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ÖZET
Hurufîlik, henüz hakkında pek az bilgi bulunan manevî sistemlerden biridir. Edebiyat tarihimizde
önemli bir yer teşkil eden bu akım, şimdiye kadar menfî bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu olumsuz bakış
açısının temelinde, bilimsel araştırmanın gereklerine ters düşen yaklaşımlar yatmaktadır. Çalışmada, Hurufîlik
hakkında bilinenlere katkı sağlayacak kimi görüşlere yer verilecektir. Hurufîlik öğretisinin Anadolu’daki önemli
isimlerinden Ferişteoğlu’nun Hidayetnâmesi bu anlamda tahlil edilecek ve kimi önyargılı hükümlere bu eserden
hareketle yeni cevaplar aranacaktır.
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ABSTRACT
Hurufism is one of the moral systems that we don’t have enough information about them yet. This
movement that has an important place in our history of literature is evaluated by a negative point of view. In
background of this negative point of view there are some approaches that are contradictory with scientific view.
In this work there are some approaches that will contribute to Hurufism researches. Hidâyetnâme that is written
by Ferişteoğlu who is one of the teacher of Hurufism will be analyzed and will be search new answers for biased
thoughts.
Key Words: Hurufism, Ferişteoğlu, Hidâyetnâme, Anatolian religions, mysticism on numbers.



Hurufîlik, Türklerin manevî hayatında derin tesirler bırakmış, Nesimî gibi sesinin tonu
asırlardan sonra bile coşkunluğunu kaybetmemiş bir şair ve ondan çeşitli derecelerde
etkilenmiş birçok sanatkâr yetiştirmiş1, günümüze ulaşan kimi inanç sistemlerine kimi
akîdelerini miras bırakarak tarih sahnesinden çekilmiş2, varlığın esrarını ve İslâmî kanunları
sayılar ve harfler vasıtasıyla açıklamaya çalışan manevî bir sistemdir.


Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.
Resim, Manisa İl Halk Kütüphanesi 45 Hk 1143/2 numaralı yazmadan alıntılanmıştır. Resmin de içinde yer
aldığı yazmadaki eser, Nesîmî’ye izafe olunan Mukaddimetü’l-Hakâyık’tır. İnsan yüzünün (vech) resmedildiği
şekilde, “Allah”, “Muhammed”, “Ali” ve “Fazl” sözcükleri yer almaktadır.
1
Bu sanatkârlardan bazılarını bir alıntı ile yâd edersek: “Hurufî şairlerden Nesimî’nin birçok Bektaşî ve Alevî
şairi etkilediği bilinmektedir. Refiî, Temennâyî, Usûlî, Kânî, Sarı Abdullah Çelebi, Penâhî, Muhyiddin Abdal,
Akyazılı İbrahim-i Sânî, Yemînî, Gülbaba (Misâlî), Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi, Rûhî-i Bağdadî, Âşık Viranî,
Ruşenî, Diyarbekirli Halilî, Muhibbî (Kanunî), Bâkî; Azerî şairlerden Habibî, Hakikî, Hataî (Şah İsmail),
Hayreti, Muhitî, şair ve tarihçi Gelibolulu Mustafa Âlî Efendi, Mîr-i Âlem Celâl Bik gibi kişilerin Hurufîlik
etkisi altında kaldıkları belirtilmektedir (Ünver, 2003: 93).”
2
“Hurufîlik, asıl Anadolu’da yayılmış bulunan Bektaşîlik, Babaîlik, Ahîlik, Abdallık, Kızılbaşlık, Kalenderîlik,
Hayderîlik gibi Batınî tarikatlar üzerinde etki yapmıştır (Levend, 1971: 180).”
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Bu sistemle ilgili olarak yapılan çalışmaların, günümüzde yeterli olmadığı ve
“Hurufîlik” akımının lâyıkıyla bilinmediği göz önünde bulundurulduğunda, onu sanatsal
etkinlerinde temel unsur olarak kullanan, çeşitli düzeylerde “Hurufî” etkisi taşıyan ve
edebiyat tarihine mal olmuş birçok sanat eserinin de anlaşılamayacağı bir gerçektir. Bu
husustan yola çıkarak konu hakkındaki literatüre göz attığımızda, “Hurufîlik” akımı ile ilgili
olarak bilimsel mantığa ters düşen kimi yargıların edebiyat tarihinde kendisine yer bulduğunu
iddia edebiliriz. Çalışmamızda, neşrini yapacağımız metin başta olmak üzere, kimi tarihsel
kaynakların da ışığında bu yanılgıları gündeme getirmek ve “Hurufîlik”i edebiyat ve inanç
tarihi açısından ait olduğu yere oturtabilmek için kimi tetkikler ve tekliflere yer vereceğiz.
Konu ile ilgili olarak, öncelikle “Harflere ve sayılara dayalı Batınî yorumların yer
aldığı eserlerin, Hurufîlikle irtibatı nedir?” sorusuna cevap verilmesi gerekmektedir. Çünkü
sayılar ve harflerle ilgili her eseri, doğrudan doğruya adı geçen akıma mal etmek yanlış bir
tutum olur. Bu noktada “içlem” ve “kaplam” açısından, sayı ve harflerle ilgili diğer Batınî
değerlendirmeler ile Hurufîliğin mukayesesi gerekmektedir. Başka bir söyleyişle, sayı ve harf
yorumuna dayalı eserleri Hurufîliğe mal etmeden önce, o eserin, kendine has bir tavrı ve
anlayışı bulunan Hurufî teviller ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek, araştırmanın ilk
aşamasını oluşturmalıdır. Mukayeseye dayalı bu sınamada Hurufîliğin, harfler ve sayıları
kullanan diğer Batınî akımları kapsamadığı, tam aksine, ilgili unsurları da bünyesinde
barındıran “tasavvuf” kavramının içinde yer aldığını kabul ve teyit etmek gerekir3. Eski
dünyada, harflerin ve sayıların ilahî sırları deşifre etmek amacıyla, gerek İslâm ve gerekse
diğer dinlerin gnostik akımlarınca tekrar tekrar ele alındığı da bu sınama esnasında göz ardı
edilmemelidir. Sözgelimi Bursalı İsmail Hakkı [ölümü M.1725]’ya ait olan aşağıdaki Batınî
yorumu Hurufîliğe addetmek hatalı olur (Hacı Mahmud Ef. Yaz. / 2537: 23b-24a)”:
“ÓÀ:

Óudÿå-ı èarşdur ki óamdüñ bi-óasbi’l-cismÀniyye mertebe-i ÿlÀsıdur ve èarş-ı muóìù-i
ecsÀmdur, èaúl-ı muóìù-i ecsÀmdur. Ol muóìù-i ervÀó olduàı gibi pes ikisi miréÀteyn
muúÀbilinde oldılar. Evvelüñ bÀùını ki kenz-i maófìdür, èarşda ôÀhir oldı ve bu rÿóÀniyet ve
cismÀniyet sÀddì olup cemìè-i eşyÀda teéåìr eyledi. Egerçi èÀlem-i òalú andan bì-òaberdür ki
meger ki ÀgÀhlıú òuãÿãından gele èirfÀn.
Òı:
Òaberdür ki mertebe-i kürsìye nüzÿl itmişdür. Oradan taúsìm olınmışdur ve bu
mertebeye tevellÀ úavãeyn dirler ki Óaú teèÀlÀnuñ bu mertebede iki altun naèl ile tenaèèul
itdügi óadìå-i ãaóìóde vÀrid olmışdur4.”
Yukarıdaki alıntıda harflerin, o harfle başlayan sözcüklere “remz” oldukları dikkati
çekmektedir. Böyle bir izah biçimi, Hurufîlerde de rastlanan bir yöntemdir; ancak Hurufîlerin
bu yönteme başvururken harflere yükledikleri anlam yukarıda verilenlerle örtüşmez. Bu
durumu ispatlamak için Nesîmî’nin Fars alfabesindeki 32 harfe mukabil, bu harflerle başlayan
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Bu açıdan biz, Hurufîliğin İslâm tasavvufu dışında bir tarikat, bir mezhep ya da bir din olarak
düşünülemeyeceğine kâniyiz.
4
Hâ: Sonradan peyda olan arştır ki hamdin cisim cihetiyle ilk mertebesidir ve cisimleri kapsayan arştır, cisimleri
kapsayan arştır. O, ruhları kapsadığı gibi iki iki ayna karşılığında oldular. Birincinin içi gizli hazine (kenz-i
mahfî)’dir, arşta kendini gösterdi, bu ruhaniyet ve cismaniyet perdelenip bütün eşyaya nüfuz etti.
Hı: Haberdir ki kürsî mertebesine inmiştir. Oradan bölümlenmiştir. Bu mertebeye iki yay ucunun yakınlaşması
(tevellâ kavseyn) derler ki Allah Tealâ’nın nu mertebede iki altın pabuç giydiği sahih hadiste gelmiştir.
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beyitler ile inşa ettiği şiirinden (elifnâme), “óÀ” ve “òı” harflerini karşılığını verdiği beyitleri
alıntılayabiliriz (Ayan, 2002: 178):
“ÓÀ óayÀt irdi lebüñden Òıør u èÌsÀ oldı óayy
Derd-mend èÀşıúlaruñ derdine oldı çoò devÀ
Òı òaber-dÀr olmayanuñ taòtını dìv aldı bil
Bì-òaber oldı özinden şöyle úaldı ” َعجْ ُزهَا5
Hurufîler, harfleri yalnızca bir kavramın remzi olarak ele almazlar. Onları, kimi zaman
tutarsız da olsa, çeşitli açılardan ve kendilerine has bir biçimde değerlendirirler. Onların
tevillerinde, en azından Hidâyetnâme’den hareketle diyebiliriz ki, kendilerine özgü bazı
esaslar dikkate alınmıştır.
Hurufîlerin İslâm dünyası içinde yer edinmek ve propagandalarını yapmak için yoğun
bir şekilde kullandıkları mevzuların başında, gizemli bazı hususları açıklığa kavuşturduklarını
iddia etmeleri gelir. Huruf-ı mukattaa, ibadetlerin özü ve amacı, cennet, cehennem ve Şeytan
gibi ilahî unsurların deşifre edilmeye çalışılması bunların başında gelir. Tevil yöntemlerinin
başında, ele alınan ilahî unsurun parçalarından hareketle yirmi sekiz ve otuz iki sayısına
ulaşmak gelir:
“İmdi bil ki Óaú SübóÀnehu ve teèÀlÀ on yidi rekèat namÀz senüñ üzerüñe farø eyledi,

vaútÀ ki óaøarda muúìm olasın ve on bir rekèat namÀz farø eyledi vaútÀ ki seferde olasın. Bìst
ü heşt rekèat olur ve daòi on biş rekèat cumèa güni farø eyledi çün on biş on yidi ile cemè
idesin, sì ve dü olur6.”
Günlük on yedi rekat namaz farz olunmuştur. Seferde iken bu sayı on bire düşer. Bu
ikisinin toplamı yirmi sekiz eder. Bu sayı Arap alfabesindeki harflere işaret eder. Cuma günü
farz kılınan rekat sayısı on beştir. Bu sayıyı bir gün içinde kılınan farz rekatlarının sayısı olan
on yedi ile toplarsak otuz iki eder. Bu da Fars alfabesindeki harf sayısıdır. Aynı zamanda bu
sayılar, insanın yüzündeki hatların sayısı ve insan yüzünde karşılık bulan harflere de karşılık
gelir. Tevillerde sayısal karşılıklar, yalnızca parçaların adedi ile elde edilmez. Arap harflerine
sayısal karşılıklar verilmesine dayalı olan ebced (hesâb-ı cümel) de kimi zaman devreye girer:
“Bu maènÀ ola ki bìst ü heşt kelime ki maóãÿãdur Muóammede ve sì ve dü kelime

maóãÿãdur Ádeme. Ádemüñ sì ve dü kelimesi Òatemüñ bìst ü heşt kelimesinden ôÀhir olur.
ZìrÀ ki pÀ, çÀ, jÀ, gÀ hesÀb-ı cümelde sì ve dü’dür7.”
Hurufîler sözcükleri, yalnızca onların kabuğunu oluşturan sesler ve harflere göre
değerlendirmezler; onların anlamlarını da tevillerinde kullanırlar. Bu yorumlarda, temel
Hurufî akîdelerine bağlı kalınarak bir kavrama neden o ismin verildiği izah edilir ki bu da
5

Hâ, dudağından hayat erişti, Hızır ve İsa canlandı. Dertli âşıkların derdine çok derman oldu. ,
Hı, haberdar olmayanın tahtını şeytan aldı, bunu bil, o kişi kendinden habersiz kaldı ve onlar âciz kaldılar.
6
Şimdi bil ki Allah Tealâ bir yerde sabit olduğun durumda on yedi rekat ve seferde olduğun durumda on bir
rekat namazı senin üzerine farz kıldı. Yirmi sekiz rekat olur ve on beş rekat da Cuma günü farz kıldı, çünkü on
beşi on yedi ile toplarsan otuz iki olur.
7
Anlamı budur ki yirmi sekiz harf Muhammed’e otuz iki harf Âdem’e mahsustur. Âdem’in otuz iki harfi,
Hatem’in yirmi sekiz harfinden ortaya çıkar. Çünkü pâ, çâ, jâ, gâ ebcet hesabında otuz ikidir.
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harfler ve sayılar kadar, “semantik” bir yaklaşımın da bu akımda söz sahibi olduğunu
göstermektedir:
“Ve daòi bil ki cumèa günine ‘óaccü’l-mesÀkìn’ niçün dirler. MeåelÀ óac ki ùavÀf-ı

òÀne-i Kaèbedür. Şol sebebden ötürüdür ki ol òÀne vech-i Ádem miåÀlidür ve daòi Ádemüñ
nuùúı miåÀlidür ki óaúìúatde Ádemdür ve daòi Ádemüñ òilúat[i] miåÀlidür ki anuñ
vücÿdıdur8.”
“Pes nefs, ôÀhir-i vücÿd-ı insÀn ola ve daòi bil ki Rab besleyiciye dirler, anaya, ataya

daòi dirler. Ehl-i taãavvuf daòi ve baèøı èulemÀ-yı ôÀhirden bunuñ üzerine dirler ki: Cemìè-i
eşyÀyı perveriş eyleyici esmÀ-yı óüsnÀdur9.”
Hurufî tevillerinin yapısını oluşturan bu yöntemler dikkate alındığında, bir
fütüvvetnâme’den alıntıladığımız aşağıdaki metinde Hurufîlerinkine benzer metotların, söz
konusu edilen ritüeli (şedd bağlamak) açıklamak için kullanıldığı görülmektedir. Kutsal kabul
edilen sayısal değerler; şeddin adına, bağlama, açma, salma ve getirme biçimine eşitlenmiş ve
bu da “remz” ve “işaret” olarak nitelenmiştir. Yöntem olarak benzerlik bulunmasına rağmen,
aşağıdaki metnin de biri Hurufî metni olarak değil, Hurufîlikle yüzeysel bir teması olmuş
metin olarak kabul edilmesi gerekir. Bir fark olarak, Hurufîlerin, tek basamaklı bir sayı ile o
sayıyı birler basamağında bulunduran çok basamaklı bir sayı arasında irtibat kurmadığını
eklemek gerekir. Aşağıdaki alıntıda ise, yedi sayısı ve bu sayıya adet olarak karşılık gelen
çeşitli unsurlarla birlikte “on yedi farz” ve “Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın yirmi yedinci
gecesi olması”nın da delil olarak verildiğini görmekteyiz (Hacı Mahmud Ef. Yaz. / 2982: 2a2b):
“Ey ùÀlib-i erkÀn-ı ùarìúat! Bilgil ki şeddüñ yidi adı vardur ve yidi baàlaması vardur ve

yidi açması var ve yidi ãalması var ve yidi getürmesi var. Şöyle ki yidi yıldızdan, yidi gökden,
yidi yerden, yidi aèøÀdan, yidi muãóafdan, yidi fÀtióadan, ÚuréÀnuñ yidi adından, secdede
yire gelen yedi aèøÀdan ve yidi kerre ùavÀf-ı Kaèbeden ve äafÀ ile Merve arasından yidi kerre
segirmekden ve İsmÀèìl -èaleyhi’s-selÀm- ŞeyùÀnı yidi ùaşla atmaúdan ve nefs-i emmÀrenüñ
yidi başından ve yidi ùamudan ve yidi günden ve on yidi farødan ve Úadr Gicesi RamaøÀnuñ
yigirmi yidinci gicesi olmaúdan. Bunda remz ü işÀret çoúdur10.”
Hurufîlik konusunda Türkiye’de yapılan ilk çalışmaların, ardıllarına da sirayet eden
olumsuz bir tavırla sunulması, konu üzerinde mesai sarf edenleri kimi önyargılarla karşı
karşıya getirmektedir. Bu noktada da sorulması gereken soru şudur: “Bilimsel bir tavırla
Hurufîliğe nasıl yaklaşılabilir?”
8

Şunu da bil ki Cuma gününe niçin “miskinlerin haccı” demişlerdir. Hac, Kabe evini tavaf etmektir. Şu
sebeptendir ki o ev Âdem’in yüzü karşılığıdır ve Âdem’in konuşmasının temsilidir. Gerçekte Âdem’dir ve
Âdem’in yaratılışının timsalidir; onun vücududur.
9
Böylece nefis, insan vücudunun dışı olur. Şunu da bil ki “Rab” besleyiciye derler. Anneye, babaya da derler.
Tasavvuf ehli ve bazı âlimler bunun üzerine derler ki: “Bütün eşyayı besleyen Allah’ın güzel isimleri (esmâ-yı
hünsâ)’dır.
10
Ey tarikat erkânının talibi! Bil ki şeddin yedi adı vardır, yedi bağlaması vardır, yedi açması vardır, yedi
salması vardır, yedi getirmesi vardır. Şöyled ki yedi yıldızdan, yedi gökten, yedi yerden, yedi uzuvdan, yedi
kutsal kitaptan, yedi fatihadan, Kuran’ın yedi adından, secdede yere gelen yedi uzuvdan, Kâbe’yi yedi kere tavaf
etmekten, Safâ ve Merve arasında yedi kere seğirtmekten, İsmail aleyhisselâmın Şeytan’ı yedi taş atmasından,
nefs-i emârenin yedi başından, yedi cehennemden, yedi günden, on yedi farzdan, Kadir gecesinin Rmazan’ın
yirmi yedinci gecesi olmasından. Bunda remiz ve işaret çoktur.
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Bilimsel tavır, sosyal bilimler söz konusu olduğunda, var olanı yargılamak değil, tespit
etmek esasına dayanır. Yapılan çalışmaların bir yoğunluk arz ettiği görüldüğünde, bunların
birbirleri ile ilişkilerinden, ortak ve farklı yönlerinden hareketle bazı çıkarımlara ulaşılabilir.
Ancak bu çıkarımlar, fetva verme, aforoz etme, dışlama, hakir görme gibi bilimsel mantığa
ters düşen yollara saptığında, ortaya tarihsel gerçekliği çarpıtan sübjektif yargılar çıkar. İnanç
esasına dayalı çeşitli yapılanmaların manevî yaklaşımlarını bir başka inancın hükümlerine
göre değerlendirmek de bir başka tehlikeli durumdur. Çünkü herhangi bir inancın zihinsel
süreçlerle izah edilmesine imkân yoktur. Yolun herhangi bir yerinde mutlaka kalbî
melekelerin de devreye girmesi gerçeğinden hareketle, bir inanç nokta-i nazarından bir
diğerini yorumlamaya çalışmanın bilimsellikle uzaktan yakından alâkası olmadığını
söyleyebiliriz.
Konunun hassasiyetine binaen, yapılan birkaç kişisel değerlendirmeyi, Hurufilik
hakkında söylenegelen yargıların da kaynağı olduğu için burada yâd etmekte fayda vardır:
Fuat Köprülü (1976: 330-331): “Hurufîlik, başka birçok Batıniye itikatları gibi,
neticede, Allah’ın Fazl Hurufî şeklinde tecellî ettiğine inanan bir meslektir; lâkin Hurufîler,
bu gülünç neticeye vâsıl olmak için uzun birtakım mukaddimat ileri sürerler ki, Câvidan’dan
başlayarak Ferişteoğlu’nun, Aliyyü’l-Alâ’nın, Hurufî şairlerinin eserlerine kadar bütün Hurufî
edebiyatında onlara açık veya gizli bir surette tesadüf olunur... Bu bakımdan Hurufîlik’i,
İslâm tasavvufu mukaddimatı üzerine pek acemice kurulmuş ve bu yüzden mütecanis bir
felsefe sistemi hâlinden çıkarılarak, hiçbir felsefî ve ahlâkî kıymeti ihtiva edememiş çocukça
bir akîdeler mecmuası sayabiliriz... Celâleddin Rumî gibi hakikî bir mutasavvıf olan
Yunus’un şiirlerinde bu gibi çocukça düşüncelere katiyen rastlanmaz.”
Abdülbâki Gölpınarlı (1989: 24): “Böyle bir inancı güdenler, ya gerçekten bilgisiz,
anlayışı kıt kişilerdir; yahut bu yola yeni girmişlerdir, daha yoldadırlar; bir gün inkâra
varacaklardır... Hurufîliği bütün manâsıyla tam bir Batınî din olarak kabul ediyor, şeriata
uymak hususunda söylenen sözlerin bir takıyyeden ibaret olduğuna hükmeyliyoruz.”
Kemal Edip Kürkçüoğlu (1985: XII-XIV): “Varlık bir muammadır, hayat bir
muammadır, bu muammalar silsilesini çözmeye kalkan insan aklı da bir muammadır. Nerede
bir aldanan varsa orada elbette bir aldatan bulunacaktır. Koskoca Âdem ve cıpcılız Şeytan
misali ortadadır. Çok yerde kandıran, ilk kanandır; inandıran da ilk inanandır. Hele arada
birtakım maksatlar, türlü gayeler de âmil olursa her zaman insanoğlunun zayıf damarını
arayıp bulan nice nice Şeytanlar çıkacaktır.”
Konu hakkında daha müspet bir yaklaşıma sahip olan Gibb’in Nesimî’yi
değerlendirirken sarf ettiği manidar cümleler, Hurufîlik bahsine şamil kılındığında daha geniş
bir bakış açısı yakalanabilir. Bu cümleden olarak aşağıdaki alıntının bir çıkış noktası olarak
alınması gerektiği kanaatindeyiz:
“Türkler fanatik değildir; içlerinden sadece dinî görüşler üzerine istinat eden bir fırka
çıkmamıştır. Zaman zaman ülkenin muhtelif bölgelerinde vuku bulan katliamlar gerçekte dinî
bir husumetle olmayıp tamamen sosyal ve politik sebeplerledir. Eğer mağdurlar umumen bir
mezhep, fırka ya da cemiyetin üyeleriyseler bu, dinin ve ırkın doğuda birbirinin yerini tutan
kavramlar olmasından, dinin politik bir vasıta olarak kullanılmasından neş’et etmektedir. Bu
tür insanlar her zaman tahrik etmek ve çileden çıkarmak istedikleri halkın dinî hisleriyle
oynamışlardır. Fanatizmi hortlatmak için bu tür entrikaları zamanımızda da müşahede
etmekteyiz. Cemiyet, sükûnet ve kanuna itaatten hoşnut kaldıkça otoritelerden herhangi bir
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tecavüze maruz kalmaksızın istediği dine ya da mezhebe tâbi olabilmektedir. Bu, bir kaide
olarak Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren devam etmiştir. Şayet Nesimî’nin durumu
buna bir tezat teşkil ediyorsa şu gerçeği hatırlatmak kâfidir sanırım: Nesimî, Türk devletinin
sınırları dışında ve Araplar tarafından öldürülmüştür. Hurufîlerin Edirne’de katline sebep
olan müftü de Türk değil, İran asıllı biridir (Gibb, 1998: 247).”
Hurufîlik hususunda yapılan çalışmaların karşı karşıya kaldığı bir diğer problem,
popüler kültüre hitap etme kaygısı taşıyan kimi çalışmalarda söz konusu akımın, onunla hiç
alâkası olmayan kimi görüş ve akımlarla bağdaştırılmasıdır. Mevzu hakkında internet
ortamında yapılacak bir tarama Hurufîlik araştırmalarının sapmakta olduğu tehlikeli yolu
gayet açık biçimde ortaya koyacaktır. Bu cümleden olarak Sabah Gazetesi’nde yayımlanan
“Fatih’in Yaktığı Matrix Tarikatı11” başlıklı yazıyı yâd etmek yeterli olacaktır. Ayrıca kimi
satanik ve marjinal internet sitelerinde de konunun fazlasıyla çarpıtıldığı açıkça görülebilir.
Ferişteoğlu’nun Hidayetnâme’si, Hurufîlik hakkında şimdiye kadar söylenen ve artık
genel kabul görmüş olan kimi yargılarla (Fazl’ın uluhiyeti, ibadetlerin ortadan kaldırılması,
İslâm’ın temel kurallarının reddedilmesi, matrixçilik vs.) taban tabana zıt bir görünüm arz
etmektedir. Elimizdeki eserden -ki Hurufîliğin Anadolu’daki muteber kaynaklarından biridirhareketle bahsi edilen kimi sorulara bir cevap arayışı içine girecek olursak, aşağıdaki
sorulardan başlamamız gerekir. Asırlar öncesinden Ferişteoğlu, inandığı duyuş ve görüşün
akidelerini ifade ederken, bu sorulara da cevap vermiştir. Hidayetnâme’den hareketle,
Hurufîlik hakkında şimdiye kadar söylenegelen kimi yanılgılara açıklık getirmeye çalışalım 12:
1. Fazlullah Hurufî hakkında Hidayetnâme ne söylemektedir? Onun Tanrı’nın
zuhuru olduğu fikri bu eserde işlenmiş midir? Ferişteoğlu, Fazlullah’ı nasıl
görmektedir?
Hidayetnâme’de Fazlullah Hurufî “Fazlullâh, Hazret-i Sâhib-i Te’vîl, Hazret-i Fazl-ı
Feyyâz” sıfatlarıyla anılmaktadır. Bu sıfatlarda herhangi bir uluhiyet ya da nübüvvet iddiası
söz konusu değildir. Ferişteoğlu, Pîr’inin Kuran’ın sırlarını çözdüğünü ve bu sırları yayanların
da seçkin insanlar olduklarını düşünmektedir:
“Şimdi ey Derviş! Bilesin ki bu anlayışlar ve manevî mertebeler talipte ortaya çıkmaz;
ancak ilahî sözlerin ve peygamber hadislerinin tahkiki ile uğraşılırsa ve onların hikmetli
sırlarına vâkıf ve hâkim olunursa bunlar zuhur eder. Hazreti Peygamber, bu gerçekleri ve
marifetleri Kuran’ın yedinci neslinden, yani Fazlullah’ın feyzi ile keşfeden ve geri kalan
canlılara yayıp saçanlar hakkında ‘Benden sonra onlar Allah indinde kederli olurlar.’
demiştir13.”

