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“Akıl ve istidlâl sahibi, kendi fikrinin bir ürünü olarak ‘işte bu görüş gerçektir, doğrudur’ diye 

bir sonuca ulaşabilir. O görüş kendi zihninin, kendi aklının bir çıkarımı, kendi fikrinin bir ürünü 
olduğu için, ona yönelik sevgisi güçlenir. Bazen bu sevgi o kadar güçlenir ki, o görüşün doğruluğu 
veya yanlışlığı üzerinde düşünmesine dahi engel olur. Hatta bu sevgi o dereceye ulaşır ki, o du-
rumun yanlışlığını gösteren bir delil duyduğunda onu anlamaz, o delilin niteliğine vakıf olmaz, 
üzerinde durmaz. Aynen ‘Bir şeyi sevmen (seni) kör ve sağır eder’ denildiği gibi…” (Fahruddîn 
er-Râzî, el-Metâlibü’l-‘Âliye, c. 9, s. 38-39) 

 
“Meşhur Molla Abdu’r-Rahman Camî, Mevlânâ için ‘Nist peyğember veli dared kitap” (O 

peygamber değil, ama kitabı var) dedikten sonra şöyle demektedir: ‘Mevlânâ’nın manevî Mes-
nevî’si Pehlevî (Deri Farsçası) dilince Kur’an’dır.’ Molla Camî’nin bu sözüne cevap olarak bir 
şair ]Mikâil Bayram[ şöyle demiştir: ‘Kail-i in kavl hest ez eblehan – Nist ezin eblehteri ender 
cihan’ Bu sözü diyen ebleh biridir. Ondan daha ebleh biri dünyada bulunmaz.’” (Mikâil Bayram, 
Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 112-113) 

“Soru: ‘Ebleh ne demek?’ Bayram: ‘Geri zekâlı.’” (“Timur’un Celaleddin Rumi’nin mezarını 
yıkma isteği”, https://www.youtube.com/watch?v=hZ8P8heOo7o, zaman: 04:34-04:36 (Erişim: 
19.11.2019)) 

 
“Bir şairdir ki o âlîcenâb (Mevlânâ),  peygamber değildir fakat kitap sahibidir.” (Muhammed 

İkbal, Mey-i Bâkî, s. 266)  
“O Pir ki, Pehlevî (Deri Farsçası) dili ile Kur’an yazmıştı.” (M. İkbal, Esrâr-ı Hôdî, s. 8) 

 

  
(Tahir Olgun, “Hazreti Mevlânaya iftira hakkında”, 

Sebilürreşad, Cilt II, S. 27, s. 30) 
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Ahi Evren, uzun adıyla Ebu’l-Hakâık 
Nâsıruddîn/Nasîruddîn/Nasruddîn Mah-
mud b. Ahmed el-Hôyî’dir. 

Tarihte yanlış yazımlar hariç, hem Nâsı-
ruddîn, hem Nasîruddîn, hem de Nasruddîn 
diye anılan hiç kimse yoktur. Ahi Evran ise 
Nâsıruddîn Mahmud diye anılır. 

 Ahi Evren’in 25 kadar eseri vardır. Ahi Evran’ın herhangi bir eser yazdığına 
dair hiçbir tarihi kayıt yoktur. 

el-Menâhicü’s-Seyfiyye Ahi Evren’indir. 
Nasîruddîn Mahmud b. Ahmed el-Hûyî’nin-
dir, bu kişinin Ahi Evran olduğu ispat edil-
miş değildir. 

Metâli‘u’l-Îmân Ahi Evren’indir. Sadruddîn el-Konevî’nindir. 
Tebsıratü’l-Mübtedî … Ahi Evren’indir. Sadruddîn el-Konevî’nindir. 
Letâif-i Gıyâsiyye Ahi Evren’indir. Fahruddîn er-Râzî’nindir. 
Letâifü’l-Hikme Ahi Evren’indir. Sirâcüddîn el-Urmevî’nindir. 

Âgâz u Encâm Ahi Evren’indir. 
Konevî’nin Tebsıratü’l-Mübtedî’si ve Ah-
med el-Gazâlî’nin ‘Ayniyye’sinden derlen-
miştir. Derleyeni meçhuldür. 

Mi‘râc-nâme 
İbn Sînâ’nındır, Fahruddîn er-Râzî 
Farsça’ya çevirmiş, Ahi Evren kısa bir 
sunuş yazmıştır. 

İbn Sînâ’nın Farsça telif eseridir, çeviri de-
ğildir, önsözü de İbn Sînâ’ya aittir. 

Mürşidü’l-Kifâye İbn Sînâ’ya ait olup Ahi Evren tarafından 
Farsça’ya çevirilmiştir. 

Son faslı hariç olmak üzere İbn Sînâ’nın 
Mi‘râc-nâme adlı Farsça eseriden ibarettir. 

Tercüme-i en-Nefsü’n-
Nâtıka 

Ahi Evren, İbn-i Sinâ’nın en-Nefsü’n-
Nâtıka eserini Farsça’ya çevirmiştir. 

İbn Sînâ, Risâle fi’l-Me‘âd diye de anılan 
en-Nefsü’n-Nâtıka adlı Arapça eserini ken-
disi Farsça’ya çevirmiştir. 

Yezdân-şinâht Ahi Evren’indir. Şihâbüddîn Yahya es-Sühreverdî’nindir. 

Tercüme-i el-Elvâhu’l-
‘İmâdiyye 

Ahi Evren, Sühreverdî’nin el-Elvâhu’l-
‘İmâdiyye’sini Farsça’ya çevirmiştir.. 

Sühreverdî Arapça yazdığı el-Elvâhu’l-
‘İmâdiyye’sini daha sonra Farsça’ya çevir-
miştir. 

Tercüme-i Kitâbü’l-
Hamsîn 

Ahi Evren Fahruddîn er-Râzî’nin Arapça 
eserini Farsça’ya çevirmiştir. 

Kitâbü’l-Hamsîn Râzî tarafından Farsça te-
lif edilmiş, sonra başkaları tarafından 
Arapça’ya çevirilmiştir. 

Medh-i Fakr u Zemm-i 
Dünyâ 

Suhreverdî el-Maktûl’ün Vasiyye’sinin 
Ahi Evren tarafından yapılan Farsça çevi-
risidir. 

Şihâbüddîn Ömer es-Sühreverdî’nin farklı 
adlarla anılan Arapça risâlesinin meçhul biri 
tarafından Farsça’ya çevirisidir. 

Mükâtebât 
Sadruddîn el-Konevî ile Ahi Evren ara-
sında gerçekleşen mektuplaşmalardır ve 
sayısı 30 kadardır. 

Konevî ile müridi Nâsıruddîn arasında 2 
adet, Konevî ile Nasîruddîn et-Tûsî arasında 
3 adet olmak üzere toplam 5 adet mektuptan 
ibarettir. 

Tercüme-i et-Tevec-
cühü’l-Etemm 

Ahi Evren, Konevî’nin isteği üzerine ba-
şına uzunca bir önsöz ekleyerek 
Farsça’ya çevirmiştir. 

Konevî’nin isteği üzerine değil, Arapça’yı 
pek bilmeyen mürid ve ilgililer için meçhul 
birisi tarafından Farsça’ya çevirilmiştir. 

Tercüme-i Miftâhu’l-
Gayb 

Ahi Evren, Konevî’nin isteği üzerine 
onun eserini Farsça’ya çevirmiştir. 

Ahmed b. Atâullah el-Kırımî, Fâtih Sultan 
Mehmed’in isteği üzerine Konevî’nin ese-
rini Farsça’ya çevirmiştir. 

Tuhfetü’ş-Şekûr 
Tâcüddîn el-Kâşî için Ahi Evren’in yaz-
dığı Farsça felsefî eserdir. Nüshasına 
rastlanmamıştır. 

Sadruddîn el-Konevî’nin münâcaatlarını 
içeren Arapça eserdir. Günümüze ulaşan 10 
nüshasından birisi Konevî’nin hattıyladır. 

‘Ulûm-i Hakîkî Ahi Evren’indir. Nüshasına rastlanmadı. Gerçekte kitap adı olarak anılmamıştır. 
‘İlmü’t-Teşrîh Ahi Evren’indir. Nüshasına rastlanmadı. Gerçekte kitap adı olarak anılmamıştır. 
Kitâbü’l-Efâ‘î Ahi Evren’indir. Nüshasına rastlanmadı. Gerçekte kitap adı olarak anılmamıştır. 
Musâri‘u’l-Musâri‘ Ahi Evren’indir. Nasîruddîn et-Tûsî’nindir. 
Ahlâk-ı Nâsîrî Ahi Evren’indir. Nasîruddîn et-Tûsî’nindir. 
Evsâfü’l-Eşrâf Ahi Evren’indir. Nasîruddîn et-Tûsî’nindir. 
Tecrîdü’l-Kelâm Ahi Evren’indir. Nasîruddîn et-Tûsî’nindir. 
Cevâhir-nâme Ahi Evren’indir. Nasîruddîn et-Tûsî’nindir. 
Goşâyiş-nâme Ahi Evren’indir. Şemsüddîn Muhammed el-Kîşî’nindir. 
Risâle-i ‘Arş(iyye) Ahi Evren’indir. Sadruddîn el-Konevî’nindir. 
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ÖNSÖZ 
Tarihi kaynaklara, yazma halde bulunan eserlere ulaşarak, birincil kaynaklardan araştırma yapmak 

birçok bilim dalında, özellikle de o bilim dallarının tarihleri bağlamında kaçınılmazdır. İslam kültür 
ve yazınıyla bir şekilde ilgili bulunan bütün dallarda ve tabi ki tasavvuf ve tarihi alanında bu zorun-
luluk kendisini daha çok hissettirir. Bu kaynaklar üzerindeki araştırmalar sayesinde ortaya çıkarılan 
bulgular, belgeler ve sonuçlar, tekrar tekrar değerlendirilmeyi gerektirebilir. Böylece ilgili bilim dalı 
hem gelişir, hem bilgilerini günceller, hem de yeni bilgilere ulaşmanın eşliğinde eksiklerini giderme, 
varsa yanlışlarını düzeltme fırsatı yakalar.  

Genelde İslâm tarihi, özelde Selçuklu ve tasavvuf tarihi içerisinde hiç de azımsanmayacak roller 
üstlenmiş olan Mevlânâ, Sadruddîn el-Konevî, Ahi Evran gibi şahsiyetler hakkında yapılan araştır-
malar özellikle Türkiyemizde her zaman rağbet görmüş ve birçoğu takdirle karşılanmıştır. Bu kabil-
den olmak üzere Anadolu Selçukluları dönemi ve hassaten Ahi Evran ve Ahilik hakkında yaptığı 
araştırmalarıyla tanınan Mikâil Bayram, neredeyse ömrünün yarım asırlık bir kısmını bu uğurda sar-
fetmesi göz önünde tutulduğunda aynı takdire muhatap olmaktan uzak değildir. 

Bu takdirle birlikte, Tarih biliminin yöntemlerini de pratiğini de bilen ve anlatan Bayram’ın, bazı 
çalışmalarında bunların gereğini yerine getirmediği görülmektedir. Ahi Evran ve Ahilik araştırmala-
rıyla ilgili eserlerinde daha çok fark edilen bu durum, onun birincil kaynaklar üzerinden kasıtlı veya 
kasıtsız yaptığı bazı çıkarımların tespiti sonucunda somut örneklere kavuşmaktadır. 

Herşeyden önce bir tarihçinin, tarihten günümüze ulaşan yazılı kaynaklara, belgelere dayanarak 
belirli bir dönemin çeşitli yönlerden aydınlatılması bağlamında gösterdiği çabaların, dayandığı kay-
nakları yanlış okuma ve değerlendirmesi sonucunda tarihi hatalara ve ne yazık ki, tahrif ve iftiralara 
dönüşmesi üzüntü vericidir. Daha üzüntü verici olanı ise, alanla ilgili bilim insanlarının bu hataların 
düzeltilmesi, bu tahriflerin belirlenip açıklanması yönünde, aynı kaynaklara inerek çalışma yapma-
maları ve adeta sessiz kalmalarıdır. 

Bunların da ötesinde, günümüzde Bayram’ın Ahi Evran ve Ahilik ile ilgili ortaya attığı tezler, 
ulaştığı sonuçlar, bu konularla ilgili söz söylemek durumunda olan hemen her alanda birçok kişi ta-
rafından aynen iktibas edilmekte, referans gösterilmekte ve ispatlanmış kesin bilgiler olarak görül-
mektedir. Ahi Evran’ın hayatı ve eserleri söz konusu edildiğinde Bayram’ın bilim camiasına ve top-
luma sunduğu veriler neredeyse tereddütsüz şekilde tekrarlanmaktadır. Onun bu konuları işlerken 
doğrudan veya dolaylı olarak Şems-i Tebrîzî, Mevlânâ, Konevî gibi sûfîlerin yaşadığı Anadolu Sel-
çukluları döneminin tasavvuf tarihini yakından ilgilendiren bazı konularında dile getirdiği birtakım 
söylemler hakkında da aynı husus geçerlidir. 

Bu çalışmada Anadolu Selçukluları son döneminin daha aydınlatılması, o dönemde yaşadığı iddia 
edilen Ahi Evran ve eserleri hakkında yeni bilgilerin keşfedilmesi adına yapılan yanlışların ve tahrif-
lerin tashih edilmesi, yanlı ve yanıltmaya yönelik bilgilendirmelerin, atılan iftiraların cevabı mahiye-
tinde Bayram’ın büyük çoğunluğu yazma eserlere dayanan kırk yıllık çalışmasının ürünlerini, çoğu 
kez yazma eserlere tekrar müracaat ederek irdelemeye çalıştık. Bayram’ın ulaştığı sonuçlarla aynı 
malzemeden bizim ulaştığımız sonuçlar arasında hayret verici farklılıklar olduğunu görünce, konuya 
ilgi duyanlarla bunları paylaşmak istedik. 

Daha önceki bir çalışmamızda (Ahi Evran Kitap Yazdı Mı?, Adana 2011) yer almayan ve son 
yıllarda internet üzerinden erişime açılan yurtiçi, yurtdışı yazma eser kütüphanelerinden istifadeyle 
elde edilen çok sayıda belge ve bilgilerle bu çalışmamızda işlenen konuların daha detaylı ve doyurucu 
mahiyet kazandığını düşünüyoruz. 

Baştan şunu hatırlatalım: İlgili konularda Bayram’ın çalışmalarını incelerken, yapılan bazı atıfların 
karşılığını bulamadık. Karşılığını bulduklarımız da çoğu kez yanlış, yanlı ve kasıtlı okumaların kur-
banı olmuştu. Bir kısım atıflarda sadece tek taraflı kaynaklar kullanılmıştı. Alıntı ve çevirilerde de 



6

6 
 

durum pek faklı değildi. Yazılı kaynaklara, özellikle de yazma eserlere ve belgelere dayalı çalışma-
larda yapılan atıf ve alıntıların tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini Bayram’ın çalışmalarını 
incelerken daha iyi anladık.  

Bayram’ın yaptığı gibi sadece atıf ve çeviri alıntı yapmakla yetinip, ilgilenenler ilgili kaynağa, 
Türkçe, Arapça veya Farsça matbu ve yazma eserlere baksınlar demedik. Okurların kontrol edebil-
mesi ve karşılaştırma yapabilmesi amacıyla eserlerin ilgili metinlerini ya görselleriyle ya da yazıya 
dökerek çalışmamızda sunduk, sunma ihtiyacını hissettik. Bu metinlerin, metin parçalarının sadece 
bir kısmını önemine binaen dilimize çevirileriyle aktardık. Hepsini çevirileri eşliğinde sunmaya kalk-
saydık zaten hacimli olan eserimizin hacmi daha da artacaktı. Esasen hitap ettiğimiz okur kesimin ilk 
halkasını, Arapça ve Farsça metinleri okuyabilen akademik kesim olarak, ikinci halkasını bu iki dil-
den birini bilip diğerini hiç olmazsa bir bilene sorup anlayabilen veya sözlük yardımıyla çözebilen, 
bu sayede kontrol ve karşılaştırma yapabilen kesim olarak düşündüğümüzü belirtmeliyiz. 

Bayram’ın eserlerinden yaptığımız çok sayıdaki alıntıyı italik karakterde, varsa dipnotlarını alıntı 
metinde parantez içerisinde, imlâ ve dizgi hatalarına varıncaya dek olduğu gibi yansıttık. Dolayısıyla 
bu çalışmada bol miktarda görsel, alıntı ve bunlar üzerine değerlendirmeler mevcuttur. Bu yönüyle 
kimilerinin hiç sıkılmadan ve zevkle okuyacağı bir çalışma değilken, Arapça ve Farsça bilen, İslâm 
kültür literatürünü tanıyan, yazma eserlere ilgi duyan, İslâm tarihi, İslâm felsefesi, kelâm, tasavvuf 
gibi alanlara âşina ve özellikle çalışmamızda ele alınan konulara meraklı olanların hem zevkle hem 
esefle okuyacakları bir eserdir.  

Amacımız yaklaşık yarım asırdır devam eden bazı bilgi yanlışlıklarını ve yanılgıları gidermek, 
tahrif ve iftiraların nasıl ortaya atıldığını, doğrusunun ne olduğunu belgeler eşliğinde, ilgilenenlere 
göstermektir. Ümit ederiz ki, bu çalışmada tashih edilmeye çalışılan görüş ve sonuçlar, bunların sa-
hibi tarafından da tashih edilir. 

 
Hayri Kaplan 
Ankara 2020 
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GİRİŞ 
Fazlasıyla alıntı ve görsel içeren, epey zaman ve emek ürünü böyle bir çalışmaya gerek var mıydı?  
Bu soruyu yine alıntılar ve görseller eşliğinde, kırk elli yıl kadar önceye giderek, yetmişli seksenli 

yıllardan başlayarak cevaplamaya çalışalım.  
Günümüze gelinceye kadar sözlü ve yazılı hemen hemen her yayınında, bir fırsatını bulup tekrar 

tekrar ve değiştirmeden kullanacağı bilgi ve sonuçlara ulaştığı Ahi Evren Şeyh Nasiru’d-din Mah-
mud’un Hayatı, Çevresi ve Eserleri (Anadolu Selçukluları devri bilginlerinden Şayh Nasir al-din al-
Hoyi (Hayatı, çevresi ve eserleri)) başlıklı doktora tezini 1975 yılında tamamlayan Mikâil Bayram 
özellikle Anadolu Selçukluları tarihinin karanlıkta kalmış bazı yönlerini de ortaya çıkarmıştır. Hak-
kında yapılan yüksek lisans tezinde belirtildiği üzere “Çalışmalarını birinci elden kaynaklar üzerinde 
yapıyor olması ortaya koyduğu tespitlerin güvenilirliği yönünde şüpheye mahal bırakmamaktadır.” 1 

Hocası Neşet Çağatay (ö. 2000), Bayram’ın tez çalışmasındaki tespitlerini büyük bir mutlulukla 
bilim camiasına takdim etmiştir. Ahi Evran’ın hayatı, eserleri ve görüşlerine dair Bayram’ın tespitle-
rini (altı çizili olarak gösterilecektir), metin içinde Bayram’ı anmakla yetinerek, başka kaynaklara atıf 
yapmadan (ve atıf yapıyor göründüğü cümleler de Bayram’ın tespitleridir) sunmuştur. 

“Tam adı Şeyh Nasirüddin Ebü’l-Hakayık Mahmud b. Ahmed olup, Anadolu’da Ahi Evran diye 
bilinir. 1171 (566) yılında doğmuştur. İlk tasavvufî terbiyeyi de Horasan ve Maveraünnehir’de iken 
Ahmed Yesevî’nin (ölm. 1068) talebelerinden aldığı muhakkak olan Ahi Evran, daha sonra bir hac 
seyahatine çıktığı ve bu seyahatleri sırasında Türk asıllı gezgin bir sofi olan Evhadüddin Kirmani ile 
tanıştığı ve ona intisab ettiği anlaşılmaktadır. 602 (1205) yılında Sadrüddin Konevî’nin babası Mec-
düddin İshak’ın delaletiyle Evhadüddin, Muhyi’ddin İbnü’l-Arabilerle birlikte Anadolu’ya gelen Ahi 
Evran, 603 (1206) yılında da Kayseri’ye yerleşmiş ve burada bir deri atölyesi kurarak debbağlık yap-
mıştır.”2 “Öğrencilerimden Dr. Mikâil Bayram Ahi Evran Şeyh Nasirüddin’in Farsça bazı eserlerini 
ortaya çıkarmış, Sadreddin Konevî (Ölümü 1275) ile mektuplaştığını ve 1 Nisan 1261 de öldüğünü 
gün olarak saptamıştır.”3 

“Ahi Evren Şeyh Nasirüddin Ebu’l-Hakayık Mahmud b. Ahmed el-Hoyi (1172-1262), Hoy, 
Van’ın Özalp ilçesine 70-80 km. uzaklıkta bir İran şehridir. Ahi Evren bu şehirde doğmuş, sonra 
Harezmşahlar yönetimindeki Herat’ta ders vermekte olan Fahrüddin Râzî’nin (Ebu Abdullah Mu-
hammed Râzî: 1149-1209) derslerine devam etmiş ve onun hizmetinde bulunmuştur. O, ilk tasavvuf 
terbiyesini, Horasan ve Maveraünnehr’de iken Ahmed Yesevî’nin (ölümü: 1068) öğrencilerinden al-
mıştır. Daha sonra hac için Mekke’ye gittiğinde Evhadüddin Kirmanî (Evhadüddin Ebu Hamid Ebi’l-
Fahr el-Kirmanî: 1168-1248) ile tanışmış ve ona intisab etmiştir. Bu Evhadüddin, Menakıbnamesine 
göre Kirman Selçukluları sultanı Turanşah’ın oğludur. 1206 yılında, Sadreddin Konevî’nin (öl.: 
1274) babası Mecdüddin İshak’ın delaletiyle Evhadüddin ve Muhyiddin İbn el-Arabî (Ebu Abdullah 
Muhammed: 1162-1240) lerler birlikte Anadolu’ya gelen Ahi Evren 1207 yılında Kayseri şehrine 
yerleşmiş ve burada bir deri işleme atölyesi kurarak debbağlık yapmıştır. ”4  

“Ahi Evren, kendisi gibi Türk olan Evhadüddin Kirmanî’nin kızı Fatma bacı (1207-1270) ile ev-
lenmiştir. Bu Fatma bacı, Kadıncık Ana diye bilinen ve Anadolu’da “bâciyan-ı Rum” örgütünü kuran 
kadındır.” “Selçuklu Sultanı II. Alaeddin Keykubad zamanında (saltanatı: 1219-1236) Konya’ya ge-
len Ahi Evren “Mürşid el-Kifaye” ve “Yezdan şinaht” adlı eserlerini bu hükümdara sunmuş ve onun 
emriyle İbn-i Sina’nın “Risale fi’n Nefs en-Nâtıka”sını Farsçaya çevirmiştir. Muhaddis lakabıyla da 
anılan Ahi Evren’in yirmi kadar eseri bulunduğu Dr. Mikâil Bayram tarafından saptanmıştır. Onun            
bu eserlerinden bazıları şunlardır: “Metâli’el-İman”, “Tabsirat ül-Mübtedi ve Tezkire tül-Müntehi”, 

                                                 
1 Eroğlu, Gülhan Canan, Prof. Dr. Mikâil Bayram’ın Hayatı ve Eserleri, Niğde Ün. SBE., Tarih Anabilim Dalı, Ortaçağ 

Tarihi Bilim Dalı, Niğde 2010, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, s. 1. 
2 Çağatay, Neşet, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, TTK Yay., Ankara 1997, s. 49-50. 
3 Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, s. 41. 
4 Çağatay, Neşet, “Anadolu’da Ahilik ve Bunun Kurucusu Ahi Evren”, TTK Belleten, S. 182 (1982), s. 431-432. 
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“Menahic-i Seyfî” (bu bir şafiî ilmihalidir). Yazar bu eseri Emir Seyfeddin Tuğrul’a sunmuştur. Emir 
Seyfeddin, I. Alaeddin Keykubad’ın güvendiği kişilerden olup Harput’un (Elazığ) alınması sırasında 
Sultanın emri ile sancağı kale burçlarına dikmiştir. İbn-i Bîbî bunu, (Emîr Tuğrul) diye zikretmiştir. 
Ahi Evren yukarıdaki eserlerinden başka “Medh-i fakr ve zemmi dünya”, “Risale-i arş”, “Mükâtebat 
(Sadreddin Konevî’ye Kırşehir’den yazdığı mektuplardır)”, “Cihadname”, “Ağaz-ı encam”. Bu so-
nuncu eserinden, Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhusrev tarafından mallarının müsadere edildi-
ğini anlıyoruz. “Medh-i fakr ve Zemi Dünya” adlı eserinden de aynı sultan tarafından beş yıl süre ile 
hapsedildiği anlaşılıyor.” “Ahilerle Mevlevîler arasındaki sürtüşmenin kökenleri ta… Türkistan’a 
Harezmşahlar bölgesine dek gider. Bu, Ahi Evren’in Herat şehrinde hocalığını yapmış olan Fahred-
din-i Râzî ile Mevlânâ’nın babası Bahaeddin Veled’in bu şehirde aralarında başgösteren anlaşmazlı-
ğın Anadolu’ya gelmiş uzantısıdır. Öte yandan Ahi Evren’in şeyhi ve kayınpederi Evhadüddin Kir-
manî ile Mevlânâ’nın şeyhi Şems-i Tebrîzî arasındaki anlaşmazlık da işe karışınca Anadolu’ya gelen 
Evhadüddin ve Ahi Evren ikilisi ile Mevlânâ ve yandaşları arasındaki görüş ve düşünce ayrılığı de-
rinleşti.” 5 “II. Gıyaseddin Keyhusrev, … 12000 kadar Ahiyi Konya’da hapse attırdı ki bunlar arasında 
Ahi Evren de vardı. O, dört beş yıl hapiste kaldı.”6 “Mevlânâ ve Mevlevîlerin, Ahi örgütüne karşı 
olduklarını da Franz Taeschner “Türk Ahiliği ve Mevlana ile münasebetleri” başlıklı makalesinde 
(Çağrı dergisi, Konya, 1967, sayı: 113, ss. 2-5), (Mikâil Bayram, Diyanet Dergisi, cilt: VIII, sayı: 2, 
ss. 71, not 7) yazmıştır.”7 “Mevlânâ’yı Türkmenler ve Ahiler aleyhine Şems-i Tebrizî’nin de kışkırt-
tığı yayılıyordu.” “Mevlânâ’nın en yakınları bile Şems’e düşman oldular. Bu düşmanlık, Şems-i 
Tebrîzî’nin 1247 yılında, Mevlânâ’nın ortanca oğlu Alaeddin Çelebi’nin de içlerine katıldığı yedi 
kişilik bir topluluk tarafından öldürülerek bir kuyuya atılmasına neden oldu. Bu öldürme işinde o 
sırada hapisten yeni çıkmış bulunan Ahi Evren’in de parmağı bulunduğu söylenir. Bu olaydan hemen 
sonra Mevlânâ’nın oğlu Alaeddin Çelebi de Ahi Evren’le birlikte Kırşehir’e gitti. Ahi Evren Şeyh 
Nasırüddin Ebu’l-Hakayık Nahmut b. Ahmet el-Hoyî, ömrünün bundan sonraki onbeş yılını, Ahilerin 
ve Türkmenlerin yoğun olduğu Kırşehir’de geçirmiştir. O, bu sürede karamsar, insanlara küskün bir 
durumda olup devlet adamlarının zulmünden, İslamın ruhunun değil şeklinin kaldığından üzgün bir 
durumdadır ki Sadreddin Konevî (1208-1275), 1255 yılında Kırşehir’e gidip kendisini ziyaret etmiş-
tir. “Ağaz-ı Encam” eserinden, onun mallarının da müsadere edildiği anlaşılmaktadır. Yine bu ese-
rinde O, “şeriat hükümleri büyük ölçüde kalktı ve İslamın sadece adı kaldı” demektedir. Ahi-Türk-
men işbirliğinde Baba İshak’ın halifesi Hacı Bektaş’ın (1210-1271) da bulunduğunu görüyoruz. Hacı 
Bektaş’ın Ahi Evren’le, onun ölümünden sonra karısı Fatma Bacı ile yakın dostluğu vardı. Hacı Bek-
taş’ın Mevlânâ’ya bir mektup yazdığını, Menakıb el-Ârifin adlı eserden anlıyoruz. Buraya dek yap-
tığımız açıklamalarla, yerli Türk halkı ile İran’dan gelen Türkmenlerin kurdukları Ahi örgütünün 
bölgede oynadığı sosyo-ekonomik rolü bu örgütü kuranların kişiliklerini ve yaptıklarını, bu konu-
daki yeni bilgileri ve bulguları ortaya koymaya çalıştık; böylece Ahi Evren’in kişiliği, gerçek 
yaşamı, bilimsel ve politik yönü, Mevlevî-Ahi sürtüşmeleri, Baba İshak, Ahi Evren ve Hacı Bek-
taş gibi büyük Türk aydın ve bilginlerinin Selçuklu sultanlarının ve yönetimlerinin politik tu-
tum ve davranışlarına karşı tepkileri üzerine yeni görüşler getirdiğimizi bunların, ileride bu 
alanda çalışacaklara ışık tutacağını sanıyoruz.”8 

Bayram’ın ortaya çıkardığı bu yeni bilgi ve bulgular, Çağatay’ın tahmin ettiği üzere bu alanda 
çalışacaklara ışık tutmuş, birçok çalışmada Ahi Evran’ın tarihsel hayatıyla ilgili bazı olaylar, ona ait 
eserler, sözler vb. konularda -doğrudan veya dolaylı olarak- Bayram’ın tespitlerine dayanılmıştır. 

Biz de Fahruddîn er-Râzî Düşüncesinde Ruh ve Ahlâk adlı doktora tez çalışmamızda Râzî’nin 
öğrencileri arasında Ahi Evran’ı gösterirken ve Metâli‘u’l-Îmân adlı eserin aslında Râzî’ye değil Ahi 
Evran’a ait olduğunu belirtirken konunun uzmanı bildiğimiz Bayram’a atıfta bulunmuştuk.  

                                                 
5 Çağatay, “Anadolu’da Ahilik ve Bunun Kurucusu Ahi Evren”, s. 432-433. 
6 Çağatay, “Anadolu’da Ahilik ve Bunun Kurucusu Ahi Evren”, s. 433. 
7 Çağatay, “Anadolu’da Ahilik ve Bunun Kurucusu Ahi Evren”, s. 435. 
8 Çağatay, “Anadolu’da Ahilik ve Bunun Kurucusu Ahi Evren”, s. 435-436. 
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Kaplan, Hayri, Fahruddîn er-Râzî Düşüncesinde Ruh ve Ahlâk, 

yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi SBE, 2001, s. 30 

 

 
Kaplan, Hayri, Fahruddîn er-Râzî Düşüncesinde Ruh ve Ahlâk, 

yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi SBE, 2001, s. 30 ve s. 394.   

Ciddi bir kollektif çalışmanın ürünü olan Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi “Ahî Evran” 
maddesinde “Çeşitli araştırmalarda ölümünün yahut öldürülüşünün 1262’de veya 1300-1317 yılları 
arasındaki bir tarihte olduğu ileri sürülmüştür. Ancak, Ahi Evran’ın hayatı ve faaliyetleri hakkında 
son zamanlarda yapılan bu araştırmalar ve kendisine izafe edilen eserler, dayanılan kaynakların iyi 
bir tenkit süzgecinden geçirilmemiş olması sebebiyle ihtiyatla karşılanmalıdır.”9 derken on sayfa son-
rasında yer alan “Ahîlik” maddesinde Bayram’ın tespitlerine veya o tespitleri sunan güvenilir diğer 
kaynaklara dayanılarak şu bilgilere yer vermiştir: “I. Gıyâseddin Keyhusrev, hocası Mecdüddin İs-
hak’ı (Sadreddin Konevî’nin babası) Bağdat’a Halife Nâsır’a elçi olarak göndermiştir. Mecdüddin 
İshak dönüşünde, Sultan I. Gıyâseddin’in isteği üzerine Halife Nâsır tarafından gönderilen Muhyid-
din İbnü’l-Arabî, Evhadüddîn-i Kirmânî ve Şeyh Nasîrüddîn Mahmûd el-Hûyî gibi büyük mürşid ve 
mutasavvıfları Anadolu’ya getirmiştir.” “Anadolu’da Ahîliğin kurucusu olarak bilinen ve İran’ın Hoy 
şehrinde doğan Şeyh Nasîrüddîn Mahmûd (ö. 1262) sonraları Ahî Evran ismiyle anılmıştır…”10

 

Halil İnalcık (ö. 2016) hoca da Ahi Evran’a ve bazı konulara ilişkin bilgiler sunarken bazen atıfla 
bazen atıfsız olsa da Bayram’ın görüşlerine tereddütsüz dayanmakta veya katılmakta, “Prof. Bay-
ram’ın çağdaş kaynakları tenkit süzgecinden geçirerek vardığı sonuçları kabule değer görmekteyiz.” 
demektedir. 

 

 
İnalcık, Halil, Devlet-i ‘Aliyye; Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2009, s. 35, 36. 

                                                 
9 Şahin, İlhan, “Ahî Evran”, DİA, c. 1, İstanbul 1988, s. 530. 
10 Kazıcı, Ziya, “Ahîlik”, DİA, c. 1, İstanbul 1988, s. 540. 
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İnalcık, “Ahilik, Toplum ve Devlet”, Makaleler-II, Doğu Batı Yayınları, Ankara 2008, s. 85-86. 

 

Ahmet Kala hocamızın Ahi Evran ve onun eseri sandığı Letâifü’l-Hikme bağlamındaki bilgileri, 
onun geliştirdiğini söylediği “kümelenme modeli teorisi” hakkındaki uzun yorumları Bayram’ın tes-
pitlerine dayanmaktadır. 

“Ahî Evren Selçuklu Sultanı II. İzzettin Keykavus’asunduğu “Letâif-i Hikmet” adlı özellikle dev-
let idarecilerine hitaben kaleme aldığı siyasetname türündeki eserinde; ihtiyacı-talebi karşılamak için 
üretim ve sektörlerarası ilişkiler başta olmak üzere iktisadi hayatın teşkilâtlandırılması gerekliliğini, 
bu gerekliliğin nedenlerini ve nasıl bir iktisadi organizasyona gidilmesi gerektiğini kısaca “Küme-
lenme Modeli Teorisi” olarak tanımladığımız teorisini şöyle anlatmaktaydı; “Bilmiş ol ki Allah insanı 
medeni yarattı…” “Ahi Evren’in hayatını ve eserlerini ortaya çıkaran değerli bilim adamı Mikâil 
BAYRAM, Ahi Evren’in Farsça kaleme aldığı Letâif-i Hikmet adlı yazma eserinin aslında Ahi Ev-
ren’in dört ciltlik eseri olan “Letâifi Giyasiyye” adlı eserinin birinci ve üçüncü cildinin özeti olduğunu 
ancak bu dört ciltlik ana eserin bugün sadece birinci cildine ulaşılabildiğini belirtmektedir.”11 

Asger Ahmed’in sunduğu bilgiler de Bayram’ın çalışmalarına dayanmaktadır.  
“Şeyh Mahmud Hoylu, 1171 yılında Güney Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğmuş, ilk eğitimini 

kendi memleketinde aldıktan sonra Horasan’a gitmiş ve orada Fahreddin Razi’den çeşitli ilimler öğ-
renmiştir. Daha sonra o Ahmet Yesevî’nin müritlerinden tasavvufu öğrenmiştir. Bu dönemde büyük 
sûfî Şihabeddin Sühreverdî ile görüşmüş ve onun konuşmalarını dinlemiştir. Hac ziyareti sırasında 
Şeyh Evhadüddin Kirmanî ile görüşmüş ve onun müridi olmuştur. Şeyh Kirmanî ile yakın ilişki içinde 
olan mürit Mahmut’un bu yakınlığı Şeyh Kirmanî’nin kızı Fatıma ile evlenmesi ile daha da pekiş-
miştir.” “Hocası ve kayınpederi Şeyh Kirmanî’nin vefatından sonra Kayseri’de uzun bir dönem ya-
şadıktan sonra Hoylu, öncelikle Konya şehrinde sonra ise Kırşehir’de yaşamaya başlar. O, burada 
Ahîliğin teorik ve pratik esaslarını yansıtan birçok değerli eserler yazmış (Metaliul-iman, Menahici 
Seyfi, Tabsiretül-mübtedî ve Tezkiretul-müntehi, Yezdan-şinaht, Mürşidül-kifaye, Ağaz-u encam, 
Medh-i fakru zemmı dünya, Risale-arş, Mukatebat Beyne Sadruddin Konevi, Cihadname, Letaif-i 
Hikmet, Tercüme-i Elvah-ı Imadi, et-Teveccüh-ül-Etemm vs.) Mürşid-ül-Kifaye ve Yezdan-şinaht 
eserlerini ise Sultan Alaeddin Keykubat’a sunmuştur. O, Moğol işgaline karşı askeri ve siyasi müca-
delede bulunmuş ve buna göre de Kırşehir’in Emiri Nureddin Caca tarafından 1261 yılında 93 yaşında 
idam edilmiştir.”12 

                                                 
11 Kala, Ahmet, Debbağcılıktan Dericiliğe; İstanbul Merkezli Deri Sektörünün Doğuşu ve Gelişimi, Zeytinburnu Beledi-

yesi Kültür Yay., İstanbul 2012, s. 21. 
12 Asger, Ahmed, “Ahiliğin yayılma alanı ve Azerbaycan”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2016, s. 

167-168. 



11

11 
 

İlmî çalışmalardan buna benzer başka örnekler sunulabilir. Bu kadarıyla yetinip, farklı alanlardaki 
durumu tespit etmek ve göstermek istiyoruz. Mesela ciddi kimlikleriyle tanınan devlet kurum ve ku-
ruluşlarından konumuzla ilgili görsellere bir göz atalım ve Bayram’ın tespitlerinin ne kadar kabule 
şâyân görüldüğüne dikkat çekelim.  

Günümüzde Ahi Evran’nın Kırşehir’deki zâviyesinin duvarına asılı bilgilendirme levhasında ya-
zılı bazı bilgilerin kaynağı Bayram’ın tespitleridir ve sadece dört satırlık bilgi sunan daha önceki 
levhada bulunmayan bilgiler içerir. 

 

 

Kırşehir Valiliği web sayfasında “Ahi Evran Veli Kimdir?” başlığı altında sunulan tanıtım yazı-
sındaki şu bilgiler de öyledir: 

“Ahi Evran 1171 (H.566) yılında İran’ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğ-
muştur. Asıl adı Mahmut’tur. Babasının adına ve doğum yerine nispetle Mahmut bin Ahmet el-Hoyi 
(Hoylu Ahmet’in oğlu Mahmut) denmiştir. Lâkabı “dinin yardımcısı” anlamına gelen Nasirud-
din’dir. Ahi Evran’ın çocukluğu ve ilk tahsil devresi memleketi olan Azerbaycan’da geçmiş olsa da, 
gençliğinde Horasan ve Maveraünnehre giderek o yörede büyük üstatlardan ders almıştır. Bu arada 
âlim Fahrettin Razi’den aklî (fen) ve naklî (dini) ilimleri öğrenmiştir. Ahi Evran, bir hac yolculuğu 
esnasında (tahminen 1204’te), evliyadan Şeyh Evhadüddin Kirmani ile tanışmış ve ondan ders almış, 
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tefsir, hadis, fıkıh, kelâm ve tıp alanında derin bir âlim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir 
velî olmuştur. Bağdat’ın İslâm dünyasının büyük sanat ve ilim merkezi olması, Ahi Evran’ın çok 
yönlü yetişmesinde etkili olmuştur. Bu dönemlerde İbn-i Sina, Sühreverdi el-Maktul ve Fahrettin 
Razi’nin eserlerinden istifade etmiş; Abbasi Halifesi Nasır Lidinillah’ın kurduğu fütüvvet teşkilatını 
da tanımıştır. XIII. Yüzyıl başlarında Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Muhyid-
din Arabî ve hocası Evhadüddin Kirmani ile birlikte Anadolu’ya gelen Ahi Evran, bu tarihlerde ho-
cası Evhadüddin Kirmani’nin kızı Fatma Bacı ile evlenmiştir. Anadolu’da özellikle esnafa İslâmiyeti 
anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hâle getirmeleri için nasihatte bulunmuştur. Yaklaşan Moğol 
tehlikesine karşı halkı uyarmıştır. Hocasının vefatından sonra O’nun vekili olmuştur. Ahi Evran Ana-
dolu’ya geldikten sonra Kayseri’de bir debbağ (deri işleme) atölyesi kurmuştur. Sanat sahibi kimseler 
arasında çok sevilmiştir. Moğollara karşı Kayseri’yi savunan Ahileri, Ahi Evran teşkilatlandırmıştır. 
1237 yılında I. Alâeddin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine sultanla gönül bağı bulunan 
Ahiler, II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve Vezir Sadettin Köpek’e karşı koymuşlardır. Hatta bu dönemde 
Ahi Evran ve bazı ileri gelen Ahiler Konya’da tutuklanmışlardır. II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölü-
münden sonra saltanat naibliğine getirilen Celaleddin Karatay zamanında Ahiler ve Türkmenler üze-
rindeki baskı kalkmıştır. Bundan sonra kısa bir dönem Denizli’ye giden Ahi Evran tekrar Konya’ya 
dönmüş; daha sonra da Kırşehir’e gelerek ömrünün sonuna kadar Kırşehir’de yaşamıştır.” “Ahilik 
Teşkilatının kurucusu bu faziletli âlim ve mutasavvıf Ahi Pîri Horasanlı Türkün, kesin olmamakla 
birlikte Moğollara karşı mücadele ederken 93 yaşında şehit edildiği ifade edilmektedir. 1261 (H.653). 
Kabri Kırşehir’de kendi adı ile anılan camiin bitişiğindedir. Ahi Evran’ın 20 kadar te’lif ve tercüme 
eseri mevcuttur.”13 

MEB Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders kitaplarının bazılarında, Ahi Evran ve/veya Ahilik hak-
kında hazırlanan ve bazıları TRT’de yayınlanan belgesellerde de (sesli ve görsel olarak sunulan bil-
giler halinde) benzer durum mevcuttur. 

 

   

                                                 
13 http://www.kirsehir.gov.tr/kirsehir-tanitim (Erişim: 24.06.2018). 
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Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi (ASYEP) dâhilinde “Selçuklu Müellifleri ve Eserleri” 
başlığı altında Ahi Evran hakkında verilen şu bilgilerin neredeyse tamamı için aynı durum geçerlidir:  

“Ahi Evren (öl. 659/1261).  
Daha ziyade Ahi Evren adıyla bilinen müellifin tam adı; Şeyh Nasirüddin Ebu’l Hakayık Mahmud 

b. Ahmed el-Hoyî’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen müellifin birçok kaynakta doksan üç yıl 
yaşadığı bildirilmektedir. Böylelikle Ahi Evren’in ölüm tarihi 659/1261 göz önüne alındığında, 
566/1171 onun için doğum tarihi olarak verilebilir. Yirmi kadar eser veren Ahi Evren, eserlerinin 
yanı sıra Anadolu’da Ahilik Teşkilatının kurucularından olması onu, Anadolu kültür tarihi açısından 
çok daha önemli bir noktaya taşımaktadır. 

Hoy’da dünyaya gelen Ahi Evren; Azerbaycan, Horasan ve Maveraünnehir âlimlerinden ders al-
mış ve Bağdat’ta tanıştığı Evhadüdin Kirmani ile 1204’te Anadolu’ya gelmiştir. Daha sonra Evha-
düddin Kirmani’nin kızı Fatma Bacı ile evlenerek, kayınbabası ile birlikte Fütüvvet teşkilatının Ana-
dolu’daki uzantısı olan Ahiliği kurarak Müslüman Türk esnafını örgütlemişlerdir. 

Ahi Evren, 625 (1227–28) yılından sonra muhtemelen Sultan I. Alâeddîn Keykubad’ın isteği ile 
Konya’ya yerleşti. Burada hem sanatını icra ediyor, hem de müderrislik yapıyordu. Konya’da bulun-
duğu müddetçe gayet müreffeh ve itibarlı bir hayat süren Ahi Evren, Sultan I. Alâeddin Keyku-
bad’dan devamlı destek ve himaye görmüş ve bu arada yazdığı bazı eserleri sultana sunmuştur. I. 
Alâeddin Keykubad sonrası sıkıntılı günler yaşayan Ahi Evren aynı zaman da Moğollara karşı sürekli 
mücadelede bulunmuş özellikle Ahi teşkilatının Kayseri’yi Moğollara karşı savunmaları da bu mü-
cadelenin bir uzantısıdır. 

1261 yılında Türkmenlerin ve Ahilerin Moğol yönetimine ve IV. Kılıç Arslan’ın yaptığı atamalara 
karşı çıktıkları isyanın çok sert bir şekilde bastırılması esnasında Ahi Evren ve Mevlâna’nın oğlu 
Alâeddin Çelebi de öldürülmüştür. 
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Eserleri: Letâifu’l-hikmet, Metali’u’l-iman, Tebsiratu’l-mübtedi ve tezkiretü’l müntehi, Menahic-
i Seyfi, Letaif-i Gıyasiyye, Letaif-i Hikmet, Ağaz-u encam (vasiyet-name), Mürşidü’l-kifaye, Tuh-
fetü’ş-şekur (bu eser kayıptır.), Ulum-i Hakiki (bu eser kayıptır.), İlmü’t-teşrih (bu eser kayıptır), 
Yezdan-şinaht, Müsari’u’l-müsari, Medh-i fakr-u zemm-i dünya, Tercüme-i el-elvahül-‘imadiye, 
Tercüme-i en-Nefsü’n- Nâtıka, Tercüme-i Kitabu’l-hamsin fi usuli’d-din, Tercüme-i et-Teveccühü’l-
etemm nahve’l hakk, Tercüme-i Miftahü’l Gayb, Mükâtebât.”14 

Bu örneklere bir de Bayram’ın kendi ifadelerini ekleyerek cevabımızı tamamlayalım. Bayram 
kendi çalışmalarının ilim çevrelerine neler kazandırdığını dile getirirken aynı zamanda bu çalışmalara 
yeterince, hatta hiç ilgi gösterilmediğinden şikâyet ederken şöyle demektedir: 

“1978’den sonra ardarda Ahi Evren Şeyh Nasîrü’d-din Mahmud, eserleri ve Ahi Teşkilâtı ile ilgili 
eserler ve makaleler yayınladım. Bu çalışmalarım sayesinde artık bugün, Ahi Evren’in tarihî kişiliği 
tamamen aydınlanmış bulunmaktadır. Vefat tarihi yıl, ay ve gün olarak (1 Nisan 1261) tarafımdan 
tesbit edilmiştir. Ahi Evren’in başta “Metâli’ü’l-imân”, “Tabsiratü’l-mübtedi ve tezkiretü’l-mün-
tehi”, “Menâhic-i Seyfî”, “Letâif-i Gıyâsiyye”, “Letâif-i hikmet”, “Âgâz u encam”, “Goşayiş-
nâme”, “Ahlâk-i nasirî”, “Yezdan-şinaht”, “Murşidü’l-kifaye” olmak üzere 20 civarında eseri 
vardır. Artık Ahi Evren ve Ahilik üzerinde çalışan herkes, onun hakkındaki efsanevî bilgileri terk 
etmiş durumdadır. Fakat bütün bu çalışmalarıma rağmen, bu güne kadar bu alanda çalışanlardan 
şunu bekledim ve hâlâ da bekliyorum: Selçuklu devri kültür ve medeniyeti üzerinde çalışan tarihçi-
ler, sosyologlar ve hatta siyasî tarihçiler, bu alana yönelsinler ve benim referansım olan eserleri ve 
arşiv belgelerini kullanarak, Anadolu Selçukluları zamanında Anadolu’ daki sosyal, kültürel, fikrî 
ve siyasî yapılanmaları yeniden ele alsınlar ve bu yeni bilgi ve belgeler ışığında bu devrin çeşitli 
meselelerine yorumlar, açıklamalar getirsinler. Çünkü bu konu, benim gibi onlarca kişinin mesaisini 
dolduracak kadar geniş ve çok yönlüdür.”15 “Maalesef bu güne kadar tarihçilerden bir Allah’ın kulu 
bu alana yönelmedi. Bu güne kadar hiçbir araştırıcı, tarihçi ve sosyolog ortaya çıkardığım araştırma 
alanına ve gösterdiğim yeni kaynakları takip etmeye yönelmiş değildir.”16 

Ahmet Yaşar Ocak’ın “Özellikle Ahi Evren’in tarihî şahsiyeti ve ona izafe ettiği eserler konusunda 
ileri sürdüğü fikirlerini bize göre spekülâsyon safhasından ileri götürüp bilimsel olarak temellendire-
memiştir.” cümlesiyle özetlenebilecek olan eleştirilerine karşı Bayram’ın cevabı, bir bakıma çalışma-
larında dayandığı kaynakların, bu kaynaklara yönelik atıflarının ve değerlendirmelerinin tekrar tekrar 
irdelenmesine davet niteliğindedir: “Oysa bu arkadaşın benim referans olarak gösterdiğim kaynak-
ları takip edebilecek alt yapısı oldugu halde, bu güne kadar hiçbir kaynağı görmemiştir. Ortaya çı-
kardığım el-yazması eserler bir yana, matbu olan kaynakları dahi görme zahmetine katlanmamıştır. 
Durum böyle olunca, bu meşlektaşıma sormak gerekir: Arkadaş sen hangi kullandığım eseri gördün 
ve hangi referansım sana inandırıcı gelmedi veya nerede ne eksiklik ve yanlışlık gördün de bu 
iddiaların spekülasyondan ibaret olduğu hükmüne ve Ahi Evren’in tarihî şahsiyetinin netleşmediği 
sonucuna vardın?”17 

*** 
Bir bakıma Bayram’ın sorusuna karşılık gibi ve konu itibariyle ağırlıklı olarak, Ahi Evran’a ait 

olduğu iddia edilen telif ve tercüme eserlerin varlığı, yokluğu, gerçekte kime ait olduğu, bu ve diğer 
eserlerden hareketle sadece Ahi Evran değil Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî, Konevî gibi sûfîler hakkında 
üretilen tahrife dayalı tespitlerin irdelenmesi gibi dar bir alanda yapıldığı akla gelebilecek bu çalışma, 
esasen ve mecburen, konuyla ilgili yazma eserler üzerinde yoğunlaşmayı gerektirmektedir. Çalışma-
mız büyük oranda yazma eserler üzerinde seyredeceğinden ve daha çok bu alandaki şahsi tecrübelerle 
kazanılan bilgilerle desteklenebileceğinden dolayı, bir yazma eserin ve yazarının kimliğini tespit ko-
nusu ve yöntemleri çok önem taşımaktadır. Özellikle Ahi Evran’ın -menkıbevî olanı hariç tutularak- 
                                                 
14 http://www.anadoluselcuklumimarisi.com/std/e-Ahi-Evren (Erişim: 19.12.2019) 
15 Bayram, Mikâil, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, Nüve Kültür Merkezi Yay., Konya 2012, s. 24-25. 
16 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 25. 
17 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 26. 
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tarihsel hayatı hakkında geçmişten gelen bilgilerin aslında birkaç sayfayı geçmeyecek kadar sınırlı 
olduğu dikkate alındığında, onun hayatı ve eserleri hakkında ortaya koyulan yeni tespitlerin yine 
yazma eserler üzerinden gerçekleşiyor olması, yazma eserler üzerinde daha çok durulması gereğini 
hissettirmektedir. Bu yüzden onun hayatı, görüşleri, tasavvuf ve Ahilik anlayışı gibi konularda önemli 
ipuçları taşıdığı düşünülen ve savunulan bazı yazma eserler ve bu eserlerden istihraç edilen sonuçlar, 
çalışmamızın giriş bölümünde bir yazma eserin tedkiki hakkındaki temel bilgileri genel itibariyle 
sunmamızı zorunlu kılmaktadır.  

