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8
et-Ttirmizî, Sahîh, K. Fiten, 59; İbn Mâce, Sünen, K. Fiten, 33.
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el-BÀbü’å (N96a) åÀmín ve’l-èışrÿn fí óaúíúati kenzi’l-Kaèbe
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
 ﻗﺎل ﻋﻢ ﻻ ﻳﺧرج ﻜﻧزاﻟآﻌﺑﺔ اﻻ ﺬواﺳﻮﻳﻗﻳن ﻣن اﻟﺣﺑﺷﺔóadíå-i ãaóíódür meãÀbíóde meõkÿrdur
iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí bu óadíåüŋ maènÀsı budur ki óaøret-i risÀlet a.s. buyurır ki
5 Kaèbenüŋ kenzini çıúarmaz illÀ iki inciklü bir kişi çıúarur Òabeşeden imdi iy
ùÀlib-i ez-rÿy-ı te’víl Kaèbe maúÀm-ı vech-i Àdemdür kenz didügi Àdemüŋ
vechindeki yigirmi sekiz ve otuz iki òuùÿùdur ki otuz iki kelime muúÀbilindedür
iki inciklü kinÀyetdür BilÀlden baèdezÀn ol kenzi çıúarduġı yigirmi sekiz ve otuz
iki eõÀn kelimesidür ki Kaèbe muúÀbilinde çaġırduġıdur meåelÀ on yidiyle on
10 biş çün cemè idesin (A142b) be-óükm 1 ان ﻋﻟﻳﻧﺎ ﺠﻣﻌﻪ ﻮ ﻗرأﻧﻪotuz iki kelime olur
on yidi eõÀn-ı ãubó on biş eõÀn-ı ôuhr otuz iki kelime olur ve daòı on yidi eõÀnı ãubó (M148a) on biş eõÀn-ı èaãr ile otuz iki kelime olur ve daòı on yidi eõÀn-ı
ãubó ve on biş eõÀn-ı maġrib otuz iki kelime olur ve daòı on yidi eõÀn-ı ãubó ve
on biş eõÀn-ı èişÀ otuz iki kelime olur baèdezÀn on yidi eõÀn-ı ãubó on bir
15 úÀmet-i èãubó ile yigirmi sekiz olur on yidi eõÀn-ı ãubó on bir úÀmet-i (H139b)
ôuhr yigirmi sekiz olur ve daòı on yidi eõÀn-ı ãubó on bir úÀmet-i èaãr ile
yigirmi sekiz olur ve on yidi eõÀn-ı ãubó on bir úÀmet-i maġrib ile yigirmi
sekiz olur ve on yidi eõÀn-ı ãubó on bir (N96b) úÀmet-i èişÀ ile yigirmi sekiz
olur Ádem ve Muóammed vechi muúÀbilinde oldı maúãÿd dükeli eõÀndan ve
20 úÀmetden ve namÀzdan Ádemüŋ ve Muóammedüŋ vechindeki yigirmi sekiz ve
otuz iki saùr-ı ilÀhí ôÀhir olmaġ idi ki kenz-i ilÀhí yigirmi sekiz ve otuz iki
kelime-i ilÀhídür ki BilÀl-i Òabeşí Kaèbeye úarşu yigirmi sekiz ve otuz iki
1

5. Kaèbenüŋ : Kaèbe N
6. didügi :-H, N, M
8-9. yigirmi sekiz ve otuz iki eõÀn kelimesidür ki : otuz iki kelme-i ezÀndur ki H, N, M
9. çaġırduġıdur : çıúarduġıdur H, N
10.  ان:-H
11. on yidi eõÀn-ı ãubó on biş eõÀn-ı ôuhr otuz iki kelime olur ve daòı :-A, M
11-12. on yidi eõÀn-ı ãubó on biş eõÀn-ı èaãr ile otuz iki kelime olur : -H
13-14. ve daòı on yidi eõÀn-ı ãubó ve on biş eõÀn-ı èişÀ otuz iki kelime olur :-A
14-15. on yidi eõÀn-ı ãubó on bir úÀmet-i èãubó ile yigirmi sekiz olur : -A, H, N
17-19. ve on yidi eõÀn-ı ãubó on bir úÀmet-i maġrib ile yigirmi sekiz olur ve on yidi eõÀn-ı ãubó
on bir úÀmet-i èışÀ ile yigirmi sekiz olur : èalÀ-haõÀ el-bÀúí cümle A
19. Ádem ve Muóammed vechi : -H ; vech-i Ádem ve Muóammed N, M / oldı : olındı N / dükeli
: küllí H, N, M
20. úÀmetden ve namÀzdan : namÀzdan ve úÀmetden N
21. saùr-ı ilÀhí : saùr N / olmaġ idi : olmaúdı N / kenz-i ilÀhí : kenzi N
22. Kaèbeye úarşu : Kaèbeye muúÀbil H, M; Kaèbe maúÀmında N
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kelime èadedince eõÀn u úÀmet çaġırdı keenne ol kenzi iòrÀc itmiş oldı bir vech
ile daòı eger bir kişi sÿ’Àl itse ki Kaèbenüŋ kenzi ve genci nedür dise cevÀb
budur ki 2( ﻣﺧﻓﻳﺎ ً ﻔﺎﺣﺑﻳﺖ ان اﻋرﻒ ﻓﺧﻟﻗت اﻟﺧﻟﻖ ﻻ ﻋرﻒM148b)ً  آﻧت آﻧزاimdi ol eve
Óaú taèÀlÀ beytullah didi ve kendüye kenz didi vaútÀ ki Ádem ve ÓavvÀ
vechinüŋ òilúati ol òÀneden ve ol óacerü’l-esved (A143a) den ôuhÿr itse ve daòı
Ádem a.s. raómen ãÿreti üzerne olsa ve daòı kelime-i ilÀhí üzerine maòlÿú olsa
pes kenz-i Kaèbe ol ola ki (H140a) òalífe-i ilÀhídür ki ﺧﻟق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁدﻢ ﻋﻟﻰ ﺼﻮرﺗﻪ
3
 و ﻋﻟﻰ ﺼﻮرﺖ اﻟرﺣﻣنçün Óaú taèÀlÀ kendüye kenz didi ve Àdemi kendü ãÿreti
üzerne yaratdı pes óacerü’l-esvedüŋ kenzi Àdemdür bu evden ki maúÀm-ı
vechdür ôÀhir ola ki kenz-i ilÀhí otuz iki kelime-i ezelí ve ebedídür vaútÀ ki ol
òÀneden ôÀhir ola lÀ-cerm  ﻻ ﻳﺣرج ﻜﻧزاﻟآﻌﺑﺔ اﻻ ﺬواﺳﻮﻳﻗﻳن ﻣن اﻟﺣﺑﺷﺔki mü’eõõin-i
BilÀl-i Òabeşídür ki on yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar ve on biş rekèat ãalÀt-ı cumèa ki
yüzini Kaèbeye eyleyüp ol mü’eõõin eõÀnıyla úılmaú ol kenz-i ilÀhí ÀşkÀre
(N97a) eylemekdür eger sÀ’il sÿ’Àl itse kenz-i Kaèbe nedür (M149a) dise bir
vechle daòı cevÀb oldur ki 4 ﺧﻟق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁدﻢ ﻋﻟﻰ ﺼﻮرﺗﻪ و ﻋﻟﻰ ﺼﻮرﺖ اﻟرﺣﻣنve Óaú
kendüye kenz-i maòfí didi her gÀh ki òilúat-i vech-i Àdem ve cebhe-i Ádem a.s.
maúÀm-ı Kaèbeden ôÀhir ola ol óacerü’l-esved ki ﻟﻪ ﻋﻳﻧﺎنٌ ﻴﺑﺻر ﺑﻬﻣﺎ ﻮ ﻟﺳﺎﻦٌ ﻴﻧﻃق
5
 ﺑﻬﺎ ﻮ دﻳﻌﺔ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﺳﺖ ﺑرﺑآﻢ ﻓﺎﻟﻰ اﺑﻟﻰandan ôÀhir ola ki mevøuè-ı òaùù-ı istivÀ-yı vechi (A143b) Àdemdür ki èilm-i kelime-i ilÀhídür pes kenz-i ilÀhí ôÀhir olmış
(H140b) ola ve daòı óaøret-i aóadiyyetüŋ õÀtı ve ãıfÀtı ôuhÿr itmiş ola çün
yigirmi sekiz kelime èadedince óaøarda ve seferde yüzi ol veche teveccüh
eyleyüp namÀz úıla ve daòı óaøarda ve cumèada otuz iki kelime-i ilÀhí
èadedince namÀz úıla ki 6 ﻋﻠﻢ ﺁدﻢ اﻻﺴﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎol yigirmi sekiz ve otuz iki òaùù-ı
Àdemüŋ vechi üzerinde lÀyió u tÀbÀndur ve ôÀhirdür şöyle ki

23. çaġırdı : çıúardı H, N
23-24. bir vech ile daòı :-N
24. Kaèbenüŋ : Kaèbe A
27. ve ol óacerü’l-esvedden :-N / raómen :-N
31. óacerü’l-esvedüŋ : óacerü’l-esved ki M / evden : ivden H
32. kenz-i ilÀhí otuz iki kelime-i ezelí ve ebedídür vaútÀ ki ol òÀneden ôÀhir ola :-N
34. mü’eõõin-i BilÀl-i Òabeşídür : BilÀl-i Òabeşídür A ; mü’eõõin-i BilÀldür N, M / on yidi
rekèat ãalÀt-ı óaøar ve on biş rekèat ãalÀt-ı cumèa : on biş rekèat ãalÀt ve on yidi rekèat ãalÀt ve
on bir rekèat ãalÀtda N ; on rekèat ãalÀt ve on biş rekèat ãalÀt M
35. yüzini Kaèbeye eyleyüp : yüzin Kaèbeye eylemişdür A; yüzin Kaèbeye eylemesiyle H / ol
mü’eõõin eõÀnıyla úılmaú : ol mü’eõõin ki BilÀldür eõÀnıyla úılmaú N
36. itse : eylese N / bir vechle daòı :-A, H
39. ôÀhir ola : ola A,N
40.  ﻓﺎﻟﻰ اﺑﻟﻰ: -M
41-42. pes kenz-i ilÀhí ôÀhir olmış ola : ôÀhir ola A
43. yüzi ol veche : vechi ol veche A : yüzi veche H /
43-44.teveccüh eyleyüp : teveccüh idüp N
45. otuz iki :-H
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tekrÀr idilmişdür eger sÀ’il sÿ’Àl eylese dise ki sebeb nedür ki ﻻ ﻳﺧرج ﻜﻧزاﻟآﻌﺑﺔ اﻻ
 ﺬواﻟﺳﻮﻳﻗﻳن ﻣناﻟﺣﺑﺷﺔdise cevÀb oldur ki bu kinÀyet ola BilÀlden ki mü’eõõín-i
ãalÀtdur ve daòı òalÀyıúı daèvet idicidür Kaèbeye teveccüh idüp on yidi rekèat
namÀz on biş rekèat namÀz ve on bir rekèat namÀz edÀ eylemege yaèní
mü’eõõín-i óaúíúí gele ki Faølullahdur kenz-i Kaèbeyi ve BilÀlüŋ eõÀnı sırrını
(M149b) ôÀhir eyleye ve beyÀn úıla şöyle ki BilÀl eõÀnı ãÿrí oúıdı illÀ maènÀsını
bilmedi faøl-ı (N97b) mübeyyin gele hem eõÀn-ı ãÿrí ve hem eõÀn-ı maèneví
oúıya eger sÀ’il sÿ’Àl eylese ki óaøret-i risÀlet a.s. niçün eõÀn-ı BilÀle buyurdı
ġayrısına buyurmadı (H141a) óikmet-i ilÀhí ne idi dise cevÀb oldur ki (A144a)
çün óacerü’l-esved úÀ’im maúÀm-ı vech-i Àdemdür ki ﻦ
ٌ ﻟﻪ ﻋﻳﻧﺎنٌ ﻴﺑﺻر ﺑﻬﻣﺎ ﻮ ﻟﺳﺎ
7
 ﻴﻧﻃق ﺑﻬﺎóacerü’l-esved BilÀl eõÀnınuŋ otuz iki kelimesi èalÀmetidür ki yidi
ùavÀfdur ki ibtidÀ ol óacerü’l-esvedden eylemek gerekdür yidi saùr-ı vech-i
Àdemdür çÀr müje her dÿ ebrÿ mÿy-ı serdür mecmÿè óÿr u ġılmÀn ve ehl-i bihişt
ol òilúat üzerinedür ki her saùrı dört èanÀãırla yigirmi sekiz saùr olur òaùù-ı istivÀ
ile otuz iki olur ki aãl-ı siyÀhdur 8ﻦ
ٍ  ﻳﻮﻢ ﺘﺄﺗﻰ اﻟﺳﻣﺎﺀ ﺑﺪﺧﺎﻦ ٍﻣﺑﻳ/ ﻔﺎرﺗﻗبve daòı óacerü’lesvedüŋ siyÀh olduġı onuŋçündür kim yidi saùrı ki vech-i Àdemdedür andan
ôÀhir olsa gerk idi ki siyÀhdur ve daòı resÿl a.s. mü’õõín itmege anuŋçün BilÀli
iòtiyÀr itdi kim BilÀl siyÀhdur ki óacerü’l-esvede úarşu yigirmi sekiz ve otuz iki
kelime çaġırdı óacerü’l-esved daòı siyÀhdur (M150a) ve daòı óacerü’l-esvedüŋ
vasaùında òaùù-ı istivÀ vardur BilÀlüŋ daòı cebhesinde òaùù-ı istivÀsı vardur
münÀsebet tÀmmedür ve daòı kenz-i Kaèbe otuz iki saùr-ı vech-i Àdemdür ki
úıyÀmet güninde (H141b) iki gözi ola göre ve bir dili ola söyleye 9اﻟﺳﺖ ﺑرﺑآﻢ
vedíèat-nÀmesin anda úodı ve daòı yidi (N98a) ùavÀf-ı óac ve yidi ùavÀf-ı èumre
ve yidi ùavÀf-ı úudÿm ve yidi ùavÀf-ı vedÀè dört yidi yigirmi sekiz olur