11

Murat Bardakçı’nın kaleme aldığı bir dizi yazıdan oluşan bu incelemede Hurufîlik kadar “Matrix” filminin de
anlaşılmadığı görülmektedir. Yazı için “http//www.sabah.com.tr/ozel/matrix3615/dosya_3615.html [31 Mart
2007]” adresine bakılabilir.
12
Cevapların, yalnızca Hidayetnâme’den hareketle verildiğini vurgulama gereği hissettik. Ferişteoğlu’nun diğer
eserlerinde de bir farklılık olmadığı kanaatindeyiz. Bu vesileyle Ferişteoğlu’nun “Âhiretnâme” adlı eserinin de
tarafımızca bir tebliğ ile tanıtıldığını belirtelim: Şenödeyici, Özer (2007), “Alevî-Bektaşî Eskatolojisi Açısından
Ferişteoğlu’nun Âhiretnâmesi”, II. Uluslar Arası Türk Kültür Evreninde Alevîlik ve Bektaşîlik Bilgi Şöleni Bildiri
Kitabı, c. 1, s. 263-294. Âhiretnâme, Hidâyetnâme’ye nazaran daha fazla şöhret bulmuş olmalıdır ki bu eserin
çeşitli kütüphanelerde otuzdan fazla nüshası bulunmaktadır. Eserin tenkitli neşri tarafımızdan hazırlanmaktadır.
13
İmdi ey dervìş! Bil ki bu idrÀkÀt ve bu maúÀmÀt ùÀlibe óÀãıl olmaz, illÀ şol vaút óÀãıl olur ki kelÀm-ı ilÀhìnüñ
ve eóÀdìå-i nebevìnüñ taóúìúine meşàÿl ola ve óikmet ü serÀyirine vÀúıf u muùùaliè ola ve daòi şol ùÀéife ki bu
óaúÀyıúı ve bu maèÀrifi ÚuréÀnuñ13 yidinci baùnından, FaølullÀhuñ feyøi ile keşf eyleyeler ve girü úalan
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Fazlullah, Ferişteoğlu’nun gözünde “zâhir âlimleri, tefsir imamları ve ekâbir”den daha
üstündür. Çünkü onlar, namazın sayısını Kuran’da bulamamışlardır. Fazlullah ise ilmi, keşfi
ve Rabbanî feyz aracılığıyla bu sırra erişmiştir:
“Zâhir âlimleri, namazın sayılarını Kuran’da bulmamışlardır. Fakat son dönem
âlimleri tayfasından Fazlullah; ilmi, keşfi ve Rabbanî feyz ile namazın sayılarını bulsa buna
hiç şaşırmamalıdır. Ona uymak demek farzı yerine getirmek demektir14.”
Görüldüğü üzere Ferişteoğlu Fazlullah’ı, sırlar keşfeden; bu nedenle diğer İslâm
âlimlerinden üstün olan bir âlim, bir şeyh, bir müfessir ya da bir şârih olarak görmektedir.
Fazlullah için, eserde “azze fazluhu ve celletü kelimetuhu” gibi ululama ibareleri
kullanılmaktadır. Bunların da peygamberlik ya da ilâhlık ile ilgisi yoktur. Aynı eserde
Muhammed Peygamber için “Hazret-i Risâlet, Resûl” gibi sıfatlar kullanılmakta ve adının
geçtiği yerde zatı, kendisine mahsus selâmlama ile anılmaktadır. Hurufîlerin de kendilerini
Muhammed Peygamber’in ümmeti kabul ettiklerine, aşağıdaki pasaj bir kanıttır:
“Muhammed -salât ve selâm üzerine olsun- bütün nebilerin, en faziletlisi, en keremlisi
ve en mükemmelidir ve bütün sırlarla gerçeklere vâkıf ve hâkimdir, bu nedenle şüphesiz
yüzünü bu tarafa döndü ki... 15”
Hidayetnâme’de Fazlullah’ın, Allah’ın zuhuru ya da elçisi olduğunu ifade eden en
ufak bir ima bulunmamaktadır.
2. Hidâyetname’de ibadetlerin terk edilmesine dair bir emir ya da telkin
bulunmakta mıdır? Hurufîlik İslâm’dan ayrı düşünülebilir mi?
Hurufîler, İslâm dininin temel ibadetlerini 28 ve 32 rakamları çerçevesinde açıklamaya
çalışmışlardır. Bunu yapmalarındaki amaç, sorumlulukları ortadan kaldırmak değil, kâinatta
her şeyin takdir edildiği üzere sayısal bir karşılığının olduğunu ifade etmektir. Çünkü
Hidayetnâme’ye göre 28 ve 32 harfin kapsamadığı nesnenin bulunması mümkün değildir16.
Hurufîler, Kuran, ibadetler ve insan vücudunda 28 ile 32 rakamına tekâbül eden unsurlar
arasında ilişki kurarak bunları bilmenin nefsi bilmekle aynı şey olduğunu savunurlar.
İbadetlerin de, Kuran’ın da “insan”a, özellikle de insanın bedensel varlığına işaret eden
remizler barındırdığını iddia ederler. Ferişteoğlu konuyu, Hidayetnâme’sinde “Nefsini bilen
Rabbini bilir” hadisinden hareketle ele alır. “Nefs” Hurufîlerde, diğer tarikatlarda görüldüğü
gibi manevî ve muğlak bir kavram olarak düşünülmez. Ferişteoğlu’na göre, “nefs insanın
zahiridir17.” Öyleyse varlığın maddî cihetini oluşturan nefsin bilinmesi gerekir. Çünkü onu
tanımak ve bilmek Rabbi bilmek demektir. Ayrıca “Kitabını oku, bu gün, hesap görücü olarak
maòlÿúÀta ìåÀr u niåÀr eyleyeler, Óaøret-i RisÀlet anlaruñ óaúúında buyurmışdur: ( و اشوقا الي لقا ٍ اخواني يكونون من
)بعدي هم عبنزلتي عند هللا
14
Pes bir ùÀéife-i èulemÀ-yı müteéeòòirìnden FaølullÀh, èilmi ile ve keşfi ile ve feyø-i RabbÀnì ile bu aèdÀd-ı
ãalÀt[ı] ÚuréÀnda eger bulsalar hìç àarìb ü èacìb olmaya ve anlara mütÀbaèat farø-ı èayn ve èayn-ı farø ola.
15
Çün Muóammed -ãallallahu èaleyhi ve selem- mecmÿè-ı enbiyÀnuñ efêali ve ekremi ve ekmelidür ve daòi
cemìè-i serÀyire ve óaúÀyıúa vÀúıf ve muùùalièdür, lÀ-cerem yüzini bu mevøıèa eyledi…
16
Çün mümkin degildür sì ve dü kelimeden àayrı nesne olmaú. Pes vücÿd olmaya.
17
Bil ki nefs insÀnuñ ôÀhiridür. DelÀéil-i úaùèì ile cümlesinden birisi budur ki Óaøret-i RisÀlet -èaleyhi’s-selÀmbuyurur ki: ( )نفسك مطئتك فارفق بهاYaènì, senüñ nefsüñ senüñ mürekkebüñdür. Yaènì, ôÀhir-i vücÿd rÿóuñ
mürekkebidür ve bir yirde daòi buyurur ki ( )لنفسك عليك حق فارفق بهاYaènì, senüñ nefsinüñ senüñ üzerüñde óaúúı
vardur. Aña şefúat ve yardım eyle, tÀ øaèìf olmaya ve senden girü úalmaya
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sen kendine yetersin (Kurân-ı Kerîm: 17/14).” ayeti de insanın fiziksel varlığını tam anlamıyla
bilmekle kurtuluşa ereceğini ifade etmektedir.
Hurufîler, bedeni (nefsi) hiçe sayarak insanı tamamen ruhanî bir varlık olarak
düşünmezler. Hatta bedeni, ilahî sırların ve bütün varlığın özü olan 28 ile 32’nin zuhur yeri
olarak ruhtan üstün tutarlar. Ferişteoğlu, bu açıdan Hurufîliğin diğer tasavvuf erbabından ne
şekilde ayrıldığını şu biçimde izah eder: “Melekler Âdem’in yüzüne secde ettikleri için ‘Biz
Âdem’in kıdemine secde ederiz.’ dediler. Ey Hak talibi! Bil ki bazı zahir ve tasavvuf âlimleri
şuna kesinlikle inanırlar ki Hazreti Âdem’e meleklerin secde etmesi, Âdem’e üflenen ilahî ruh
sebebiyle oldu. Şu ayeti de delil olarak getirirler: ‘Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan
üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın (Kuran-ı Kerim: 15/29).’ Yani Hazreti
Âdem’in yaratılışını gerçekleştirdim. Ardından Âdem’e kendi ruhumdan üfledim, daha sonra
melekler Âdem’e secde ettiler. Yani onlar derler ki melekler ruh bedene girdikten sonra
Âdem’e secde ettiler. Bu nedenle, Âdem’in secde edilen olması ruh sebebiyledir, beden
sebebiyle değildir. Durum, zahir âlimlerinin düşündüğü gibi değildir. Secde edilen, Hazreti
Âdem’in bedenidir, ruh değildir18.” Bu bakış açısıyla, nefse eziyetle bedeni hakir gören ve
ruhu ön plâna çıkaran düşünüşün yerini, cismi harflerin ve dolayısıyla Yaratıcı’nın zuhur yeri
olarak kabul eden bir yaklaşım almaktadır. Ferişteoğlu, konu hakkındaki izahı, yaratılış
zamanına dönerek derinleştirir. Ona göre, meleklerin Âdem’e secde nedeni ne ise, Şeytan’ın
onu reddetmesi ve secdeye kapanmamasının sebebi de odur. Nitekim Şeytan, kendisine
kibrinin nedeni sorulduğunda, Âdem’in topraktan kendisinin ise ateşten yaratıldığını ve ateşin
topraktan daha üstün olduğunu söyleyerek savunmasını yapar: “Yani hakikat, gerçek ve sabit
oldu ki secde edilen, Hazreti Âdem’in bedenidir, ruh değildir19.” Allah, Kuran’da Şeytan’a
yedi yerde “Niçin Âdem’e secde etmedin?” diye sorar. Bunun hikmeti ise, yedi rakamının
insan yüzünde doğuştan bulunan yedi ilahî hatta (kıl kümesi) karşılık gelmesidir. Şeytan, bu
ilahî hatları reddetmiştir20.
Hidâyetnâme, insan bedeni -bilhassa yüzü-, ibadetler ve sayılar arasındaki mutabakatı
göstererek varlık problemine çözüm getirmeye çalışır. Bunu yaparken, İslâmî akîdelerin
reddine değil yorumuna çaba sarf eder. İslâm’ın beş rüknünü oluşturan ibadetlerden şehadet
getirme, namaz, oruç, Hac ve zekâtı; insan ve sayılar bağlamında değerlendirir. Bu ibadetlerin
mutlaka yerine getirilmesi hususunda telkinlerde bulunur. Aşağıda Hidayetnâme’den alınan
ve bir “takıyye” olamayacak kadar samimiyete sahip olan telkinlerden örnekler
bulunmaktadır:
Kelime-i şehâdet: “Bir kimse şirkten ve küfürden dışarı çıkmak isteyip İslâm dinine
girmek istese on parmağından müsebbiha (işaret) olanını kaldırsın ve ‘Allah’tan başka
18

Çün melÀéikeler Ádemüñ yüzine secde eylediler. “Biz Ádemüñ úıdemine secde eylerüz.” Ey ùÀlib-i Óaú! Bil
ki baèøı èulemÀ-yı ôÀhir ve ehl-i taãavvufdan muùlaúÀ buña úÀéillerdür ki Óaøret-i Ádem -èaleyhi’s-selÀmmescÿd-ı melÀéike olduàı rÿó-ı ilÀhì sebebiyle oldı ki Ádeme nefò oldı. Bu Àyet birle istidlÀl iderler kim ( فاذا
 )اسوّيته و نفخت قيه من روحي فقعوله ساجدينYaènì, çün rÀst eyledüm Óaøret-i Ádemüñ òilúatini, baèd ez-Àn nefò
eyledüm ol Ádeme kendü rÿóumdan, baèd ez-Àn melÀéikeler Ádeme secde úıldılar. Pes anlar eydürler ki çün
melÀéike Ádeme secde eylediler ki rÿó cesede dÀòil olduàından ãoñra oldı. Pes Ádemüñ mescÿd olduàı rÿó
cihetinden oldı, cesed cihetinden olmadı. Böyle degildür ki èulemÀ-yı ôÀhir taãavvur iderler. Pes mescÿd, cesed-i
Óaøret-i Ádemdür, rÿó degildür.
19
Pes ùaóúìú ve yaúìn ve muúarrer oldı kim ol mescÿd, cesed-i Óaøret-i Ádemdür -èaleyhi’s-selÀm-, rÿó
degildür.
20
Nesîmî’nin bu anlayışı açık bir şekilde dile getiren bir beyti şöyle der (Ayan, 2002: 503):
ŞeyùÀndur ol kim ãÿretüñe úılmadı sücÿd
ŞeyùÀna münkir olmışam inkâra düşmişem
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tapacak yoktur, Muhammet Allah’ın elçisidir.’ desin, muvahhid olsun, şirkten ve küfürden
kurtulsun. Her kim ki onlardan birini dışarı çıkarırsa, şöyle yapmalı ki müsebbiha parmağını
diğer on parmağı arasından dışarı çıkarsın. On yediyi on birden ayırsın ve kelime-i şehadet
desin; böylece muvahhid olsun21.”
Namaz: “Şimdi gerçek, sabit ve beyan oldu ki Allah indinde ibadetle meşgul olmaktan
daha önemli bir şey yoktur ve bütün ibadet meşguliyetleri içinde namazdan daha faziletlisi ve
üstünü yoktur. İslâm temelleri içinde ‘Kullukla küfrü birbirinden ayıran namazı terk edip
etmemektir.’ ve ayrıca ‘Namazı bilerek terk etmek küfürdür.’ Yani, her kim ki namazı bilerek,
özürsüz ve bahanesiz terk ederse o kimse kâfir olur22.”
Oruç: “Şimdi ey Talip! Allah Tealâ bütün kullara Ramazan ayında oruç tutmalarını
farz kılmıştır... Bu Ramazan, öyle bir aydır ki Kuran bu ayda indirilmiştir. Kuran meadı
(ahiret) reddeder; mead Hazreti Allah’tır; Allah Tealâ yiyip içmez ve Kuran bu ayda
indirilmiştir. Bu yüzden yememek ve içmemek bu aya mahsus oldu. Şöyle ki bir gün
Ramazan’da orucunu yese, o bir gün karşılığında altmış gün ardı sıra, kesintisiz, aralıksız ve
fasılasız oruç tutmak gerektir. Eğer bu altmış günün arasında birisini yerse, yine baştan
başlamak gerektir23.”
Hac: “Hacca giderler ki Hac, Hazreti Âdem’in başının yaratılış yeridir ve 28 tavaf,
yüz hatlarının adedincedir, onu da yerine getirirler. On dört farz ve on dört sünnet; yedi Hac
tavafı ve yedi Umre tavafı farizadır24.”
Zekât: “Bil ki ey talip! İslâm’ın temel şartlarından biri de zekattır. Şerh Sahibi şöyle
açıklamış ve izah etmiştir ki mahsulün on batmanından bir batman elbette vermek gerektir...
Sonuçta bir kimse zekât vermezse müşrik olur25.”
Durum böyleyken, tüm Hurufîleri aforoz etmenin bir mantığı yoktur. Hurufîlik
İslâm’ın bir yorumudur. Başka coğrafyalarda, kendilerine bir peygamber ve bir kitap
arayışı içinde olan Farsların farklı yollara sapmaları26, din dışı uygulamaları dine mal
21

Bir kişi şirkden ve küfrden ùaşra çıúmaú dilese ve dìn-i İslÀma girmek dilese, gerekdür ki on parmaàından bir
parmaàın, müsebbióadur, úaldura; bu kelime ki (’)ال اله ّاال هللا مح ّمد رسول هللاdur diye, muvaóóid ola ve şirkden òalÀã
bula. Pes her kişi andan birisin ùaşra çıúarsa şol ùarìú üzere ki engüşt-i müsebbióayı on parmaàın arasından ùaşra
getüre. On yidiyi on birden cüdÀ eyleye ve kelime-i şehÀdet diye, muvaóóid ola.
22
İmdi muóaúúaú u muúarrer ü muèayyendür ki èindillÀh, umÿr-ı taèabbüdìden mühim-ter yoúdur ve cemìè-i
umÿr-ı taèabbüdì içinde namÀzdan efêal ü aèôam yoúdur. ErkÀn-ı İslÀmda ki ( )بين العبد والكفر ترك الصلوةve daòi ( من
 )ترك الصلوة متع ّمداً فقد كفرYaènì, her kişi kim namÀzı kaãd ile terk eylese èöõrsiz ve bahÀnesiz, ol kişi kÀfir olur.
23
İmdi ey ùÀlib! Óaú TeèÀlÀ cemìè úullara farø itmişdür ki mÀh-ı RamaøÀn ãÀéim olalar… bu mÀh-ı RamaøÀn bir
aydur ki ÚuréÀn bunda münzel olmışdur. Yaènì, çün ÚuréÀn redd eyler meèÀda; meèÀd, Óaøret-i Óaúdur ve Óaú
TeèÀlÀ yimez ve içmez ve ÚuréÀn bu ayda münzel oldı. Bu cihetden yimemek ve içmemek bu ayda maóãÿã oldı.
Pes eger şöyle ki bir gün RamaøÀndan ãavm bÀùıl eylese ol bir gün èivaøı altmış gün müteèÀúıb ve mütevÀtir ve
mütevÀlì ve bì-fÀãıla oruc ùutmaú gerekdür ve daòi ol altmış güni müteèÀúıb ùutmaú gerekdür bì-fÀãıla. Eger bu
altmış günüñ arasında birin yirse, yine evvelinden başlamaú gerekdür.
24
Pes óacca varurlar ki Ádemüñ başı òilúatinüñ mevøıèıdur ve bìst ü heşt ùavÀf, vech òuùÿùınuñ èadedincedür,
eyleyeler. On dört farø ve on dört sünnet, yidi ùavÀf-ı óac ve yidi ùavÀf-ı èumre farìøadur.
25
ErkÀn-ı İslÀmuñ bir rükni daòi zekÀtdur. äÀhib-i Şeró şöyle tebyìn ü tevøìó eylemişdür ve buyurmışdur ki
àalleden on baùmÀndan bir baùmÀn elbetde virmek gerekdür… Pes bir kimse ki zekÀt virmedi, müşrikdür.
26
Sözgelimi, “Fazlullah Hurufî’den sonra İran topraklarında tutunabilen veya saklanabilenlerin dışında kalan
bazı dervişler ülkelerini terk etmiş, bunların bir kısmı Hindistan’a gitmiştir. Hindistan’a gidenlerin başında
Mahmud-ı Merdûd (Matrûd) gelmektedir. Hurufî önderlerinden sayılan Mahmud, İran kültürünün hakimiyetini