Günümüzde İhyâ’nın Gazâlî’ye, Fütûhât’ın İbnü’l‘Arabî’ye aidiyetini tartışmıyor olsak da, onlara 
ait gösterilen diğer eserlerin bazıları hakkında yine başka yazarlar ve eserleri hakkında bu rahatlığı 
yaşayamadığımız durumlar halen mevcuttur. Sonuçta, bir yazma eserin ve yazarının kimliğini belir-
lemede önümüze çok ihtimalli ve yanılma payı yüksek durumlar çıkabilir. Bu durumlarda sağlıklı 
belirlemelerde bulunabilmemiz -daha sonra bu eserlere dayalı olarak yeni tespit veya yorumlar yapı-
lacağı düşünülürse- çok önemlidir.  Şimdi, bu konudaki ihtimalleri sıralayalım. 

Müellif yazdığı eser için bir isim belirlemiş ise; nüsha, müellifin ve/veya eserin ismine ilişkin 
yazılı bir kayıt içeriyor veya bizzat müellif tarafından yazılan bir kayıt içeriyorsa ilk bakılacak yer 
eserin mukaddimesi olur. Müellif, eserin mukaddimesinde kendi ismini ve/veya eserin ismini açıkça 
belirtmiş olabilir.  

Müellif hattıyla günümüze ulaşan yazma eser sayısı, istinsah edilmiş/yazılarak kopyalanmış eser 
sayısına göre çok azdır yani günümüze ulaşan yazma eserlerin büyük çoğunluğu istinsah edilmiş nüs-
halardan ibarettir. İstinsah işlemini gerçekleştirenler/müstensihler asıl aldıkları nüshaya genelde bağlı 
kalırlar. Dolayısıyla müellif tarafından kendisinin ve/veya eserin ismine ilişkin kendi hattıyla yazdığı 
nüshadaki kayıt, istinsah edilen nüshada da yerini alır ve bu kopya nüshayı kastederek “müellif bu 
eserinin mukaddimesinde kendi adını ve/veya eserinin adını yazmıştır/kaydetmiştir” denir.  

Buna karşın bazı müstensihler tarafından, asıl alınan müellif nüshasında veya asıl alınan kopya 
nüshada mevcut olan müellif ve/veya eser adının geçtiği satırlar, yazılmakta olan yeni nüshaya akta-
rılırken kimi zaman iyi niyetli ve yardımcı olma amaçlı, kimi zaman daha farklı nedenlerden dolayı 
kasıtlı tasarruflarda bulunulabilir ve ekleme, çıkarma yapılabilir. Hatta pek fazla karşılaşılmamakla 
birlikte aynı eserin müellif ve/veya eser isminin tamamen kaldırıldığı nüshalar da mevcuttur. Bu du-
rum, müstensihin eline geçen nüshanın müellifin kendisinin ve/veya eserinin ismini henüz yazma 
ihtiyacı hissetmediği müsvedde nüshası olmasından veya bu müsveddeden istinsah edilmiş bir nüsha 
olmasından da kaynaklanabilir. Dolayısıyla karşımıza aynı ana metne sahip bir eserin, müellif 
ve/veya eser adının mukaddimede yer aldığı bir nüshası çıkabileceği gibi bundan yoksun bir diğer 
nüshası da çıkabilir. Özellikle de bir sultana, devlet adamına, âlime ve benzerlerine, (a) onların emri, 
isteği, talebi sonucu olarak veya (b) böyle bir talep olmaksızın yazılarak ithaf edilmiş bir eserse, it-
hafta yahut eseri yazma nedeninin açıklandığı yerde adı kimi zaman künyesi, lakabı, unvanı, nisbesi 
ile tam olarak, kimi zaman kısmen anılan kişiyi, bazı müstensihler çeşitli nedenlerden ötürü ya hiç 
yazmamayı yahut da açık isim yerine (başka bir isim yazmayıp sadece) “fülan” kelimesini, “emir 
sahibi”, “geri çeviremeyeceğim”, “emrine uymam zorunlu olan zat”, “bir dost”, “arkadaşlardan bir 
grup”, “bazı talipler” gibi ifadeleri yazmayı tercih ederler. Bazen de müellifin sunuş kısmını tamamen 
atlayıp sadece hamdele, salvele peşinden eseri doğrudan doğruya ilk konudan başlatabilirler. 

Esasen bu tür tasarruflarda bulunmaları ne kadar masum niyetler ve içinde bulunulan döneme, 
koşullara göreceli haklı gerekçeler eşliğinde olsa da bir tür tahriftir ve ne yazık ki çeşitli örnekleri 
mevcuttur. Bunların yanı sıra farklı amaç ve emeller doğrultusunda pseudo/uydurma/sahte eserler 
kaleme alınarak, yine sahte ve hayal ürünü yazarlara veya gerçek şahıslara ait gösterilen, bu kayıtlar 
eşliğinde istinsahları gerçekleşen yazma nüshalar vardır. Bazen de kısmen veya tamamen intihal ni-
teliğinde eser nüshalarıyla karşılaşılabilir. Sonuçta, müellif ve/veya eser isminin mukaddimede belir-
tiliyor olması bu konudaki tespitlerimizde en güvenilir rolü üstlendiği gibi tam aksine yanıltıcı bir 
unsur da olabilir. Tabi ki gerçekten müellif nüshası olanlar bunun dışında tutulur. 
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Müellif kendi ismini ve/veya eserin ismini eserin sadece hatimesinde, ketebe, kıraat, semâ veya 
icaze kaydında yazmış olabilir. Az rastlanmakla birlikte burada da yukarıda zikredilen menfi ve ya-
nıltıcı işlemlerle karşılaşma ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

Müellif hattıyla olan bazı nüshalarda müellif kendi ismini ve/veya eserin ismini sadece yine kendi 
hattıyla zahriye/unvan sayfasında kaydetmiş olabilir. 

Müellif mukaddimede yahut eserin bir yerinde kendi ismine açıkça değil, imalarla veya bir iki 
kelimeyle, mesela sadece künyesiyle veya nisbesiyle vs. işaret edebilir. Esere hangi adı koyduğunu 
açıkça belirtmemekle birlikte eser adına veya konusuna veya eserin ithaf edildiği şahsa işaret eden 
kelimeler, hatta cümleler kullanabilir. 

Müellife aidiyeti kesin olan bir başka eserde bu esere “yazdığım/yazacağım şu adlı eserde zikret-
tim/zikredeceğim” gibi göndermelerde bulunabilir. 

Müellifin diğer eserinde/eserlerinde yer alan ifadelerle bu eserindeki ifadeler arasında birebir ör-
tüşme veya büyük oranda yakınlık görülebilir.  

İncelenen eser metninde müellif, ona ait olduğu bilinen diğer bir eserine veya eserlerine, eser is-
mini tam veya kısa şekilde zikrederek atıfta bulunmuş olabilir ve bu durum, incelenen eserin ismini 
tespitte olmasa da müellifini belirlemede yardımcı olur. 

Zahriyede veya besmeleden önce veyahut sondaki ketebe kaydında yazarın ve/veya eserin adı bir 
başkası (müstensih, vakfeden, okur vs.) tarafından kaydedilmiş olabilir. 

Bazı mecmualarda olduğu gibi, yazmanın başına yahut sonuna yerleştirilmiş bir listeyle o mecmu-
adaki eserlerin adları ve/veya yazarları kaydedilmiş olabilir. Her üç durumda da bu kayıtlara ihtiyatla 
yaklaşmak gerekir, zira yanlış bilgi veya kanaatlere dayanan bazı hatalar bu kayıtlara dâhil olabilir. 

Özellikle yazar tarafından açıkça bir isim verilmemiş ise -mektup, risâle, vasiyet, müsvedde vb. 
yazılarda olduğu gibi- eser isimleri sonrakiler tarafından koyulmuş ve o eser çok değişik adlarla kay-
dedilmiş olabilir. Burada daha ziyade eserin “emmâ ba‘dü” ifadesinden sonra yer alan ve eserin ko-
nusuna veya ithaf edildiği şahsa veya yazılış amacı, savunulan konu başlığı/sonuç gibi metnin içeri-
ğini can alıcı kelimelerle özlü olarak tanıtan ifadeler kullanıldığı görülür. 

Eserden alıntı yaparak veya yapmaksızın o eserin adını ve müellifini zikrederek göndermede bu-
lunan bazı kaynaklar mevcut olabilir. Müellifin adını ve o eserinin adını zikreden müellifin öğrencisi, 
takipçisi, tenkitçisi vs. yanı sıra, genel veya özel bibliyografik eserler, genel, özel, yerel tarihler, eser 
okuma ve okutma, yazılı veya sözlü olarak nakletme icazeleri, fihristler, meşyahalar, sebetler, kıraat 
ve semâ kayıtları ve daha birçok yazılı kaynak söz konusu olabilir. 

Kütüphane çalışanları, katalog hazırlayanlar vb. çok sonraki kişilerce eserin bir yerine düşülen 
notlarda yer alan yazar ve eser adına ilişkin ifadelerde yanlışlık olabileceği göz önünde tutulmalıdır. 

Bir yazma eserin özellikle bir başka nüshası tespit edilememiş, nüshanın bir yerinde eser ve/veya 
yazar adına ilişkin bir kayıt -ne müellif ne de istinsah eden tarafından- düşülmemiş ise, ya da müellif 
dışındaki bir başkası tarafından düşülen kayıt yanlış bilgilenme ve bilgilendirmenin sonucu olarak 
güvenilirlik arz etmiyor ise, daha da kötüsü eser baş veya sondan noksan ise bu durumda tespit husu-
sunda en makul yol tek nüsha diye bilinen ve o zamana kadar böyle bir kanaate ulaşılmış olan eserin 
metin karşılaştırması yoluyla bir başka nüshasının olup olmadığı hususunda oldukça emek ve zaman 
isteyen bir araştırmanın yapılmasıdır. Burada araştırıcının sahaya özgü eserlere ilişkin geniş birikimi, 
tecrübesi, hafızası başta olmak üzere yazmanın konu başlıklarını, diğer nüshalarını vs. belirtecek ka-
dar detaylı bilgi sunan yazma eser katalogları gibi birçok husus rol oynar. Araştırma ve özellikle 
metin karşılaştırma sonucunda söz konusu eserin bir başka nüshası keşfedilebilir veya eserin bir başka 
eserin bir bölümü, parçası, babı, faslı olduğu anlaşılabilir yahut eserin bir şerhi olduğu, eserin bir 
başka eserin özeti olduğu, eser ve/veya yazar ismi vererek veya vermeksizin o eserden alıntı yapan 
başka bir eser/eserler olduğu gibi birçok husus tespit edilebilir. En kötü ihtimalle bunlardan hiçbiri 
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gerçekleşmeyebilir ve eser o an için bir başka nüshası bilinmiyor olarak kalır, eldeki sınırlı bilgi ve 
yorumlar, tahminler ileride aynı konuyu araştıracaklara miras bırakılır.  

Özellikle her geçen gün yenileri ortaya çıkan yazma eserler alanında bu gibi belirsizlikler ve bilgi 
yetersizliği durumlarında son noktanın kesin bir dille konulması yerine her zaman için yeni bilgi ve 
bulgulara dayanılarak sonuçların değişiklik gösterebileceği düşünülmelidir. Her halükârda sunulacak 
olan bilgilerin, yorum ve tahminlerin belgelere, özellikle de gerçekliği ve geçerliliği kesinlik veya 
kesinliğe yakın doğruluk içeren belgelere, bilgilere dayanıyor olması zaruridir. Dolayısıyla delil gös-
terilen bilgi ve belgelerin, kaynakların da kontrolü ve teyidi gereksiz ve fuzuli görülmemelidir.  

Ayrıca bu tür konularda elden geldiğince ciddi ve titiz davranılarak, delil teşkil eden dokümanların 
ilgili kısmının bir kopyasının da araştırmacıların ve okurların istifadesine sunulması, var ise hatalı, 
eksik veya kasıtlı yazım ve okumaların düzeltilmesinde çok önemlidir. Özellikle de Arap harfleri 
kullanılarak yazılmış Arapça, Farsça, Türkçe gibi metinlerde bazen noktalı harflerin noktalarının bile 
kaydedilmediği, yanlış kaydedildiği, bitişmeyecek harflerin bitiştiği, yazı karakterine ve kâtibe özgü 
yazı stiline bağlı olarak yanlış imla ve okumaların sıkça görüldüğü, bu yüzden tashihlerin, mukabe-
lelerin yapıldığı, tahrif veya tashiflere maruz kalan metinlerle karşılaşıldığı düşünülürse bu hususun 
ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Eserde geçen bazı terimler ve deyimlerden, imla özellikleri, yazı türü, mürekkep, kâğıt, süsleme, 
tezhip, kısaltmalar vb. fiziksel karakteristik öğelerden veya metinde yer alan eser, şahıs, yer, olay, 
tarih ve benzeri birçok ipucundan yola çıkarak müellifin yaşadığı dönem, faydalandığı kaynaklar, 
yaşadığı coğrafya gibi bazı konularda tespitte bulunmak mümkündür. Fakat bunlara değinmiyoruz. 

Yukarıda belirtilenlerin çoğu, İslam kültürünün ürünü olarak kütüphanelerde yer alan yazma eser-
lerle ilgilenmiş birçok araştırmacı tarafından zaten bilinen/bilinmesi gereken hususlardır. 

*** 
Bayram tarafından Ahi Evran’a ait olduğu iddia edilen eserlerin özellikle üç tanesi üzerinde 

önemle durulmakta ve bu üç eserin bizzat Ahi Evran’ın telif eserleri olduğu/olması gerektiği nere-
deyse kesin bir sonuç olarak “yüzyıllar sonrasında gerçek yazarı tespit edilen/keşfedilen eserler” ni-
teliğinde tanıtılmakta, Ahi Evran ve Ahilik araştırmalarında temel alınması gereken temel kaynaklar 
arasına dâhil edilerek rahatlıkla atıfta bulunulmaktadır. 

Bayram’ın Ahi Evran’a ait olduğunu ileri sürdüğü eserlerin sayısı neredeyse yarım asırlık bir za-
man diliminde yirmiyi aşmış, nihayetinde son araştırmalarına dayanarak Ahi Evran ile Nasred-
din/Nâsıruddîn Hoca’nın aynı kişi olduğu kanaatine varmıştır. Daha doğrusu, tez çalışmasından iti-
baren ulaştığı kanaatleri, sağlam delillerle, belgelerle ispat edilmiş kesin bilgiler olarak kabul ettiğin-
den, ilerleyen yıllarda önceki çalışmalarında ulaştığı sonuçlara ilişkin kesin güvenin neticesinde bun-
ları zaman zaman kontrol etme ihtiyacı hissetmediğinden, önceden yapılan yanlışlar üzerine yeni 
yanlışlar eklemek suretiyle kendince yeni keşfedilen birçok gerçeği halkımızla paylaşmanın mutluluk 
ve onurunu yaşamıştır. Bu ifadelerimiz ağırlıklı olarak Ahi Evran’a ait olduğunu iddia ettiği eserler 
ve bunlara dayanan -Ahi Evran’ın hayatı, görüşleri, Ahilik tarihindeki yeri ve Anadolu Selçukluları 
dönemindeki bazı sûfîlerle ilgili- sonuç ve çıkarımlarla sınırlıdır. Yoksa diğer tarihi kaynaklardan, 
eserlerden hareketle sunduğu ve çoğu kez bunları kendi tarafgir okumalarıyla analiz ve senteze tabi 
tuttuğu çalışmaları üzerinde ayrı bir araştırmanın yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Bilimsel bir yayın halinde karşımıza çıkmadığından Bayram’ın yazılı ve görsel medyada, nette 
paylaşılan “Mevlânâ ve Şems-i Tebrîzî’nin eşcinsel olduğu”, “Mevlânâ’nın aslında bir Mecûsî ol-
duğu”, “Mesnevî’sini Kur’ân’dan da üstün tuttuğu”, “Moğol ajanı olduğu”, “Moğollar için yeni bir 
din ihdas etmeye çalıştığı” gibi iftiralarına, edebiyatta bir nazım şekli olan ve bu nazım şekliyle ya-
zıldığı için binlercesine ve tabi ki Mevlânâ’nın eserine de ad olan “mesnevî” teriminden yahut Mes-
nevî’nin altı defter olmasından hareketle ortaya attığı iddia ve tahriflerine değinmeyeceğiz. Bununla 
beraber, Bayram’ın bilimsel yayınlarından alıntılarla ele aldığımız konulara değiniyorsa yeri geldikçe 
videolarından iktibaslar yaptığımızı, yapmak zorunda kaldığımızı da belirtmeliyiz. 
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Üç bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde Bayram’ın eserlerinde yaptığı bazı atıfları, çe-
viri şeklinde sunulan alıntıları ve tamamını tercüme ettiği eserlerdeki çeviri yanlışlarını, tahrifleri, 
eksik veya kasıtlı nakilleri, eser, şahıs ve olaylara ilişkin hataları konu edinmeye çalıştık. Böylece 
çalışmalarının bilimsel güvenilirlik bağlamında genel itibariyle nasıl bir ilmî hüviyete ve metoda sa-
hip olduğunu göstermeye gayret ettik. 

İkinci bölümde Ahi Evran’a ait olduğu noktasında neredeyse hiç şüphe etmediği ve kendince son 
derece sağlam deliller eşliğinde yazma nüshalarını tanıttığı üç eser üzerinde durarak, bu eserlere iliş-
kin tanıtıcı tespitlerini, bu eserlere dayalı çıkarımlarını konu edindik. 

Üçüncü bölümde Ahi Evran’a ait gösterilen diğer eserleri aynı şekilde inceledik. 
Eserler üzerinde tek tek durmanın, yaklaşık yarım asırdır süren bazı yanılgıları bertaraf etme nok-

tasında son derece önemli ve bilimsel ciddiyetin gereği olduğu kanaatindeyiz. Bu yüzden, ileri sürü-
len deliller üzerinde hassasiyetle durarak, nerelerde hata yapıldığını açıkça ve görsel belgeler eşli-
ğinde belirttik. Konunun önemine binaen Bayram’ın sözlerini hiç değiştirmeden, baskı hatalarına ka-
dar aynen alıntılamak suretiyle onun sözlerini yanlış anlayarak veya yorumlayarak sunma hatasından 
uzak kalacağımızı düşündük. Aynı titizlik gereği, başta Bayram’ın yararlandıkları olmak üzere yazma 
eserlerden konuya ilişkin metinleri de görsel olarak sunmak suretiyle, sadece atıfta bulunmakla ye-
tinmeyip bunların incelenebilir olmasını hedefledik. 

Son olarak, okurları önceden bilgilendirme bağlamında Bayram’ın eserleri ve bizim bu çalışmamız 
hakkında birkaç hususa işaret edelim. 

Birincisi: Bayram’ın Ahi Evran’ın eserlerini tespitte öne sürdüğü kesin yargıları vardır.  
“Şeyh Nasîrüddîn Mahmud, hiçbir eserinde adını anmadığı gibi, mensup olduğu Melâmet meşrebi 

gereğince yaptığı iyilikleri gizli tutma anlayışı ve tevazuun dan ötürü adının gizli kalmasına özel bir 
itina göstermiştir. Bu velud ve çok yönlü yazarın üslûp ve anlatım tarzı, eserlerindeki yazma nüsha-
ların durumu, müstensihler tarafından eserlerin başına yazılan kayıtlar, gerek kendi eserlerinden ve 
gerek başkalarının şiir ve sözlerinden şâhid göstermesi, başından geçen bazı olaylara örtülü olarak 
değinmesi ve eserlerini bazı devlet adamlarına ithaf etmesi gibi hususlar, başka eserlerini tespit et-
memize vesile olmuştur. Bu eserlerinden bazılarının başka yazarlara mal edilmeye çalışıldığı, bazı-
larının da anonim bir eser olarak bir veya iki nüsha hâlinde elyazması eser ihtiva eden kütüphanele-
rin izbe köşelerinde günümüze kadar geldiği anlaşılmaktadır.”18  

“Onun şahsiyeti, ilmî ve fikrî yönü asırlarca meçhul kaldığı gibi eserleri de hayatı ile birlikte ta-
rihin karanlıklarında unutulmaya mahkum edilmiştir. Bunun en önemli sebebi de teşkilâtçı olan Ahi 
Evren’in ve çevresindekilerin Moğol emperyalizmine ve Moğol yanlısı yöneticilere karşı sürdürdük-
leri mücadeledir. Bu mücadele sırasında çevresindekilerle birlikte bir katliam sonucunda öldürülen 
Ahi Evren ve çevresindekiler üzerinde Anadolu’da hüküm süren Moğol iktidarının yarattığı ve sür-
dürdüğü ağır siyasî ve fikrî baskı uzun süre devam etmiştir. İşte bu şiddetli baskı Ahi Evren’i unutul-
maya mahkum ettiği gibi, eserlerinden bazılarının anonim eserler olarak mahdud nüshalar halinde 
kalmasına veya başka yazarlara mal edilerek günümüze gelmesine sebep olmuştur. Bazı eserleri de 
kayıptır.”19  

                                                 
18 Bayram, Mikâil, Tasavvufî Düşüncenin Esasları (Ahi Evren), TDV Yay., Ankara 1995, s. 75; Ahi Evren-Mevlânâ Mü-

cadelesi, s. 87-88. 
19 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. X (Önsöz). “Ahî Evren’in ve eserlerinin unutulmasının en önemli sebebi 

de şudur: Ahî Evren’in Anadolu’yu işgal eden Moğollar’a karşı isyan sırasında öldürülmesi ve pek çok talebe ve yakın-
larının bu isyanlar sırasında katliama maruz kalmaları, onun muâkkıpsiz kalmasına sebep olmuştur. Anadolu’da bir 
yüzyıl kadar süren Moğol iktidarının onun fikriyatı ve kurduğu örgüt üzerinde yarattığı ağır baskı, şiddet ve zulüm 
hayatıyla birlikte eserlerinin de meçhul kalmasına yol açmıştır.” Bayram, “Bir Eğitim ve Öğretim Ocağı Olarak Ahî 
Teşkilatı”, İslam’da Aile ve Cocuk Terbiyesi (II), İstanbul 2005, s. 139. 
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“Anadolu’da Farsça eğitim ve öğretim geleneği terk edildikten sonra Ahî Evren’in hemen tamamı 
Farsça olan eserleri büyük ölçüde ihmal edilmiştir.”20  

“Farsça okuma ve yazma geleneği Anadolu’da terk edilince Ahi Evren’in eserleri daha az okunur 
olmuştur.”21  

“Üzerinde çalıştığım bu Hace Nasirü’d-Din Mahmud’un eserleri ve bu eserlerin el yazması nüs-
haları etrafındaki çalışmalarımın derinleşmesi, bu zatın Selçuklular zamanında Anadolu’da kurulan 
“Ahi Teşkilâtı”nın kurucusu olarak bilinen Kırşehirli Ahi Evren Hace Nasirü’d-din Mahmud olduğu 
anlaşıldı.”22  

“Bu metotla kırk yıl kadar süren çalışmalarım, Anadolu Selçukluları devrinin birçok kültürel me-
selelerinin de tarafımdan aydınlanmasına vesile oldu. Bu cümleden olarak yine Selçuklular zama-
nında kurulmuş olan “Bacı Teşkilâtı” (Bacıyân-i Rûm) ve “Evhadiyye Hareketi” tarafımdan ortaya 
çıkarıldı ve bu konularda müstakil eserler yazdım.” “Bu çalışmalarım neticesinde Konevî’nin, Hace 
Nasîrü’d-din Tusî ile değil, Kırşehirde bulunan Ahi Evren diye bilinen Hace Nasîrü’d-din Mahmud 
ile mektuplaştıkları ortaya çıktı. Selçuklular zamanında Anadolu’da Moğol yöneticilere karşı baş 
gösteren Türkmen ve Ahi çevrelerin başlattıkları isyanlarda bayrak kişi, Ahi Evren Hace Nasirü’d-
din idi. Bu yüzden o dönemde Ahi Evren ve eserleri, Ahi teşkilâtı üyeleri yoğun takip altında tutulu-
yorlardı. Ahi Evren Hace Nasirü’d-din’in bu çevreler tarafından öldürülmesinden sonra da eserleri 
ve talebeleri sıkı bir takip altında bulunuyorlardı. Bu zevatın tarihin karanlıklarında unutulmaya terk 
edilmeleri de bundan kaynaklanmıştır. İşte bu yüzden Ahi Evren diye bilinen bu Hace Nasirü’d-din 
Mahmud’un sadece Konevî’ye yazdığı mektupları değil birçok eserlerinin de Moğollar ve Moğol 
yanlısı yöneticilerin yönlendirmeleri ile bir takım tahrifler yapılarak, uydurma önsözler yazılarak 
Hace Nasîrü’d-din-i Tusî’ye nisbet edildiği tarafımdan ortaya çıkarıldı. Bazı eserleri de Sadru’d-din-
i Konevî’ye nisbet edilmiştir.”23 

İkincisi: Bayram’ın bugüne kadar Ahi Evran’ın kaç eserini gün yüzüne çıkarttığıyla ilgilidir. Bu 
hususta Bayram bazı çalışmalarında “te’lif ve tercüme olmak üzere 17 eser”24, bazılarında “20 ka-
dar”25, bazılarında “25 kadar”26, bazılarında -aynı eser içerisinde- hem “20 kadar” hem de “25 ka-
dar”27, “25 eser” ve “25 kadar” 28 eser, “20’den fazla eser” ve “20’ye yakın/20 kadar eser” 29, bir 
çalışmasında “25 eser”30, son çalışmalarından birinde “hemen tamamı farsça olan 20’den fazla”31 
eser tespit ettiğini belirtmektedir. Belki de her geçen gün bir yenisini keşfedeceğine yönelik inancın-
dan ötürü böyle bir ifade tarzını tercih etmiş olabilir. Bayram tarafından Nasîruddîn et-Tûsî’ye ait 
olanlar veya anonim başka eserler de zamanla Ahi Evran’a mal edilmekte olduğundan net ve kesin 
bir sayıyı biz de veremiyoruz. Ayrıca Bayram’ın eser adı olarak kaydettiklerinin bazıları gerçekte 
eser adı olmadığından asgari “20 kadar eser” ile azami “25 eser” sayısından “3 eser”, farklı iki eser 

                                                 
20 Bayram, “Bir Eğitim ve Öğretim Ocağı Olarak Ahî Teşkilatı”, s. 139. 
21 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 42; Bayram, Mikâil, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teş-

kilâtının Kuruluşu, Çizgi Kitabevi Yay., Konya 2018, s. 151. 
22 Bayram, Mikâil, Sarâyî Dîvânı, İnci Ofset, Konya 2010, s. 21. 
23 Bayram, Sarâyî Dîvânı, 22-23. 
24 Bayram, Mikâil, “Ahî Evren Kimdir? (Gerçek Şahsiyeti ve Eserleri)”, Türk Kültürü, S. 191, Eylül 1978, s. 661. 
25 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 4; Bayram, Mikâil, Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, Bayrak 

Matbaası, İstanbul 2001, s. 13; Bayram, Mikâil, “Baba İlyas-ı Horasanî ve “Cihâd-Nâme”si”, Türkiye Selçukluları Üze-
rine Araşırmalar, Kömen Yay., Konya 2003, s. 170. 

26 Bayram, Mikâil, İmânın Boyutları (Metâli‘u’l-Îmân), Nüve Yay., İstanbul 2008, s. 12 (Önsöz). 
27 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 8, 24, 87; Bayram, Mikâil, “İbn Sînâ ve Ahi Evren”, Türkiye Selçukluları 

Üzerine Araşırmalar, Kömen Yay., Konya 2003, s. 182, 188. 
28 Bayram, Mikâil, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm (Anadolu Bacıları Teşkilâtı), Nüve Kültür Merkezi Yay., İstanbul 2008, 

s. 11 (Önsöz), 44, 62. 
29 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 10 (Önsöz), 69, 74, 80, 111, 171. 
30 Bayram, Mikâil, Danişmend Oğulları Devleti’nin Bilimsel ve Kültürel Mirası, Konya 2009, s. 58 (Dipnot). 
31 Bayram, Mikâil, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, Çizgi Kitabevi 

Yay., Konya 2016, s. 7 (Önsöz). 
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olarak kaydettiklerinin biri diğerinden bir parça olduğundan “1 eser” düşmek gerekiyor. Benzer bir 
durum, ileride görüleceği üzere, tek eser başlığı altında kaydedilen Mükâtebât’ın 3 adetten “30 ka-
dar”a hatta daha fazla sayıya ulaştırılmasında ve bunların kimlere ait olduğu konusunda da karşımıza 
çıkmaktadır. Dolayısıyla bu mektuplar da dahil edilirse toplam eser sayısı artmaktadır. 

Üçüncüsü: Farklı zamanlarda ve farklı adlar altında yayınlanan çalışmalarında aynı konuyu anla-
tırken neredeyse kelimesi kelimesine aynı cümleler, aynı paragraflar, aynı dipnot açıklamaları, otuz 
kırk yıl önce nasılsa öylece değiştirilmeden kullanılmıştır. Bunların bir kısmı makul karşılanabilir 
fakat güncellemeyi gerektiren durumlarda bu hiç normal değildir. Bunun çok sayıda örnekleri, çalış-
malarından sunduğumuz cümlelere ait dipnotlardaki eser isimlerinden takip edilebilir. Dolayısıyla 
çalışmamızda onun eserlerinden yapılan bazı alıntılarda tekrarların veya yakınlıkların bulunmasını 
okurların anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. 

Bizim çalışmamızla ilgili olarak da iki hususa işaret edelim. 
Birincisi: Bu çalışma, ilgili tarihi kaynakların hepsine erişip istifade ederek Ahi Evran’ın tarihsel 

hayatını ve eserlerini gün yüzüne çıkarmak, bu konularda bilgi sunmak, tespitlerde bulunmak, bazı 
sonuçlara ulaşmak amacı ve iddiasıyla hazırlanmamıştır. Bu amaç ve iddiayla Bayram tarafından or-
taya koyulan çalışmaları Ahi Evran’a ait gösterilen eserler bağlamında ilmi açıdan irdelemek, tedkik 
etmek ve gerektiği yerde tenkit etmek, hataları, yanlışları, tahrifleri, iftira niteliğindeki gerçek dışı 
bilgileri tespit ederek doğru olmadıklarını göstermek, varsa doğrularını göstererek tashih etmekten 
ibarettir. Bu yüzden çalışmamızın isminde tahrif ve tashih kelimeleri yer almaktadır. 

İkincisi: Bu çalışmanın asıl konusu ve amacı Mevlânâ veya Mevlevîlik savunması değildir. Bu 
husus, çalışmada yer alan konu başlıklarından rahatlıkla anlaşılabilir. İkinci ve üçüncü bölümünü hiç 
okumadan, okusa da hesaba katmadan, ilk bölümde verdiğimiz bazı örneklerden hareketle çalışma-
mızın konusunu ve amacını çarpıtmak isteyenler olabilir. Bayram, farklı başlıklar taşıyan çeşitli eser-
lerinde asıl konusu olmamasına rağmen Mevlânâ’ya ne kadar yer ayırdıysa biz de mecburen o kadar 
yer ayırdık. Şahsen kalbimizde Mevlânâ’ya yönelik -en az Bayram’ın nefret ve tahkirleri kadar- sevgi 
ve takdirler olmakla beraber, Mevlânâ ile ilgili satırlarda yaptığımız, aynen diğer konularda yaptığı-
mız gibi, Bayram’ın bazen kaynak göstererek bazen göstermeden ortaya attığı iddiaların doğruluğunu 
kaynak göstererek sorgulamaktan ibarettir. Nihayetinde bu çalışma ilmî bir çalışmadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

BAYRAM’IN ESERLERİNDE BİLİMSEL GÜVENİLİRLİK: 
ATIFLAR VE ALINTILAR 

 

Çalışmamızın ilerleyen sayfalarında Ahi Evran’a ait olduğu iddia edilen ve müstakil başlıklar al-
tında değineceğimiz eserler bağlamında çok sayıda örnekleri gösterilecek olmakla beraber Bayram’ın 
hemen hemen bütün çalışmalarında karşılaşılan ve bilimsel etikten, özellikle de Tarih biliminin usûl 
ve âdâbından tamamen uzak bazı tutum ve tavırlarına burada, müstakil bir bölüm içerisinde işaret 
etmemiz gerekiyor. Bu gereklilik Ahi Evran’a ait gösterilen eserler bağlamında değindiklerimizin 
haricinde birazdan vereceğimiz örneklerden hareketle ulaştığımız şu sonuçtan kaynaklanmaktadır:  

Bayram bir tarihçi olarak bazı olayları, şahısları veya tarihleri tespit ederken sadece kendi kurgu-
suna hizmet edecek şekilde ya metinde olmayan kelimeler ekleyerek, ya olan kelimeleri nakletmeye-
rek fakat atıf ve dipnotlarına bakıldığında birincil ve sağlam kaynaklardan bilgi sunuyor görüntüsü 
vererek, yanlış ve yanlı çeviriler yaparak vb. uygulamalarla okurlarını yanıltmaktadır.  

Onun çalışmalarının bilimsel güvenilirliği hakkında ulaştığımız bu sonuçların, bu ağır ithamların 
bilgi ve belgeler ışığında ortaya koyulması aslında tamamen müstakil bir eser çalışmasını gerektire-
cek niteliktedir. Araştırmalarımız bizleri ne yazık ki, bu sonuca benzeyen başka sonuçlara da ulaştır-
mıştır. Çalışmamızın kapsamı ve sınırları dolayısıyla burada bütün sonuçlar ve ilgili örnekler sunul-
mayacak, sadece bir fikir vermesi için birtakım örnekler verilecektir.  

Başta menâkıb-nâmeler olmak üzere, diğer tarihi kaynaklardan desteklenmek şartıyla bilgileri ka-
bul edilebilen kaynakları ve diğer kaynakları gerek seçerken gerek kullanırken onları sadece kendi 
kurgusuna hizmet edecek yönde seçen ve bilgilerini aktaran, aynı menâkıb-nâmede veya kaynakta 
yer alan fakat kurgusuna halel getirecek diğer bilgilere değinmeyen, değinse de uydurma kabul eden, 
aktardıklarını da çoğu kez olduğu gibi alıntılamak yerine tahrif ederek, yanlı çevirerek, eksik nakle-
derek, ekleme yaparak aktaran veya yalnızca atıflar yapıp kendi indî yorumları ve eklemeleri eşli-
ğinde konuları sunan bir tarihçi ile karşı karşıyayız. Bu sözlerimizin mesnedsiz bir iddia, kuru bir 
iftira olmadığı, ilerleyen sayfalarda nakiller ve görseller eşliğinde ortaya koyulacaktır. 

Bayram’ın bahsettiğimiz çeşitli uygulamalarını birden fazla başlık altında ele almayı düşündük. 
Bu durum tekrara neden olacak fazla sayıda örnek bulunması veya diğer ifadeyle örneklerin kendi 
içinde çoğu kez farklı farklı konulara sahip olmaları nedeniyle konudan konuya atladığımız, konu 
bütünlüğünü yakalayamadığımız izlenimi verebilirdi. Doğrusu, Bayram’ın uygulamalarını kendi 
içinde gruplandırarak ona göre başlıklar altında ele almak veya onun uygulamalarına muhatap olan 
metinleri metinlerin yer aldığı kaynaklara göre gruplandırarak veya metinlerde bahsi geçen konulara, 
olaylara veya şahıslara göre müstakil başlıklar altında ele almak gibi seçeneklerin hepsinde de tasnif 
ve sıralamada birtakım sorunlar oluştu. Bu yüzden şahıs, olay ve konu ortaklığını gözetmeye çalışarak 
başlıkları belirleyip sıralamaya gayret ettik. Başlıkların hemen altında Bayram’ın alıntı veya atıf yap-
tığı kaynakları anarak okurlara kısmen yardımcı olmaya çalıştık. Bununla birlikte başlıkların bazıları 
bu sıralamada ilgisiz yerde gibi görünmektedir. Hem bu hususta hem de başlıkları bizim ulaştığımız 
kanaat ve sonuçları değil genelde Bayram’ın iddialarını yansıtır tarzda ifade edişimizde okurların bizi 
mazur karşılayacağına inanıyoruz.  

Örneklere geçmeden önce şunu da belirtelim: İlmî araştırmalarını yaparken alanı gereği Türkçe, 
Arapça, Farsça kaynakları kullanan Bayram’ın Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmesiyle tanındığını 
biliyoruz. Yazma eserler alanında da uzmandır ve özellikle ülkemizde gitmediği, görmediği yazma 
eser kütüphanesi kalmamıştır. Yüzbinlerle ifade ettiği sayıda yazma eser nüshasını görmüş, incele-
miş, notlar almıştır. Birçok ilmî meziyetinin yanısıra kendisini özellikle “Fars Dili ve Edebiyatı mü-
tehassısı”32 olarak takdim eder. Bunların hepsi de bilim dünyamız adına çok güzel hasletlerdir.  

                                                 
32 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 102. 
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Ne var ki, insan hatadan hâlî ve münezzeh değildir; hepimiz gibi Bayram’ın da hata ve yanlışları 
olabilir. Birden fazla dili iyi derecede bilmemiz, o dillerde yazılmış eserleri okurken, tercüme eder-
ken, yorumlarken hiç hata yapmayacağımız anlamına gelmez. Beşeri hatalar diyebileceğimiz bu ha-
taları farkettiğimizde veya bize izah edildiğinde tashih etme imkânına da sahipsek kendimizi şanslı 
hissetmeliyiz.  

Kasıtsız hatalar normal karşılanır. Kasıtlı ve yanıltmaya yönelik “kesin ve gerçek bilgiler” şeklinde 
sunulan ve üzerine diğer kasıtlı hataların eklendiği hatalar özellikle bilimsel alanda hiç normal karşı-
lanmaz. Birileri bunları ortaya koyduğunda “Bir bakayım, kontrol edeyim” deyip yazıp çizdiklerini, 
söylediklerini gözden geçirmek, hata yapmamış olduğunu belirlediğinde bunu belirtmek, hata yapmış 
olduğunu belirlediğinde bunu kabul etmek ve daha da önemlisi bunu tashih etmek bir erdemdir. Otok-
ritik yapmak yerine “Benim söylediklerim, yazdıklarım, bilgi ve bulgularım, yorumlarım ve çıkarım-
larım hepsi de kaynaklara, belgelere vs. dayanmaktadır, hatam yoktur, bilakis hatam var diyenler 
hatalıdır, bu konuları onlar yanlış biliyorlar, en doğrusunu ben biliyorum” anlamına gelen sözlerle ve 
tutumlarla muhataplarını hakir görmek, küçümsemek erdemli bir davranış olmasa gerektir.  

Kitabımızda değinilen konular bağlamında asıl alınan kaynaklar, belgeler insan ürünü olduğuna 
göre, onlarda da hatalı, tarafgir, gerçek dışı veya en güvenilir yazma ve matbu metinlerde bile yazım 
veya dizgi hataları muhtemel olduğuna göre, bu metinlerin doğru okunmasına rağmen onlardaki ha-
taların kurbanı olmak mümkündür. Bu materyallere dayanarak çalışan bilim insanının çok titiz olması 
gerektiği âşikârdır. Bir de metinler ister doğru ister hatalı olsun, bunları okuyup inceleyenin, okuma, 
anlama, çeviri, yorum vb. yönlerden yanılma ihtimallerini eklediğimizde durumun ciddiyetini farket-
memek imkânsız gibidir.  

Hakkında nihaî ve kesin sonuca ulaştıracak yeterli bilgi ve belge bulunmayan kişi, olay, eser, akım 
yahut detaylar konusunda bazı tahminler, tezler, fikir ve kanaatler öne sürülebilir fakat bunların da 
bir şekilde bilimsel dayanaklarının olması, kendi içerisinde ve ilgili olduğu konularla tutarlı, hiç ol-
mazsa çelişmiyor olması ve de farklı ihtimallere kapının daima açık bırakılması gerekir.  

Özellikle hiçbir bilgi, belge, uydurma bile olsa bir rivayet dahi göstermeden geçmişteki olaylar, 
kişiler, eserler vb. hususlarda “Şöyle tahmin ediyoruz” bile demeden kesin yargılara varmak, “Şöyle 
tahmin ediyoruz” deyip ardından bu tahmini “ispat edilmiş, kesin ve doğru bilgi” diye sunmak ve 
üzerine yeni bilgi ve sonuçlar bina etmek ise kabul edilemezdir. Böyle bilim dışı bir metot her iste-
yenin geçmişteki veya günümüzdeki olay, kişi, eser ve benzerlerine dair her tahminini “tahmin” ol-
duğu kaydını bile düşmeden gerçek diye ortaya atmasına yol açar. Bu metodun, bu yolun sonucunda 
ise iftiraya kadar uzanan gerçek dışı bilgiler insanlara sunulur. Tamamen bilimsel olduğu söylemi 
eşliğinde sunulan bu gerçek dışı bilgiler, sunan kişi veya kurumun toplum katındaki konumuna; say-
gınlığına, güvenilirliğine, temsil veya takip ettiği düşünceye, ekole vs. bağlı olarak çoğu kez bir araş-
tırma ve sorgulama ihtiyacı dahi hissedilmeden kabul veya reddedilir. Böylece biribirinin karşıtı ta-
raflar oluşur, aynı konu üzerinde ifrat ve tefrit sınırlarında ilmî olmayan tartışmalar yaşanır. Halk 
nezdinde bunlar yaşanırken, konuyla ilgili alanlarda çalışan bilim insanlarının konuyla ilgilenmeme-
leri veya sessiz kalmaları, daha da kötüsü kabul veya ret bağlamında sadece taraf olmakla yetinmeleri, 
birincil kaynaklara inerek, onları ilgili konuda tekrar irdelemek gibi zaman ve emek isteyen zahmetli 
bir işe girmemeleri, gerçek dışı bilgileri ortaya atan kişi veya kişilerin de ortaya attıkları bilgilerin bir 
“tahmin”den öte “kesin ve ispatlı bilgiler” olduğuna yönelik inançlarını iyice kuvvetlendirir. Geçmişe 
yönelik olduğu gibi, yakın tarihe hatta günümüze yönelik bu bilim dışı tutum ve tavrın bazı bilim 
insanlarında bulunmasının ne denli bir bilimsel facia olduğuna dair yüzlerce örnek verilebilir. 

Örnek bir faciaya Bayram’ın eserimize ilişkin sarfettiği bazı sözler vesilesiyle tanık olduk. Eseri-
mizin önceki baskısı eline ulaşan Bayram bir videosunda şöyle diyor: “Bu Hayri dediğimiz zat bu 
şeyleri kendisi bizzat görmüş de değil. Burada, burada bir zat var, kütüphane müdürü Bekir Şahin. 
Bekir Şahin benle muhalifiz, Mevlânâ’dan dolayı. Aramızda böyle bir münaferet var. Şimdi, o bunları 
Yusufağa Kütüphanesinden, o da benim gösterdiğim, benim referans verdiğim şeyleri buluyor, re-
simlerini çekiyor, ona gönderiyor, o da orada onları kullanıyor. Hepsinin resimlerini basmış şeyi 
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yok. Dolayısıyla bu Bekir Şahin’in yönlendirmesiyle benle mübarezeye çıkmış, benle mücadele edi-
yor.”33 Bu sözleriyle Bayram kendine has tarihçiliğini konuşturmakta ve iki kişiye hiçbir bilgi, belge, 
söz ve rivayete dayanmadan iftira etmektedir. Hâlbuki bu eseri yazmaya başladığımız tarihten eserin 
Bayram’ın eline ulaştığı tarihe varıncaya dek geçen on yılı aşkın süre zarfında Bayram’ın adını zik-
rettiği kişi ile hiçbir yolla görüşmem veya iletişimim olmamıştır. Demek ki, tarihsel konuların -hep-
sinde olmasa bile- bazılarında ulaştığı sonuçlara da böyle bir metotla ulaşmış olmalı. 

Ayrıca biraz önce naklettiğimiz ifadelerinde “... benim referansım olan eserleri ve arşiv belgele-
rini kullanarak, Anadolu Selçukluları zamanında Anadolu’ daki sosyal, kültürel, fikrî ve siyasî yapı-
lanmaları yeniden ele alsınlar...”34 diyen, Ocak’ın eleştirilerine “Arkadaş sen hangi kullandığım 
eseri gördün ve hangi referansım sana inandırıcı gelmedi veya nerede ne eksiklik ve yanlışlık gör-
dün de bu iddiaların spekülasyondan ibaret olduğu hükmüne ve Ahi Evren’in tarihî şahsiyetinin net-
leşmediği sonucuna vardın?”35 diye soran ve “Bu çalışmanın ana kaynaklarının çoğu el-yazması 
eserlerdir...” “... Bu sahanın yetkililerinin tenkid ve uyarılarına şiddetle ihtiyaç duyduğumu belirt-
mek isterim. Bu yardımlarını esirgemeyeceklerine inanmaktayım.”36 diyen Bayram’ın “… benim gös-
terdiğim, benim referans verdiğim şeyler…” demesine şaşırdık. Çalışılan konular gereği zorunlu ola-
rak aynı yazma eserlere, matbu kitaplara, belgelere eriştik, üstelik atıf yaptığımız kaynakların görsel-
lerini de ekledik ve Bayram’ın kullandığı kaynakların dışında hiç de azımsanmayacak sayıda başka 
kaynaklara müracaat ettik. Bizim de hatalarımız olabilir, hatamızı gösterenlerin ilmî ehliyetini sorgu-
lamak yerine tenkitler ilmî ise onlara yine ilmî cevaplar vermeliyiz. 

“[Soru:] Yani yazma eserlerini okuma hataları da var [Hayri Hocanın]?[Cevap:] Tabi. Okuya-
maz da yani okuyamaz da! Ben şey diyorum, bakın, bakın, şeyin mektuplarından birisini okursa emin 
olun ben bütün şeyimden vazgeçerim. Bi tenesini okuyamaz! Aha gelsin şurdan şurdan okusun…”37 
diyen Bayram’ın doğru okuyup, okuduğu belgedeki hatanın kurbanı olduğu, doğru okuyup yanlış 
anladığı ve değerlendirdiği, doğru okumadığı, tahrif ederek okuyup çevirdiği ve benzeri örnekleri 
göstermeye başlarken şunu belirtelim: Bu ilk bölümdeki tespitlerimiz birilerinin hatalarını bulma 
odaklı bir çalışmanın ürünü değildir. Ahi Evran’a ait gösterilen eserlerin aidiyetini araştırırken gözü-
müze çarpan kasıtlı kasıtsız ve zaman zaman iftira niteliğinde yorum ve yargılarla sonuçlanan hata-
ların nasıl ve neden kaynaklandığını araştırmamız esnasında ortaya çıkmıştır. Bu bölümde sunacağı-
mız örneklerin sayısı, tespit ettiğimiz fakat burada sunmadıklarımıza kıyasla devede kulaktır. Birile-
rinin her dediğini yanlışlama veya her söylediğine muhalefet gibi bir amaç ve kaygımız olmamakla 
birlikte farkettiğimiz, gördüğümüz hata, yanlış ve iftiraları da dile getirmek gerektiğine inanıyoruz. 
Çalışmamızda sunulan tespitlerimizde hatalarımız varsa, hatalarımızın bize gösterilmesi bizi üzmez 
bilakis sevindirir. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 “Prof Dr Mikail Bayram Mevlana hakkında kendisine yapılan eleştirilere ve Hayri Kaplana cevap veriyor”, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul8Ut5Dazms&t=80s, zaman: 34:35-35:33 (Erişim: 19.11.2019). 
34 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 24-25. 
35 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 26. 
36 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 12. 
37 “Prof Dr Mikail Bayram Mevlana hakkında kendisine yapılan eleştirilere ve Hayri Kaplana cevap veriyor”, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul8Ut5Dazms&t=80s, zaman: 30:35-30:56 (Erişim: 19.11.2019). 
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Ahi Evran Akşehir’de medfun Nasreddin Hoca’dır 
Kaynak: Devlet Arşivleri  
Bayram, “İşte bunu okusalar yeter!...”38 diyerek önemini vurguladığı bir çalışmasında şöyle der: 
“Akşehir’e yerleşen bu Ahiler zamanla Pirleri ve liderleri olan Hace Nasirü’d-din için onun 

ölümünden 22 yıl sonra Akşehir’de türbe inşa ettiler. Makam olan bu türbenin kitabesinden 683 
(1284) tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Osmanlı döneminde Akşehir Meclis-i 
Vâlâ’sı bu türbede medfun olan zatın Ahi Evren Hace Nasre’d-din olduğunu tescil etmişlerdir (Bkz. 
Burada Levha VIII.). Bu tesbit Ahi Evren Hace Nasirü’d-din Mahmud’un Akşehir’de türbesi bulunan 
Meşhur-i Cihan olan ve “Lataif” (Fıkralar)’in sahibi bulunan Hace Nasirü’d-din veya Molla Nas-
reddin diye şöhret bulan zat ile aynı kişi olduğuna dair şüpheleri izale etmektedir.”39 

 
Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 116. 