47. dise : -A, H, N /nedür ki : ne idi ki N
48. dise : -H, N / kinÀyet ola : kinÀyetdür N
50. namÀz… namÀz… namÀz : ãalÀt… ãalÀt… ãalÀt M
51. Faølullahdur : Faøl-ı YezdÀndur H,N / kenz-i Kaèbeyi : Kaèbeyi H
52. BilÀl :-A
52-53. illÀ maènÀsını bilmedi : -A, H, M
53. Faøl-ı mübeyyin : mübeyyin A, H, M
55. oldur : budur N
57. BilÀl eõÀnınuŋ : zÀtınuŋ A
58. ol :-N
59-61. çÀr müje her dÿ ebrÿ mÿy-ı serdür ............. olur òaùù-ı istivÀ ile otuz iki olur ki :-A
62. kim : ki N
63. siyÀhdur : siyÀh idi N / Resÿl : óaøret-i risÀlet H,N, M
63-64. anuŋçün BilÀli iòtiyÀr itdi : BilÀli anuŋçün iòtiyÀr itdi H ; BilÀli iòtiyÀr eyledi N
64. kim : ki N
64-65. ki óacerü’l-esvede úarşu yigirmi sekiz ve otuz iki kelime çaġırdı :-H, N, M
66. vasaùında : ortasında N /BilÀlüŋ daòı cebhesinde òaùù-ı istivÀsı vardur : BilÀlüŋ daòı òaùù-ı
istivÀsı vardur cebhesinde H, N, M
67-70. kenz-i Kaèbe otuz iki saùr ............. dört yidi yigirmi sekiz olur :-A / ùavÀf-ı úudÿm ve
yidi ùavÀf-ı vedÀè : ùavÀf-ı úudÿm ü vedÀè M
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Àdem vechinde mekùÿbdur ol ùavÀfuŋ èadedince óacerü’l-esvedi öperler ve daòı
ol óacerü’l-esvedden ibtidÀ eyleyeler ve daòı óacerü’l-esved cennetden nÀzil
oldı didükleri kinÀyetdür Àdemden ki Ádem a.s. cennetden gelmişdür bir vechi
daòı çün óaøret-i risÀlet a.s. pencÀh óarf ü noúta èadedince pencÀh ãalÀt vÀcib
eyledi ki yigirmi sekiz kelime-i ezelí ebedínüŋ èilmi pencÀh óarf ve noúùa-i
siyÀhdur ki óaøret-i risÀletüŋ muãóafı ve kitÀbetidür gÿyende-i eõÀn daòı hemçünÀn siyÀh gerek idi tÀ vech-i meşÀbihat óÀãıl ola bir vechle daòı oldur kim beóükm10  اﻗرأ اﻟﻗرأن ﻋﻟﻰ ﺣرﻒ ٍ ﻮاﺣ ٍدher yigirmi sekiz ve otuz iki (M150b) kelime her
birisi kendü õÀtında mecmÿè bir kelimedür ve daòı ( ان ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ اﺷﻬدA144b)
yirine BilÀl eshed didi (H142a) lafô-ı şín yerine sín didi óaøret-i risÀlete a.s.’a
didiler óaøret-i risÀlet buyurdı ki BilÀlüŋ síni Óaú úatında şín yirine úabÿl
olmışdur didi maúam-ı tevóídde şín sín elif yí dükeli bir kelime ola ve daòı ehl-i
bihiştde ve óÿr u ġılmÀnda yidi òaùù vardur ki çÀr müje her dÿ ebrÿ mÿy-ı ser
yidi saùrdur her dört saùrı yigirmi sekiz saùr olur vaútÀ ki yidi saùrı òaùù-ı istivÀ
ile giçseŋ baş kitÀbeti iki olur yidi saùr istivÀ ile sekiz olur bu sekiz saùrı (N98b)
èanÀãıra øarb itseŋ otuz iki saùr olur ki óaøret-i risÀlet a.s. buyurmışdur ki
cennetüŋ sekiz úapusı vardur her úapusında dört saùr yazılmışdur otuz iki saùr
olur ki vech-i Àdemde görürüz ki vechullahdur ol sekiz saùr otuz iki olur ki
siyÀhídür muúassim-i ãalÀt oldur ol münÀsebetle buyurmışdur óaøret-i risÀlet a.s.
mü’eõõín-i ãalÀt siyÀh ola (H142b) didi ( ﻳﺑدأ ﻓﻳﻪM151a) ﻗﺎ ﻞ ﻋﻢ ﻜل اﻣر ذى ﺑﺎل ﻟﻢ
11
 ﺑﺴﻢاﷲ ﻓﻬﻮ اﺑﺗر ٌ ﻮ اﺠزﻢşöyle ki kitÀbet-i ilÀhínüŋ ibtidÀsı  ﺑﺴﻢاﷲdur bismillahuŋ
ibtidÀsı bÀdur BilÀlüŋ daòı isminüŋ ibtidÀsı bÀdur bu daòı münÀsebet vardur

71-72. Àdem vechinde mektÿbdur ............. ve daòı ol óacerü’l-esvedden ibtidÀ eyleyeler :-A
73. Ádem a.s. :-A, N
74. pencÀh óarf ü noúta : pencÀh ve óurÿf u noúta H
77. kim : ki N
78-79. her birisi : -H, N
80. BilÀl eshed didi : eshed didi A; eshed BilÀl didi H / lafô-ı şín: şín N
81. didiler :-H / óaøret-i risÀlet buyurdı ki : buyurup didi kim A / şín yirine : şíne N / didi :-N
82. kelime ola : kelimedür N
83-85. çÀr müje her dÿ ebrÿ mÿy-ı ser ………… giçseŋ baş kitÀbeti iki olur yidi saùr :-A
85. istivÀ ile :-H, N, M
88. görürüz ki : göründi ki H,N
89. buyurmışdur : buyurdı N
92. BilÀlüŋ daòı isminüŋ ibtidÀsı bÀdur : - A, H, N
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el-BÀbü’t-tÀsiè ve’l-èışrÿn fí ióÀùati ismi’l-èaôam
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
 ﻘﺎﻞ ﻋﻢ ﺧﺑرا ً ﻋن اﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﻋﺸﻗﻧﻰ ﻮﻤن ﻋﺷﻗﺗﻪ آﻧت ﻣﻣﺛﻼ ًﺑﻳن ﻋﻳﻧﻳﻪ اﻮﻟﺋك اﻻ ﺑدال ﺣﻗﺎiy ùÀlib-i
esrÀr-ı ilÀhì vü óaúÀyıú-ı ġayr-i mütenÀhí bil ki Àdemüŋ çeşmini ve gÿşını ve
5 çeşminüŋ iki (A145a) noúùasını ve bínísini ve cebhesini Óaú taèÀlÀ şöyle òalú
itmişdür ki çün kitÀbet ile oúuyasın Faøl-ı YezdÀn ola (ŞEKİL)1 cemíè-i bení
Àdemüŋ yüzlerinde mektÿbdur ve mesùÿrdur èalÀ-hazÀ (M151b) ﻔﻰ ﺻورت اﻟﻗﻣر
(N99a)(H143a) 2 ﻓﻟﻮﻻ ﻔﺿلاﷲ ﻋﻠﻳﻜﻢ ﻮرﺣﻣﺗﻪ ﻟﻜﻧﺗﻢ ﻤن اﻟﺧﺎﺴرﻳن/ ﻟﻳﻟﺔ اﻟﺑدرve daòı mièrÀc
gicesi óaøret-i aóadiyyeti bu ãÿretde gördi ki ٍ رأﻳت رﺑﻰ ﻔﻰ ﻟﻳﻟﺔ اﻟﻣﻌراج ﻔﻰ ﺻﻮرﺖ
10  ﻮﻔﻰ ﺻﻮرﺖ ﻏﻟﻣﺎن ٍ اﻣﻟﺢ ﻔﻰ اﺣﺳﻦ ﺻﻮرﺖ ٍ ﻮ ﺷﺎﺐ ٍ ﻗﻂﻂ3ٍ  اﻣرد ٍ ﻗﻂﻂimdi bu şekl ü bu
hey’et mürekkebdür çehÀr ùabÀyièden pes òÀk üzerinde ve Àb üzerinde ve bÀd
üzerinde ve nÀr üzerinde bi’l-úuvve mektÿb ola pes her úande ki çehÀr ùabÀyiè
ola ol ÀsmÀnda bi’l-úuvve mektÿb ola 4 ﻮاﷲ ﺑآل ﺷﺊ ﻣﺣﻳطsırrı bu ola ol ò˘Àb ki
görmiş idi Faøl-ı YezdÀn ki ÒudÀya üç ism vardı ki ol üç ism  ﻒ ﺾ ﻞidi pes
15 hejdeh hezÀr èÀleme muóìù ola ism-i şaóã ola arada olmaya ism-i aèôam ki
levóler üzerinde mektÿb ola baèdezÀn şaóãuŋ taèaccüb eylemegi ve bu Àyeti
oúumaġı ki 5 ذاﻟﻚ ﻔﺿلاﷲ ﻴﺆﺗﻳﻪ ﻤن ﻳﺷﺎﺀ6ﻮاﷲ ﺬﻮاﻟﻔﺿل اﻟﻌﻆﻳﻢ
1

4. óaúÀyıú-ı ġayr-i mütenÀhí : óaúÀyıú-ı nÀ-mütenÀhí H ; óaúÀyıú-ı kelime-i nÀ- mütenÀhí N
7-8.  ﻋﻟﻰ هذا ﻔﻰ ﺻورت اﻟﻗﻣر ﻟﻳﻟﺔ اﻟﺑدر ﻮﻟﻮﻻ ﻔﺿلاﷲ ﻋﻠﻳﻜﻢ ﻮرﺣﻣﺗﻪ ﻟﻜﻧﺗﻢ ﻤن اﻟﺧﺎﺴرﻳن:-A ; و رﺣﻣﺔ هﻣت ﻃﺎﻳﻓﺔ
ﻣﻧﻬﻢ ان ﻴﺿﻟﻮﻚ ﻮ ﻣﺎﻴﺿﻟﻮن اﻻ اﻧﻓﺳﻬم ﻮﻣﺎ ﻴﺿرﻮﻧﻚ ﻤن ﺷﺊ ﻮ اﻧزل اﷲ اﻟﻜﺗﺎب ﻮاﻟﺣﻜﻣﺔ ﻮ ﻋﻟﻣﻚ ﻣﺎﻟم ﺗآن ﺘﻌﻟﻢ ﻮﻜﺎن ﻔﻀل
 اﷲ ﻋﻟﻳﻚ ﻋظﻳﻣﺎM
9.  ﻔﻰ ﻟﻳﻟﺔ اﻟﻣﻌراج: - H, M
11-12. çehÀr ùabÀyièden òÀk üzerinde ve Àb üzerinde ve bÀd üzerinde ve nÀr üzerinde : -A ; nÀr
üzerinde : Àteş üzerinde H, M
12. bi’l-úuvve mektÿb ola : -A
12-13. pes her úande ki çehÀr ùabÀyiè ola ol ÀsmÀnda bi’l-úuvve mektÿb ola : -M
15. muóìù ola : muóìù idi N / ism-i şaóã ola arada olmaya : ism arada olmaya M
17.  ﻮاﷲ ﺬﻮاﻟﻔﺿل اﻟﻌﻆﻳﻢ: -M
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el-BÀbü’å-åaliåÿn fí ru’yetillahi taèÀlÀ
(M152a) ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
( ﻮﺠﻮﻩ ٌ ﻳﻮﻣﺋذ ٍ ﻧﺎﻆﺮة ٌ اﻟﻰ رﺑﻬﺎ ﻧﺎﻆﺮ ٌةA145b) iy ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí ve dídÀr-ı Óaú
taèÀlÀ enbiyÀ(H143b)ullah óaøret-i aóadiyyeti (N99b) èÀlem-i mükÀşefede
5 gördiler ki anlara söz söyler insÀn ãÿretinde şol sebeb ile ki bu sözi Óaú taèÀlÀ
vaóy ile söylemek diledi yaèní işÀret-i ilÀhí ile şol kimseler ile ki anuŋ kitÀbetini
şekl-i insÀnda oúımaú diledi ol oúımaú ãÿret-i kelÀmullaha geldi daòı enbiyÀya
cilve eyledi şöyle ki sen bir yazılmış òaùùı görürsin ol òaùù saŋa lisÀn-ı óÀl ile söz
söyler ki men ne nesneyem imdi ol kitÀbet-i ilÀhí vech-i Àdem üzerinde
10 mesùÿrdur ki insÀn-ı kÀmil terkíbinde söz söyler ki kelÀm-ı ÒudÀ ne nesnedür
mecmÿè òalÀyıú kim söz işidürler èÀlem-i miåÀlde ol òuùÿù-ı vech-i Àdemdür ki
lisÀn-ı óÀl ile vech-i insÀnda taúrír eyler meåelÀ Allah on dört kelimedür on dört
óurÿf-ı muúaùùaèa izÀsında ki vech-i Àdemde on dört òaùù mektÿbdur ki ol kelÀmı
oúımaú kelÀm-ı óaúíúíyi oúımaúdur bÀúí kitÀbet òaùù-ı mecÀ (A146a) zídür ve
15 her (M152b) kişi ki ol kitÀbeti oúımadı vaóy nedür bilmedi ve lisÀn-ı óÀlden
(H144a) bí-naãíb ve bí-behre úaldı ve Óaúúuŋ nuùúını hiç işitmedi ﻮﻤﺎ ﻜﺎن ﻠﺑﺷ ٍر
2
 ان ﻳآﻟﻣﻪاﷲ اﻻ ﻮﺣﻳﺎ ً اﻮﻣن ورائ ﺣﺠﺎﺐ ٍ اﻮﻳرﺴل رﺴوﻻ ً ﻔﻳﻮﺣﻰ ﺑﺎذﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺷﺎﺀ اﻧﻪ ﻋﻟﻰ ﺣﻜﻢve
daòı işÀretdür ki her (N100a) nesnenüŋ ãÿretine ki naôar úılasın اﻮﻣن وراﺀ ﺣﺠﺎﺐ
dür şöyle ki şecerden ve daòı otdan 3 راﻳت رﺑﻰ ﻔﻰ ﺻﻮرﺖ ٍ اﻣرد ٍ ﻗﻂﻂel-óadiå ve
20 daòı destini benüm püştime úodı dir ve daòı MÿsÀ ile ÒudÀ söyleşdi aġaç
ãÿretinden ve Àteş ãÿretinden ve daòı Firaèÿnı baóre ġarú eyledi ve daòı èaãÀyı
deŋize urdı deŋiz yarıldı  ﻂرﻳﻗﺎ ً ﻳﺑﺳﺎpeydÀ oldı ol Àteş ki söyledi hemÀn sevÀd-ı
vech-i Àdemdür ez-rÿy-ı te’víl úısmet olmışdur
1