9

etmek isteyenlerin Hurufî kisvesi altına gizlenmeleri ya da toplumsal örgütlenmeyi manevî
birliktelikten üstün görenlerin propaganda malzemesi olarak Hurufîliği kullanmaları27;
Anadolu’da sünnet ehline uygulamada oldukça yakın, ancak kimi olay ve olguları farklı
biçimde yorumlayan bir Hurufîliğin kök saldığı gerçeğini gölgede bırakmamalıdır.
Ferişteoğlu’nun Hidayetnâme’si, Anadolu’da Hurufîliğin XV. asırda, en azından ibadetleri
yerine getirmeyi telkin etmesi bakımından, sünnet ehline ne kadar yakın olduğunu ortaya
koyan bir vesikadır.
Hurufîliğin, yüzleşmek zorunda kaldığı bir diğer mesele, onun diğer semavî dinlerden
ne ölçüde tedahülde bulunduğudur28. Bu noktada bir ölçüt konması için, öncelikle İslâm
tasavvufunun teşekkül devrinden itibaren ne ölçüde diğer dinlerden tedahülde bulunduğunun
saptanması gerekir. İsrailiyat’ın ve Hıristiyan gnostisizminin yalnız Hurufiliği etkileyip diğer
Batınî düşünüşleri teğet geçtiği, herhalde söylenemez. Sözü edilen iddialara bir de taraftar
kazanma çabasını eklemek gerekir. Anadolu’nun “vatan” hâline getirilişi sürecinde, mevcut
din, gelenek ve göreneklere hoşgörü ile yaklaşmanın ötesinde; yeni ile mevcut olan arasındaki
müşterekleri ön plâna çıkaran akımların daha fazla taraftar toplaması ve daha büyük bir siyasî
güç oluşturması da tarikatları bu yönde revizyona itmiştir. Ferişteoğlu’nun da tavrı, hitap
ettiği zümreye göre şekillenmiş olabilir. Zaten eserin Türk dili ile yazılması dahi, bu tavrı
ortaya koymaktadır. Nitekim eserin mukaddimesinde müellif şöyle demektedir: “Bu risalenin
Türk dili üzerine bünyat edilmesinin nedeni bu ülkedeki taliplerin Farsçayı yeterince
bilmemeleridir29.” Yani Ferişteoğlu, bir öğretmen olarak, Anadolu Türklüğüne hitap ederken
Hurufîliği de Türk maneviyatını incitmeyecek bir surette tanıtmıştır. Her tarikatın bu biçimde
biçimlendiği ve dallandığı rahatlıkla temaşa edilebilir.
İslâm tasavvufunun hoşgörü merkezli yaklaşımının yanında, yine tasavvufî düşünüşe
ait bir başka yaklaşım da Hurufîliğin diğer inanışlarla münasebetlerine açıklık getirebilir.
Tasavvuf terminolojisi içinde, bütün dinlerin aslının bir ve aynı olduğunu ifade eden “bî-rengî
(renksizlik)” teriminin bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. “Belli bir mertebeye ulaşan
mutasavvıf, bütün din mensuplarına aynı gözle bakar; çünkü hepsinin aslı birdir. Bütün
dinlerde ve mezheplerde esas olan, söz konusu dinin renkleridir. Hallac’a göre insanlar kendi
tercih ettikleri din üzere değil, kendileri için tercih edilen din üzere bulunurlar. İbn-i Arabî’ye
göre Allah kendisinden başkasına ibadet edilmemesini ferman buyurduğu için, aslında ondan
başkasına ibadet etmek mümkün değildir (Uludağ, 2005: 78).” Hurufîler de bu ıstılahın
arkasına sığınarak propaganda yapma gereği duymuş olabilirler. Yine bu ihtimal gereğince
Nesîmî, aşağıdaki ve onun benzerleri gibi beyitler meydana getirmiş olabilir (Ayan, 2002:
503):
Düşdüm òayÀl-i zülfüñe ey müttekì men
Tesbìóa daèvet itme ki zünnÀra düşmişem
savunduğundan Fazlullah’a ters düşmüştür. Ona göre Arap devri bitmiş, Acem devri başlamıştır. Mahmud,
Hindistan’da Hurufîliğin bir şubesi sayılan Noktavîliği kurarak yaymıştır (Aksu, 1996: 409).”
27
“Hurufîler, hatta bir aralık Fatih Mehmed II’nin sarayına kadar nüfuz ettiler. O kadar ki bizzat padişahın
Hurufî fikirlerine duyduğu yakınlık ulemayı telâşa düşürdü. Vezir Mahmud Paşa’nın delâleti ve Fahreddin
Acemî’nin nüfuzu ile Hurufîler, yakılmak suretiyle cezalandırıldılar (Huart, 1996: 599).”
28
“Bektaşîler tarafından kullanılan Hurufî edebiyatının bu tarikatın ilk devirlerinde hem Müslümanları, hem de
Hıristiyanları cezp etmiş olması ihtimaline de işaret edilmelidir; zira Hurufîlerin harf ve adet nazariyesinin
esasında Müslümanların olduğu kadar Hıristiyanların da gayet aşina oldukları akidelerin bir izahı verilmiştir
(Huart, 1996: 599).” “İslâmiyet’e olduğu kadar Hıristiyanlığa da önem verdiği için bu mezhebi iki din arasında
mantıksız bir tevilden ibaret addedebiliriz (Pala, 1998: 193).”
29
Ìn risÀle ber-zebÀn-ı Türkì bünyÀd kerde şüd. Ez-berÀy-ı Àn ki ùÀlibÀn-ı ìn buúèa ber-zebÀn-ı FÀrsì rüsÿò
tamÀm ne-dÀştend.
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3. Hidayetnâme, temel ontolojik problemlere nasıl açıklık getirir? Harfler ve
sayılar Tanrı mıdır?
Ferişteoğlu, varlığın harflerden ayrı düşünülemeyeceğini ifade eder. Şöyle ki bütün
varlığı besleyen, Tanrı’nın her biri bir başka sıfata işaret eden güzel isimleridir (esmâ-yı
hüsnâ); Bâsıt, Fettâh, Rezzâk gibi... Zaten “Rab” isminin “besleyici, baba” anlamına gelmesi
de bu durumu kanıtlar. Bütün varlık, bu esmâ-yı hüsnânın bir isminin karşılığında zuhura
gelmiştir. Bu isimlerin aslı ve hakikati 32 harftir. Hurufîler, Arap alfabesindeki 28 harf ile
Fars alfabesindeki 32 harf arasında bir ayrım gözetmezler. Bunlar aslında aynı değerdedir.
Fars alfabesinde bulunup da Arap alfabesinde bulunmayan dört harf (pâ, çâ, jâ, gâ)
karşılığında Tanrı, Araplara “lâmelif”i vermiştir ki bu harfin okunuşunda bulunan ve tekrar
etmeyen dört harf, Fars alfabesinde bulunup da Arap alfabesinde bulunmayan dört harfe
karşılık gelir30. Hurufîlere göre ilk insan Âdem, Fars lisanı üzerine konuşmuştur. Bu
yakıştırma Farsların, Araplara duyduğu millî özentinin bir tezahürüdür ve aynı derecede Türk
manevî hayatına da tesir ettiği anlaşılmaktadır.
Yaratıcı’nın bütün güzel isimlerinin asıl kaynağı harflerdir. Onlar olmadan hiçbir
güzel isim ve onun tecellisi olan hiçbir varlık zuhura gelemez. Eğer bu harflerden bir tanesi
diğerlerinden ayrı düşünülse ilahî tezahür gerçekleşmez ve güzel isimler oluşmaz. Ferişteoğlu,
Hidayetnâme’sinde çok açık biçimde ulaştığı neticeyi bildirir: “Sonuçta varlığın Rabbi bu
otuz iki harftir... Öyleyse Rab bu otuz iki harf olmalıdır31.” İnsanın, başta yüzü olmak üzere,
her uzvu 28 ve 32 harfe karşılık gelecek biçimde bölümlere ayrılabilir. Eğer bir uzuvda hem
28 hem de 32 bulunmak istenirse, o zaman devreye farklı açılımlar girer. Sözgelimi insan
yüzünde hâl ve mahal itibariyle bulunan 28 ilahi hat sayısı 32’ye çıkarılmak istenirse İbrahim
Peygamber’in sünneti üzerine saç ortadan ikiye ayrılır; ayırım sonunda başta beliren çizgiye
“hatt-ı istivâ” denir. Bu şekilde saç hâl itibariyle iki ve mahal itibariyle iki sayısına işaret
edebilir. Bu da dört sayısını verir ki bu sayıyı 28’e eklediğimizde 32 rakamına ulaşılabilir. Bu
betimlemeden hareketle Hurufîlerin saçlarını ortadan ikiye ayırdıkları anlaşılabilir.
28 ve 32’nin kuşatmadığı bir nesne düşünülemez. Bütün varlığı bu harflerin zuhuru
olarak görmek gerekir. Yaratıcı’nın insanda zuhur etmesinden murat olunan da bu anlayıştır.
İnsan, bilhassa vech, 28 ve 32 harfin en iyi biçimde temaşa edilebileceği bir mevzidir. İnsanın
kendi nefsinde bulunan Yaratıcı’yı görebilmesi için, Hurufî doktrinlerin ifşa ettiği sırlarla
kendi vücuduna bakması gerekir.
Hurufîlerin Yaratıcı’yı insanda bulma yolları, diğer tarikatlardan temelde
ayrılmaktadır. Yaratıcı; insanın, çoğu zaman bir aynaya teşbih olunan, gönlünde ya da manevî
bir başka cihetinde değil doğrudan suretinde tecellî etmiştir. Harfler ya da harflerin sayısal
değerlerine tekabül eden insan uzuvları, ilahî sıfatların, Kuran’ın ve ibadetlerin birebir
dengidir. Her şeyde temaşa olunan 28 ve 32 rakamlarının bulunması ve bilinmesi yoluyladır
ki insan, gerçek bilgiye ulaşır, nefsini ve dolayısıyla Rabbini tanır; var oluş amacına ulaşarak
aslına döner. Hurufîlerin, harc-ı âlem tevillerinin dışında Hidayetnâme’de geçen ve insanları
ikna etmiş olduğu anlaşılan kimi tevillerine yer vermek, bu manevî sistemin daha iyi
anlaşılmasına olanak sağlayacaktır:

30
31

Ayrıca pâ, çâ, jâ, gâ harflerinin ebcet hesabındaki sayı değerleri toplamı da 32’dir.
Netìce budur ki Rabb-i mevcÿdÀt bu sì ve dü kelimedür… Pes lÀzım gelür ki Rab bu sì ve dü kelime ola.
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“İnsanın gusul mahalli olan uzuvlarında; elinde, ayağında ve yüzünde 28 ile 32 harf
zahirdir. O uzuvları yıkamak gerektir. Bu şekilde baktığımda elimi, ayağımı ve yüzümü 28 ile
32 ilahî harf karşılığında bölünmüş buldum. İlahî hat ve yazıyı bu beş uzuvdan başka
uzuvlarda zahir görmedim. İşte bu nedenle 28’e karşılık gelen bu beş uzvu yıkamak gerekir.
28’e karşılık gelen namazı kılmak gerekir ve 28’e karşılık gelen Kuran’ı okumak gerekir.
Kuran, o 28 harften oluşmuştur. O 28 harf bütün varlığı ve eşyayı kuşatır ve onu
biçimlendirir32.”
“Parmaklar ve eklemler hikmeti ile namaz sayısının hikmetine vâkıf ve hâkim olasın.
Şöyle ki her insanın elinin 14 eklemi vardır; şöyle ki iki elin 28 eklemi vardır. O 28 ilahî harfe
uygun bir karşılıktır ve Kuran’ın aslıdır; Kuran o 28 harften oluşmuştur33.”
“Sabah namazının meşhûd olması şu nedenledir ki Allah Tealâ namazın tamamını 32
harf karşılığında koydu. Öğle ezanının on beş kelimesini sabah ezanının on yedi kelimesine
eklersen 32 olur. İlahî 32 ezelî, ebedî ve kadimî harf karşılığındadır ki bu da Kuran’ın aslıdır.
Bir nedeni de şudur ki sabah ezanı 17 kelimedir ve kamet 11 kelimedir. İlahî 28 ezelî, ebedî ve
kadimî harf karşılığındadır34.”
“Ey gerçeklerin ve inceliklerin talibi! İlahî taat ve ibadeler Ahmed’in şeriatında ve
Muhammed’in hükmü geçerli aziz dininde iki bayramdır. Birisine Iyd-ı Fıtr derler ki Ramazan
Bayramı’dır. Iyd’ın anlamı avdden gelir, yani iade etmek anlamındadır. Nitekim ibadetler ve
taatlar ilahî sözler karşılığıdır. Çünkü taat, harf ve ilahî sözler karşılığında ikmâl olundu.
Yine taatı baştan tutmak gerektir; nitekim bu iki bayramda taatlar ve ibadetler tamamlanır.
Şu biçimde ki bayram namazında 12 tekbir almak gerekir; 7 tekbir ilk rekatta ve 5 tekbir
ikinci rekatta almak gerek. 12 tekbir olur. 9 tekbir birinci hutbede ve 7 tekbir ikinci hutbede;
bu iki hutbenin tekbirleri 16 tekbir olur. O 12 namazın tekbirleriyle 28 olur. Ayrıca iki rekat
namaz daha kılmak ve iki hutbe daha okumak gerekir. İki namaz ve iki hutbe dört olur. 28 ile
32 olur35.”
32

Vücÿd-ı insÀnda şol aèøÀlar ki maóall-i àusldur bìst ü heşt ve sì ve dü kitÀbet iki elinde ve iki ayaàında ve
yüzinde ôÀhirdür. Ol èuøvları yumaú gerek. Pes naôar eyledüm kendü elümi ve ayaàumı ve yüzümi bìst ü heşt
kelime-i ÒudÀ muúÀbilinde münúasım buldum. KitÀbet ve òuùÿù-ı ilÀhì bu biş èuøvdan özge èuøvlarda ôÀhir
görmedüm. Pes bu münÀsebetle bìst ü heşt’i yumaú gerekdür, bu biş èuøvdur ve bìst ü heşt’i namÀz úılmaú
gerekdür ve bìst ü heşt’i oúumaú gerekdür ki ÚuréÀndur. ÚuréÀn ol bìst ü heşt kelimeden mürekkebdür. Ol bìst ü
heşt kelime ki mecmÿè-ı mevcÿdÀt ve eşyÀya muóìùdür ve muùaãarrıfdur.
33
Parmaúlar ve mefãallar èadedi óikmetine ve namÀz èadedleri óikmetine vÀúıf ve muùùaliè olasın. Şöyle ki her
Ádemüñ elinüñ on dört mefãali var. Şöyle ki iki elüñ bìst ü heşt mefãali vardur. Ol bìst ü heşt kelime-i ilÀhìye
muvÀfıú u muùÀbıúdur ve aãl-ı ÚuréÀndur ve ÚuréÀn ol bìst ü heşt kelimeden mürekkebdür.
34
Bir vech daòi budur ki namÀz-ı ãubó meşhÿd olduàı şol cihetdendür ki Óaøret-i Óaú TeèÀlÀ namÀzuñ itmÀmını
sì ve dü kelime muúÀbilinde úodı. Ôuhr eõanınuñ on biş kelimesin ãubó eõÀnınuñ on yidi kelimesine cemè idesin.
Sì ve dü olur. Sì ve dü kelime-i ezelì, ebedì, úadìmì muúÀbilindedür. Bir vech daòi oldur ki eõÀn-ı ãubó on yidi
kelimedür ve úÀmet on bir kelimedür. Bìst ü heşt kelime ola. Bìst ü heşt kelime-i úadìm-i ilÀhì muúÀbelesinde…
35
Ey ùÀlib-i óaúÀyıú u daúÀyıú! ÙÀèat u èibÀdÀt-ı ilÀhì şerè-i Aómedìde ve dìn-i şerìf-i àayr-ı mensÿò-ı
Muóammedìde iki èıyddur. Birisine èIyd-ı Fıùr dirler ki ol RamaøÀn Bayramıdur ve birisine èIyd-ı Aêóiyye
dirler, ol ÚurbÀn Bayramıdur. èIyd maènÀsı èavddendür, yaènì, ièÀde itmek maènÀsınadur. ZìrÀ ki ùÀèÀt u èibÀdÀt
kelÀm-ı tÀmmÀt-ı ilÀhì muúÀbilindedür. Çünki ùÀèÀt kelime ve kelÀm-ı ilÀhì muúÀbilinde tamÀmına irişdi. Yine
ùÀèatı başdan ùutmaú gerek. Bu iki bayramda ùÀèÀt u èibÀdÀt tamÀm olur. Bu vech ile ki bayram namÀzında on iki
tekbìr itmek gerek. Şöyle ki yidi tekbìr evvelki rekèatda ve biş tekbìr ikinci rekèatda itmek gerek. On iki tekbìr
olur ve ùoúuz tekbìr evvelki òuùbede ve yidi tekbìr ikinci òuùbede, bu iki òuùbenüñ tekbìrleri on altı tekbìr olur ve
ol on iki namÀzuñ tekbìrleriyle bìst ü heşt tekbìr olur ve daòi iki rekèat namÀz úılmaú gerek ve iki òuùbe oúumaú
gerek. İki namÀz ve iki òuùbe dört olur. Bìst ü heşt ile sì ve dü olur.
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“Öyleyse Âdem’in uzuvlarında, yüzünden daha şerif ve lâtif bir uzuv yoktur. Şu
nedenle ki harfler ve ilahî sözlerin mahreci ve mazharıdır; bütün güzellik, hoşluk, alımlılık ve
olgunluk, hepsi yüzündedir. Üstelik ilahî hatlar o yüzde apaçık belirerek oldukça güzel ve hoş
biçimde mahallerinde kendilerini göstermişlerdir. Ayrıca âşıkların kalbini çalan da insanın
yüzüdür36.”
“Ey derviş! Bil ki altmış gün (kefaret orucu) şu nedenledir ki yıl on iki aydır. Bunlar
on iki burç karşılığındadır ki her bir ay bir burca denk gelir. Her ayın aslı otuz gündür. Şöyle
ki her burç otuz derecedir, her gün bir dereceye tekabül eder. Her derece almış dakika, her
dakika altmış saniyedir. Kısaca, her gün altmış dakika üzerine kurulmuştur. Her kim ki bir
gün orucunu kasıtla terk ederse, altmış gün o bir günün karşılığında oruç tutması gerekir...
Bunun hikmeti şudur ki altmış 28 ve 32’nin toplamıdır37.”
“Hasta üzerine, iyileşinceye kadar, oruç farz değildir. Şu nedenle ki hasta günden
güne ahiret seferindedir. Ruh, onun bedeninde karar kılmaz ve sabit olmaz; ona oruç farz
olmaz38.”
Harflerin ve sayıların “Tanrı” olarak vasıflandırılmasının; Hallac ile şöhret bulan
“ene’l-Hak” sözünün, tasavvuf camiasının türlü derunî izahatına karşılık Hurufîlerce
doğrudan doğruya Tanrı’nın ‘insan sûreti’nde tecellî ettiği biçiminde yorumlanmasının kimi
çevrelerce hoş karşılanmadığı, tarihsel vesikalarda kayıtlıdır. Ancak hoşgörüsüzlüğün
temelinde, mutlaka manevî güce istinat eden bir politik yaklaşımın bulunması dikkat
çekicidir. Bir duyuş, manevî platformdan siyaset arenasına indiğinde, her halükârda rakibi
olan diğer siyasî güçlerce dışlanır. Sonuçta kazanan, siyasî iktidara nüfuz edebilen ya da ona
dediğini yaptırabilen taraf olur. Unutulmalıdır ki günümüzde dahi “din büyüğü, şeyh,
mevlânâ, hakîm, molla, efendi” gibi sıfatlarla anılan, tarihe mal olmuş birçok şahsiyetin
sıralanan vasıfları; bu şahsiyetlerin “propaganda”larını iyi yapan sadık müritlerce atanmıştır.
Bu noktadan hareketle, Hurufî metinlerinin değerlendirilirken “benim” ya da “senin”
inancının değil; bilimsel mantığın da gerektirdiği gibi “tarihsel gerçeklik”in esas alınmasını
temenni etmekteyiz.
Metin
Hidayetname, Hurufîliğin Anadolu coğrafyasındaki en önemli isimlerinden biri olan
ve akımın didaktik yönünü temsil eden Abdülmecid bin Ferişte İzzeddin’e ait bir telif olup
Anadolu Hurufîliğinin temel kaynaklarından biridir. Eser Hicrî 838 (M. 1434) yılında kaleme

36

İmdi Ádemüñ èuøvlarında vechinden şerìf ü laùìf èuøv yoúdur. Şol cihetden ki kelime ve kelÀm-ı ilÀhìnüñ
maòrec ü maôharıdur ve cemìè-i óüsn ü cemÀl ü firîbendegî ve kemÀl, mecmÿè[ı] yüzindedür ve daòi òuùÿù-ı ilÀhì
ol yüzde lÀyió ü tÀbÀn olup àayet-i óüsnde ve àayet-i cemÀlde vÀúiè olmışdur ki cemiè-i meôÀhirde muùaãarrıfdur
ve daòi èÀşıúlaruñ úalbin rübÿde eyleyen vech-i Ádemdür.
37
Ey dervìş! Bil ki altmış gün anuñ içündür ki yıl on iki aydur. On iki burc muúÀbilindedür ki her bir ay bir burc
muúÀbilindedür. Her ayuñ aãlı oldur ki otuz gün ola. Şöyle ki her burc otuz derecedür ki her gün bir derece
muúÀbilindedür ve her derece altmış daúìúa ve her daúìúa altmış åÀniyyedür, tÀ èÀşire olınca şöyle muúarrer ve
muèayyendür. Pes, her gün altmış daúìúa muúÀbilinde vÀúiè olmışdur. Pes her kişi kim bir gün ãavmını úasd ile
terk eylese altmış gün ol bir günüñ èivaøı oruc ùutmaú gerekdür ve daòi ol altmış gün bì-fÀãıla müteèÀúıb ve
mütevÀtir ùutmaú gerekdür. Eger arada fÀãıla vÀúiè olursa, yine başdan ùutmaú gerekdür.
38
Óaste üzerine oruc lÀzım degildür, tÀ òoş olınca. Şol cihetden ki òaste rÿz-be-rÿz cenÀó-ı seferdedür ki Àòiret
seferin eyler, tÀ ãaóìó olmaya. Rÿó anuñ bedeninde úarÀr ùutmaz ve muúìm olmaz, aña rÿze lÀzım olmaya.
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alınmıştır (Aksu, 1996: 135). Eserden bahseden kaynaklar, onun Fazlullah’ın Muhabbetnâme
adlı eserinin tercümesi olduğunu ifade ederler39.
Metni, tespit edebildiğimiz şu iki nüshayı karşılaştımak suretiyle verdik:
1. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Şer’iyye / 1350, 1b-22a [metinde M kısaltması ile
gösterildi]
2. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar / 9685, 53b-73a [metinde İ
kısaltması ile gösterildi.]
İki eserin farklı nüshalardan istinsah edildiği anlaşılmaktadır. M nüshasının ilk
aşamada oldukça eksik ve kusurlu yazıldığı, ardından mukabele edilerek kusurların
düzeltilmeye çalışıldığı dikkati çekmektedir. Düzeltmeler kırmızı renk kalemle yapılmıştır. İ
nüshası, M’de yapılan düzeltmeleri ihtiva etmektedir ve M’ye nazaran daha sağlam bir nüsha
olarak ön plâna çıkmaktadır. Hurufîlerin çeşitli eserlerinde kullandıkları kimi kısaltmalar da İ
nüshasında kullanılmıştır. Ancak, kısaltılarak şifrelenen sözcükler ve ibareler her zaman
kullanılmamıştır. M nüshasında herhangi bir kısaltma ya da şifrenin kullanılmaması, bu iki
nüsha arasında karşılaştırma yapılarak kısaltmaların doğru biçimde deşifre edilebilmesini
sağlamıştır. Hurufîlerin tevillerinde sıkça kullandıkları terimleri kısalttıkları ve bu surette bir
kısaltmalar sistemi geliştirdikleri dikkatimizi çekti. Bunları, yapılacak Hurufî tetkiklerine
kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle buraya aktarıyoruz:
HURUFÎ KISALTMALARI / ŞİFRELERİ [İ Nüshası]
Kısaltma

Eski Yazı

Transkripsiyon

آدم

Ádem

عليه السالم

èaleyhi’s-selÀm

عرش نامهء الهى

èArş-nÀme-i
İlÀhì

بيست و هشت

bìst ü heşt

جمعه

cumèa

چهارده

çehÀrdeh

39

Anlam
Âdem, hem ilk insan ve ilk
peygamber, hem de doğrudan
“insan” anlamında kullanılmıştır
Din büyüklerini ululamak için
kullanılan “Ona selâm olsun”
anlamında Arapça ibare.
Fazlullah Hurufî’nin, sisteminin
temel akidelerini anlattığı,
Hurufîlerin temel eserlerinden biri.
Farsça yirmi sekiz rakamı. Hurufî
tevillerinin bağlı olduğu rakamlardan
biridir.
Cuma günü. “Âdem günü” olarak
bilinmesi ve bu günde “Cuma
namazı”nın kılınması nedeniyle
tevillerde kendine yer bulmuştur.
Farsça on dört rakamı. Çeşitli
tevillerde, bilhassa namazla ilgili
olanlarda sıkça geçer.

Bir misal olarak İsmail Arıkoğlu’nun (2006: 13) Hidayetnâme hakkındaki değerlendirmesine yer verelim:
“Fazlullah-ı Hurufî’nin Gürgan lehçesiyle yazdığı Muhabbetnâme’sinin güzel bir Türkçe tercümesidir...
Ferişteoğlu’nun diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserde de büyük tasarrufları olduğu görülmektedir... Mütercim,
yukarıda sıralanan unsurların sırlarına talip olanlar için söz konusu eseri Farsça’dan Türkçe’ye çevirdiğini
belirtir.” Ferişteoğlu, eserinin Farsça mukaddimesinde eseri çevirdiğini değil, “Türkçe üzerine bünyat ettiğini”
söyler. Zaten Fazlullah’ın eserleri dışında bir kaynağı olmayan Hurufîliğin, diğer müelliflerce yazılan eserlerinin
Fazlullah’tan etkilenmesi gayet doğaldır. Ancak gerek eserin genel üslubu, gerek Fazlullah’tan 3. şahıs olarak
övgüyle bahsedilmesi ve gerekse Ferişteoğlu’nun eseri hakkındaki mütalaası, Hidayetnâme’nin tercüme bir eser
olarak kabul edilmesini imkânsız hâle getirmektedir.
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فضل

Faøl

حق تعالى

Óaú teèÀlÀ

Fazlullah Hurufî. Hurufîliğin
kurucusu.
Allah tealâ.
İnsan yüzünde bulunan kıl
kümelerinin her biri. Bu kıl kümeleri
sayısal olarak 28 ve 32’yi verecek
biçimde açıklanır.
Hurufîlere göre insanın saçlarını
ortadan ikiye ayırmasıyla meydana
gelen düz çizgi.
Âdem’in eşi. İlk kadın. Hurufîler,
doğrudan “kadın” anlamında da
kullanmışlardır.
Saygı amacıyla çeşitli din
büyüklerine verilen sıfat.
Resul-i Ekrem Muhammed
Peygamber.
Tevil Sahibi Fazlullah Hurufî.

ّخط

òaùù, òaù

خطّ استوا

òaùù-ı istivÀ

ح ّوا

ÓavvÀ

حضرت

óaøret

حضرت رسالت

Óaøret-i RisÀlet

حضرت صاحب
تأويل

Óaøret-i äÀóib-i
Teévìl

هفده

hefdeh

خطوط الهى

òuùÿù-ı ilÀhì

الهى

ilÀhì

انسان

insÀn

قرآن

ÚuréÀn

پانزده

pÀnzdeh

ركعت

rekèat

صلوة

ãalÀt

صلى هللا عليه و سلّم

ãallallÀhu
èaleyhi ve
sellem

سى و دو

sì ve dü

شانزده

şÀnzdeh

شيطان

ŞeyùÀn

تعالى

teèÀlÀ

Şeytan. İnsanın bedenine secde
etmediği için Tanrı huzurundan
kovulan pis ve lânetli yaratık.
Allah’ın adlarıyla birlikte kullanılan
ululama sözcüğü.

وجه

vech

Yüz. Hurufilere göre Tanrı’nın
insandaki zuhur yeri.

يازده

yÀzdeh
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Farsça on yedi rakamı. Bilhassa
namazla ilgili tevillerde çokça geçer.
İlahî kıl kümeleri, ilahî harfler. İnsan
yüzünde harflerin sayısal değerlerine
karşılık gelen ilahî kıl kümeleri.
İlahî, tanrısal.
İnsan, Âdem.
Kuran-ı Kerîm.
Farsça on beş rakamı. Bilhassa
Namazla ilgili tevillerde sıkça geçer.
Rekât, namazın bölümlerinden her
biri.
Namaz. İslâm dininin temel
ibadetlerinden biri.
Muhammed Peygamber’i ululamak
için kullanılan “Allah onun şanını
yüceltsin” anlamında Arapça ibare.
Farsça 32 rakamı. Hurufî tevillerinin
temelinde yatan iki rakamdan biri.
Farsça 16 rakamı. Tevillerde geçer.