Daha önceki bir çalışmasında da aynı konuya değinir:  
“Kırşehir’de Ahi Evren Hace Nasru’d-din ve beraberindekiler katliama tabi tutulduktan sonra 

Kırşehir’den Akşehir, Sivrihisar, Karahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik gibi uç beldelere yoğun 
bir göç olayı yaşanmıştır…” “… Kırşehir’den ayakları kesilen bu insanlar Pirleri için Akşehir’de 
bir türbe (makam) ittihaz etmişlerdir. Kırşehir olmaz Akşehir olsun der gibi kendilerini psikolojik 
bir tatmine kavuşturmak istemişlerdir. Nitekim Osmanlılar zamanında Kırşehir ve Akşehir Vilayetleri 
Meclisi’nden (Meclis-i Valâ) Maliye Nezareti’nin takririne de dayanılarak sadır olan mazbatalar 
Kırşehir ile Akşehir arasında böyle bir ilginin var oldugunu ve bu ilginin eskiye dayandığını göster-
mektedir. Kırşehir Meclis-i Valâ’sından sadır olan bir mazbatada Ahi Evren Zaviyesi’nin ve bu 
zaviye post-nişinlerinin Kırşehir’de oldukları kayıtlı iken Akşehir Meclis-i Valâ’sından sadır olan 
mazbatada ise Ahi Evren Zaviyesi ve bu zaviye post-nişinlerinin Akşehir’de olduğundan söz edil-
mektedir (Başbakanlık Arşivi İrade-i Meclis-i Valâ Katalogu, nr. 9727. Bkz. Burada Levha, IX).”40 

                                                 
38 “Prof Dr Mikail Bayram Mevlana hakkında kendisine yapılan eleştirilere ve Hayri Kaplana cevap veriyor”, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul8Ut5Dazms&t=80s, zaman: 15:28-15:43 (Erişim: 19.11.2019). 
39 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 32.  
40 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 295-296. 
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Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 319. 

“Nitekim Osmanlılar zamanında tutulan kayıtlarda da Akşehir’deki Nasreddin Hoca türbesinde 
medfun olan zatın Ahi Evren Hace (Hoca) Nasirü’d-din olduğu kayıtlıdır (Bkz. İrade-i Meclis-i Vala 
Kataloğu nr. 9727).”41 

Bayram tarafından atıf yapılan ve görselleri sunulan iki belgenin önce okunabilir netlikte orijinal 
görsellerini sunalım sonra içeriklerine vakıf olmak amacıyla ilgili metinleri okuyalım ve ikisi de aynı 
hicri tarihli (Rebiulâhir 1269/Ocak 1853) ve aynı gömlekte; biri ön yüzde (9727-1), diğeri arka yüzde 
(9727-2) bulunan bu iki belgeyi karşılaştırarak inceleyelim. 

 

 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, 

Fon: İ. MVL. (İrâde-i Meclis-i Vâlâ), Kutu: 259, Gömlek: 9727-1. 

                                                 
41 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 74. 
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Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Fon: İ. MVL. (İrâde-i Meclis-i Vâlâ), Kutu: 259, Gömlek: 9727-2. 

9727-1 (ön yüz) 9727-2 (arka yüz) 
“Mâliye Nezâret-i Celîlesi’nin takrîrine merbûtan Meclis-i 

Vâlâ’ya i‘tâ buyurılan Meclis-i Muhâsebe’nin bir kıt‘a mazbatası 
hulâsa-i meâli. E‘izze-i kirâmdan medîne-i Kırşehri’de ğunûde-i 
lahd-i rahmet olan Ahi Evran kaddese sirrahu’l-Mennân // Hazretleri 
Zâviyesi’ne ta‘âmiyye olarak muhassas olan Kırşehri sancağında 
kâin Çanakcı nâm-ı diğer Kurna Depesi mukâta‘asının fâid-ı senevîsi 
bulunan 890 guruş zâviye-i mezkûre postnişîni Şeyh Osman // ve 
Şeyh Abdullah Efendilerin kayd-ı hayât şartıyla uhdelerinde olduğu 
halde muahharan 58 tarihinde pederleri müteveffâ Musa Efendi’nin 
istid‘âsı üzerine fazla-i hâsılât olarak ilâve olunan 254 // guruşun be-
del-i mezkûr üzerine hîn-i zammında kaydı tedkîk olunmaksızın 
cümlesi mûmâ-ileyh Musa Efendi uhdesine tevcîh olunmuş olmasına 
mebnî şimdi bedel-i kadîm olan mezkûr 890 guruşun mûmâ ileyhimâ 
// Osman ve Abdullah Efendi uhdelerinde ibkâsı lâzım geleceği mi-
sillü zamm-ı ahîr olan mezkûr 254 guruş müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin 
istid‘âsı üzerine ilâve ve tesviye olunmasıyla bunun dahi virilüb // 
virilmemesi istîzânından ibaret olub zamm-ı mezkûr mukâta‘a-i 
mezbûrenin fazla-i hâsılâtı olarak ol vakit bâ irâde-i seniyye tesviye 
ve îfâ kılınmış olmasına ve mûmâ-ileyhimâ Osman ve Abdullah 
Efendilerin el-hâletü hâzihî // zâviye-i mezkûrenin şeyhi bulunduk-
ları anlaşılmasına nazaran meblağ-ı mezbûrun dahi virilmesi 
münâsib olacağından ol vechile meblağ-ı mezbûrun dahi ilâvesiyle 
Hazînece icrâ-yı iktizâsının Nezâret-i müşâr-ileyhâya // havâlesi 
Meclis-i Vâlâ’da tezekkür kılınmış ise de ol bâbda ne vechile emr u 
irâde-i seniyye-i vekâlet-penâhîleri müte‘allik buyurılur ise ona göre 
icrâ-yı müktezâsı bâbında emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrin-
dir. Rebî‘ulâhir [12]69” 

“Evrâk-ı melfûfesiyle beraber 
manzûr-i me‘âlî-mevfûr-i Hazret-i 
Pâdişâhî buyurılmak içün ‘arz u takdîm 
kılınan Meclis-i Vâlâ mazbatası meâlin-
den müstefâd oldığı vechile medîne-i 
Akşehir’de medfûn Ahi Evran // haz-
retlerinin zâviyesi ta‘âmiyyesine mu-
hassas Çanakcı nâm-ı diğer Kurna Te-
pesi mukâta‘asının fâid-ı senevîsi olan 
890 guruşun zâviye-i mezkûre postni-
şini Şeyh Osman ve Şeyh Abdullah // 
Efendilerin uhdelerinde ibkâsı lâzım 
geleceği misillü mûmâ-ileyhimânın pe-
derleri ve zâviye-i mezkûrenin şeyhi 
müteveffâ Musa Efendi’nin müahharan 
buna zamm itdirmiş olduğı ve’l-yevm 
müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin // nâmına 
mukayyed bulunmuş olan senevî 250 
guruşun dahi mûmâ-ileyhimâya viril-
mesi tezekkür olunmuş ise de ol bâbda 
her ne vechile emr u fermân cenâb-ı 
tâcdârî müte‘allik ve şeref-sudûr // bu-
yurılur ise müktezâ-yı münîfi icrâ kılı-
nacağı beyâniyle tezkire-i senâverî 
terkîmine mübâderet olundı efendim. 
Rebî‘ulâhir [12]69” 
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Kırmızı olarak gösterilen kelimelere dikkat ederek konusu itibariyle bu iki yazıyı karşılaştırdığı-
mızda aynı varağın biri ön yüzünde, diğeri arka yüzünde bulunan bu iki yazının aynı tarihte, aynı 
konuyla, içinde yer alan aynı yer ve aynı şahıs adlarıyla ilgili olup, birinin diğerinin ikinci adımı 
olduğunu ve daha önemlisi birinin Kırşehri diğerinin Akşehir Meclis-i Vâlâsı’ndan sadır olan iki ayrı 
mazbata olmadığını, ikisinin de aynı mazbatadan istifadeyle hazırlanan iki yazı olduğunu, ikincisinde 
geçen “Akşehir’de medfûn olan Ahi Evran” ifadesindeki “Akşehir” kelimesinin kâtibin sehvinden 
kaynaklandığını, doğrusunun “Kırşehri” olması gerektiğini anlamakta zorlanmıyoruz. Aksi takdirde, 
birini Kırşehri’nden, diğerini Akşehir’den çıkan resmî yazılar olarak kabul edip Bayram’ın ifadesiyle 
“Kırşehir Meclis-i Valâ’sından sadır olan bir mazbatada Ahi Evren Zaviyesi’nin ve bu zaviye post-
nişinlerinin Kırşehir’de oldukları kayıtlı iken Akşehir Meclis-i Valâ’sından sadır olan mazbatada ise 
Ahi Evren Zaviyesi ve bu zaviye post-nişinlerinin Akşehir’de olduğundan söz edilmektedir.” dersek, 
Ahi Evran Zâviyesi postnişinleri Şeyh Osman ve Şeyh Abdullah’ın aynı tarihte hem Kırşehri’nde, 
hem Akşehir’de şeyhlik yaptıklarını, Çanakcı nâm-ı diğer Kurna Tepesi diye anılan yerin (karyenin) 
hem Kırşehri’nde, hem Akşehir’de olduğunu söylememiz anlamına gelir. Bu bağlamda “Akşehir’e 
yerleşen bu Ahiler zamanla Pirleri ve liderleri olan Hace Nasirü’d-din için onun ölümünden 22 yıl 
sonra Akşehir’de türbe inşa ettiler. Makam olan bu türbenin kitabesinden 683 (1284) tarihinde inşa 
edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Osmanlı döneminde Akşehir Meclis-i Vâlâ’sı bu türbede medfun 
olan zatın Ahi Evren Hace Nasre’d-din olduğunu tescil etmişlerdir (Bkz. Burada Levha VIII.). Bu 
tesbit Ahi Evren Hace Nasirü’d-din Mahmud’un Akşehir’de türbesi bulunan Meşhur-i Cihan olan ve 
“Lataif” (Fıkralar)’in sahibi bulunan Hace Nasirü’d-din veya Molla Nasreddin diye şöhret bulan 
zat ile aynı kişi olduğuna dair şüpheleri izale etmektedir.” diyerek iddialarını bu iki yazıya dayandıran 
Bayram’ın Kırşehir’de medfun olan zatın Ahi Evran, Akşehir’de medfun olan zatın Hoca Nasreddin 
olduğunu belirten onlarca Osmanlı arşiv belgesine değinmeden kâtip hatası nedeniyle “Akşehir’de 
medfûn Ahi Evran” ifadesinin yer aldığı tek yazıyı asıl alması ilginçtir. 

Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Osmanlı Arşivi’ndeki bazı belgelere ve ahkâm 
defterlerine göre Ahi Evran Zâviyesi mukataası olarak tahsis edilen ve diğer adı Kurna Tepesi olan 
Çanakcı karyesi Akşehir’de değil sadece Kırşehri’ndedir. Şimdi hem bu tespiti hem de Kırşehir mer-

keze bağlı ve 676/1277 tarihli Ahi 
Evran vakfiyesinde adı geçmekte 
olup günümüze dek varlığını sür-
düren Kızılca karyesinin de muka-
taa olarak tahsis edildiği Ahi Evran 
Zâviyesi’nin postnişini müteveffâ 
Şeyh Musa ve onun yerine postni-

şin olarak geçen oğulları Şeyh Osman ve Şeyh Abdullah’ın zikredildiği arşiv belgelerine göz atalım. 
İlk sırada Karaman Ahkâm Defteri’nden 1155/1743 ve 1156/1743 tarihli iki belge: 

 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, 1 Numaralı Karaman Ahkâm Defteri, s. 76 
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Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, 1 Numaralı Karaman Ahkâm Defteri, s. 76. 

 

 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, 1 Numaralı Karaman Ahkâm Defteri, s. 196. 

 

Kırşehir sancağına tabi Kızılca karyesi malikânesi maktûunun mutasarrıfı ve Cabbarzâde Süley-
man Bey’in kethüdası olan Abdullah Ağa’nın oğlu Feyzullah Ağa ve oğulları tarafından feragat ile 
Ahi Evran Hankahı vakfına tevcihi konulu 1251/1835 tarihli belgeden: 

 

 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Fon: AE.SMHD.II., Kutu: 22, Gömlek: 1311. 
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Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Fon: AE.SMHD.II., Kutu: 22, Gömlek: 1311. 

 

Kırşehir’de Çanakcı Tepesi ve Kavsıh köy mukataasından Kırşehir’de medfun Ahi Evran-ı Veli 
Tekkesi postnişini Şeyh Musa Efendi’nin daha önce iki oğluna kasr-ı yed etmiş olduğu fakat daha 
sonra iki oğlunun vefat etmesi sebebiyle iki torununa Çanakcı mukataasının muaccelesi mukabilinde 
tevcihi konulu 10 Muharrem 1256/14 Mart 1840 tarihli belgeden: 

 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Fon: HAT, Kutu: 1424, Gömlek: 58256. 

 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Fon: HAT, Kutu: 1424, Gömlek: 58256. 

 

Kırşehir’de medfun Ahi Evran Tekkesi postnişini Musa Efendi’nin uhdesindeki mukataaya dair 
12 Muharrem 1256/16 Mart 1840 tarihli belgeden: 
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Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Fon: İ. DH., Kutu: 9, Gömlek: 424. 

Kudüs’teki Özbekiyye Zâviyesi için, Kırşehir’deki Ahi Evran Tekkesi’ne bağlı Çanakcı mukataası 
malından bir miktar tahsis edilmesinin uygun olmayacağına dair Cemâziyelâhir 1258/Temmuz 1842 
tarihli belgeden: 

 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Fon: İ. DH., Kutu: 63, Gömlek: 3145. 
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Kırşehir sancağındaki Ahi Evran-ı Veli Hankahı’na mahsus mukataa konulu Recep 1258/Ağustos 
1842 tarihli belgeden: 

 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Fon: İ. DH., Kutu: 65, Gömlek: 3233. 

 

Kırşehir Ahi Evran Tekkesi postnişini Musa Efendi’nin torunları Osman ve Abdullah’ın Çanakcı 
mukataası hasılatının kendilerine tam verilmediği yolunda arzuhallerine binâen, meselenin tetkikine 
dair Konya müşirine yazılan 16 Şaban 1260/31 Ağustos 1844 tarihli kaimeden: 

 

 

 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Fon: A.}MKT., Kutu: 15, Gömlek: 91. 

Ahi Evran postnişini Şeyh Musa’nın Kırşehir’de olan mukataalarına yapılan müdalalenin önlen-
mesi konulu Konya müşirine yazılan 15 Şevval 1260/28 Ekim 1844 tarihli belgeden: 

  
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Fon: HR.MKT., Kutu: 7, Gömlek:  48 (Sağda ön yüz, solda arka yüz). 

*** 
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Ahi Evran Nûruddîn Caca tarafından öldürüldü 
Kaynak: Aksarâyî, Müsâmeretü’l-Ahbâr  
“… İşte bu isyanlann en şiddetlisi Kırşehir’de oldu ki bu isyanın Ahi Evren Şeyh Nasîrü’d-din 

Mahmud ve çevresindekiler tarafından yönetildiği muhakkaktır. Burada isyancıların isyanın bastır-
maya memur edilen Emir Nuru’d-din Caca’yı şehre sokmadıkları bunun üzerine asker sevk edilerek 
şehrin muhasara edildiği, şehir zapt edilince de isyancıların kâmilen kılıçtan geçirildiği anlaşılmak-
tadır. Gene tarihçi Kerimü’d-din Mahmud bu konuda aynen şunları söylemektedir: …”42 “Kırşe-
hir’de meydana gelen bu olaya devrin tarihçilerinden yalnız Aksaraylı Kerimü’d-din Mahmud de-
ğinmekte ve bu olayı ve bu olayda Ahi Evren’in öldürülüşünü aynen şöyle anlatmaktadır: “Kırşehir 
Emirliği Nuru’d-din Caca’ya verildi. Orduyla onun üzerine geldi. Bir süre muhasara edildi. Onu 
kaleden söküp attılar. Hariciler (Türkmenler) ki, ona uymuşlardı, kâmilen öldürüldüler” (Müsame-
retü’l-ahbar, s. 75).” “… İşte Kerimü’d-din el-Aksarayî’nin yukarıda sunduğumuz sözlerinde bir “o” 
zamiri ile Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din’e işaret etmiş olduğu anlaşılmaktadır.”43 “Ahi Evren diye 
ünlenen Hace Nasirü’d-din Mahmud, lideri olduğu Ahi Teşkilâtı üyeleri olan ahilerle birlikte Moğol 
iktidarına ve Moğol yanlısı yöneticilere karşı mücadele etmiş ve Moğol aleyhtarı isyanların liderli-
ğini yapmış bir kişidir. Bu iktidara karşı 1261 (659) yılında Kırşehir’de çıkan isyan sırasında da 
öldürülmüştür (Müsameretü’l-ahbar’ın sahibi Aksaraylı Kerimü’d-din Mahmud eserinin bir yerinde bu isyana de-
ğinmekte ve bu isyanın liderinin burada öldürüldüğüne işaret etmektedir. Bkz. Adı geçen eser. s. 75).”44 “... Bu sırada 
orta Anadolu’nun birçok şehrinde Moğollara ve Moğol yanlısı Selçuklu Devlet adamlarına karşı Ahi 
ve Türkmenler ayaklandılar. Bu ayaklanmaların bayrak kişisi hiç şüphesiz Ahi Evren Hace Nasirü’d-
din idi. Kendisi de arkadaşları ile birlikte Kırşehir’de isyan başlattı…” “… Kırşehir’de baş gösteren 
bu isyanı bastırmak için Pervane Müinü’d-din’in komutanı ve Mevlânâ’nın müridi olan Moğol asıllı 
Nuru’d-din Caca memur edildi. Nuru’d-din Caca, Kırşehir’e gitmeden önce Mevlânâ ile bir görüşme 
yaptı…” “… Caca oğlu Nuru’d-din bu görüşmeden sonra ordusuyla Kırşehir’e vardı ve şehri muha-
sara etti. Sonunda güç kullanarak şehre girdi. Burada ki Ahi ve Türkmenler büyük bir kıyıma uğra-
dılar (Aksarayî, Müsameretü’l-ahbar, neşr. Osman Turan, Ankara 1944, s. 75).”45 “Ahi Evren Hace Nasiru’d-
din ve beraberinde olanların Kırşehir’de başlattıkları isyan daha acımasız bir şekilde bastırıldı. Ahi 
Evren ve beraberindeki Kırşehir Ahileri kâmilen kılıçtan geçirildiler (Müsameretü’l-ahbar, s. 75).”46 

Dikkat edilirse Bayram’ın bu cümleleri için yaptığı atıflar, tek kaynağa ve o kaynağın da sadece 
bir sayfasına yani 75. sayfasınadır. Atıfta bulunduğu sayfadan tercüme ederek aktardığı cümleleri 
önce Müsâmeretü’l-Ahbâr’ın Farsça metninden ve Mürsel Öztürk’ün Türkçe çevirisinden gösterelim. 

 
el-Aksarâyî, Kerîmüddin Mahmud, Müsâmeretü’l-Ahbâr 

ve Müsâyeretü’l-Ahyâr, Ankara 1944, s. 75. 
 

 
Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, TTK Yay., Ankara 2000, s. 56. 

Şimdi aynı şekilde bu cümlelerin hemen öncesinde yer alan ve Bayram’ın atıf veya alıntı yapma-
dığı cümleleri ekleyerek Farsça metine ve farklı iki kişi tarafından yapılan Türkçe çevirisine bakalım. 

                                                 
42 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 61. 
43 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 73-74; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuru-

luşu, s. 77, 118, 119. 
44 Bayram, Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 65. 
45 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 31 
46 Bayram, Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 87. 
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Aksarâyî, Müsâmeretü’l-Ahbâr ve Müsâyeretü’l-Ahyâr, s. 74 ve 75 (Sağda). 

Aksarâyî, Kerîmüddîn, Müsâmeretü’l-Ahbâr, Sül./Yeni Cami Ktp., nr. 827, s. 128. 
 

 
Aksarâyî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, s. 56. 

Aynı cümlelerin Nuri Gencosman tarafından yapılan çevirisi: 

 
Aksarayî, Müsameret-al-ahyar: Selçukî Devletleri Tarihi (Aksaraylı Kerimeddin Mahmud’un 

Müsameret-al-ahyar adlı Farsça tarihinin tercümesi), çev. M. Nuri Gencosman, Ankara 1943, s. 162. 

Bayram’ın naklettiği cümlelerin hemen öncesine bakarak hepsini bir bütün olarak okuduğumuzda 
şu iki husus ortaya çıkıyor: 

Birincisi: İsyanı bastıran Nûruddîn Caca Kırşehir emîridir fakat bu olay Kırşehir’de değil Aksa-
ray’da, Aksaray’daki Sâlime Kalesinin bulunduğu yerde gerçekleşmiştir. Aksaray ve çevresinde altı 
ay boyunca fitne ve fesat içinde isyanını sürdüren Esed(üddîn) Emîr Âhur (Aksaray’ın doğusunda 
Melendiz suyu üzerindeki) Sâlime Kalesine yerleşmiş, orayı merkez edinmiştir. Caca bu kaleyi ordu-
suyla kuşatıp onu kaleden çıkarmış, onu ve ona tabi olan isyancıları, Hâricîleri öldürmüşlerdir. 

İkincisi: Aksarâyî’nin kullandığı “o” zamiri, Bayram’ın iddia ettiği gibi Ahi Evran’a değil, Esed 
Emîr Âhur’a işaret etmektedir. Zamir, ismin yerini tutuğuna göre, metinde geriye gidilerek o za-
mirin kimi işaret ettiği tespit edilir. Aksarayî de metinde bu zamirin işaret ettiği ismi az öncesinde 
zikretmiştir: (Önceleri II. İzzüddîn Keykavus’un adamlarından olan) Emîr Âhur Esed(üddîn). 

Atıfta bulunduğu kaynakta bu olayın Aksaray’da gerçekleştiği, muhasara edilen kalenin Sâlime 
Kalesi, orduyla üzerine yürünen, kaleden dışarı atılan isyan liderinin Emîr Âhur olduğu belirtilmesine 
rağmen, bu olayın Kırşehir’de gerçekleştiğini, Caca tarafından üzerine yürünen, kaleden atılan isyan 
liderinin Ahi Evran olduğunu iddia edebilen, “… İşte Kerimü’d-din el-Aksarayî’nin yukarıda sundu-
ğumuz sözlerinde bir “o” zamiri ile Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din’e işaret etmiş olduğu anlaşılmak-
tadır.”47 ve “… “o” zamiri ile Ahi Evren Şeyh Nasirü’d-din Mahmud’a işaret ettiğine inanmamak 
mümkün değildir.”48 diyebilen bir tarihçinin burada sergilediği tutumun, Müsâmeretü’l-Ahbâr’ın bu 
cümlelerine bakacak olan tarihçiler ve okurlar tarafından değerlendirilecektir. Farsça bileni de bilme-
yeni de, Müsâmeretü’l-Ahbâr’ın bu cümlelerini birazcık Farsça bilgisine sahip herhangi birine gös-
terse ve söz konusu “o” zamirinin kimi işaret ettiğini sorsa alacağı cevap şu olacaktır: “Metindeki 
zamirin bir sahibi var, metinde biraz öncesindeki satırlarda geçen bir kişiye işaret etmektedir, o kişi 
de iki üç satır öncesinde adı geçen Emîr Âhur’dur.” Muhatap veya okurun bileceğine, anlayacağına 

                                                 
47 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 74; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, 

s. 77. 
48 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 119. 
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kesin gözle bakılan bazı durumlarda zamirin işaret ettiği ismin, hitabın veya yazının daha öncesinde 
anılmasına gerek duyulmaz. Keza klasik eserlerin bazı cümlelerinin başında “sen/siz” gibi zamirler 
genele hitap edildiğinden öncesine dönüp bir isim aranmaz. Akasarâyî’nin üzerinde durduğumuz sa-
tırlarında böyle bir durum söz konusu değildir; zamirin öncesi kontrol edilir ve zamirin işaret ettiği 
isim bulunur. Bu yüzdendir ki, Aksarâyî’nin eserini çeviren iki ayrı şahıs, Gencosman ve Öztürk, “o” 
zamiriyle Emîr Âhur’un kastedildiğini çevirilerine yansıtmışlardır. 

Emîr Âhur’a ait “o” zamirini hiçbir kural tanımadan Ahi Evran’a ait gösterme cinayetini işleyen 
Bayram, bu cinayetinin üzerine başka cinayetler de eklemekte, Mevlânâ’nın sembolik dille söylediği 
ve çok farkı anlamlara; insandaki hırs, tamah, taklit vb. olumsuzluklara işaret eden dizelerini, Ahi 
Evran ve yanındakilerin öldürülmesi gibi gerçekte olmayan bir olayın vuku bulmasından sonra se-
vinçten söylediği dizeler olarak sunmakta, dizeleri de aklına estiği şekilde şerh ve tefsir etmektedir. 

“… Bu isyan bastırılırken Ahi Evren de Mevlânâ’nın oğlu Alâeddin Çelebi de isyan sırasında 
öldürüldüler yani bir ahi katliamı yapıldı. Kırşehir’de bulunan birçok ahiler burada katledildiler. 
İşte bu hadise üzerine Mevlânâ boş duramazdı. Bakın, zamanın büyük olayıdır 1261 yılında meydana 
gelmiş bir olaydır. Bu olayla ilgili bakın Mevlânâ bir şiir yazıyor. Dolayısıyla Mevlânâ’nın şiir gü-
cünü de burada görebileceğiz. Diyor: 

شکر خدا را که خرم برد صداع از سر من      کو خر من کو خر من پار بمرد آن خر من  
Nerede benim eşşeğim? Nerede benim eşşeğim? Geçen sene öldü benim eşşeğim.  
Allah’a şükrediyorum ki, eşşeğim öldü de başımın ağrısı da dindi. 

رود تا برود غم نخورم زیگاو اگر ن  
Öküz de onunla beraber öldüyse gam yemiyorum. 
Öküz dediği de oğludur. Öküz de onunla beraber öldüyse varsın o da ölsün, diyor. 

خوش عنبر من یز گاو و شکمش بو ستین  
O öküzde, diyor, benim fıtratımdan hiçbir şey kalmamıştır, varsın o da gebersin gitsin. 

دلبر من دلبر من دلبر من دلبر من      گر برود باد ابد در دو جهان یگاو و خر  
Öküz ve eşşek öldülerse cehennem olsunlar. 
Ama benim dilberim, benim dilberim, benim dilberim, o var ya o bana yeter. 
O dilber dediği de diğer oğludur, Sultan Veled’dir. 

 حلقه به گوش است خرم گوش خر و حلقه زر
Diyor: Eşşeğimin kulağında bir halkası vardı fakat o halka altındı. 

نگر وازر من وازر من فینگر ح فیح  
Diyor: Hayflar olsun, hayflar olsun, benim o altınıma hayflar olsun. 
Eşşeğe hayıflanmıyor, o altını gitmiş. 

نبود خدمت او بر در من نیجز تل سرگ      ره نرود ناز کند جو نخورد سر کشد و  
Diyor: Dikbaşlıdır, itaat etmiyor. Naz ediyor, arpa yemiyor, eşşeğim. 
Kapının önünde de tezek yığınından başka bir şey bırakmıyor bana. Onun bana zararından başka 

da bana hiçbir hizmeti olmadı, diye yakınıyor. Yani şiir uzundur, başınızı ağrıtmayayım. 
Bakın olaylarla ilgilidir, o dönemde 1261 yılında Ahi Evren, Mevlânâ’nın oğlu Alâeddin Çelebi 

orada isyan sırasında öldürüldüler. Tabi Mevlânâ, oğlu oraya gidince oğlunu döndürmek için de çok 
çalıştı. Üç tene mektubu var. Mevlânâ’nın mektupları yayınlandı. O mektupların arasında üç tene 
mektup var. Oğluna mektuplarında, oğlundan dönmesini istiyor. Bir tene mektup da Kırşehir kadısı 
Seyfeddin’e yazmış. Seyfeddin’e yüz suyu döküyor. Diyor: Oğlum oradadır, oğlumun dönmesini 
sağla. Ona ricada bulunuyor. Ve oğluna yazdığı mektupta diyor: Sevmediğim adamlara dahi yüz suyu 
döktüm senin dönmen için, diyor. 
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Şimdi oğlunun, tabi oğlu, bütün ısrarlarına rağmen, oğlu dönmüyor. Dönmeyince de Mevlânâ, 
oğluna o kızgınlığından dolayı bir şiir de ona söylemiş. O şiirden de birkaç beyit okuyayım. Diyor: 

یدگر رفت اریبا  یغلط كرد اری یا  
Ey dostum, diyor, yanlış yaptın, bir başka yârin peşine takılıp gittin, diyor. 

 از كار خود افتادی در كار دگر رفتی
Kendi işini bıraktın, gittin başka bir iş tuttun. 

 صد بار ببخشودم بر تو به تو بنمودم
Diyor: Sana yüz defa söyledim, seni bağışladım. Çünkü mektuplarında öyle diyor. Mektuplarında 

diyor, seni affettim, aile ocağına dön, diyor. Bakın burada da bunu söylüyor, mektupta da var, burada 
da var. Yüz defa seni bağışladım, sana seni anlattım, senin konumunu sana anlattım. 

یبار دگر رفت نیه دهیپسند شیخو یا  
Ey kendisini beğenen, ey hodbin! Sen gene de başını aldın gittin, diyor. 

 صد بار فسون كردم خار از تو برون كردم
Sana yüzlerce efsane anlattım, senin ayağından dikeni çıkarttım. 

یدر خار دگر رفت یگلزار ندانست  
Gül bahçesine gelmedin, gittin dikenlerin arasına girdin. Yani ahilerin arasına katıldın. 

یبا مار چه همراه یماه ییگفتم كه تو  
Diyor: Sen bir balıksın, sen yılanla niye arkadaşlık yapıyorsun? Yılan dediği de Ahi Evren’dir. 

Ahi Evren, yani yılan Ahi Evren yılan demek. 
یال غلط كرده با مار دگر رفتح یا  

Ey yanlış iş yapanlar, sen gene de yılana arkadaş oldun gittin, diyor. 
[Şu beyit atlanıyor:  [ یتو در تار دگر رفت یدیصد تار بر      مانند مكوك كژ اندر كف جوالهه 

نمیبیدر غار نم ارایكه تو را  یگفت  
Diyor: Bana diyordun ki, seni dostluk mağarasında göremiyorum. Hz. Peygamber’le Ebû Bekir’in 

mağaradaki şeye telmihte bulunuyor. 
یدر آن غار است تو غار دگر رفت اریآن   

Bana diyordun ki, seni dostluk mağarasında göremiyorum, diyordun bana. Ben o mağaradayım, 
fakat sen başka bir mağaraya gittin, diyor.”49 

Mevlânâ’nın Dîvân’ından alıntılanan bu iki şiirin çevirisini Gölpınarlı’dan sunarak, Mevlânâ’nın 
iki şiirinde de özel bir şahısa seslenmediğini, genele hitap ettiğini; insana seslendiğini gösterelim. 

Eşeğim nerde, eşeğim nerde? Bıldır öldü eşeğim.. Tanrı’ya şükrolsun ki başımın ağrısı da dindi. 
Öküzüm de ölecekmiş; varsın-ölsün, gam yemem.. benim güzelim anberimin kokusu, ne öküzde vardır, ne 

öküzün karnında. 
Öküz gitmiş, eşek ölmüş, ne çıkar? İki dünyada da güzelim sağ olsun, gönlümü alanım var olsun, yaşadıkça 

yaşasın, yaşadıkça yaşasın. 
Eşeğimin kulağında küpe var.. eşek, sonra da altın küpe; şu hale bak da acı; vah benim altınıma, vah. 
Baş çeker, yol almaz; nazlanır, arpa yemez.. kapıma tezek yığınından bir tepe dikmekten başka bir hizmeti 

yoktur bana. 
Güzelim bir öküz.. gökyüzünde bir Öküz, yer altında bir başka öküz.. şu ikisinden bir sıçradım, kurtuldum 

mu, bahtın çenberinden geçtim-gitti. 

                                                 
49 “Ahi Evren’i Celaleddin Rumi’nin müridi öldürdü! Prof  Dr  Mikail Bayram”, https://www.youtube.com/watch?v=EE-

tige9IeI4, zaman: 01:14-08:30 (Erişim: 19.11.2019). 
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Eşeklerin pazarına gittim; o yana, bu yana bakındım.. gözüm, gönlüm eşeğe de doydu, eşeğin sâhibine de. 
Birisi, mademki eşeğin öldü, eşek çok, bir tane daha al dedi.. sus dedim, eşek, yolda bir ayak bağıydı bana 

zâti.50 
Diğer şiir: 
A dost, yanlış iş yaptın, bir başka dosta gittin; işini-gücünü bıraktın, bir başka işe-güce koyuldun, bir başka 

kâr peşine düştün. 
Yüz kere bağışladım seni, yüz kere bir-bir gösterdim, söyledim yolu-yordamı; a kendini beğenmiş dost, 

gene de dinlemedin, tutup gittin sen. 
Yüz kere okudum-üfledim sana, tuttum, ayağından tikeni çıkardım; fakat gül bahçesinin kederini bilmedin, 

bir başka tikenliğe kalktın, gittin. 
Sen bir Aysın, ne diye yılanla yoldaş oluyorsun dedim, a halinişanını unutup yanılan, tuttun, bir başka 

yılanla dost oldun, onunla kalktın, gittin. 
Çulhanın elindeki eğri mekik gibi yüzlerce ipliği kopardın, gene ne bir başka ipliğe gittin, dolandın. 
Dedin ki: Dostum, seni mağarada göremiyorum. Halbuki o dost, o mağaradaydı; başka mağaraya gittin. 
Kadrin, kıymetin nasıl kaybolup gitmez, benzin nasıl değişip bozulmaz? Benim pazarımı gördün de tuttun, 

bir başka pazara gittin sen.51 
İlk şiirin sonunda, dipnotta Gölpınarlı şöyle diyor: “Bu gazel, XXX. gazele çok benziyor. Lütfen 

karşılaştırınız.” Bakalım o gazelde Mevlânâ ne diyor? 
Kendimi görmem için bir ayna cilâlıyor bana.. Âh bu toprak bedenimden; daha da bulanık gönlümse, kara 

mı, kara. 
Gece geçti de şu gönlüm, balçıktan arınmadı gitti. A bana şarap sunacak sâkıym, nerde kızıl kadehim be-

nim? 
Yazıklâr olsun, eşeğim gitti elden; ansızın öldü eşeğim..ama şükürler olsun ki eşeğin tersi de uzaklaştı 

kapımdan. 
Eşeklerin ölümü güç birşey, fakat bana uğurlu geldi.. çünkü eşek uzaklaştı mı, İsâ gelir, kucaklar beni. 
Saman kalburunun peşinde ne kadar ömür harcadım; arık eşeğim için ne kadar arıklaştım, eğrildim... 
Eşeğin bana yaptığını yırtıcı kurt yapamaz; onun derdiyle, onun gamiyle ne kadar tanrı hakkı kaldı boy-

numda. 
Acılığım, hamlığım, horluğum, kötüye çıkmış adım-sanım, gönül kanı içişim... Bunların yüzünden toprak 

başıma benim. 
Benim hırsızım, beni ayırd edenim... beni yaratanım lütfeder, görür beni; görüşünle mumu söndürürsün de 

göz verirsin, görüş ihsân edersin sen.52 
Mesnevî’sinde ve Dîvân’ında Mevlânâ, birçok sûfînin yaptığı gibi, insanın maddi, manevi yapısını, 

özelliklerini, hâllerini, niteliklerini, sabit ve ayrılmazlarını, fani ve değişkenlerini, âfâk ve enfüsünü, 
mebde ve meâdını, yeryüzünde ve evrendeki, dünya ve ahretteki konumunu, diğer canlı, cansız var-
lıklar, oluşlar, olaylar, ilâhî bilgi, kader, kaza, hayır, şer, kabiliyet, huy, ahlâk ve daha yüzlerce konuda 
şiir dili içerisinde hikâyeyi ve temsili, sembolik anlatımı tercih eder. Yukarıdaki gazellerinde geçen 
eşek, eşeğin ölmesi, öküz, Öküz burcu, yılan, halka, küpe, altın küpe, amber, gül, gül bahçesi, diken, 
ay, mağara gibi kelimeler bu anlatımın öğeleridir. Mevlânâ’nın bu kelimelerle neleri kastettiğini ör-
nekler sunarak açıklamak isterdik. Şu anda bizi ilgilendiren husus, Mevlânâ’nın bu şiirlerinin ger-
çekte hiç vâki olmamış bir olayla irtibatlandırıldığına dikkat çekmektir. 

*** 
 

                                                 
50 Mevlânâ, Celâleddin, Dîvân-ı Kebîr, çev. Abdülbâki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1992, c. 7, s. 208. 
51 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, c. 2, s. 214. 
52 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, c. 7, s. 204-205. 
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Ahi Evran bir savaş sırasında kim vurduya gitti 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn  
Aksarâyî’nin metninde Caca tarafından kaleden atılıp yanındaki isyancılarla birlikte öldürülen ki-

şinin isyancı başı Emîr Âhur olduğunu yukarıda göstermiştik. Metinde Emîr Âhur’a işaret eden “o” 
zamirini Ahi Evran ilan eden Bayram yine bir başka kişiyi Ahi Evran’la aynı kişi olarak üstelik bir 
savaş sırasında kim vurduya giden yani öldüreni meçhul kişi olarak görmekte ve göstermektedir. 

“… Gene bir başka söylentide şöyle deniyor “Bu gün onun türbesi kazılacak olsa dahi kemiklerine 
tesadüf edilmeyecektir. Çünkü o normal bir insan gibi ölmüş değil, birdenbire gözlerden kaybolmuş-
tur.” Bu haber Nuru’d-din Caca’nın Kırşehir’e girip isyancıları kılıçtan geçirdiği sırada 90 yaşında 
olan Ahi Evren’in kim vurduya gittiğini veya savaş enkazı arasında kaybolduğunu düşündürmektedir. 
Zira 90 yaşındaki güçsüz bir ihtiyarın kim vurduya gitmesi ihtimal dahilindedir. Eflâkî’nin onun 
cennet ehli’nin okuna hedef olarak öldüğünü söylemesi (Menakıbü’l-ârifîn, I, 558) de Ahi Evren’in 
savaş sırasında kim vurduya gittiğinin ifadesi olmalıdır.”53 

Bu satırları okuduğumuzda Eflâkî’nin eserinde açıkça ismini zikrederek veya ismini zikretmeksi-
zin Ahi Evran’dan söz eden ve onun savaş sırasında öldürüldüğünü açıkça veya ima yollu ifade 
eden cümlelerle karşılaşacağımızı düşünürüz. Bu düşünceyle Bayram’ın atıfta bulunduğu sayfada 
Eflâkî’nin tam olarak neler söylediğine bakıyoruz: 

 
            Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı,                                 Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn,  
                  Hürriyet Yay., İstanbul 1973, c. 1, s. 493.                               TTK Yay., Ankara 1961, c. 1, s. 558. 

Görüyoruz ki, Eflâkî başka birisinden; Ziyâüddîn Hankahı’nın şeyhinden bahsetmektedir ve bu 
şeyhin ismine dair açıkça veya ima yollu herhangi bir bilgi vermemektedir.  

Bu kişinin -Bayram’ın hayalinde kurduğu gibi- Ahi Evran olduğunu farzettiğimizde şu iki hususta 
çelişkiler ortaya çıkmaktadır: 

Birincisi: Bayram bu kişinin (Ahi Evran) bir isyanın bastırılması, bir savaş sırasında öldürüldü-
ğünü belirtiyor, buna karşın onun atıf yaptığı Eflâkî ise onun hiçbir hastalığı ve acısı yokken öldü-
ğünü, minareden selâ verildiğini naklediyor, savaşta öldüğünden, öldürüldüğünden söz etmiyor. 

İkincisi: Bayram bu kişinin (Ahi Evran) Kırşehir’de öldürüldüğünü belirtiyor, lâkin onun atıfta 
bulunduğu rivayette zikredilen ve Mevlânâ’nın o sözü söylediği günün ertesinde “Cennet ehlinin 
okuna hedef olup ölen” kişi Ziyâüddîn Hankahı’nın şeyhidir. Üç gün sonra Hüsâmüddîn Çelebi’nin 
törenle posta oturacağı bu Ziyâüddîn Hankahı ise Kırşehir’de değil Konya’da bulunmaktadır. 

*** 

                                                 
53 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 208-209; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Ku-

ruluşu, s. 124. 
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Ahi Evran için Konya’da gıyabi cenaze namazı kılındı 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn  
Bayram’ın yukarıda zikredilen dipnotta “(Menakıbü’l-ârifîn, I, 558)” diyerek yaptığı atıf aynı zamanda 

bilim insanına yakışmayacak şekildeki bir uygulamasının nice örneğinden sadece biridir. Atıf yaptığı 
kaynakta mevcut olmayan bilgileri, ifadeleri var gösterme uygulamasında sadece dipnotta atıf yap-
makla yetinip, atıf yaptığı kaynaktaki ilgili metni aktarmamaya özen göstermektedir ki, okur o kay-
nağın belirtilen sayfasını kontrol etmediği sürece Bayram’ın kurduğu cümlelerin o kaynakta var ol-
duğunu sanacaktır. 

 
                   Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 493.                          Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 558-559. 

Yukarıda görseli sunulan aynı kaynak, cilt ve sayfaya atıfla Bayram’ın söyledikleri:  
“Ahmed Eflâkî, Konya’da bazı ayak takımı insanların Mevlânâ’ya muarız olan zat yani Ahi Evren 

için gıyabında cenaze namazı kıldıklarını yazmaktadır (Menakıbü’l-ârifîn, I, 558).”54  
“Mevlevi yazar Ahmed Eflaki “Konya’da bazı düşük insanlar (Ahiler olmalı) gıyabında onun 

cenaze namazını kıldılar.” demektedir.”55  
*** 

 
 

                                                 
54 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 215; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, 

s. 77, 118, 119; Bayram, Mikâil, “Ahi Evren Hâce Nâsîrü’d-Din ile Alâü’d-din Çelebi’nin Öldürülmesi ve Ölüm Tarih-
lerinin Tesbiti”, İSTEM (İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi), 2004, c. 2, S. 3, s. 52-53. 

55 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 32. 
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Ahi Evran’ın kesin ölüm tarihinin tespiti 
Kaynak: Gülşehrî?, Menâkıb-i Ahi Evran; Oppolzer, Cannon der Finsternisse 
Günümüzde, bırakın gün, ay ve yıl olarak Ahi Evran’ın kesin ölüm tarihini, hangi yüzyılda yaşa-

dığı bile hâlen tartışılmaktayken, bu tartışmaya son noktayı koyduğunu düşünen Bayram mecaz ve 
hakikat ayırımını yapmadan enteresan bir metotla yanlış bir sonuca ulaşmaktadır. Şimdiye kadar kim-
senin uygulamadığı, daha doğrusu ebcedle tarih düşürme dışında edebî sanat ifadelerini (mecaz, teş-
bih vb.) tarih belirlemede güvenilir bir asıl görmedikleri için kullanmadıkları bu metoda, gözleme 
dayalı, fizik ve matematik temelli ve fazlasıyla güven telkin eden astronomi verilerini de yanlış anla-
yıp eklemek suretiyle Ahi Evran’ın ölüm tarihini gün, ay ve yıl olarak kesin şekilde belirlediği için, 
onun 93 yıl veya 90 yılı aşkın yaşadığı rivayetinden hareketle doğum yılını da tespit etmiş olmaktadır. 

Bayram’ın bu tespiti, eserimizin girişinde belirtildiği üzere maalesef birçok kişi ve kurum tarafın-
dan Ahi Evran’la ilgili bilgiler arasına dahil edilmiştir.  

Şöyle diyor Bayram: 
“… Ahi Evren ve arkadaşlarının öldürüldükleri Kırşehir’deki isyan ve katliam olayına diğer Ana-

dolu Selçukluları devri tarihçilerinin hiçbiri yer vermedikleri gibi, Mevlevi yazarlar da -biraz ileride 
söz konusu edileceği üzere- Mevlana’nın oğlu Alaü’d-din Çelebi de bu katliamda öldürüldüğü halde 
hiçbir surette bu olaydan bahsetmemişlerdir. Ancak Mevlana’nın diğer oğlu Sultan Veled kardeşinin 
ölümü münasebetiyle yazdığı bir rubaide "Alaü’d-din’in yasıyla ay karaya büründü,  Güneş ve gök-
yüzü başlarına kül serptiler" (Divan-i Sultan Veled, Nşr, F. Nafiz Uzluk, Ankara 1941, s. 571) demekte ve kar-
deşinin ölümü sırasında ay tutulduğuna işaret etmektedir. Aynı şekilde "Menakıb-i Ahi Evran"ın ya-
zarı da Ahi Evren 'in ölümünden bahsederken: "Ay tutuldu yahtısını virmedi -- Kimsene yıldız ışığın 
görmedi" (Menâkib-i Ahi Evran, Nşr.  F. Taeschner, Wiesbaden, 1945, s. 18.) diyerek Ahi Evren’in ölümü sıra-
sında ay tutulduğunu kaydediyor. Bu iki yazarın biribirinden habersiz olarak Ahi Evren ve Alaü’d-
din Çelebi’nin öldükleri günün bir Ay tutulması olayına tesadüf ettiğini belirtmiş olmaları bir gerçe-
ğin ifadesi olmalıdır. Buna göre 10 Receb 660 (31 Mayıs 1262)  tarihinden biraz önce ölmüş olduğu 
sonucuna vardığımız Ahi Evren’in vefat tarihi yıl ve gün olarak da astronomik bir hesaplama ile 
tesbit edilebilir düşüncesiyle İstanbul Fen Fakültesi Astronomi Bölümü yetkilileriyle görüştük Doç. 
Dr. Tarık Gökmen Bey 1 Nisan 1261 (27 R.  Evvel 659)  günü parçalı bir ay tutulmasının vaki oldu-
ğunu ve bu ay tutulmasının Türkiye'de görüldüğünü ellerindeki almanaklardan tesbit ettiler (Oppolzer, 
Cannon der Finsternisse,  Blat No. 118.). Kendilerine burada teşekkür etmeyi bir borç sayıyorum. Böylece 
yukarıda bir yıllık zaman içinde sınırladığımız Ahi Evren’in vefat tarihi bu astronomik hesaplama ile 
hem te'yid edilmiş, hem de gün olarak belirlenmiş oldu. Ayrıca Mevlana'nın oğlu Alaü’d-din Çe-
lebi’nin de Ahi Evren ile birlikte Kırşehir'de öldürüldüğüne dair görüşümüz de doğrulanmış olu-
yor.”56 

Sultan Veled’in yukarıda geçen rubaisindeki ifadeleri, edebiyatta sıkça kullanılan mecaz ve teşbih 
ifadeleri olarak görmek daha mantıklıdır. Aksi takdirde Bayram’a göre bu ifadeler tarihsel ve vuku 
bulmuş gerçek olayları ifade ediyorsa Alâüddîn Çelebi’nin ölümü sırasında sadece Ay tutulması değil 
aynı zamanda Güneş tutulmasının da olduğunu kabul etmesi gerekir.  

Aynı durum Menâkıb-i Ahi Evran yazarının “Ay tutuldu” ifadesi için de geçerlidir. Zira bu ifade-
nin devamında yine Bayram’ın da naklettiği şu ifadeler gelmektedir: 

Ay dutuldı yahtusını virmedi--Kimsene yılduz ışığın görmedi  
İrtesi kim resm uruldı mâteme--Ölümi od saçdı kamu âleme57  

                                                 
56 Bayram, “Ahi Evren Hâce Nasîrü’d-Din ile Alâü’d-Din Çelebi’nin Öldürülmesi ve Ölüm Tarihlerinin Tesbiti”, s. 46; 

Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 206-207; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 
120-122. 

57 Kartal, Ahmet, “Kerâmât-ı Ahi Evran Mesnevisi Üzerine Notlar”, Şiraz’dan İstanbul’a Türk-Fars Kültür Coğrafyası 
Üzerine Araştırmalar, Kurtuba Kitap, İstanbul 2010, s. 714-715. 
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Ayrıca Menâkıb-i Ahi Evran yazarının ay tutulma ifadesini mecaz değil hakikat olarak kabul eden 
Bayram’ın bu beyitlerin öncesinde veya sonrasındaki beyitlerde geçen mecaz ifadeleri mesela, ölü-
münün bütün âleme ateş saçtığını, yerin göğün onun yasını tutup ağladığını hakikat kabul etmesi 
gerekmez mi? Farzedelim ki, Ay tutulmasını hakikat kabul ettik, Ay tutulmasının görülebildiği, izle-
nebildiği bir gecede gökyüzündeki yıldızların -ayın ışığı kısıtlandığı için- daha görülebilir olması 
gerekmez mi? Halbuki aynı metin yıldız ışığının görülmediğini söylüyor. Ay tutulması gerçekse aynı 
günde yıldızların da görülemez hale geldiğini gerçek kabul edecek miyiz? Alâüddîn Çelebi’nin ifa-
delerini de eklersek aynı günde Ay tutulması, Güneş tutulması, yıldızların görülemez olması, üçü bir 
arada gerçekleşiyor! Böyle bir tabiat olayı var mıdır? (Evet, Ay tutulması, Güneş tutulması diye ad-
landırılmayan fakat Ay, Güneş ve yıldızların ışıklarının görülemediği, gökyüzünün küllerle kaplan-
dığı bir dönemden, milyonlarca yıl önce gerçekleşen bir olaydan söz ediliyor.) 