3-4. ve dídÀr-ı Óaú taèÀlÀ :-N
5. sebeb ile : sebebden N
6. kimseler : kimse M
7. oúımaú : oúumaú N
8. görürsin : göresin H
10. insÀn-ı kÀmil : insÀn A, H, M
11. kim : ki N
12. Allah :-N
14. òaùù-ı mecÀzídür : mecÀzídür H
15. vaóy :-N
19. otdan : oddan H
23. úısmet olmışdur :-N, M
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el-BÀbü’l-óÀdí ve’å-åelÀåÿn fí raóm ve ÓavvÀ
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
ﻗﺎل ﻋﻢ ﺧﻟﻖ اﷲ اﻟﺧﻟﻖ ﻓﻟﻣﺎ ﻔﺮغ ﻣﻧﻪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟرﺣﻢ ﻔﺎﺧذﺖ ﺒﺣﻗﻮي اﻟرﺤﻣن ﻔﻗﺎﻞ ﻣﻪ ﻗﺎﻟﺖ هذا ﻣﻗﺎم
( اﺼﻞ ﻤن ﻮ ﺼﻟﻚ ﻮاﻗﻂﻊ ﻣﻦH144a) ( اﻟﻌﺎﺋذﺑك ﻣن اﻟﻗﻂﻳﻌﺔ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ اﻻ ﺗرﺿﻳن انM153a)
1
( ﻗﺎﻟت ﺑﻟﻲ ﻴﺎ رﺐ ﻗﺎل ﻔذﻟك ﻟﻚA146b)  ﻗﻂﻌﻚyaèní Óaú taèÀlÀ òalúı yaratdı çünki
òalúdan fÀrià oldı raóm ùurdı raóminüŋ izÀr-bendine yapışdı raóman eyitdi girü
ùur yapışma didi baède raóm eyitdi bu maúÀmı senden úıùèa idenler yine saŋa
èavdet itse bu ol maúÀmdur didi raóman eyitdi neèam bu ol maúÀmdur raóman
eyitdi sen buŋa rÀøı degil misin ki her kişi ki saŋa ulaşa ben aŋa ulaşam her kişi
ki senden kesile ben andan kesilem raóm eyitdi belí rÀøıyam ben bu maúÀma
raóman eyitdi ol maúÀm senüŋdür didi ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻧﺎ اﷲ ﻮاﻧﺎ ﻟرﺣﻣن ﺧﻟﻗﺖ اﻟرﺣﻢ
2
 ﻮﺸﻗﻗﺖ ﻟﻬﺎ ﻤن اﺴﻣﻲ ﻔﻤن ﻮﺻﻟﺗﻪ ﻮﺻﻟﻬﺎ ﻮﺻﻟﻪ اﷲ ﻮﻤﻦ ﻗﻂﻌﻬﺎ ﻗطﻌﺔ اﷲyaèní Óaú
taèÀlÀ eydür ben raómanam raómi yaratdum kendü ismimden ism şaúú itdüm
her kişi ki ol raóme ulaşa ben aŋa ulaşam her kişi ki andan kesile ben daòı andan
kesilem dir 3( ﻮﻤﻦ ﻗﻂﻌﻚ ﻗطﻌﺗﻪM153b) ﻗﺎل ﻋﻢ اﻟرﺣﻢ ﺷﺠﻧﺔ ﻤن اﻟرﺣﻣن ﻔﻗﺎﻞ اﷲ ﻟﻬﺎ ﻤن ﻮﺻﻟﻚ
Óaú taèÀlÀ eydür şol kimse ki saŋa ulaşdı ben aŋa ulaşdum şol kimse ki senden
kesildi ben daòı andan kesildüm ﻗﺎل ﻋﻢ اﻟرﺣﻢ ﻣﻌﻟﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺶ ﺗﻗﻮل ﻣن ﻮﺻﻟﻧﻲ ﻮﺻﻟﻪ
4
( ﻻﺘﻧزﻞ اﻟرﺣﻣﺔ ﻋﻟﻲ ﻗﻮﻢ ﻓﻳﻬﻢ ﻗﺎﻃﻊ اﻟرﺣﻢN100b)  ﻔﻗﺎل ﻋﻢ5اﷲ ﻮﻣن ﻗﻂﻌﻧﻲ ﻮ ﻗطﻌﺔ اﷲ
6
 ﻮ ﻗﺎل ﻋﻢ رﻀﺎ اﻟرب ﻔﻲ رﺿﺎﺀ اﻟﻮاﻠدﺖ ﻮﺴﺧﻃ اﻟرب ﻔﻲ ﺴﺧﻃ اﻟﻮاﻠدﺖ ﻗﺎل اﻟرﺣﻢyaèní Óaú
taèÀlÀ eyitdi raóme girü ùur yapışma didi raóm ÓavvÀdan kinÀyetdür ﻔﺎﺧﺬﺖ ﺑﺣﻗﻮي
ﻓﻲ ﺴﺧﻂ اﻠواﻠﺪﺖ
 اﻠﺮﺣﻣﻦ ﻓﻲ ﺮﺿﺈ اﻟﻮاﻟﺪت ﻮﺳﺧﻂاﻠﺮﺐyaèní Óaú vech izÀr-bend
dimekdür yaèní izÀr-bend Àdemdür yaèní ÓavvÀ istedi ki Ádem ãÿretinde gele
ve daòı Ádemüŋ vech-i kitÀbetin istedi ki kendüde tamÀm ola (H145a) raóman
eyitdi benüm òilúatimi isteme bu òilúatden elüŋ çek didi yaèní bu yidi kitÀbet ki
ãÿret-i emreddür úarÀr dut kim benüm òilúatimüŋ ôuhÿrı ol yidi òaùùdadur ki
7
 ان ﻋدة اﻟﺸﻬﻮر ﻋﻧداﷲ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر ﺷﻬرا ً ﻔﻰ آﺘﺎباﷲ ﻣﻧﻬﺎ ارﺑﻌﺔ ٌ ﺣر ٌﻢôÀhir ola اﻻ ﺘرﺿﻳن ان
(A147a)  اﺻل ﻤن وﺼﻟك ﻮ اﻗﻂﻊ ﻤن ﻗطﻌكyaèní raóman eydür ÓavvÀya sen rÀøı degil
misin ki ben ulaşam şol kimseye ki saŋa ulaşdı ve daòi ben kesilem (M154a) şol

5-11. yaèní Óaú taèÀlÀ òalúı yaratdı ............. eyitdi ol maúÀm senüŋdür didi : -A, N (H
nüshasında derkenarda verilmiştir.)
12-15. yaèní Óaú taèÀlÀ eydür ben raómanam ........... ben daòı andan kesilem dir : -A, N ( H
nüshasında derkenarda verilmiştir.)
18.  ﻔﻗﺎل ﻋﻢ ﻻﺘﻧزﻞ اﻟرﺣﻣﺔ ﻋﻟﻲ ﻗﻮﻢ ﻓﻳﻬﻢ ﻗﺎﻃﻊ اﻟرﺣﻢ: -M
19.  ﻔﻲ رﺿﺎﺀ اﻟﻮاﻠدﻳن ﻮﺴﺧﻃ اﻟرب ﻔﻲ ﺴﺧﻃ اﻟﻮاﻠدﻳن: -A, N
20. yapışma : -M
21.  ﻔﻲ رﺿﺎﺀ اﻟﻮاﻠدﺖ ﻮﺴﺧﻃ اﻟرب ﻔﻲ ﺴﺧﻃ اﻟﻮاﻠدﺖ: -M, A, H
22. ÓavvÀ :-N
22-23. Àdem ãÿretinde gele ve daòı Àdemüŋ vech-i kitÀbetin istedi ki kendüde : -M
23. kendüde tamÀm ola : tamÀm ola kendüde H
24. kitÀbet : òaùù M
25. òaùùdadur : òaùùandur H

243

kimseden ki senden kesildi ÓavvÀ eyitdi belí raøıyam didi imdi iy ùÀlib-i Óaú
30 taèÀlÀ ÓavvÀya ulaşmaú Óavvanuŋ òuùÿùın bilmekdür vü oúımaúdur ÓavvÀdan
úıùèa itmek òilúatin bilmekdür vü Óavvayı okımaúdur ﻻ ﺗﻧزﻞ اﻟرﺣﻣﺔ ﻋﻟﻰ ﻗﻮﻢ ٍﻔﻳﻬﻢ
8
 ﻗﺎﻂﻊ اﻟرﺣﻢyaèní raómet (N101a) nÀzil olmaz bir úavm üzerne kim ﻗﺎﻂﻊ اﻟرﺣﻢ
ola yaèní ÓavvÀyı bilmese ve óuùÿùların oúımasa  ﻗﺎﻂﻊ اﻟرﺣﻢolur üzerne raómet
nÀzil olmaz yaèní raómet ki Úur’Àndur ve Úur’Àn yigirmi sekiz kelimedür
35 (H145b) yaèní dimek olur ki anuŋ vücÿdında yigirmi sekiz vü otuz iki kelime-i
ilÀhí yazılmaz èÀlem-i úuvvetde úalur yaèní bilmedügi yazılmaduġıdur her kişi
ki ÓavvÀ òilúatin bilse Àdem òilúatin bilür ve her kişi ki Àdem òilúatin bilse
kendü nefsini bilür ve her kişi ki kendü nefsini bilse rabbini bilür ve her kişi ki
rabbini bilse maúãÿda vÀãıl olur ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ اﻟﺣﻣدﷲ اﻟذى هدﻳﻧﺎ ﻟﻬذا ﻮﻣﺎ ﻜﻧﺎ ﻟﻧﻬﺘدى ﻟﻮﻻ ان
40 9هدﻳﻧﺎ

30. Óavvanuŋ : anuŋ N
31. Óavvayı :-A
32-33. yaèní raómet nÀzil olmaz bir úavm üzerne kim  ﻗﺎﻂﻊ اﻟرﺣﻢola yaèní ÓavvÀyı bilmese ve
óuùÿùların oúımasa  ﻗﺎﻂﻊ اﻟرﺣﻢolur üzerne : -M
33. ve Úur’an :-A,N / yigirmi sekiz kelimedür :-A
35. yazılmaz : yazılmadı N / bilmedügi yazılmaduġıdur : bilmedigi yazılmaduġıdur H
36-37. her kişi ki ÓavvÀ òilúatin bilse Àdem òilúatin bilür ve : -M
37. her kişi ki Àdem òilúatin : her kişi ki vechi òilúatin M
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el-BÀbü’å (A147b) åÀní ve’l-åÀliåÿn fí èAlí kerremallah u vechehu
ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ
1
 ﻘﺎلﻋﻢ ﻋﻟﻰ ٌﻣﻣﺴﻮﺲ ٌﻔﻰ ﺬاتاﷲhemÀn bu maènÀya ki  اﻧﺎ ﻜﻼﻢاﷲ اﻟﻧﺎﻃﻖkelÀm-ı ãıfÀt
õÀtıdur ve õÀtdan münfekk ve münúaùıè olmaz ve Óaúúuŋ kelÀmı daòı bir
ãıfatdur õÀtdan münfekk olmaz èAlí anuŋçün eyitdi  اﻧﺎ ﻜﻼﻢاﷲ اﻟﻧﺎﻃﻖpes resÿl
a.s. eydür (M154b) 2 ﻋﻟﻰٌﻣﻣﺴﻮﺲٌﻔﻰ ﺬاتاﷲve daòı èAlí eyitdi ﻤن ﻋرﻒ ﻧﻔﺳﻪ ﻔﻗد
3
 ﻋرﻒ رﺑﻪpes nefsin bilmek oldur ki kişi kendüyi ÒudÀnuŋ kelÀm-ı nÀùıúı bile
ol ki kelÀm-ı ãÀmetdür (H146a) kelÀm-ı nÀùıúuŋ (N101b) èilmidür resÿl a.s.
buyurdı ki men tenzíl ile ceng eyledim èAlí gele te'víl ile ceng ide didi pes
tenzílüŋ óaúíúati te'víldür ol kimse ki te'víl ile ceng eyler maènÀ-i te'víl
ÒudÀdan aŋa nÀzil olmış ola tÀ ki te'víl ile ceng eyleye resÿl a.s. eyitdi tenzílüŋ
óükmi ile her yirde ki bÀng-ı namÀz olmaya anları úatl ideler didi ve esír
eyleyeler didi ve daòı her kim bu emre teslím ola ol MüselmÀndur didi beóisab-ı ôÀhir-i tenzíl ve daòı bilmek gerekdür ki ne maènÀdur ki bu óükm-i
İslÀmı ve küfri bir (A148a) bÀng-ı namÀzda úodı ve daòı ol nidÀnuŋ èadedini
ve èilm-i te'vílini her kimse ki bilmese MüselmÀn olmaya ol ehl-i te'víl olmaya
ez-rÿy-ı bÀùın ve daòı resÿl a.s.'dan mervídür ki on dört biŋ yıl Ádemüŋ ve
Óavvanuŋ òilúatinüŋ ôuhÿrından öŋdin ben ve èAlí bir nÿr idüú didi niçün on
dört biŋ yıl óükm itdi anuŋçün ki (M155a) èindallah her gün biŋ yıldur ﻮان ﻴﻮﻣًﺎ
4
 ﻋﻧد رﺑك آﺎﻟﻒ ﺴﻧﺔ ٍ ﻣﻣﺎ ﺗﻌدونniçün (H146b) biri biŋ yıl miúdÀrınca oldı anuŋçün
ki nihÀyet èaded biŋdür kelÀm-ı èArabda ve daòı Óaú taèÀlÀ Úur'Ànda buyurdı
ki 5 ﻮاﻧزﻟﻧﺎ اﻟﻳﻜﻢ ﻧورا ًﻣﺑﻳﻧًﺎ6 ﻮاﺘﺑﻌوا اﻟﻧﻮر اﻟذى اﻧزل ﻣﻌﻪpes nÿr kelime ola mecmÿè-ı
kelime kendü õÀtında bir kelime ola ve daòı Óaú taèÀlÀ