Farsça 11 rakamı. Tevillerde geçer.

[İ53b] [M1b]
HÀõÀ RisÀle-i HidÀyetnÀme
بسم هللا الرحمن الرحيم
Be-nÀm-ı Úadìm-i LÀ-YezÀl ve èAlìm-i MüteèÀl ( يعقول الَذين كفروا لست مرسالً قل كفي باهلل
)شهيداً بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب1 óamd-i bì-óadd ve åenÀ-yı bì-èadd Óaøret-i ÒÀliúrÀ ki ezberÀy-ı iôhÀr-ı õÀt ve intişÀr-ı ãıfÀt. Cemìè-i maòlÿúÀt ve maãnÿèÀtrÀ ber-òaùù-ı istivÀ aèlÀm-ı
kelimÀt-ı beyyinÀt ve ÀyÀt-ı muókemÀt-ı òod sÀòt. KemÀ úÀlallÀhu teèÀlÀ: ( الرحمان علي العرش
)استوا2 ve nidÀ-yı ()اسجد واآلدم3 der-dÀd ve àalle4 laènet ber-kerden, nefret ber-cebìn úÀéil-i ( انا
 )خير منهnihÀd ve ãalÀt-ı õÀkiyÀt ber-server-i enbiyÀ Muóammed MuãùafÀ -èaleyhi efêalü’ããalavÀt ve ekmelü’t-taóiyyÀt ve èalÀ Àlihi’l-emcÀd bÀdi yümnühü ve kerremühü.-5
AmmÀ baèd bÀèiå-i ìn taórìr ve sebeb-i ìn taúrìr Àn bÿd ki ez-yÀrÀn-ı hem-dem ve hemdemÀn-ı maórem ùÀlibÀn-ı ãÀdıúÀn-ı dìnì6 ve èÀşıúÀn-ı müsteóaúú-ı yaúìnì7 ez-ìn faúìr-i dÀèì
bende-i Faøl-ı YezdÀn èAbdü’l-mecìd ibn Ferişte èİzze’d-dìn -ıãlaóallÀhu bi-şÀnihi- iltimÀs
kerdend ki yek risÀle cemè künem der-maèrifet-i õÀt u ãıfÀt ve maèrifet-i Rabbü’l-erbÀb. Ìn
faúìr iltimÀs-ı ìşÀnrÀ icÀbet kerd be-muúteøÀ-yı ()انا خير منه8 nihÀd ber-sebìl-i iòtiãÀr taórìr üftÀd
ve egerçi muòtaãarest feemmÀ [İ54a] ìn úaùre [M2a] ez-baórìst ki hìç àavvÀã ez-cevÀhir ve
ّ )ولو9
leéÀlì-i Àn ne-mÀnd. (ان مافي االرض من شجرة اقالم و البحر يم ّده من بعده سبعته ابحر مانفدت كلمات هللا
Her kes ki ìn risÀlerÀ ôabù küned ve istióøÀr nümÀyed elbetde ki ÿ èÀrif ber-mebdeé ve meèÀd-ı
òod kerded ve nefs-i òod ve PerverdigÀr-ı òodrÀ be-dÀned ve be-kelÀm-ı ilÀhì ÀşinÀ şeved ve
esrÀr-ı óurÿf-ı muúaùùaèÀtrÀ vÀúıf kerded ve be-sırr-ı óaşr u neşr ve be-sırr-ı úıyamet muùùaliè
kerd ve dìger sırr-ı ãalÀt ve Kaèbe ve be-sırr-ı ãavm ve óacerü’l-esved der-yÀbed ve sırr-ı
ùavÀfrÀ müşÀhede küned ve be-dÀned ki Ádem ü ÓavvÀ çìst ve İblìs kìst èilme’l-yaúìn ve
èayne’l-yaúìn müşÀhede küned ve ìn risÀle ber-zebÀn-ı Türkì bünyÀd kerde şüd. Ez-berÀy-ı Àn
ki ùÀlibÀn-ı ìn buúèa ber-zebÀn-ı FÀrsì rüsÿò tamÀm ne-dÀştend ve ìn risale HidÀyetnÀme nÀm
üftÀd ve ez-PerverdigÀr-ı èÀlemiyÀn istièÀnet òˇÀstem ki ez-òaùÀ ve õelil nigÀh dÀred10 ( انا علي
1

Kurân-ı Kerîm 13/43 : “İnkar edenler: «Sen peygamber değilsin» derler; de ki: «Benimle sizin aranızda şahit
olarak Allah ve Kitap'ı bilenler yeter.»”
2
Kurân-ı Kerîm 20/5 : “Rahman arşa hükmetmektedir.”
3
Kurân-ı Kerîm 2/34, 7/111, 18/50, 20/116 : “Âdem'e secde edin.”
4
àalle : àallì M
5
Ebedî ve ezelî olan, her şeyi bilen Allah’ın adıyla. “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve Kitap'ı bilenler
yeter.” Sonsuz şükür ve sınırsız sena, sıfatlarını yayan ve zatını izhar eden Yüce Yaratıcı’ya olsun. Bütün
yaratıkları ve varlıkları kendisinin hatt-ı istivası, apaçık sözcüklerin işaretleri ve kesin ayetleri üzerine yarattı.
Allah’ın sözüne göre: “Rahman arşa hükmetmektedir.” ve “Âdem'e secde edin.” nidasını gönderdi ve yarattığını
lanetledi; “Ben ondan daha hayırlıyım.” diyene nefret saçtı. En güzel salât ve en hayırlı dua Enbiyâ Serveri Hz.
Muhammed’e ve onun kutlu ailesi üzerine olsun.
6
dìnì : dìn M
7
yaúìnì : yaúìn M
8
“Ben ondan daha hayırlıyım.”
9
Kurân-ı Kerîm 31/27 : “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de
yedekte bulunup yazılsa yine de Allah'ın sözleri bitmezdi.”
10
Bu eseri yazmamın ve böyle bir beyanda bulunmamın nedeni, yakın ve içten dostların, dinin sadık talipleri ile
Allah’ı yakın müşahede eden âşıkların bu duacı fakir ve Fazlullah’ın kulu olan Abdülmecid ibn Ferişte
İzzeddin’den Allah’ın marifetlerini ve onun zat ile sıfatlarını konu alan bir risale derlemesini istemeleridir. Bu
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مايشاء قدير و باالجابت جديد كتبته س ّودته في شهر ربيع اال ّول في تارخ سنه ثمانية و ثالثين و ثمانة مأته و السّالم علي
ّ اهل التوفيق و اصحاب التصديق بسم هللا الرّحمن الرّحيم الحمد هلل ال ّذي اذهب عنا الحزن
ان ربّنا لغفور شكور ال ّذي احلّنا
ّ
 (الركتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي11)(دارالمقامته من فضله ال يمسّنا فيها نصب و اليمسّنا قيها لغوب
12
)النور
Ey ùÀlib-i ãÀdıú-ı dìnì13 ve müteóaúúıú-ı yakìnì14 [M2b] ()هداك هللا طريق الحق و الصواب15
fehm ü idrÀk eyle ki Óaú teèÀlÀ insÀnı èÀlem-i àaybdan èÀlem-i şehÀdete [İ54b] kendü
ّ
maèrifet ôuhÿrı içün getürmişdür. KemÀ úÀlallÀhu te’ÀlÀ: (الجن و االنس ّاال ليعبدون
)و ما خلقت16
Yaènì, “Cinn ü ins ben yaratdum17, illÀ beni bilmek içün yaratdum.” dir ve óadìå-i úudsì daòi
şÀhiddür bu sırr üzerine ki: ()كنت كنزاً مخفيّا ً فاجبت اعرف فخلقت الخلق ال عرف18 Yaènì, ben bir gizli
genc idüm, sevdüm ki bilinem; òalúı yaratdum, tÀ ki bilinem. İmdi ey ùÀlib-i Óaú! Her kişi
kim anuñ talebi ve maèrifeti Óaú ùalebinden àayrı olsa ve nefsi maèrifetden19 àayrı olsa anuñ
ùalebi èabeå olsa gerekdür. Şöyle ki Óaú teèÀlÀ buyurur kim: ( افحسابتم انّما خلقناكم عبثا ً و انّكم الينا ال
)ترجعون20 Yaènì, şöyle mi ãanursuz kim, biz sizi èabeå yaratduú ve sizüñ ricèatüñüz bizden
yaña degildür. İmdi istiófÀm, inkÀr içündür. Yaènì, biz sizi èabeå yaratmaduú ve sizüñ
ricèatüñüz bizden yañadur, dimek olur. ()ولئن متّم اوقتلتم اللي هللا تحشرون21 Yaènì, eger siz
ölürseñüz ve eger úatl olursañuz, elbetde sizüñ meèÀduñuz ve maóşerüñüz Óaøret-i Óaú teèÀlÀ
ve teúaddes. İmdi vaôìfe22 ùarìúası budur kim bir nevè ile sülÿk eyleyeler, tÀ maóşer aãlına
vÀãıl olalar. ( ًًَ)من كان في هذه اعمي فهوفي االخرة اعمي واض َل سبيال23 Yaènì, her kişi kim bu dünyÀda,
bu idrÀkden ve bu müşÀhededen kör olsa ve maóşerini ve meèÀdını müşÀhede itmeye, Àòiretde

fakir de onların söylediklerine uyarak ve “Ben ondan hayırlıyım” hükmünce bu kısa risaleyi kaleme aldı. Kısa
olmakla beraber bu risale, hiçbir dalgıcın la’l ve cevherlerini bulamadığı denizin katresidir. “Eğer yeryüzündeki
ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup yazılsa yine de Allah'ın
sözleri bitmezdi.” Her kim ki bu risaleyi anlar ve hatırında muhafaza ederse; elbette ki o ârif kişi mebde ve
meâdını idrak eder, nefsinin Yaratıcı’nın kendisi olduğunu anlar, ilâhî sözleri daha iyi kavrar, “hurûf-ı
mukattaa”nın sırrına vâkıf olur, kıyamet ve toplanıp dağılma hususlarından haberdar olur, hacerülesved, oruç,
Kâbe ve namazın gizemin çözer, tavafın sırrını müşahede eder. Âdem ve Havva’nın ne olduğunu, Şeytan’ın kim
olduğunu katî görüş ve kesin bilgi ile bilir. Bu risale Türk dili ile üzerine bünyat edilmiştir. Çünkü bu ülkenin
talipleri Farsça’yı tam anlamıyla bilmezler. Bu risalenin adı “Hidayetnâme” konuldu. Âlemlerin Rabbi’nden
dileğim, onu hata ve kusurdan koruyup gözetmesidir.
11
Kurân-ı Kerîm 35/34-35 : “Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz bağışlayandır,
şükrün karşılığını verendir. Bizi lütfuyla, temelli kalınacak cennete O yerleştirdi. Orada bize ne bir yorgunluk
gelecek ve ne de usanç gelecektir.”
12
Kurân-ı Kerîm 14/1 : “Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani
her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.”
13
dìnì : dìn M
14
yaúìnì : yaúìn M
15
“Allah seni doğru ve hak yola iletsin.”
16
Kurân-ı Kerîm 51/56 : “Cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır.”
17
metinde : yaratmadum M
18
“Ben, gizli bir hazine idim; bilinip tanınmak istedim ve bilineyim diye mahlûkâtı yarattım.”
19
maèrifetinden : maèrifetden M
20
Kurân-ı Kerîm 23/115 : “Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri
getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”
21
“Ölseniz de, öldürülseniz de Allah’ın huzurunda toplanacaksınız.”
22
vaôìfe : ve òalìfe
23
Kurân-ı Kerîm 17/72 : “Bu dünyada kalbi kör olan, ahirette de kör ve daha şaşkındır.”
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daòi kör olsa gerekdür. Bil ki bed-baòt-ter24 ve güm-rÀh-ter olsa gerekdür. Pes nÀ-çÀr saèy u
cidd ü cehd eylemek gerekdür, tÀ bu mertebe-i èaliyye ve menÀzil-i [M3a] åeniyye aña óÀãıl
ola ve maèrifet-i [İ55a] nefs ve maèrifet-i Rabbü’l-erbÀb aña óÀãıl ola ( من عرف نفسه فقد عرف
)ربّه25 Yaènì, her kimse ki kendü nefsini bilse, taóúìú-i ÒÀliúini bilür. Bunuñ gibi kimseye
“insÀn” dirler ve illÀ ki eger bu müşÀhedeye ve bu idrÀke irişmese óayvÀndan kem-terdür
()اولئك كاال نعام بل هم اضلّ و اولئك هم الغافلون26 İmdi ey dervìş! Bil ki bu idrÀkÀt ve bu maúÀmÀt
ùÀlibe óÀãıl olmaz, illÀ şol vaút óÀãıl olur ki kelÀm-ı ilÀhìnüñ ve eóÀdìå-i nebevìnüñ taóúìúine
meşàÿl ola ve óikmet ü serÀyirine vÀúıf u muùùaliè ola ve daòi şol ùÀéife ki bu óaúÀyıúı ve bu
maèÀrifi ÚuréÀnuñ27 yidinci baùnından, FaølullÀhuñ feyøi ile keşf eyleyeler ve girü úalan
maòlÿúÀta ìåÀr u niåÀr eyleyeler, Óaøret-i RisÀlet anlaruñ óaúúında buyurmışdur: ( ٍ و اشوقا الي لقا
)اخواني يكونون من بعدي هم عبنزلتي عند هللا28 Ey dervìş! Bil ki Óaú teèÀlÀ ve teúaddes kelÀm-ı mecìd
içinde buyurur ki: (ب مبين
ٍ س ّاال في كتا
ٍ )وال رط29 Yaènì, èÀlemde yaş ve úuru yoúdur, illÀ30
ٍ ب وال ياب
31
anuñ õikri ÚuréÀndadur ve daòi bir sÿrede buyurur ki: (مبين
امام
ٍ شئ احصيناه في
ٍ
ٍ  )و ك ّلYaènì, her
nesne kim vardur èÀlemde, anuñ èadedi ÚuréÀndadur ve bir Àyetde32 daòi buyurur kim: ( و
33
ًشئ عددا
ٍ  )احصي ك ّلYaènì, her şeyi ãayduú èaded cihetinden. Bunuñ miåÀli Àyet çoúdur. İmdi
bu Àyet-i èaôìmü’ş-şÀn ve celìlü’l-úadr óükmiyle gerekdür ki cemìè-i umÿr ve daòi èadedi34
cemìè-i eşyÀnuñ ÚuréÀnda olsa gerekdür. İmdi muóaúúaú u muúarrer ü muèayyendür ki
èindillÀh, umÿr-ı taèabbüdìden mühim-ter yoúdur [M3b] [İ55b] ve cemìè-i umÿr-ı taèabbüdì
içinde namÀzdan efêal ü aèôam yoúdur. ErkÀn-ı İslÀmda ki ()بين العبد والكفر ترك الصلوة35 ve daòi
()من ترك الصلوة متع ّمداً فقد كفر36 Yaènì, her kişi kim namÀzı kaãd ile terk eylese èöõrsiz ve
bahÀnesiz, ol kişi kÀfir olur ve daòi Resÿl37 -èaleyhi’s-selÀm- buyurur kim: úÀluhu èaleyhi’sselÀm ()اذا عاب عنكم عقال البعير فتش ّد و هوفي الكتاب38 Eger devenüñ dizi baàı sizden yiterse, öyle
gerekdür ki anı ÚuréÀnda bulasuz. İmdi ùarìúde bu ola ki namÀz bu ùarìú üzerine muèayyendür
ki on yidi rekèat farø óaøarda ve on bir rekèat seferde ve on biş rekèat cumèadadur. ÚuréÀnda
elbetde bulmaú gerekdür ve daòi ãabÀó namÀzı iki rekèat ve öyle namÀzı dört rekèat ve ikindi
namÀzı dört rekèat ve aòşÀm namÀzı üç rekèat ve yatsu namÀzı dört rekèat, on yidi rekèat
39
namÀz ola. Bu èadedi elbetde ÚuréÀnda bulmaú gerekdür, tÀ (ًشئ عددا
ٍ ّ )و احصي كلrÀst gele.
İmdi ey dervìş ve ey ùÀlib! Mecmÿè-ı èulemÀ-yı ôÀhir40 ve eéimme-i tefsìr ve ekÀbirler ki

24

bed-baòt-ter : bed-baòtì M
“Nefsini bilen Rabbini bilir.”
26
Kurân-ı Kerîm 7/179 : “İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir.”
27
ÚuréÀnuñ : ÚuréÀn
28
“Benden sonra onlar, Allah indinde kederli olurlar.”
29
Kurân-ı Kerîm 6/59 : “Yaşı kuruyu ki apaçık Kitap'tadır, ancak O bilir.”
30
illÀ : illÀ illÀ İ
31
Kurân-ı Kerîm 36/12 : “Herşeyi, apaçık bir kitabda saymışızdır.”
32
Àyetde : yirde M
33
Kurân-ı Kerîm 72/28 : “Ve her şeyi bir bir saymıştır.”
34
èadedi : èaded İ
35
“Kullukla küfrü birbirinden ayıran, namazı terk edip etmemektir.”
36
“Namazı bilerek terk etmek, küfürdür.”
37
Resÿl : Resÿl-i Óaøret M
38
“Deve sizden ayrılıp kaybolursa, onu Kitap (Kuran)’da bulursunuz.”
39
Kurân-ı Kerîm 36/12
40
ôÀhir : ôÀhir ile M
25
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gelmişlerdür, ÚuréÀnda icmÀlen bu Àyeti bulmuşlardur41 ki: ()اقيموا الصّلوة و آتوا الزكوة42 Yaènì,
namÀzı úıluñ ve zekÀtı virüñ; lÀkin èaded-i rekèat ve bu tertìb ki ehl-i İslÀm ortasında vaøè
olınmışdur43, ÚuréÀnda hìç maèlÿm eylemediler. İmdi èulemÀ-yı ôÀhir aèdÀd-ı ãalÀtı ÚuréÀn-ı
èaôìmde bulmamışlardur. Pes bir ùÀéife-i èulemÀ-yı müteéeòòirìnden [M4a] FaølullÀh44, èilmi
ile ve keşfi ile ve feyø-i RabbÀnì ile bu aèdÀd-ı ãalÀt[ı] ÚuréÀnda eger bulsalar hìç àarìb ü
èacìb45 olmaya ve anlara mütÀbaèat farø-ı èayn ve èayn-ı farø ola. (و فوق ك ّل ذي عالم عليم
[M56a])46 İmdi ey ùÀlib-i óaúìúat! Bil ki maúãÿd-ı küllì ve maùlÿb-ı yaúìnì oldur ki óaúÀyıú-ı
kelÀm-ı ilÀhì zuóÿr eyleye ki: ()ليس وراء هللا المشتي47 İmdi bil ki Óaú subóÀnehu ve teèÀlÀ on yidi
rekèat namÀz senüñ üzerüñe farø eyledi, vaútÀ ki óaøarda muúìm olasın ve on bir rekèat
namÀz farø eyledi vaútÀ ki seferde olasın. Bìst ü heşt rekèat olur ve daòi on biş rekèat cumèa
güni farø eyledi çün on biş on yidi ile cemè idesin, sì ve dü olur. Bu cumèa48 didükleri bu
iètibÀr iledür ki hefdeh ile pÀnzdehi cemè idesin, sì ve dü görine49 vech-i Ádem
muúabelesinde ()علّم آدم االسماء كلّها50’nuñ sırrı ôÀhir ola. İmdi be-óaúìúat KuréÀnuñ ki aãlı ki bìst
ü heşt óarfdür ki ÚuréÀn andan mürekkebdür. Eger bu bìst ü heşt óarfüñ bir óarfini ÚuréÀndan
iòrÀc eyleseler, ÚuréÀn kendü óÀli üzerine úalmaya ve müteàayyir ola ve daòi maúãÿd ki
ÚurèÀndan maènÀdur, fevt ola. Ol bìst ü heşt kelime ki ÚuréÀnuñ aãlıdur, bunlardur: ( اعوذ باهلل
من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ال ى
) Eger sÀéil suéÀl itse ki: [M4b] lÀmelif hesÀba gelmedügi niçündür? CevÀb oldur ki: lÀm elif
bir óarfdür, nitekim óadìåde vÀrid olmışdur ki ( الم الف حرف واحد قد انزل هللا تعالي علي آدم و معه سبعون
)الف ملك51 CebrÀéìl indürdi yitmiş biñ melÀéike bile indi. Her kimse ki lÀm elife ìmÀn
getürmeye, Ádeme inen kitÀblara münkir oldı52. Ben andan bì-zÀram ve ol benden. Bu baóå
söylense53 gerek inşÀéallÀhu [İ56b] teèÀlÀ. İmdi ey ùÀlib bu bìst ü heşt kelime ki ÚuréÀnuñ
aãlıdur on dört kelime sÿrelerüñ evvelinde gelmişdür. El-Baúara sÿresinden tÀ Nÿn ve’l-úalem
sÿresine varınca on dört kelimedür àayr-ı mükerrer ve ol on dört kelime budur: ( ا ل د ك ه ي ع
 )ص ط س ح م ق نBu on dört kelimenüñ telaffuôından üç kelime daòi ôÀhir olur àayr-ı
mükerrer; elifden fì, ãÀddan dÀl, nÿndan vÀv. Şöyle ki bu üç óarf ol on dört óarf ilen on yidi
óarf olur54. On yidi rekèat ãalÀt-ı óaøar anuñ èadedincedür. MuùÀbıú u muvÀfıúdur55 ve daòi on
bir rekèat namÀz ki seferde úılınur bu on bir kelime-i müteşÀbih èadedincedür ve ol budur: (ب
غ ض ش ز ذ خ ج ث ت.) Dört kelime daòi óurÿf-ı èAcemìdür kim Tevrìtde ve İncìlde ve Zebÿrda
gelmişdür ve PÀrsì lisÀnında gelür, [M5a] ammÀ èArab dilinde gelmez. Ol dört kelime budur:
pÀ, çÀ, jÀ, gÀ. Çünki bu dört kelimeyi ol on bir kelime-i èArabì-i manúÿù birle cemè idesin, on
41

bulmuşlardur : bilmişlerdür M
Kurân-ı Kerîm 2/43 : “Namazı kılın, zekatı verin.”
43
olınmışdur : olmışdur M
44
Faølu’l-lÀhuñ : Faølu’l-lÀh M
45
hìç àarìb ü èacìb: hìç ü èacìb İ
46
Kurân-ı Kerîm 12/76 : “Her ilim sahibinden üstün bir bilen bulunur.”
47
“Allah’tan başka yardımcı olmadı.”
48
Bu cumèa : cumèa İ
49
görine : görünür M
50
Kurân-ı Kerîm 2/31 : “Adem'e bütün isimleri öğretti.”
51
“Allah, Âdem’e yetmiş bin melek ile birlikte tek harf olan lâmelifi indirdi.”
52
oldı : olur M
53
söylense: söyleşmeye (M’deki metnin sahh kaydında ise söylense ve söyleşmek ibareleri bulunmaktadır.)
54
on yidi óarf olur : İ’de atlanmış.
55
muvÀfıúdur : muvÀfıú M
42
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biş olur. On biş rekèat cumèa namÀzı bunuñ èadedincedür. Cumèa güni yevmü’l-mezìd olduàı
bu cihetden olur56. Bu dört kelime ziyÀde oldı bìst ü heşt kelime üzerine. Cumèa bu iètibÀr
iledür ki bìst ü heşt kelime ve sì ve dü kelime bu günde cemè oldı. Cumèa Ádem güni olduàı
bu vech iledür, aòbÀrda gelmişdür ki Ádem FÀrsì lüàatiyle mütekellim olmışdur. KelÀm-ı
FÀrsì sì ve dü’dür. sì ve dü tamÀm bu dört óarf ile olur ve daòi iki òuùbe ki cumèa güninde
oúınur57, biri ùavìl ve biri úaãìr. Tavìl, bìst ü heşt kelime-i Muóammediyye muúÀbilinde ve
úaãìr, dört kelime-i èAcemiyye muúÀbilindedür ve daòì [İ57a] şemşìr ùutmaú kinÀyetdür
bundan ki bu gün Ádem günidür ve Ádem şol58 kimsedür ki melÀéikeler anuñ óaúúında
eyitmişlerdür ki ()تجعال فيها من يفسد فيها و يفسك ال ّدما59 Yaènì, bir kimseyi óalú itmek dilersin ki
fesÀd ve sefk-i dimÀ eyleye. Yaènì, şemşìr ki Àlet-i fesÀd ve sefk-i dimÀdur, delÀlet eyleye
Ádeme ki bu gün Ádem günidür ve daòi Resÿl60 -èaleyhi’s-selÀm- Ádemüñ ãÀlió oàlıdur. Óaú
ile atanuñ mìrÀåı ãÀlió oàlına irişür. Bu cihetden buyurur ki: ()انا رسول بالسيف61 Yaènì, ben
resÿlem şemşìr ile. Çün óaúìúaten Ádem oàlıdur ve bil ki Óaøret-i RisÀlet -èaleyhi’s-selÀmbuyurmışdur ki ()آدم و من دونه تحت لواء يوم اليقيمة62 Yaènì, Ádem ve Ádemüñ [M5b] oàlanları
benüm èalemüm altında ola ÚıyÀmet güninde. Bu maènÀ ola ki bìst ü heşt kelime ki
maóãÿãdur Muóammede ve sì ve dü kelime maóãÿãdur Ádeme. Ádemüñ sì ve dü kelimesi
Òatemüñ bìst ü heşt kelimesinden ôÀhir olur. ZìrÀ ki pÀ, çÀ, jÀ, gÀ hesÀb-ı cümelde sì ve
dü’dür. Eger sÀéil suéÀl itse ki, çün Resÿl Óaøreti63 -èaleyhi’s-selÀm- buyurur ki: ( بعيث بجوامع
)الكالم64 Yaènì, ben mebèÿå oldum cemìè-i kelimeyle ve cemìè-i kelime sì ve dü’dür. sì ve dü
bu dört kelime-i èAcemì ile tamÀm olur. Óaøret-i RisÀletüñ diline65 bu dört kelime cÀrì
olmadı. KelÀm-ı èArabìde bu66 dört kelime-i èAcem gelmedi. Pes cevÀmièü’l-kelÀm ne iètibÀr
ile ola? CevÀb budur ki cevÀmièü’l-kelÀm ol67 cihetdendür ki Óaú teèÀlÀ buyurur ki ( ما ننسخ من
بخير منها اومثلها الم تعلم ا ّن هللا علي كلّ شئ قدير
)آيته اوننسها نأت68 Yaènì, ol ki biz nesò eylerüz bir
ٍ
Àyetden yÀòod [İ57b] ferÀmÿş eylerüz ol Àyete, bir Àyet virdüm anuñ èivÀøında saña ki andan
yigrek ola yÀ anuñ miåli ola. İmdi ol dört óarf-i èAcemi saña virmedüm, anuñ èivaøı saña
lÀmelif virdüm. ()و اذا ب ّدلنا آيته مكان آيته69 Yaènì, bir Àyet bir Àyete tebdìl eylerüz ki lÀmelif altı
óarfdür. LÀm üç óarfdür ve elif üç óarfdür. Bì-tekrÀr dört óarf olur. Şol cihetden ki elif iki ve
lÀm iki ve mìm bir ve fì bir. Çünki bir elif ve bir lÀm tekrÀr ùaró idesin, dört óarf kalur bìtekrÀr. Ol dört óarf-i èAcemìnüñ èivaøı geldi, tÀ Óaøret-i RisÀlet cevÀmìèü’l-kelÀm ola ve daòi
bil ki cemìè-i umÿr-ı taèabbüdìnüñ efêali ãalÀtdur. äalÀt mevúÿfdur vuøÿya. Vuøÿ mevúÿfdur