Bunun yanı sıra mecaz içermeyen ifadeleri mesela hasta olup ilaç içmediği, eceliyle öldüğü, ölü-
münün uykuya dalarcasına rahat, zahmetsiz olduğu ifadelerini de hakikat kabul etmek gerekmez mi? 
Bu ifadelerin mecaz içeren ifadeler kadar değeri yok mudur?  

Dizelerde verilen her bilgiyi, her ifadeyi yanlış veya hepsini doğru kabul edelim demiyoruz fakat 
bunları red ve kabul ederken bir kriterimizin olması elzemdir. 

 
Sayru oldı illa hiç inlemedi--Sağ-iken bir dem yatup dinlenmedi 
Hak Ta‘âlâ cânın eyle sehl alur--Kim ana cân alıcı hayrân kalur 
Dehşetinden varur ırakdan durur--Kim bu cânını Haka âsân virür58 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cânını viricegez ol Haka düz--Biz anı uyur sanurıduk henüz 
Cân alıcı yöresine gelmedi--Hakdan artuk kimse cânın almadı59 
 
 
 

 

Ol gice kim dünyeden gider-idi--Ahiret milkine seyr ider-idi 
Ay dutuldı yahtusını virmedi--Kimsene yılduz ışığın görmedi  
İrtesi kim resm uruldı mâteme--Ölümi od saçdı kamu âleme  
Güle güle virdi cânını Haka--Cânı Tanrı hâsınun şöyle çıka 
Mâtemi halkun yüregin tağladı-- Yir ü gök anun yasında ağladı60 
 
 
 

 
 

 

 Sayru oldı illa şerbet içmedi---Sırrını hergiz hekîme açmadı 
 Ne ot içdi ol ‘azîz ne mizâc---Beklemedi nesne kılmadı ‘ilâc61 

 
 

                                                 
58 Kartal, “Kerâmât-ı Ahi Evran Mesnevisi Üzerine Notlar”, s. 713-714. 
59 Kartal, “Kerâmât-ı Ahi Evran Mesnevisi Üzerine Notlar”, s. 714. 
60 Kartal, “Kerâmât-ı Ahi Evran Mesnevisi Üzerine Notlar”, s. 714-715. 
61 Kartal, “Kerâmât-ı Ahi Evran Mesnevisi Üzerine Notlar”, s. 717-718. 
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Bazen dört beş beyitini nakletse de, Bayram’ın Menakıb-i Ahi Evran adlı 167 beyitlik küçük mes-
nevîdeki bilgiler arasında doğru kabul ettiği ve atıf yaptığı beyitler sadece iki tane olup Ahi Evran’ın 
vefatıyla ilgilidir. 

Birisi Ahi Evran’ın ölüm tarihinin ay ve gün olarak tespiti gibi önemli bir konuda delil olarak 
kullandığı ve içerdiği “Ay tutuldu” ifadesini edebî/mecazî değil de hakikaten gerçekleşmiş bir tabiat 
olayının haber verilmesi olarak kabul ettiği beyit: “Ay dutuldı yahtusını virmedi--Kimsene yılduz 
ışığın görmedi”. 

Diğeri Ahi Evran’ın kaç yıl ömür sürdüğünü belirten beyit: “Toksan üç yıl dünyede oldi tamâm--
Ne halâl öginde geçdi ne harâm” 

Hâlbuki bu mesnevînin yazarı, Bayram tarafından “Ahi Evran hakkında çok az şey bilen, yer yer 
gerçeklere uygun olmayan bilgiler veren” bir yazar olarak nitelendirilmektedir. Kendi ifadesiyle ak-
taralım.  

“167 beyit olan bu eserde Ahi Evren hakkında çok az bilgi verilmiş olması, yer yer gerçeklere 
uygun olmayan bilgiler (Gönlünü avret odunda yakmadı gibi) manâ bakımından boş beyitler ve tek-
rarların bulunuşu gibi hususlar yazarın Ahi Evren hakkında çok az şey bildiğini göstermektedir.”62  

Şu halde Bayram nazarında bu mesnevînin beyitleri gerçeklere yani Bayram’ın buluşu olan ger-
çeklere uygun olmayan bilgiler ve anlamı olmayan sözler içermekte, bir bakıma referans açısından 
güvenilir değil iken bu iki konuya işaret eden beyitleri (Ahi Evran’ın 93 yaşında ölmesi ve ölümü 
esnasında Ay tutulması) atıf yapılmaya, kaynak alınmaya değer derecede güvenilir hale gelmektedir. 
Bu mesnevînin yazarı “yer yer gerçeklere uygun olmayan bilgiler” veriyor ve “Ahi Evren hakkında 
çok az şey biliyor” ise, Bayram’ın atıfta bulunduğu ve delil olarak kullandığı beyitlerdeki bilgilerin 
gerçeklere uygun olan bilgiler olduğunun bir garantisi veya teyidi var mıdır?  

Gülşehrî’ye ait olmadığı veya en azından ona aidiyetinin tartışmalı olduğu bilinen bu mesnevînin 
her dediğinin doğru ya da yanlış olduğu şeklinde bir genellemeye gitmeksizin, hiç olmazsa mesnevîde 
geçen mecaz ifadelerin hakikat olarak delil alınmasının, özellikle de Ahi Evran’ın kesin ölüm tarihi-
nin tespitinde kullanılmasının sağlıklı, bilimsel ve mantıklı olmadığını belirtmeliyiz.  

Üstelik Bayram’ın hakikat olarak kabul ettiği mezkûr “Ay tutulması” da yine Bayram’ın atıfta 
bulunduğu kaynağın diliyle söylersek “o tarihte vuku bulmuş bir olay değil”dir. Zira Tarık Gökmen 
Bey 1 Nisan 1261 günü parçalı bir Ay tutulmasının vaki olduğunu ve bu tutulmanın Türkiye’de 
görüldüğünü almanaklardan tespit etmiş ve Bayram’ın dipnotta belirttiği kaynağa (Oppolzer, Cannon 
der Finsternisse,  Blat No. 118.) dayanarak bunu ifade etmişse ortada bir yanlışlık var demektir. Belirtilen 
kaynakta o tarihte bir Ay tutulması değil, Güneş tutulması olduğu kaydedilmektedir.63  

          
          Sağ üstte: 1 Nisan 1261’de Güneş tutulması.               Sonnenfinsternis: Güneş tutulması. 
 

*** 
                                                 
62 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 34; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, 

s. 51. 
63 Oppolzer, Ritter v., Canon der Finsternisse, Viyana 1887, Blatt No: 118. 
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Miladi 1 Nisan 1261 tarihinin hicri 27 Rebiulevvel 659 tarihiyle eşleştirilmesinde de bir yanlışlık 
vardır. Bayram’ın, Ay tutulması olduğunu iddia ettiği, gerçekte Ay değil Güneş tutulmasının olduğu 
1 Nisan 1261 tarihini hicri tarihe çevirirken bir aylık hata yaptığı görülmektedir. Tarih çevirmeyi 
kendisi yapmamış ve Tarık Gökmen’den bu bilgiyi almış olsa bile, kontrol edip sağlamasını yapması 
gerekirdi, zira yıllarca farklı eserlerde bu bilgiyi tekrar edecek, sonra kimi zaman yanlış eşleştirmeyi, 
kimi zaman doğrusunu, kimi zaman aynı eser içerisinde hem yanlış hem de doğru eşleştirmeyi suna-
caktır.  

Nette mevcut tarih çevirme kılavuzlarına ve matbu Tarih Çevirme Kılavuzu’na müracaat edildi-
ğinde 1 Nisan 1261 miladi tarihinin karşılığı 28 Rebiulâhir 659’dur. 27 Rebiulevvel 659 hicri tarihinin 
karşılığı ise 1 Mart 1261’dir. 

  

   
https://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/ 

  
https://www.muqawwim.com/ 

                        
Dağlı, Yücel ve Üçer, Cumhure, Tarih Çevirme Kılavuzu, TTK Yay., Ankara 1997, c. 3, s. 123 (Sağda) ve s. 124. 

 
Tarih Çevirme Kılavuzu, Kısaltmalar. 



43Hayri KAPLAN

43 
 

   
Bayram, “Ahi Evren’in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tesbiti”, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1982 (Kongre yeri ve tarihi: Bursa 1981), c. 4, s. 35 (Solda), “Ahi Evren’in 

Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tesbiti”, İÜEF Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 12, İstanbul 1982, s. 534.  

  
Bayram, “Ahi Evren Hâce Nasîrü’d-Din ile Alâü’d-Din Çelebi’nin Öldürülmesi ve Ölüm Tarihlerinin Tesbiti”, 

İSTEM (İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi), 2004, c. 2, S. 3, s. 46 (Solda);  
Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, İstanbul 2012, s. 207 (Sağda) 

  
Bayram, Tasavvufi Düşüncenin Esasları, İstanbul 2008, s. 40-41 (Solda) ve s. 80. 

  
Bayram, İmanın Boyutları, İstanbul 2008, s. 36 (Solda), Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed 

et-Tûsî’nin İntihalciliği”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 20, 2005, s. 8. 
 

Böylece, sabit kalan 1 Nisan 1261 tarihinin hicri karşılığındaki ay ismi çoğunlukla Rebiulevvel, 
bazen de Rebiulâhir ve Recep olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hatalar belki bir şekilde mazur görü-
lebilir fakat bir metinde geçen “o” zamirinin sahibi belli olduğu halde onun Ahi Evran’a işaret etti-
ğinde ısrar etmek mazur görülemez. Mezkûr tarihte Mevlânâ’nın oğlu Alâüddîn’nin de Ahi Evran’la 
birlikte öldürüldüğünü iddia etmek, Alâüddîn’in mezar taşındaki tarihi, onun ölüm tarihi değil, cena-
zesinin Kırşehir’den Konya’ya getirilip toprağa verildiği tarih olarak sunmak da mazur görülmez. 
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Üstelik Bayram’ın kendisinin belirlediği 1 Nisan 1261 tarihi ile mezar taşında yazılı 660 Şevval ayı 
sonları (20-29 Şevval 660/7-16 Eylül 1262) arasında 16 aydan fazla bir süre mevcutken! 

Bayram, Alâüddîn Çelebi’yi Ahi Evran’la birlikte öldürülmüş gösterse de, kendisinin de istifade 
ettiği Eflâkî’ye göre “Alâüddîn kendisinde zuhur eden ateşli bir sıtma ve acayip bir illet neticesinde”64  
eceliyle ölmüş, Gölpınarlı’ya göre “660 Şevvâlinin sonlarında” (Eylül 1262) vefat etmiştir.65  

Ahi Evran’la birlikte Alâüddîn’nin öldürüldüğü tarihi günüyle, ayıyla tespit ettiğini düşünen Bay-
ram, kendisinin okuyup naklettiği Alâüddîn’e ait mezar kitabesindeki “660 yılının Şevval ayının son 
günleri… (17-27 Eylül 1261 [tarihin yıl çevirisinde ya bir yanlışlık ya da basım hatası vardır, doğ-
rusu: 1262 olmalıdır])” kaydını “Şüphesiz bu tarih Alâü’d-din Çelebi’nin gün ve ay olarak ölüm 
tarihi değil, cenazesinin Kırşehir’den Konya’ya getirilip toprağa verildiği tarihtir. Öyle görünüyor 
ki, Emir Nuru’d-din Caca Kırşehir’deki isyanı bastırdıktan altı ay kadar sonra Konya’ya gelmiş ve 
beraberinde A. Çelebi’nin cenazesini Konya’ya getirmiştir.”66 diye yorumlarken 102 sayfa önce-
sinde67 şöyle demektedir: “659/1261'de oğlu Alâü'd-din Çelebi, Kırşehir’de Ahi Evren Şeyh Nasîrü’d-
din ile birlikte kendi müridi olan Nuru’d-din Caca tarafından öldürülünce Alâü'd-din Çelebi’nin 
cenazesi Konya’ya getirilmiş, ısrarlara rağmen Mevlânâ oğlunun cenaze namazını kılmamıştır.” 

Mevlânâ ve babası ile soyundan gelenlerin mezarlarının bulunduğu Huzûr-ı Pîr denilen yerde ya-
tan Alâüddîn’in baş ucundaki mermerde yazılı tarih, ölüm tarihi dışında bir tarih olsaydı bu bir kayıtla 
belirtilirdi. Nitekim aynı yerde bulunan ve üzerinde kitâbesi olan merkadlerin sahipleri, kitâbelerinde 
yazılı tarihlerde vefat etmişlerdir. Kitâbelerinde onların vefat ettiklerini vurgulayan “tüvüffiye”, “in-
tekale” gibi fiiller eşliğinde ve tarih kaydından önce “fî”, “der” gibi edatlar bulunduğu gibi, sadece 
edatlarla kaydedilmiş veya fiil ve edatlar bulunmadan -yazı sonuna- kaydedilmiş tarihler hepsi de o 
merkadde yatanın ölüm tarihidir. Alâüddîn’in kitâbesi ve diğer kitâbelerden birkaç örnek sunalım.  

 
Konyalı, İbrahim Hakkı, Âbideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Konya 1964, s. 663. 

 

 
Konyalı, İbrahim Hakkı, Âbideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, s. 677. 

                                                 
64 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 127. 
65 Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar, çev. ve hazırlayan: Abdülbâki Gölpınarlı, İ-A (İnkılâp ve Aka Kitabevleri) Yay., İs-
tanbul 1963, s. 220; Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ Celâleddin; Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler, İn-
kılâp Kitabevi Yay., İstanbul 1985, s. 93. 
66 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 219. 
67 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 107. 
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Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, s. 676. 

 

 
Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, s. 675. 

 

 
Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, s. 665-666. 

 

 
Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, s. 660. 

 

*** 
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Ahi Evran Hankah-ı Ziyâ’da hadis okuttu 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn 
“… Bir yerde de bu Şeyh Nasirü’d-din’in Hanikâh-i Ziya’da Hadis (Nakli ilimler) okuttuğunun 

belirtilmiş olması (Menâkıbü’l-arifin, II, 99-100)…”68 “O aynı zamanda Vezir Ziyaü’d-din Kara Ars-
lan’ın yaptırdığı Hanikahın da şeyhliğini yapıyordu (Ahmed Eflaki, Menakibü’l-arifin, Neşr. T.Yazıcı, An-
kara,1959, II,99-100).”69 “Ahi Evren Hace Nasiru’d-din’in bir de hadisçilik yönü vardır… Efllâkî onun 
bu yönünü kastederek bir defasında çevresindekilerle nakil ilimleri üzerinde sohbet ederken Şems-i 
Tebrizî de orada bulunmuş ve “Daha ne kadar onun, bunun sözlerini nakledip duracaksınız İçinizde 
kalbim bana Rabbinden şöyle bir haber veriyor diyebilecek bir er yok mu?” demiş ve Nasiru’d-din 
ve talebelerinin protestoları ile karşılaşmıştır (Menakibu’l-arifin, II, 647-648).”70  

Atıf yapılan metine71 baktığımızda metinde Şeyh Nâsıruddîn, Nasîruddîn, Hankah-ı Ziyâ isminin 
geçmediğini ve Ziyâüddîn’in hankahından değil Vezir Nasruddîn’in hankahından bahsedildiğini gö-
rüyoruz. Bayram “Nasruddîn-i Vezir” ismini “Nâsıruddîn-i Vezir” okusa da hankahda “Hadis (nakli 
ilimler) okuttuğu” da, “Nasiru’d-din”, “Nasiru’d-din ve talebeleri”, “Nasiru’d-din ve talebelerinin 
protestoları” da metinde yoktur. Belirtilen husus, törene katılan bilginler, şeyhler, ârifler, filozoflar, 
emîrler ve ileri gelenlerin muhtelif ilim ve fenlerde; hadis, tefsir, hikmet vs.den sözler söyledikleridir. 

  
Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 99-100. 

 
Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 2, s. 647-648. 

*** 
                                                 
68 Bayram, Tasavvufi Düşüncenin Esasları, s. 64; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının, s. 64. 
69 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 25. 
70 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 139. 
71 Atıf yapılan Menâkıbü’l-arifin, II, 99-100 ile Menakibu’l-arifin, II, 647-648 aslında aynı yere atıftır; ikincisi Farsça 

metinde, ilki Türkçe çeviri metinde yer alan aynı hikâyedir. 
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Evhadüddîn-i Kirmânî’nin “Türkmen Cenapları” diye anılması 
Kaynak: Konevî, Miftâhu’l-Gayb 
Bayram’ın garip, garip olduğu kadar da komik okuma ve iddialarından birine şahit oluyoruz:  
“(Konevî) Miftahu’l-gaybi’l-cem’inde Türkmen Şeyh Evhadü’d-din Kirmânî’yi Cenâbü’t-Türkmen 

diye anmakta ve 630 veya 631’de bir konuyu kendisine açıkladığı ve o konuyu anlamasına vesile 
olduğunu yazmaktadır (Bkz. Miftahu gaybi’l-cem’, Kayseri Raşid Ef. Ktp. Nr. 1125, yp. 53b 

يومئذ ذوقا كلياته و محمالته هذا سر فتح به على مجمال فى جناب التركمان سنه ثالثين و ستمائه او احدى و ثالثين و عرفت منه 
 مع نبذ من التفصيل لمن ملك اليوم هلل الواحد القهار

Bu metni Ekrem Demirli hiç olmayacak biçimde tercüme etmiştir. Bk. Sadru’d-din Konevî, Tasavvuf Metafiziği, 
İstanbul 2002, s. 141).”72 “Sadru’d-din-i Konevî de ona bir atıfta bulunmakta ve onu Türkmen Cenapları 
diye anmıştır (Miftahu gaybi’l-cem’i ve’l-vucûd, Kayseri Raşid Ef. Ktp., nr. 1125, yp. 53b)”73 “Sadru’d-din-i Ko-
nevî… Kirmanî ile birlikteliği hakkında “Miftahu gaybi’l-cem’i ve’l-vucûd” eserinde önemli bir not 
daha düşmüştür. Burada onu Türkmen Cenapları diye anmakta ve şöyle demektedir: “Bu sırrı Türk-
men Cenapları 630 veya 631 yılında bana mücmel olarak açıkladı. O gün ben, on cenaptan bu sırr-
daki zevkin tamamını ve teferruatını kısmen detaylarıyla birlikte kavradım (Age., Kayseri Raşid Ef. Ktp., 
Nr. 1125. yp. 53b).”74 

Arapça bilgisini bu metni okurken kullanmadığı anlaşılan Bayram’ın “…fî Cenâbi’t-Türkmân…” 
ifadesindeki “fî” harf-i cerrinin konumunu ve hemen öncesindeki “Hâzâ sirrun F-T-H bihi ‘aleyye…” 
ifadesindeki fiilin “Fe-te-ha” (açtı) mı yoksa “Fu-ti-ha” (açıldı) mı okunması gerektiğini düşünmediği 
farkediliyor. Keza “‘Araftü minhu…”daki “hu” zamirinin cümle başındaki “sirr”a gittiğini de düşün-
memiş olsa gerek. Hâlbuki Bayram’ın Ahi Evran’a ait gösterdiği Tercüme-i Miftâhu’l-Gayb’da ve 
Ahmed-i İlâhî’nin Miftâhu’l-Gayb’ı tercüme ve şerh ettiği eserde bunlara dikkat edilmiştir. 

  
Tercüme-i Miftâhu’l-Gayb, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2089, vr. 92a. 

  
Ahmed-i İlâhî, Şerhu Miftâhu’l-Gayb (Mevâcidü’z-Zevk), İÜ Merkez Ktp., nr. FY 304, vr. 264a-264b. 

Ayrıca Konevî onlarca sene kendisinden gönül eğitimi aldığı Şeyh Evhadüddîn-i Kirmânî’den 
“Cenâbü’t-Türkmân” diye söz edip de önünde veya ardında şeyhini tebcil eden veya benzer övgü 
yahut dua ifadelerinden birini neden kullanmıyor? Demirli’nin bu cümleyi çevirisi, asıl aldığı nüsha 
ve istifade ettiği Atpazarî şerhi bağlamında gayet doğru iken “hiç olmayacak biçimde” bir çeviri olu-
yor da, Bayram’ın sadece tek nüshaya dayanarak, başka nüshalarda veya şerhlerde bu cümlenin nasıl 
olduğunu kontrol etmeden yaptığı acayip çeviri neden en doğru çeviri oluyor? Üstelik Bayram’ın 
cımbızla çektiği bu cümlenin öncesini ve sonrasını okumadığı, okuduysa da anlamadığı, anladıysa da 
yanlış anladığı anlaşılıyor. Konevî’nin sadece Miftâhu’l-Gayb’ında değil en-Nefahâtü’l-İlâhiyye ve 
diğer bazı eserlerinde de kimi zaman tarih vererek, kimi zaman yer ve tarih vererek, gönlüne gelen 

                                                 
72 Bayram, Mikâil, Sadru’d-Din-i Konevî (Hayatı, Çevresi ve Eserleri), Hikmetevi Yay., İstanbul 2012, s. 57. 
73 Bayram, Mikâil, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, Nüve Kültür Merkezi Yay., İstanbul 2008, 

s. 24. 
74 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 43. 
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“sırlar”ı, “vâridler”i kaydetmekte, bir kısmını - üzerinde durduğumuz örnekte olduğu gibi- şerh et-
mektedir. Bayram, Konevî’nin bu yönünü, bu karakteristik üslubunu da farketmemektedir. 

Önce “Cenâb et-Türkmân” tamlamasındaki iki kelimenin ülkemizdeki ve ülkemiz dışındaki nüs-
halarının erişebildiklerimizde ve şerhlerinde hangi şekillerde geçtiğine sonra hangi konu veya konular 
bağlamında bu cümlenin kurulduğuna dikkat çekerek Bayram’ın iddiasının geçersizliğini gösterelim. 

Eserin üç baskısında bu tamlama “fî cenâbi’t-Türkmân” şeklindedir. 

 
Konevî, Miftâhu Gaybi’l-Cem‘ ve’l-Vucûd (Muhammed b. Hamza el-Fenârî’nin Misbâhu’l-Üns fî Şerhi 

Miftâhi Gaybi’l-Cem‘ ve’l-Vücûd adlı eserinin hâmişinde), Tahran 1323/1905, s. 287. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, tashih: Muhammed Hâcevî, İntişârât-ı Mevlâ, Tahran 1416/1995, s. 102. 

 
Konevî, Miftâhu Gaybi’l-Cem‘ ve’l-Vücûd, tashih: A. İbrahim el-Keyyâlî, 

Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2010, s. 84. 

Demirli, “cenâb” kelimesinin cim ve bâ harflerinin noktalarının koyulmadığı Ayasofya nüshasını 
asıl alarak Atpazarî’nin (ö. 1102/1691) şerhinden de istifadeyle cümleyi şu şekilde tercüme etmiştir: 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1930, vr. 93b (Sağda). 

Atpazarî, Osman Fazlı, Misbâhu’l-Kalb Şerhu Miftâhi’l-Gayb, Ragıp Paşa Ktp., nr. 693, vr. 157b. 
 

 
Sadreddin Konevî, Miftâhu’l-Gayb; Tasavvuf Metafiziği, çev. Ekrem Demirli, 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014, s. 390. 

Bazı nüshalarda “cenâb” yerine “cânib”, “cennât”, “h-bbâb” kelimesi yer almaktadır.  

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Yazma Bağışlar Ktp., nr. 2992, s. 104 (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2088/1, vr. 34b. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 2939, vr. 39a. 

Şârihlerden Kırımî (ö. 892/1487) “fî cenâbi’t-Türkmân”ı “Türkmen tarafında” diye açıklamış, “fî 
hıbâb” şeklindeki yazımın tashif olduğunu belirtmiştir. Mevczâde Abdurrahman Bursevî’nin (ö. 
1173/1759) şerhinin hâmişinde “cenâb” kelimesinin avlu, boş veya geniş alan anlamındaki “finâ’” 
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olduğu belirtilmiştir. Bir başka şerhin hâmişinde de “cenâb” kelimesinin finâ’ anlamına ve kav-
min/topluluğun mahallesine yakın olan (yer/alan) anlamına geldiği, çoğulunun “ecnibe” olduğu es-
Sıhâh’dan naklen not düşülmüştür. 

 
 

el-Bursevî, Mevczâde Abdurrahman Rahmi, Şerhu Miftâhi’l-Gayb, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1729, vr. 93b. 

 
el-İznîkî, Kutbüddînzâde Muhammed, Fethu Miftâhi’l-Gayb, Sül./Carullah Efendi Ktp., nr. 2018, vr. 13a. 

 
el-Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh, Sül./Carullah Efendi Ktp., nr. 1050, vr. 161a. 

 
 

el-Kırımî, Ahmed, Şerhu Miftâhi’l-Gayb, Ragıp Paşa Ktp., nr. 695, vr. 218b. 
 

Miftâhi’l-Gayb’ın çoğu nüshasında “fî cenâbi’t-Türkmân” ifadesi yer alır. 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1369, vr. 73b. 

Konevî, Risâle fi’l-Hakâik (Miftâhu’l-Gayb), Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4806, vr. 157a. 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 1125, vr. 65b (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Atatürk Kitaplığı/Muallim Cevdet Yazmaları, nr. 25, vr. 62a. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 126, vr. 66b (Sağda). 

Ahmed-i İlâhî, Şerh-i Miftâhu’l-Gayb, Yusufağa Ktp., nr. 414, vr. 309b. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1131/5, vr. 107b. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1497/2, vr. 144a. 

Bazı nüshalarda bu ifade “fî cenâbi’t-Türkân” şeklinde kayıtlıdır. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Meclis-i Millî Ktp., nr. 16318, vr. 82a. 
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Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Isfahan Medrese-i Sadr-ı Bâzâr Ktp., nr. 535, vr. 62b (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Aşir Efendi Ktp., nr. 166, vr. 94b. 

Eserin bir nüshasının metninde “cenâb” kelimesi “habeât” şeklinde, hâmişinde ise “hıbâb” şek-
linde olup “Hıbâbü’t-Türkmân” özel bir yer ismi olarak kaydedilmiştir (Böyle bir isim tespit edeme-
dik). 

 
Konevî, Mefâtîhu’l-Gayb, Kum/Merkez-i İhyâ-i Mîrâs-i İslâmî Ktp., nr. 1932, vr. 56a. 

Eserin bazı yazmalarında “fî hıbâbi’t-Türkmân” ve “fî hıbâbi’t-Türkmânî” olarak kayıtlıdır. 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Ragıb Paşa Ktp., nr. 716, vr. 56b (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Leipzig Ktp./Rifâi Koleksiyonu, nr. 249, vr. 52b. 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 783, vr. 82b (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Laleli Ktp., nr. 1499, vr. 87b. 

   
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Leipzig Ktp., nr. Arab. 76, vr. 62b (Sağda). 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1412, vr. 72a. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Riyad Melik Abdülaziz Ktp., nr. 988/1, vr. 33a (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Selimiye Ktp., nr. 220, vr. 46b. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Yusufağa Ktp., nr. 4865, vr. 61a (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Laleli Ktp., nr. 1498, vr. 27a. 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1132/3, vr. 141a (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1116/2, vr. 92a. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 2815, vr. 76a. 

Kutbüddînzâde el-İznîkî’nin (ö. 885/1480) Sultan Fatih’in isteği üzerine yazdığı Fethu Miftâhi’l-
Gayb adlı şerhinin bir nüshasında “fî hıbâbi’t-Türkmân” olarak yazılmıştır. 



51Hayri KAPLAN

51 
 

 
el-İznîkî, Kutbüddînzâde Muhammed, Fethu Miftâhi’l-Gayb, Rağıp Paşa Ktp., nr. 692, vr. 171b. 

Miftâhu’l-Gayb’ın bir nüshasında “fî hıbâbi’t-Türkân”, diğerinde “fî cebâbi’t-Türkmân” yazılıdır. 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Meclis-i Millî Ktp., nr. 17, vr. 59b (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2135/2, vr. 54a. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Carullah Ktp., nr. 1026, vr. 149a. 

Bazılarında ise “Hıbâb” ve “Cenâb” şeklinde iki tür okumaya da müsait halde “et-Türkân” veya 
“et-Türkmân” yahut “el-berekât” kelimesine izafetle kaydedilir. İki tür okumayı sağlayacak şekilde 
noktalanan ve harekelenen bile vardır. 

      
                   Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Meclis-i Şûrâ-yı                  Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Meclis-i Millî vr. 7b. 
                            İslâmî Ktp., nr. 10370, vr. 65a.                                            Ktp., nr. 4039/1, vr. 7b. 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, (Medine) Şeyh Muhammed Mazhar el-Fârûkî Ktp., nr. 207/3, vr. 230a (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Kudüs el-Aksâ Camii Ktp., nr. 541/1, vr. 67a. 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2090/1, vr. 44b (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Diyanet İşleri Başkanlığı Ktp., nr. 6124/3, vr. 61a. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Sül./Carullah Ktp., nr. 275/4, vr. 180b. 

Bazı nüshalarda ise “fî cenâbi’t-tercümân” olarak geçer. 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 2677, 62a (Sağda). 

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Haydarabad Sind Üniversitesi Ktp., nr. 113521, vr. 68a. 

Son bir şekil olarak bazı nüshalarda “fî hıbâbi’t-tercümân” olarak kayıtlıdır. 

 
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Ezher Ktp., nr. 33562 (umumi) Halîm 928 (hususi), vr. 48a. 

Böylece kontrol edebildiğimiz nüshalar bağlamında elimizde bulunanlar “fî” harf-i cerrinden sonra 
gelen “cenâbi’t-Türkmân, cenâbi’t-Türkân, cenâbi’t-tercümân, hıbâbi’t-Türkmân, hıbâbi’t-Türkân, 
hıbâbi’t-tercümân, habeâti’t-Türkmân” gibi izafetlerdir.  
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“Cenâb”ı, dalgalanma, coşma anlamındaki “hıbâb”ı, iki yahut üç direkli keçeden, abadan veya 
kıldan yapılan göçebe çadırları anlamındaki “habeât”ı, örtülü, gizli, saklı olanlar anlamındaki 
“hub’ât”ı, bazen gizlenen bazen açığa çıkanlar anlamındaki “hube’ât”ı, “Türkmân/Türkân” veya “ter-
cümân”ı, hangisini asıl alıp farklı ikililer halinde Konevî’nin cümlesine yerleştirirsek yerleştirelim, 
yine de Bayram’ın iddia ettiği sonuca ulaşamayız. Cümlenin başında yer alan fiilin “futiha” diye 
meçhul okunması, “Türkmân” kelimesinin çoğul anlamı taşıması, bu iki kelimeden tekil bir şahsın 
kastedilmesine engeldir. Bu hususları en az bizim kadar hatta belki de bizden daha iyi bilen Bayram’ı 
anlamakta zorlandığımızı belirtmeliyiz.  

Bir gün gelir bu eserin müellif nüshası, ya müsvedde ya beyaza çekilmiş halde bulunur, o nüshada 
harfleri, noktaları -ve şanslı isek- harekeleri açık ve net şekilde bu iki kelime yazılı olursa ona göre 
son kararımızı vermek kaydıyla bizim tahminimiz ve tercihimiz, nüshalardaki sayıca çokluğu itiba-
riyle “fî cenâbi’t-Türkmân” (Türkmenler’in tarafında/Türkmen mahallesi yakınında), konusu ve bağ-
lamı itibariyle “fî hıbâbi’t-tercümân” (tercümanın coşkunluğunda) şeklindeki okunuşun daha doğru 
ve uygun olduğu yönündedir. Bu ikincisinde yani “fî hıbâbi’t-tercümân” okunuşunda ne cenâb ne de 
Türkmân kelimeleri bulunmaktadır (İbnü’l-‘Arabî gibi Konevî de eserlerinde “tercümân”ı gayb ve 
sır olan manaları anlatan bir dil, bir vârid, bir nefha, ilâhî ilham anlamında kullanmaktadır ki, o yüz-
den Konevî “bu vâridi içinde bulunduğu vaktin, hâlin ve mertebenin diliyle açıklayacağı”nı söyle-
mektedir). 

Konevî’nin “Bu…bana mücmel/özet halde açılmış bir sırdır…” cümlesinden birkaç sayfa önce-
sine bakarak bu sırrın ne olduğunu kontrol ettiğimizde “insan-ı kâmilin özellikleri” bağlamında onun 
öncelikle biliyor olması gereken “hakikatı nedir, hangi şeyden var edilmiştir, nerede, nasıl var edil-
miştir, kim var etmiştir, niçin var etmiştir?…” gibi soruların anıldığı, sonrasında bu sırrın “Vakit, Hâl 
ve Mertebe Diliyle Bu Vâridin Şerhi” başlığı altında açıklandığı görülür. Konevî bu sırrı “vârid” diye 
nitelediğine göre, birilerinin söz ve açıklamalarından aldığı değil, tasavvufta büyük bir yeri olan ve 
“vâridât” diye nitelenen bir tür ilâhî ilhamdan aldığı bilgiyi açıklamaya başlamakta ve daha önce 
geçen soruları bir bir cevaplamaktadır. 

  
Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Tahran 1416/1995 , s. 99 (Sağda) ve s. 102. 

*** 
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Evhadüddîn-i Kirmânî Türk asıllıdır 
Kaynak: Menâkıb-ı Evhadüddîn-i Kirmânî 
Bayram’ın Evhadüddîn el-Kirmânî (ö. 635/1238) hakkındaki “Türkmen muhitlerde Türkçe olarak 

konuşması (Bkz. Menâkıb-nâme 23. Hikâye) onun Türk asıllı olduğunu göstermektedir.”75 cümlesi ile 
“Menakib-namesi’nin Gelibolulu Muhyi’d-din tarafından yapılan tercümesinden onun Türkçe şiirler 
(Mülemma tarzında) yazdığını da öğrenmekteyiz (Konya İzzet Koyunoğlu Ktp. nr. 2016, yp. 106a).”76 cüm-
lesindeki atıfların atıf yapılan yerlerde karşılığı yoktur. Atıf yapılan yerde var olduğu iddia edilenin 
orada var olmadığını göstermek için mecburen ilgili görselleri sunuyoruz. İlk cümlede atıf yapılan 
23. hikâyeyi hem Farsça nüshadan hem Gelibolulu Muhyiddîn’in çevirisinden sunuyoruz.77  

  
Menâkıb-ı Evhadüddîn Hâmid b. Ebi’l-Fahr-i Kirmânî, Tahran 1347 hş./1969, s. 76-77. 

   
Menâkıb-ı Evhadüddîn Hâmid b. Ebi’l-Fahr-i Kirmânî, s. 78. 

                                                 
75 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 24; Bayram, Mikâil, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid 

el-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, SEL-ÜN Vakfı Yay., Konya 1999, s. 11. 
76 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 24; Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve 

Evhadiyye Hareketi, s. 12. 
77 Bayram’ın çevirisinde ve Farsça nüshada 23. hikâye Gelibolulu’nun çevirisinde 36. hikâye olarak yer almaktadır. 
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Menâkıb-ı Evhadüddîn Hâmid b. Ebi’l-Fahr-i Kirmânî, s. 79. 

   
Gelibolulu Muhyiddîn, Tercüme-i Menâkıb-i Evhadüddîn-i Kirmânî, 

İzzet Koyunoğlu Ktp., nr. 2016 (Eski nr. 13289) vr. 67b-68a. 

   
Gelibolulu Muhyiddîn, Tercüme-i Menâkıb-i Evhadüddîn-i Kirmânî, vr. 68b-69a. 
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Bayram’ın ikinci cümlesindeki “… Gelibolulu Muhyi’d-din 
tarafından yapılan tercümesinden onun Türkçe şiirler (Mü-
lemma tarzında) yazdığını da öğrenmekteyiz (Konya İzzet Ko-
yunoğlu Ktp. nr. 2016, yp. 106a).” atfının da atıf yapılan yerde 
karşılığı olmadığını göstermek için atıf yapılan varağı, bir 
önceki ve bir sonraki sayfalar eşliğinde sunuyoruz. Atfın 
karşılığı başka bir sayfada varsa da biz bulamadık veya göz-
den kaçtı, fakat vr. 106a’da olmadığı kesindir. 
 

 

   
Gelibolulu Muhyiddîn, Tercüme-i Menâkıb-i Evhadüddîn-i Kirmânî, vr. 105b-106a. 

   
Gelibolulu Muhyiddîn, Tercüme-i Menâkıb-i Evhadüddîn-i Kirmânî, vr. 106b-107a. 

*** 

Gelibolulu Muhyiddîn, Tercüme-i Menâkıb-i 
Evhadüddîn-i Kirmânî, vr. 69b. 
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Menâkıb-ı Evhadüddîn-i Kirmânî’yi çeviren Gelibolulu’nun sözü 
Kaynak: Menâkıb-ı Evhadüddîn-i Kirmânî 
Bayram, Evhadüddîn el-Kirmânî’nin menâkıbına dair Farsça eseri dört bölümlük ve oldukça uzun 

ön bilgiler eşliğinde dilimize kazandırırken, eserin Gelibolulu Muhyiddîn tarafından yapılan Türkçe 
tercümesi bağlamında bizlere şu bilgileri sunmaktadır:  

“Gelibolulu Muhyi’d-din, tercüme ettiği eserde, eserin bilinen iki nüshasından farklı bilgiler ver-
mektedir. Bu durum mütercimin bu iki nüshadan farklı bir nüsha kullanmış olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca tercüme ettiği esere yazdığı kısa önsözde eserin yazarının, “Kübreviyye” tarikatının kuru-
cusu Necmü’d-din-i Kübra’nın tanınmış halifesi Şeyh Sa’du’d-din-i Hammuî (656/1258) oldu-
ğunu bildirmektedir (Bkz. Belge, VI). Oysa eserde Sa’du’d-din-i Hammuî’nin vefatından sonra vuku 
bulan olaylar anlatılmaktadır. Meselâ: Muinu’d-din Süleyman (Pervane) ve arkadaşlarının 658 
(1260) da Hulagu Han ile görüşmeleri ve ondan sonra gelişen olaylar anlatılmıştır (Müsameretü’l-
ahbar, s. 61). Kaldı ki, bu olay sırasında eser henüz te’lif edilmemiştir. Ayrıca bu eserde de belirtildiği 
gibi (30. Hikâye) Sa’du’d-din-i Hammuî, zihniyet bakımından Evhadü’d-din-i Kirmânî’ye muhalif bir 
kişidir. Bu durumda “Menakıb-ı Şeyh Evhadü’d-din-i Kirmânî”,  Şeyh Sa’du’d-din-i Hammuî ta-
rafından yazılmış olamaz…”78 

 “Bakınız” denilen “Belge VI” görseline, ilgili sayfayı bulup79 bakıyoruz. Şeyh Sa‘düddîn-i 
Hammûî adını kesinlikle görürüz, onun Necmüddîn-i Kübrâ’nın halifesi olarak zikreden bir kayıdı -
belki bu kayıt Bayram’ın bir açıklaması, eklemesidir diye- muhtemelen buluruz zannıyla bakıyoruz. 
Belge VI, yukarıda bahsedilen eserin “İzzet Koyunoğlu (Belediye) Ktp. Nr. 2016, 1a” varağının gör-
selidir ve tek sayfa olduğundan içinde geçen şahıs isimlerini kolaylıkla tespit edebiliyoruz.  

  
Gelibolulu, Tercüme-i Menâkıb-i Evhadüddîn-i Kirmânî, İzzet Koyunoğlu Ktp., nr. 2016 (Eski nr. 13289) vr. 1a. 

Bu belgede (tüm sayfada) sadece Şeyh Evhadüddîn-i Kirmânî ve Şeyh Sa‘düddîn adı geçmek-
tedir, Şeyh Sa‘düddîn’e dair Hammûî kaydı yoktur. Ne Necmüddîn-i Kübrâ’dan, ne de Şeyh 
Sa‘düddîn’in onun tanınmış halifesi olduğundan bahsedilmektedir. Bilakis Şeyh Evhadüddîn-i 
Kirmânî’nin kâmil bir halifesi diye nitelenen ve Kirmânî’nin menkıbelerine dair Farsça bir eser yazan 
Şeyh Sa‘düddîn’den bahsedilmektedir (Kirmânî’nin menkıbelerini anlatan Farsça eser, onun halife-
leri arasında Şeyh Sa‘düddîn diye anılan tek isim zikreder: Şeyh Sa‘düddîn en-Nahcüvânî).  

Bayram buradaki Şeyh Sa‘düddîn’i Şeyh Sa‘düddîn-i Hammûî ilan etmekte, bu ilanı mütercim 
Gelibolulu Muhyiddîn’in ağzından yapmakta, sonra da bu bilginin yanlış olduğunu, Farsça menâkıb 
eserinin Şeyh Sa‘düddîn-i Hammûî tarafından yazılmış olamayacağına dair deliller sunmaktadır. 

*** 

                                                 
78 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 118. 
79 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 128. 
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Ahi Evran’ın “Dânişmend-i Rûmî” diye anılması 
Kaynak: Menâkıb-ı Evhadüddîn-i Kirmânî 
Bayram, Menâkıb-i Evhadüddîn-i Kirmânî isimli eserde adı zikredilmeyen bir bilginin (dâniş-

mend) Ahi Evran olduğunu ve -yanlış okumasının bir sonucu olarak- onun “dânişmend-i Rûmî” (Ana-
dolulu bilgin) diye anıldığını iddia etmektedir:  

“Adı verilmeyen bilgin (Dânişmend) Ahi Evren Şeyh Nasiru’d-din’dir. Çünkü burada anlatıldığına göre Fahru’d-
din-i Razî’nin talebelerinden Tâcu’d-din Muhammed el-Urmevi Bağdad’da bu Anadolulu bilgini Evhadu’d-din-i Kir-
manî ile tanıştırmıştır. Hayatı boyunca Evhadu’d-din’e bağlılığı devam eden Ahi Evren’de Fahru’d-din Râzî’nin tale-
besi ve bu zatın hemşehrisi (Azerbeycanlı) olması itibariyle tanışıyor olmaları, dolayısıyla adı verilmeyen bu bilginin 
Ahi Evren olduğu kuvvetle muhtemel görünüyor.”80 “Menakıb-ı Evhadü’d-din-i Kirmânî’de Râzi’nin tale-
belerinden Şeyh Evhadü’d-din ile tanıştırıldığı belirtilen Anadolulu bilgin (Danişmend-i Rumi)’nin 
Ahi Evren olduğunu tahmin ediyoruz.”81 

Her ne kadar “kuvvetle muhtemel görünüyor” dese de, yanlış çıkarımları, tahrifleri ve elmayla 
armutu toplama mahiyetinde bir araya getirdiği kesin doğruları kullanarak Ahi Evran’ı Kirmânî’nin 
müridi, halifesi ve damadı yapan Bayram için bu “kuvvetle muhtemel” husus “kesin ve su götürmez” 
bir gerçeğe dönüşmüştür. Bu yüzden “Menakıb-i Evhadu’d-din-i Kirmânî’nin yazarı (s. 158) Anadolulu bir bilgin 
(Danişmend-i Rûmi) diyerek adını vermediği zatın Ahî Evren Şeyh Nasidu’d-din Mahmud olduğunu isbat edecek bazı 
deliller vardır”82 kanaatindedir. Bu kanaatini doğrulayacak kayda değer bir tek delil sunamasa da artık 
olan olmuştur; menâkıb-nâmede anılan Dânişmend, Ahi Evran’dan başkası olamaz: “Menâkıb-i Ev-
hadü’d-din-i kirmanî’de (Age. 33. Hikâye) Anadolulu filozofu (Danışmend-i Rumî) Bağdad’da Ev-
hadü’d-din ile tanıştıran Tâcü’d-din Muhammed el-Urmevîdir. Burada adı verilmeyen Danişmend-i 
Rumî, Ahi Evren Şeyh Nasîrü’d-din Mahmud el-Hoyi’dir.”83 

Şimdi, biraz uzun olmakla birlikte Bayram’ın atıf yaptığı 33. hikâyeyi yine Bayram’ın çevirisin-
den okuyarak, Kirmânî’nin müridi, halifesi ve damadı ilan edilen dânişmendin aslında müridliğe bile 
kabul edilmediğini görelim. 

“Hz. Şeyh (R.A) Bağdat’da iken bir gün zamanın büyüklerinden âlim ve fazıllarından olan Kadı Tacü’d-
din-i Urmevî, Hz. Şeyh’in mürid ve mu’tekidlerinden olduğu için yanına geldi. Bir şahsı da beraberinde ge-
tirmişti. Onu fazilet ve ilimde eşsiz ve deniz gibi, ilmî hakikat ve inceliklere vukufta kusursuz biri olarak tanıttı. 
Hz. Şeyh’in onu kabul buyurup irşad etmesini ve halvete almasını istirham ediyordu. Hz. Şeyh lütuf ve ikramda 
bulundu. Bu işin mümkün olduğunca kusursuz ve noksansız olmasına gayret gösteriyordu. Kadı Tacü’d-din 
de “Mümkünse hemen bugün Hz. Şeyhin mübarek elini tutup tevbe etsin, zikir ve telkin buyrulsun” diyordu. 
Hz. Şeyh de “Bu gün kalsın, ben bu gece istihare edeyim ve düşünüp durumları inceleyeyim. Ondan sonra, 
yani yarın buyurun gelin, hazretiniz de bulunun. Müşahede olunduğu tarzda bu iş yerine getirilmiş olur” dedi. 
Hz. Şeyh meşgul oldu. Ve o zâtın durumunu inceleyip bilgi edindi. 

Ertesi gün Kadı Tacü’d-din ve o bilge kişi (Danişmend) birlikte huzura geldiler. Bütün arkadaşlar da top-
landılar. Hz. Şeyh ne buyuracak diye merakla bekliyorlardı. Bağdat halkından da bir cemaat Hz. Şeyhin huzu-
runa gelmişlerdi. Kadı Tacü’d-din Hz. Şeyhe falanca hakkında dün verdiği sözün sonucunu sordu. Bunun ger-
çekleşmesini istedi. Hz. Şeyh buyurdu: “Dün meşgul oldum ve muhteremin istiharesini yaptım. Rüyada gör-
düm ki, bu makamda sofra döşenmiş. Bütün arkadaşlar sofra başında hazır bulunuyor ve her birinin önünde 
münferid olarak bir tabak yemek konmuş beş tabak yemek alan büyük tabak o sofrada daima benim önüme 
konuyor. Bu da benim adetim (sünnet) dir. Bundan maksat ne olduğu malûm mudur?” deyince “İzah buyuru-
nuz anlaşılsın” diyenler oldu. Bunun üzerine “Eğer sofra üzerindeyke bir misafir veya bir ziyaretçi gelirse ve 
arkadaşların payında onlara hisse çıkmazsa işte o büyük tabaktan ona pay verilir. İşte o büyük tabak, adetimde 
olduğu üzere önüme konmuştu. O muhterem (bilge kişi) hânikaha girdi. Bana misafir geldi. Uzak yerden 
geliyor ve aç olabilir diye o büyük tabağı olduğu gibi ona pay olarak önüne koydum. O da tabağı aldı. Devirdi 
ve yemek döküldü” buyurdu. Kadı Tacü’d-din “Bunun te’vil ve tabiri ne şekildir?” dedi.  

                                                 
80 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 84 (Dipnot). 
81 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 95 
82 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 91 (Dipnot). 
83 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 97. 
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Hz. Şeyh şöyle açıkladı: “O sofra üzerinde her birinin eşit miktarda payı bulunan ve herkesin payı tabak-
larda verilen talebelerin muamele tarzıdır. Onun dışarıdan gelip benim de o büyük tabağı ona vermem ise, 
benim bu irşad ve zikir yolumda onu pay sahibi kılmamdır. Tabağı devirip yemeği dökmesi ise, onun bu 
yolda kabiliyeti bulunmadığı ve bir payı olmayacağına ve bir fayda da görmeyeceğine işarettir. (Gelibo-
lulu Muhyiddîn’nin çevirisi: Ol büyük çanak kim, ta‘âm ile bu ‘azîze virmek istedüm, içinden ta‘âm düküldi, 
oldur kim, bu ‘azîzün bizüm tarîkimizden ve meşrebden nasib yokdur) dedi. Orada bulunanların bir kısmı bu 
açıklama ve yorumdan tatminsizlik izhar ettiler. “Bunun delil ve belirtisi nedir?” diye düşünüyorlardı. Hz. 
Şeyhe kat’î olarak malûm olmuştu. Bu durumda o şahsı tamamen ümitsiz kıldı. “Acaba Hz. Şeyhi gönül nuru 
ile malûm olan ve düşündüğü bu hususu nasıl tasdik edebiliriz, diye düşünüyorlardı. Onların bu düşünceleri 
gönül nuru ile Şeyhe malûm oldu ve “O halde şu anda bunun doğruluğunu göstereyim” dedi. Döndü ve Ana-
dolu’lu (Rumî) bilge kişiye (Gelibolulu Muhyiddîn’in çevirisinde: Hz. Şeyh ol ‘azîzi katına getürüb ayıtdı 
kim) “Sizi irşad edeyim ve marifet yolunu göstereyim diye geldiniz, değil mi?” deyince o da “Evet” dedi. Hz. 
Şeyh “Şimdi sana bir şart koşuyorum. Eğer buna uyarsan seni irşad ederim” buyurdu. O şahıs da “Başüstüne” 
diyerek kabullendi. “Şartım hiç itiraz etmemen ve yüz çevirmemendir” dedi. Bunu da “Ferman Hz. Şey-
hindir” diyerek kabullendi. Hz. Şeyh “Bu iki şartı çok iyi gözet, dikkatli ol” dedi. Sonra “Bu gece bizim arka-
daşlar halvete girecekler sen de halvete gireceksin” diye bildirdi. 