3. hemÀn bu maènÀya : hemÀn maènÀdur M
4. õÀtıdur ve : - A / ve münúaùıè : - A
4-5. ve Óaúúuŋ kelÀmı daòı bir ãıfatdur õÀtdan münfekk olmaz : - A
5. eyitdi : aydı H
5-6. pes Resÿl a.s. eydür  ﻋﻟﻰٌﻣﻣﺴﻮﺲٌﻔﻰ ﺬاتاﷲ: - A
6. ve daòı : ve A
8. kelÀm-ı nÀùıúuŋ èilmidür :èilm-i kelimedür A
9. didi : - N
11. eyleye : ide N / eyitdi : - A
12-13. ve esír eyleyeler didi : - A
13-14. be-óisab-i ôÀhir-i tenzíl: be-óükm-i tenzíl N
16. bilmese : - H / MüselmÀn olmaya ol ehl-i te'víl olmaya : MüselmÀn-ı te'víl olmaya : H, N,
M
17. on dört biŋ yıl : on dört yıl A
18. nÿr idüú : nÿrduú A, M
19.  ﻜﺎن: - A, H
20. biŋ yıl : biŋ A, H
21. kelÀm-ı èArabda : èArab kelÀmında H, N, M / Úur'anda : - A
21-22. Úur'Ànda buyurdı ki : buyurdı ki Úur'Ànda M
22.  ﻮاﺘﺑﻌوا:  ﻔﺎﺘﺑﻌواA, H, N, M
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çünki (N102a) Àdemi yaratdı ol nÿrı iki úısmet eyledi be-óisÀb maôhar ve illÀ
nÿr úısmet-peõír degildür ol ki eyitdi nÿrı iki úısmet eyledi anuŋçün ki Ádem
muèallim-i melÀ'ikedür hem muèallim-i esmÀdur be-óükm ﺧﻟﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻟﻰ
7
 ﺼﻮرﺖ اﻟرﺣﻣﻦÁdem òalífe-i ÓudÀdur ol nÿr iki maôharda ôÀhir oldı ol nÿrı
Óaú taèÀlÀ iki úısmet eylemiş ola iki maôharda ve daòı òilúat-i Àdem vaútinde
 اﻧﺎ ﻜﻼﻢاﷲ اﻟﻧﺎﻃﻖóükmiyle ve  اﻧﺎ اﻟﻧﻗﻂﺔ ﺘﺣﺖ اﻟﺑﺎﺀóükmiyle ki Àteş  اﻧﻰ اﻧﺎﷲdidi ve
 ﻮﻔﻰ اﺣﺳن ﺻﻮرت8ﻂ
ٍ ( راﻴت رﺑﻰ ﻔﻰ ﺻﻮرﺖ اﻣرد ٍﻗﻂA148b) didi èibÀretdür
Muóammed ve èAlinüŋ sebèu'l-meåÀnísinden (M155b) çünki ikisi daòı ehl-i
bihiştdür ÒudÀvend-i sebèu'l-meåÀní olalar ve kelÀm-ı nÀùıú olalar (H147a)
 اﻧﺎ ﻜﻼﻢاﷲ9ﻗﺎلﻋﻢ ﻳﺎ ﻋﻟﻰ ﻜﻧﺖ ﻣﻊ اﻻﻧﺑﻳﺎﺀ ﺴرا ًﻮﺻرت ﻣﻌﻰ ﺟﻬرا ًﻤن ﻋرﻒ ﻧﻔﺳﻪ ﻔﻗد ﻋرﻒ رﺑﻪ
 اﻟﻧﺎﻃﻖanuŋçün didi  ﻴﺎ آﻬﻳﻌﺺdidi her kim kendü nefsini bilse ÒudÀsını bile şol
münÀsebetle ki óaúíúat-i Àdem kelÀm-ı nÀùıú-ı ÒudÀdur ve kelÀm-ı
mütekkellimden cüdÀ degildür ÒudÀ ile nefs arasında ki kelÀmullahdur ki
infikÀk yoúdur ﺾ
ٍ ﺾ ﻧآﻔر ﺑﺑﻌ
ٍ ( ﻮﻳﻗوﻟﻮن ﻧﺆﻣن ﺑﺑﻌN102b) ان اﻟذﻳن ﻳﻔرﻗﻮن ﺑﻳﻦاﷲ ﻮرﺴﻟﻪ
10
 ﻮﻳرﻳدﻮن ان ﻳﺗﺧذﻮا ﺑﻳﻦ ذاﻟك ﺴﺑﻳﻼ ًاﻮﻟﺋﻚهﻢ اﻟﻜﺎﻓرﻳن ﺣﻗﺎ ًﻮاﻋﺗدﻧﺎ ﻟﻟﻜﺎﻓرﻳن ﻋذاﺑﺎ ًﻣﻬﻳﻧًﺎmecmÿè
eşyÀ yüzlerini zemíne dutmışlardur şöyle gerekdür ki insÀn yüzini kendüye
duta tÀ ki rabbini bile kendü nefsini bilmek oldur ki  اﻧﺎ ﻜﻼﻢاﷲ اﻟﻧﺎﻃﻖandan aŋa
òiùÀb eyleye ki  ﻳﺎﻋﻟﻰ ﻜﻧﺖ ﻣﻊ اﻻﻧﺑﻳﺎﺀ ﺴرا ًﻮﺻرت ﻣﻌﻰ ﺟﻬرًاanuŋçün didi on dört biŋ
yıl ben ve èAlí bir nÿr idük daòı eyitdi 11اﻧﺎ اﻧزﻟﻧﺎ اﻟﻳﻚ ﻧورا ًﻣﺑﻳﻧﺎ ًاﻮل ﻣﺎ ﺧﻟﻖاﷲ ﻧﻮرى
didi pes kendü (H147b) kelÀmına nÿr didi ben ve èAlí bir nÿr idük didi ﻮ اﻟزﻣﻬﻢ
12
( ﻜﻟﻣﺔ اﻟﺘﻗﻮى ﻮ ﻜﻟﻣﺗﻪ اﻟﻗﻳﻬﺎ اﻟﻰ ﻣرﻳمM156a) pes ol delíl ol kelÀm-ı nÀùıú ola ki
kelÀm-ı nÿrdur didi ve daòı şol duèÀda ki meãÀ (A149a) bíóde gelmişdür ki
13
 اﺟﻌل ﻔﻰ ﻗﻟﺑﻰ ﻧﻮرا ًﻮﻔﻰ ﺑﺻرى ﻧﻮرا ًﻮﻔﻰ ﺴﻣﻌﻰ ﻧﻮرًاyaèní mecmÿè kelime ve kelÀm ile
dimekdür anuŋçün ki otuz iki kelimenüŋ maôharıdur nÿrdur ve kelÀmullahdur
ki 14 اﷲ ﻧﻮر اﻟﺴﻣﻮات ﻮاﻻرضve daòı mü'minler  اﺗﻣﻢ ﻠﻧﺎ ﻧﻮرﻧﺎkim dirler münÀfıúlar
15
 اﻧظروﻧﺎ ﻧﻗﺗﺑﺲ ﻤن ﻧﻮرﻜﻢdirler (N103a) ve daòı

24-27. maôhar ve illÀ nÿr úısmet-peõír degildür............. Àdem òalífe-i ÓudÀdur: - A
27. ol nÿrı Óaú taèÀlÀ iki úısmet eylemiş ola iki maôharda ve daòı : - A
28. òilúat-i Àdem ve úatında : Àdem ve óavvÀ òilúatinde ki A
31-32. sebèu'l-meåÀnísinden çünki ikisi daòı ehl-i bihiştdür : sebèu'l-meåÀní olalar H
32. ÒudÀvend-i sebèu'l-meåÀní olalar : - H ; ÒudÀvend-i sebèu'l-meåÀnídür A / kelÀm-ı nÀùıú
olalar : kelÀm-ı nÀùıúdur A
34. kendü : - A
35. kelÀm-ı nÀùıú-ı ÒudÀdur : kelÀm-ı nÀùıúdur A ; kelÀm-ı nÀùıúdur ÒudÀdur H
36. kelÀmullahdur : kelÀm-ı nÀùıúdur H
36-37. ﻮﻳﻗوﻟﻮن ﻧﺆﻣن ﺑﻳﻌﺾ ٍ ﻧآﻔر ﺑﻳﻌﺾ ٍﻮﻳرﻳدﻮن ان ﻳﺗﺧذﻮا ﺑﻳﻦ ذاﻟك ﺴﺑﻳﻼ ًاﻮﻟﺋﻚهﻢ اﻟﻜﺎﻓرﻳن ﺣﻗﺎ ًﻮاﻋﺗدﻧﺎ ﻟﻟﻜﺎﻓرﻳن
 ﻋذاﺑﺎ ًﻣﻬﻳﻧًﺎ: - A ;ً ﺾ ﻧآﻔر ﺑﺑﻌﺾ ٍ ﻮﻳرﻳدﻮن ان ﻳﺗﺧذﻮا ﺑﻳﻦ ذاﻟك ﺴﺑﻳﻼ
ٍ  ﻧﺆﻣن ﺑﺑﻌ: -M
39 dutmışlardur : ùutmışlardur H
40 duta : döne A ; ùuta H
40-41. ki  اﻧﺎ ﻜﻼﻢاﷲ اﻟﻧﺎﻃﻖandan aŋa òiùÀb eyleye ki  ﻳﺎ ﻋﻟﻰ ﻜﻧﺖ ﻣﻊ اﻻﻧﺑﻳﺎﺀ ﺴرا ًﻮﺻرت ﻣﻌﻰ ﺟﻬرًا: - A
41. anuŋçün didi : ve daòı eyitdi A
42. nÿr idük : nÿrduú A, M
43 didi pes kendü : pes kendü N, M/ nÿr idük : nÿrduú A; nÿruz M
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èAlí bu maúÀma şunuŋla irişdi ki resÿlüŋ mübÀrek ãÀóib-i sırrıdur ve hem
müsteóaúdur ki ãÀóib-i sırr ola elhÀmÀt-ı rabbaní ile eger bir şaóã istese ki
anları ÒudÀdan cüdÀ eyleye eyleyübilmez ve daòı ÒudÀ Muóammede  ﻳﺎﺳﻳﻦdidi
ki müfredÀtdur ki  ﻳﺎﺳﻳﻦhem muókemÀtdur ve hem ÒudÀdan cüdÀ degildür
şöyle ki ÒudÀ eyitdi 16 هذا ﻜﺗﺎﺑﻧﺎ ﻳﻧﻂﻖ ﻋﻟﻳآم ﺑﺎﻟﺣﻖhemín bu maènÀyadur ki ﻧﻓﺴﻚ
17
 ﺗﻌﻟﻢ ﻣﺎﻔﻰ ﻧﻓﺳﻲ ﻮﻻ اﻋﻟم ﻣﺎﻔﻰ ﻧﻓﺳك/ ﻧﻔﺴﻲ ﻮﻠﺣﻣﻚ ﻟﺣﻣﻰmuvÀffıúdur ve daòı اﻧﺎ ﻜﻼﻢاﷲ
( اﻟﻧﺎﻃﻖH148a) didügine muvÀffıúdur ve daòı eyitdi ki 18 ﻋﻟﻰ ٌﻣﻣﺴﻮﺲ ٌﻔﻰ ذاﺖاﷲher
kişi ki kelime ve kelÀm sırrına (M156b) irişe hiç kimse anı ÒudÀdan cüdÀ
eyleyemez ve daòı Mesíó gÀhí kelimetullah gÀhí rÿóullah ve gÀhi èabdullah
olur ( ﻮاﺣد ٍ ﻗﺑل ان ﻳﺧﻟﻖ ﺁﺪﻢ ﺑﺎرﺑﻌﺔ ﻋﺷراﻟﻒ ﻋﺎﻢA149b)ٍ  ﻗﺎﻞﻋﻢ اﻧﺎ ﻮﻋﻟﻰ ٌﻤن ﻧﻮرel-óadíå
ol nÿr-ı vÀóidi iki pÀre eyledi nıãfı ben oldum ve nıãfı èAlí oldı didi meåelÀ
Àdem-i zÀd ki evvel mÀderden vücÿda gelür yidi òaùù ile gelür iki úaş bir saç
dört kirpik bu yidi òaùù-ı aãlídür çünki yidi òaùù daòı ki Àdem òaùùıdur (N103b)
vaútÀ ki ôÀhir ola on dört òaùù olur ki sebèu’l-meåÀnídür pes nÿr iki úısmet oldı
biri aãl u biri ferè oldı ol ki aãldur Muóammeddür ol ki ferèdür èAlídür şol
vÀsıùa ile ki yidi òuùÿù-ı èÀrıø üzerine yidi òuùÿù-ı ümmí yidi kelime-i aãliyye
muúÀbilinde vÀúiè olmışdur ol (H148b) budur  ح ﻂ ى ﻚ ﻞ ﻢ نol ki yidi èavÀrıø-ı
ferèiyyedür ki yidi kelime-i ilÀhí muúÀbilinde vÀúiè olmışdur ki ol yidi budur
 ا ﺐ ج د ﻩ ﻮ ﺰbu on dört kelime on dört òaùù-ı vech-i Àdem muúÀbilindedür
 ﻮ اﺷرﻗﺖ اﻻرﺾ ﺑﻧﻮر رﺑﻬﺎ ﻮ ﻮﺿﻊ اﻟآﺗﺎﺐÚur'Àn lisÀn-ı óÀl ile (M157a) eydür
19
 ﻮ اﻟزﻣﻬﻢ ﻜﻟﻣﺔ اﻟﺘﻗﻮى20 اﻧﺎ ﻣدﻴﻧﺔ اﻟﻌﻟﻢ ﻮﻋﻟﻰ ٌﺑﺎﺑﻬﺎmecmÿè Úur’Àn yigirmi sekiz
kelimedür anuŋçün Úur’Ànda yigirmi sekiz peyàamber ismin taãríó itdi tÀ ki