56

cihetden olur : cihetdendür M
cumèa güninde oúınur : oúınur cumèa güninde M
58
şol : şöyle M
59
Kurân-ı Kerîm 2/30 : “Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?”
60
Resÿl : resÿl-i Óaøret
61
“Ben kılıçlı elçiyim.”
62
“Kıyamet gününde Âdem ve ondan gelenler sancağım altındadır.”
63
Resÿl Óaøreti : Resÿl-i Óaøret M
64
“Ben kelimeleri toplamak için gönderildim.”
65
Óaøret-i RisÀletüñ diline : Óaøret-i RisÀlet dilinde M
66
bu : İ’de yok
67
ol : bu M
68
Kurân-ı Kerîm 2/106 : “Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha
hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?”
69
Kurân-ı Kerîm 16/101 : “Bir ayetin yerini başka bir ayetle değiştirdiğimizde ...”
57
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[M6a] ãuya ve ùopraàa ve ŞeyùÀn-ı laèìn ü merdÿd u maùrÿd bu cihetden oldı ki Àb u òÀke
inkÀr itdi. Úavluhu teèÀlÀ: ( قوله تعالي يا ابليس ما منعك َاال تسجد لما خلقت بيد م ّي استكبرت ام كنت من العالمين
)قال انا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين70 Yaènì, Óaú teèÀlÀ dir ki: “YÀ İblìs! Ne mÀniè oldı saña
ki secde eylemedüñ şol nesneye ki yaratdum ben iki elümle? Tekebbürlük mi eyledüñ, yÀòod
yücelerden mi olduñ?” İblìs-i laèìn cevÀbında eydür ki: “Ben yigregem Àdemden,71 şol
cihetden ki beni Àteşden yaratduñ ve anı ùopraúdan yaratduñ. Áb u òÀk ne nesnedür ki ben aña
secde idem?” Çün Àb u òÀke óaúÀret göziyle baúdı, Àb u òÀke72 inkÀr eyledi. PÀklük Àleti òod
bu iki nesneyledür. Evvel Àbdur. Eger [İ58a] Àb olmasa òÀkdür. ( قوله تعالي فان لم تجدوا ّما ًء فتي ّمموا
ً)اصعيداً طيّبا73 Çün İblìs Àb u òÀke74 inkÀr eyledi, pes neces úaldı. Düşmen-i ÒudÀ oldı ve òalìfei ÒudÀnuñ daòi düşmeni oldı. ()انّما المشركون نجس75 Anuñ içün ÓudÀnuñ daòi dostı şol kimsedür
ki ùahÀret birle ola. ()و هللا يحبّ التّوّ ابين و يحبّ المتطهّرين76 ve ùahÀret mevúÿfdur Àba ve òÀke. İmdi
ùahÀretde farø budur ki iki eli ve iki ayaàını ve yüzüni yuya ve başa mesó ide. Cemìè-i èuøvda
yumaú bu biş èuøvdur. Eger şöyle ki vuøÿ bÀùıl ola fièlden veyÀ óareketden, yine bu biş èuøvı
yumaú gerekdür. Vech-i óikmet bunda budur ki vuøÿ namÀz içündür. Sì ve dü rekèatdur.
NamÀz, óaøarda ve seferde bìst ü heşt’dür ve namÀzda ÚuréÀn oúumaú gerekdür ki
mürekkebdür bìst ü heşt kelimeden. Vücÿd-ı [M6b] insÀnda şol aèøÀlar ki maóall-i àusldur
bìst ü heşt ve sì ve dü kitÀbet iki elinde ve iki ayaàında ve yüzinde ôÀhirdür. Ol èuøvları
yumaú gerek. Pes naôar eyledüm kendü elümi ve ayaàumı 77 ve yüzümi bìst ü heşt kelime-i
ÒudÀ muúÀbilinde münúasım buldum. KitÀbet ve òuùÿù-ı ilÀhì bu biş èuøvdan78 özge
èuøvlarda79 ôÀhir görmedüm. Pes bu münÀsebetle bìst ü heşt’i yumaú gerekdür, bu biş èuøvdur
ve bìst ü heşt’i namÀz úılmaú gerekdür ve bìst ü heşt’i oúumaú gerekdür ki ÚuréÀndur.
ÚuréÀn ol bìst ü heşt kelimeden mürekkebdür. Ol bìst ü heşt kelime ki mecmÿè-ı mevcÿdÀt ve
eşyÀya muóìùdür ve mutaãarrıfdur. Mecmÿè-ı õerrÀt-ı kÀéinÀt ol bìst ü heşt ve sì ve dü kelime
üzerine maólÿúdur. Pes her kimse ki bu sì ve dü kelimeye óaúìúatle èÀrif olmadı, şöyle [İ58b]
ki Óaøret-i RisÀlet -èaleyhi’s-selÀm- buyurur ki: ()من لم يؤمن س ّر الحروف فهو ضا ّل و مض ّل80 Yaènì,
her kimse ki óurÿfuñ esrÀrını bilmese, ol kimse güm-rÀhdur ve güm-rÀh günindedür ve bir
óadìåde daòi buyurur kim: (َ)من لم يؤمن بالحروف وهي تسعته و عشرون حرفا َ ال يخرج من النّار ابدا81 Yaènì,
her kimse ki bu yigirmi ùoúuz óarfe ìmÀn getürmese, ebeden cehennem odından çıúmaya. ( نعذو
)باهلل من سخت هللا و غضبه82 İmdi ey ùÀlib-i óaúìúat, bil ki emr-i ilÀhì şöyledür ki namÀzda elbetde
yüzi Kaèbe ùarafına eylemek gerek. ()فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره83
70

Kurân-ı Kerîm 7/12 : “Allah, «Sana emrettiğim halde, seni secdeden alıkoyan nedir?» dedi, «Beni ateşten onu
çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm» cevabını verdi.”
71
Àdemden : andan M
72
òÀke : òÀki M
73
Kurân-ı Kerîm 5/6 : “Su bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin.”
74
òÀke : òÀki M
75
Kurân-ı Kerîm 5/6 : “Eğer cünüpseniz yıkanıp temizlenin.”
76
Kurân-ı Kerîm 2/222 : “Allah şüphesiz daima tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.”
77
kendü elümi ve ayaàumı : iki elümi ve iki ayaàumı
78
èuøvdan : èuøvda İ
79
èuøvlarda : èuøvlardan İ
80
“Harflerdeki sırra inanmayan sapık ve yoldan çıkmıştır.”
81
“29 harfe inanmayan ebedî ateşten çıkamaz.”
82
“Allah’ın gazabına ve kahrına uğramaktan Allah’a sığınırız.”
83
Kurân-ı Kerîm 2/144 : “Artık yüzünü Mescid-i Haram semtine çevir; bulunduğunuz yerde yüzlerinizi o yöne
çevirin.”
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Yaènì, “Ey Muóammed! Yüzüñi Mescidü’l-ÓarÀm ùarafına pÀk eyle ki Kaèbedür. Her úanda
ki olsañ elbetde gerekdür ki [M7a] vechüñi Kaèbe ùarafına dutasın. Vech-i óikmet oldur ki
Óaøret-i RisÀlet buyurur ki: ( خلق هللا تعالي رأس آدم وجهته من تراب الكعبته و صدره و ظهره من ارض بيت
المق ّدس و يده اليمني من ارض المشرق و يده اليري من ارض المغرب و قخذيه من ارض اليمن و ساقيه من ارض مصر
)و قدميه من ارض الحجاز84 Yaènì, Óaú teèÀlÀ Ádemüñ başını ve alnını Kaèbeden yaratdı ve gögsin
ve arúasın Beytü’l-muúaddes ùopraàından yaratdı ve saà elini maşrıú ùopraàından yaratdı85 ve
ãol elini maàrib ùopraàından yaratdı. Budlarını Yemen ùopraàından yaratdı ve incüklerini Mıãr
ùopraàından yaratdı ve ayaúlarını86 ÓicÀz ùopraàından yaratdı. Pes ()كلّ شئ يرجع الي اصله87
óükmiyle cemìè-i eşyÀnuñ ricèati kendü aãlınadur. Pes mecmÿè-ı eşyÀnuñ aãlı [İ59a]
Ádemdür anuñ içün yüzini Kaèbe ùarafında eylemek gerekdür. Ádemüñ vechi muúÀbilidür.
NÀ-çÀr yüzini peder-i óaúìúì yüzine eylemek gerekdür ve namÀz úılmaú gerekdür ve daòi
óayvÀn boàazlamaú gerekdür ve boàazlamaúda ol óayvÀnuñ yüzini Kaèbe ùarafına eylemek
gerekdür, anuñ içün ki ol meõbÿóuñ bedeni insÀn bedeninüñ cüzéidür ve hem vech-i insÀna
mübeddel olur ve hidÀyete mübeddel olur ve daòi meyyiti úabre úoyıcaú yüzini Kaèbe
ùarafına eylemek gerekdür ki maúÀm-ı vech-i Ádemdür, tÀ bilesün kim meyyitüñ vücÿdı
Ádemden ôahir olmışdur ve daòi enbiyÀ-yı sÀbıú -ãalavÀtullÀhu èaleyhim ecmaèìn- yüzlerini
Beytü’l-muúaddese eylemişler, èibÀdet ve perestiş eylediler. Şol cihetden ki Ádemüñ gögsi ve
arúası maúÀmıdur ve mecmÿè-ı enbiyÀ evvel Ádemüñ arúasında idiler. ( بل هو آيات بيّنات في صد
)ورال ّدين اوتوا العلم88 İmdi Ádemüñ èuøvlarında [M7b] vechinden şerìf ü laùìf èuøv yoúdur. Şol
cihetden ki kelime ve kelÀm-ı ilÀhìnüñ maòrec ü maôharıdur ve cemìè-i óüsn ü cemÀl ü
firîbendegî ve kemÀl, mecmÿè[ı] yüzindedür ve daòi òuùÿù-ı ilÀhì ol yüzde lÀyió ü tÀbÀn olup
àayet-i óüsnde ve àayet-i89 cemÀlde vÀúiè olmışdur ki cemiè-i meôÀhirde muùaãarrıfdur ve
daòi èÀşıúlaruñ úalbin rübÿde eyleyen vech-i Ádemdür. Şöyle ki Óaøret-i äÀóib-i Teévìl èazze faøluhu ve celletü kelimetuhu- buyurmışdur. Beyt:
Çeşm ü gÿş u nuùú u idrÀk-i fik[i]r
Óasen ü feròunde vü zìb ü naôar
Óaú teèÀlÀ dÀdeest ìn vechrÀ
Bi’şnev ez men ey püser ìn vechrÀ
Sì vü dü òaùù-ı ÒudÀ-yı Õü’l-celÀl
[İ59b] Án ki çün õÀt-ı ÒudÀyend LÀ-yezÀl90
Hem be-ãuret hem be-maènÀ ÀşikÀr
Mì-şevend ez-vech z’emr-i KirdigÀr91
84

“Allah Âdem’i yaratırken başının ve yüzünün toprağını Kâbe’den aldı, göğsü ve sırtının toprağını Kudüs-i
Şerîf’ten, sağ elinin toprağını doğudan, sol elinin toprağını batıdan aldı. Ayaklarını Hicaz toprağından yarattı ve
uyluklarını Mısır toprağından yarattı.”
85
yaratdı : İ’de yok
86
ayaúlarını : ayaúların İ
87
Hadis : “Her şey aslına dönecektir.”
88
“Belki o beyan eden ayetler ilim sahiplerinin kalbindedir.”
89
àayet-i : be-àayet-i M
90
Bu beyit M’de bir önceki beyitle yer değiştirmiş
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Cümle ez-vech ÀşikÀrÀ mì-şevend
Nìst pinhÀn bìn ÒudÀrÀ mì-şevend
Pes mekÀnìrÀ ki òÀk-i vech ez-Àn
Ámede bÀşed be-óükm-i áayb-dÀn
BÀşedeş el-óaú şeref ber-cümle cÀ
Hemçü vech-i ÿ be-cümle èuøvhÀ92
)(ك ّل شئ هالك ّاال وجه له الحكم و اليه ترجعون93 Çün Muóammed -ãallallahu èaleyhi ve selemmecmÿè-ı enbiyÀnuñ efêali ve ekremi ve ekmelidür ve daòi cemìè-i serÀyire ve óaúÀyıúa vÀúıf
ve muùùalièdür, lÀ-cerem yüzini bu mevøıèa eyledi ki mecmÿè-ı mevÀøı’dan şerìf-ter ve fÀøılterdür ki maúÀm-ı vech-i Ádemdür. İmdi cemìè-i benì Ádeme farø u vÀcibdür ki [M8a]
Óaøret-i RisÀlete tÀbiè olalar ve melÀéike94 Ádeme secde itdiler. Secde itmekde yüzlerini
Kaèbeye eylediler. Bu cihetden Óaøret-i RisÀlet -èaleyhi’s-selÀm- Ádemüñ iki úıdem yiridür
ki95 ()قدميه من ارض الحجاز96 Yaènì, çì cÀy-ı Ànest ki ben yüzimi Ádemüñ yüzine eylerem, bil ki
ben Ádemüñ úıdemüñe eylerüm ve úıdemine secde eylerüm ki ( يوم يكشف عن ساق ويدعون الي
)السجود97. Yaènì, ÚıyÀmet güni ol gün olsa gerekdür kim sÀú keşf ola. Cemìè-i sÀúlaruñ aãlı
maúÀm-ı sÀú-ı Ádemdür, keşf olmış ola. Mecmÿè-ı òalÀyıú secdeye daèvet olına, tÀ Óaøret-i
Ádemüñ ferzendlerinüñ èaşú-ı óaúìúì[si]98 àÀlib-ter ola melÀéikeler èaşúı99 üzerine. Çün
melÀéikeler Ádemüñ yüzine secde eylediler. [İ60a] “Biz Ádemüñ úıdemine secde eylerüz.”
Ey ùÀlib-i Óaú! Bil ki baèøı èulemÀ-yı ôÀhir100 ve ehl-i taãavvufdan muùlaúÀ buña úÀéillerdür ki
Óaøret-i Ádem -èaleyhi’s-selÀm- mescÿd-ı melÀéike olduàı rÿó-ı ilÀhì sebebiyle oldı ki
Ádeme nefò oldı. Bu Àyet birle istidlÀl iderler kim ()فاذا اسوّيته و نفخت قيه من روحي فقعوله ساجدين101
Yaènì, çün rÀst eyledüm [M8b] Óaøret-i Ádemüñ òilúatini, baèd ez-Àn nefò eyledüm ol
Ádeme kendü rÿóumdan, baèd ez-Àn melÀéikeler Ádeme secde úıldılar. Pes anlar eydürler ki
91

Bu ve ardındaki iki beyit İ’de yok
Göz, kulak, konuşma ve düşünceyi algılama; güzellik, mutluluk, zînet ve hoşluktur.
Allah tealâ bunları şu nedenle vermiştir, ey çocuk, benden dinle.
Celâl Sahibi Allah’ın otuz iki hattı, Zevâlsiz Allah’ın zatıdır.
Onlar manâda ve surette Yaratıcı’nın emrinden ötürü apaçık ortadadır.
Hepsi insan yüzünde aşikâr olur, Allah’ı gör ki o, gizli değildir.
Böylece Gaybı Bilen’in hükmü ile toprak, mekân hâline geldi.
Gerçekten insan, yüzünün bütün uzuvlarına şeref verdiği gibi, her yere şeref verdi.
93
Kurân-ı Kerîm 28/88 : “O'ndan başka tanrı yoktur. O'ndan başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur, O'na
döndürüleceksiniz.”
94
melÀéike : melÀéikeler M
95
iki úıdem yiridür ki : iki úıdemi andadur ki İ
96
“Ayaklarını Hicaz toprağından yarattı.”
97
Kurân-ı Kerîm 68/42 : “O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler.”
98
óaúìúìsi : M’de yok
99
èaşúı : èaşú İ
100
ôahir : ôÀhirden M
101
Kurân-ı Kerîm 15/29 : “«Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye
kapanın!»”
92

23

çün melÀéike Ádeme102 secde eylediler ki rÿó cesede dÀòil olduàından ãoñra oldı. Pes
Ádemüñ mescÿd olduàı rÿó cihetinden oldı, cesed cihetinden olmadı. Böyle degildür ki
èulemÀ-yı ôÀhir taãavvur iderler. Pes mescÿd, cesed-i Óaøret-i103 Ádemdür, rÿó degildür. Şol
cihetden ki Óaú teèÀlÀ kelÀm-ı úadìmde yidi mevøıèda maènÀyı104 taãrìó eylemişdür ki Óaøreti Ádeme èadÀvet-i lafô ile ŞeyùÀn-ı laèìnden iúrÀr eylemişdür ki ( يا ابليس ما منعك ان بسجد لما خلقت
)بيديّ استكبرت ام كنت من العالين105 Yaènì, “YÀ İblìs! Ne mÀniè oldı saña ki secde eylemedüñ şol
nesneye ki ben iki elümle òalú itdüm? Tekebbürlük mi eyledün? YÀòod kendözüñi yücelerden
mi taãavvur eyledüñ?” İblìs-i laèìn, merdÿd u maùrÿd oldı. Baèd ez-Àn İblìs cevÀb virdi ki:
“Ben Ádemden yigregem.” didi. “Şol cihetden ki beni oddan yaratduñ ve Ádemi ùopraúdan
yaratduñ.” didi ve óadìå-i úudsì daòi bu Àyetüñ müfessiri ve mübeyyinidür106: ( خمرّت طينة آدم
َي اربعين صباحا
ّ )بيد107. [İ60b] Bu maènÀ muóaúúaú ve muúarrerdür ki vücÿd-ı Óaøret-i Ádemi108
Óaú teèÀlÀ iki eliyle taòmìr eylemişdür. Şol cihetden ki109 ùıyn-ı ôÀhir ve vücÿd-ı Ádemdür.
ŞeyùÀn-ı laèìne eyitdi: “Niçün secde itmedüñ şol nesneye ki ben iki elümle taòmìr itdüm?” Pes
ùaóúìú ve yaúìn [M9a] ve muúarrer oldı110 kim ol111 mescÿd, cesed-i Óaøret-i Ádemdür èaleyhi’s-selÀm-, rÿó degildür ve daòi maèlÿm eylemek gerek ki óikmet nedür ki mecmÿè-ı
ÚuréÀn içinde Óaú teèÀlÀ yidi yirde ŞeyùÀn-ı laèìne òiùÀb eyledi ki, “Niçün secde eylemedüñ
Óaøret-i Ádeme?” didi. Yidi yirde münóaãır olındı. Vech-i óikmet nedür bilmek gerek. Vech-i
óikmet oldur ki çün insÀn, ÓavvÀ baùnından ôÀhir-i dünyÀya gelür. Yidi kitÀbetle gelür ki
ّ )والطّور و كتاب مسطور في ر112 Dört kirpik, iki úaş, bir ãaç. Óaú
vechinde mesùÿrdur. (ق منشور
teèÀlÀ ŞeyùÀn-ı laèìne yidi nevbet, yidi kitÀbet-i ilÀhì èadedince òiùÀb eyledi. Her òiùÀb bir òaùùı ilÀhì muúÀbilinde vÀúiè oldı. Yidi òaùù-ı aãl èadedince yidi kez secdeye daèvet olındı. Yidi
kez secdeden ibÀ eyledi. Çün secde itmedi, Óaøret-i Ádemüñ113 vücÿd èaôametin114 idrÀk
itmedi ve bilmedi her òaùùı ol òuùÿù-ı ilÀhìden ki vech-i Ádemüñdür, bir kelime
ّ و
muúÀbilindedür. KelÀm-ı úadìm-i ilÀhìden yidi kez merdÿd u maùrÿd oldı. ( ان عليك لعنتي الي
115
116
117
 )نعوذ باهلل بفضل هللا سخط هللا غضبه( )يوم ال ّدينEy dervìş ! Çün Kaèbe Ádemüñ baş mevøıèıdur,
Óaú teèÀlÀ Ádemüñ vechi118 üzerine bìst ü heşt òaù kendü úudret eliyle kitÀbet eyledi. Dört
kirpik, [İ61a] iki úaş, bir ãaç, iki èÀrıø, iki şÀrib, iki burun òaùùı 119 ve bir òaùù aşaàa ùuùaúda120
102