O bilge kişi dedi ki: “Âdâbu’l-Müridin kitaplarında, Risale-i Kuşeyri’de ve diğer meşayıh kitaplarında 
Şeyhler önce müride ayakkabı hizmeti, sonra yatak serme, toplama işleri daha sonra hizmetçilik gibi sırayla 
bir takım işler verir. Zamanla onun lâyık, uygun ve müsait olup olmadığı tesbit edilir. Oysa ben huzura alındı-
ğım şu ilk günde halvete alınıyorum ve halvete alınarak işe başlanıyorum.” 

O bu sözleri söyler söylemez Hz. Şeyh, Kadı Tacü’d-din’in dizine vurdu. Ve “Gördün mü tabağı nasıl 
kaptı? Az önce hiç itiraz etmeyecek, yüz çevirmeyeceksin diye şart koştum. Hemen itiraza başladı. Ey ‘azîz; 
size bu yolda bir pay ayrılmamıştır. Bir fayda nasip kılınmamıştır. Niçin kendini yoruyorsun? Kendi 
tuttuğun yolda namazla meşgul ol. Eğer ilim ve faziletine mağrur olmasaydın, bilgililik gururuna ken-
dini kaptırmasaydın benim sözümü hemen kabul eder itiraza kalkışmaz, kitap ve risalelere müracaat 
emezdin. Senin de bu yolda bir payın olur, talihin yaver giderdi” (Gelibolulu Muhyiddîn’in çevirisinde: 
Sana bu tarîkde behre ve nasib konmamışdur ve fâyide dahi ‘âyid olmaz. Eyle olsa, kendözüne azab ve zahmet 
itmek neye gerekdür ve yikrek oldur kim, evvelki âdet üzre ibadetine meşgul olasın ve bu fazilet ve ucub senün 
başından gitmeyince bizüm sözümüz kabul idemezssin) buyurdu. Hz. Şeyhin ilk sözünü şüphe ile karşılayan 
cemaat Hz. Şeyhin bu dediklerini doğruladılar ve şüpheleri zail oldu. 

Uzun bir zaman sonra Büyük Şeyh halifelerin en ileri geleni Hace Şemsü’d-din-i Tiflisi (K.S) Amul 
şehrine vardı. Şehir halkı gelişini izzet ve ikram ile karşıladı. Yanına gider gelir oldular. Hizmetindeki vazife-
leri gördüler. Hz. Şeyh Sa’du’d-din-i Hammuî (K.S) de tesadüfen Amul’de bulunuyordu. Arkadaşları ve mü-
ridleri ziyaret kabilinden Hz. Şeyhin huzuruna geliyorlardı. Onun belağat ve fesahatından, sohbet ve konuş-
malarından, tavır ve hareketlerinden, zikir ve gönül nurundan, o üstün değerlendirmelerinden istifade ediyor-
lardı. Bunlar oradan Hz. Şeyh Sa’du’d-din’in yanına gidince Ulu Şeyh Evhadü’d-din’in (K.S) müridlerinden 
büyük bir zâtın gelmiş olduğunu bildirdiler ve üstün meziyet ve menkıbelerini anlattılar. Hz. Şeyh Şemsu’d-
din oraya geleli üç gün olduğu halde Şeyh Sa’dü’d-din’in yanına gitmemişti. Üşüncü günü kalkıp ziyaretine 
gidecek oldu. Aynı şekilde Şeyh Sa’dü’d-din de Hace Şemsü’d-din’in huzuruna gitmeye kalktı. Yolda karşı-
laştılar. Birbirleriyle teşerrüf ettiler. Sevinç duydular. Amul şehri ormanlıktı. Orman sebebiyle evler birbirin-
den uzaktı. Bu buluştukları yer de çok ağaçlıktı. Güzel safalı bir yerdi. Ağaçların altında oturdular. 

Hz. Şeyh Sa’du’d-din adamlarını, yiyecek ve sofra hazırlamaya gönderdi. Hemen oraya sofra kuruldu. Ye-
mekten sonra Irakî-ney getirildi, ney çalınıp semâ edildi. Çok zevkli geçti ve manevî bir ortam meydana geldi. 
Ondan sonra da dağıldılar. Hz. Şey Sa’du’d-din de gitti. Fakat Hz. Şeyh Hace Şemsü’d-din bir zaman daha 
orada oturdu. 

Bütün arkadaşlar gitmiş, bir tek o bilge kişi (Danişmend-i Rumî) oturup duruyordu. Hz. Şeyh Şemsü’d-
din sual etti. “Bir işiniz veya probleminiz varsa buyurunuz” dedi. O şahıs da: “Şeyh Hazretleri beni tanımadılar 
mı?” deyince Hz. Şeyh “Zamanın uzaması unutturucudur” deyince, o şahıs: “Ben falancayım ki, Kadı Tacü’d-
din Hazretleri falan zaman beni irşad etsin diye Hz. Şeyh Evhadü’d-din’e takdim etti. Fakat aşırı kabalık 
ve gururumdan ileri gelen o gereksiz ve lüzumsuz sözlerimden dolayı Hz. Şeyh beni irşaddan yüz çevirdi. 
Bu kabalık ve bed-bahtlık yakamı ne zaman bırakacak ki? Böyle bir devlet ve saadetin kapısı bana da açıla-
bilse. Ve böyle büyük bir zâtın kulu olma şerefine ersem” diyerek çok esef ediyordu. “Peşimanlık artık fayda 
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etmiyor” dedi. Hz. Şeyh Şemsü’d-din “Allah’a şükür Hz. Şeyh Sa’du’d-din’e yetiştiniz ve o büyük zâtın hu-
zuru ile teşerrüf ettiniz, müstefid oldunuz” deyince o zât: “Bu şeyh de ne diyor? Ben hangi devlet ve saadetten 
mahrum kaldığımın farkındayım. Bu hasret mezar kapısına kadar benimle beraber olacaktır” diyor, 
üzülüyordu (Gelibolulu Muhyiddîn’in çevirisinde: “Ben ol kimseyem kim, Kadı Tâceddîn beni Şeyh Evha-
deddîn Hazretlerine iletdiyidi kim, bana irşâd eyle. Ammâ devletüm yoğumiş kim, ânın gibi ulu sâhib-vilâye-
tün kelâmına itiraz eyledüm ve şimdi peşîmân olduğumun fâyidesi yokdur” didi ve Şeyh Şemseddîn Hazreti 
ayıtdı kim, “Elhamdülillâh, Sa‘deddîn Hazretine irişmişsin” didi. Ol şahıs ayıtdı “Ben bilürem kim, bunun gibi 
nesneden mahrum ve mağbûn oldum ve ol hasret kıyamete değin içimden çıkmaya” didi).”84 

Uzun olmasına rağmen bu hikâyeye yer ayırmamızın nedeni, şu soruyu sormaktır:  
Bu hikâyeyi okuyup da, hikâyede anılan Dânişmend’in Kirmânî tarafından müritliğe kabul edildiği 

sonucuna ulaşacak ve “Menâkıb-i Evhadü’d-din-i kirmanî’de (Age. 33. Hikâye) Anadolulu filozofu 
(Danışmend-i Rumî) Bağdad’da Evhadü’d-din ile tanıştıran Tâcü’d-din Muhammed el-Urmevîdir. 
Burada adı verilmeyen Danişmend-i Rumî, Ahi Evren Şeyh Nasîrü’d-din Mahmud el-Hoyi’dir.” di-
yecek bir kişi olabilir mi?  

Cevabını da verelim: Evet, Mikâil Bayram.  
Üstelik hikâyenin son paragrafı, Kirmânî’nin o sırada hayatta olmadığına işaret ediyor ve bu 

yüzden o kişiye “Allah’a şükür Hz. Şeyh Sa’du’d-din’e yetiştiniz ve o büyük zâtın huzuru ile teşerrüf 
ettiniz, müstefid oldunuz” denilince “Bu şeyh de ne diyor? Ben hangi devlet ve saadetten mahrum 
kaldığımın farkındayım. Bu hasret mezar kapısına kadar benimle beraber olacaktır” dediği anlatılıyor 
olmasına rağmen.  

Üstelik sözü geçen şahıs Ahi Evran ise, Bayram’ın, Hazar Denizinin güneyinde, Tahran’ın kuzey-
doğusunda bulunan Âmul şehrinde Ahi Evran’ın bir zamanlar bulunduğunu iddia etmesi gerekecektir. 

Bayram açısından bu hikâyeden hareketle ulaştığı sonuçlar bakımından daha da vahim bir durum 
söz konusudur. Farsça metinde ve Gelibolulu Muhyiddîn çevirisinde, hikâyede sözü geçen dânişmend 
kişi hakkında “Rûmî (Anadolulu)” nitelemesi yer almamaktadır. Bayram bu nitelemeyi Farsça 
metinde yer alan ve aşağıda üzeri çizili olan cümleyi benzerine az rastlanır bir tahrifle çevirerek yap-
maktadır.  

Bayram’ın çevirisiyle: “(Şeyh) döndü ve Anadolu’lu (Rumî) bilge kişiye “Sizi irşad edeyim ve 
marifet yolunu göstereyim diye geldiniz, değil mi?” deyince o da “Evet” dedi.”  

Hâlbuki burada “Şeyh o kişiye (doğru) yüzünü döner/yönelir” anlamındaki ilk cümle (“Şeyh bedân 
şahs rû mî-koned”) Bayram tarafından “Şeyh bedân şahs-ı Rûmî koned” diye okunmuştur. Üstelik 
bu ilk cümlenin peşinden gelen cümlenin ilk kelimesi olan “mî-fermâyed”den önce bir “ve” olmasına 
ve her iki fiilin başında “mî” takısı olmasına rağmen. (İlk cümlenin başındaki “hıdmet” kelimesi 
“hazret” anlamındadır.) 

 
Menâkıb-ı Evhadüddîn Hâmid b. Ebi’l-Fahr-i Kirmânî, Tahran 1347 hş./1969, s. 134(Sağda). 

Menâkıb-ı Şeyh Evhadüddîn-i Kirmânî, Sül./Nafiz Paşa Ktp., nr. 1199, vr. 86a (Baskıya asıl alınan nüsha). 
 

*** 
 
 
 
 

                                                 
84 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 223-225. 
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Ahi Evran ve Nusretüddîn katil Şems-i Tebrîzî’yi öldürttüler 
Kimi zaman nakilde bulunduğu kaynakta olmayan kelime veya cümleleri orada varmış gibi nak-

lederek, kimi zaman nakletmeksizin fakat varmış izlenimi veren bir atıf yaparak kendi kurduğu cüm-
leleri atıf yaptığı kaynağa söyleterek -ki her iki uygulama da bilimsel ciddiyetle bağdaşmaz- tahrif ve 
iftirayı âdet edinen Bayram’ın bu tür uygulamaları o kadar fazla sayıdadır ki, üzerinde müstakil ve 
hacimli bir çalışma yapılabilir.  

Şems-i Tebrîzî’nin öldürülmesi konusuna değinirken şöyle der Bayram:  
“Eflâkî eserinin bir başka yerinde Emir-i Dad (Adliye nazırı) olduğunu tesbit ettiğimiz emir Nüs-

retü’d-din’in adamları tarafından öldürüldüğünü yazmaktadır (Menakibü’l-arifin, II, 694).”85 
Bakalım, belirtilen sayfada Eflâkî ne yazıyor? 

  
                   Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 133.                           Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 2, s. 694. 

Yazıcı’nın Türkçe çevirisindeki iki hatayı düzeltelim. İlki, Farsça metinde -ki yine Yazıcı’nın tah-
kikiyledir- “Nusretüddîn-i vezir” yazmasına rağmen “Vezir Nasreddin” diye aktarılmıştır. İkincisi, 
Farsça metinde yer alan “serhengân-ı sultân” “Nasreddin’in çavuşları” diye aktarılmıştır. 

Bu düzeltmelerden sonra Eflâkî’nin yazdıkları okunduğunda, şehit edilen kişinin Şems değil Nus-
retüddîn olduğu rahatlıkla anlaşılmakta ve sonda yer alan şiir de bunu teyit etmektedir. Ne var ki, 
Eflâkî’nin eserine aldığı bu rivayet tarihi gerçeklerle uyuşmamakta, tarihi gerçek şahıs ve mekan 
isimleri kullanılarak oluşturulan uydurma bir rivayet olduğu anlaşılmaktadır. Zira sözü geçen Nus-
retüddîn’in kim olduğuna dair iki iddia vardır ve her iki iddiada da “vezir diye nitelenmeyen, anıl-
mayan” biri gerçekten Nusretüddîn diye anılan, diğeri gerçekte adı sadece Nusret olmasına rağmen 
Nusretüddîn ilan edilen iki ayrı şahıs vardır. Bir diğer ifadeyle Nusretüddîn ya (a) Gölpınarlı’nın iddia 
ettiği üzere86 vezir Sâhib Atâ Fahruddîn Ali’nin (ö. 687/1288) (küçük oğlu) Nusretüddîn Hasan ol-
malıdır ve kardeşi Tâcüddîn’le beraber 1277-1278 sularında Karamanlılarla Uç halkının isyanında 
maktül düşmüşlerdir, ya da (b) kaynaklarda sadece “Nusret emîr-i dâd” diye anılan yani “kapalı te” 
ile değil “açık te” ile adının Nusret olduğu belirtilen, üstelik adının Ahmed olduğu belirtilmeyen fakat 
Bayram tarafından yaratılan Nusretüddîn Ahmed olmalıdır. Anadolu Selçukluları ve Beylikleri dö-
neminde sadece bir tane Nusretüddîn Ahmed var olup Sâhib Atâ oğlu Nusretüddîn Hasan’ın torunu 
Nusretüddîn Ahmed’dir ve ölümü Şems’ten neredeyse bir asır sonradır. 

Bu Nusretüddîn’in Nusretüddîn Hasan değil, kendi yarattığı Nusretüddîn Ahmed olduğunda ısrar 
eden Bayram, Eflâkî’nin eserinde yer alan rivayeti Şems’in Nusretüddîn Ahmed’in emriyle onun 
adamları tarafından öldürüldüğüne delil olarak kullanmakta ve kendi içinde çelişen cümlelerle şu 
iddialarda bulunmaktadır: 
                                                 
85 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 177. 
86 Mevlânâ, Mektuplar, s. 236. 
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“Eflâkî, bir başka yerde de Şems’in öldürülmesi ile ilgili olarak şu bilgiyi vermektedir: Vezir Nus-
retü’d-din’in hanikahında bir toplântı vardı. Şems de oradaydı. Bu vezir Nusretü’d-din orada Şems’e 
karşı saygısız davranışlarda bulunmuş, bunun üzerine Mevlânâ Şems’in elinden tutup onu oradan 
uzaklaştırmış (Menakibü’l-arifin, II, 694). Bu olaydan sonra sultanın adamları varıp onu hile ile götü-
rüp, şehid etmişler. Şems’in ölümü olayı ile ilgilenenleri yanıltan en önemli mesele Eflâkî’nin ver-
diği bu haberdir. Bu olayı araştıranlar, bu haberi tamamen görmezlikten gelmişlerdir. Çünkü, bu-
rada bahsi geçen Nusretü’d-din, Emir-i Dad (Adalet Bakanı) olan Nusretü’d-din Ahmed’dir (Emir-i 
Dad Nusrat, II. İzzü’d-din Keykavus’un emirlerinden olup Sahib Şemsü’d-din-i İsfehanî ile birlikte Emirü’l-ümera Ha-
soğuz ile Atabeg Esedü’d-din Ruzbeh’e suikasd düzenleyen kişidir. Bkz. El-Evamirü’l-Alâiyye, s.549-557. Bilahere Emir 
Şemsü’d-din Yavtaş’in düzenlediği suikasd ile bu Emir Nusretü’d-din de öldürüldü. Bkz. El-Evamirü’l-alâiyye s.563-
565). Bu Nusretü’d-din Ahmed’in Sahib Ata Fahru’d-din Ali’nin oğlu olması mümkün olamaz. Sahib 
Ata Fahru’d-din Ali’nin oğlunun adı da Nusratü’d-din Hasan’dır. Cimri olayı diye bilinen vakıada 
Karaman Oğlu Mehmed Bey ile Akşehir yakınlarında vuku bulan savaşta 1277’de ölmüştür. Bu zat 
Şems’in öldürüldüğü tarih olan 1247’de (otuz yıl önce) vezir olması bir yana doğmuş olsa bile çok 
küçük olmalı. Bu Emir Nusretü’d-din ve babası Fahru’d-din Ali, Türkmenlere muhalif kişilerdir. Do-
layısıyla Ahilere de düşman idiler. Mevlânâ’ya ve Şems’e de saygılı oldukları Mevlânâ’nın onlara 
yazdığı mektuplardan anlaşılmaktadır. Başta A. Gölpınarlı olmak üzere, Şems’in katli meselesi üze-
rinde duranların, ya bu habere hiç rastlamadıkları, ya da itibar etmedikleri anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla Eflaki’nin adamlarını göndererek Şems’i öldürttüğünü söylediği şahsın Emir-i Dad 
Nusretü’d-din olduğunda şüpheye mahal bulunmamaktadır. Bu Emir Nusret’in adalet işlerinden so-
rumlu emir olarak Şems’i öldürtmesi, Şems’in öldürülmesinin adli bir vak’a olduğunu ortaya koy-
maktadır. Yani Kimya Hatun’u öldürmüş olmasından dolayı işlediği suçun usulüne uygun olma-
yan bir infazı olmalıdır. Bu sırada Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din de vezir olduğu için Şems’in öldü-
rülme olayından birinci derecede sorumlu tutulmuştur. Bu Emir-i dâd (Adliye nazırı) Nusretü’d-din 
Ahmed, Şems-i Tebrizî’nin öldürülmesinden bir sene kadar sonra öldürüldüğü için Mevlânâ’nın hü-
cum ve hicivlerine hedef olmamıştır. Ahmed Eflâkî, Alâü’d-din Çelebi’nin Mevlânâ ve çevresindeki-
lere muhalif olan kötü kişilere uyarak, Şems’in katledilmesi hadisesinde rol almıştır derken (Mena-
kıbü’l-arifin, II, 766, 994), Mevlânâ ve çevresindekilerin bir numaralı muhalifi olan Vezir Nasîrü’d-din’i 
ve çevresindekileri yani Ahileri kastetmektedir. 

Sonuç itibariyle Eflaki’nin derlediği haberlerden Şems-i Tebrizî’yi 1247 yılında vezirlik maka-
mında bulunan Hace Nasîrü’d-din’in (Ahi Evren) ve Emir-i Dad Nusretü’d-din öldürtmüş oldukları 
anlaşılmaktadır. Hace Nasîrü’d-din bu sırada vezir idi. Bu yüzden Eflâkî, Şems’i öldürenlerin sulta-
nın adamları olduğunu bildirmektedir. Çünkü vezir Nasîrü’d-din, Sultan II. İzzü’d-din Keykavus’un 
veziri, Nusretü’d-din ise, onun adliye nazırıydı. ”87 

Eflâkî’nin rivayeti doğru kabul edildiği takdirde ister Gölpınarlı’nın ister Bayram’ın Nus-
retüddîn’i, hangisi kabul edilirse edilsin, rivayette açık ve net olan husus sultanın serhengânı tarafın-
dan alıp götürülen ve derhal şehit edilen kişi Şems-i Tebrîzî değil, Nusretüddîn’dir. Adı üstünde; 
menâkıb-nâme türünde bir eser yazan, eserinde övgüleri, üstün meziyetleri, kerametleri, sözleri vs. 
eşliğinde menkıbelerini anlattığı dokuz şahıstan biri olarak müstakil fasıl altında Şems-i Tebrîzî’ye 
yer ayıran Eflâkî bu rivayette şehit edilen kişi Şems olsa, “Erlerin sözünü dinlemeyip terbiyesizlik 
edersen, kendini çelik kılıca vurmuş olursun.” şiirini rivayetin sonuna ekler mi? Bu açık ve net hususu 
idrak edemediği/etmek istemediği için Bayram “Bu olayı araştıranlar, bu haberi tamamen görmez-
likten gelmişlerdir.” ve “Başta A. Gölpınarlı olmak üzere, Şems’in katli meselesi üzerinde duranla-
rın, ya bu habere hiç rastlamadıkları, ya da itibar etmedikleri anlaşılmaktadır.” demektedir. 

*** 
  

                                                 
87 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 182-183. 
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Ahi Evran’ın karısı Fatma Bacı’yı “kahpe” diye niteleyen Mevlânâ 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn 
Tarih bilimi açısından en güvenilir kaynaklardan biri olan tarihi mezar taşı kitabesindeki vefat 

tarihini farklı yorumlayan Bayram, güvenilirliği en sorunlu kaynaklardan olan bir menâkıb-nâmedeki 
hikâyede/rivayette, Hacı Bektaş’ın rüyada veya bir keşf hâlinde gördüğü, yaşadığı olayda geçen “Ey 
bacısı kahpe/Ey kahpenin kardeşi!” sözünü, Mevlânâ’nın Hacı Bektaş’a onun gıyabında veya yüzüne 
karşı gerçek hayatta söylediği, hitap ettiği bir söz olarak sunabilmekte ve şöyle demektedir: 

“A. [Alâüddîn] Çelebi’nin cenazesinin de Emir Nuru’d-dîn Caca tarafından Konya’ya getirildiği 
anlaşılmaktadır. Çünkü Nuru’d-dîn Caca Kırşehir’e gitmeden önce Mevlânâ’yı ziyaret ettiği gibi 
Kırşehir isyanını bastırdıktan sonra Konya’ya gelince de Mevlânâ’yı ziyaret etmiş ve Mevlânâ’ya 
Hacı Bektaş hakkında bilgi vermiştir. Bu sohbet sırasında Mevlânâ kendisine anlatılan Hacı Bek-
taş’ın bir kerametiyle ilgili olarak Hacı Bektaş’a ‘O bacısı kahpe’ diye hitap ederken de Ahi Evren 
Hâce Nasırü’d-dîn’in karısı olan Fatma Bacı’yı kastetmektedir.”88 “… Çünkü Mevlânâ’nın en şid-
detli muhalif olduğu kişilerden biri de Evhadü’d-din-i Kirmânî’dir. Hacı Bektaş’a “Bacısı kahpe” 
derken bu Fatma Bacı’yı kasdetmektedir.”89 

Bayram bu cümlelerine dair herhangi bir kaynağa atıfta bulunmasa da farklı sunduğu cümlelerin 
kaynağı Eflâkî’dir. Eflâkî’nin eserinden ilgili metin görsellerini iki soru eşliğinde sunuyoruz.  

  
Eflâkî, Ahmet, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 370-371. 

  
Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 383. 

                                                 
88 Bayram, “Ahi Evren Hâce Nâsîrü’d-Din ile Alâü’d-din Çelebi’nin Öldürülmesi ve Ölüm Tarihlerinin Tesbiti”, s. 53 
89 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 126. 
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Birinci sorumuz: Eflâkî’nin bu rivayetinde Hacı Bektaş’ın ağzından nakledilen ve onun gördüğü 
bir rüya veya manevi hâl içerisinde bir başkası tarafından söylenen sözü gerçek hayatta söylenen bir 
söz olarak kabul eden Bayram, rivayette yine Hacı Bektaş’tan nakledilen ve onun uyanıkken Mevlânâ 
hakkında söylediği “Mevlânâ’nın saltanat ve ululuğu bizim tasavvurumuza ve teşbihlerimize sığmaz. 
O mânâ timsalinin fermanına itaatten başka bizim için yapılacak şey yoktur.” sözlerini de gerçek 
hayatta söylenmiş sözler olarak kabul eder mi? Yine, Mevlânâ’nın Şeyh İshak’a gazelle cevap verir-
ken aynı gün ve tarihte Hacı Bektaş’ın yanında hazır olarak veya manen ona görünerek bu sözleri 
söylemesini de gerçek kabul eder mi? 

İkinci sorumuz: Günümüzde veya geçmişte birisi çıksa ve “Filan kişi ansızın gözümde belirdi/rü-
yamda bana hakaret etti, küfür etti, gırtlağımı sıktı, neredeyse ölecektim. Sonra birden kayboldu. Da-
vacıyım!” diyerek mahkemeye başvursa acaba ne cevap alır? 

Bayram’ın “…Hacı Bektaş’a “Bacısı kahpe” derken…” ifadesi, Mevlânâ’nın Hacı Bektaş’a hitap 
ederken, yüzüne karşı bu sözü söylediği izlenimi vermekte, “... Bu sohbet sırasında Mevlânâ kendi-
sine anlatılan Hacı Bektaş’ın bir kerametiyle ilgili olarak Hacı Bektaş’a ‘O bacısı kahpe’ diye hitap 
ederken …” ifadesi ise onun gıyabında bu sözü söylediği izlenimini vermektedir. Her iki izlenimi 
okurlarda uyandırmayı amaçlayan Bayram, Mevlânâ’yı Hacı Bektaş’a, Türklere, Türkmenlere, Ahi-
lere düşman birisi olarak görmekte ve göstermektedir. 

Eflâkî’nin belirttiğine göre Mevlânâ birinden incinince ve o kimsenin inadı da haddi aşınca ona 
“Kahpenin kardeşi” der ve onu berbat bir hale getirirdi, çünkü Horasanlıların küfür ıstılahı bu sözdü.90  
Yine Eflâkî, Mevlânâ’nın kendi oğlu Sultan Veled’e, mahfil emîri Kemâleddîn’e, Seyyid Şere-
feddîn’e, bazı fakihlere (yüzüne karşı), Bağdat’taki bir şeyhe (onun gıyabında) bu sözü söylediğini 
naklediyor.91 Bayram’ın mantığıyla hareket edecek olursak, Mevlânâ’nın sinirlendiğinde bu sözü 
söylediği bu kişiler için de birer kahpe bacı icat etmemiz gerekecektir.  

Anlaşılacağı üzere Mevlânâ’nın söylediği belirtilen bu söz, kimilerinin öfkelendikleri kişiye 
“Eşek!”, “Sıpa!”, “Öküz!”, “Köpek!” ve diğer hayvan isimlerini veya sözlüklerimizde yerini alan, 
kötüleme, yerme, tahkir içerikli diğer sövgü sözcüklerini söylemesi gibidir yani mutlaka gerçek an-
lamı kastediliyor, sövülen kişi bir hayvandır veya sövgüde vurgulanan sıfata gerçekten sahiptir anla-
mına gelmez. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de Anadolu halkının dilinde kimi zaman hakaret ve 
kötüleme amaçlı, kimi zaman kendi çocuğuna, arkadaşına, dostuna hitap amaçlı ve çoğu kez bir art 
niyet olmaksızın, hatta sözlük anlamı hatırlanmaksızın veya bilinmeksizin sadece dildeki bir taklit ve 
alışkanlık şeklinde bu ve benzeri ifadeler kullanılmıştır. Tabi ki, yargıya şikayet edilecek nitelikte ve 
amaçta söylenmiş olanları da vardır. Yanlış anlaşılmayalım. Sövmeyi tasvip ve teşvik ediyor değiliz, 
anlatmak istediğimiz husus Horasan bölgesinde doğan ve çocukluğunun bir kısmını orada yaşayan 
Mevlânâ’nın o dönemde ora halkının dilinde en çok kullanılan bu sövgü ifadesini birilerine -hatta 
belki de hiç kız kardeşi/bacısı olmayan kişilere- karşı söylerken gerçek anlamını kastetmediği dola-
yısıyla Hacı Bektaş hakkında Mevlânâ’nın “bacısı kahpe” sözünü gerçek hayatta söylediği farzedilse 
bile Bayram’ın bu sözle “Fatma Bacı’yı kastetmektedir.” şeklindeki çıkarımının doğru olmadığıdır. 

Kısacası “Bacısı kahpe, köpek, eşek” gibi sözleri hangi amaçla ve anlamda kullandığını sorgula-
madan Mevlânâ’yı eleştirmek, Bayram’ın ve daha nicelerinin dillerine doladıkları Mesnevî’de yer 
alan müstehcen ifadeleri hangi amaç ve anlamda sarfettiğini irdelemeden eleştirmeye benziyor. Biz 
de bu konuda Köprülü’nün şu kanaatine katılıyoruz: “Tersim ettiği bâzı/Resmettiği birtakım müsteh-
cen hayat safhalarında biraz fazla “realist” olması, Mevlânâ’nın şahsiyeti ve Mesnevî’nin yazılışın-
daki maksat/manevi şahsiyeti ve eserlerini tanzim etmedeki gayesi düşünülünce, hiçbir suretle 
muâheze edilemez.”92 

                                                 
90 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 207. 
91 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 207, 252, 306, 418, 435, 460, c. 2, s. 94. 
92 Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1976, s. 229; Türk 
Edebiyatı Tarihi, Ötüken Yay., İstanbul 1980, s. 248. 
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Ahi Evran’ı kastederek “Belki yirmi defa onu ikaz ettim.” diyen Mevlânâ 
Kaynak: Mevlânâ, Mesnevî 
Özellikle Mesnevî bağlamında kasıtlı değişiklikler eşliğinde nakiller, atıflar yapması da Bayram’ın 

sıkça başvurduğu bir uygulamadır. Örneğin yılan avcısı hikâyesinin sonunda Mevlânâ’nın söylediği 
bazı beyitleri naklederken çeviriyi şu şekle sokmuştur:  

“O yılancı donmuş ejderi Bağdad’ın sıcağına getirerek fitne çıkardı. Belki yirmi defa onu ikaz 
ettim. Ejderi öldürmek için Musa gerekliydi. Onun ejderinden yüz binlerce insan hezimete uğrayıp 
öldüler.”93 

 

 
Mesnevî-i Ma‘nevî, tahkik: R. Nicholson, III. Defter, Leiden 1929 (Beyit: 1062-1066). 

Veled İzbudak (ve gözden geçiren A. Gölpınarlı) çevirisi: 

  
Mesnevi, çev. Veled İzbudak, c. 3, s. 85. 

Gölpınarlı’nın çevirisi: 

 
Gölpınarlı, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, c. 3, s. 67. 

Diğer çevirilerde sadece ilgili beyitin Türkçe çevirisine göz atalım. 

 
Tâhiru’l-Mevlevî, Mesnevî Şerhi, c. 9, s. 270. 

 
Mesnevî, Hicabi Kırlangıç, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya 2008, s. 299. 

 
Konuk, Ahmed Avni, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Kitabevi Yay., İstanbul 2005, c. 5, s. 283. 

 

 
Nahîfi, Süleyman Mehmed, Mesnevî-i Şerîf Manzum Tercümesi, Sönmez Yay., İstanbul 1967, c. 3, 140. 

*** 
                                                 
93 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 118. 
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Ahi Evran’ı “İblis” ve “Şeytan” diye anan Mevlânâ 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn; Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr 
Her hâlükârda Bayram’ın kullandığı kaynaklara yaptığı atıflara ve cımbızla çekerek veya kısmen 

yaptığı alıntılara ihtiyatla yaklaşıp, kaynağın ilgili sayfasını zikretmiş ise mutlaka o sayfayı kontrol 
etmek zarureti vardır. Buna dair birkaç örnek verelim. 

Bayram’ın iddiasına göre “Mevlânâ, Hace Nasir’i (Ahi Evren) İblis (Şeytan) Diye De 
Anmaktadır.” Bu alt başlığın altında yer alan ifadeleri şunlardır: 

“Bilindigi gibi mitolojide Şeytan, yılan donuna girerek cennete girmiş ve Âdem ile Havva’yı 
aldatarak onların kendilerine yasak kılınan meyveyi yemelerini sağlamıştır. Mevlânâ da bu miti 
kullanarak yılan (mar ve ejder) dediği Hace Nasiru’d-din’e Şeytan ve İblis de demektedir. Ahmet 
Eflaki’nin bildirdigine göre bir defasında Sultan II. İzzü’d-din Keykavus, Mevlânâ’yı ziyaret etmiş ve 
ondan, kendisine öğütte bulunmasını istirham etmiştir. Mevlânâ, Sultan’a hiç iltifat etmemiştir. 
Sultan kendisinden öğüt talep edince Sultan’a: “Ben sana ne öğüt vereyim, sana çobanlık vermişler 
sen kurtluk yapıyorsun. Seni bekçi yaptılar, hırsızlık yapıyorsun. Allah seni Sultan yaptı, sen 
Şeytan’ın sözüyle hareket ediyorsun.” (Menakibü’l-Arifin, I, 443-444) Buyurmuştur. Mevlânâ bu olaya 
bir şiirinde de temas etmiştir (Divan-ı kebir, s. 548/1810). Bu şiirin ilk iki beyti şöyledir: 

Hırsız gördiim, halkın malını ve metaını götürdü. Bu hırsızımız hırsızlığı nasıl ortadan 
kaldırsın? 

Sultandan -hırsızlık artıyor diye- aman dileyecekler. Hırsız sultanın kendisi ise nasıl aman 
dilensin? 

Öyle anlaşılıyor ki Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din’in Sultan II. İzzü’d-din’e Letaifu’l-hikme adlı 
siyaset-nâme türündeki eseri sunması Mevlânâ’yı rahatsız etmiş veya Sultan’ın Ahi Evren’e yakınlık 
duyması Mevlânâ’yı gücendirmiştir. Bu yüzden Sultan’a soğuk davranmış “Allah sana Sultanlık 
verdi, sen İblis’in sözüyle hareket ediyorsun” derken de onun Ahi Evren’den öğüt alıyor olmasını ve 
Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din’i kendisine vezir edinmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş 
olmaktadır. Nitekim Divan-i kebir’de de “İblis” redifli bir gazeli bulunmaktadır ki bu gazelde bu 
düşmanını insafsız biçimde hiciv ve tahkir etmektedir. Bu gazeli burada vermeyi uygun buluyorum 
(Bu gazelin orijinal metni için bkz. Divan kebir, s. 870-871). 

Her kafilenin yüz karası, Şeytan’ın altı kapılı tuzağına tutulmuş her niyet ve maksadınla İblise 
maskara olmuşsun sen 
Dev’e yem olarak kendini kurban etmişsin, dev'in keçisi yahut İblis’in kuzususun sen 
Ey sahte kişi, peşiman olmuşsan boyun eğ. İblis’in ensesini tokatladığısın sen 
Ekmek görünce hemen yumuluyorsun. Dev’in menisine ve İblis’in erkek olanına âşıksm sen. 
Oruca niyet ediyorsun. Ey eşek başını torbaya sok da yem ye. Zira İblis’in başı torbalısısın sen.  
Neler olacağından haberin yok. Sen o ilmin ve san’atınla İblis’in kavsarasısın 
İman ve küfür senin neyine, sen onları boş ver. Köpekler gibi yiyedur. Çünkü sen İblis’in mümini 
ve kâfirisin 
Ölüm zamanın gelmiş, sirke gibi fokurduyorsun. Sen İblis'in fokurtulu ekşisisin 
Sinek gibi, yuvarlak sofra etraftnda kıyamete kadar İblis’in dairesinde dolaş dur.94 
“Şeytan’ın sözünü dinlemek” Şeytan’a uymak, onun vesveselerine kanmak gibi genel anlamda 

olup, bunu Ahi Evran’ın -ileride göstereceğimiz üzere Urmevî’ye ait olan- Letâifü’l-Hikme’deki öğüt-
lerini dinlemesine yoran Bayram, Eflâkî’nin naklettiği rivayetin sadece işine yarayacak kısmını cım-
bızla çekip almış, geriye kalan kısmını almamıştır. Eflâkî rivayeti şöyledir: 

                                                 
94 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 120-122. 
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“Bir gün İslam sultanı İzzeddin Keykâvus (Tanrı onun burhanını aydın etsin) Mevlânâ hazretlerini 
ziyarete gelmişti. Mevlânâ ona gerektiği gibi iltifat etmeyip bilgiler saçmakla ve nasihatlerle meşgul 
oldu. İslam sultanı kul gibi tezellül gösterip: “Mevlânâ hazretleri bana bir nasihat versin,” dedi.  
Mevlânâ: “Sana ne öğüt vereyim. Sana çobanlık emretmişler, sen kurtluk ediyorsun. Sana bekçilik 
emretmişler, sen hırsızlık yapıyorsun. Tanrı senisultan yaptı, sen şeytanın sözü ile hareket ediyorsun,” 
buyurdu. Sultan ağlayarak dışarı çıktı, medresenin kapısında başını açıp tövbeler etti ve: “Ey 
Tanrı,  Mevlânâ hazretleri bana sert sözler söyledi ise de, senin için söyledi. Ben zavallı kul da 
bu alçakgönüllülüğü senin padişahlığından ötürü gösteriyor ve sana yalvarıyorum.  Bu iki riyasız 
sıdkın hürmetine bana merhamet et,” dedi ve şu iki beyiti söyledi:  

Nemli olan iki gözümün yaşına, ateş ve gamla dolu olan sineme merhamet et. 
Ey rahmeti her çoktan çok, her azdan az olan ben kuluna merhamet et.  

Mevlânâ hazretleri salına salına dışarı çıktı onun gönlünü alıp: “Git, yüce Tanrı sana merha-
met etti ve seni bağışladı,” buyurdu.”95 

 “Mevlânâ bu olaya bir şiirinde de temas etmiştir (Divan-ı kebir, s. 548/1810). Bu şiirin ilk iki beyti 
şöyledir: Hırsız gördüm, halkın malını ve metaını götürdü. Bu hırsızımız hırsızlığı nasıl ortadan 
kaldırsın? Sultandan -hırsızlık artıyor diye- aman dileyecekler. Hırsız sultanın kendisi ise nasıl 
aman dilensin?” ifadesiyle Bayram, Eflâkî rivayetini ve Dîvân-ı Kebîr şiirini aynı olaya ait olarak 
göstermiş ve şiirin sadece ilk iki beytini almıştır.  

Şiirin devamına baktığımızda şunu görüyoruz: Mevlânâ’nın kastettiği ve açıkça belirttiği hırsız 
sultan, sûfî gelenek ve ıstılahındaki aşk sultanıdır, Keykâvus ile uzaktan yakından alakası yoktur. 
İlla ki alaka kuracaksak Mevlânâ’nın Keykâvus’u aşk sultanı ilan ettiğini söylememiz gerekir.  

İlk iki beytin Bayram ve Gölpınarlı çevirisi de karşılaştırılmaya değerdir. 
Bir hırsız gördüm, halkın malını mataını çalmadaydı; fakat bizim hırsızımız, nasıl oluyor da hırsızı 
da çalıyor, aşırıyor?  
Hırsız, hırsızlıkta aşırı giderse padişahtan yardım isterler; fakat padişah hırsızlığa kalkışırsa kim-
den aman isterler artık?  
Aşktır bütün hırsızların gönüllerini çalan padişah; böylece de Tanrı bütün serkeşleri, saçlarından 
tutup çekerek o serkeşin huzuruna götürür.  
Aşktır şahnelerin gönüllerini çalan padişah; o hırsızın; tapısında seyret de bak, nice şahneler var.  
Dün gece ey uyuyanlar hırsız geldi diye bağırdım, tez elden hemen ağzımdan dilimi çaldı o.  
Elini bağlıyayım dedim, ellerimi bağladı benim; zindana götüreyim dedim, halbuki dünyaya bile 
sığmıyor o.  
Hırsızlığındaki taddan tuzdan dolayı her bekçi hırsız oldu; hilesinden, düzeninden her zekî kişi, or-
tadan silindi, görünmez oldu.  
Bir bölük halk gördüm, gece yarısı nerde o hırsız diye toplanmış; o da nerde o hırsız diye sormada, 
onların içinde, fakat, ortada yok. 
Ey her sözün aslı, temeli, ey düşman gibi görünen, ey dost yüzü takınan, ey hem ebedî hayat olan, 
hem ansızın gelip çatan belâ kesilen.  
Ey gönlün kanı içinde yürüyüp giden, gönül helâl olsun sana; vur, yarala beni, vazgeçme yaralamak-
tan, gerçekten de aman istemiyorum senden. 
Yayını bir hoşça geren, at bana o güzelim oku, feda olayım okuna, a dilber, kul köle olayım yayına.  
Damarlarımda açtığın yara, candır bana, canıma can katar benim; böyle olduğu halde ney’e dönmüş 
vücudu kılıç vurup kesmen, yazıktır ey dünya padişahı.  
Nerde İsmail'in boğazı ki hançerine şükretsin, nerde Circîs ki senin açtığın yaralarla her ân can ver-
sin.  

                                                 
95 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 413. 
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Padişahımız Tebrizli Şems belki seferden geri gelir; zaten onun gibi er, bütün insanlar arasında birkaç 
taneydi, o da gitti, zümrüdüanka gibi büsbütün kayboldu, izinin tozu bile belirmiyor.96 

Bayram’ın bütün halde verdiği ve muhtemelen kendi çevirisiyle sunduğu (solda) İblis redifli gazeli 
Gölpınarlı çevirisiyle97 (sağda) karşılaştırarak hem çeviriyi bu hale nasıl sokabildiğini, hem de bu 
gazelin Ahi Evran’la nasıl ilişkilendirebildiğini anlamaya çalışalım. 

 

Her kafilenin yüz karası, Şeytan’ın altı kapılı tuza-
ğına tutulmuş her niyet ve maksadınla İblise mas-
kara olmuşsun sen 

Şeytan’ın altı kapılı tuzağına tutulmuşsun; her ker-
vana ayıp-ar kesilmişsin.. neyi kurarsan kur, şeytana 
maskara olmuş-gitmişsin.  

Dev’e yem olarak kendini kurban etmişsin, dev'in 
keçisi yahut İblis’in kuzususun sen 

Şeytana ot vermek için bedenine kurban olmuşsun: 
ya şeytanın kuzususun sen, yahut da keçisi. 

Ey sahte kişi, peşiman olmuşsan boyun eğ. İblis’in 
ensesini tokatladığısın sen 

A herif, neden pişman olmuşsun; boynunu eğ., şu 
sille yemede şeytana uymuş-gitmişsin zâti. 

 A pişmiş şalgam, o terelikten ümidini kes., çünkü 
ekmek peşine düşmüşsün, şeytan teresi olmuş-git-
mişsin sen.  

Ekmek görünce hemen yumuluyorsun. Dev’in me-
nisine ve İblis’in erkek olanına âşıksın sen. 

Ekmeği görüyor, ahlaksızca üstüne düşüyorsun., 
devlerin erlik suyuna âşıksın, şeytanın torbasısın 
zâti.  

Oruca niyet ediyorsun. Ey eşek başını torbaya sok 
da yem ye. Zira İblis’in başı torbalısısın sen. 

Oruç tutmaya niyet ediyorsun da torba, a eşek diyor 
sana, başını sok torbaya; sen şeytanın torbasısın zâti.  

Neler olacağından haberin yok. Sen o ilmin ve 
san’atınla İblis’in kavsarasısın 

Ne olacak, nasıl olacak, gerçekten haberin bile yok. 
O bilgiyle, o hünerle şeytanın ardısın sen.  

 Etini semirtme kaygısıyla arıklaştın-gitti... Şeytanın 
gırtlağı kesildin, feryad edip duruyorsun.  

İman ve küfür senin neyine, sen onları boş ver. Kö-
pekler gibi yiyedur. Çünkü sen İblis’in mümini ve 
kâfirisin 

Küfür olsun, îman olsun, yiyedur; sonra da köpekler 
gibi sus... Çünkü sen, şeytana inanmış bir kâfir karı 
olmuş-gitmişsin.  

Ölüm zamanın gelmiş, sirke gibi fokurduyorsun. 
Sen İblis'in fokurtulu ekşisisin 

Ölüm çağına, hırıltı vaktinedek sirkeye dönmüşsün 
sen.. Şeytanın hırıltısı gibi ekşisin, kokmuşsun.  

Sinek gibi, yuvarlak sofra etrafında kıyamete ka-
dar İblis’in dairesinde dolaş dur 

Kıyametedek sinek gibi o dolayın, o sofranın çevre-
sinde uçadur; şeytanın dolayındansın zâti. 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Mevlânâ, Divân-ı Kebîr, c. 1, s. 147. 
97 Mevlânâ, Divân-ı Kebîr, c. 7, s. 403. 



68 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

68 
 

Ahi Evran’ın hocası Fahruddîn er-Râzî’yi “İblis” diye anan Mevlânâ 
Kaynak: Mevlânâ, Mesnevî 
“Rumi,“Mesnevî”sinde Fahru’d-din-i Razî’ye İblis diyerek Ahi Evren’i akliyecilikte onu geçti-

ğini iddia etmekte ve aralarındaki talebe-hoca ilişkisini şöyle ifade etmektedir: “Önce bir İblis ona 
üstad idi. Şimdi o İblis’i geride bıraktı” (Mesnevî, Neşr. R. Nicholson, Leiden 1933, V, 831.).”98  

Mesnevî’nin V. defterindeki bu beyit adı geçen kişilere doğrudan veya dolaylı bir işaret içeriyor 
mu? Önce Mesnevî’nin Türkçe çevirilerinden birkaçına, bu beyti nasıl çevirdiklerine bakalım. 

 
Mesnevî-i Ma‘nevî, tahkik: R. Nicholson, V. Defter, Leiden 1933 (Beyit: 2305). 

       
                      Mesnevi, çev. Veled İzbudak, c. 5, s. 189.                  Gölpınarlı, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, c. 5, s. 364. 

 
Mesnevî, çev. Derya Örs, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya 2008, s. 616. 

 
Konuk, Ahmed Avni, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Kitabevi Yay., İstanbul 2005, c. 10, s. 80. 

Bayram’ın çevirisi:“Önce bir İblis ona üstad idi. Şimdi o İblis’i geride bıraktı” 
Şimdi bu beyitte, Bayram’ın üçüncü tekil şahısa tebdil ettiği, gerçekte birinci tekil şahıs olarak 

konuşan kişiyi tespit için öncesindeki beyitlere doğru gidiyor ve karşımıza çıkan başlığa bakıyoruz.  

    
Mesnevi, çev. Veled İzbudak, c. 5, s. 188. 

    
Mesnevi, çev. Veled İzbudak, c. 5, s. 189. 

Beyitte birinci tekil şahıs olarak konuşan/konuşturulan kişi meşhur “Nasûh Tövbesi” hikâyesinin 
ana karakteri Nasûh’tur ve söylediği sözlerde, başından geçen olaylarda Fahruddîn er-Râzî veya Ahi 
Evran ile ilgili bir işaret bulunmamaktadır. 

*** 

                                                 
98 Bayram, Danişmend Oğulları Devleti’nin Bilimsel ve Kültürel Mirası, s. 56. 
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Konevî hakkında bilgi veren kaynaklar 
Kaynak: İbnü’l-Fuvatî, el-Havâdisü’l-Câmi‘a; ‘Aynî, İkdü’l-Cümân; İbnü’s-Serrâc, Teşvîku’l-

Ervâh; Tüffâhu’l-Ervâh; Nebhânî, Câmi‘u Kerâmâti’l-Evliyâ 
Bayram’ın bazı atıflarının veya atıf mahiyetinde sunduğu bazı bilgilerin gerçekte karşılığı yoktur. 

Örneğin “Arap tabakat yazarları ve tarihçilerinin birçoğu da eserlerinde Sadru’d-din Konevî’ye yer 
vermişlerdir. Bu yazarların hemen hepsi bir küçük paragrafta onu anmışlardır. Belli başlıları ve 
önemli olanları şunlardır:…” der ve sekiz eserin ve yazarlarının isimlerini verir. Bu esnada “İbnü’l-
favtî’ye nisbet edilen “Kitabü’l-havadis” adlı eseri…. Bedrü’d-din el-Aynî’nin “İkdü’l-cüman”ı sa-
yılabilir.” der.99 Hâlbuki İbnü’l-favtî diye yanlış andığı İbnü’l-Fuvatî’nin el-Havâdisü’l-Câmi‘a adlı 
eserinde -üç farklı tahkikli basımında- Konevî’nin adı geçmez. Keza ‘Aynî’nin ‘İkdü’l-Cümân adlı 
tarih eserinin de matbu ve yazmalarında Konevî’nin adı geçmez. Bayram tarafından cilt veya sayfa 
numarası verilmediğinden adı geçen eserlerden ilgili görselleri sunamıyoruz. 

Buna karşın Bayram’ın şu atfının görselini sunma şansına sahibiz: “İbnü’s-Serrac diye maruf Mu-
hammed b. Ali ed-Dımaşkî’nin 715 (1215) yılında telif ettiği “Teşviku’l-ervah ve’l-kulûb” ve Tuf-
fahu’l-ervah” adlı eserlerinde birkaç yerde Konevî’yi anmaktadır (Bu eser henüz basılmamış bilinen tek 
nüshası İstanbul Amuca-zade Hüseyin Paşa (Süleymaniye) Ktp. Nr. 272 dedir. Bu eserin Tüffahü’l-ervah ve Miftahü’l-
Irbah bölümü ise ABD Princeton University Library Gift of Robert Gerret, nr. 97’dedir. Bu iki eserin CD ve fotokopilerini 
temin etmiş bulunuyorum). Bu yazar eserini Anadolu’da (Kâhta’da) yazdığı gibi Konevî’ye yakın bir za-
manda yaşadığı için verdiği bilgiler büyük önem taşımaktadır. Bu öneminden dolayı… Yusuf b. İsmail 
en-Nebhanî de bu eserden bil-istifade Sadru’d-din Konevî hakkında diğer Arap yazarlara nisbeten 
geniş bilgi vermiştir (Camiu Keramati’l-Evliya, Mısır (Tarihsiz) I, s. 22] 2[).”100 

Nebhânî’nin (ö. 1350/1932) Câmi‘u Kerâmâti’l-Evliyâ eserinde İbnü’s-Serrâc’ın (ö. 747/1347) 
eserinden istifadeyle Konevî hakkında geniş bilgi verip vermediğini irdeliyelim. 