50. mübÀrek : - H, N, M
52. eyleyübilmez : eyleyemez H, N / ÒudÀ Muóammede : Muóammed A
53.  ﻳﺎﺳﻳﻦhem : hem  ﻳﺎﺳﻳﻦA
54.  هذا:  ﻮﻋﻧدA, H, N, M
58. eyleyemez : eyleyümez A
58-59. ve daòı Mesíó gÀhí kelimetullah gÀhí rÿóullah ve gÀhi èabdullah olur : - A ; ve daòı
Mesíó gÀh kelimetullahdur ve gÀh rÿóullahdur ve gÀh èabdullah olur N
60. ol nÿr-ı vÀóidi iki pÀre eyledi : ol nÿr-ı vÀóid iki pÀre oldı N / ben oldım : ben A
61. Àdem-i zÀd ki evvel : - A / gelür : geldi H
61-62. iki úaş bir saç dört kirpik : - A
63. vaútÀ ki ôÀhir ola : ôÀhir ola A ; revÀ ola N
64. ferè oldı : ferè A
64-65. şol vÀsıùa ile ki yidi òuùÿù-ı èÀrıø üzerine ki yidi : - A ; şol vÀsıùa ile ki evvel ol yididür
ki H
65-66. yidi òuùÿù-ı èÀrıø üzerine yidi òuùÿù-ı ümmí yidi kelime-i aãliyye muúÀbilinde vÀúiè
olmışdur : evvel ol yididür aãldur yidi òuùÿù-ı ilÀhí yidi kelime-i aãliyye muúÀbilinde vÀúiè
olmışdur M
66. budur : - A / èavÀrıø-ı ferèiyyedür : èÀrıø-ı ferèiyyedür A èavÀø-ı ferèiyyedrü M
67. yidi kelime-i ilÀhí muúÀbilinde vÀúiè olmışdur ki : - A / ol yidi budur : ol budur A, N
70.  ﻮ اﻟزﻣﻬﻢ ﻜﻟﻣﺔ اﻟﺘﻗﻮى: - A
71. anuŋçün Úur’Ànda yigirmi sekiz peyàamber ismin taãríó itdi tÀ ki : - A / yigirmi sekiz
peyàamber ismin : peyàamber a.s. yigirmi sekiz ismin H
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 اﻧﻣﺎ اﻟﻣﺴﻳﺢ ﻋﻳﺴﻰ ﺑن ﻣرﻳﻢ رﺴﻮلاﷲ ﻮ ﻜﻟﻣﺗﻪ اﻟﻗﻳﻬﺎ اﻟﻰ ﻣرﻳﻢ ﻮرﻮح ٌﻣﻧﻪmecmÿè yigirmi
sekiz peyġamberi kelime-i ÒudÀdur iètiúÀd itmek gerekdür 22ﻮ اﻟزﻣﻬﻢ ﻜﻟﻣﺔ اﻟﺘﻗﻮى
dan murÀd resÿllullah ola ki yigirmi sekiz kelimeden biri oldur Óaú taèÀlÀ ﻳﺎﺳﻳﻦ
didi yÀ óarf-i nidÀdur síŋ Muóammede òiùÀbdur pes ol daòı kelime ola ve
Úur'Àn ola (A150a) anuŋçün eyitdi ki 23 اﻧﺎ ﻣدﻴﻧﺔ اﻟﻌﻟﻢ ﻮﻋﻟﻰ ٌﺑﺎﺑﻬﺎÚur'Àn Medíne-i
èilmdür ve èAlí anuŋ (N104a) úapusıdur èAlí eyitdi  اﻧﺎ اﻟﻧﻗﻂﺔ ﺘﺣﺖ اﻟﺑﺎﺀpes
Medíne-i èilmüŋ úapusı noúùa ola (H149a) ve yigirmi sekiz peyġamber ki
Úur'Ànda ãaríó ü meõkÿrdur isimleri budur Ádem ve Nÿó ve ÍbrÀhím ve İsóaú
ve Yaèúÿb ve Yÿsuf ve DÀvÿd ve SüleymÀn ve MÿsÀ ve HÀrÿn ve ÕekeriyyÀ
ve YaóyÀ ve èÍsÀ ve İlyÀs ve İsmaèíl ve Elyasaè ve Yÿnus ve Lÿù ve Hÿd ve
äÀlió ve LoúmÀn ve Õü’l-úarneyn ve èUzeyr ve İdrís ve Õülküfl ve Eyyÿb ve
Şuèayb ve Muóammed èaleyhi’s-selÀm dört peyġamber daòı Úur'Ànda øamír
ile gelmişdür biri bundadur ki 24 ﻮ ﻘﺎﻞ اﻟﻧﺑﻰ ﻟﻬﻢ اﺑﻌﺚ ﻟﻧﺎﻣﻠآﺎbu EşmÀ’íldür üç
peyàamber daòı bundadur ki 25( اﺛﻧﻳﻦ ﻔآذﺑﻮ هﻣﺎ ﻔﻌززﻧﺎ ﺑﺛﺎﻟﺚM157b)  اذا رﺴﻟﻧﺎ اﻟﻳﻬم/اﺛﻧﻳﻦ
didügi  ﺛﻮﻣﺎنile  ﺑﺎﻟﻮﺲdur  ﻔﻌززﻧﺎ ﺑﺛﺎﻟﺚdidügi  ﺷﻣﻌﻮنdur tÀ ki bu dört peyġamber
ile otuz iki ola 26 ﻔﻰ ﻳﻮﻢ ٍ ﻜﺎن ﻣﻗدارﻩ ﺧﻣﺳﻳن اﻟﻒ ﺴﻧﺔyüz yigirmi dört biŋ
enbiyÀullah ki geldiler üç kez otuz iki biŋ ve bir kez yigirmi sekiz biŋ olur tÀ ki
( ﺑﻌﺚ ﻣﺎﺋﺔ اﻟﻒ و ارﺑﻌﻪ ﻮ ﻋﺷرﻮن اﻟﻓﺎ ﻤن اﻧﺑﻳﺎﺀH149b)  ﻮان اﷲtamÀm ola ve daòı
peyġamber eyitdi ﻣﺛﻟﻰ ﻮ ﻣﺛﻞ اﻻﻧﺑﻳﺎﺀ ﻜﻣﺛل ﻗﺻر ٍ اﺣﺳن ﺑﻧﻴﺎﻧﻪ ﻮﺘرﻚ ﻤﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﺑﻧﺔ ٍ ﻔﻂﺎﻖ
( ﺑﻪ اﻟﻧظﺎر ﻳﺗﻌﺟﺑون ﻣن ﺣﺳن ﺑﻧﻳﺎﻧﻪ اﻻﻣﻮﺿﻊ ﺘﻟك ﻟﻟﺑﻧﺔ ﻔﺛﻢ ﺑﻰ اﻟﺑﻧﻳﺎن ﻮ ﺧﺗم ﺑﻰ اﻟرﺳﻞ ﻮN104b)
27
 اﻧﺎ ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﻳﻳنbu óadiåüŋ maènÀsı budur ki benüm miålüm peyġamberler ile şol
bir úaãr miåline beŋzer ki bünyÀnı òÿb u laùifídür illÀ andan bir libne terk
olındı meåelÀ naôar idiciler gördiler bu úaãruŋ binası òÿbluġın begendiler

72.  اﻧﻣﺎ اﻟﻣﺴﻳﺢ ﻋﻳﺴﻰ ﺑن ﻣرﻳﻢ رﺴﻮلاﷲ ﻮ ﻜﻟﻣﺔ ٌاﻟﻗﻳﻬﺎ اﻟﻰ ﻣرﻳﻢ ﻮرﻮح ٌﻣﻧﻪmecmÿè yigirmi sekiz : - A / ﻣﻧﻪ
ٌ ﻮرﻮح: -M
73. peyàamber kelime-i ÒudÀdur iètiúÀd itmek gerekdür : peyàamberüŋ kelime-i ÒudÀya
iètiúÀd itmişlerdendür N
74. yigirmi sekiz kelimeden : yigirmi sekizden A
74-75. Óaú taèÀlÀ  ﻳﺎﺳﻳﻦdidi yÀ óarf-i nidÀdur síŋ Muóammede òiùÀbdur : - A, N, M
72. kelime : kelimeden H
77-78. pes Medíne-i èilmüŋ úapusı noúùa ola : - A, N, M
79. isimleri budur : - A ; bunlardur N; budur M
79-83. Ádem ve Nÿó ve ÍbrÀhím ve ………….. Şuèayb ve Muóammed èaleyhi’s-selÀm : - A
84-87. biri bundadur ki  ﻮ ﻘﺎﻞ اﻟﻧﺑﻰ ﻟﻬﻢ اﺑﻌﺚ ﻟﻧﺎﻣﻠآﺎ............  ﺷﻣﻌﻮنdur tÀ ki bu dört peyġamber ile :
biri  ﺷﻣﻌﻮنdur ve biri  اﺛﻧﻳﻦdür ve biri  ﺛﻮﻣﺎنdur ve biri  ﺑﺎﻟﻮﺲdur ki A
87. yüz yigirmi dört biŋ : yüz biŋ ve yigirmi dört biŋ H, N, M
89.  ﻣﺎﺋﺔ اﻟﻒ و ارﺑﻌﻪ ﻮ ﻋﺷرﻮن اﻟﻓﺎ ﻤن اﻧﺑﻳﺎﺀ: - A
90-91.  ﻮﺘرﻚ ﻤﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﺑﻧﺔ ٍ ﻔﻂﺎﻖ ﺑﻪ اﻟﻧظﺎر ﻳﺗﻌﺟﺑون ﻣن ﺣﺳن ﺑﻧﻳﺎﻧﻪ: - A
91.  اﻻﻣﻮﺿﻊ ﺘﻟك ﻟﻟﺑﻧﺔ ﻔﺛﻢ ﺑﻰ اﻟﺑﻧﻳﺎن: - H
93. úaãr : óaøar A
94. meåelÀ : - A / gördiler : naôar itdiler A / úaãruŋ binası òÿblıġın begendiler : úaãruŋ binasını
ve òÿblıġını begendiler N
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illÀ o yirde ki bir libne yirinde úonılmamış idi ben gelmeklikle anuŋ binÀsı
tamÀm oldı (A150b) ben òÀtemü'n-nebiyyín oldum dir imdi bil ki óaøret-i
risÀlet a.s. ôuhÿr itmedin yüz yigirmi üç biŋ ùoúuz yüz ùoúsan (M158a) ùoúuz
peyġamber ôuhÿra gelmiş idi Muóammed gelemklikle kelime-i Àdem ve
kelime-i òÀtem èadedi tamÀm oldı Muóammed gelmekle yüz yigirmi dört biŋ
tamÀm oldı ki üç kez otuz iki ve bir kez yigirmi sekiz biŋ olur úaãr-ı nübüvvet
Muóammed ile tamÀm oldı ( ﻮﺣﺘﻢ ﺑﻰاﻟرﺳلH150a)  ﻓﺗم ﺑﻰ اﻟﺑﻧﻳﺎنãÀdıú oldı pes
sevÀd-ı aèôam ol oldı ki  ﻋﻟﻳآم ﺑﺎﻟﺴواد اﻻﻋﻆﻢsevÀd-ı aèôam yigirmi sekiz kelime-i
Muóammediyye ve otuz iki kelime-i Àdemiyyedür ki 28 ﻋﻟﻢ اﻻﺴﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎotuz iki
kelimedür 29 اﻧﺎ ﻣدﻴﻧﺔ اﻟﻌﻟﻢ ﻮﻋﻟﻰ ٌﺑﺎﺑﻬﺎyaèní ben ol (N105a) kelÀm-ı ilÀhíyem ve
Úur’Ànum ve daòı vÀriddür óaøret-i èAlíden ki  اﻧﺎ اﻟﻧﻗﻂﺔ ﺘﺣﺖ اﻟﺑﺎﺀpes noúùa-yı bÀyı  ﺑﺴﻢاﷲèilm Medínesinüŋ úapusı oldu ki ﻘﺑل ان ﻴﺧﻟﻖاﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺁدﻢ ﺑﺎرﺑﻌ ٍﺔ ﻋﺷر اﻟﻒ ﺴﻧﺔ
bÀ-yı  ﺑﺴﻢاﷲdan ãoŋra on dört kelime gelse gerek ki  اﻟﻢdür ve bunuŋ miåÀli
ġayr-ı mükerrer ki on dört óurÿf-ı muúaùùaèadur  ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢóıùùÀù kitÀbete
ibtidÀ itse evvel úalem ki úaġıda úor tÀ elif yaza ki  اolsa gerek bir noúta óÀãıl
olur ol noúùadan bir noúùaya daòı geçer tÀ niúÀù-ı müntehÀya degin bir òaùù-ı
müstaúím ôÀhir (M158b) olur pes noúùa-i evvel aãl ola ve bÀúí noúùa-i
mükerrer ola çün otuz iki kelime kendü õÀtında birdür cemíè ãıfÀtdan anlaruŋ
èilmi bir noúùa-i (H150b) aãl ola ki otuz iki kelimenüŋ úÀ'im maúÀmı ola
anuŋçün èAlí eyitdi ki cemíè-i esrÀr-ı ilÀhí bÀ-yı  ﺑﺴﻢاﷲuŋ noúùası taótındadur
didi ve ben ol noúùayam ki ol noúùa èilm-i kelime-i ilÀhídür yaèní ben