Ádeme : İ’de yok
Haøret-i : İ’de yok
104
maènÀyı : maènÀ M
105
Kurân-ı Kerîm 7/12 : “Allah, «Sana emrettiğim halde, seni secdeden alıkoyan nedir?» dedi, «Beni ateşten onu
çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm» cevabını verdi.”
106
Àyetüñ müfessiri ve mübeyyinidür : Àyete müfessir ve mübeyyindür İ
107
“Hazreti Âdem’in hamurunu kırk gün elimle yoğurdum.”
108
Ádemi : Ádem İ
109
ki : İ’de yok
110
muúarrer oldı : muúarrerdür M
111
ol : İ’de yok
112
Kurân-ı Kerîm 52/1-3 : “Kasem olsun o Tura, ve yayılmış bir varakta yazılmış bir kitaba...”
113
Ádemüñ : İ’de yok
114
vücÿd aôametin : vücÿd-ı aôìmin M
115
Kurân-ı Kerîm 38/78 : “Ve her halde üzerindedir lâ'netim ceza gününe kadar.”
116
“Allah’ın Fazl’ıyla Allah’ın kahır ve gazabından yine Allah’a sığınırım.”
117
dervìş : dost İ
118
vechi : vech M
119
òaùùı : òaùù M
103
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èanfaúa dirler òaùù-ı istivÀ üzerine [M9b] on dört òaùù, ol on dört daòi maóallinde bìst ü heşt
òaùù olur. Ôarf u maôrÿf ki ()نور علي نور121 bu maènÀya işÀretdür. ( نور علي نور يهدي هللا لنوره من
)يشاء122 Pes123 Óaú teèÀlÀ hidÀyet ider ol nÿrı diledügi kişiye. Pes óacca varurlar ki Ádemüñ
başı òilúatinüñ mevøıèıdur ve bìst ü heşt ùavÀf, vech òuùÿùınuñ124 èadedincedür, eyleyeler. On
dört farø ve on dört sünnet, yidi ùavÀf-ı óac ve yidi ùavÀf-ı èumre farìøadur. On dört siyÀh
òaùùuñ izÀsında ki Ádemüñ ve Ádemì-zÀduñ vechinde mesùÿrdur ve on dört daòi sünnet yidi
ùavÀf-ı úudÿm ve yidi ùavÀf-ı vedÀè ki ol on dört òaùùuñ maóalli muúÀbilindedür ki tÀ müşaèèar
ola bu maènÀya ki bu maúÀm Ádemüñ vechi125 maúÀmıdur ve daòi Óacerü’l-Esved ki èahdnÀme-i ÒudÀ anuñ úatındadur. Bu maènÀyadur ki ol daòi vech-i Ádemüñ èalÀmetidür ve bir
òaùù-ı sefìd rÀst ol Òacerü’l-Esvedüñ ortasında vardur, işÀretdür Ádemüñ ve ÓavvÀnuñ òaùù-ı
ّ (126 ve ()اهد ناالصّ راط المسطقيم127. Çün Ádemüñ vechinüñ
istivÀsına ki ( ان ربّي علي صراط مسطقيم
òaùù-ı istivÀsı üzerinden giçesin, òaùù-ı istivÀ ile sì ve dü òaùù ôÀhir [M10a] ola ki ( علّم آدم االسماء
)كلّها128 EsmÀ-yı küll sì ve dü kelimedür. Çün òaùù-ı istivÀ üzerinden geçdük baş kitÀbeti129 ki
birdür, iki oldı ve èanfaúa ki birdür iki oldı, şÀnzdeh130 kitÀbet ôÀhir oldı. Óall ü maóall sì ve
dü kitÀbet oldı. ()علّم آدم االسماء كلّها131 èadedince.
[İ61b] HidÀye: Ve daòi muúarrerdür ki cemìè-i óüccÀca ki erenlerdür, başların tırÀş
eyleyeler ve èavretler úaãr ideler, tÀ peder-i óaúìúìnüñ başı úatında òaùùı132 nÀúıã ide.
HidÀye: Ve daòi beyne’l-èalemeyn geçmek gerekdür, tÀ óÀcı ola. Ádemüñ ve
ÓavvÀnuñ òaùù-ı istivÀsı èalÀmetidür.
HidÀye: Ve daòi ŞeyùÀn-ı laèìne muòÀlefet anuñ içün kim Ádemüñ ve ÓavvÀnuñ
èadÿsıdur, altmış üç ùaş üç günde atmaú133 gerekdür, her gün yigirmi bir ùaş ÓavvÀ vechinüñ
kitÀbet[i] èadedincedür ki ÓavvÀ üç yidi òuùÿùuñ ãÀóibidür. Bir yidi òaùù-ı sevÀddur ki dört
kirpik, iki úaş, bir ãaç. Bir yidi daòi anuñ maóallidür. Bir yidi daòi ol yidi òaù maóallidür ki
Ádemüñ bulÿàiyyet vaútinde ôÀhir olur ki ol yidi òaù ÓavvÀda yoúdur. Bu üç yidi yigirmi bir
olur.
HidÀye: Ve daòi èArafÀt ùaàına varmaú gerekdür ki Ádemüñ ve ÓavvÀnuñ miåÀlidür.
Ol èArafÀt didükleri bu cihetledür ki maènÀ-yı èArafÀt, Ádemle134 ÓavvÀ birbirin bulmaúdan
kinÀyetdür. Kÿh, vücÿd-ı Ádeme işÀretdür ki Ádem kendü vücÿdı135 ùaàına muùùaliè ola ki
mecmÿè-ı Ádemüñ vücÿdı kelime ve kelÀm-ı ilÀhì-i ezelì136, ebedì, àayr-ı maòlÿú muúÀbilinde
120

ùuùaúda : ùudaàuñ İ
Kurân-ı Kerîm 24/35 : “Nur üstüne nurdur.”
122
Kurân-ı Kerîm 24/35 : “Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur.”
123
pes : pes çün M
124
òuùÿùınuñ : òuùÿùuñ M
125
vechi : vech M
126
Kurân-ı Kerîm 11/56 : “Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır.”
127
Kurân-ı Kerîm 1/6 : “Bizi doğru yola eriştir.”
128
Kurân-ı Kerîm 2/31 : “Adem'e bütün isimleri öğretti.”
129
kitÀbeti : kitÀbet M
130
şÀnzdeh : on altı M
131
Kurân-ı Kerîm 2/31 M
132
òaùùı : òaùù-ı M
133
atmaú : bıraúmaú İ
134
Ádemle : Ádem ve M
135
vücÿdı : vücÿd M
136
ezelì : ezel M
121
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münúasım ve münóaãır ve mündericdür. [M10b] Pes èArafÀt kinÀyetdür kendü nefsin
bilmekden. Baèd ez-Àn Rabbin bilmekden kinÀyet oldı.
HidÀye: İmdi ey ùÀlib! Óaú teèÀlÀ cemìè úullara farø itmişdür ki mÀh-ı RamaøÀn ãÀéim
olalar. Şöyle ki, bir gün oruc bÀùıl eylese fièlen137, ol bir gün oruc içün altmış gün oruc
müteèÀúıb ve mütevÀlì ve mütevÀtir ve bì-fÀãıla ùutmaú gerek. Eger şöyle ki, der-miyÀn [İ62a]
fÀãıla olsa yine evvelinden ùutmaú gerekdür.
HidÀye: Vech-i óikmet oldur ki Óaú teèÀlÀ ve Teúaddes kendünüñ kelÀm-ı úadìminde
ّ 138 Yaènì, ol AllÀh ki bu
ki tenzìl-i ilÀhìdür, buyurur ki : ()ان ال ّذين فرض عليك القرأن لرا ّدك الي معاد
ÚuréÀnı139 senüñ üzerine farø eyledi, yÀ Muóammed elbetde bu ÚuréÀn seni redd
eyleyecekdür meèÀda ve lÀkin bu Àyetde140 daòi meèÀd, maèlÿm eylemek olur. Bir sÿrede daòi
buyurur ki: ()و لئن متّم اوقتلتم ال لي هللا تحشرون141 Eger şöyle ki, siz ölürseñüz ve eger úatl olursañuz,
elbetde sizüñ meèÀduñuz ve maóşerüñüz Óaøret-i Óaúdur ve bir sÿrede daòi buyurur ki
()هويطعوم و اليطعم142 Óaú teèÀlÀ ùaèÀm yidirür, kendü yimez. Pes óÀãıl-ı kelÀm olupdur ki
evvelki Àyetden bu maèlÿm oldı kim ÚuréÀn redd eyler meèÀda. İkinci Àyetden bu maèlÿm
oldı ki meèÀd Óaøret-i Óaúdur. Üçinci Àyetden bu maèlÿm oldı ki Óaú teèÀlÀ ùaèÀm yimez,
ammÀ yidürür. Pes èibÀdullÀh bu ayda ekle143 ve şürbe ve fısúa [M11a] ve fesÀda meşàÿl
olmayalar144, tÀ kinÀyet ola bu maènÀdan ki elbetde meèÀd-ı aãlına müteveccih olalar ki
meèÀd, Óaøret-i Óaúdur, daòi umÿr-ı küllìnüñ ve umÿr-ı cüzéìnüñ óaúÀyıúı145 üzerine muùùaliè
ü vÀúıf olmaú gerekdür ve hem bilmek gerekdür. İmdi taóãìã, bu mÀh-ı RamaøÀna146
niçündür? Şöyle buyurur ki ()شهر رمضان الّذي انزل فيه القرأن147. Yaènì, bu mÀh-ı RamaøÀn bir
aydur ki ÚuréÀn bunda münzel olmışdur. Yaènì, çün ÚuréÀn redd eyler meèÀda; meèÀd,
Óaøret-i Óaúdur ve Óaú teèÀlÀ yimez ve içmez ve ÚuréÀn bu ayda münzel oldı. Bu cihetden
yimemek ve içmemek bu ayda maóãÿã [İ62b] oldı.
HidÀye: Ve daòi bil ki mÀh-ı RamaøÀn iki nevè üzerinedür, gÀh otuz gün ve gÀh
yigirmi ùoúuz gün olur. VaútÀ ki otuz gün olsa bìst ü heşt kelime-i ilÀhìnüñ muúÀbilinde ve iki
kelime daòi lÀmelif, otuz gün olur. VaútÀ ki yigirmi ùoúuz gün olsa, bu iètibÀrla, lÀmelif bir
óarfdür. Nitekim óadìåde gelmişdür: ()الم الف حرف واحد148 Pes bu iètibÀrla otuz oldı ve ol
iètibÀrla yigirmi ùoúuz oldı. Pes eger şöyle ki bir gün RamaøÀndan ãavm bÀùıl eylese ol bir gün
èivaøı altmış gün müteèÀúıb ve mütevÀtir ve mütevÀlì ve bì-fÀãıla oruc ùutmaú gerekdür ve
daòi ol altmış güni müteèÀúıb ùutmaú gerekdür bì-fÀãıla. Eger bu altmış günüñ arasında birin
yirse, yine evvelinden başlamaú gerekdür. Óikmet nedür?

137

fièlen : fièlile M
Kurân-ı Kerîm bìst ü heşt/85 : “Kuran'a uymayı sana farz kılan Allah, seni döneceğin yere döndürecektir.”
139
ÚuréÀnı : ÚuréÀn
140
Àyetde : Àyetden M
141
Kurân-ı Kerîm 3/158 : “And olsun ki, ölseniz de, öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız.”
142
Kurân-ı Kerîm 6/14 : “Beslenmeyip besleyen Allah.”
143
ekle : ekl M
144
olmayalar : olmazlar M
145
óaúÀyıúı : óaúÀyıú M
146
RamaøÀna : RamaøÀn
147
Kurân-ı Kerîm 2/185 : “Ramazan ayı, ki onda Kuran indirildi.”
148
“Lâmelif bir harftir.”
138
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HidÀye: Ey dervìş! Bil ki altmış gün anuñ içündür ki yıl on iki aydur. On iki burc
muúÀbilindedür ki her bir149 ay bir burc muúÀbilindedür. Her ayuñ [M11b] aãlı oldur ki otuz
gün ola. Şöyle ki her burc otuz derecedür ki her gün bir derece muúÀbilindedür ve her derece
altmış daúìúa ve her daúìúa altmış åÀniyyedür, tÀ èÀşire olınca şöyle muúarrer ve
muèayyendür. Pes, her gün altmış daúìúa muúÀbilinde vÀúiè olmışdur. Pes her kişi kim bir
gün ãavmını úasd ile terk eylese altmış gün ol bir150 günüñ èivaøı oruc ùutmaú gerekdür ve
daòi ol altmış gün bì-fÀãıla müteèÀúıb ve mütevÀtir ùutmaú gerekdür. Eger arada fÀãıla vÀúiè
olursa, yine başdan ùutmaú gerekdür.
HidÀye: Vech-i óikmet [İ63a] oldur ki altmış, èaded-i sì ve dü ve bìst ü heşt’dür ve bìst
ü heşt ve sì ve dü birbirinden ayru olmaz ve anlaruñ ortasında hìç fÀãıla yoúdur. Şöyle ki
äÀóib-i Teévìl -èazze faøluhu-151 buyurmışdur beyt152:
Bìst ve heşt ve sì ve dü òaùù-ı ÒudÀ
Key tüvÀn kerden zi-yekdìger cüdÀ153
Bìst ve heşt ve sì ve dü òaùù-ı Kerìm
Ber-ruò-ı Aómed ve Ádem-i müsùaúìm
Mì-tüvÀn kerden cüdÀ nìst ìn muóÀl
Nìst ìn óükm ez-ÒudÀ-yı Õü’l-celÀl154
Pes bu cihetden altmış güni bì-fÀãıla oruc ùutmaú gerekdür ve daòi óükm-i ilÀhì
böyledür ki misÀfir oruc ùutmaya, tÀ şol gün kim kendü maúÀmına irişe. İmdi ey ùÀlib! Bil ki
bunda óikmet-i ilÀhì şöyledür ki ãavm itmek, ÚuréÀn nÀzil olduàı aydadur. Şöyle ki ÚuréÀn
seferde155 idi, yire nÀzil olmamışdur ve muúìm olmamışdur. Yire nÀzil olmadın ve muúìm
olmadın oruc yoà idi. Çünki yire indi ve muúìm oldı, oruc vÀcib oldı. Pes bir kişi daòi bu
münÀsebetle vaútÀ ki seferde ola, vaùanına nüzÿl eylememiş ola [M12a] ve muúìm olmamış
ola, oruc aña lÀzım olmaya. Her gÀh ki vaùanına nüzÿl eyleye ve muúìm ola, aña daòi oruc
lÀzım ola156.
HidÀye: Bir vech daòi budur ki muvaóóid ü muóaúúıú üzerine farødur ki kelÀm-ı nÀùıú
ki vücÿd-ı insÀndur, èayn-ı kelÀm-ı ãÀmıt bile ve göre ve müşÀhede eyleye. Çün birbirinüñ
èaynı157 ola. MÀdÀm ki kelÀm-ı ãÀmıt seferde idi, rÿze olmaya. ZìrÀ ki ãÀmıt ve nÀùıú
birbirinüñ èaynıdur, ol vechden kim kelÀm-ı ãÀmıtdur ki kelÀm-ı nÀùıúuñ maôharından ôuhÿr
eylemişdür. Kendünüñ [İ63b] ióÀùatın beyÀn eyler.
149

bir : İ’de yoú
ol bir : ol gün bir M
151
-èazze faøluhu- : M’de yoú
152
beyt : İ’de yoú
153
Bu beyit M’de yok
154
Allah’ın yirmi sekiz ve otuz iki hattı, birbirinden nasıl ayrılabilir?
Kerem Sahibi Allah’ın yirmi sekiz ve otuz iki hattı, Ahmed’in yüzünde ve doğru yoldaki Âdem’dedir.
Onların birbirinden ayrılması imkânsız değildir, -Ancak- Celâl sahibi Allah’ın böyle bir emri yoktur.
155
seferde : sefer-i Ádemi M
156
ola : olur M
157
èaynı : èayn M
150
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HidÀye: Ve daòi òaste158 üzerine oruc lÀzım degildür, tÀ òoş olınca. Şol cihetden ki
òaste rÿz-be-rÿz cenÀó-ı seferdedür ki Àòiret seferin eyler, tÀ ãaóìó olmaya. Rÿó anuñ
bedeninde úarÀr ùutmaz ve muúìm olmaz, aña rÿze lÀzım olmaya. Bir vech daòi oldur ki çün
rÿze kelÀm-ı ilÀhìnüñ nüzÿl ve úarÀrı159 üzerindedür ve anuñ rÿóı kelÀm-ı ilÀhìdür. Nitekim
ّ )و يسئلنك160 ()انّما امره اذا اراد شيئا َ ان يقول له كن فيكون161 Emrdür,
buyurur: (عن الرّوح قل الرّوح من امر ربّي
kelÀm-ı ilÀhìdür ve Óaú teèÀlÀ cemìè-i eşyÀyı ìcÀd eyler ve mecmÿè-ı òalÀyıúı162 “kün”
muúÀbilinde òilúat eylemişdür: iki pÀre. Bir pÀresi kÀf muúÀbilinde ve bir pÀresi nÿn
muúÀbilindedür. Òalú u emr müsÀvì ve muúÀbil ve muvÀfıú ola ki ( ّاال له الخلق و االمر تبارك هللا رب
)العلمين163 Pes mÀdÀm ki bu rÿó anuñ vücÿd memleketinde úarÀr ùutmadı, anuñ orucı oruc
olmaya, tÀ kelÀm-ı ãÀmıta muùÀbıú ola. Ey ùÀlib-i èÀşıú! İdrÀk-i laùìfe-i ùayyibe birle164 emr-i
ّ )و يسئلنك166 ( انّما
ÒudÀya165 ve kelÀm-ı ilÀhìye [M12b] naôar eyle: (عن الرّوح قل الرّوح من امر ربّي
167
168
 )امره اذا اراد شيئاَ يقول له كن فيكونÀyetinden ãoñra eydür ki: ( فسبحان ال ّذي بيده ملكوت كلّ شئ و اليه
)ترجعون169 Çün beyÀn-ı rÿó ki emrdür, kelime-i “kün”dür ki buyurdı: PÀk dürür ol AllÀh ki
anuñ elindedür her şeyüñ melekÿtı170 ki taóúìú ü yaúìnìdür171 ki cemìè-i ıãtılÀóÀtda melekÿt-ı
eşyÀ, èÀlem-i ervÀó-ı eşyÀdur. Şöyle ki melekÿt, èÀlem-i ecsÀm ve ecsÀddur ve melekÿt èÀlemi rÿó ve ervÀódur tÀ ki õihn ile ve idrÀk-i laùìf ile bì-taèaããub ve cedel ve bì-şeúú ü şübhe idrÀk
eyleyesin [İ64a] ki melekÿt-ı eşyÀ, kÀf ve nÿndur. Yine ricèati añadur. ( و اليه ترجعون ففهم هذه
)ال ّدقايق يفعل هللا بها172 ve daòi bil ki ey ùÀlib, erkÀn-ı İslÀmuñ bir rükni daòi zekÀtdur. äÀhib-i Şeró
şöyle tebyìn ü tevøìó eylemişdür ve buyurmışdur ki àalleden on baùmÀndan bir baùmÀn elbetde
virmek gerekdür. İmdi bunuñ óikmetine ve óaúìúatine ãalÀt óaúìúatinden iriş ki MièrÀc gicesi
Óaú teèÀlÀ Óaøret-i RisÀlete elli vaút namÀz farø eyledi. Şöyle ki eóÀdìåde ve aòbÀr-ı nebevìde
muúarrer ve muóaúúaúdur ve Óaøret-i RisÀlet -èaleyhi’s-selÀm- ol gice MÿsÀ Peyàambere
irişdi. SemÀ-yı sÀdisde eyitdi: “Óaú teèÀlÀ baña ve benüm ümmetüme elli vaút namÀz farø u
vÀcib eyledi.” didi. İmdi Óaøret-i äÀóib-i Teévìl -èazze faøluhu- beyÀn úılmışdur ve
buyurmışdur ki: Ol elli namÀz, kelÀm-ı ilÀhìnüñ óurÿfı ve nuúÀùı173 èadedincedür ve
mecmÿè[ı] elli olur. MÿsÀ Peyàamber eyitdi: “Var, taòfìf dile.” didi. Resÿl-i Óaøret èaleyhi’s-selÀm- [M13a] yine döndi, taòfìf diledi. TÀ kim elli namÀz biş vaút namÀza geldi.

158

òaste : İ’de yok
nüzÿl ve úarÀrı : nüzÿlı ve úarÀr M
160
Kurân-ı Kerîm 17/85 : “Sana ruhun ne olduğunu soruyorlar, de ki: «Ruh, Rabbimin emrinden ibarettir.”
161
Kurân-ı Kerîm 36/82 : “Bir şeyi dilediği zaman, O'nun buyruğu sadece, o şeye «Ol» demektir, hemen olur.”
162
óalÀyıúı : òalÀyıú M
163
Kurân-ı Kerîm 7/54 : “Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne
yücedir!”
164
birle : İ’de yok
165
emr-i ÒudÀya : ve remz-i ÒudÀyı M
166
Kurân-ı Kerîm 17/85 : “Sana ruhun ne olduğunu soruyorlar, de ki: «Ruh, Rabbimin emrinden ibarettir.”
167
Kurân-ı Kerîm 36/82 : “Bir şeyi dilediği zaman, O'nun buyruğu sadece, o şeye «Ol» demektir, hemen olur.”
168
Àyetinden : bu Àyetden M
169
Kurân-ı Kerîm 36/83 : “Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah
münezzehtir.”
170
melekÿtı : melekÿt M
171
yaúìnìdür : yaúìndür İ
172
“Allah’ın bu incelikleri nasıl yaptığını ve dönüşün ancak O’na olduğunu idrak et.”
173
nuúÀtı : noúùası İ
159
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()من جاء بالحسنة فله عشرامثالها174 Pes Óaú teèÀlÀ bu biş namÀzı Óaøret-i RisÀletden ve
ümmetlerinden ol elli namÀz yirine úabÿl itdi. Çün ol elli namÀz kim ÀsmÀndan gelmişdi. Bişe
geldi. áalleden daòi vaútÀ ki ãuyı175 ÀsmÀndan içse on baùmÀndan bir baùmÀn óaúúullÀh
virmek gerekdür, ãalÀt muúÀbilinde. Daòi idrÀk eyleye bu nükteleri ki Óaú teèÀlÀ şol kimseler
ki zekÀt virmezler, anlaruñ óaúúında buyurur ki: ( و ويل للمشركين الَذين ال يؤتون الزكوة و هم باالخرة هم
)كافرون176 Yaènì, veyl şol kimseler içündür ki [İ64b] anlar zekÀt virmezler ve Àòiretde anlar
kÀfirlerdür. Pes bir kimse ki zekÀt virmedi, müşrikdür. Şol cihetden ki bir kişi şirkden ve
küfrden ùaşra çıúmaú dilese ve dìn-i İslÀma girmek dilese, gerekdür ki on parmaàından bir
parmaàın, müsebbióadur, úaldura; bu kelime ki177 (178)ال اله ّاال هللا مح ّمد رسول هللا179’dur diye,
muvaóóid ola ve şirkden òalÀã bula180. Pes her kişi andan birisin ùaşra çıúarsa şol ùarìú üzere ki
engüşt-i müsebbióayı on parmaàın arasından ùaşra getüre. On yidiyi on birden cüdÀ eyleye ve
kelime-i şehÀdet diye, muvaóóid ola. Her kişi kim böyle eylemeye, ol müşrik ve neces ola ve
daòi óaúúullÀh virmemiş ola. İmdi181 ey ùÀlib-i èÀşıú-ı ãÀdıú! Fehm ü idrÀk eyle ki vech-i
óikmet nedür ki namÀzda vaútÀ ki teşehhüd oúumaàa başlayasın, iki elüñi182 iki uyluàuñ183
üzerine úomaú gerekdür. äaà elüñüñ biş parmaàından [M13b] birin úaldurmaú gerekdür ve
bir parmaàın açmaú gerekdür. Oúumaú vaútinde müsebbióa parmaàı óareket itmek gerek ve
ّ )اشهد ان ال اله ّاال هللا و اشهد184 dimek gerekdür185.
kelime-i (ان محمداً رسول هللا
HidÀye: Vech-i óikmet oldur ki parmaúlar ve mefãallar186 èadedi187 óikmetine ve
namÀz èadedleri óikmetine vÀúıf ve muùùaliè olasın. Şöyle ki her Ádemüñ elinüñ on dört
mefãali var. Şöyle ki iki elüñ bìst ü heşt mefãali vardur. Ol bìst ü heşt kelime-i ilÀhìye
muvÀfıú u muùÀbıúdur ve aãl-ı ÚuréÀndur ve ÚuréÀn ol bìst ü heşt kelimeden mürekkebdür ve
namÀz daòi üç úısmdur. On yidi rekèat namÀz óaøarda ve on bir rekèat seferde ve on biş rekèat
cumèada. On yidi ile on biri cemè idesin, bìst ü heşt olur ve on bişle on yidi sì ve dü olur.
[İ65a] Her Ádemüñ eli biş parmaúdur. Bu biş parmaú, on dört mefãaldür ve biri iki mefãaldür.
Aña “ibhÀm” dirler. Úalan, üçer mefãaldür ve bir parmaàa “engüşt-i müsebbióa” dirler. Anı
açmaú gerek.
HidÀye: Vech-i óikmet oldur ki tÀ188 engüşt-i müsebbióayı açasın ki üç mefãal vardur.
äol elüñ on dört mefãalin çün bile cemè idesin. On yidi olur. Óaøar namÀzı on yidi rekèatdur,
on yidi mefãal muúÀbilinde. ÚuréÀn-ı úadìmüñ sÿreleri evvelinde gelmişdür. Ol dört parmaú
ãaà elde maúbÿødur. On bir mefãaldür. NamÀz-ı sefer189 on bir rekèatdur, on bir mefãal
174