Bayram’ın atıf yaptığı sayfada Konevî ile ilgili verilen “geniş bilgi” onun İbnü’l-‘Arabî öğrenci-
lerinin en önde geleni, Konya’da 672 h. tarihinde öldüğü, Şafiî mezhebinden olduğu ve kendi ağzın-
dan nakledilen “berk/yıldırım tecellisi” bağlamında yaşadığı manevi bir tecrübenin aktarılmasından 
ibarettir. Üstelik Nebhânî’nin naklettiği bu bilgilerin kaynağı İbnü’s-Serrâc’ın eseri değil, Abdür-
raûf el-Münâvî’nin (ö. 1031/1622) eseridir yani evliya tabakatı mahiyetindeki el-Kevâkibü’d-Dür-
riyye fî Terâcimi’s-Sâdeti’s-Sûfiyye’dir.101 

 
en-Nebhânî, Yusuf, Câmi‘u Kerâmâti’l-Evliyâ, el-Mektebetü’s-Sekâfiyye, Beyrut 1411/1991, c. 1, 222. 
el-Münâvî, Abdürraûf, el-Kevâkibü’d-Dürriyye, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1509, vr. 265a, 265b. 

                                                 
99 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 23. 
100 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 23. 
101 el-Münâvî, Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf, el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Terâcim’s-Sâdeti’s-Sûfiyye, Dâru Sâdir, 

Beyrut trs., c 2, s. 552-553. 
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Konevî’nin yazdığı Tebsıratü’l-Mübtedî’nin Türkçe çevirisi 
Arapça ve Farsça’ya son derece hâkim olan Bayram, bir çalışmasında şöyle der: 
“Son zamanlarda bazı amatör kalemler Sadru’d-din Konevî’nin hayatını temel kaynaklara inme-

den ve tahkike gerek görmeden yazmaya çalışmışlardır. Aynı amatör çevreler inceleme ve araştır-
maya gerek duymadan, onun eserlerini son derece bilgisizce ve teknik ıstılahlara vukufsuz bir şe-
kilde Türkçe’ye tercüme etmekteler. Hatta Konevî’ye ait olmadığı gayet iyi bilinen eserleri dahi ona 
nisbet ederek tercüme ve neşretmekteler. Meselâ: Sadru’d-din Konevî, te’lif yapacak kadar Farsça 
bilmediği halde yazarı bilinen bazı Farsça eserleri ona nisbet ederek yayınlamış bulunmaktalar.”102 

Farsça edebi sanatları kullanacak derecede mektup, şiir, kitap yazan ve okuyan Konevî’yi telif 
yapacak kadar Farsça bilmeyen birisi olarak tanıtan Bayram’ın yazarı bilinen bazı Farsça eserleri 
Konevî’ye nisbet ederek yayınlayanları amatör ve çevirilerini de son derece bilgisizce ve teknik ıstı-
lahlara vukufsuz şekilde tercümeler olarak nitelerken kastettiği Ahmed Remzi Akyürek’in Tekmi-
letü’t-Tarîka ve Ta‘rifetü’l-Hakîka adıyla çevirdiği ve daha sonra Ekrem Demirli’nin Marifet Yolcu-
suna Kılavuz adıyla yayınladığı Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiretü’l-Müntehî adlı eserdir. Bayram, 
Konevî’nin bu eserinin aslında ona değil Ahi Evran’a ait olduğunu çok iyi bildiğinden (!) Ahi Ev-
ran’ın eseri olarak tercüme edip yayınlamıştır. Tercümeyi de eser metnini tenkitli/tahkikli metin ha-
line getirdikten sonra yapmıştır: “Bulabildiğim bütün nüshalarını gözden geçirdim. Sonunda Halet 
Ef. İlâvesi (Süleymaniye) Ktp. Nr. 92’de bulunan nüshasını esas alarak Nuruosmaniye Kütüphanesi 
nr. 2286, Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. Nr. 4819 ve Adana’da eski kitaplar satan bir kitapçının tez-
gâhındaki kitaplar arasında bulup, satın aldığım ve halen özel kütüphanemde bulunan nüshalarına 
dayanarak eserin tenkitli bir metnini tesbit ettim.” “… 1976 senesi içinde tercüme tamamlandı. Tabii 
tercümede daha önce hazırlamış olduğum tenkitli metin esas alındı. Galata Mevlevîhânesi postnişini 
Ahmed Remzi Akyürek 1924 (1340) yılında bu eseri tercüme etmiştir. Bu tercümede eserin manzum 
kısımları (Farsça ve Arapça şiirler) nazmen tercüme edilmeye çalışıldığından manâ ve maznunlar 
büyük ölçüde bozulmuş ve saptırılmıştır. Mensur kısımlar ise ağır bir Osmanlı Türkçesidir. Kısacası 
bu tercüme, eserin orijinalinden daha muğlak ve anlaşılması güç bir üsluptadır. İlmî tabir ve deyimler 
ise hiç Türkçeleştirilmemiştir.”103 

Farsça eseri birden fazla yazma nüshasını karşılaştırarak tercüme eden Bayram, Akyürek’in ağır 
Osmanlıca Türkçesi çevirisini ve onun çevirisini olduğu gibi günümüz harflerine aktaran Demirli’nin 
yayınladığı çeviriyi “amatör, son derece bilgisizce ve teknik ıstılahlara vukufsuz şekilde tercümeler” 
diye nitelerken kendisi neler yapmış, bir bakalım. Bayram’ın çevirisinden rastgele bir yer açıyoruz. 

“Allah’ın “Zahir” ve “Batın” isimlerini tam olarak anlayınca, Cenab-ı Allah’ın hangi bakım-
dan ve hangi sebeplerden görülemeyeceği de anlaşılır. Ayrıca Ebu Zer el-Gifari (R.A.): “Ey Allah’ın 
Resulü, sen Rabb’ını gördün mü?” diye sorunca cevaben buyurdu ki; “O bir nurdur ve ben onu 
gördüm.” Diğer bir defa da “Rabbımı en güzel bir surette gördüm,” buyurdu. Bu hadislerin anlamı 
idrak olunabilir.  

Rubai: 

“Onu görmek aşkı gönlüne doğduysa, maşuka sana kolay görünür. Fakat sakın o görünüşün göl-
gesiyle yetinme ve onu gölgeden ibaret sanma. O hakiki olarak görünebilir.” 

Şayet gönül gözü, marifet nuru ile bakacak olursa, bu hususlar akıl ölçülerinden daha iyi aydın-
lanır. Fakat bu konuda daha fazla bir şey yazıp söyleyemem. Çünkü bunun açıklanması tehlikeli bir 
durum ve büyük bir makamdır. Gayb cihetinden  “Rablerin Rabbi bunu açıklamış da sana ne olu-
yor açıklamaya kalkıyorsun?” dendi.  

Şiir: 

                                                 
102 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 18-19. 
103 Bayram, Tasavvufi Düşüncenin Esasları, s. 112 
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“Ey küstah, o kadar yükseklerde uçma! Cebrail bile bu yolda yüzlerce defa “Lâ”nın makasına 
kanadını kestirmiştir.” 

Yüce Allah’a en yakın olanlar (mukarreban-ı mele-i a‘lâ) ve ruhlar aleminin ileri gelenleri “Kud-
disiyan-ı ceberrût” öyle bir isme mazhar olurlar ki, onun izzet ve azâmetini müşahedede tam bir acz 
içinde olduklarını itiraf ederek, “Hamd ve sena sana mahsustur. Seni hakkıyla bilmedik, ancak lüt-
fettiğin kadar bilebildik,” der.  

Şiir: 
“Allah’ın kibriyasının zuhuru kıdem olduğu için benim ve senin tevhidimiz mutlak şirk olur. 
Allah’ı Allah’tan gayrısı bilemez. Allah’tan başkası Allah’ı anlatamaz. Allah’ı bulduğunu sanan 

şirke düşmüş olur.”104 
Necefkulî Habîbî’nin Bayram’ın asıl aldığı Halet Efendi (nr. 92, istinsah 660/1262) ve Ayasofya 

(nr. 4819, istinsah 730/1329) nüshaları yanında Paris (nr. Supplément persan 113, istinsah 753/1352) 
nüshasını kullanarak yaptığı tahkikli metin neşrine, Nuruosmaniye nüshasını (nr. 2286, istinsah 
689/1290) eklemek suretiyle müracaat ederek yukarıda alıntıladığımız çeviri metinin Bayram tara-
fından ne derece doğru çevrildiğini gösterelim. 

İlk paragrafın Bayram’ın çevirisi (solda) ve bizim çevirimiz (sağda): 

 

 
(Ârif kişi) Zâhir ve Bâtın isminin hakikatlerini 
ve hükümlerini tam olarak bilince, Hak 
Teâlâ’nın hangi bakımdan görülebilir, hangi 
bakımdan görülemez olduğunu ve “Ebû Zer el-
Gıfârî (R.A.) sordu: “Ey Allah’ın Rasûlü, sen 
Rabbini gördün mü?” cevaben dedi ki: “Bir nur! 
Onu nasıl görürüm?!” (sözün)ün ve diğer yan-
dan buyurdu ki: “Rabbimi en güzel bir surette 
gördüm” (sözün)ün ne anlama geldiğini bilir. 

 

Allah’ın Zâhir adı “görülen, belirgin olan” Bâtın adı ise bunun tam aksi “gizli, görünmez olan” 
anlamlarına gelir. Bu yüzden yazarın hadislerden sunduğu iki örnek de bu iki ismi işaret eder şekil-
dedir. Bir hadiste “Rabbimi en güzel bir surette gördüm” ifadesiyle Zâhir, “Bir nur! O’nu nasıl görü-
rüm?!” ifadesiyle Bâtın adına işaret etmektedir. Allah’ın bir açıdan görülebilir, bir başka açıdan gö-
rülemez olduğu, her iki hakikatin ve hükmün de geçerli olduğu, iki farklı hadisle dile getirilmektedir. 
Bayram, metinde geçen “ “ ifadesini (!?O’nu nasıl görürüm) ” أَنَّى أََراه     (Ben O’nu görürüm) ”  إِن ِي أََراه  
diye yanlış okumuş ve “Ben O’nu gördüm” olarak yanlış çevirmiştir.  

Ebû Zer’den gelen rivayetin yer aldığı hadis kaynaklarımızın gerek matbuları105 ve gerek yazma 
nüshaları arasında “انى اراه” ifadesini harekeleyerek sunanlar “  إِن ِي أََراه ” olarak değil, “  olarak ” أَنَّى أََراه   
harekelemiştir.  

 

 
Konevî, “Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî”, Maârif, Yıl 2, S. 1, 

Tahran 1364 hş./1986, tashih: Necefkulî Habîbî, s. 82-83. 

                                                 
104 Bayram, Tasavvufi Düşüncenin Esasları, s. 143-144. 
105 Müslim, es-Sahîh, Îmân, 178; Tirmizî, es-Sünen, Tefsîru’l-Kur’ân, 3282; Ahmed b. Hanbel, Müsnedü’l-İmâm Ahmed 

b. Hanbel, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2008, c. 8, s. 565. 
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                                      Müslim, es-Sahîh, Ragıp Paşa Ktp.,             Tebsıratü’l-Mübtedî, Nuruosmaniye Ktp., 
                                                     nr. 339, vr. 70a.                                                 nr. 2286, vr. 21a. 

 
Tirmizî, es-Sünen, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa, nr. 295, vr. 170b. 

 
Ahmed b. Hanbel, Müsnedü’l-İmâm Ahmed b. Hanbel, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 

Beyrut 2008, c. 8, s. 565. 

Müslim’in eserine şerh yazan Nevevî (ö. 676/1277) hadisin her kelimesinin harekelerini belirte-
rek106 farklı ve yanlış okumaların önüne geçmeye çalışmıştır. 

 
Muhyiddîn en-Nevevî, Şerhu Sahîhi Müslim, Ragıp Paşa, nr. 308, vr. 108a. 

Nuh b. Mustafa el-Konevî (ö. 1070/1660) Ebû Zer’den gelen hadisi şu şekilde çevirmiştir: “O 
nurdur yani O’nun hicabı nurdur, ben O’nu ne keyfiyetle görürüm yani nur beni rü’yetten menetti.” 

 
el-Konevî, Nuh b. Mustafa, Mürşidü’l-Hüdâ, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2146, 155b. 

Şimdi ilk şiirin/rubainin Bayram tarafından Tebsıratü’l-Mübtedî’nin Tasavvufî Düşüncenin Esas-
ları adıyla yapılan çevirisinden (sağda), aynı şiir/rubai Metâli‘u’l-Îmân adlı eserde de yer aldığından 
yine Bayram tarafından İmanın Boyutları adıyla yapılan çevirisinden (solda) ve Demirli’nin, dolayı-
sıyla Akyürek’in manzum çevirisinden göstererek (altta) karşılaştıralım: 

  
Aşk ile kıl dilde hâsıl ru’yet istidâdını 
Aç gözün kim, ru’yet-i dîdâr-ı cânân sehl olur. 
Kıl kanaat sâyeye, etme tecavüz haddini 
Ayn-ı kurs-i âfitâba hasr-i dikkat cehl olur. 

                                                 
106 en-Nevevî, Muhyiddîn Yahya b. Şeref, el-Minhâc fî Şerhi Sahîhi Müslim, Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, Riyad trs., s. 

214. 
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Akyürek’in serbest manzum çevirisi ana metinde olmayan bazı kelimelerin eklenmesiyle oluştu-
rulmuşsa da, Bayram’ın iki farklı çevirisine kıyasla rubainin anlamını çok daha iyi yansıtmaktadır. 
Bayram’ın ilk çevirisinde “Sakın o görünüşün gölgesiyle yetinme ve onu gölgeden ibaret sanma. O 
hakiki olarak görünebilir.” şeklindeki ifade ikinci çeviride “Mutlaka gölgesini görmekle yetin. Göre-
bildiğini de gölgeden başka bir şey sanma” şekline dönüşmüştür. 

 
Konevî, “Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî”, s. 83. 

 
Şimdi diğer paragraf ve şiirin Bayram tarafından yapılan çeviri-

sine (solda) ve Demirli tarafından sunulan çevirisine (sağda) eserin 
hem tahkikli metninden hem Nuruosmaniye nüshasından ilgili gör-
selleri sunarak bakalım. 

 

 
Konevî, “Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî”, s. 83 (Sağda). 

Tebsıratü’l-Mübtedî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2286, vr. 21b. 

Bayram Farsça metinde geçen “evveliyyât” terimini “akıl ölçüleri” diye çevirmiştir. Hâlbuki bu 
terim, klasik kelâm, felsefe, mantık alanlarında “akıl sahibi insanın doğuştan kendisinde hazır bul-
duğu aklî/yakînî öncüller; istidlalde kullanacağı zorunlu temel bilgiler” anlamındadır. Dolayısıyla 
gönül gözü marifet nuruyla gördüğünde bu manaların (Allah’ın hem görülebilir, hem görülemez ol-
masının anlamları), evveliyyâtı idrak etmekten çok daha iyi tezahür edeceği anlatılmaktadır.  

“Bunun açıklanması tehlikeli bir durum ve büyük bir makamdır” diye çevrilen metin “Bu hey-
bet/korku salan bir müşahede/tanıklık yeri ve büyük/yüce bir makamdır” olmalıdır. Heybetli ve bü-
yük olan husus, bu durumun açıklanması değil, bizzat kendisidir.  

“Gayb cihetinden “Rablerin Rabbi bunu açıklamış da sana ne oluyor açıklamaya kalkıyorsun?” 
dendi” diye çevrilen kısımda, gayb cihetinden denilen söz bu söz değil, hemen peşinden gelen beyit 
olmalıdır.  

 

 

 

Dîde-i kalb, nûr-i mârifetle bînâ olursa, bu 
mânâyı idrâk, evveliyattan berter olduğu tezâhür 
eder. 

Bundan ziyâde söyleyemem de, yazamam da, 
zîrâ bu bir meşhed-i mehîb ve makâm-ı azîmdir. 
“Toprak için sadece toprak vardır.” 

Cenâb-ı gaybdan şöyle buyruluyor: 
Beyit: 
Öyle küstahâne yüksek uçma kim, makriz-i Lâ 
Pür-şikeste kıldı Cibril-i Emîn’i sad hezar 
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Orijinal metinde Arapça olarak yer alan “ما للتراب ورب األرباب” şeklindeki ibarenin karşılığı kesin-
likle “Rablerin Rabbi bunu açıklamış da sana ne oluyor açıklamaya kalkıyorsun?” olmamalıdır. Ak-
yürek’in “Toprak için sadece toprak vardır” şeklindeki çevirisi de yanlıştır.  

Bu ibare, bu deyim birbirinden çok farklılık arz eden iki şeyi işaret eden, daha doğrusu aradaki 
farklılığın büyüklüğünü vurgulayan veya iki şey arasında bir münasebet ve ilginin olmadığını yahut 
çok sınırlı olduğunu belirten bir kalıptır. Aynı anlamı vurgular şekilde bunun benzerleri de vardır, 
“ الثَُّريَّاوَ أْيَن الثََّرى  “ ”أْيَن الثََّرى ِمَن الثَُّريَّا“  ” ثَُّريَّاى والثَّرَ لَما لِ  ” gibi.  

 
Dihhudâ, Ali Ekber, Emsâl ü Hikem, Matba‘a-i Meclis, Tahran 1310 hş./1931, c. 1, s. 330. 

İkinci kısmın başına lâm harfi eklenerek  “ ـ...َولِ  ـ...لِ  َما  ” şeklinde de kullanılır. Örnekleri hadislerde 
vardır, “ْنيَا إِال َكَراِكٍب اْستََظلَّ تَْحَت َشَجَرٍة ث مَّ َراَح َوتََرَكَها ْنيَا ، َوَما أََنا َوالدُّ   .hadisi gibi ”َما ِلي َوِللدُّ

Bizim üzerinde durduğumuz örnek ise Yaratıcı ile yaratılanın; Rab ile kulun; ezeli, ebedi ve sonsuz 
olanla sonradan yaratılan ve sınırlı olanın; topraktan yaratılan insanla onu yaratan Allah’ın arasındaki 
mahiyet, sıfat ve diğer açılardan farklılığı anlatır. Dolayısıyla Türkçe karşılığı “Toprak nerede, Rabler 
Rabbi Allah nerede!” olmalıdır.  

Sözü edilen Arapça deyimin bu anlamda kullanımına dair sadece Arapça metinlerden değil, 
Farsça, Türkçe metinlerden yüzlerce örnek verilebilir. Biz Farsça metinlerdeki kullanımına birkaç 
örnek verelim. 

  
Makâlât-ı Şems-i Tebrîzî, Sül./Halet Ef. Ktp., nr. 184, vr. 1b (Sağda). 

Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, Atatürk Kitaplığı/Belediye Yazmaları, nr. 1100, vr. 3a (Eserin girişinden). 

   
el-Bidlîsî, İdris b. Hüsâmüddîn, Mirʾâtü’l-Cemâl, Berlin Ktp., nr. Ms. or. oct. 2972/1, vr. 71a (Sağda). 
Sa‘dî-i Şîrâzî, Mecâlis-i Pencgâne (Külliyyât içerisinde), Walters Sanat Müzesi, nr. W. 617, vr. 18a. 

  
Necmüddîn-i Dâye, Mirsâdü’l-‘İbâd, Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 397, vr. 24a (Sağda). 

el-Kırımî, Ahmed b. Atâullâh, Şerh-i Gülşen-i Râz, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1913, vr. 2b. 

  
el-Kırımî, Ahmed, Müdâm-ı Rûh-efzâ fî Şerhi Câm-ı Cihân-nümâ, 

Manisa İl Halk Ktp., nr. 2936/4, vr. 52b. 

Son paragrafın Bayram (solda) ve Demirli (sağda) tarafından sunulan çevirisine tahkikli metinden 
ve Nuruosmaniye nüshasından görseller ekleyerek bakalım. 
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Mele-i a‘lâ-i mukarrebîn ve ceberut-i 
ism-i kuddûsîleri, kibriyâ ve izzet-i 
ilâhiyyeyi şuhûdda kemâl-i aczlerini 
mu‘terif olurlar ki, “Seni tenzîh ede-
riz, seni hakkıyla bilemedik.” 

 

 
Konevî, “Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî”, s. 83. 

  
Tebsıratü’l-Mübtedî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2286, vr. 21b-22a. 

Akyürek’in doğru olarak imla ettiği “ceberrût-i esmâ kuddûsîleri” sıfat ve isim tamlaması Demirli 
tarafından yanlış okunarak “ceberut-i ism-i kuddûsîleri” diye aktarılmıştır. Bayram da “esmâ” keli-
mesini “ismî” olarak yanlış okumuş ve “… ruhlar aleminin ileri gelenleri “Kuddisiyan-ı ceberrût” 
öyle bir isme mazhar olurlar ki, …” diye çevirmiştir. Asıl metinde “isim” veya “bir isim” diye kelime 
yoktur; yüksek, ulu, yüce anlamına gelen “esmâ” kelimesi vardır.   

Ayrıca “mukarrebân-ı mele-i a‘lâ”, Yüce Allah’a en yakın olanlar değil, mele-i a‘lâ denilen en 
yüce topluluğa yakın olanlar veya mele-i a‘lânın yakın olanları anlamındadır. “Kuddisiyân-ı ce-
berrût” terimi ruhlar âlemi anlamına gelmez. Keza, “sübhâneke” de “hamd ve senâ, sana mahsustur” 
anlamına gelmez.  

“Seni hakkıyla bilemedik” ifadesinden sonra Bayram’ın eklediği “ancak lütfettiğin kadar bilebil-
dik” ifadesi asıl metinde yoktur. Eğer Nuruosmaniye nüshasındaki “illâ bike” ekini bu şekilde çevir-
miş ise, yanlış çevirmiş demektir ve doğrusu “Seni ancak senin (yardımın, lütfun ve öğretmen) ile 
hakkıyla bildik” anlamına gelir. 

Son cümlenin nasıl çevirildiğine yine aynı görseller eşliğinde bakalım. 

 

 

Allah’ı ancak Allah bilir; Allah’ı ancak Allah söyler 
Allah’ı birlediğini iddia eden, kuşkuşuz şirk koşmuştur 

       
Tebsıratü’l-Mübtedî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2286, vr. 22a (Solda) ve “Tebsıratü’l-Mübtedî…”, s. 83. 

 
İbnü’s-Sâ‘î, Ali b. Enceb, Ahbâru’l-Hallâc, Dâru’t-Talî‘ati’l-Cedîde, Dımaşk 1997, s. 84. 

Yazma ve baskı nüshalarında bu cümle “د  هللاَ فقد أشرك  şeklindedir ve Bayram ”من زعم أنه ي َوح ِ
Hallâc’ın bu sözündeki “yuvahhidü” fiilini “yecidü” şeklinde okumayı başarmış; muzari fiilin yazı-
lışında “ يـ ” harfinden sonra “ و ” harfi bulunmasına rağmen bunu yapabilmiştir. 

*** 
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Konevî’nin yazdığı Metâli‘u’l-Îmân’ın Türkçe çevirisi 
Bayram’ın İmanın Boyutları adıyla yayınladığı Metâli‘u’l-Îmân’ın Türkçe çevirisinde de durum 

pek farklı değildir. Önce Bayram’ın kendi dilinden bazı ifadelerine yer verelim. 
“Bu eseri ilk olarak 1969 yılında Konya Yusufağa Kütüphanesi, nr. 4899’daki nüshası ile tanıdım. 

O tarihte bu eseri yayınlamayı düşünüyordum. Bu amaçla “Metali’ül-iman”ın başka nüshalarını ve 
yazarının kimliğini araştırmaya koyuldum. Yukarıda eserin Farsça orijinalinin tavsifi bulunan 1. 
Nüshasını esas (Ana nüsha) ]Halet Ef. İlâvesi, nr. 92/2[, 2. ]Konya Yusufağa Ktp. nr. 4866[ ve 3. 
nüshasını da ]Reşid Ef., nr. 333[ yardımcı nüsha olarak kullanarak “Metali’ül-iman”ın Farsça ten-
kidli metnini tesbit ettim. Sonra bu tesbit ettiğim metinden hacimce küçük olan bir risaleyi ]?[ “İmanın 
Boyutları” adıyla Türkçeye tercüme etmeye başladım. Bütün bu çalışmalar 1978’de tamamlanmış 
bulunuyordu… “Metali’ül-iman”, yukarıda da belirtildiği üzere Somuncu Baba diye tanınan Aksa-
raylı Şeyh Hâmidü’d-din’in (815/1412) oğlu Şair Yusuf Hakikî tarafından Türkçeye tercüme edilmiş-
tir. Bu tercümenin bilinen tek nüshası Hacı Mahmud Ef. (Süleymaniye) Ktp. nr. 2974’de bulunmak-
tadır. Yusuf Hakikî eserde şâhid olarak kullanılan Ayet, Hadis, şiir, darb-ı mesel, kişi sözleri gibi 
Arapça metinleri Türkçe’ye tercüme etmediği gibi Farsça şiirleri de nazmen tercüme etmeye çalış-
mıştır. Bu durum büyük ölçüde mana kaymalarına yol açmıştır. Ayrıca Yusuf Hakikî, anlaşılması 
gerekli olan ilmî tabir ve deyümleri de tercüme etmeyip Türkçe metin içinde muhafaza etmiştir. Bu 
bakımdan Yusuf Hakikî’nin yapmış olduğu bu tercüme kabil-i istifade olmaktan çok uzaktır. Ancak 
tercüme esnasında manayı yakalamak için zaman zaman bu tercümeden yararlandım… Kolay anla-
şılabilmesi için ilmî tabir ve ıstılahları Türkçeleştirmeye özen gösterildi. Ancak bu ilmî ve ıstılahlar 
parantez içinde yazılmıştır… Ancak Kur’an-ı Kerim âyetlerinin mealleri tırnak içinde verildikten 
sonra o âyetin geçtiği sûre’nin adı ve âyet numarası köşeli parantez içinde gösterildi.”107 

Aynı eser Bayram’ın asıl aldığı üç nüsha ve Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 3456’daki nüsha 
kullanılarak William Chittick tarafından yayınlanmıştır.  Biz de basılı metni ve gerektiğinde bu nüs-
halara ek olarak Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1523 nüshasını kullanıp karşılaştırmalı olarak Bay-
ram’ın çevirisine bu sefer eserin girişinden itibaren bir göz atalım. 

 

 
Sadruddîn-i Konevî, “Metâli‘u’l-Îmân”, tashih: William Chittick, Câvidân-ı Hıred, yıl 4, 1357 hş./1978, s. 59. 

 

  
Metâli‘u’l-Îmân, Yusufağa Ktp. nr. 4866, vr. 1b (Solda) ve Sül./Halet Ef. Ktp., nr. 92, vr. 32b. 

                                                 
107 Bayram, İmanın Boyutları, s. 51-52. 
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Metâli‘u’l-Îmân, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1523, vr. 1b. 

Yukarıda orijinal metinden sunulan parçalarda görüldüğü üzere, çeviride yer alan “… karanlık 
duyguları kaldırmaya…” ifadesi “… hissî (maddî duyulardan kaynaklanan) karanlıkların kalkma-
sına…” şeklinde, keza “… kutsal hazineleri açmaya anahtar kıldı.” cümlesi, cümledeki eksik kelime 
eklenerek “… kutsal keşfin hazinelerinin anahtarı kıldı.” diye düzeltilmelidir.  “Yol gösterici bir kan-
dil” ifadesinin karşılığı olacak Farsça bir metin, orijinal metnin asıl alınan nüshalarında mevcut de-
ğildir. Sadece Hakîkî’nin çevirisinde “vasıta vü misbâh kıldı” şeklinde yer alan eklentili çeviriye 
Bayram da “yol gösterici” ibaresini eklemiştir. İkinci cümlede -orijinal metinde- yer alan ve mantık 
biliminde, önermeler ve kıyas bahsinde geçen “iki öncül” anlamındaki  “dû mukaddime” atlanmıştır 
ve “İki öncülle; iman ve takvayla…” şeklinde cümledeki yerini almalıdır. Yine “… yüce birliğini 
anlayanları (arifleri) ve cemaline aşık olanları…” cümlesi “… ehadiyyet celâlinin âriflerini ve sa-
mediyyet cemâlinin âşıklarını…” şeklinde orijinal metinde yer alan “ehadiyyet” ve “samediyyet” ke-
limelerini ya doğrudan burada olduğu gibi ya da Türkçe karşılıklarından uygun olanlarını yansıtacak 
hale kavuşturulmalıdır. “… Cennetin likaullahla müşerref olma makamına yüceltti” ifadesinde özne 
“iki öncül”dür, bu iki öncül “netice”ye ulaştırır, cümlemizde vurgulanan netice ise “Cennetin likaul-
lahla müşerref olma makamı” yani öbür tarafta; Cennette gerçekleşecek olan Allah’a kavuşma sonucu 
değil, daha dünyada iken “kavuşma cenneti sonucu”na ulaştırılmak kastedilmektedir. “… Onlara 
cennetin en yüce makamı olan kendi yakınlığından minder döşedi.” cümlesinde yine orijinal metinde 
olan “Firdevs-i A‘lâ” tamlaması “cennetin en yüce makamı” ifadesiyle ile karşılanmış ve özel isim 
olarak da kullanılıyor olmasına rağmen metine yansıtılmamıştır. Doğrusu ve metne sadık çevirisi ise 
“… en yüce Firdevs’te yakınlık minderi/yaygısı…” şeklinde olmalıdır. 

  

 

 
Sadruddîn-i Konevî, “Metâli‘u’l-Îmân”, s. 59-60. 

   
Metâli‘u’l-Îmân, Yusufağa Ktp. nr. 4866, vr. 1b-2a (Solda) ve Sül./Halet Ef. Ktp., nr. 92, vr. 32b. 

  
Metâli‘u’l-Îmân, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1523, vr. 1b. 

Orijinal Farsça metinde sadece “salavât” yani “salâtlar” kelimesi yer alır, bayram “Salât ve selâm” 
diye kendinden bir ekleme yapmıştır. Farsça metindeki “sürâdikât” kelimesi hem çoğuldur hem de 
“baş köşe” diye yanlış çevrilmiştir. Bu kelimenin tekili sözlükte “otağ, büyük çadır, saray perdesi; 
kapı perdesi” gibi anlamlara sahiptir, baş köşe ile alakası yoktur. Melekût kelimesi “Melekler âlemi” 
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diye çevrildiğine göre Ceberrût kelimesi de “Ceberut âlemi” diye çevrilmesi gerekirdi, “Allah’ın oto-
ritesi” diye değil. Üstelik “bârgâh-ı Ceberrût” tamlamasındaki “sultan sarayı, çadırı veya onun huzur 
ve eşiği” anlamına gelen “bârgâh” kelimesi yansıtılmamıştır. Metinde “kab-ı kavseyne yücelme şere-
fine nail olan” ifadesi değil, “kâbe kavseyn halvet-sarayının mahremi olan” ifadesi yer almaktadır. 
İkinci defa gelen “Salat ve selam olsun” ifadesindeki selam Bayram’ın eklemesidir, orijinalde bir 
yukarıdaki cümlede geçen “salavât” kelimesine “ve” harfiyle atıf vardır. Orijinalde “ashabına ve üm-
meti üzerine” değil “taraftarları, ashabı ve tabi olanları üzerine” şeklindedir. “Vahdaniyet ve ka’besi-
nin muhafızları” diye çevirilen kısım da orijinalde “ehadiyyet kâbesinin hizmetkârları” şeklindedir. 

  

 
Sadruddîn-i Konevî, “Metâli‘u’l-Îmân”, s. 60. 

  
Metâli‘u’l-Îmân, Yusufağa Ktp. nr. 4866, vr. 2a (Ortada) ve Sül./Halet Ef. Ktp., nr. 92, vr. 32b. 

Metâli‘u’l-Îmân, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1523, vr. 1b ve 2a (En solda). 

Ufuktaki aydınlığı dalalet timsahının nasıl örttüğü tüm okurların dikkatini çekmiş olmalı. Bay-
ram’ın “timsah” diye çevirdiği “َضبَاب” kelimesi “sis, pus, duman, bulut” anlamlarına gelmektedir.  

“Kur’an-ı Kerim âyetlerinin mealleri tırnak içinde verildikten sonra o âyetin geçtiği sûre’nin adı 
ve âyet numarası köşeli parantez içinde gösterildi.” diyen Bayram “Fesad karada ve denizde ortaya 
çıktı” ayetinin sure ve ayet numarasını (Rum, 30/41) kaydetmeyi unutmuş olsa gerek.  

Şiirin çevirisinde “İsa” diye geçen kelime, asıl alınan tüm nüshalarda “Mehdi” olarak geçmektedir. 
Sadece Hakîkî’nin çevirisinde “İsa” olarak geçer ki, “Yusuf Hakikî’nin yapmış olduğu bu tercüme 
kabil-i istifade olmaktan çok uzaktır. Ancak tercüme esnasında manayı yakalamak için zaman zaman 
bu tercümeden yararlandım” diyen Bayram’ın yazma nüshalarda “Mehdi” olarak kayıtlı bu kelimeyi 
Hakîkî’ye güvenerek değiştirdiği anlaşılıyor. Hâlbuki Bayram, aynı şiire dayanarak Ahi Evren’in 
“sabırsızlıkla Mehdi’yi beklemekte (Mataliu’l-İman, Konya Yusufağa Ktp. , nr. 4866, yp. 4a)”108 olduğunu ve 
“Mehdi artık gelmelidir diye haykırdığı”nı109 belirtir. 

Uzatmamak için diğer örnekleri sunmuyoruz. Bir önceki eserin çevirisinde olduğu gibi bu eserin 
çevirisinde de hemen her sayfada yukarıda sunulanlara benzer örnekler vardır. Arapça ve Farsça bilip 
klasik literatürümüze âşina olanlar, çeviri metinleri asıl metinleriyle karşılaştırdıklarında bu söyle-
diklerimizin bir abartı olmadığını göreceklerdir. 

*** 
                                                 
108 Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 35; Bayram, Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, 

s. 86. 
109 Bayram, Mikâil, Selçuklular Zamanında Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, Nüve Kültür Merkezi Yay., İstanbul 

2008, s. 83. 
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Konevî’nin Mehdi hakkında tarih bildiren ifadesi  
Kaynak: Konevî, Risâle fi’l-Mehdî 
“Tuffahu’l-ervah adlı eser yazan Muhammed b. Ali b. Es-Serrac, Moğolların 500’den fazla ilim 

adamını öldürdüklerini, yaptıkları katlin haddi hesabı olmadığını yazmaktadır (Age. Yp. 219b). İşte 
bu durum Sadru’d-din Konevî’yi bedbinliğe karamsarlığa garketmiştir. Bu halet-i ruhiye ile “Risale 
fi’l-mehdî” adlı eseri kaleme almıştır. Burada gelecekle ilgili kehanetlerde bulunmuştur. Bu eseri 
1253 yılında yazmıştır. Mehdi’nin bu eserin yazımından 683 sene sonraki bir zamanda zuhur ede-
ceğini bildirmiştir. Bu zamanın 90 sene geride kaldığını da belirtmiş olalım.”110  

Bayram, Konevî’nin Mehdi hakkındaki risâlesinden naklederken risâlenin bir nüshasına, vr. nu-
marasına atıf yapmasa da içinde net tarihlerin anıldığı tek nüsha Ayasofya nüshasıdır (Sül./Ayasofya 
Ktp., nr. 4849/40, vr. 167a-179a)111. Risâlenin Konevî’ye aidiyet sorununa değinmeksizin Bayram’ın 
eseri okurken yaptığı hataya daha doğrusu tahrife görsellerle işaret edelim. 

  
Risâle fî Emri’l-Mehdî, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4849/40, vr. 178b-179a, 167b ve 177b. 

Bayram “Mehdi’nin bu eserin yazımından 683 sene sonraki bir zamanda zuhur edeceğini bil-
dirmiştir. Bu zamanın 90 sene geride kaldığını da belirtmiş olalım.” derken vr. 178b’de yer alan ve 
doğru çevirisini sunacağımız şu cümleye dayanmaktadır: “İçinde bulunduğumuz tarihten 683 se-
nesine kadar İsa’nın (as) inişi gerçekleşir ve bundan önce Mehdi’nin ahvali zuhur eder.”  

Cümlenin Arapça’sında rakamla değil yazı ile kaydedilen “altı yüz seksen üç” sayısının önünde 
“sene” kelimesi sayının başındadır ( ثالث وثمانين وسبعمائة سنة  ) ve dolayısıyla “683 senesi” anlamında-
dır. Bayram “sene” kelimesini sayının sonunda yazılı gibi ( سنةثالث وثمانين وسبعمائة   )  okumuş ve öyle 
tercüme etmiş, böylece bir tahrife imza atmıştır. Üstelik hemen karşı sayfada yani son sayfada (179a) 
yine Mehdi ile ilgili iki kez yazılan “666 senesinde” ifadesine de dikkat etmemiştir. Ayrıca aynı 
risâlede Mehdi’nin “27 Ramazan 613/7 Ocak 1217 tarihinde doğduğu”na (177b) ve Mehdi’nin “7 
Safer 654/6 Mart 1256 tarihinde ortaya çıktığı, bir gecede insanların en bilgilisi, en cömerdi, en yiğidi 
haline kavuşturulduğu”na (167b) dair ifadeleri de farketmemiştir. 

                                                 
110 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 117. 
111 Konevî’ye ait gösterilen bu risâlenin ülkemizdeki diğer iki nüshasında (Risâletü’l-Mehdî, Sül./Hacı Mahmud Efendi 

Ktp., nr. 2415/47, vr. 158a-160b; Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 1877/1, vr. 1b-5a) ve İran’da bulunan 
Farsça çevirisinde (Mar‘aşî Ktp., nr. 193646, vr. 191b-199b) metin içerisinde yazı veya rakamla yer alması gereken 
tarihler bulunmamaktadır. Başka bir nüshası tespit edilemeyen bu risâlenin, metninde tarihlerin yer aldığı tek nüshası 
Ayasofya nüshasıdır.  
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Moğolların 500’den fazla âlimi öldürmeleri 
Kaynak: İbnü’s-Serrâc, Teşvîku’l-Ervâh 
“Sehavî, Moğollar’ın işgal ettikleri topraklarda 500’den fazla ilim adamı öldürdüklerini yaz-

maktadır.”112  
“Tuffahu’l-ervah adlı eser yazan Muhammed b. Ali b. Es-Serrac, Moğolların 500’den fazla ilim 

adamını öldürdüklerini, yaptıkları katlin haddi hesabı olmadığını yazmaktadır (Age. Yp. 219b).”113 
İlk cümlesinde matbu veya yazma herhangi bir kaynağa sayfa numarası belirtilerek atıf yapmayan 

Bayram, Sehavî’nin de hangi Sehâvî olduğunu zikretmiyor olsa da cümlede yanlış tercüme edilmiş 
şekilde yer alan “… 500’den fazla ilim adamı öldürdüklerini …” ifadesini aldığı tek kaynak vardır, 
o da ikinci cümlede doğru olarak belirtilmektedir. Şu halde ilk cümlede belki bir dizgi hatası olarak 
zikredilen “Sehavî” yerine “Serrâc” gelmelidir. 

Moğol istilasında işgal edilen topraklarda gerçekleştirilen savaşlarda ve katliamlarda öldürülen 
ilim adamı sayısı yüzlerle değil binlerle, hatta -çoğu dini ilimlerde âlim olmakla sûfîliğiyle tanınmış 
olan âlimler de dâhil edildiğinde- çok daha fazla sayıyla ifade edilmesi gerekirken, “500’den fazla” 
ifadesinin yer alması, bizde Bayram’ın ilgili cümleleri çevirirken bir hata yapmış olabileceği düşün-
cesini uyandırdı. Tereddüdümüzü gidermek ve gerçeği öğrenmek amacıyla Bayram’ın ilk cümlede 
atıf yaptığı eserin (Princeton nüshasının) 219b varağına bir göz atalım, acaba gerçekten onun çevir-
diği ve dediği gibi mi yazmaktadır? Ayrıca sağlamasını yapmak amacıyla Tüffâhu’l-Ervâh’ın Kudüs 
ve Berlin nüshasına da bakalım. 

  
İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, Princeton Üniversitesi Ktp./Garrett Koleksiyonu, nr. 1127Y, vr. 219b. 

İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, İsrail Ulusal Ktp., nr. Yah. Ar. 1074, vr. 143a (Sol üstte). 
İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, Berlin Ktp., nr. Wetzstein II 396, vr. 120b (Sol altta). 

Eserin her iki nüshasındaki metinde Moğolların 500’den fazla ilim adamını öldürdükleri değil, 
camilerin, medreselerin tahribi, ezanın ve İslâm şiarı olan bütün uygulamaların iptali, âlimlerin ve 
sûfîlerin/dervişlerin katli ve diğer hususlarda kendisinden ferman almak amacıyla huzuruna gelen 
Hıristiyanları Hülâgu’nun kabul edip bu fermanı vermesi üzerine 500’e yakın âlimin Şemsüddîn 
(Ahmed) el-Müsta‘cil’in (ö. 671/1273) yanında toplandıkları, Müslümanları kuşatan ve bizzat şa-
hit oldukları bu beladan dolayı ondan yardım istedikleri anlatılmaktadır. 

Bayram’ın yanlış çevirdiği cümlenin doğrusu şudur: “… Bunun üzerine 500’e yakın âlim seyyidi-
miz Şemsüddîn el-Müsta‘cil’in -Allah ondan razı olsun- yanına toplandılar/yanında bir araya geldi-
ler…” 

*** 
 

                                                 
112 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 17. 
113 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 117. 
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Konevî’nin kaza ve kadere ilişkin manzum sorulara manzum cevabı 
Kaynak: Şa‘rânî, el-Yevâkît ve’l-Cevâhir 
“Bazı Yahudi alimler, “Kaza ve Kader” ile ilgili sekiz beytlik bir manzume ile Şam’daki Müslüman 

alimlere sorular sormuşlardı. Yahudi alimlerin sordukları bu sorulara Şam’daki din alimlerini tem-
silen Sadru’d-din Konevî, dokuz beytle cevap yazmıştır (Bu manzume için bkz. Burada Levha, VI. Bu iki 
manzumeyi İmam Şa’rânî kaydetmiştir). Bu durum Sadru’d-din Konevî’nin o muhitlerde hatırı sayılır bir 
ilim adamı olarak tanındığını göstermektedir. Bu manzume Sadru’d-din Konevî’nin şiir san’atında 
da mahir olduğunu göstermektedir.”114  

Bayram’ın bu bilgiye kaynak olarak sunduğu görsele bir bakalım.  

              

  
Medine Ârif Hikmet Ktp., nr. 211/2, vr. 45b (Bayram’ın sunduğu görsel, solda); 

Şa‘rânî, el-Yevâkît ve’l-Cevâhir, Michigan Ün., İslami Yazmalar Ktp, nr. 44, vr. 128b. 

Soldaki görselin sol alt kısmına baktığımızda soru ve cevapları içeren beyitlerin Şa‘rânî’nin (ö. 
973/1565) el-Yevâkît ve’l-Cevâhir adlı eserinden nakledildiğine dair bir not dikkati çekmektedir. İşte 
bu not Bayram’ın da dikkatini çekmiş olmalıdır fakat ne hikmetse görselin altına “Bu iki manzumeyi 
İmam Şa’rânî kaydetmiştir” demekle yetinmiştir. Görseli hangi yazma eserden aldığını da belirtme-
miştir. Hâlbuki görseldeki nottan hareketle adı geçen esere (el-Yevâkît ve’l-Cevâhir) kontrol amaçlı 
müracaat edebilir, orada da bu bilgi varsa bu bilgiyi teyit amacıyla tarihi kaynaklara bakabilirdi. 

Biz bu işlemi yaptık ve gördük ki, Şa‘rânî’nin adı geçen eserinin günümüze değin yapılan tüm 
baskılarında ve bizim erişebildiğimiz bütün yazma nüshalarında bu bilgi vardır.  

Şa‘rânî bu bilgiyi bir başka eserinde de tekrar eder. 

                                                 
114 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 61, 100. 
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Şa‘rânî, Tahâratü’l-Cism ve’l-Füâd, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1490, vr. 19ab. 

Şa‘rânî’nin hafızasında bu şahıs ismi yanlışlıkla Sadruddîn el-Konevî olarak kalmış olabilir veya 
Şa’rânî’nin yazılı veya sözlü kaynağında bu şekilde olabilir. Belki de “Şeyh Konevî” ve sadece “Ko-
nevî” olarak zikredilmiş ve Şa‘rânî bu ismi “Sadruddîn el-Konevî” olarak anlamış olabilir. Nitekim 
Şa‘rânî’den 20 sene önce ölen İbn Tûlûn diye tanınan Şemsüddîn Muhammed b. Ali ed-Dımaşkî es-
Sâlihî (ö. 953/1546) bir eserinde İbn Teymiyye’ye (ö. 728/1328) şiir halinde sorulan fetvaya onun 
184 beyitle cevap verdiğini, Konevî’nin ise daha az sayıdaki beyitle cevap verdiğini belirtir. “Ko-
nevî” nisbesinin yanına lakap ve ismine dair bir eklemede bulunmaz. 

  
İbn Tolun, Zahâiru’l-Kasr fî Terâcimi Nübelâi’l-‘Asr, Gotha Araştırma Ktp., nr. A. 1779, vr. 13ab. 

Bu sorulara yine şiirle cevap veren Sadruddîn el-Konevî mi yoksa başka bir Konevî midir? Bu 
sorulara şiirle cevap veren başkaları da var mıdır? Şa‘rânî’nin zikrettiği bu vakıada, zımmî statüsün-
deki birisinin din bilginlerine yönelttiği sorular ve bu sorulara verilen cevaplar söz konusu olduğuna 
göre tarihte bir şekilde meşhur olmuş ve kayda alınmış olmalıdır. Dolayısıyla tarihi kaynaklara bir 
göz atmak gerekir. Kısa bir araştırma yapıldığında böyle bir vakıaya değinen kaynaklara rastlanır. 

Örneğin Tâcüddîn es-Sübkî (ö. 771/1370) kader konusunda kasıtlı sorular içeren bu şiire Mısır ve 
Şam âlimlerinin nazmen cevap verdiklerini belirtir, cevap veren isimler arasında Alâüddîn el-Bâcî 
(631-714/1234-1315), İbn Teymiyye (661-728/1263-1328), Nâsıruddîn Şâfi‘ b. Abduzzâhir el-‘As-
kalânî (649-730/1252-1330), Şemsüddîn İbnü’l-Lebbân (679-749/1281-1348), Necmüddîn Ahmed b. 
Muhammed et-Tûsî (700/1300’de sağ) ve Şam kadılığı yapmış, orada ölmüş olan Alâüddîn Ali b. 
İsmail el-Konevî’yi (668-729/1269-1329) cevabî şiirleriyle birlikte zikreder.115 Müfessir Kadı 
                                                 
115 es-Sübkî, Tâcuddîn Abdülvehhab b. Ali, Tabakâtü’ş-Şâfi‘iyyeti’l-Kübrâ, Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-‘Arabiyye, 1413/1992, 

c. 10, s. 352-366. 
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Beyzâvî’nin öğrencisi Bedrüddîn Muhammed b. Es‘ad et-Tüsterî (ö. 732/1332)116, Sekkâkî’nin 
Miftâhu’l-‘Ulûm’una yazdığı şerhle tanınan Hanefî fakihi ve dil bilgini Hüsâmüddîn el-Hârezmî (el-
Müezzinî) (742/1341’de sağ), Şâfiî kadılığı da yapan hadis hafızı İbn Hacer el-‘Askalânî (ö. 
852/1449), Rifâ‘î sûfîlerinden Burhânüddîn İbrahim b. Muhammed en-Nahrîrî (ö. 861/1457), Hanbelî 
âlimlerinden İbnü’l-Mibred diye meşhur Cemâlüddîn Yusuf b. Hasan ed-Dımaşkî (ö. 909/1503), ‘Al-
vâniyye tarikatının kurucusu Ebü’l-Vefâ Alâüddîn ‘Alvân Ali b. ‘Atıyye el-Hamevî (ö. 936/1530) de 
şiirle cevap verenler arasındadır. Şiir halinde Müslüman âlimlere yöneltilen bu sorular, ilk kez ortaya 
konuluşundan itibaren ilerleyen yıllar, yüzyıllar içerisinde birileri tarafından tekrar sorulmak veya 
sorulmasa bile tekrar ele alınmak suretiyle cevaplanmış, bu işlem sadece Şam ve Mısır’la sınırlı kal-
mamış, Yemen’den Mekke’ye, Tunus’a, hatta Endülüs’e, Gırnata’ya kadar ulaşmış, Mâlikî fakîhle-
rinden İbnü’l-Hubâb diye şöhret bulan Muhammed b. Yahya el-Me‘âfirî et-Tûnusî (ö. 749/1348), İbn 
Safvân diye tanınan Ebû Cafer Ahmed b. İbrahim el-Mâlakî (ö. 763/1362), İbn Hâtime diye anılan 
Ebû Cafer Ahmed b. Ali el-Ensârî el-Mâlakî (ö. 770/1368), İbn Lübb diye meşhur Ebû Sa‘îd Ferec 
b. Kasım es-Sa‘lebî (ö. 782/1381) gibi Mağrip âlimleri bu sorulara şiirle, nesir olarak veya her iki 
şekilde cevaplar yazmışlardır. En son cevap verenler arasında Şam diyarının ünlü sûfîsi Abdülganî 
en-Nâblusî (ö. 1143/1731) ve Hicaz bölgesinin muhaddis ve sûfîsi İbn ‘Akîle diye meşhur 
Cemâlüddîn Muhammed b. Ahmed el-Mekkî (ö. 1150/1737) sayılabilir. 

  
Mecmû‘a, Gotha Araştırma Ktp., nr. A 70, vr. 84b (Yemen âlimlerinin Mekke âlimlerine 

havale ettikleri şiir halindeki sorular ve Mekke’deki bir âlimin nesir halinde verdiği cevabın başı). 
Zikru Süâli’l-Yehûdî fi’l-Kadâ ve’l-Kader, Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye/Mecâmî‘u Teymûr, 

nr. 75/4, s. 107 (Şiir halindeki sorular ve İbn Lübb’ün cevabı). 
 