95. gelmeklikle : gelmekle H, N
97. imdi bil ki óaøret-i risÀlet a.s. ôuhÿr itmedin yüz yigirmi üç biŋ ùoúuz yüz ùoúsan ùoúuz
peyġamber ôuhÿra gelmiş idi : - A / yüz yigirmi üç biŋ ùoúuz yüz ùoúsan ùoúuz : yüz biŋ ve
yigirmi üç biŋ doúuz yüz doúsan doúuz M
98. Muóammed gelemklikle : - H, N, M / kelime-i Àdem ve : - N
99-100. Muóammed gelmekle yüz yigirmi dört biŋ tamÀm oldı ki : - A, M
100-101. ki üç kez otuz iki ve bir kez yigirmi sekiz biŋ olur úaãr-ı nübüvvet Muóammed ile
tamÀm oldı : - A, N
101.  ﻓﺗم ﺑﻰ اﻟﻧﺑﻳﺎن ﻮﺣﺘﻢ ﺑﻰاﻟرﺳلãÀdıú oldı : - A
102. sevÀd-ı aèôam : - A, N
102-103. yigirmi sekiz kelime-i Muóammediyye ve otuz iki kelime-i Àdemiyyedür ki : - A
103-105. ki  ﻋﻟﻢ اﻻﺴﻣﺎﺀ ﻜﻟﻬﺎotuz iki kelimedür  اﻧﺎ ﻣدﻴﻧﺔ اﻟﻌﻟﻢ ﻮﻋﻟﻰٌﺑﺎﺑﻬﺎyaèní ben ol kelÀm-ı ilÀhíyem
ve Úur’anum ve daòı vÀriddür Óaøret-i èAlíden ki  اﻧﺎ اﻟﻧﻗﻂﺔ ﺘﺣﺖ اﻟﺑﺎﺀ: - A
106. úapusı oldu ki : úapusıdur ki A
106.  ﻘﺑل ان ﻴﺧﻟﻖاﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺁدﻢ ﺑﺎرﺑﻌﺔٍ ﻋﺷر اﻟﻒ ﺴﻧﺔ: - A
107. kelime : - A
108. ġayr-ı mükerrer ki : - A /  ﺑﺴﻢاﷲاﻟرﺣﻣﻦاﻟرﺣﻳﻢ: - A / óurÿf-ı muúaùùaèadur : óarf-i
muúaùùaèadur H
109. itse : úılsa A / evvel úalem ki úaġıda úor tÀ elif yaza ki  اolsa gerek : evvel úalemi elif
kitÀbeti çün kâġıda úor A ; evvel ki úalem ki kaġıd üzerine úor tÀ ki elif yaza ki  اolsa gerek H
110. geçer : çeker H
115. didi : - A / yaèní ben : -M
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120

125

130

135

140

kelime-i ilÀhíyem bu maènÀya ki yigirmi sekiz ve otuz iki òaùù-ı vech-i
Àdemdür ki bir noúùadan mektÿbdur eger isteseŋ ki ol (A151a) noúùayı otuz iki
kelimenüŋ èilminden ayurasın noúùaya ve kelimeye vücud úılmaya èadem-i
maóø ola pes noúùa óaúíúat ile kelime-i (N105b) ilÀhí ola ve èilm-i kelime ola
ve daòı èAlí kerremallah-ı vechehu buyurdı ki  ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدﻔﺗﻳن ﻜﻼﻢاﷲbundan murÀd
şol iki nesnedür ki birbirine ursaŋ andan avÀz gelür ol kelÀmullahdur ve ol
otuz iki kelime-i kitÀbet-i Óaúdur vech-i Àdem üzerinde ki ٍ ﻮاﻟﻃﻮﺮ ﻮآﺘﺎﺐ ٍ ﻣﺳﻄور
30
 ﻔﻰ رﻖ ٍ ﻤﻧﻮﺷرpost-ı vech-i Àdemdür ki on dört saùrdur ve çün òaùù-ı istivÀ ile
münşaúú ola 31 ﻔﻰ رﻖ ٍ ﻤﻧﻮﺷرon altı satr ola pes otuz iki kelime-i óaúíúí vech-i
Àdemde otuz iki òaùù göresin eger isteseŋ (M159a) ki eşyÀdan maôhar-ı kelimei ilÀhídür ol kelimeyi cüdÀ eyleyesin (H151a) ne fièl ile ne vehm ile ne
taãavvÿr ile imkÀn degildür ki cüdÀ ola meåelÀ iki ùaşı birbirine ursaŋ elbetde
andan bir ÀvÀz gelür ki otuz iki kelimeden òÀric degildür eger ol iki nesneyi
birbirine urmasaŋ ol ÀvÀze anlarda bi'l-úuvve mevcÿd olur eger bir şaòã dilese
ki ol kelime ki iki nesneden ôÀhir olur anı cüdÀ eylemek dilese ikisine daòı
vücÿd úalmaya hem ol maôhar-ı kelimeden ġayrı bir nesne daòı olmaya eger
bir ùaşı ãad-hezÀr pÀre eyleseŋ ve her pÀresin birbirine ursaŋ hemÀn ãavt andan
ôÀhir ola eger ol ùaşuŋ eczÀsı kiçüklikde bir óayåiyyetde olsa ki bir birine
urulmasa ki anlardan ãavt ôÀhir ola ol kelime anlarda bi'l-úuvve (A151b)
mevcÿd ola (N106a) şöyle ki Resÿllullah a.s. buyurdı ki seng-i rízenüŋ tesbíói
vardur ben ol tesbíói işidirem didi ki maôhar-ı kelime-i ÒudÀdur cüdÀ degildür
eger kelimeyi andan çıúarsan ol seng-i rízeye vücÿd úalmaya anuŋçün kim
úÀ'imdür kelimeyle ve kelime-i ilÀhí úÀ'imdür õÀt-ı Óaúla 32اﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﺊ ﻣﺣﻳﻃ
budur (H151b) çün kelime-i ãaffet (M159b) úadím-i ilÀhídür ve úÀ’imdür õÀt-ı
Óaú ile hiç nesne andan óÀlí degildür bu cihetden

116. kelime-i ilÀhíyem :- M; kelimeyem A
118. kelimenüŋ èilminden : kelimeden A : kelimenüŋ èaleminden H
120. èAlí kerremallah-ı vechehu : èAlí óaøret A
121. andan : bir / gelür : gele A
122. vech-i Àdem üzerinde ki : vech-i Àdemde ki A
124. münşaúú : menşÿr M/ on altı : on dört A
125. otuz iki òaùù : - N / maôhar-ı kelime-i ilÀhídür : - A
126. ne...ne...ne : yÀ...yÀ...yÀ H, N
127. imkÀn : mümkün A/ meåelÀ iki ùaşı birbirine ursaŋ : - A
127-129. elbetde andan bir ÀvÀz gelür ki otuz iki kelimeden òÀric degildür eger ol iki nesneyi
birbirine urmasaŋ : - A, N
129-131. eger bir şaòã dilese ki ol kelime ki iki nesneden ôÀhir olur anı cüdÀ eylemek dilese
ikisine daòı vücÿd úılmaya hem ol maôhar-ı kelimeden ġayrı bir nesne daòı olmaya : - A
132. ãad-hezÀr pÀre : ãad pÀre N ãad-hezÀrÀn pÀre M / ãavt : ãÿret M
133. ola : olur N / óayåiyyetde olsa : óayåiyyete irişse N, M
134. ãavt : -M/
134-135. ol kelime anlarda bi'l-úuvve mevcÿd ola :-M
136. ben ol tesbíói : anuŋ tesbíóini A, H / maôhar-ı kelime-i ÒudÀdur : maôhar-ı kelime-i
İlÀhídür H / cüdÀ degildür : - A, N, M
137. çıúarsan : çekesin M
138-140.  اﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﺊ ﻣﺣﻳﻃbudur çün kelime-i ãaffet úadím-i ilÀhídür ve úÀ’imdür õÀt-ı Óaú ile : A
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140 buyurdı ki 33 اﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﺊ ﻣﺣﻳﻃeger cemíè mevcÿdÀtdan bi'l-farø kelime-i ilÀhíyi
çekseŋ eşyÀda hiç vücÿd úalmaya ﻗﺎﻟو اﻟﺟﻟودهﻢ ﻟﻢ ﺷﻬدﺗﻢ ﻋﻟﻳﻧﺎ ﻗﺎﻟﻮا اﻧﻂﻗﻧﺎ اﷲ اﻟذى اﻧﻂﻖ
34
 ﺑﻜﻞ ﺷﺊbu Àyet-i ilÀhiden maèlÿm oldı ki nuùú insÀna maóãÿã degildür küll-i
eşyÀ úıyÀmetde nÀùıú olsa gerekdür ve kelime-i ilÀhí eşyÀdan ôÀhir olsa gerek
35
 ﻮان ﻣن ﺷﺊ اﻻﻳﺴﺑﺢ ﺑﺣﻣدﻩ36 ﻳﺳﺑﺢﷲ ﻣﺎ ﻔﻰاﻟﺴﻣواﺖ ﻮﻣﺎ ﻔﻰاﻻرﺾol zamÀnda dükeli
145 eşyÀdan ŋuùú ôÀhir ola bu vechle eşyÀnuŋ tesbíói fehm olına ki ne imiş ve daòı
meãÀbíóde gelür ki resÿl a.s. eydür ferzendÀn-ı Àdemüŋ üç yüz altmış pÀre
üstòºÀnı vardur dir ki 37 ان ﻔﻰاﻻﻧﺴﺎن ﺛﻟﺛﻪ ﻤﺎﺋﺔ ﻮﺴﺗﻮن ﻣﻔﺻﻼki altı kez altmış olur ki
her altmış (N106b) yigirmi sekiz ve otuz iki úısmet olur pes altı kez yigirmi
sekiz ve altı kez otuz iki olur pes üstòºÀn-ı Àdem daòı (H152a) yigirmi sekiz
150 kelime-i òÀtem ve otuz iki kelime-i Àdem (M160a) èadedi üzerne oldı anuŋçün
altı kez altmış oldu ki her mevcÿd-ı ÒudÀvend şeş cihetdür fÀ-fehm iy çillenişín ki úırú gün ve úırú gice ki òalvetde (A152a) oturırsın
be-óükm ﻮﻮﻋدﻧﺎ
38
 ﻣﻮﺳﻰ ﺛﻟﺛﻳن ﻟﻳﻟﺔ ً ﻮاﺘﻣﻣﻧﺎهﺎ ﺑﻌﺷرtamÀm ola ve daòı óadíå-i úudsi ﺤﻣرﺖ ﻂﻳﻧﺔ ﺁدم
 ﺑﻳدى ارﺑﻌﻳن ﺻﺑﺎﺣﺎher dün ile gün yigirmi dört sÀèatdür çihil şebÀne rÿz sÀèati on
155 altı kez yigirmi sekiz ve on altı kez otuz iki sÀèat olur baèdezÀn zamÀn
taúsíminden maólÿúÀt úısmetine var ve cemíè eşyÀ úısmetine ve kendü
vechinüŋ úısmetine var ve bil ve maóv ol anuŋ õÀtında ve ãıfÀtında (H152b) ve
daòı felekü'l-burÿc üç yüz altmış derecedür anda bir sitÀre vardur sırr-ı ùÀ'ir
dirler her otuz biŋ yılda bir burcı úaùè ider pes otuz altı biŋ yılda on iki burcı
160 seyr ider her biŋi úısmet ile yigirmi sekiz ve otuz iki diye hemçün úısmet-i leyl
ü nehÀr 39 ﻜل ﺷﺊ اﺣﺻﻳﻧﺎﻩ ﻔﻰ اﻣﺎﻢ ﻤﺑﻳنmeåelÀ heõÀr èaded on ùoúuz kez otuz iki ve
on dört kez yigirmi sekiz olur ve's-selam eger (M160b) sÀ'il sÿ'Àl eylese óaøreti risÀlet a.s. niçün beyÀn-ı óaúíúat itmedi dise (N107a) eyit ki ﺑﻌﺛﺖ ﺑﺎ ﻟﺑﻴﺎن
 اﻟﺸرﻳﻌﺔ ﻻ ﻟﺑﻳﺎن اﻟﺣﻘﻴﻗﺔdidi dise cevÀb oldur ki çün (H153a) resÿl a.s. Àòir zamÀn
165 peyġamberi idi andan ãoŋra hiç vechle peyġamber gelmese gerek idi ol resÿl
(A152b) òaber virmişdür ki benden ãoŋra benüm ümmetüm yitmiş üç