Kurân-ı Kerîm 6/160 : “Kim ortaya bir iyilik koyarsa ona on katı verilir.”
ãuyı : ãu İ
176
Kurân-ı Kerîm 41/6-7 : “Vay ortak koşanlara! Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalnız onlardır.”
177
kelimeyi : kelime ki M
178
 مح ّمد رسول هللا: M’de yok
179
tekbir: Allah’tan başka tapacak yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir.
180
bula : ola
181
imdi : M’de yok
182
elüñi : elüñ İ
183
uyluàuñ : diz İ
184
kelime-i şehâdet : Allah’tan başka İlah olmadığına ve Muhammed’in onun elçisi olduğuna şehadet ederim.
185
gerekdür : gerek İ
186
mefãallar : mefÀãıllar M
187
èadedi : èaded İ
188
tÀ : İ’de yok
189
namÀz-ı sefer : sefer namÀzı M
175
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muúÀbilinde ve on bir mefãal on bir kelime-i manúÿù-ı müteşÀbih muúÀbilindedür ki ÚuréÀn-ı
úadìm-i ilÀhìnüñ aãlıdur. VaktÀ sì [M14a] engüşt-i müsebbióa birle óisÀb idesiñ ki ( يمحوا هللا
)مايشاء و يشبت و عنده ا ّم الكتاب190 óükmiyle ãol elüñ on dört mefãaliyle cemè itseñ on biş olur.
Cumèa güni namÀzı on biş rekèatdur. Ol on biş mefãal daòi ol müteşÀbihÀt muúÀbilindedür ki
dört kelime-i èAcemì ve on bir óurÿf-ı müteşÀbih-i manúÿù-ı èArabìdür ki:
()سبحانه و تعالي ع ّما يصفون191() له الحكم و اليه ترجعون192 Ey ùÀlib-i ãÀdıú ve muòliã ve müttaúì
ve ãÀfì ve muãaffÀ! Óaøret-i Faøl-ı FeyyÀøuñ beyÀnından ve teévìl-i feyøinden eõÀnuñ ve
úÀmetüñ sırrına ve óaúìúatine iriş193 ve bil ki194 namÀzuñ rekèatı195 èaded-i eõÀn itmek gerek.
ّ هللا اكبر هللا اكبر هللا اكبر هللا اكبراشهد ان ال اله ّاال هللا اشهد ان ال اله ّاال هللا اشهد
Bu tertìb üzerinedür ki: ( ان
ّ مح ّمذاً رسول هللا اشهد
ّ صلوة ح ّي علي ال
ّ ان مح ّمذاً رسول هللا ح ّي علي ال
حي علي الفالح هللا اكبر هللا
ّ صلوة ح ّي علي الفالح
196
[ )اكبر ال اله ّاال هللاİ65b] Dört vaútde ki ôuhr ve èaãr ve maàrib ve èaşÀdur. Şöyle ki on bişer
kelime dimek gerekdür dört vaútde. Mecmÿè altmış kelime olur. äubó eõÀnında on yidi
kelime dimek gerekdür. İki kelime daòi maòãÿãdur, ãubó eõÀnındaki: ( الصلوة خير من النوم الصلوة
 )خير من النومÇün bu on yidi kelimeyi, ol altmış kelime ile cemè idesin. Yitmiş yidi kelime olur.
Yitmiş yidi óurÿf-ı muúaùùaèÀt muúÀbilinde ki sÿrelerüñ evvelinden tÀ Nÿn ve’l-úalem
sÿresine degin yigirmi ùoúuz sÿrede gelmişdür. Her gÀh ki tekrÀrından úaùè-ı naôar idesin,
YÀsinüñ yÀ’sı óarf-i nidÀdur. Mecmÿè bÀ-tekrÀr ve bì-tekrÀr yitmiş yidi kelime olur. Ol yitmiş
yidi kelime budur: ( الم الم المص الر الر الر المر الر الر كهيعص طه طم طس طس الم الم الم الم يس ص حم حم حم
 )عسق حم حم حم حم ق نYitmiş yidi kelime-i muúaùùaèÀt muúÀbilinde. YÀ-yı YÀsin óarf-i nidÀdur
ve daòi bil ki197, úÀmet on bir kelimedür ki óadìåde gelmişdür ki: ( ًاال ذان مثني مثني واال قامته فردا
الصلوة
َ )فرداً َاال قد قامت198 Bu tertìb, bu ùarìú üzerinedür ki: ( هللا اكبر هللا اكبر اشهد ان ال اله َاال هللا اشهد ان ال
الصلوة قد
َ حي علي الصلوة ح َي علي الفالح قد قامت
َ اله َاال هللا اشهد انَ محمدا رسول هللا هللا اشهد انَ محمدا رسول هللا
صلوة هللا اكبر هللا اكبر ال اله َاال هللا
َ  )قامت الİmdi on bir kelime-i úÀmet biş vaútde dimek gerekdür.
Şöyle ki elli biş kelime [İ66a] olur199. bìst ü heşt kelime-i ilÀhìnüñ eczÀsı ez-rÿy-ı ismiyyet
yitmiş iki olur. On yidi kelime-i muèayyen, on yidi rekèat namÀz èadedine ùutsañ elli biş
úalur. Elli biş, úÀmetüñ èadedine muúÀbil ve muvÀfıú olur ve ol yitmiş iki kelime budur: ( اعوذ
باهلل من الشطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم الف بي تي ثي جيم حي خي دال ذال ري زي سين شين صاد ضاد طي ظي
[ )عين غين في قاف كاف الم ميم نون واو هي ييM14 b] İmdi ey ùÀlib-i Óaú ve bende-i ÒudÀ! Óaúúıyla
òÿb teévìl eyle. Eger sÀéil suéÀl itse ki namÀz, bu bìst ü heşt kelime üzerine ki aãl-ı ÚuréÀndur,
ne münÀsebetle ve ne delÀletledür dirse200, cevÀb oldur ki: EvvelÀ delÀlet ve münÀsebet oldur
ki muùÀbıú ve muvÀfıú ve iltizÀm maèlÿm olmışdur ki namÀz on yidi rekèatdur óaøarda ve201
ÚuréÀn-ı úadìmüñ sÿreleri evvelinde muúaùùaèÀt on yidi [M15a] geldi àayr-ı mükerrer. Pes
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“Allah, dilediğini siler, dilediğini ispat eder. Bunlar levh-i mahfuzda yazılıdır.”
Kurân-ı Kerîm 6/100 : “Haşa, O onların vasıflandırmalarından yücedir.”
192
Kurân-ı Kerîm bìst ü heşt/70 : “Hüküm O'nundur ve yalnız O'na döndürüleceksiniz.”
193
iriş : irişüñ M
194
bil ki : bilüñ M
195
rekèatı : rekèat M
196
ezan
197
bil ki : bilüñ M
198
“Ezan çift çift, kamet tek tektir. “Kad kâmeti’s-salât” hâriç.
199
olur : İ’de yok
200
dirse : dise M
201
ve : veyÀ M
191
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aña muùÀbıú u muvÀfıú ola. Şöyle ki kelÀm-ı èArabìde gelmişdür ki ()طابق النَعل بالنَعل اذا توافقا202
ve daòi on bir rekèat namÀz-ı seferde muùÀbıú u muvÀfıú oldı ve ol on bir kelime-i müteşÀbihi manúÿùa kim bu on yidinüñ bÀùınından müstaòrec ve ôÀhir olur. Şöyle ki bu on bir rekèat
mevúÿfdur seferde ol on bir kelime-i müteşÀbih ol on yidinüñ bÀùınında seferde idi. Anı iôhÀr
itmek èÀlimlere ve èÀriflere mevúÿf idi. èÁlem-i ervÀóuñ misÀfir-i óaúìúìsi Óaøretüñ vücÿd-ı
şerìfine ki ol Óaøret-i äÀóib-i Teévìldür ki on bir kelime-i müşÀbih, ol on yidi kelime-i
muókemÀtuñ bÀùınından ôÀhir eyledi ve daòi emr ki oldı: ()فأتوا بسورة من مثله203 onla bir on bir
sÿre olur. Bu on bir müteşÀbihe işÀretdür [İ66b] ve bu işÀret daòi oldur ki namÀz, muùlaú204
münÀsebetde aãl-ı ÚuréÀndur. ZìrÀ ki ÚuréÀnda Óaú teèÀlÀ205 buyurur ki: ( انَني انا هللا ال اله َاال انا
)فاعبدني206 Óaú teèÀlÀ buyurur ki: “NamÀz rÀst eyle, benüm õikrüm içün.” İmdi anuñ õikri
ÚuréÀndur: ()انَا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون207 ve bir maóalde daòi buyurur ki: ()و التَاليات ذكرا208.
Pes õikr-i ÚuréÀndur. Pes namÀz rÀst ùutmaú ÚuréÀn içündür ki namÀz on yidi ve on bir ve on
biş ki úılursın, on yidi rekèat on yidi kelime-i muókem muúÀbilinde, rÀst bilesin ve on bir
rekèat on bir müteşÀbih muúÀbilinde, rÀst bilesin ve on biş rekèat on biş kelime muúÀbilinde,
rÀst bilesin. On bir müteşÀbih birle dört kelime ki pÀ, çÀ, jÀ, gÀ’dur on biş olur. TÀ namÀz rÀst
ÚuréÀn içün ùutmış olasın ki ÚurèÀn èibÀretdür bìst ü heşt kelimeden. Bunlaruñ arasında daòi
ne münÀsebet ve ne muùÀbaúat ola?
[M15b] HidÀye: Ve daòi bil209 ki namÀz-ı cumèa on bir kelime-i müşÀbih ve dört
kelime-i èAcemì ile on biş olur, úılmaú gerekdür. Şol cihetdendür ki cemìè-i kütüb-i enbiyÀya
ìmÀn getürmek farø u vÀcibdür. KemÀ úÀlallÀhu teèÀlÀ: ( والمؤمنون ك َل آمن باهلل و مالءكته و كتبه و
)رسله210 ve bir yirde daòi buyurur ki: ()الَذين يؤمنون بما انزل من قبلك211 İmdi bu dört kelime enbiyÀyı sÀbıú kitÀblarında gelmişdür. Pes anuñ èadedince èamel eylemek gerek ola ve farø ola ve
daòi bil ki212 bu dört kelimenüñ ôuhÿrı senüñ bÀùınuñda vardur ve hem senüñ lisÀnuñdan ôÀhir
olur. Pes anuñ èadedince èamel eylemek farø oldı ve daòi ()علَم آدم االسمأ كلَها213 óükmiyle esmÀyı külliye èadedince èamel eylemiş olasın. EsmÀ-yı küll [İ67a] sì ve dü’dür. sì ve dü ol dört
kelime-i èAcemì ile tamÀm olur. Eger sÀéil suéÀl itse ki müsellem namÀz ÚuréÀn içün rÀst
eylemek gerekdür. æÀbit oldı. Ve lÀkin neden maèlÿm oldı ki müfredÀt-ı ÚuréÀna rÀst eylemek
gerek? Niçün mürekkebÀt-ı ÚuréÀna rÀst olmaya? MuùlaúÀ214 cevÀb oldur ki: ÚuréÀn didi.
ÚuréÀn hem mürekkebdür ve hem müfreddür. ZìrÀ ki anda hem mürekkeb geldi ve hem
müfred geldi. Bes müfred daòi ÚuréÀn ola ve şöyle ki mürekkebÀt-ı ÚuréÀn ile èamel eylemek
gerekdür. MüfredÀt-ı ÚuréÀn ile daòi hem èamel eylemek gerekdür.
202

“Bunlar birleştiği zaman pabuçla pabuç gibi mutabık olurlar (birbirini tamamlarlar.)”
Kurân-ı Kerîm 2/23 : “Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin.”
204
muùlaú : muùlaúan İ
205
TeèÀlÀ : M’de yok
206
Kurân-ı Kerim 20/14 : “Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka tanrı yoktur; bana kulluk et; beni anmak için
namaz kıl.” –“beni anmak için namaz kıl” kısmı metinde yazılmamıştır.207
Kurân-ı Kerîm 17/9 : “Doğrusu Kitap'ı Biz indirdik, onun koruyucusu elbette Biziz.”
208
Kurân-ı Kerîm 37/3 : “Ve o yolda zikir okuyanlara.”
209
bil : bilüñ M
210
Kurân-ı Kerim 2/85 : “Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”
211
Kurân-ı Kerim 4/162 : “Senden önce indirilen Kitap'a inanan müminlere…”
212
bil ki : bilüñ M
213
Kurân-ı Kerîm 2/31 : “Adem'e bütün isimleri öğretti.”
214
muùlaúÀ : İ’de yok
203
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HidÀye: ve daòi oldur ki mürekkebÀt-ı ÚuréÀnda icmÀlen buyurdı, “NamÀzı rÀst eyle.”
didi. ()اقيموا الصّ لوة215 didi. [M16a] TÀ idrÀk-i laùìf216 ile bilesin ki ÚuréÀnuñ aãlı üzerine
müfredÀtdur. NamÀz-ı aãlını217 rÀst eyleyesin.
HidÀye: Ve daòi ÚuréÀn òod èibÀretdür muùlaú müfredÀtdan. Eger müfredÀt olmasa,
ÚuréÀn olmaya. ZìrÀ ki mürekkebÀt-ı ÚuréÀn úÀéimdür müfredÀt ile. Aãl-ı vaøèda ve
kendünüñ óaúìúatinde müfredÀtdan àayrı hìç nesnenüñ vücÿdı yoúdur. ZìrÀ ki müfredÀt gÀh
kendü efrÀdı ile úÀéim olur, gÀh mürekkeb olur, beyÀnından ve ôuhÿrından ötürü. Pes aãlda
ÚuréÀn hemìn müfredÀt ola. Pes namÀz[ı], müfredÀt èadedince úılmaú gerekdür.
HidÀye: Bir münÀsebet daòi oldur ki tevóìd-i ÚuréÀn ki müfredÀt mertebesindedür, tÀ
ki mürekkebÀtdan ùaşra úadem baãmasañ müfredÀtuñ õÀtì èÀlemine teveccüh eylemeseñ,
tevóìd óÀãıl olmaz.
HidÀye: Bir vech daòi oldur ki ãalÀt èayn-ı ÚuréÀndur ki Óaú teèÀlÀ kendü kelÀm-ı
úadìminde buyurur ki: (ً)اقمو الصّ لوة لدلوك الشمس الي غسق الَليل قرأن الفجر انَ قرأن الفجر كان مشهودا218
[İ67b] ÚuréÀn, “fecr” buyurduàından murÀd, namÀz-ı fecrdür. Pes namÀz-ı ãubó, ÚuréÀn-ı
ãubó ola. NamÀzlaruñ efêalidür. ZìrÀ ki meşhÿddur. Pes namÀz, èayn-ı ÚuréÀn ola219.
HidÀye: Bir vech daòi budur ki namÀz-ı ãubó meşhÿd olduàı şol cihetdendür ki
Óaøret-i Óaú teèÀlÀ namÀzuñ itmÀmını sì ve dü kelime muúÀbilinde úodı. Ôuhr eõanınuñ on
biş kelimesin ãubó eõÀnınuñ on yidi kelimesine cemè idesin. Sì ve dü olur. Sì ve dü kelime-i
ezelì, ebedì, úadìmì muúÀbilindedür. Bir vech daòi oldur ki eõÀn-ı ãubó on yidi kelimedür ve
úÀmet [M16b] on bir kelimedür. Bìst ü heşt kelime ola. Bìst ü heşt kelime-i úadìm-i ilÀhì
muúÀbelesinde220 ki ÚuréÀnuñ aãlıdur. äalÀt-ı ãubó bu iki vech ile meşhÿd oldı. İmdi ey ùÀlib-i
èÀşıú-ı muòliã! Eger sÀéil suéÀl itse ki “Bu beyÀnından müsellem oldı. NamÀz ve ÚuréÀn
ortasında daòi aãl-ı ÚuréÀn ortasında tevóìd bu vech ile meõkÿr oldı. AmmÀ tevóìd ve ittióÀd
ve münÀsebet ki namÀz ile muùlaú muúaùùaèÀt ortasında ve221 sÿrelerüñ evvelinde gelen
müfredÀtdur. Pes ÚuréÀnuñ ôÀhir terkìbinden úaùè-ı naôar eyleseñ, münÀsebet ki terkìbinden
müfredÀt222 üzerine lÀzım gelür. Delìl ùalebin eyleyeler muùlaúÀ. MüfredÀt ki anuñ èadedince
namÀz olsa gerek?” CevÀb budur ki: ()بسم هللا الرحمن الرحيم كهيعص ذكر رحمته ربَك223 ve daòi
buyurur ki: (صلوة لذكري
َ )اقم ال224 Ki “NamÀzı rÀst eyle, benüm õikrüm içün.” Anuñ õikri
(’)كهيعصdur ki ÚuréÀnuñ müfredÀtındandur ve hem muúaùùaèÀtdandur. Mertebe-i tevóìdde
muúarrer ve muóaúúaúdur225 ki muúaùùaèÀt [İ68a] ve müfredÀt birbirinüñ èaynıdur, õÀt ile hem
ãıfÀt ile hem efèÀl ile. Pes namÀz muúÀbilinde rÀst ùutmaú gerek. Pes bu cihetden namÀz
müfredÀt ve muúaùùaèÀt muúÀbilinde rÀst ùutmaú gerek ve úılmaú gerek. Bu tevóìd ve bu
215

Kurân-ı Kerîm 2/43 : “Namazı kılın.”
laùìf : laùìfe M
217
namÀz aãlını : namÀz-ı aãlì İ
218
Kurân-ı Kerim 17/78 : “Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl; sabah vakti de
namaz kıl, zira sabah namazına melekler şahit olur.”
219
ola : olur M
220
muúÀbelesinde : muúÀbilinde M
221
ve : İ’de yok
222
müfredÀt : müfred
223
Kurân-ı Kerim 19/1-2 : “Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin kulu
Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.” - kulu Zekeriya'ya olan- kısmı metinde yazılmamıştır.
224
Kurân-ı Kerim 20/14 : “Beni anmak için namaz kıl.”
225
muúarrer ve muóaúúaúdur : muúarrerdür M
216
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èayniyyet[i] èayn-ı baãìretle idrÀk eyle ve daòi kitÀbet-i ilÀhìnüñ sÿreleri evvelindeki
muókemÀt ve muúaùùaèÀt ve müfredÀtı èayn-ı ( )كهيعصmüşÀhede eyleye ve daòi [M17a] bu
èayn ve bu èayniyyet Óaøret-i (’)كهيعصdur. Kendünüñ õÀt-ı muùlaúıyla terkìb-i istivÀsı üzerine
daòi ÚuréÀnuñ efrÀd[ı] ki ÚuréÀnuñ vasaùı ve nıãfı vÀkìè olmışdur ki: ()ربَي علي صراط مستقيم226
óükmiyle227 ôuhÿr eyledi ve mecmÿèını kendünüñ èaynı eyledi ki ()خير االمور اوسطها228
HidÀye: ve daòi şehìd-i ãıfat ki vasaùdadur. Mecmÿè-ı ümem ortasında Óaú teèÀlÀ
ümmet-i Muóammede vasaù didi. Bunda vech-i óikmet oldur ki óurÿf-ı muúaùùaèÀt ki
ÚuréÀnda gelür vasaùda vÀúiè olmışdur. Yaènì, iki terkìb ortasında vÀúiè olmışdur. Ol óurÿf-ı
muúaùùaèÀt sırrını bu ümmete bildürdi ve hem Kaèbe daòi vasaù-ı arøda vÀúiè olmışdur ki nÀf-ı
zemìndür. Ol Kaèbenüñ sırrını bu ümmet buldı ve hem òaùù-ı istivÀyı bu ümmet buldı. Bu
ümmet-i Muóammedüñ229 şehìd olduàınuñ sırrı budur: ( كذالك جعلنا كم ا َمته وسطا لتكونوا شهداء علي
)الناس و يكون الَرسول عليكم شهيدا230 ve daòi eger müşrik veyÀ231 muúallid bu tevóìde ve kelÀm-ı
ilÀhìye ìmÀn getürmese ki ( و يقول الذين كفروا الست مرسالً قل كفا بلله شهيداً و بيني و بينكم و من عنده علم
)الكتاب232 [İ68b] Óaøret-i ( )كهيعصçün vasaùdadur. (ً)شهيدا233 didügi bu maènÀ ola ki bu
èayniyyeti èayn-ı Óaú ile iôhÀr eyler ()قل كفا بلله شهيداً و بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب234 İmdi ey
ùÀlib, Óaú eger (’)كهيعصnuñ èaôameti ve celÀleti235 bu nevè ile ve bu ùarìú ile236 olmayaydı
Óaøret-i Emìrü’l-müéminìn [M17b] ü İmÀmü’l-müttaúìn èAli bin EbÀ ÙÀlib -kerremallÀhu
vechehu- nice buyururdı237: ()يا كهيعص اعوذ بك من كل الَذنوب التَي تهتك العصم انصرنا علي من ظلمنا238
İmdi ey239 ùÀlib-i èÀşıú! Bil240 bu nükte-i laùìfeyi ki Óaøret-i èAli -èaleyhi’s-selÀm-241
buyurmışdur. Bu cihetdendür ki kendü vücÿd-ı şerìfini kelÀm-ı ilÀhì bildi ve eyitdi ki: ( انا كالم
)هللا الناطق242 ZìrÀ ki anuñ vücÿdı ÚuréÀn-ı úadìmüñ müfredÀtına maôhar oldı. Pes ol müfredÀta
yol iletmiş ola, müttaúì oldı. BismillÀhirraómÀnirraóìm ()الم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدي للمتَقين243 Pes
ol müttaúìlerüñ imÀm ve pìş-vÀsı olmış ola. ZìrÀ ki Emìrü’l-müéminìn èAli -kerremallÀhu
vechehu- kendü èaãrında bildi ve eyitdi ki: ()انا كهيعص انا حم عسق244 ve daòi ()انا كالم هللا الناطق
didi. Pes müfredÀt-ı kelÀmullÀh[ı] kendü vücÿdında buldı, müttaúì oldı ve İmÀmü’l-müttaúìn
226

Kurân-ı Kerîm 11/56 : “Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır.”
óükmiyle : kelimeyle İ
228
hadis: “İşlerin hayırlısı vasat olanıdır.”
229
Muóammedüñ : Muóammed İ
230
Kurân-ı Kerim 2/143 : “Böylece sizi insanlara şahid ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet
kıldık. Peygamber de size şahid ve örnektir.”
231
veyÀ : yÀ M
232
Kurân-ı Kerim 12/43 : “İnkar edenler: «Sen peygamber değilsin» derler; de ki: «Benimle sizin aranızda şahit
olarak Allah ve Kitap'ı bilenler yeter.»”
233
“Şahit ol.”
234
Kurân-ı Kerim 12/43 : “«Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve Kitap'ı bilenler yeter.»”
235
èaôameti ve celÀleti : èaôametini ve celÀletini M
236
ile : birle İ
237
buyururdı : buyurdı M
238
“Ey kâf, hâ, yâ, ayn, sad’ı buyuran! Bütün günahlardan sana sığınırız, zulme karşı bize yardım et.”
239
ey : M’de yok
240
bil : bile M
241
èaleyhi’s-selÀm : M’de yok
242
“Ben Allah’ın sözlerini konuşurum.”
243
Kurân-ı Kerîm 2/2 : “Elif, lâm, mim. Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara
yol gösteren Kitap'tır.”
244
“Kâf, hâ, yâ, ayn, sad; bunlar benim rumuz harflerimdir.”
227
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oldı. Ey ùÀlib-i óaúÀyıú u daúÀyıú! ÙÀèat u èibÀdÀt-ı ilÀhì şerè-i Aómedìde ve dìn-i şerìf-i àayrı mensÿò-ı Muóammedìde iki èıyddur. Birisine èIyd-ı Fıùr dirler ki ol RamaøÀn Bayramıdur ve
birisine èIyd-ı Aêóiyye dirler, ol ÚurbÀn Bayramıdur. èIyd maènÀsı èavddendür245, yaènì,
ièÀde itmek maènÀsınadur. ZìrÀ ki [İ69a] ùÀèÀt u èibÀdÀt kelÀm-ı tÀmmÀt-ı ilÀhì
muúÀbilindedür. Çünki ùÀèÀt kelime ve kelÀm-ı ilÀhì muúÀbilinde tamÀmına irişdi. Yine ùÀèatı
başdan ùutmaú gerek. Bu iki bayramda [M18a] ùÀèÀt u èibÀdÀt tamÀm olur. Bu vech ile ki
bayram namÀzında on iki tekbìr itmek gerek. Şöyle ki yidi tekbìr evvelki rekèatda ve biş
tekbìr ikinci rekèatda itmek gerek. On iki tekbìr olur ve ùoúuz tekbìr evvelki òuùbede ve yidi
tekbìr ikinci òuùbede, bu iki òuùbenüñ tekbìrleri on altı tekbìr olur ve ol on iki namÀzuñ
tekbìrleriyle bìst ü heşt tekbìr olur ve daòi iki rekèat namÀz úılmaú gerek ve iki òuùbe oúumaú
gerek. İki namÀz ve iki òuùbe dört olur. Bìst ü heşt ile sì ve dü olur. Sì ve dü kelime-i úadìmì
àayr-ı meréì muúÀbilinde ki kelimÀt-ı tÀmdur ()علّم آدم االسماء كلّها246. Bu èıyduñ günlerinde
èibÀdÀt-ı kelimÀt-ı ilÀhì muúÀbilinde tamÀm oldı. Pes yine èibÀdÀt başdan ièÀde itmek gerek.
èIyduñ iştiúÀúı èavddendür247.
HidÀye: Cumèa güni daòi èıydü’l-müémìnìn ve óaccü’l-mesÀkìndür hem bu
cihetdendür ki bu cumèa güni ùÀèÀt u èibÀdÀt bu248 sì ve dü kelime-i ilÀhì muúÀbilinde tamÀm
olur249. Yine èibÀdÀt başdan ùutmaú gerek. Ol gün èıydü’l-mesÀkìn ola.
HidÀye: Ve daòi bil ki her yılda cumèa ve bayram bir günde ola, ol gün “èıydü’lekber” olur, dirler ve eger ÚurbÀn Bayramı cumèa güninde olsa ol güne “óaccü’l-ekber”250
dirler. Şol cihetden ki ictimÀè-ı èıydeyn olur. Pes girü úalan bayramlardan ekber ola.
HidÀye: Ve daòi bil ki cumèa günine “óaccü’l-mesÀkìn” niçün dirler. MeåelÀ óac ki
ùavÀf-ı òÀne-i Kaèbedür. Şol sebebden ötürüdür ki ol òÀne [İ69b] vech-i Ádem miåÀlidür ve
daòi Ádemüñ nuùúı miåÀlidür ki óaúìúatde Ádemdür [M18b] ve daòi Ádemüñ òilúat[i]
miåÀlidür ki anuñ vücÿdıdur. Ol miåÀl ùavÀf eylemek gerek ve cumèa, òilúat-i Ádem ol gün
olmışdur. Çünki óacdan maúãÿd òilúat-i Ádemdür. Bu cumèa güni daòi òilúat-i Ádem
günidür. ÙÀèÀt u èibÀdet òilúat-i Ádem muúÀbilinde ola ve óaúìúat-i Ádem kelÀmdur ki sì ve
dü’dür ki bu maènÀ ol günde tamÀm olur. Pes bu cihetden cumèa daòi óac ola. İmdi mesÀkìne
úayd olduàı251 niçündür ki “óaccü’l-mesÀkìn” didi. Şol cihetdendür ki rÿó-ı ilÀhì ()نقخت فيه
Ádeme bu cumèa güni gelmişdür ve sÀkin olmışdur. MesÀkìn cemè-i miskìndür. MurÀd
miskìnden, sükÿndandur. Şöyle ki Óaøret-i äÀóib-i Teévìl buyurmışdur ki: “Miskìn,
mübÀlaàadur sükÿndan. Yaènì, miskìn oldur ki anuñ sükÿnı ÒudÀ ile ola.” ÒudÀdan àayrı
kimseyle252 sÀkin olmamışdur.
HidÀye: Ve daòi ol kimse ki bu sükÿnuñ u miskìnüñ óaúìúatine irişmiş ola, cumèa
anlaruñ óaccıdur. Şöyle ki253 Óaøret-i Muóammedü’l-MuãùafÀ -èaleyhi efêalü’ã-ãalavÀt u