  
Zikru Süâli’l-Yehûdî fi’l-Kadâ ve’l-Kader, Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye/Mecâmî‘u Teymûr, 

nr. 75/4, s. 108-109 (İbn Safvân’ın cevabının başlangıcı ve sonu). 

                                                 
116 İbn Ebî Şerîf, Kemâlüddîn Muhammed, el-Müsâmere fî Tavdîhi’l-Müsâyere, Dâru’l-Feth, Amman 1440/2018, s. 416; 

et-Tüsterî, Muhammed b. Es‘ad, Risâle fi’l-Kadâ ve’l-Kader, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 1630/3, vr. 119ab. 
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Escurial Ktp., nr. 1810, vr. 149a, 150a (İbn Hâtime’nin verdiği cevabın başı ve sonu). 

 

 
Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 1630, vr. 119a, 119b (Tüsterî’nin cevabının başı ve sonu). 

  
Sül./Yazma Bağışlar Ktp., nr. 3596, vr. 14a (Hüsâmüddîn el-Hârezmî’nin cevabı). 
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Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 1630, vr. 120b (İbn Hacer’in cevabı). 

  
el-Bikâ‘î, İbrahim b. Hasan, ‘Unvânü’z-Zemân bi-Terâcimi’ş-Şuyûh ve’l-Akrân, 

Dâru’l-Kütüb ve’l-Vesâikı’l-Kavmiyye, Kahire 1422/2001 c. 2, s. 98-100 
(Burhânüddîn en-Nahrîrî’nin verdiği cevabın başı ve sonu). 

 

 

 
İbn Tolun, Şemsüddîn Muhammed b. Ali, en-Nefhatü’z-Zenbakıyye fi’l-Es’ileti’d-Dımaşkıyye, 

Berlin Ktp., nr. Landberg 704/2, vr. 79a, 79b (İbnü’l-Mibred’in cevabı). 
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en-Nâblusî, Abdülganî, Dîvânü’l-Hakâik ve Mecmû‘u’r-Rakâik, el-Matba‘atü’ş-Şerefiyye, Kahire 1306/1889, s. 70-71. 

 
Nâblusî, Risâle fi’l-Cevâb ‘an süâlin li-Ba‘dı Ehli’z-Zimme, Sül./Serez Ktp., nr. 1521, vr. 185b-186a ve188a. 

        
el-Mekkî, Abbas b. Ali, Nüzhetü’l-Celîs ve Münyetü’l-Edîbi’l-Enîs, 

el-Mektebetü’l-Hayderiyye, Kum 1417/1996, s. 97-98 (İbn ‘Akîle’nin cevabı). 

Sonuç itibariyle bu meşhur sorulara şiirle cevap veren isimler arasında Şeyh Sadruddîn el-Konevî 
bulunmamakta fakat Şeyh Alâüddîn Ali b. İsmail el-Konevî yer almaktadır. Şam’ın şeyh ve kadısı 
Alâüddîn el-Konevî’nin cevâbî beyitleri Şa‘rânî’nin sunduğu beyitleri de içermektedir ve 16 
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beyit daha fazla olup toplam 25 beyittir. Soruları ve Alâüddîn el-Konevî’nin cevabi beyitlerini yakın 
dostu Safedî’nin (ö. 696-764/1296-1363) eserinden117 bir görselle birazdan nakledeceğiz.  

Safedî’nin dediği gibi118 bu kasideyi, kendisini gizleyerek Yahudi bir zimmi diliyle ortaya koyan 
Mutezilî ve Şiî Muhammed es-Sekâkînî el-Hemedânî (635-721/1237-1321) veya Sübkî’nin dediği 
gibi119 zındık olduğu için öldürülen İbnü’l-Bakakî (660-701/1262-1301) de olsa, Bayram’ın tespitine 
göre, sonrasında Anadolu’ya dönecek olan Konevî’nin 640’lı yıllarda (1243-1245) Şam’da bulun-
duğu, o sıralarda “bazı Yahudi alimler… sekiz beytlik manzume ile” bu soruları sorup “Şam’daki din 
alimlerini temsilen” Konevî’nin bu cevapları yazdığı doğru kabul edildiği takdirde Sekâkî’nin o za-
manlar 6-7 yaşlarında, İbnü’l-Bakakî’nin ise henüz doğmamış olduğunu hatırlatmalıyız. Esasen bu 
sorulara şiirle cevap verenlerin doğum ölüm tarihleri dikkate alındığında bu olayın h. VI. asrın son 
çeyreğiyle VII. asrın ilk çeyreği arasında gerçekleştiği anlaşılır ve bu sırada Konevî hayatta değildir.  

 
Safedî, A‘yânü’l-Asr ve A‘vânü’n-Nasr, el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 2765 (c. 4), vr. 21a-21b. 

Ayrıca Şa‘rânî’nin metninde yer alan “ve kad nazzame ba‘du’l-Yehûdi ebyâten bi’ş-Şâmi ve er-
selehâ ile’ş-Şeyh Sadriddîn… ve talebe’l-cevâbe ‘anhâ fe-ecâbehu’ş-Şeyh ‘anhâ…” cümlesi “Bazı 
Yahudi alimler, “Kaza ve Kader” ile ilgili sekiz beytlik bir manzume ile Şam’daki Müslüman alim-
lere sorular sormuşlardı. Yahudi alimlerin sordukları bu sorulara Şam’daki din alimlerini temsilen 
Sadru’d-din Konevî, dokuz beytle cevap yazmıştır” diye yorumlanarak çevirilmiş ve öyle aktarılmıştır 
ve de tahrif içermektedir. Belirtilen cümlede “ba‘du’l-Yehûd” ifadesi “Yahudilerden biri” anlamın-
dadır ve tekil anlam ifade ettiği, sonrasında gelen “ve erselehâ/ve onu gönderdi”, “ve talebe’l-cevâbe 
‘anhâ/o beyitlere cevap istedi” ile “fe-ecâbehu’ş-Şeyh/Şeyh ona cevap verdi” ifadelerinden, soru 
beyitlerinin ilkinde “Dininizin zımmîsi” ve cevabî beyitlerde “sen” diye seslenilmesinden anlaşıl-
maktadır. “Şam’daki din alimlerini temsilen Sadru’d-din Konevî” ifadesinin de Arapça metinde mev-
cut olmadığını belirtelim. 

*** 

                                                 
117 es-Safedî, Halil b. Aybek, A‘yânü’l-Asr ve A‘vânü’n-Nasr, Dâru’l-Fikr, Dımaşk 1418/1998, c. 3, s. 292-294. 
118 Safedî, A‘yânü’l-Asr ve A‘vânü’n-Nasr, c. 4, s. 357. 
119 Sübkî, Tabakâtü’ş-Şâfi‘iyyeti’l-Kübrâ, c. 10, s. 353. 
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Konevî’ye Şeyh Bahâüddîn Toğan’dan iki mektup 
Kaynak: Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633 
Bayram, Evhadüddîn el-Kirmânî’yi kastederek şöyle der: “[Onun] bir başka talebesi Şeyh 

Bahâü’d-din Doğan Sadru’d-din-i Konevî’ye yazdığı bir mektupta onu lakabiyle anmakta ve onun 
Ruknü’d-din-i Sucasi’den el aldığını yazmaktadır (Mevlânâ Müzesi Ktp. nr. 1633, yp. 109a).”120  

Şeyh Bahâüddîn Toğan’ı kastederek şöyle der:  
“Bu zat, Şeyh Sadru’d-din-i Konevi’ye yazdığı bir mektupta (Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, yp. 109a) 

kendisinin -Şeyh-i büzürgvar diye nitelediği- Evhadü’d-din-i Kirmanî’nin lütfu ile şeyhlik derecesine 
yükseldiğini yazmaktadır. Bu şeyh Bahaü’d-din Doğan, S. Konevî’nin isteği üzerine Türkistan meşa-
yihinin zikir usulü ve tasavvufi meşrepleri hakkında küçük bir Farsça risale yazmıştır (Bursa Eski Eser-
ler Ktp. (H. Çelebi Kısmı), nr. 1183, 74a-76b).”121  

“Anadolu’da Evhadü’d-din Hâmid’in en ünlü halifelerinden biri de, Şeyh Bahâü’d-din Togan’dır. 
Bu zat da önceleri Kayseri de bulunuyordu. Sadru’d-din Konevî ile mektuplaşmışlardır (Mevlânâ Mü-
zesi Ktp., nr. 1633, yp. 109a). Türk şeyhlerin tasavvufi meşrebine dair olan bir risaleyi de, Sadru’d-din 
Konevî’nin isteğine binaen kaleme almıştır (Bu risâle Bursa Eski Eserler Ktp. (Hüseyin Çelebi kısmı), nr. 1183, 
yp. 74a-76b’dedir).”122  

“Türkmen bir şeyh olan Bahaü’d-din Toğan Şeyh Sadr’d-din el-Konevî’ye yazdığı mektupta Şeyhi 
ve mürşidi olan Şeyh Evhadüd’d-din-i Kirmânî’nin, Şeyh-i bozargvar Rüknü’d-din-i Sücasî’nin ye-
tiştirmesi olduğunu yazmaktadır (Mevlânâ Müzesi, İhtisas Ktp. nr. 1336 [1633], yp. 109a).”123 

Bayram’ın atıf yaptığı Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi’ndeki nüshada; vr. 109a’da -yarım 
satırı vr. 108b’de olan- bir mektubun devamı ve bir başka mektup vardır. Fakat her ikisinde de Evha-
düddîn-i Kirmânî ve Rüknüddîn-i Sücâsî isimleri geçmemektedir. Bu iki ismin geçtiği mektup vr. 
108b’dedir. Dolayısıyla Bayram 108b’deki mektubu kastetmektedir.  

Şimdi vr. 108b’deki o mektubun başına, daha doğru bir ifadeyle mektubu istinsah edenin bu mek-
tubun başına yazdığı başlığa ve mektup metninin ilk cümlelerine dikkatle bakıyoruz. 

إلى بهاء الدين مريده وتلميذه طغان عليه الرحمة والرضوان -رضي هللا عنه-ومن إنشاء الشيخ أيضا   
هللا يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الفقير الداعي محمد بن إسحق بن محمد. أحوال فرزند 

لفضايل... عزيز مقبل موفق افتخار الصدور واألماثل محرز المكارم وا  
“Yine Şeyh’in [Şeyh Sadruddîn-i Konevî’nin] -Allah ondan razı olsun- müridi ve öğrencisi 

Bahâüddîn Toğân’a -[Allah’ın] rahmet ve rıza[sı] onun üzerine olsun- yazdığı bir mektup. ‘Allah 
dilediği kimseyi kendisine seçer, yöneleni kendisine iletir.’ Duacı fakir Muhammed b. İshak b. Mu-
hammed [der ki:] Benzerlerin[in] ve önde gelenlerin övüncü, üstünlükler ve faziletler kazanan, kabul 
ve başarı sahibi aziz oğul…” 

Bu mektuptan sonra vr. 108b’nin son satırında başlayıp vr. 109a’da devam eden ikinci mektubun 
başlangıcına, müstensihin yerleştirdiği başlık ve mektubun ilk cümlelerine aynı dikkatle bakıyoruz. 

أيضا من إنشائه إليه.  هلل الحمد. الفقير الداعي محمد بن إسحق بن محمد. أسباب سعادت صدر 
 مكرم سالك ناسك محرز الفضايل // سيد األقران واألماثل بهاء الملة والدين... 

“Yine onun [Şeyh Sadruddîn-i Konevî’nin] ona [yani Bahâüddîn Toğân’a]  yazdığı bir mektup. 
Duacı fakir Muhammed b. İshak b. Muhammed [der ki:] Benzerlerin[in] ve akranların seyyidi, fazi-
letler kazanan, değerli önde gelen, sâlik/sûfî, nâsik/zahit Bahâü’l-Milleti ve’d-Dîn…” 
                                                 
120 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 18; Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve 

Evhadiyye Hareketi, s. 8. 
121 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 97. 
122 Bayram, “Anadolu Selçukluları Zamanında Evhadî Dervişler”, Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, c. 7, s. 325. 
123 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 27; Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve 

Evhadiyye Hareketi, s. 14. 



89Hayri KAPLAN

89 
 

Anlaşılacağı üzere Bayram vr. 108b’deki bu mektuba dayanarak şu iki fahiş hataya düşmektedir: 
Birincisi, Bahâüddîn Doğan’ı Kirmânî’nin müridi yapmak, ikincisi Konevî’den Bahâüddîn Doğan’a 
yazılan mektubu, Bahâüddîn Doğan’dan Konevî’ye yazılan mektup diye okumak ve sunmak. 

 
Konevî’den Bahâüddîn Toğân’a birinci mektup, ikinci mektubun başı, 

Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 108b (Bayram: 109a). 
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Konevî’den Bahâüddîn Toğân’a birinci mektubun bir diğer nüshasının başı, 

Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1783, vr. 84b. 

 
Konevî’den Bahâüddîn Toğân’a ikinci mektubun devamı, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 109a. 

Bayram’ın “Bahaü’d-din Doğan, S. Konevî’nin isteği üzerine Türkistan meşayihinin zikir usulü ve 
tasavvufi meşrepleri hakkında küçük bir Farsça risale yazmıştır.” “Türk şeyhlerin tasavvufi meşre-
bine dair olan bir risaleyi de, Sadru’d-din Konevî’nin isteğine binaen kaleme almıştır.” deyip atıfta 
bulunduğu Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1183, vr. 74a-76b arasında yer alan mektubun/risâlenin başına, 
özellikle de müstensihin yazdığı başlıkta yer alan ifadeye dikkat edelim. 

ت من حضرة الشيخ الرباني صدر الحق والدين قدس هللا سره العزيز باستدعاء هذه الوصية التي صدر
 المرحوم الشيخ بهاء الدين طغان عليه الرحمة. بسم هللا الرحمن الرحيم ... بدان اى فرزند عزيز ... 

“Bu, merhum Şeyh Bahâüddîn Toğân’ın isteğiyle rabbânî şeyh Sadru’l-Hak ve’d-Dîn hazret-
lerinden -Allah aziz sırrını kutsasın- sâdır olan/gönderilen vasiyettir… Aziz oğul, bilesin ki…”  

  
Konevî, el-Vasıyye, Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp., nr. 1183, vr. 74a(Sağda). 

Konevî, Vasıyyet, Sül./Zühdü Bey Ktp., nr. 616, vr. 108b. 

  
Konevî, el-Vasâyâ, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2910/9, vr. 237ab.  
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Bu mektubun/risâlenin Bahâüddîn Doğan’dan Konevî’ye değil tam aksine Konevî’den Bahâüddîn 
Doğan’a yazıldığı, keza Konevî’nin isteği üzerine Bahâüddîn Doğan tarafından değil, Bahâüddîn Do-
ğan’ın isteği (istid‘â) üzerine Konevî tarafından yazıldığı ortaya çıkıyor.  

Aynı mektubun Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2910/9, vr. 237a-246b’de yer alan nüshası el-Vasâyâ baş-
lığıyla, Sül./Zühdü Bey Ktp., nr. 616, vr. 108b-114b’deki nüshası Vasıyyet başlığıyla Konevî’ye ait 
gösterilmekte, ayrıca Emîr Zıyâüddîn’in isteği üzere yazılan diğer mektupla birleştirilmiş haldeki 
Türkçe çevirisinde de Konevî’ye ait olduğu hem başlıkta hem de giriş cümlelerinde belirtilmektedir.  

Sonuçta bu iki mektuba dayanarak Bayram’ın Bahâüddîn Doğan hakkında verdiği bilgiler, onun 
ağzından naklettiği ifadeler, hepsi de gerçekte Konevî’ye aittir. 

 
Konevî, Risâle-i Vasıyyet-nâme, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 602/2, vr. 52a (Sağda). 

Tercüme-i Vasâyâ-yı Şeyh Sadreddîn-i Kunevî, İstanbul Ün. Merkez Ktp., nr. TY 2287/1, vr. 1b. 

 
Konevî, el-Vasıyye, Sül./Hacı Mahmud Ktp.,, nr. 2974, vr. 59b. 

 
Konevî, Vasıyyetü’l-İmâm Sadriddîn, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4337/2, vr. 162b. 
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Konevî, el-Vasâyâ, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp.,, nr. 2810, vr. 309b. 

Bayram Konevî’nin Vezâifü’l-Kurrâ’ adlı bir eseri olduğunu da söylemektedir: “Vezaifü’l-kurra 
(Bu eserin bilinen bir nüshası Bursa Eski Eserler Ktp. (H. Çelebi kısmı) nr. 1183’tedir)”.124 Belirttiği mecmuada 
Konevî’nin, adında Vezâif sözcüğü bulunan bir eseri vardır (vr. 68b-72a) fakat adı Vezâifü’l-Kurrâ 
değil Vezâifü’l-Fukarâ’’dır ve üstelik bu esere aynı mecmuadaki bir diğer eserinde (biraz önce de-
ğindiğimiz Bahaüddin Toğan’a yazdığı el-Vasıyye/el-Vasâyâ) atıfta bulunmaktadır. 

  
Vezâifü’l-Fukarâ’, Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1183, vr. 68b (Sağda). 

el-Evrâd, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz A 571/9, vr. 204b (Vezâifü’l-Fukarâ’’ın sondan eksik nüshası). 

 

 
Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1183, vr. 72a (Üstte) ve 74a. 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 121. 
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Konevî’nin Nazmü’d-Dürer’i Farsça’ya tercüme ettirmesi 
Kaynak: Tercümetü’l-Kasîdeti’l-Mevsûme bi-Nazmi’d-Dürer 
Bayram yine Konevî hakkında bilgi verirken “Ali b. İsmail es-Sehafî’nin (632/1234) “Nazmu’d-

dürer” kasidesini talebesi Şihabü’d-din el-Konevî’ye manzum olarak Farsça’ya o tercüme ettirmiştir 
(Bu tercümenin bir nüshası İstanbul Yeni Came (Süleymaniye) Ktp. Nr. 116’dadır).” demektedir.125 

Önce baskı hatalarını düzeltelim: Ali b. İsmail es-Sehafî değil, es-Sehâvî olacaktır. “Yeni Came 
(Süleymaniye) Ktp. Nr. 116’dadır” cümlesi “Yeni Cami (Süleymaniye) Ktp. Nr. 1196” olmalıdır. 
Katalog kayıtlarına göre Yeni Cami Ktp. nr. 1196’da bulunan mecmuanın 86-93 varakları arasındaki 
eserin adı Tercümetü’l-Kasîdeti’l-Mevsûme bi-Nazmi’d-Dürer, dili Farsça’dır. Katalog kaydına asıl 
alınan nüsha üzerinde yazılı eser ismindeki Nazmü’d-Dürer şeklindeki adlandırma yanlıştır, doğrusu 
Nazmü’d-Dürr olacaktır ve bu tashih hem Sehâvî’nin eserinin hem de nr. 1196’da bulunan eserin 
adlandırılmasında söz konusudur.  

 
Tercemetü’l-Kasideti’l-Mevsuma bi Nazmi’d-Dürer, Sül./Yeni Cami Ktp., nr. 1196/4, vr. 89b. 

   
el-Fergânî, Sa‘îd b. Ahmed, Meşâriku’d-Derârî’z-Zühr fî Keşfi Hakâikı Nazmi’d-Dürr, 

Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1511, vr. 22b (Sağda). 
el-Kâşânî, Abdürrezzâk, Keşfü’l-Vücûhi’l-Gurr li-Me‘ânî Nazmi’d-Dürr, Kahire 1310/1892, s. 1. 

 
Fergânî, Meşâriku’d-Derârî’z-Zühr fî Keşfi Hakâikı Nazmi’d-Dürr, 

Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1511, vr. 3a (Üstte) ve 21b. 

  
el-Kayserî, Davud, Şerhu’t-Tâiyye, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 2143/5, vr. 79a (Sağda) 

ve Şerhu’l-Hamriyye, nr. 2143/6, vr. 220a. 

                                                 
125 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 112. 
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es-Safedî, Halil b. Aybek, Nektü’l-Himyân fî Nüketi’l-ʿUmyân, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1220, vr. 104a. 

Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 2, s. 1961 (Solda). 

Bu durumda şu soru akla gelmektedir: Nazmü’d-Dürr adlı iki eserden hangisi Konevî tarafından 
öğrencisi Şihâbüddîn el-Konevî’ye tercüme ettirilmiştir?  

İlk ihtimali daha güçlü görerek başlayabiliriz zira Bayram (İbn Cibâre diye tanınan) Ali b. İsmail 
es-Sehâvî’nin ölüm tarihini doğru şekilde kaydederek bizlere güven vermektedir. Güven veriyor ama 
Sehâvî’nin eseri tamamen Arap edebiyatı içeriklidir ve tam adı Nazmü’d-Dürr fî Nakdi’ş-Şi‘r’dir. 
Eserin adı, şiir tenkidine yönelik genel bir eser olduğu izlenimi verse de İbn Senâi’l-Mülk diye ünlü 
bir diğer Arap şairinin, Hibetüllah b. Cafer es-Sa‘dî’nin (ö. 608/1211) şiirlerini tenkide tahsis edil-
miştir. İbn Senâi’l-Mülk’ün şiirleri ise ağırlıklı olarak Eyyübi devlet adamlarının methiyeleri ve bazı 
kişilerin hicviyelerinden ibarettir, tasavvufla ilgili şiirler içermemektedir. Onun şiirlerini tenkit eden 
Sehâvî’nin eseri de doğal olarak tasavvufla ilgili şiirler içermemektedir. Üstelik bu eserin Bayram’ın 
yaptığı gibi, Nazmü’d-Dürr kasidesi diye yani kaside olarak nitelendirilmesi ve adlandırılması 
mümkün değildir. Böyle bir eserin Konevî gibi kendisini tamamen tasavvuf içerikli eserler okutmaya, 
açıklamaya veya telif etmeye hasretmiş birisi tarafından bir talebesine tercüme ettirmesi de çok uzak 
bir ihtimaldir.  

Buna karşın Konevî’nin kalbinde önemli bir yer tutan İbnü’l-Fârid’in Nazmü’d-Dürr adlı tasavvufî 
kasidesinin Konevî tarafından Farsça’ya tercüme ettirilme ihtimali çok daha yüksektir zira İbnü’l-
Fârid’in şiirlerini önemseyerek okuyup şerh ettiğini, bir öğrencisine şerh ettirdiğini biliyoruz.  

Şu halde Bayram hakkında da iki ihtimal söz konusu olmaktadır. Bayram, Sehâvî’nin Nazmü’d-
Dürr adlı eserinin içeriğini bilmiyor ya da İbnü’l-Fârid’in gerek müstakil nüshalar halinde gerek di-
vanı içerisinde yer alan 759 beyitlik bir kasidesinin (Nazmü’s-Sülûk, el-Kasîdetü’t-Tâiyye, et-Tâiy-
yetü’l-Kübrâ) aynı zamanda Nazmü’d-Dürr diye anıldığını bilmiyor.  

Bu arada bizim de bilmediğimiz iki husus vardır. Bayram, İbnü’l-Fârid’in Nazmü’d-Dürr kaside-
sinin Farsça tercümesinin yer aldığı Yeni Cami nüshasını gördü mü? Gördüyse “bu kasidenin Konevî 
tarafından talebesi Şihâbüddîn el-Konevî’ye tercüme ettirildiği” ve Şihâbüddîn’in nisbesinin “el-
Konevî” olduğu bilgisine nereden ulaştı?  

Yeni Cami nüshasına ait yukarıda sunulan görsel incelendiğinde görülecektir ki, bu çeviri İbnü’l-
Fârid’in aynı zamanda Nazmü’d-Dürr diye anılan kasidesinin çevirisidir; Sehâvî’nin Nazmü’d-Dürr 
fî Nakdi’ş-Şi‘r eserinde yer alan herhangi bir kasidenin çevirisi değildir.  

Farsça çevirinin dizelerine şöyle bir göz atan aklı başında birisinin bu çevirinin Sehâvî’ye ait bir 
kasidenin çevirisi olduğunu söylemesi mümkün olmadığına göre, Bayram’ın Sehâvî’nin eserine bak-
madığı sonucuna ulaşabiliriz.  

Kasidenin Şihâbüddîn tarafından yapılan Farsça çevirisini içeren Yeni Cami nüshasını gördüğünü 
kabul edersek, nüshanın yukarıda sunulduğu üzere baş tarafında Şihâbüddîn’e ait “el-Konevî” nisbesi 
ekli bulunmadığından, bunun Bayram tarafından eklendiği anlaşılır. Nüsha başında yer alan bilgi sa-
dece şu cümleden ibarettir:  

“Şeyhlerin ve âriflerin şeyhi Sadru’l-Milleti ve’l-Hakkı ve’d-Dîn el-Konevî -rahmetullahi ‘aleyh- 
ashabından/talebelerinden/bağlılarından Muhakkik Şeyh Şihâbüddîn’e ait Nazmü’d-Dürer Adlı Ka-
sidenin Tercümesi’dir.”  

Görüldüğü üzere bu cümlede bu kasidenin Konevî tarafından talebesi Şihâbüddîn’e “tercüme etti-
rildiği”ne ve Şihâbüddîn’in nisbesinin “el-Konevî” olduğuna yönelik bir ifade de yer almamaktadır. 

*** 
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Mecdüddîn İshak ve kardeşi Burhânüddîn İsmail Endülüslüdür 
Kaynak: Sema ve kıraat kayıtları 
“Şeyh Mecdü’d-din İshak, Endülüs’ten Anadolu’ya göçmüş, Malatya’ya yerleşmiştir. Onun için 

Malatyalı nisbet adıyla anılır olmuştur.”126 “Mecdü’d-din İshak b. Muhammed b. Yusuf b. Ali yuka-
rıda da işaret edildiği gibi aslen Endülüslüdür. Kardeşi İsmail b. Muhammed b. Yusuf b. Ali el-
Ensari el-Endülüsi’nin nisbet adından Mecdü’d-din b. İshak’ın da Endülüslü olduğunu öğreniyoruz 
(Ahkâmü’l-kübra fi’l-hadis, Yusufağa Ktp. nr. 5060, yp. 1a).”127 “Mecdü’d-din İshak’ın babası Muhammed, 
onun babası Yusuf, onun babası Ali’dir. Mecdü’d-din İshak’ın babasının adını oğlu Sadr’d-din’e 
verdiği anlaşılmaktadır. Sadru’d-din Konevî’nin kitapları arasında “Ahkâmu’l-kubra fi’l-hadis” 
adlı Hadis’e dair bir kitap bulunmaktadır. Bu kitabın kapak sahifesindeki kıraat kaydında Mecdü’d-
din İshak’ın oğlu Sadru’d-din Muhammed’in adı ile birlikte Burhanu’d-din Ebu Tahir İsmail b. Mu-
hammed b. Yusuf b. Ali el-Ensarî el-Endülüsî’nin adı da geçmektedir. Sadru’d-din-i Konevî bu zatı 
hocaları arasında birkaç defa anmaktadır. Bir defasında da onu “Ammi” diyerek anmakta ve ken-
disinin Kur’an-ı Kerim hocası olduğunu ifade etmektedir (Bkz. Sadru’d-din Konevî’nin notları, Konya Yu-
sufağa Ktp. Nr. 8750 [7850?], yp. 345b. Ahkamü’l-Kübra fi’l-Hadis, Konya Yusufağa Ktp. Nr. 5059, yp. 1a). Bu kayda 
göre Konevî’nin babası ve mensup olduğu aile Endülüs’ten Anadolu’ya gelmişlerdir. Gene bu ka-
yıttan soyunun Ebu Eyyub el-Ensari’ye dayandığı anlaşılmaktadır.”128 “Konevî, notlardan birinde 
kendisine Kur’an-ı Kerim’i okutan zatın Burhanu’d-din Ebu Tahir İsmail b. Muhammed b. Yusuf b. 
Ali el-Ensarî el-Endülüsî olduğunu yazmıştır (Konevî’nin not defteri, Konya Yusufağa Ktp. Nr. 8750 [7850?], 
yp. 345b, Bkz. Levha, I). Bir başka notta bu zat için ammi (Amucam) tabirini kullanmaktadır. Zaten 
ecdadının adlarından da bu ilişki ortaya çıkmaktadır. Bu duruma göre Konevî’nin ilk hocası amu-
cası olan bu Burhanu’d-din İsmail b. Muhammeddir. Konevî daha sonraki yıllarda ondan hadise 
dair kitaplar da okuyacaktır. Nitekim Ahmed es-Silefî’nin 40 üstaddan ve 40 ayrı beldede derlediği 
40 hadisi gene bu hocasından okuduğunu kaydetmiştir.”129 

Bayram’ın bu müthiş tespitlerini atıf yaptığı esere; bir eserin farklı ciltlerindeki semâ ve kıraat 
kayıtlarına göz atıp kontrol edelim. 

 
Eserin bu mücelledine (nr. 5059) ait semâ kaydında kitabı okuyan “İsmail b. Muhammed b. Yu-

suf el-Ensârî el-Endelüsî”, dinleyen “Merhum Şeyh Şeyhu’l-İslâm Mecdüddîn İshak b. Muhammed 
b. Yusuf b. Ali’nin mübarek, fakih, âlim, (hadiste) hâfız oğlu Sadruddîn Muhammed”dir. İsmail b. 

                                                 
126 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 27. 
127 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 32-33. 
128 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 39. 
129 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 41. 
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Muhammed b. Yusuf ile İshak b. Muhammed b. Yusuf’un kardeş olduklarına dair bir işaret bulun-
madığı gibi, İshak b. Muhammed b. Yusuf’a ait el-Ensârî veya el-Endelüsî nisbesi de kaydedilmiş 
değildir. Son semâ meclisi, semâı yaptıran Kemâlüddîn Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. el-Hasen 
(el-İskenderânî el-Kafsî)’in Malatya merkezindeki evinde 13 Rebiulahir 624/2 Nisan 1227 tarihinde 
gerçekleşmiştir. En altta Kemâlüddîn’in tasdik yazısı vardır. 

Diğer mücellede (nr. 5060) ait semâ kaydında da bilgiler aynıdır sadece kitabı okuyanın (İsmail b. 
Muhammed b. Yusuf el-Ensârî) ismi sonundaki el-Endelüsî nisbesi yazılmamıştır ve son semâ tarihi 
19 Rebiulahir 624/8 Nisan 1227’dir. Bir diğer mücellede (nr. 5062) ait semâ kaydında da durum 
aynıdır ve son semâ tarihi 21 Cemaziyelevvel 624/9 Mayıs 1227’dir. 

     
Bu son mücellede (nr. 5064) ait semâ kaydında da aynı ifadeler vardır. Bu semâ kayıtlarının yine 

kitabı okuyan (İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî) tarafından yazıldığı bilgisi eklenmiştir. Son 
semâ tarihi 14 Cemaziyelâhir 624/1 Haziran 1227’dir. 

Gerçekte altı mücelledden ibaret eserin iki mücelledine erişemedik. Eriştiklerimizin semâ kayıtla-
rından anlıyoruz ki, İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî el-Endelüsî ile Mecdüddîn İshak b. Mu-
hammed b. Yusuf b. Ali el-Konevî kardeş değillerdir, sadece baba ve dede adları aynıdır. Biyografik 
bilgiler içeren tarihi eserlerimizde baba ve dedesinin adı ortak olan çok sayıda kişi vardır. 

İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî el-Endelüsî’nin lakabının Burhânüddîn, künyesinin Ebû 
Tâhir olduğunu Sadruddîn el-Konevî’nin bir notundan öğreniyoruz ki, Bayram’ın atıfta bulunup gö-
selini sunduğu yazma eserde bulunmaktadır (birazdan sunulacaktır). Bu notta Konevî, Silefî’nin bir 
eserini Burhânüddîn Ebû Tâhir İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî’den dinlediğini ve bu zatın 
kendisine Kur’ân okumayı öğreten üstadı olduğunu belirtmektedir. 

Bayram el-Ahkâmü’l-Kübrâ’nın semâ kayıtlarında ve Konevî’nin notunda anılan (Burhânüddîn 
Ebû Tâhir) İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî el-Endelüsî’yi Mecdüddîn İshak b. Muhammed 
b. Yusuf’un kardeşi, Sadruddîn el-Konevî’nin amcası ilan ederek, Mecdüddîn İshak’ı Endülüs asıllı, 
Endülüs’ten Anadolu’ya göçen ve İbnü’l-‘Arabî ile Endülüs’ten arkadaş olan birisi olarak sunmakta-
dır. Hâlbuki görselleri sunulan semâ kayıtlarına ve Konevî’nin notlarına atıf yapılarak Mecdüddîn 
İshak b. Muhammed b. Yusuf ile Burhânüddîn Ebû Tâhir İsmail b. Muhammed b. Yusuf’un kar-
deş ilan edilmesi yanlıştır. “Konevî’nin kitapları arasında “Ahkâmu’l-kubra fi’l-hadis” adlı Hadis’e 
dair bir kitap bulunmaktadır. Bu kitabın kapak sahifesindeki kıraat kaydında Mecdü’d-din İshak’ın 
oğlu Sadru’d-din Muhammed’in adı ile birlikte Burhanu’d-din Ebu Tahir İsmail b. Muhammed b. 
Yusuf b. Ali el-Ensarî el-Endülüsî’nin adı da geçmektedir.” ifadesinde son cümlede yer alan “b. Ali” 
eklemesi Bayram tarafından yapılmıştır; bahsedilen eserin semâ/kıraat kaydında bu ekleme yoktur. 
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“Bir defasında da onu “Ammi” diyerek anmakta ve kendisinin Kur’an-ı Kerim hocası olduğunu 
ifade etmektedir (Bkz. Sadru’d-din Konevî’nin notları, Konya Yusufağa Ktp. Nr. 8750 [7850?], yp. 345b. Ahkamü’l-
Kübra fi’l-Hadis, Konya Yusufağa Ktp. Nr. 5059, yp. 1a).” Cümlesinin ikinci kısmı yani o kişinin Konevî’ye 
Kur’ân öğretttiği doğrudur fakat ilk kısmı (“onu amcam diyerek anmakta” ifadesi) için atıf yapılan 
iki eserde de böyle bir ifade yoktur. Keza “Konevî, notlardan birinde kendisine Kur’an-ı Kerim’i 
okutan zatın Burhanu’d-din Ebu Tahir İsmail b. Muhammed b. Yusuf b. Ali el-Ensarî el-Endülüsî 
olduğunu yazmıştır (Konevî’nin not defteri, Konya Yusufağa Ktp. Nr. 8750 [7850?], yp. 345b, Bkz. Levha, I)” ifa-
desinde yer alan “b. Ali” eklemesi Bayram tarafından yapılmıştır, atıf yapılan sayfada ekleme yoktur.  

Dikkat edilirse tekrar edilen bu bilgilere kaynak gösterilen sadece iki eser söz konusudur. Daha 
doğrusu iki yazma eserin metin dışında yer alan notlarına atıfta bulunulmaktadır. Birisi el-Ahkâmü’l-
Kübrâ fi’l-Hadîs, Konya Yusufağa Ktp., nr. 5059, vr. 1a’da yani zahriye sayfasında bulunan kı-
raat/semâ kaydı, ikincisi ise Konya Yusufağa Ktp., nr. 8750 [7850?], vr. 345b’de Konevî’nin el ya-
zısıyla kaydedilen not. Atıf yapılan her iki sayfanın görselini, Bayram’ın eklemelerinin asıl metinde 
bulunmadığını göstermek amacıyla burada sunuyoruz. 

  
el-Ahkâmü’l-Kübrâ fi’l-Hadîs, Yusufağa Ktp., nr. 5059, vr. 1a (Sağda) ve Konevî’nin notu, Yusufağa Ktp., 

nr. 8750 [7850?], vr. 345b (Bayram’ın Sadru’d-din-i Konevî adlı eserinden (s. 47, Levha I) alınmıştır.). 

Bayram, Konevî’nin el yazısıyla kaydettiği notu daha dikkatli okusaydı, Burhanuddîn Ebu Tâhir 
İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî el-Endelüsî’nin kim olduğuna dair bir ipucu bulabilirdi. 
Nitekim mezkûr notta bu kişinin Ebû Ali Hasan el-İvakî’den, onun da meşhur muhaddis Silefî’den 
kırk hadis konulu eserini semâ yoluyla Konevî’ye rivayet ettiği belirtilmektedir.  

Bayram Ebû Ali el-İvakî’nin kim olduğunu ve İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî el-Endelüsî 
ve Silefî ile ilgisini araştırmış olsaydı, Konevî’nin babasını ve mensup olduğu aileyi Endülüs’ten 
Anadolu’ya getirmez, onları Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin soyuna bağlamazdı.  

Esasen Bayram’ın “el-Ensârî” nisbesinden hareketle bir kişiyi Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin soyundan 
geliyor diye tanıtması da doğru değildir. Bu nisbe ile anılan her kişinin mutlaka bu sahabinin soyun-
dan olması zorunlu değildir, sadece bir ihtimal olarak söylenebilir. Câbir b. Abdullah, Sa‘d b. Ubâde, 
Ebû Dücâne gibi Ensar’dan olduğu için bu nisbe ile anılan birçok sahabe vardır, onların soyundan 
gelenler de bu nisbe ile anılırlar ve buna dair çok sayıda örnek verilebilir. 

Şimdi Bayram’ın yapmadığı işi yapalım, İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî el-Endelüsî’nin 
İvakî’den, İvakî’nin Silefî’den hadis dinleyip rivayet ettiklerine dair kaynaklardaki bilgileri sunarak 
İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî el-Endelüsî’nin kim olduğunu gösterelim. 

Burhanüddîn İsmail b. Muhammed b. Yusuf’un arkadaşı ünlü tarihçi İbnü’l-‘Adîm (ö. 660/1262) 
meşhur eserinde onu tanıtırken şöyle diyor: “el-Burhân (yani: Burhânüddîn) diye tanınan İsmail b. 
Muhammed b. Yusuf el-Mağribî. Şeyhimiz Ömer (b. Muhammed b. Mu‘ammer) İbn Taberzed’den 
(ö. 607/1210) hadis dinledi ve rivayet etti. Beyt-i Makdis’te şeyhimiz (Ebû Ali) Hasan b. Ahmed (b. 
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Yusuf) el-İvakî’den bizimle birlikte hadis dinledi. Medine’de Cemâlüddîn Abdülmün‘im (b. Yusuf 
b. Ömer) el-Vâsıtî’den (624/1227’de sağ) hadis dinledi. 623/1226 yılında bizimle beraber hac yaptı… 
Defalarca bize, Haleb’e geldi… Beyt-i Makdis’teki Sahra-i Şerîfe (Camiin)’de 642/1245 yılına kadar 
imamlık yaptı… 23 Muharrem 656/30 Ocak 1258 tarihinde Beyt-i Makdis’te vefat etti.” 130 

   
İbnü’l-‘Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 5853, vr. 120b-121a. 

İbnü’s-Sâbûnî diye tanınan Ebû Hâmid Cemâlüddîn Muhammed b. Ali el-Mahmûdî (ö. 680/1282), 
İbnü’l-‘Adîm’in Burhânüddîn İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Mağribî olarak andığı kişinin Ebû 
İbrahim künyesi ve el-Ensârî, el-Endelüsî ve el-Übbezî nisbelerinin olduğunu, büyük dedesinin adı-
nın Abdullah olduğunu belirtmektedir.131  

  
İbnü’s-Sâbûnî, Cemâlüddîn Muhammed b. Ali, 

Tekmiletü İkmâli’l-İkmâl fi’l-Ensâb ve’l-Esmâ ve’l-Elkâb, s. 11-12. 

Kutbüddîn Mûsâ b. Muhammed el-Yûnînî (ö. 726/1326) aynı kişiyi Ebû İbrahim Burhânüddîn 
İsmail b. Muhammed b. Yusuf b. Abdullah el-Ensârî el-Endelüsî diye anarken132, İzzüddîn Ah-
med b. Muhammed el-Hüseynî (ö. 695/1296) Ebû İbrahim ve Ebû Tâhir künyeli Burhânüddîn İsmail 
b. Muhammed b. Yusuf b. Abdullah el-Ensârî el-Endelüsî el-Übbezî olarak anmaktadır.133 Zehebî (ö. 
748/1348) ve Safedî (ö. 764/1363) Ebû İbrahim Burhânüddîn İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-
Ensârî el-Endelüsî el-Übbezî diye anarken134 Makkarî Endülüs’ten Doğu’ya göçenler arasında onu 
aynı şekilde anar ve “Doğu ülkelerinde Burhânüddîn lakabıyla anıldığını” belirtir.135

 

                                                 
130 İbnü’l-‘Adîm, Kemâlüddîn Ömer, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, Dâru’l-Fikr, Beyrut trs., c. 4, s. 1820-21. 
131 İbnü’s-Sâbûnî, Cemâlüddîn Muhammed b. Ali el-Mahmûdî, Tekmiletü İkmâli’l-İkmâl fi’l-Ensâb ve’l-Esmâ ve’l-Elkâb, 

el-Mecma‘u’l-‘İlmiyyü’l-‘Irâkî, Bağdat 1377/1957, s. 12-13.   
132 el-Yûnînî, Kutbüddîn Musa b. Muhammed, Zeylü Mir’âti’z-Zemân, c. 1, Haydarabad 1374/1954, s. 123. 
133 el-Hüseynî, İzzüddîn Ahmed b. Muhammed, Sılatü’t-Tekmile li-Vefeyâti’n-Nakale, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut 

1428-2007, s. 368. 
134 ez-Zehebî, Şemsüddîn Muhammed, Târihu’l-İslâm, tahkik: Beşşâr Avvâd, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 1424/2003, 

c. 14, s. 800, tahkik: Tedmürî, Dâru’l-Kütübi’l-‘Arabî, Beyrut 1419/1998, c. 48, s. 231-232; es-Safedî, Halil b. Aybek, 
el-Vâfî bi’l-Vefeyât, F. Steiner Yay., c. 9, Beyrut 1411/1991, s. 211-212. 

135 el-Makkarî, Ahmed b. Muhammed, Nefhu’t-Tîb, Dâru Sâdir, Beyrut 1408/1988, c. 2, s. 15. 
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Makkarî, Nefhu’t-Tîb, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3163, vr. 82a. 

Konevî’nin şeyhi İbnü’l-‘Arabî Muhâdaratü’l-Ebrâr adlı eserinde, Hamd b. Muhammed b. İbra-
him (el-Büstî) el-Hattâbî’nin (ö. 388/998) hadise dair eserini Burhânüddîn İsmail b. Muhammed b. 
Yusuf el-Ensârî el-Endelüsî el-Übbezî’den rivayet ettiğini belirtmektedir (Eserin baskılarında ve do-
layısıyla bazı yazma nüshalarında el-Übbezî kelimesi farklı şekillere bürünmüştür). 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4253, vr. 39b. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1204, vr. 6b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Meclis-i Millî Ktp., nr. 390, vr. 6b. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Köprülü/FazılAhmed Paşa Ktp., nr. 780, vr. 5b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Turhan Valide Sultan Ktp., nr. 189, vr. 5b. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Carullah Ktp., nr. 1738, vr. 5b. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4230, vr. 6a (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1898, vr. 6b. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4252, vr. 5b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Selimiye Ktp., nr. 4680, vr. 5a. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 2153, vr. 5a. 

Yine İbnü’l-‘Arabî meşhur eseri el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’sinde, Halep’te gerçekleşen bir hadis ri-
vayeti bağlamında onu Burhânüddîn İsmail b. Muhammed el-Übbezî diye anmaktadır (Bu eserin de 
baskılarında ve dolayısıyla bazı yazma nüshalarında el-Übbezî kelimesi farklı şekillere bürünmüştür). 

 
İbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 760, vr. 431b. 
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İbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 757, vr. 88b. 

  
İbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2503, vr. 387a (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Sül./Damad İbrahim Ktp., nr. 751, vr. 87b. 

  
İbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2502, vr. 526b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1974, vr. 467a. 

  
İbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10480, vr. 168a (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Sül./Turhan Valide Sultan Ktp., nr. 187, vr. 470b. 

İbnü’l-‘Adîm’in verdiği bilgi sayesinde İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî el-Endelüsî’nin 
İvakî’den hadis dinlediğini belirledikten sonra şimdi, İvakî’nin de Silefî’den hadis dinleyip rivayet 
ettiğini haber veren kaynaklarımıza göz atalım.  

İlk kaynağımız yine İbnü’l-‘Adîm şu bilgiyi veriyor: “Ebû Ali Hasan b. Ahmed b. Yusuf es-
Sûfî. (Zencân ve Hemedan arasındaki bir köy olan) Eve’ye nispet edilir (ve İvakî/Evakî diye anılır)… 
Beyt-i Makdis’te onunla görüştüm… 570 yılında Mısır’a giderken Şam’a geldi, Haleb’e uğradı. İs-
kenderiye’de ikamet etti ve orada hadis hafızı Ebû Tâhir es-Silefî’ye (hadis meclislerine) devam etti 
ve (düzenli olarak) onun hizmetinde/ziyaretinde bulundu. Ondan (Silefî’den) birçok hadis dinledi… 
Akka’da bir süre ikamet etti daha sonra Beyt-i Makdis’e intikal edip vefatına kadar Mescid-i Aksâ’nın 
müdavimi oldu… 626 tarihinde Beyt-i Makdis Haçlılara teslim edilip insanlar oradan ayrılırken o 
yerinden ayrılmadı… 609 yılında Beyt-i Makdis’te kaldığım sürece kendisine kendisinin işittiği (ve 
rivayet ettiği) hadislerin birçoğunu okudum… 10 Safer 630 (26 Kasım 1232) tarihinde Beyt-i Mak-
dis’te vefat etti.”136 

İbnü’l-‘Adîm bu bilgileri sunarken, hocası İvakî’nin Silefî’den yaptığı çok sayıdaki rivayetlerin-
den üç tane örnek sunmaktadır.  

 
İbnü’l-‘Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, c. 5, s. 2284. 

 
İbnü’l-‘Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, c. 5, s. 2285. 

                                                 
136 İbnü’l-‘Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, c. 5, s. 2284-2287. 
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İbnü’l-‘Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, c. 5, s. 2285 

 
İbnü’l-‘Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, c. 5, s. 2286 

 
İbnü’l-‘Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, c. 5, s. 2286 

Zehebî de İvakî’nin Silefî’den çok sayıda hadis işittiği ve rivayet ettiğini, Kudüs’te kırk sene ika-
met ettiğini belirtir.137  

İvakî’nin genç yaşta öğrencisi olan Şemsüddîn Ahmed b. İshak b. Muhammed el-Eberkûhî (615-
701/1218-1301) Beyt-i Makdis’i vatan edinen hocası Ebû Ali Hasan b. Ahmed b. Yusuf el-İvakî’yi 
sûfî olarak niteler ve onun İskenderiye’de hadis hafızı Ebû Tâhir es-Silefî’den çok sayıda hadis din-
lediğini belirtir.138 

 
Eberkûhî, Mu‘cemu Şuyûhi’l-Eberkûhî, Ezher Ktp., 
nr. 306457 (Umumi: 9014, Hususi: 132), vr. 30b. 

  
Eberkûhî, Mu‘cemu Şuyûhi’l-Eberkûhî, vr. 31a, 32a 

İvakî’nin Silefî’den rivayet ettiği bazı hadis cüzleri günümüze ulaşmıştır. 

                                                 
137 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, tahkik: Tedmürî, c. 45, s. 384; Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 

1405/1985, c. 22, s. 349. 
138 el-Eberkûhî, Şemsüddîn Ahmed b. İshak, Mu‘cemu Şuyûhi’l-Eberkûhî, Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, Kahire 

1430/2009, s. 87-88 
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es-Sekafî, Kasım b. Fadl el-İsbahânî, el-Fevâidü’l-‘Avâlî (el-Cüz’ü’r-Râbi‘), 

Ezher Ktp., nr. 97437 (Hususi: 1891), vr. 1a ve vr. 11b. 

Konevî’nin Burhânüddîn Ebû Tâhir İsmail b. Muhammed b. Yusuf b. Abdullah el-Ensârî el-En-
delüsî el-Übbezî’den, Übbezî’nin İvakî’den, İvakî’nin de Silefî’den hadis dinlediğini gösterdiğimize 
göre Bayram’ın yukarıda alıntıladığımız ifadelerinin hepsi de geçersiz olmaktadır.  

Belki uzun bir tekrar olacak fakat buraya kadar ortaya koyduğumuz bilgiler ışığında Bayram’ın o 
ifadelerini tekrar okuyalım ki, baba ve dede isimleri aynı olan iki şahıstan birinin ikinci dedesinin 
adını diğer şahsın gerçekte zikredilmeyen ikinci dedesinin adı olarak eklemenin, semâ kayıtlarında 
görülen “bi-hakkı…” ibaresini “’ammî” diye okumanın bir tarihçiyi nerelere götürdüğünü, hangi so-
nuç ve yargılara ulaştırdığını somut örnekleriyle hatırlayabilelim.   