142-143. küll-i eşyÀ : cemíè eşyÀ N
145. ôÀhir : aşkÀre A / olına : ola A, N / ne imiş : - A
146. pÀre : - A
147. vardur dir ki : vardur ki õikr olındı : A / olur : ola M
147-151.  ان ﻔﻰاﻻﻧﺴﺎن............... mevcÿd-ı ÒudÀvend şeş cihetdür fÀ-fehm : - A
152-153.  ﻮاﻋﺗدﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺛﻟﺛﻳن ﻟﻳﻟﺔ ًﻮاﺘﻣﻣﻧﺎهﺎ ﺑﻌﺷرtamÀm ola ve daòı : - A
153. óadíå-i úudsi : - A, N, M
154. sÀèati : - N
154-155. on altı : on dört A
155. on altı : on dört A / sÀèat olur : sÀèatdür A, H / zamÀn : - A, H
159. otuz altı biŋ yılda : üç yüz altmış biŋ yılda M, H
162. sÿ'Àl eylese : sÿ'Àl itse H
163. eyit ki : cevÀb oldur ki N
164. didi dise :- M, N; didi H / resÿl a.s. : peyġamber a.s. N
166. yitmiş üç : üç Yitmiş A
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fırúÀ ola yitmiş iki fırúÀsı ehl-i cehennem ola ve yüzleri úara ola ve DeccÀl
leşkerinden ola ve èaver ola illÀ fırúÀ-i vÀóid ehl-i cennet ola yüzleri aà ola ve
Meódí leşkeri ola didi 40ﺴﺘﻔﺗرق اﻣﺗﻰ ﻋﻟﻰ ﺛﻟﺛﺔ ﻮ ﺴﺑﻌﻳن ﻔرﻗﺔ ﻜﻟﻬﻢ ﻔﻰ اﻟﻧﺎر اﻻﺴﻮاد اﻻﻋﻆﻢ
170 imdi sevÀd-ı aèôam vech-i Àdemdür ve daòı óaøret-i risÀlet a.s. eyitmişdür ki
benüm ümmetüm risÀletüme şehíd ola Allah úavliyle ol kimse ola kim ﻤن ﻋﻧدﻩ
41
 ﻋﻟﻢ اﻟﻜﺗﺎبola ﻮﻳﻗول اﻟذﻳﻦ ﻜﻔر ﻮاﻟﺳﺖ ﻣرﺳﻼ ﻗﻞ ﻜﻓﻰ ﺑﺎﷲ ﺷﻬﻳدا ﺑﻳﻧﻰ ﻮ ﺑﻳﻧﻜﻢ ﻮ ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻋﻟﻢ
42
 اﻟآﺗﺎبher gÀh ki o şehíd gele şehÀdet ide bí-şübhe benüm (M161a) èilmümüŋ
vÀriåi ol ola ve daòı benüm èilmimüŋ óaúÀyıúını ol şehíd-i ÒudÀ ôÀhir eyleye
175 mecmÿè òalÀyıúa rÿşen ola ki ol şehíd oldur ki Allah úatında gelmişdür èilm-i
ÒudÀ ile ve daòı fırúa-i nÀcíyi (H153b) ol bilür bir vechle daòı oldur ki ﻣن ﻋﻧدﻩ
43
 ﻋﻟﻢ اﻟآﺗﺎبgelicek nice òalÀyıú ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí olalar ve bileler ve irişeler
ve ÒudÀ-şinÀs olalar ki ( ﺑﺸﺊ ﻤن ﻋﻟﻣﻪN107b) ﻻ ﻳﺣﻳﻂﻮن
 ﻮﻟوﻻ ﻔﺿل اﷲ44 ذﻟك ﻔﺿل اﷲ ﻤن ﻴﺸﺎﺀ45اﻻ ﺑﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﻮﺴﻊ آرﺴﻳﻪ اﻠﺴﻣﻮاﺖ ﻮاﻻرﺾ
180 ﻋﻟﻳك ﻮ رﺣﻣﺗﻪ ﻟﻬﻣﺖ ﻂﺎﻳﻓﺔ ﻤﻧﻬﻢ اﻦ ﻳﻀﻟﻮك ﻮﻣﺎ ﻳﺿﻟوﻦ اﻻ اﻧﻓﻬﻢ ﻮﻣﺎ ﻴﻀرﻮﻧﻚ ﻤن
46
ﺷﺊ ﻮاﻧزل اﷲ ﻋﻟﻴﻚ اﻟﻜﺗﺎب ﻮاﻟﺣآﻣﺔ ﻮ ﻋﻟﻣﻚ ﻣﺎﻟﻢ ﺘﻜن ﺗﻌﻟﻢ ﻮ آﺎن ﻔﺿل اﷲ ﻋﻟﻳك ﻋﻆﻳﻣﺎ
(M161b)  اﻻ رﺣﻣﺔ ﻤن ﺮﺑﻚ47ﻮﻟﺋن ﺷﻳﻧﺎ ﻟﻧذهﺑﻦ ﺑﺎﻟذى اﻮﺣﻳﻧﺎ اﻟﻳﻚ ﺛﻢ ﻻ ﺗﺠﺪﻮﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻟﻳﻧﺎ ﻮﻜﻳﻼ
 اﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذى هدﻳﻧﺎ48 ﻮ ﺘﻣﺖ ﻜﻠﻣﺖ ﺮﺑﻚ ﺻدﻗﺎ ﻮﻋدﻼ ﻻ ﻣﺑدل ﻟﻜﻟﻣﺎﺗﻪ49ان ﻔﺿﻟﻪ ﻜﺎن ﻋﻠﻳﻚ آﺑﻳرا
50
ﻟﻬذا ﻮﻣﺎ آﻧﺎ ﻟﻧﻬﺗدى ﻟﻮﻻ ان هدﻳﻧﺎ اﷲ
185

167-168. ve yüzleri úara ola ve DeccÀl leşkerinden ola ve èaver ola : -N
168. aà : aú M, A
171. benüm ümmetüm : -N
174. óaúÀyıúını : layıàını M / eyleye : ide A
175. mecmÿè : -A / rÿşen ola : ôÀhir ola N
177. ùÀlib-i esrÀr-ı ilÀhí : ùÀlib-i esrÀr N
179.  ﻮﺴﻊ آرﺴﻳﻪ اﻠﺴﻣﻮاﺖ ﻮاﻻرﺾ: -M
180.  ﻮﻣﺎ ﻳﺿﻟوﻦ:-M
176-184. : -A
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7. SONUÇ
Hurûfîliğin kurucusu olan Fazlullah-ı Hurûfî’nin Şirvan veya Hazar denizinin
güney doğusundaki Esterâbâd şehrinde doğduğu söylenmektedir. Sûfî bir aileden
geldiği, babasının ve dedesinin sûfî olduğu bilinen Fazlullah, Mevlânâ’yı rüyasında
görür ve bir vahdet-i vücutçu olarak ortaya çıkar. Câvidân-nâme onun en önemli
eseridir.
Kurucusu olduğu akımı öncelikle İsfahan’da yaymaya başlayan Fazlullah, ilk
zamanlarda düş yorumuyla işe başlamış ve bu yönüyle şöhret kazanmıştır. Fazlullah,
düş yoluyla hakikat bilgisine ulaştığını, bazı sırlara bu yolla vakıf olduğunu ileri
sürmüştür. Bu anlayış bâtınî te’vil geleneğinin temel dayanağıdır. Hatta düş yorumu
alanında o kadar ileri gitmiştir ki sahib-i te’vil lakabıyla anılmaya ve düş te’vili
konusunda Hz. Yusuf ayarında görülmeye başlanmıştır.
Hurûfîliğin filizlenmeye başladığı döneme damgasını vuran güç hiç şüphesiz
Moğollar’dır. Bu imparatorluğun en önemli ismi Timur’dur. Timur’un medrese ve
tarikatlara hoşgörülü yaklaşımından bir dönem Fazlullah da yararlanmış ve
Hurûfîliğin yayılmasını böyle bir atmosferde gerçekleştirmiştir.
Ferişteoğlu Abdülmecid İzmir Tire’de doğmuştur. Doğum tarihi konusunda
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Babası Kadı İzzüddin’dir. Kardeşi olan İbn
Melek’in oğlu olduğu belirtilmekte ancak bunu doğrulayacak herhangi bir kayıt
yoktur. Ferişteoğlu’nun ölüm yeri Tiredir. Ölüm tarihi konusunda ihtilaf
bulunmaktadır. Ancak tüm kaynaklara göre 1469’dan önce ölmüştür. En önemli eseri
şüphesiz Işk-nâme’dir. Yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerde bir çok yazma nüshası
bulunmaktadır. Âhiret-nâme, Hidâyet-nâme, Hâb-nâme ve Lugat-i Kanûn-ı İlâhî
onun diğer eserlerdir. Lugat-i Kanûn-ı İlâhî dışında kalan eserler üzerine herhangi bir
çalışma yapılmamıştır.
Öncelikle vurgulanmalıdır ki , Hurûfîlik yalnız kelimelere verilen çeşitli
anlamlarla yetinmemekte, daha da ileri giderek kelimeleri meydana getiren harflerin
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de gizli anlamlar taşıdığını ileri sürmekte ve bu sûretle ayet ve hadisleri, harflerle ve
harflerin sayısı ile izah etmektedir. Ne var ki , harf simgeciliği ve sözün kutsallığı
Hz. İbrahim’den bu yana çeşitli din ve düşüncelerde varlığını sürdürmektedir. Bunun
yanında harflere kutsallık atfedip onlardan farklı anlamlar çıkarma şeklinde ortaya
çıkmış bâtınî te’vil geleneklerinin ardılı olan Hurûfîlik, dini emirleri söz, harf /
harflerle ve insan sûretiyle te’vil ederek bir yandan insanı tanrısallaştırırken diğer
yandan da tanrıyı insanlaştırmıştır.
Hurûfîlik, Sünnî bölgelerde Sünnîliği, Şiî bölgelerde Şiîliği kabul eder
görünmekle birlikte Şiî-Bâtınî karakterini her zaman muhafaza etmiştir. Hiçbir
zaman müstakil varlık bulamaması, özellikle Mevlevî, Alevî-Bektaşî ve Melâmî
tarikatlarına nüfuz etmesine neden olmuştur.
Hurûfîliğin ne zaman ve nasıl doğduğu bilinmemekle birlikte gerçek
anlamıyla M.Ö. IV. III. yüzyıllardan itibaren Ortadoğu’daki Helenestik-Gnostik
karakterli dinlerde ortaya çıktığı görülmektedir. Çok eskiden beri tabiatta varlığı
kabul edilen gizli güçler, şekil ve harflerle ifade edilmeye çalışılmış, sonuçta tabiat
bilimlerinden önce efsun, tılsım, sihir gibi yöntemlerle “Hurûf” ilmi adı altında
ilimler ortaya çıkmıştır.
XIV ve XV. yüzyıllarda Hurûfîliğin yayıldığı başlıca merkezler, Horasan,
İsfahan, Tebriz ve Anadolu’dur. Hurûfî metinlerin ketebe kayıtlarından anlaşıldığına
göre Hurûfîliğin faaliyet merkezleri, Rumeli’de Deliorman, Arnavutluk, Filibe,
Tatarpazarcığı, Varna; Mısır’da İskenderiye; Anadolu’da Akçahisar ve İstanbul’dur.
Ayrıca devlet arşivlerindeki kayıtlardan anlaşıldığına göre XVI-XVIII. yüzyıllarda
Anadolu’da

Bitlis,

Akçahisar,

Eskişehir,

ve

Sivas

yörelerinde

Hurûfîler

bulunmaktadır.
Osmanlı Devleti’nde

Hurûfîliğin, Çelebi Mehmet ve oğlu Sultan Murat

zamanından başlayarak, Fatih Sultan Mehmet’in gençliği döneminde saraya kadar
sızmıştır. Hurûfîler Herat, İsfahan ve Tebriz’de uyguladıkları yöntemlerle bir taraftan
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yeniçeriler arasına sızmışlar diğer taraftan dönemin padişahlarını ele geçirmeye
çalışmışlardır. Ancak bu girişimler başarılı olmamıştır.