245

èavddendür : èavdenedür M
Kurân-ı Kerîm 2/31 : “Adem'e bütün isimleri öğretti.”
247
èavddendür : èavdendür M
248
bu : İ’de yok
249
olur : oldı M
250
óaccü’l-ekber : óacc-ı ekber M
251
olduàı : itdügi M
252
kimseyle : kimse İ
253
ki : İ’de yok
246
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ekmelü’t-taóiyyÀt- “istidèÀ-yı óaşr” ki eyitdi, anuñ gibi miskìnÀn zümresinden eyitdi ki: ( اللَه َم
)احيني مسكنا ً و امتني مسكنا َ و احشرني في زمرة المساكين يوم القيامته254
HidÀye: Çünki cumèa güni óaccü’l-mesÀkìn ola ve Muóammed -èaleyhi’s-selÀmbunuñ gibi miskìnlere ùÀlib ola ve Óaú teèÀlÀ anuñ duèÀsını úabÿl eyledi [M19a] ve ùalebini
yirine getürdi ve Muóammed-i äÀdıú -èaleyhi’s-selÀm- eyitdi ki cumèa sÀéir ümem ortasında
yoà idi. Óaú teèÀlÀ baña virdi ve daòi “Müéminlerüñ èıydıdur.” didi. ZìrÀ ki [İ70a] her kimse
ki bu óaúÀyıúa irişdi, ÒudÀnuñ dostı ve velìsi oldı. Çünki ÒudÀnuñ dostı oldı, aña òavf u óüzn
úalmadı, emìn oldı ()اال انَ اولياء هللا ال خوف عليهم و ال هم يخزنون255 Çünki emìn oldı ve müémin oldı.
Cumèa güni anuñ èıydı olur ki èıydü’l-müéminìn oldı ve daòi ehl-i ôÀhirüñ ve ehl-i maèÀşuñ
daòi ùarìúi böyle256 maèrÿf u meşhÿrdur ki cumèa güni elbetde şÀdlıú ve feraó ve neşÀù eyler
ve şÀdì şol vaútdur ki bir kişi taúlìdden ve şirkden òalÀã olmış ola ve taóúìúe ve tevóìde ve
maèrifete vÀãıl ola, ol zamÀn cumèa anuñ èıydı ola. Bu èıyd ki cumèa gün[i]dür. Óaøret-i
RisÀlet ve ümmetlerine maóãÿãdur kendüden ãoñra. ZìrÀ ki óadìåde buyurur ki: ( عيداً لك و االمتك
)من بعدك257 İmdi ey dervìş ve ùÀlib! Maèrifet-i nefs bil ki óadìåde şöyle vÀrid olmışdur ki ( من
)عرف نفسه فقد عرف ربَه258 Yaènì ki her kimse ki kendü nefsini bildi, ol kimse Rabbini bildi. İmdi
maèrifet-i Rab259 mevúÿfdur maèrifet-i nefse. Sen evvel nefsini bilmek gereksin. TÀ maèrifet-i
Rab saña óÀãıl ola.
HidÀye: Bil ki nefs insÀnuñ ôÀhiridür. DelÀéil-i úaùèì ile cümlesinden birisi budur ki
Óaøret-i RisÀlet -èaleyhi’s-selÀm- buyurur ki: ()نفسك مطئتك فارفق بها260 Yaènì, senüñ nefsüñ
senüñ mürekkebüñdür. Yaènì, ôÀhir-i vücÿd rÿóuñ mürekkebidür ve bir yirde daòi buyurur ki:
[M20b] ()لنفسك عليك حق فارفق بها261 Yaènì, senüñ nefsinüñ senüñ üzerüñde óaúúı vardur. Aña
şefúat ve yardım eyle, tÀ øaèìf [İ71a] olmaya ve senden girü úalmaya ve daòi ol ãıfÀt ki nefs
bÀbında söylemişdür262 ki: Yimekden, içmekden dürlü dürlü efèÀl-i õamìmeden ve óamìdeden
vücÿd-ı insÀnuñ ôÀhirindedür. Pes nefs, ôÀhir-i vücÿd-ı insÀn ola ve daòi bil ki Rab
besleyiciye dirler, anaya, ataya daòi dirler. Bu cihetdendür ki: (ً)و قل رب الحما كما ربَياني صغيرا263
Ehl-i taãavvuf daòi ve baèøı èulemÀ-yı ôÀhirden bunuñ üzerine dirler ki: “Cemìè-i eşyÀyı
perveriş eyleyici esmÀ-yı óüsnÀdur.” Miål-i ÚÀbıø ve BÀsıù ve FettÀó ve RezzÀú. Bir daòi
esmÀnuñ emåÀli her şey ki vardur, cemìè-i mevcÿdÀtdan bu esmÀ-yı óüsnÀnuñ bir isminüñ
maôharı vÀúiè olmışdur. Pes ism-i Rab ol maôharı perveriş idicidür ve daòi muúarrerdür264 ve
muóaúúaúdur ki bu esmÀnuñ aãlı ve óaúìúati sì ve dü kelime-i ezelì, ebedì, ilÀhì, úadìm, àayr-ı
meréìdür ki ve ol sì ve dü esmÀñuñ ãÿreti budur: ( اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم ا
 ) ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ال ى پ چ ژ گPes cemìè-i esmÀ-yı
óüsnÀ bu sì ve dü kelime-i müfredden mürekkebdür [M20a] ve hem bunuñ ile úÀéimdür.
Şöyle ki eger bir óarf bu sì ve dü kelimeden ki esmÀ-yı óüsnÀdur, taòayyül ile yÀ taãavvur ile
254

“Allah’ım, beni miskin olark yaşat ve miskin olarak öldür; kıyamette miskinler zümresiyle haşr eyle.”
Kurân-ı Kerîm 10/62 : “İyi bilin ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.”
256
ùarìúi böyle : ùarìúi ile M
257
“Bayram senin için ve senden sonra ümmetin için.”
258
“Nefsini bilen Rabb’ini bilir.”
259
Rabb : Rabbì M
260
“Nefsin sana itaat ettiği zaman, onunla dost ol.”
261
“Nefsin senin üzerinde hak sahibidir.”
262
söylemişdür : şöyle buyurmışdur M
263
“De ki: «Onlar sana küçükken nasıl merhamet ettilerse sen de onlara büyüyünce öyle merhamet et.»”
264
muúarrerdür : muúarrer M
255
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ùaşra çıúarsañ taóúìúdür ki esmÀya vücÿd úalmaz ve úÀbiliyyet ve maúãÿd andan fevt ola.
Netìce budur ki Rabb-i mevcÿdÀt bu sì ve dü kelimedür. Bu cihetden ki eşyÀnuñ Rabbi
esmÀdur. Óaúìúat-i esmÀ otuz iki kelimedür. Pes lÀzım gelür ki Rab bu sì ve dü kelime ola.
Pes maèrifet-i nefs ki vücÿd-ı insÀndur265. Şöyle ki ùÀlib-i èÀrif, kendü vücÿdına ve óaúìúatine
[İ71b] vÀúıf ve muùùaliè ola ve daòi bil ki266, eşyÀnuñ vücÿdı sì ve dü kelimede münúasım ve
münóaãırdur. Şöyle ki insÀnuñ vech[i] cemìè-i aèøÀsından görklüdür. sì ve dü kelime267
úısmetinde münúasımdur. Bu tertìb üzerine ki çün insÀn baùn-ı ÓavvÀdan ùaşra gele, yidi
kitÀbet-i aãl-ı ÒudÀyı kendü vechinde mektÿb ve mesùÿr ùuta gelür: dört kirpik, iki úaş, bir
ãaç. Çünki óadd-i bulÿàiyyete irişdi, yidi kitÀbet daòi vechinde peydÀ268 olur. İki burun içinde
iki òaùù, iki èÀrıøda iki òaùù, şÀribde iki òaùù ve bir daòi èanfaúada bu yidi kitÀbet ol yidi
kitÀbet-i ümmì-i aãlì ile ki sevÀddur, on dört kitÀbet olur. Bu on dört kitÀbet on dört maóallde
vÀúiè olmışdur. bìst ü heşt olur. ()نور علي نور يهدي هللا لنوره من يشاء269 Çün òaùù-ı istivÀ ile giçesin
ki (صراط مستقيم
)انَ ربَي علي270 sì ve dü òaùù ôÀhir olur. Şöyle ki baş òaùù[ı] birdür, òaùù-ı istivÀ ile
ٍ
iki olur. İki daòi maóalli, dört olur. Bìst ü heşt ile cemè idesin, sì ve dü olur. Sì ve dü kelime-i
ilÀhì, ezelì, ebedì, àayr-ı meréì ki [M20b] cemìè-i mevcÿdÀtuñ Rabbidür ve cemìè-i vücÿd-ı
insÀn elinde ve ayaàında ve cemìè-i aèøÀsı bu úısmet üzerinedür. Pes vaútÀ ki èÀrif kendü
nefsini bu ùarìk ve bu taúsìm üzerine bilse ve görse ve müşÀhede itse kendü Rabbinüñ
maèrifetin óÀsıl itmiş ola. Bu sì ve dü kelimedür mürebbì olan ve cemìè-i mevcÿdÀtı ìcÀd u
ièdÀm iden sì ve dü kelimedür ve cemìè-i eşyÀnuñ ôÀhirinde ve bÀùınında muóìù ve mutaãarrıf
olan bu sì ve dü [İ71b] kelimedür. Daòi ol kelÀm ki Óaøret-i Emìrü’l-Müéminìn èAli kerremallÀhu vechehu- buyurmışdur ki: ()انا كالم هللا الناطق271 Bu maènÀ üzerinedür. Bundan
àayrı degildür ve bundan àayrı olmaàa yaramaz. Eger şöyle ki muèÀrıø ve müddeèì müsellem
ùutmasa, bu sì ve dü kelime-i ilÀhìden àayrı ôÀhirde ve bÀùında bir nesne daòi göstermek
gerekdür ki teveccüh aña ola. Bundan ièrÀø olına. Şöyle ki èArş-nÀme-i İlÀhìde272 äÀóib-i
Teévìl -èazze faøluhu- buyurmışdur: Beyt:
Ger be-yÀbì àayr ez-ìn sì vü dü şeyé
Be-güõer ez-ìn rÿy-ı òodrÀ kün bÿy273
Çün mümkin degildür sì ve dü kelimeden àayrı nesne olmaú. Pes vücÿd olmaya. Pes
anuñ óaúìúati üzerine vÀúıf ve muùùaliè olmaú gerek ve cemìè-i mevcÿdÀtı ol sì ve dü
kelimenüñ maôharı görmek gerekdür ve daòi ol ebyÀt ki Óaøret-i Emìrü’l-Müéminìn èAli kerremallÀhu vechehu- buyurumışdur, úÀluhu:
اتزعم آنك ج ًز صغير
ففيك انطوي العالم الكبر
265

insÀndur : insÀniyyedür M
bil ki : bilüñ M
267
kelime : kelimeye M
268
peydÀ : ôÀhir M
269
Kurân-ı Kerîm 24/35 : “Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur.”
270
Kurân-ı Kerîm 11/56 : “Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır.”
271
“Ben Allah’ın sözlerini konuşurum.”
272
ilÀhìde : ilÀhì İ
273
Eğer bu otuz ikiden başka bir şey bulursan, umudunu yitirme; kendi yüzünü görerek onlara itibar etme.
266
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فانت الكتاب المبين ال َذي
با حرفه يظهر المضر
فما حاجةً لك من خارج
ففكرك فيك و ما تسطَر

274

Yaènì, sen ki zuèm u taãavvur idersin ki sen275 cüzé ve küçüksin. Böyle [M21a]
degildür. Bil ki èÀlem-i ekber sende276 pìçìde olmışdur. ÔÀhirde èÀlem-i eflÀk ve semÀvÀtdur.
Şöyle ki kelÀm-ı ilÀhì buña277 ùanıúdur: ()سزهيم آياتنا في اآلفاق و في النفسهم حتي يتبين لهم انَه الحق278
Yaènì, tìz ola ki ben ki ÒudÀyam, gösterevüz bunlara kendü ÀyÀtumuzı ÀfÀúda kim, èibÀretdür
semÀvÀtdan ve arødan ve daòi benì Ádemüñ [İ72a] nefslerinde tÀ rÿşen ola bunlara ki ol ÀyÀtı279 Óaúdur. Bir sÿrede daòi buyurmışdur: ( اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق و اجل مس َمي و انَ كثيراً من النًاس
)بلقاء ربَهم لكافرون280 Yaènì, tefekkür eylemezler kendü nefslerindeki Óaú teèÀlÀ semÀvÀt u arøı
ve daòi281 ol ki bunlaruñ ortasındadur. Bunları Óaú teèÀlÀ yaratmadı. İllÀ Óaú ile yaratdı ve
daòi vaède-i muèayyen eyledi. LÀkin benì Ádemüñ282 çoàı kendü ÒudÀsınuñ liúÀsına
kÀfirlerdür. Pes óÀãıl-ı kelÀm budur ki her kimse ki bu şuhÿda irişmedi ve her ne kim ÀfÀúda
maósÿsdur, mecmÿèı283 kendü nefsindedür, müşÀhede itmedi ()بلقاء ربَهم لكافرون284 oldı. ( و انت
)الكتاب المبين ال َذي با حرفه يظهر المضر285 MaènÀsı: KitÀb-ı Mübìn anuñ gibi KitÀb-ı Mübìn ki anuñ
óarfleriyle286 bile cemìè-i pinhÀnlar ôÀhir olur. Yaènì, bu tertìb ve bu taúdìr üzerine ki287 õikr
olındı ve geçdi, kendü vücÿdını İmÀm úavli ile, kelimeyi ve kitÀb[ı] 288 bile ve oúuya ki emr-i
İlÀhi böyledür ki ()اقراء كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا289 İúrÀ emrdür. [M21b] Yaènì, oúı kendü
kitÀbuñı. Yiter senüñ nefsüñe úıyÀmet güninde senüñ üzerine óesÀb cihetinden ki ( حاسبوا انفسكم
)قبل ان تحسبوا290 Yaènì, bìst ü heşt ve sì ve dü’yi óesÀb ide ki bìst ü heşt ve sì ve dü kelime-i
kelÀm-ı291 ilÀhì, ezelì, ebedì, àayr-ı meréì ki õÀt-ı Óaøret-i AóÀdiyyetüñ ãıfÀt-ı úadìmidür292.
Şöyle ki: Óaøret-i äÀóib-i Teévìl -èazze faøluhu293- èArş-nÀme-i İlÀhìde buyurmışdur294:
274

“Sen kendini küçük bir şey mi sanırsın? Âlem-i Kübrâ sendedir. Sen gizemleri beyan eden bir kitapsın.
Öyleyse vücudunun ihtiyacı nedir? İçindeki sır nedir? Dışındaki zahir nedir?”
275
sen : M’de yok
276
ekber sende : ekbersin M
277
buña : baña İ
278
“Sizin nefsinizde Allah’ın gökteki ve yerdeki ayetlerinin hak olduğu bilinir.”
279
ÀyÀt-ı : Àyet-i
280
Kurân-ı Kerîm 30/8 : “Kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, gerçek olarak
ve belirli bir süre için yarattığını düşünmezler mi? Doğrusu insanların çoğu, Rablerine kavuşacaklarını inkar
ederler.”
281
daòi : İ’de yok
282
Ádemüñ : Ádem M
283
mecmÿèı : mecmÿèını M
284
Kurân-ı Kerîm 30/8 : “Rablerine kavuşacaklarını inkar ederler.”
285
“Sen öyle bir kitapsın ki harflerinle gizli şeyleri ortaya çıkarırsın.”
286
óarfleriyle : óarfiyle M
287
ki : İ’de yok
288
kelimeyi ve kitÀb[ı] : kelime-i kitÀb İ
289
Kurân-ı Kerîm 17/14 : “Kitabını oku, bugün, hesap görücü olarak sen kendine yetersin.”
290
“Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz.”
291
kelÀm-ı : İ’de yok
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Sì vü dü bÀşed ãıfÀt-ı KibriyÀ
Tÿ zi-sì ve dü ne-mì bÀşì cüdÀ
Der-vücÿd-ı òˇìşten mi-kün naôar
ÒˇìştenrÀ sì ve dü bìn ser-be-ser
[İ72b] Muùùaãıl bÀ-õÀt-ı YezdÀnì şüde
Keşf ìn ez-pìş SübóÀnì şüde
Müdrik-i sì vü düeş sì vü dü bÿd
ÕÀt-ı ÓaúrÀ èaşú-bÀzì bÀ-tÿ bÿd295
()فسوف ياتي هللا بقوم يجهَم و يحبَونه296 Yaènì, tìz ola ki Óaú teèÀlÀ getüre bir ùÀéifeyi297 dost
ùuta. Óaú teèÀlÀ anları, anlar daòi dost ùutalar Óaú teèÀlÀyı298. İmdi çoú299 saèy gerekdür ki
ùÀlib-i sÀlik ki şÀyed kendüyi bu ùÀéifenüñ òuddÀmı300 silkine dÀòil eyleye ve daòi Óaú teèÀlÀ
Óaøretinüñ cümle maóbÿblarından ve muóiblerinden ola ve kendüyi sì ve dü kelime-i ilÀhì,
ezelì, ebedìnüñ èaynı bile ve daòi301 müşÀhede eyleye ve daòi ÒudÀnuñ èaşú-ı óaúìúat[in]de
fÀnì ola, bÀúì kelime ile bÀúì ola. ÚÀlü’n-nebì -èaleyhi’s-selÀm-: ( من ذكرني احببَني و من احببَني
)عشقني و من عشقني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته قاتاديته302 Óaøret-i303 Óaú teèÀlÀ ve teúaddes bìvÀsıùa Muóammed -èaleyhi’s-selÀm-’a buyurur ki: Her kişi ki beni õikr ide ve304 beni dost ùuta
ve her [M22a] kimse ki baña èÀşıú ola, ben daòi aña èÀşıú olam ve her kimse ki305 ben aña
èÀşıú olam, anı úatl idem ve anuñ úan bahÀsı ben olam. Şöyle ki Óaøret-i äÀóib-i Teévìl -èazze
faøluhu ve celletü kelimetuhu- buyurmışdur:
Beyt
èÁşıú-ı vech-i ÒudÀ [õÀt-ı] ÒudÀst
292

úadìmidür : úadìmdür M
èazze faøluhu : İ’de yok
294
buyurmışdur : İ’de yok
295
O Ulu Allah’ın sıfatı otuz iki oldu, sen de otuz ikiden ayrı olma.
Kendi vücuduna bir bak, kendini baştan başa otuz ikiden ibaret görürsün.
Her şey Allah’ın zatı ile vâki olur, bunu önce Allah keşfeder.
Otuz ikiyi idrak eden otuz iki oldu, Allah’ın zatı seninle aşk oyunu oynadı.
296
“Allah yakında bir kavim getirir. Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever.”
297
ùÀéifeyi : ùÀéife ki M
298
dost ùutalar Óaú TeèÀlÀyı : Óaú TeèÀlÀyı dost ùutalar M
299
İmdi çoú : Pes çoú çoú M
300
òuddÀmı : òuddÀm M
301
daòi : M’de yok
302
“Beni zikreden beni sever, beni seven bana âşık olur, bana âşık olana ben âşık olurum; ben âşık olduğum
kimsenin nefsini öldürürüm.”
303
Óaøret-i : M’de yok
304
ve : İ’de yok
305
ki : İ’de yok
293
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èÁşıúì ey yÀr ùavr-ı kibriyÀst
Ez-berÀy-ı Àn ÒudÀ gÿyed ÒudÀ
Her ki èÀşıú mì-şeved rÿy-ı ÒudÀ
èAşú-bÀzì bÀ-cemÀl-i men küned
Terk-i nÀm u mülk ü mÀl-i men küned
Men şevem èÀşıú be-vech-i ÿ nüòüst
Z’Àn neveştem sì ve dü òaùùeş dürüst
[İ73a] Der-ezÀ-yı sì ve dü nuùú-ı òodeş
Án ki Aómed-i õü-òayr dÀd Aómedeş
Baèd ez-Àneş men be-küşten mì-dihem
Ez-vücÿd-ı òˇìşten vÀmì dehem
Baèd ez-Àn men òÿnìhÀ-yı ÿ şevem
ß zi-cÀ şüd men be-cÀ-yı ÿ şevem
Çün tüvÀned bÿd ey ùÀlib-i bed-bìn
Menzilì der-rÀh-ı bÀlÀ-ter ez-ìn
èÁşıú ender-rÿy-ı maèşÿúeş nigÀh
Kerd óayrÀn geşt ez-òaùù-ı İlÀh
èAşú-bÀzì kerd bÀ-sì ve dü òaù
Óaú teèÀlÀ kerd ìn peyrÀ àalaù
Çün ki èÀşıú nìk òaùù-ı vech dìd
DÀmen ez-pÀyeş ez-Óaú der-keşìd
Dìd èÀşıú sì ve dü ber-sì ve dü
Küllì şeyéin hÀlik illÀ vech-i ÿ
Hestì vü pindÀr-ı èÀşıú şüd tamÀm
Küşte şüd der-èaşú-ı Óaú úÀéim-makÀm306
306

Allah’ın vechinin âşığı yine Allah’tır. Ey sevgili, âşık olmak ulu bir davranıştır.
O nedenle Allah dedi ki: Her kim ki Allah’ın yüzüne âşık olursa;
Benim cemâlimi severse, mal ve mülkü, şan ve şöhreti terk eder.
Onun yüzüne önce ben âşık oldum, bu nedenle dosdoğru otuz iki hattı yazdım.
Otuz ikinin sıralamasında hayırlı Ahmed’in kendine seslenişi vardır.
Nihayet, ben sana ödünç verdiğim bedene ölüm veririm.
Sonra onun katili olurum, böylece o benim yerime geçer, ben de onun yerine geçerim.
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() و ت ّمت كلمة ربّك صد قاًوعدال ال مب ّدل لكلماته و هوالسّميع العليم307
ّ )و308
(ان الفضل بيد هللا يؤتيه من يشأ وهللا ذوالفضل العظيم
Temmet risÀle-i HidÀyetnÀme-i ilÀhì309
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Ey karamsar âşık! Yolun üzerinde bundan daha yüksek bir mertebe olabilir mi?
Âşık, sevdiğinin yüzüne baktı ve Allah’ın hatlarına hayran kaldı.
Otuz iki hatta âşık oldu. Allah Teâlâ bu işaretleri yanıltıcı olarak koydu.
Âşık yüzdeki hatları iyice gördü ve Allah’ın yardımıyla ayağına dolanan etekten kurtuldu.
Âşık, otuz ikiyi otuz iki üzerinde gördü, böylece onun yüzü dışındaki her şeyin helâk olduğunu anladı.
Âşığın varlığı ve kibri Allah aşkı ile tamamen yok oldu.
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Kurân- Kerîm 6/115 : “Rabbinin sözü, doğruluk ve adaletle tamamlandı. O'nun sözlerini değiştirebilecek
yoktur. O, işitir ve bilir.”
308
Kurân-ı Kerîm 62/4 : “Bu, Allah'ın dilediğine verdiği lûtfudur. Allah, büyük lûtuf sahibidir.”
309
bu ibare İ’de yok.
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