Kısaca Hurûfîlik, bir yandan İran dinlerinin kalıntılarından etkilenirken,
Manihaizm, Budizm gibi ilahi olmayan dinlerin yanında, Hıristiyanlık, Yahudilik,
Kabbalizm, Neoplatonizm, Hermetizm gibi inanç ve anlayışlara ait çeşitli
düşünceleri, bâtınî bir anlayışla yorumlayarak ortaya çıkmış senkretik mistik bir
anlayıştır. Hurûfîlik bir din, mezhep veya tarikat değildir. Bir din değildir çünkü,
mevcut dinlerin nasslarına veya onların bâtınî te’vil geleneklerine dayanır.
Mezhepler daha çok şer’i hükümlerin, ibâdetlerin farklılık göstermesi yönüyle ortaya
çıkarlar. Hurûfîlik, ibâdetlerin yapılış biçiminden çok, sayılarıyla ilgilenir.
Mezhepler arasında farzların sayısı ile ilgili herhangi bir ayrılık bulunmamaktadır.
Çeşitli yollara başvurarak geleceği keşfetme merakı İslam öncesi toplumlara
kadar uzanır. Asurlular, Bâbilliler, Mısırlılar ve daha sonra Yahudilerle Hıristiyanlar
arasında yaşayan kahinler, müneccimler ve kimi mistiklerin kainatın sonu,
devletlerin akıbeti hakkında bilgi verdikleri bilinmektedir. Örneğin, Pisagor
varlıklarla sayılar ve geometrik şekiller arasında ilinti kurar. Tevrat Philo tarafından
bâtınî manada yorumlanır. Aziz Augustinus gibi kilise babalarının yazılarında da cifr
örneklerine rastlanır. Hurûfîlerin gelecekten haber vermek gibi bir amaçları
bulunmamaktadır. Zaman kavramı ortadan kalkmıştır.
Hurûfîlik özellikle İsmâilî-bâtınî te’vil geleneğinden çok etkilenmiştir. Bâtınî
geleneğin Sünnî tasavvuf erbabında da görüldüğü bilinmektedir. Te’vil geleneği
Hurûfîlikte, diğer tüm tasavvufî bâtınî anlayışlardan daha çok yer tutar. Çünkü te’vil
tenzilden daha üstündür. Fazlullah sahib-i te’vildir. Bu yönüyle sahib-i tenzil olan
Hz. Muhammed’den daha üstündür.
Hurûfî te’vil geleneği, kaynağını âyet ve hadislerden alır. Kur’an’ın yedi
batını olduğu ve Miraç gecesi Hz. Muhammed’in “Rabbimi oğlan suretinde gördüm”
anlamındaki nassları en önemli kaynaklardır. Hurûfîlere de kaynaklık eden söz
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konusu nasslar aslında tüm İslam tasavvufçuları tarafından kullanılmıştır. Kaynaklar
aynı olmasına rağmen Sünnî ve Şiî tasavvufçulara oranla Hurûfîlerin batınî te’vil
geleneği açısından en uç noktada oldukları söylenebilir.
Âdem ve Havva, bazen ilk yaratılmış insanlar, kimi zaman da genel olarak
insan oğlu anlamında kullanılır. Fazlullah-ı Hurûfî ilk ve son âdemdir. İnsanın
tanrılaştırıldığı, tanrının ise insanlaştırıldığı görülür. Tanrı insanı kendi suretinde
yaratmıştır. İnsanın vechinde Tanrı’nın bütün sözleri yazılıdır. Dolayısıyla insan
vechi kutsaldır. Bu kutsiyeti, vechin Ka’be topraklarından yaratılmış olması
tamamlar. İnsanlar Ka’be’ye yöneldiklerinde aslında kendilerine yönelmektedirler.
İnsanın derisi, kemiği, dişi, damarı, yirmi sekiz veya otuz ikidir. Yirmi sekiz
Kur’an’ın yazıldığı dile, otuz iki ise Câvidân-nâme’nin diline tekabül eder. Fazlullah
âdemdir. Âdem’in dili Farsçadır.
Kur’an, zâhirde mürekkeb ve kağıttan ibaretdir. Bâtınî anlamda ise Kur’an
insan vücudunda yazılıdır. Kur’an temelde sözdür. Kelâm-ı sâmittir. Onu seslendiren
insandır. İnsan Kur’an’ı kendi vücudunda gördüğü, okuduğu zaman onun hakikatine
ulaşmış olacaktır.
Fâtiha Kur’an’ın ilk suresidir. Yedi ayet ve yirmi bir harften oluşur. Hurûfî
te’vile göre onun yedi ayetten ve yirmi bir harften oluşması Havva’ya delalet eder.
Havva vechinde erkeklerde bulunan yedi hat bulunmamaktadır. Fâtiha’ya ümmü’lkitab denilmesinin nedeni budur.
Bütün yaratılmışlar sözden ibarettir. Tanrı bütün canlı ve cansızları “ol”
emriyle yaratmıştır. Bâtınî bütün sırlar sözde gizlidir. Aslında çevremizde eşya
olarak gördüğümüz nesneler sesten ibaretdir. Sesler harflere dönüşür. Harflerin
kutsiyeti seslerin şekilleri olmasından kaynaklanır. İnsan bütün yaratılmışlardan
üstündür. Çünkü Tanrı sadece insana , kendine ait bir ilmi; esma ilmini öğretmiştir.
Bu yönüyle insan, meleklerden ve Şeytandan da üstündür.
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Kur’an’ın yirmi dokuz suresinin önünde yer alan Hurûf-ı Mukattaa’nın
Fazlullah-ı Hurûfî’ye gelinceye kadar sırrı çözülememiştir. Söz konusu harfler gayr-ı
mükerrer on dört harften oluşmaktadır. On dört harf insan suretinde yazılıdır.
Müridlerine göre Fazlullah-ı Hurûfî yeryüzünde tüm toplumların beklediği
Mehdî, Mesîh ve İsa’dır. Bütün toplumlar beklemelerine rağmen o, Hz. Muhammed
soyundan

Müslümanlara gelmiştir. Amacı Mehdî’de olduğu gibi, bütün milletleri

bir din, bir mezhep, bir dilde birleştirmektir. Onun zuhuru ile zaman durmuştur.
Fazlullah ilk ve son âdemdir.
Kur’an’da

yirmi sekiz peygamber ismi geçmektedir. Hz. Muhammed’in

yirmi sekiz harfle konuşmasının ve Kur’an’ın yirmi sekiz harften oluşmasının nedeni
budur. Fazlullah Adem’in dili olan otuz iki harfle konuşmaktadır ve Câvidânnâme’yi otuz iki harfle yazmıştır. Daha önce gelmiş tüm peygamberler ve enbiya,
Fazlullah’ın müjdecisidir. Asli görevleri büyük kurtarıcıyı haber vermek olan
peygamberlerin dönemi sona ermiş, uluhiyyet dönemi başlamıştır.
Miraç gecesi Hz. Peygamber’e farz olunan namazların asıl amacı yirmi sekiz
ve otuz iki hattı bulmaktır. Farz namazların toplamı yirmi sekiz ve otuz ikidir. Bunlar
vech-i âdemde yazılıdır.

Hurûfî te’vile göre bütün ibadetlerin amacı insan suretini

kutsamak, insan vechinde yazılı olan yirmi sekiz ve otuz iki hattı bulmaktır. Bu
sırlara ulaşanlar ümmet-i vasat, diğerleri ise Şeytan askeridir. Ka’be, insan vechinin
yaratıldığı topraklara sahip olması yönüyle ön plana çıkar. Yeryüzündeki çeşitli
insanlar günün her saati, her dakikası yüzlerini Ka’be’ye teveccüh ederler. Ancak
gerçekte kendi vechlerine secde etmektedirler.
Fazlullah-ı Hurûfî’nin Câvidân-nâme’sinin en önemli Türkçe çevirisi
kuşkusuz Ferişteoğlu’nun Işk-nâmesidir. Işk-nâme’nin çok okunan bir eser olduğu
bir çok yazma nüshası bulunmasından anlaşılmaktadır. Alevî-Bektaşî çevrelerde
yaygınlaşan ve derviş meşrep kişilerce istinsah edilen eserin müellif nüshasına
ulaşılamamıştır. Dört nüshadan hareketle karşılaştırmalı nüshası hazırlanan eserin,
Eski Anadolu Türkçesinin dil ve gramer özelliklerini yansıttığı söylenebilir. Eserin
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derviş meşrep kişilerce istinsah edilmesi, bir çok nüshada istinsah tarihinin
bulunmaması, halk için yazılmış görüntüsü vermektedir.
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9. ÖZET
Fars edebiyatında ortaya konulan bazı eserlerin Türkçe tercüme şerhlerinin
yapıldığı bilinmektedir. Hâfız Divanı;
Feridüddin Attâr’ın Mantıku’t-Tayr’ı
Şebüsterî’nin Gülşen-i Râzı bunların en başta gelenleridir. Fars edebiyatının Türk
edebiyatı üzerindeki etkisinin yaygınlaşmasında ve süreklilik kazanmasında bu
tercüme ve şerhlerin önemli bir yeri vardır.
Hurûfîliğin kurucusu olan Fazlullah-ı Hurûfî’nin Şirvan veya Hazar denizinin
güney doğusundaki Esterâbâd şehrinde doğduğu söylenmektedir. Sûfî bir aileden
geldiği, babasının ve dedesinin sûfî olduğu bilinen Fazlullah, Mevlânâ’yı rüyasında
görür ve bir vahdet-i vücutçu olarak ortaya çıkar. Câvidân-nâme onun en önemli
eseridir.
Ferişteoğlu Abdülmecid İzmir Tire’de doğmuştur. Doğum tarihi konusunda
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Babası Kadı İzzüddin’dir. Kardeşi olan İbn
Melek’in oğlu olduğu belirtilmekte ancak bunu doğrulayacak herhangi bir kayıt
yoktur. Ferişteoğlu’nun ölüm yeri Tiredir. Ölüm tarihi konusunda ihtilaf
bulunmaktadır. Ancak tüm kaynaklara göre 1469’dan önce ölmüştür. En önemli eseri
şüphesiz Işk-nâme’dir. Yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerde bir çok yazma nüshası
bulunmaktadır. Âhiret-nâme, Hidâyet-nâme, Hâb-nâme ve Lugat-i Kanûn-ı İlâhî
onun diğer eserlerdir. Lugat-i Kanûn-ı İlâhî dışında kalan eserler üzerine herhangi bir
çalışma yapılmamıştır.
Hurûfîlik, bir yandan İran dinlerinin kalıntılarından etkilenirken, Manihaizm,
Budizm gibi ilahi olmayan dinlerin yanında, Hıristiyanlık, Yahudilik, Kabbalizm,
Neoplatonizm, Hermetizm gibi inanç ve anlayışlara ait çeşitli düşünceleri, bâtınî bir
anlayışla yorumlayarak ortaya çıkmış senkretik mistik bir anlayıştır. Hurûfîlik bir
din, mezhep veya tarikat değildir. Bir din değildir çünkü, mevcut dinlerin nasslarına
veya onların bâtınî te’vil geleneklerine dayanır. Mezhepler daha çok şer’i
hükümlerin, ibâdetlerin farklılık göstermesi yönüyle ortaya çıkarlar. Hurûfîlik,
ibâdetlerin yapılış biçiminden çok, sayılarıyla ilgilenir. Mezhepler arasında farzların
sayısı ile ilgili herhangi bir ayrılık bulunmamaktadır. Hurûfîler, Âdem ve Havva’dan
başlayarak, birçok dini ibadeti kendilerince te’vil ederler.
Fazlullah-ı Hurûfî’nin Câvidân-nâme’sinin en önemli Türkçe çevirisi
kuşkusuz Ferişteoğlu’nun Işk-nâmesidir. Işk-nâme’nin çok okunan bir eser olduğu
bir çok yazma nüshası bulunmasından anlaşılmaktadır. Alevî-Bektaşî çevrelerde
yaygınlaşan ve derviş meşrep kişilerce istinsah edilen eserin müellif nüshasına
ulaşılamamıştır. Dört nüshadan hareketle karşılaştırmalı nüshası hazırlanan eserin,
Eski Anadolu Türkçesinin dil ve gramer özelliklerini yansıttığı söylenebilir. Eserin
derviş meşrep kişilerce istinsah edilmesi, bir çok nüshada istinsah tarihinin
bulunmaması, halk için yazılmış görüntüsü vermektedir.
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10. ABSTRACT
It has been known that some works of Persian literature have been transtated
into Turkish and they have Turkish explanations. The leading examples of these are
Hafız Divans, Mantıku’t-Tayr of Feridüddin Atar, Gülşen-i Raz of Şebüsteri. There
have been important impect of these translations and explonations about Persian
literature over Turkish literature, its spreading and maintaining.
It is reported that founder of, Hurufics, Fadlulluh-ı Hurufi was born in Şirvan
or Esterabad, near south-east of Hazar Sea. He came from a sufis family Fadlulluh,
whose father and Grand-father were also sufis, dream Mevlana, who is an an
important of mistic world, and he becames one of the pantheists. Cavidan-name is
the most important work of Fadlulluh.
Ferişteoğlu Abdülmecid was born in Tire, İzmir.There is no information
about his birth year. His father is Kadı İzzüddin. He died in Tire, as well. There are
some different account about his death year, but it is known that he died before 1469.
Işk-name is the most important work of Ferişteoğlu.There have been a lot of
monuscript of this work in Turkey and foreign libraries. His other works are Ahiretname, Hidayet-name, Hab-name and Lugat-i Kanun-ı İlahi. There is not any research
on his works but Lugat-i Kanun-ı İlahi, Hurufism was affected by old iron religions.
At the same time it was affected by the religions, such as Manihaism,
Budism, Christianity, Jewish, Cabalism, Neo-platonism, Hermetism. This sufi path
interpreted the understandings of those religious ideas. So, it is mistic sentretic
understanding. Hurufism is not a religion, donomination or tariqa. İt is not a religion;
because it has the same rules with the celestial religions. Since denominations were
appcared according to the differences, it is not a denomination. Hurufism has not
dealt with worships, on the eontrar it has dealt with the figures of those worships.
They have been interpreting many worships up to them since Adem and Eva.
Işk-name of Ferişteoğlu is the most important Turkis translation of Cavidanname of Fadlulluh. There have been many manuscripts of this work. So, it has been
understood that it was a common-read work. We haven’t reached the authour’s copy.
But, we have used four different copies. And we have seen that it has reflected the
examples of old Anatolia Turkish. İt has been understood that it was written fort he
public since there were not writing date.