“Şeyh Mecdü’d-din İshak, Endülüs’den Anadolu’ya göçmüş, Malatya’ya yerleşmiştir. Onun için 
Malatyalı nisbet adıyla anılır olmuştur.”139 “Mecdü’d-din İshak b. Muhammed b. Yusuf b. Ali yuka-
rıda da işaret edildiği gibi aslen Endülüslüdür. Kardeşi İsmail b. Muhammed b. Yusuf b. Ali el-
Ensari el-Endülüsi’nin nisbet adından Mecdü’d-din b. İshak’ın da Endülüslü olduğunu öğreniyoruz 
(Ahkâmü’l-kübra fi’l-hadis, Yusufağa Ktp. nr. 5060, yp. 1a).” “Mecdü’d-din İshak’ın babası Muhammed, onun 
babası Yusuf, onun babası Ali’dir. Mecdü’d-din İshak’ın babasının adını oğlu Sadr’d-din’e verdiği 
anlaşılmaktadır. Sadru’d-din Konevî’nin kitapları arasında “Ahkâmu’l-kubra fi’l-hadis” adlı Ha-
dis’e dair bir kitap bulunmaktadır. Bu kitabın kapak sahifesindeki kıraat kaydında Mecdü’d-din İs-
hak’ın oğlu Sadru’d-din Muhammed’in adı ile birlikte Burhanu’d-din Ebu Tahir İsmail b. Muham-
med b. Yusuf b. Ali el-Ensarî el-Endülüsî’nin adı da geçmektedir. Sadru’d-din-i Konevî bu zatı hoca-
ları arasında birkaç defa anmaktadır. Bir defasında da onu “Ammi” diyerek anmakta ve kendisinin 
Kur’an-ı Kerim hocası olduğunu ifade etmektedir (Bkz. Sdaru’d-din Konevî’nin notları, Konya Yusufağa Ktp. 
Nr. 8750 [7850?], yp. 345b. Ahkamü’l-Kübra fi’l-Hadis, Konya Yusufağa Ktp. Nr. 5059, yp. 1a). Bu kayda göre Ko-
nevî’nin babası ve mensup olduğu aile Endülüs’ten Anadolu’ya gelmişlerdir. Gene bu kayıttan so-
yunun Ebu Eyyub el-Ensari’ye dayandığı anlaşılmaktadır.” “Konevî, notlardan birinde kendisine 
Kur’an-ı Kerim’i okutan zatın Burhanu’d-din Ebu Tahir İsmail b. Muhammed b. Yusuf b. Ali el-
Ensarî el-Endülüsî olduğunu yazmıştır (Konevî’nin not defteri, Konya Yusufağa Ktp. Nr. 8750 [7850?], yp. 345b, 
Bkz. Levha, I). Bir başka notta bu zat için ammi (Amucam) tabirini kullanmaktadır. Zaten ecdadının 
adlarından da bu ilişki ortaya çıkmaktadır. Bu duruma göre Konevî’nin ilk hocası amucası olan bu 
Burhanu’d-din İsmail b. Muhammeddir. Konevî daha sonraki yıllarda ondan hadise dair kitaplar 
da okuyacaktır. Nitekim Ahmed es-Silefî’nin 40 üstaddan ve 40 ayrı beldede derlediği 40 hadisi gene 
bu hocasından okuduğunu kaydetmiştir.” 

Şimdi Bayram’ın hata, hayal ve tahrif ürünü iddialarında Mecdüddîn İshak ile kardeş ilan ettiği 
kişinin gerçekte Burhânüddîn Ebû Tâhir İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî el-Endelüsî el-Üb-
bezî olduğunu yine semâ kayıtlarından hareketle tespit edelim.  

Önce Sadruddîn el-Konevî’nin bir notunu ileterek başlayalım.  

                                                 
139 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 27. 



103Hayri KAPLAN

103 
 

Sadruddîn el-Konevî kendi kütüphanesinde bulunan kitapların 
listesini kaydettiği 665/1267 tarihli Fihrist’te İbnü’l-‘Arabî’nin 
Münâsahatü’n-Nefs (uzun adıyla Rûhu’l-Kuds fî Münâsahati’l-Nefs) 
adlı eserini şu notuyla kaydeder:  

“Şeyhimizin -Allah ondan razı olsun- Münâsahatü’n-Nefs kitabı, 
babamın -Allah ona rahmet etsin- hattıyla bir mücelled içerisinde.” 

Sadruddîn el-Konevî’nin kendi kütüphanesinde bulunduğunu be-
lirttiği eserin bu nüshası (Mecdüddîn İshak’ın el yazısıyla olan nüshası) çok büyük ihtimalle  İstanbul 
Üniversitesi Merkez Ktp., nr. AY 79’daki nüshadır veya değilse bile 600 h. tarihli bu nüsha ilk iki 
varağı ile sondaki 102b-104a varakları arasında en eski tarihlisi 601 h. en yeni tarihlisi 634 h. olan ve 
bazıları İbnü’l-‘Arabî’nin hattıyla tasdik edilmiş dokuz adet semâ kaydı içermektedir. Yazarı İbnü’l-
‘Arabî’den Sadruddîn el-Konevî’ye intikal eden bu nüsha, Sadruddîn el-Konevî’nin vakfettiği eser-
lerden biri olup üzerinde vakıf kaydını taşımaktadır: 

   
İbnü’l-‘Arabî, Rûhu’l-Kuds fî Münâsahati’n-Nefs, Ravalpindi 2012, s. 471-472. 

 

615 h. tarihinde İbnü’l-‘Arabî’nin Malatya’daki evinde yazılan semâ kaydında eseri yazarına oku-
yan ve bu semâ kaydını yazan kişi İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî’dir (vr. 102b). 

  
İbnü’l-‘Arabî, Rûhu’l-Kuds, s. 473. 

    
Yahya, Osman, Müellefâtü İbni’l-‘Arabî, Kahire 2001, s. 375. 

Diğer semâ kayıtlarında Sadruddîn el-Konevî’nin babası Mecdüddîn İshâk’ın adının İshak b. Mu-
hammed er-Rûmî, İshak b. Muhammed b. Yusuf er-Rûmî ve Ebû İbrahim Mecdüddîn İshak b. Mu-
hammed b. Yusuf er-Rûmî olarak yazıldığını görmekteyiz. 

   
İbnü’l-‘Arabî, Rûhu’l-Kuds, s. 474. 
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İbnü’l-‘Arabî, Rûhu’l-Kuds, s. 475. 

     
İbnü’l-‘Arabî, Rûhu’l-Kuds, s. 475. 

  
Yahya, Müellefâtü İbni’l-‘Arabî, s. 376. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Rûhu’l-Kuds, s. 475-476. 

    
Yahya, Müellefâtü İbni’l-‘Arabî, s. 376. 

Yukarıdaki semâ kaydını Osman Yahya farklı okumuştur. Fakat bizi ilgilendiren husus Mec-
düddîn’in isminin İshak b. Muhammed b. Yusuf er-Rûmî olarak yazılmış olmasıdır. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Rûhu’l-Kuds, s. 476-477. 
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İbnü’l-‘Arabî, Rûhu’l-Kuds, s. 477. 

   
Yahya, Müellefâtü İbni’l-‘Arabî, s. 376. 

Bu semâ kayıtlarından öğrendiğimize göre, Bağdat’ta 26 Safer 600 h. tarihinde yazılan semâ kay-
dında eseri okuyan müellif İbnü’l-‘Arabî, risâleyi/eseri istinsah eden kişi İshak b. Muhammed b. 
Yusuf er-Rûmî’dir yani Konevî’nin babası Mecdüddîn İshak b. Muhammed. Konevî’nin kendi yaz-
dığı listede “Babamın hattıyla” dediği nüsha, bu semâ kaydının ait olduğu nüsha olmalıdır. Dikkat 
edilirse İbnü’l-‘Arabî ile tanıştıkları 600 h. senesinde Mecdüddîn İshak “er-Rûmî” nisbesiyle anıl-
maktadır. Eserin telif tarihi de Rebiulevvel 600/Kasım 1203’tür. 

Konevî’nin babasının bu kayıtlarda ne şekilde anıldığını ve nisbe olarak er-Rûmî diye nitelendik-
lerini görüyoruz. Sadruddîn el-Konevî ve babası ulaşabildiğimiz hiçbir tarihi kayıt ve kaynakta el-
Ensârî nisbesiyle anılmamaktadır. 615 h. tarihinde Malatya’da gerçekleşen semâın kaydına baktığı-
mızda eseri okuyan ve istinsah eden kişi İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî’dir. Bu kişi kendi, 
babası ve dedesinin adıyla yani İsmail b. Muhammed b. Yusuf diye zikredildiği diğer semâ kayıtla-
rında (ve diğer tarihi kaynaklarda) hiçbir zaman er-Rûmî nisbesiyle anılmamaktadır.  

İbnü’l-‘Arabî’nin Tâcü’r-Resâil adlı eserinin Veliyyüddin Efendi Ktp., nr. 1759/6’daki nüshasına 
ait üç semâ kaydının ikincisinde (vr. 144b) eserin hem okuyanı hem de müstensihi yine bu kişi olup 
adı İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensârî diye anılmaktadır. Bu semâ Şaban 613/Kasım 1216 
tarihinde Malatya’da İbnü’l-‘Arabî’nin evinde gerçekleşmiştir. Mecdüddîn İshak’ın ismi de bu eserin 
zahriyesinde -İbnü’l-‘Arabî’nin hattıyla olan semâ ve icaze kaydında- Ebû İbrahim İshak b. Mu-
hammed er-Rûmî olarak yazılmıştır. 

   
İbnü’l-‘Arabî, Tâcü’r-Resâil, Beyazıt/Veliyyüddin Efendi Ktp., nr. 1759/6, vr. 144b ve 103a. 

*** 
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Mecdüddîn İshak İbnü’l-‘Arabî’yle Endülüs’ten, İşbiliye’den tanışıklar 
Kaynak: İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr; Cendî, Nefhatü’r-Rûh 
Bayram, İbnü’l-‘Arabî’nin bir eserindeki ifadeleri kronolojik olayları hesaba katmadan kendince 

yorumlayarak Mecdüddîn İshak’ın İbnü’l-‘Arabî’yle Endülüs’ten tanıştıklarını iddia eder.  
“Muhyi’d-din İbnü’l-Arabî “Muhadaratü’l-Ebrar” adlı eserinde: “Anadolu’dan (Biladu’r-Rum) 

adı İshak b. Muhammed olan arkadaşım bana mektup yazdı” diyerek onun mektubuna “Ey İshak, 
kardeşinden sağlam bir nasihat işit. Sultanlara yakınlık sana gurur vermesin” diye başlayan bir man-
zume ile cevap yazmıştır. İbnü’l-Arabî Mecdü’d-
din b. İshak bin Muhammed’in devlet hizmetle-
rinde Sultanın yakın arkadaşı olduğunu da kay-
detmiştir (Konya Yusufağa Ktb. Nr. 546, yp 145a, 145b). 
İbnü’l-Arabî’nin bu mektubundan Mecdü’d-din 
İshak ile Endülüs’ten tanışıyor oldukları anla-
şılmaktadır. Nitekim Müeyyedü’d-din el-Cendî, 
İbnü’l-Arabî ile Mecdü’d-din İshak’ın Endü-
lüs’ün İşbiliye kentinde görüştüklerini belirt-
mektedir. (Nafhatü’r-ruh ve Tuhfetü’l-fütûh, Bursa Eski 
Eserler Ktp. (H. Çelebi Kısmı) nr. 1183, yp. 123b).”140  

İkinci iddiadan başlayalım: Nefhatü’r-Rûh’un 
atıf yapılan ve İşbiliye’nin zikredildiği sayfası 
123b değil 123a olmalıdır. Bu muhtemelen bir dizgi hatasıdır. 

Konevî’nin öğrencisi Müeyyidüddîn el-Cendî’nin (ö. 711/1312) bu eserinin İran baskısında ve 
baskıya asıl alınan nüshasında ve de diğer yazma nüshalarında yer almayan bu hikâye, eserin Hacı 
Mahmud Efendi nüshasında da bulunmaktadır. 

  
Müeyyidüddîn el-Cendî, Nafhatü’r-Rûh ve Tuhfetü’l-Fütûh, 

Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 2447, vr. 23b. 

Burada anlatılana göre İbnü’l-‘Arabî bir zaman İşbiliye kentinde dokuz ay halvette kalır, Muhar-
rem ayının başından Ramazan bayram gününe kadar iftar yapmaz.141 Bu müddet zarfında keşf hali 
galip gelir, halvethanesinde kıldığı her namazda Kâbe imamına uyar. Aradan engeller ve perdeler 
kalkar, Kâbe imamını görür, ona uyar, kıraatını işitir, ruku, secde, teşehhüd, selam vermesini hepsini 
görür. Yine o, Mağrib’den Rum’a (Anadolu’ya) geleceği zaman, ta Şeyh Mecdüddîn İshak’ın evine 
varıncaya dek yoldaki menzillerin hepsini görür ve rehber olmaksızın onun evine gelir. Görüldüğü 
üzere bu hikâyede Bayram’ın “Müeyyedü’d-din el-Cendî, İbnü’l-Arabî ile Mecdü’d-din İshak’ın En-
dülüs’ün İşbiliye kentinde görüştüklerini belirtmektedir.” sözünü destekleyen bir ifade yoktur.  

Cendî bir diğer eserinde şeyhi Konevî’den, o da şeyhi İbnü’l-‘Arabî’den bazı sözler naklediyor. 
Buna göre (geçmişte Bahru’r-Rûm diye anılan ve Cebelitarık’tan Şam diyarı kıyılarına kadar uzanan 
denizin yani Akdeniz’in İspanya kıyılarını kastederek) şöyle diyor İbnü’l-‘Arabî:  

                                                 
140 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 35. 
141 Cendî, İbnü’l-‘Arabî’nin ilk manevi fethini ilk kez girdiği halvette, İşbiliye’de yaşadığını, Muharrem başından Rama-

zan bayram gününe kadar dokuz ay süren bu halvette hiç iftar yapmadığını bir diğer eserinde de belirtir. Bkz. el-Cendî, 
Müeyyidüddîn b. Mahmud, Şerhu Fusûsi’l-Hikem, İntişârât-ı Dânişgâh-i Meşhed, 1361 hş./1982, s. 109. 
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“Endülüs’ten Bahr-i Rûm’a vardığımda, ömrümün sonuna dek Allah bana ne takdir etmiş, be-
nim için ne yazmış, benden ne sâdır olacak ise zâhirî ve bâtınî hallerimin tafsilatını görmeden gemiye 
binmeyeceğim diye kendime azmettim. Bu hususta tam bir huzur, umumi bir şühûd ve kâmil bir 
murakabeyle Allah Teâlâ’ya yöneldim, zâhiren ve bâtınen ömrümün sonuna dek gerçekleşecek bütün 
hallerimi Allah Teâlâ bana gösterdi; baban İshak b. Muhammed’le olacak sohbete/beraberliğe, se-
ninle olacak sohbete, senin hallerine, ilimlerine, (manevi) tecrübelerine, makamlarına, tecellilerine, 
mükâşefelerine, Allah’tan ne nasibin varsa hepsine varıncaya kadar Allah Teâlâ bana gösterdi, ondan 
sonra tam bir basiret ve yakîn üzere gemiye bindim. (Şu ana kadar) olanlar (bana gösterildiği gibi) 
oldu, (bundan sonra) olacaklar da eksik noksan olmaksızın gerçekleşecektir.”142   

  
Müeyyidüddîn el-Cendî, Şerhu’l-Fusûs, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2457, vr. 102b-103a (Sağda). 

el-Lârî, Abdülgafûr, Hâşiye-i Nefahâtü’l-Üns, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 914, s. 257 
(Cendî’nin Şerhu’l-Fusûs’undaki rivayetin Farsça’ya çevirilerek nakli). 

 
İsmail Hakkı el-Bursevî, Kitâbü’l-Hitâb, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2525, vr. 74b. 

(Cendî’nin Şerhu’l-Fusûs’undaki rivayetin Türkçe’ye çevirilerek nakli). 

Cendî’nin atıf yaptığı yazma eserinin ilgili satırlarını aslına sadık şekilde dilimize çevirerek aktar-
mak yerine sadece atıf yapmakla yetinen Bayram “Mikail Bayram, Sadreddin Konevi, Tarih Sohbet-
leri 08 06 2013” başlıklı videoda Konevî’yi tanıtırken şöyle demektedir:  

“Babası da Endülüs asıllı olan Şeyh Mecdüddin İshak’tır. Şeyh Mecdüddin İshak’ın Endülüs’ten 
ne zaman geldiğini tam tarih olarak bilmiyoruz. Ama bu zat Endülüs’te İşbiliye kentinden olduğu 
anlaşılıyor ve Muhyiddin İbnü’l-‘Arabî’yle oradayken tanışıyorlar, İşbiliye’deyken tanışıyorlar. 
Hatta Muhyiddin İbnü’l-‘Arabî İşbiliye’ye geldiği zaman Sadreddin Konevî’nin babasının evinde 

                                                 
142 Cendî, Şerhu Fusûsi’l-Hikem, s. 219-220. 
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misafir kalmış.” 143 “Sadreddin Konevî’nin babasının yanında Sadreddin Konevî’nin emmisi de yani 
Mecdüddin İshak’ın kardeşi de beraberdir. Bunlar Malatya’ya yerleşmişler.”144 

Şimdi İbnü’l-‘Arabî’nin Muhâdaratü’l-Ebrâr’ına dayandırılan iddiayı hatırlayalım: “Muhyi’d-din 
İbnü’l-Arabî “Muhadaratü’l-Ebrar” adlı eserinde: “Anadolu’dan (Biladu’r-Rum) adı İshak b. Mu-
hammed olan arkadaşım bana mektup yazdı” diyerek onun mektubuna “Ey İshak, kardeşinden sağ-
lam bir nasihat işit. Sultanlara yakınlık sana gurur vermesin” diye başlayan bir manzume ile cevap 
yazmıştır. İbnü’l-Arabî Mecdü’d-din b. İshak bin Muhammed’in devlet hizmetlerinde Sultanın yakın 
arkadaşı olduğunu da kaydetmiştir (Konya Yusufağa Ktb. Nr. 546, yp 145a, 145b). İbnü’l-Arabî’nin bu 
mektubundan Mecdü’d-din İshak ile Endülüs’ten tanışıyor oldukları anlaşılmaktadır.”145  

Belli ki, Bayram Muhâdaratü’l-Ebrâr adlı eserin hangi tarihler arasında telif edildiğini hiç araş-
tırmamış olduğundan İbnü’l-‘Arabî’nin Endülüs’teyken bu eseri yazdığını düşünmüş, bu yüzden söz 
konusu mektuplaşmanın Endülüs ile Anadolu arasında cereyan ettiğini sanmıştır. Eserin Bayram ta-
rafından çeviri olarak alıntılanan Yusufağa nüshasındaki metinle aynılık veya yakınlık içeren fakat 
yanlış istinsah edilen metin başka nüshalarda da mevcuttur. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Yusufağa Ktp., nr. 546, vr. 145a-145b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1897, vr. 87a. 

   
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4226, vr. 108b-109a (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 5748, vr. 128a. 

   
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 780, vr. 98b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./İzmir Ktp., nr. 357, vr. 140a-140b. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Meclis-i Millî Ktp., nr. 390, s. 226-227 (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Carullah Ktp., nr. 1738, vr. 84b. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4252, vr. 86b. 

Arada derede kalan yahut kendince çözüm üreten nüshalarımız da mevcuttur . 

                                                 
143 “Mikail Bayram Sadreddin Konevi TARiH SOHBETLERi 08 06 2013”, https://youtu.be/hxNlljtIMwg, zaman: 02:06-

02:39 (Erişim: 19.11.2019). 
144 Mikail Bayram Sadreddin Konevi TARiH SOHBETLERi 08 06 2013”, https://youtu.be/hxNlljtIMwg, zaman: 05:09-

05:19 (Erişim: 19.11.2019). 
145 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 35. 
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İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4229, vr. 118b. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Damad İbrahim Ktp., nr. 959, vr. 58a. 

Eserin yazma nüshalarının çoğunda, matbuların hepsinde doğru metin yer almakta ve (Mecdüddîn) 
İshak b. Muhammed’in yazdığı bir mektuba İbnü’l-‘Arabî’nin mezkûr şiirle cevap yazdığını değil, 
sadece İbnü’l-‘Arabî’nin İshak b. Muhammed’e bu şiiri içeren bir mektup yazdığını ifade etmektedir. 
Esasen “Ketebtü ilâ” yerine yanlışlıkla “Ketebe ileyye” yazılı nüshaların çoğunda “Fe-Kultü” keli-
mesi olmadığından “Rum diyarındaki İshak b. Muhammed adlı dostum bana yazdı: (Şiir) Ey İshak 
kulak ver…” gibi mantıksız bir anlama gelen bu metnin doğru şekilde yazıldığı nüshalar sayıca çok 
daha fazladır. Bu şiiri içeren mektup cevabî bir mektup da olabilir fakat doğru metin bize bununla 
ilgili bir bilgi sunmamaktadır. Doğru metine ilişkin örnekler sunalım. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1204, vr. 118a (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4227, vr. 153b. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4225, vr. 123b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4228, vr. 134ab. 

    
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 5375, vr. 64b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Hekimoğlu Ktp., nr. 508, vr. 105b. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4230, vr. 93b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 779, vr. 95a. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1750, vr. 82a (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Atıf Efendi Ktp., nr. 2259, vr. 77a. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Katar Ktp., nr. 159, vr. 74b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Turhan Valide Ktp., nr. 189, vr. 87b. 
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İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3301, vr. 88b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Laleli Ktp., nr. 1919, vr. 137b. 

   
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Akseki Yeğen Mehmed Paşa Ktp., nr. 245, vr. 101a (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4253, vr. 160b. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Yusufağa Ktp., nr. 7247, vr. 76b (Sağda). 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1898, vr. 103a. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Nevşehir Gülşehir Karavezir İlçe Halk Ktp., nr. 245, vr. 111b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 3300, vr. 141b-142a. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Selimiye Ktp., nr. 4680, vr. 77a (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Mısır Evkaf Ktp., nr. 854, vr. 193b. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Reisülküttab Ktp., nr. 898, vr. 133b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Sül./Hamidiye Ktp., nr. 700, vr. 131a. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Kahire 1282/1865, c. 1, s. 213-214. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Kahire 1305/1888, c. 1, s. 120. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Kahire 1324/1906, c. 1, s. 165. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Beyrut 1388/1968, s. 288. 
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Muhâdaratü’l-Ebrâr eserinde Mecdüddîn İshak b. Muhammed’in anıldığı bir yer daha vardır ve 
baskı nüshalarda bulunmasa da erişebildiğimiz yazma nüshaların bir kısmında İbnü’l-‘Arabî, Mec-
düddîn İshak (ö. 617/1221) hakkında “Allah onu taatiyle mutlu kılsın” ifadesini kullanmaktadır. Bu 
ifade Mecdüddîn’in o sırada hayatta olduğunu göstermektedir. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1750, vr. 88b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1204, vr. 126b. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Selimiye Ktp., nr. 4680, vr. 83a. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4230, vr. 101a (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Meclis-i Millî Ktp., nr. 390, s. 243. 

   
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 780, vr. 107b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Akseki Yeğen Mehmed Paşa Ktp., nr. 245, vr. 109b. 

İbnü’l-‘Arabî bu eserinde Nâsır li-Dînillâh (ö. 622/1225) hakkında şöyle demektedir: 
“Emîru’l-Mü’minîn Ebu’l-‘Abbâs … , 25 Zülkade 575 (1180) yılında biat edildi. Biz bugün 611 

yılı Şevval’indeyiz (Şubat 1215). Allah, efendimiz ve sahibimiz Emîru’l-Mü’minîn’e ömür versin. 
(Veliaht olarak) oğlu Ebû Nasr Muhammed’i takdir etmişti fakat o, veliahtlıktan affını talep edince 
Emîru’l-Mü’minîn de onu bu görevden aldı… Bu 601 (1205) yılında vuku buldu. Ben Musul’day-
ken güvenilir kişiler bunu bana haber verdiler… Allah, efendimiz Emîru’l-Mü’minîn’e ömür versin, 
kendisinin ve halkının, tabeasının maslahatlarında onu te’yit ve irşad etsin, âmîn. 622 yılı Ramazan 
ayı sonunda (1225) vefat etti. (Daha önce) kendisini veliahtlıktan azleden Muhammed et-Zâhir bi-
Emrillâh başa getirildi, o da dokuz aylık halifeliğin ardından 623 yılı Receb’inde (1226) vefat etti. 
Ondan sonra el-Kadı diye tanınan oğlu el-Mustansır Ebû Cafer el-Mansûr (dönemi: 623-
640/1226-1242) halife oldu. Allah onu daim kılsın, şu anda bu kaydı yazdığım sırada halife odur.”  

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Beyrut 1388/1968, c. 1, s. 87-88. 
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Bu ifadelereden şu sonucu çıkarabiliriz: İbnü’l-‘Arabî’nin bu eseri ilk tamamlama tarihi Şevval 
611/Şubat 1215’dir. Vefatına kadar (638/1240) esere eklemelerde bulunmuş ve bu eklemelerden biri 
Halife Mustansır zamanında gerçekleşmiştir. İbnü’l-‘Arabî’nin bu eseri yazmaya başlama tarihini 
tam olarak tespit edemesek de -eserini Endülüs’te iken telif etmediğini, dolayısıyla Diyâr-ı Rûm’da 
bulunan Mecdüddîn İshâk’a Endülüs’ten mektup yazmadığını gösterecek şekilde- şöyle bir tahminde 
bulunabiliriz: Biraz önce Mecdüddîn İshak’ın (ö. 617/1221) bu eserin telifi sırasında hayatta oldu-
ğunu gösteren ifadeyi sunmuştuk. Mecdüddîn’in şehzadelere hocalık yaptığı, Şam’da bulunduğu sı-
rada onu Konya’ya çağıran Sultan I. Gıyaseddin Keyhusrev’in (dönemi: 601-608/1204-1211) ve onu 
Halife Nâsır li-Dînillâh’a elçi olarak gönderen Sultan-ı Galip I. İzzeddin Keykâvus (dönemi: 608-
616/1211-1219) zamanında sultanlara yakın ve saygın makamlarda görev yaptığı bilinmektedir. 
İbnü’l-‘Arabî’nin “Sultanların (seni kendilerine) yakınlaştırmaları seni aldatmasın/gururlandırmasın” 
ikazı yukarıda anılan iki sultanın döneminde gerçekleşmiş olmalıdır. Her hâlükârda bu olay 601/1204 
yılı veya sonrasında gerçekleşmiş olur ki, bu yıllarda İbnü’l-‘Arabî Endülüs’te değildir. 

Eserin baş ve son taraflarından İbnü’l-‘Arabî’nin iki ifadesine bakalım. Birincisinde, 597/1201’de 
ölen İbnü’l-Cevzî’yi “rahimehullah” ifadesiyle anmaktadır.  

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Beyrut 1388/1968, c. 1, s. 11. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Beyrut 1388/1968, c. 1, s. 293. 

Bu ifade eserin bu tarihten sonraki tarihlerde yazıldığını gösterir. İbnü’l-‘Arabî Muharrem 
597/1200’de Endülüs’ten ayrılmış olup Kuzey Afrika’da bulunmaktadır.146 

İbnü’l-‘Arabî bu eserinde Sultan-ı Galip İzzeddin Keykâvus’u andığı iki yerden birinde -el-
Fütûhâtü’l-Mekkiyye’de de belirttiği ve onun hakkında “rahimehullah” ifadesini kullanarak aktardığı 
609/1212 tarihinde yazdığı147- nasihat içerikli bir mektup metnine yer vermekte, sultan hakkında “ra-
himehullah” ifadesi kullanmamaktadır. Diğerinde ise 612/1216 tarihinde gerçekleşen bir olayı anla-
tırken onun hakkında “eyyedehullah” (Allah onu desteklesin) ifadesi kullanmaktadır ki, eserin yazımı 
sırasında Keykâvus’un hayatta olduğunu gösterir. 

   
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Beyrut 1388/1968, c. 2, s. 420. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Beyrut 1388/1968, c. 2, s. 454. 

Bu bilgilere göre eserin ilk yazımının Keykâvus döneminde 609-611/1212-1215 arası bir tarihte 
gerçekleştiğini, Mecdüddîn’e yazılan mektubun da Endülüs’ten gönderilmediğini söyleyebiliriz. 

*** 

                                                 
146 Muhammed Ali Hâc Yusuf, Şemsü’l-Mağrib, Halep 1427/2006, s. 222. 
147 İbnü’l-‘Arabî, Muhyiddîn, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Dâru’l-Kütübi’l-‘Arabiyye, Kahire 1309/1911, c. 4, s. 547-548. 
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Bir not ve istek 
Atıf yaptığı kaynaklarda var olmayan bir “Ali” ismini eklemek suretiyle gerçekte Burhânüddîn 

Ebû Tâhir İsmail b. Muhammed b. Yusuf b. Abdullah el-Ensârî el-Endelüsî el-Übbezî el-Mağribî 
isimli şahsı Mecdüddîn İshak’ın kardeşi (Konevî’nin amcası ve hocası) ilan ederek hata ve tahrif 
yapan Bayram’ın bu hata ve tahrifi kimilerine göre çok da önemli olmayan bir hata, üzerinde durmaya 
gerek bulunmayan ufak bir tahrif görülebilir. Fakat Bayram tarafından bu hata ve tahrife, Mecdüddîn 
İshak’ın İbnü’l-‘Arabî ile Endülüs’ten arkadaş ve tanış oldukları şeklinde yine hata ve tahrife dayalı 
bilgiler eklenmiş, başka akademisyenler tarafından doğru bilgiler kabul edilen bu bilgiler bilimsel 
çalışmalarda kullanılmış, hata tekrarı yapıldığı gibi hata üzerine başka hatalar ve tahrifler yapılmıştır. 
Örneğin, Bayram’ın öğrencisi Mehmet Ali Hacıgökmen, ciddi ve güvenilir üç yayında bu hata ve 
tahrif içeren bilgileri kullanmakta ve daha da ileriye götürmektedir.  

Yayın tarihlerine göre değinelim. Belleten’deki “Türkiye Selçukluları Şehzade ve Sultanlar Mual-
limi Mecdüddin İshak” makalesinde yer alan bilgilerin kaynağı dipnotta belirtilmiştir. 

 
Hacıgökmen, “Türkiye Selçukluları Şehzade ve Sultanlar Muallimi Mecdüddin İshak”, 

Belleten, LXXVI/276 (2012), s. 419-420. 

İslâm Ansiklopedisi’ndeki “Mecdüddîn İshâk” maddesinde şahıs ismini, “el-Endelüsî” nisbesini 
ekleyerek “Mecdüddîn İshâk b. Muhammed b. Yûsuf b. Alî el-Endelüsî el-Malatî” şeklinde kayde-
den Hacıgökmen’in gerek İslâm Ansiklopedisi, gerek Ahilik Ansiklopedisi “Mecdüddin İshak” mad-
desinde yer alan İbnü’l-‘Arabî’nin Mecdüddîn İshak’tan bahsederken veya ona hitaben “çocukluk 
arkadaşım” dediğine dair bir bilgi sunmaktadır. İbnü’l-Arabî üzerinde çalışanların veya bu sûfî hak-
kında uzman olanların dahi keşfedemedikleri ve okuyunca şaşıracakları bu bilginin kaynağını tespit 
etmek için -ansiklopedi maddesi olarak yazıldığından- madde sonundaki bibliyografyaya bakmak, 
oradaki kaynaklara erişip ilgili sayfaları kontrol etmek gerekmektedir.  

Biz de her iki ansiklopedi maddesinde zikredilen kaynakları, öncelikle ortak olarak zikredilenle-
rinden başlayarak, sonra İbnü’l-‘Arabî’ye ait olanları veya ondan, sözlerinden bahsedenlerini kontrol 
ettik. İbnü’l-‘Arabî’ye ait “çocukluk arkadaşım” sözü veya bu söze karşılık gelen veyahut bu sözü 
söylediğini dolaylı olarak ifade eden bir metin aradık, bulamadık. Belki gözümüzden kaçmış olabilir 
düşüncesiyle adı geçen kaynakların sadece belirtilen sayfalarını değil, konuyla ilgili olabilecek bütün 
sayfalarına baktık. Kaynaklar arasında Bayram’ın çalışmaları da vardır fakat “çocukluk arkadaşım” 
sözü onun eserlerinde yoktur.  

İlâveten, bu söz İbnü’l-‘Arabî’nin ağzından veya kaleminden çıkan bir söz olarak sunulduğuna 
göre özellikle ve öncelikle İbnü’l’Arabî’nin matbu ve yazma eserlerinde olmalıdır diye onları kontrol 
ettik, ayrıca onu ve/veya sözlerini konu edinen eserleri de okuduk. Ne kadar zaman, ne kadar emek 
harcadık, Allah bilir! Hacıgökmen’e bir e-mail de gönderip bu sözün kaynağını istirham ettik, dönüş 
olmadı.  

Şu halde Hacıgökmen “çocukluk arkadaşım” sözünü nereden almıştır? Daha doğrusu, belirtilen 
kaynaklarda doğrudan ve aynen böyle bir söz bulamadığımıza göre Hacıgökmen’in bu bilgiyi aldığı 
muhtemel kaynak veya kaynaklar hangileri olabilir? Yoksa Bayram gibi o da bir metni, bir cümleyi 
hatalı okuyup yanlış mı anladı?  
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Hacıgökmen, “Mecdüddin İshak”, Ahilik Ansiklopedisi, Ankara 2014, c. 2, s. 98 (Sağda). 

Hacıgökmen, “Mecdüddin İshâk”,  DİA, EK-2, İstanbul 2016, s. 210. 

Hacıgökmen’in aynı başlığı taşıyan iki ansiklopedi maddesinin bibliyografyalarını ikisinde ortak 
olanlar kırmızı, İbnü’l-‘Arabî’ye ait eserler mor renkte olmak üzere aşağıda sunulmuştur. Konuyla 
ilgili sadece iki kaynakta (İbnü’l-‘Arabî’nin Muhâdaratü’l-Ebrâr ve Aksarâyî’nin Müsâmeretü’l-
Ahbâr’ı) İbnü’l-‘Arabî’nin “çocukluk arkadaşım” sözünün aynen olmasa da yanlış yoruma ve istih-
raca dayalı olarak gösterilebileceği iki metin tespit ettik. Doğrusu, kastettiği kaynağın tahmin ettiği-
miz bu iki metin veya ikisinden biri olduğuna dair kesin bir kanaate ulaşamadığımızdan ilgili iki 
metin parçasını sunmakla yetiniyor, çalışmamız eline ulaştığında Hacıgökmen’in bizleri konuya iliş-
kin kaynağı belirterek aydınlatacağını ümit ediyoruz. Okurlarımızdan bu konuya ilişkin sadra şifa 
bilgi verecek olanlara minnettar kalacağımızı da belirtelim.   

İslâm Ansiklopedisi’ndeki maddenin bibliyografyası:  
Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Muḥâḍaratü’l-ebrâr, Konya Yusuf Ağa Ktp., nr. 546, vr. 145a-b; Anonim Selçuk-

nâme (nşr. ve trc. Feridun Nafiz Uzluk, Târîh-i Âl-i Selçuk III içinde), Ankara 1952, s. 25; İbnü’l-Adîm, Züb-
detü’l-ḥaleb, III, 159; İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâiyye: Selçukname (trc. Mürsel Öztürk), Ankara 1996, I, 45, 
56-76, 111-113, 127, 135, 140, 175, 176-178, 249-253; Ebü’l Ferec, Târih, II, 424, 463; İbn Vâsıl, Müferricü’l-
kürûb, III, 218; IV, 166; Aksarâyî, Müsâmeretü’l-ahbâr (trc. Mürsel Öztürk), Ankara 2000, s. 265-270; İbn 
Kesîr, Büyük İslâm Tarihi (trc. Mehmet Keskin), İstanbul 1995, XIII, 273; Lâmiî, Nefehât Tercümesi, s. 632; 
Salim Koca, Sultan I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220), Ankara 1997, s. 19, 20, 22, 23, 64, 65, 97, 98; Tuncer 
Baykara, I. Gıyaseddin Keyhusrev (1164-1211): Gazi-Şehit, Ankara 1997, s. 23, 47; Mikâil Bayram, Ahi 
Evren ve Ahi Teşkilâtı’nın Kuruluşu, Konya 1997, s. 24-25, 27, 28-29; a.mlf., Türkiye Selçukluları Üzerine 
Araştırmalar, Konya 2003, s. 8, 32-49, 190-199; a.mlf., Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-
Nâmesi, Konya 2005, s. 14, 167 (67. hikâye); Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1999, 
s. 237, 238, 276, 288, 293, 298, 330; Mahmut Erol Kılıç, “İbnü’l-Arabî’nin I. İzzeddin Keykavus’a Yazdığı 
Mektubun Işığında Dönemin Dînî ve Siyâsî Tarihine Bakış”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 
Kongresi, Bildiriler, Konya 2001, II, 17-18; a.mlf., “İbnü’l-Arabî, Muhyiddin”, DİA, XX, 493, 512, 513; Selim 
Kaya, I. Gıyâseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanşah Dönemi ve Selçuklu Tarihi (1192-1211), Ankara 2006, s. 
137; Haşim Şahin, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Dini Zümreler: 1299-1402 (doktora tezi, 2007), 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 47-49; a.mlf., “Şeyh Mecdüddin İshak’ın Selçuklu İdaresiyle İlişkileri”, I. 
Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri (20-21 Mayıs 2008), Konya 2010, s. 203-211; a.mlf. 
– Sara Nur Yıldız, “In the Proximity of Sultans: Majd al-Din Ishāq, Ibn ‘Arabī and the Seljuk Court”, The 
Seljuks of Anatolia, Court and Society in the Medieval Middle East (ed. A. C. S. Peacock – Sara Nur Yıldız), 
London-New York 2013, s. 173-206; Fr. Taeschner, “İslâm Ortaçağında Futuvva (Fütüvvet Teşkilâtı)” (trc. 
Fikret Işıltan), İFM, XV/1-4 (1953-54), s. 13-14, 18, 25; Mehmet Ali Hacıgökmen, “Türkiye Selçukluları 
Şehzade ve Sultanlar Muallimi Mecdüddin İshak”, TTK Belleten, LXXVI/276 (2012), s. 421-432; Ekrem De-
mirli, “Sadreddin Konevî”, DİA, XXXV, 420-421. 

Ahilik Ansiklopedisi’ndeki maddenin bibliyografyası: 
İbn Bibi, El-Evâmirü’l- Alaiyye f’l-Umuri’l-Alaiyye (Selçuk-nâme), (çev. M. Öztürk), I, Ankara 1996, s. 

45, 56-76, 111-113, 127, 135, 140, 175, 176-177, 249-253; İbn Arabî, Futühatü’l-Mekkiye, IV, (yay. O. Yahya-
İ. Medkur), b.y. 1972, s. 460, 547, 604; Ebu’l Ferec, Tarih, (çev. Ö. R. Doğrul), Ankara 1950, s. 424, 463; 
Sühreverdî, Avârifu’lMaârif / Tasavvufun Esasları, II, (çev. H. Kamil Yılmaz-İrfan Gündüz), İstanbul 1990, 
s. XVII-XVIII; Aksarayî, Musameretu’l-Ahbar, (çev. M. Öztürk), Ankara 2000, s. 265-270; Anonim, Selçuk-
name, (çev. F. Nafz Uzluk), Ankara, 1952, s. 25; İbnü’l-Esir, el-Kamil f’tTarih, XI-XII, (çev. A. Ağırakça-A. 
Özaydın), İstanbul 1987, s. 330-341, 401; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1999, s. 
237, 238, 276, 288, 298, 293, 330; Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya 1997, 
s. 24-25, 27, 28-29; Salim Koca, Sultan I. İzzeddin Keykavus, Ankara 1997, s. 19, 20, 22, 23, 64, 65, 97, 98; 
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Haşim Şahin, “Şeyh Mecdüddin İshak’ın Selçuklu İdaresiyle İlişkileri”, Uluslararası Sadreddin Konevî Bildi-
rileri (20-21 Mayıs 2008), Konya 2010, s. 203-211; M. Ali Hacıgökmen, “Türkiye Selçukluları Şehzade ve 
Sultanlar Muallimi Mecdüddin İshak”, Belleten, LXXVI/276 (2012), s. 421-432; M. Erol Kılıç, “İbnü’l-
Arabî”, DİA, XX, İstanbul 1999, s. 493, 512-513. 

  
İbnü’l-‘Arabî, Muhâdaratü’l-Ebrâr, Yusufağa Ktp., nr. 546, vr. 145a-145b. 

  
Aksarâyî, Müsâmeretü’l-Ahbâr ve Müsâyeretü’l-Ahyâr, s. 90 (Sağda). 
Aksarâyî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3143, vr. 50b. 

 
Aksarayî, Müsameret-al-ahyar: Selçukî Devletleri, çev. M. Nuri Gencosman, Ankara 1943, s. 174 (Sağda). 

 
Aksarâyî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, TTK Yay., Ankara 2000, s. 68. 

*** 
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Mecdüddîn İshak ve oğlu Konevî Mâlikî mezhebindendir 
Bayram, Konevî’nin babasını Endülüs’ten Anadolu’ya göçmüş ve dolayısıyla Mağrip kökenli gös-

termekle kalmaz aynı zamanda onun Malikî mezhebinde olduğunu iddia eder. Konevî’yi ise bazen 
Şâfiî bazen Mâlikî mezhebinde gösterir. Konevî’yi kastederek şöyle der: “Ölümünden kısa bir zaman 
önce kaleme aldığı “Vasiyetname” sinden “Selefi” bir çizgiye geldiği açıkça görülmektedir. Mensup 
olduğu ailenin Mağripli olması itibariyle Malikî mezhepli idi.”148 “Sadru’d-din-i Konevî ve etrafın-
daki pek çok talebesi genel olarak Eş’arî ve Şafiî mezhebinde idiler. Ancak S. Konevî gençliğinde 
Mâlikî mezhebinden olan hocalardan ders almıştı. Fakat Şafiî ve Eş’arî mezhebini tercih etmiştir. 
ömrünün sonunda Malikîler gibi Selefiliğe meyl ettiği görülmektedir.”149 

Hâlbuki Bayram, “… ve daha birçok meşayıh ve ulemadan bahseden tabakat, tezkire ve menakıb-
nâme türündeki eserlerde Sadru’d-din Konevî’nin bahsi geçmektedir. Keza pek çok Osmanlı tarihçi-
leri ve mutasavvıfları da eserlerinde Sadru’d-din Konevî’den bahsetmeyi ihmal etmemişlerdir. Arap 
tabakat yazarları ve tarihçilerinin birçoğu da eserlerinde Sadru’d-din Konevî’ye yer vermişler-
dir.”150 demekte ve bu cümlenin öncesinde ve sonrasında birçok kaynağın ismini yazarlarıyla zikret-
mektedir. Onun zikrettiği kaynaklarda ve dahi zikretmediği diğer kaynaklarda Konevî’nin mensup 
olduğu fıkıh mezhebine bir şekilde işaret edenlerin onu Mâlikî diye anmayıp Şâfiî diye andıklarının 
ya farkında değildir, ya da onların sözüne itibar etmemektedir. Mesela Konevî’nin ölüm tarihini be-
lirlerken Fîrûzâbâdî’den naklen sunduğu bilgide “el-Kûnevî eş-Şâfi‘î” diye anılmasına, Sübkî’nin 
Tabakâtü’ş-Şâfi‘iyyeti’l-Kübrâ eserinde Konevî’ye kısa da olsa bir yer ayrılmasına, sûfî tabakatı ya-
zan Münâvî’nin el-Kevâkibü’d-Dürriyye’sinde “Şâfiiyyü’l-mezheb idi” denilmesine rağmen Ko-
nevî’nin hem Mâlikî olduğunu hem de Şâfiî olduğunu söyleyebilmesi ilginçtir. Bayram’ın bu tespit-
leri olmasaydı, gençliğinde Mâlikî, daha sonra Şâfiî, ömrünün sonunda tekrar Mâlikî olan bir Ko-
nevî’nin varlığından, üstelik Mâlikîlerin Selefî çizgiyi takip ettiğinden haberimiz olmayacaktı.  

Konevî’nin mezhebi konusunda Bayram’ın bu denli bariz hatalar sergilemesinin nedenleri tahmi-
nimizce şunlar olmalıdır: Birincisi: Bayram’ın yanlış iddiasına göre Konevî’nin ailesi yani babası ve 
dedesi -Endülüslü anlamında- Mağriplidir, Mağripli olanların büyük çoğunluğu da Mâlikî olduklarına 
göre Konevî de çocukluktan itibaren gençlik dönemi de dahil Mâlikî olmalıdır. İkincisi: Bayram’ın 
kısmen doğru iddiasına göre Konevî, gençliğinde Mâlikî hocalardan ders almıştır. Aldığı ders hangi 
ilim dalına ait olursa olsun hiç önemli değil, Mâlikî hocalardan ders aldığına göre Konevî Mâlikî’dir. 
Üçüncüsü: Bayram’ın yanlış iddiasına göre Konevî’nin okuduğu ve ismini birazdan açıklayacağımız 
bir kitap Mâlikî mezhebine dair bir kitaptır. Genç yaşta bu mezhebe ait bir kitap okuduğuna göre 
Konevî en azından gençliğinde Mâlikî olmalıdır. 

İlk nedende zikredilen iddianın geçersizliğini yukarıda göstermiştik. 
İkinci nedende zikredilen iddianın yine yukarıda şu şekilde naklini yapmıştık: 
“Sadru’d-din Konevî’nin kitapları arasında “Ahkâmu’l-kubra fi’l-hadis” adlı Hadis’e dair bir 

kitap bulunmaktadır. Bu kitabın kapak sahifesindeki kıraat kaydında Mecdü’d-din İshak’ın oğlu 
Sadru’d-din Muhammed’in adı ile birlikte Burhanu’d-din Ebu Tahir İsmail b. Muhammed b. Yusuf 
b. Ali el-Ensarî el-Endülüsî’nin adı da geçmektedir. Sadru’d-din-i Konevî bu zatı hocaları arasında 
birkaç defa anmaktadır. Bir defasında da onu “Ammi” diyerek anmakta ve kendisinin Kur’an-ı 
Kerim hocası olduğunu ifade etmektedir (Bkz. Sadru’d-din Konevî’nin notları, Konya Yusufağa Ktp. Nr. 8750 
[7850?], yp. 345b. Ahkamü’l-Kübra fi’l-Hadis, Konya Yusufağa Ktp. Nr. 5059, yp. 1a).”151 “Konevî, notlardan bi-
rinde kendisine Kur’an-ı Kerim’i okutan zatın Burhanu’d-din Ebu Tahir İsmail b. Muhammed b. 
Yusuf b. Ali el-Ensarî el-Endülüsî olduğunu yazmıştır (Konevî’nin not defteri, Konya Yusufağa Ktp. Nr. 8750 
[7850?], yp. 345b, Bkz. Levha, I). Bir başka notta bu zat için ammi (Amucam) tabirini kullanmaktadır. 

                                                 
148 Bayram, Selçuklular Zamanında Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 82. 
149 Bayram, Selçuklular Zamanında Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 102. 
150 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 23. 
151 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 39. 
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Zaten ecdadının adlarından da bu ilişki ortaya çıkmaktadır. Bu duruma göre Konevî’nin ilk hocası 
amucası olan bu Burhanu’d-din İsmail b. Muhammeddir. Konevî daha sonraki yıllarda ondan ha-
dise dair kitaplar da okuyacaktır.”152 

Sonra, naklettiğimiz iddiadaki Bayram’ın tarihsel yanlışlarını, yanlış okuma ve de araya kelime 
sokuşturmalarını (şahıs isminde “b. Ali” eklemesi, “bi-hakkı” kelimesini “‘ammî” diye okumasını 
vs.) göstermiştik. Tashih edilmiş haliyle Konevî’nin Kur’ân-ı Kerîm hocasının ve aynı zamanda ha-
dise dair kitaplar okuduğu hocasının Burhânüddîn Ebû Tâhir İsmail b. Muhammed b. Yusuf b. Ab-
dullah el-Ensârî el-Endelüsî el-Übbezî el-Mağribî (ö. 656/1258) olduğunu, bu zatın kıraatıyla el-
Ahkâmü’l-Kübrâ adlı eserin çeşitli ciltlerini Konevî’nin dinlediğini, bu işlemin nerede, ne zaman 
gerçekleştiğini semâ kayıtlarından göstermiştik. Bu eserin semâını yaptıran kişi, müellifi İbnü’l-
Harrât diye meşhur hadis hafızı Ebû Muhammed Abdülhak b. Abdurrahman el-Ezdî el-İşbîlî el-En-
delüsî’den (ö. 581/1185) bu eseri dinleyen Kemâlüddîn Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. el-Hasen 
el-İskenderânî el-Kafsî idi ve el-Ahkâmü’l-Kübrâ’nın semâ kayıtlarının altına “sahihtir/doğrudur” 
ibaresiyle kendi adını yazarak tasdik eden bu kişiydi. İsmi geçen bu üç zat da Mâlikî mezhebinden 
olmakla beraber, Burhânüddîn Ebû Tâhir el-Übbezî, Konevî’ye Kur’ân dersi verdiğine göre mezheple 
ilgili bir durum söz konusu değildir, keza aynı şahıs ve Kemâlüddîn el-İskenderânî el-Ahkâmü’l-
Kübrâ’nın semâ ve kıraat meclisinde Konevî’ye eşlik etmekteler fakat okunan, dinlenen eser Mâlikî 
fıkıh mezhebine göre dini hükümleri hadisler bağlamında anlatan, açıklayan bir eser değildir; konu-
ları ve başlıkları itibariyle sadece fıkıh ile sınırlı olmayıp inançtan ibadete, ahlâktan kıyamete varın-
cayadek çok çeşitli konularla ilgili hadisleri bir mezhep kaygısı ve sınırlaması olmaksızın bir araya 
getirir, her mezhepten kişiler ilgili hadisleri o eserde bulurlar. Dolayısıyla Abdülhak el-Ezdî’nin Ko-
nevî tarafından dinlenen el-Ahkâmü’l-Kübrâ, Mâlikî mezhebine dair veya ait bir eser değildir. 
Abdülhak el-Ezdî’nin el-Ahkâmü’l-Vüstâ’sı ve el-Ahkâmü’s-Suğrâ’sı da aynı mahiyettedir. Sonuçta 
Konevî’nin ders aldığı Mâlikî hocalar varsa da, onlardan aldığı derslerin, okuduğu, dinlediği eserlerin 
Mâlikî mezhebiyle alakası yoktur. Bayram da Ezdî’nin eserini “Ahkâmu’l-kubra fi’l-hadis adlı Ha-
dis’e dair bir kitap” diye gayet doğru şekilde nitelemiş ve Mâlikîlikle ilgisine işaret etmemiş iken…  

Üçüncüsü: Aynı çalışmasında, adını zikretmeksizin aynı eseri Mâlikî mezhebine dair bir eser ola-
rak nitelemektedir: “…Gene bu mahallede bir Hanikah (Hanikah-i Ahmedek) da vardı. Bu hanikahın 
kitaplarından günümüze gelen bir kitapta [kitap da] bulunmaktadır. Bu kitab’ın Malikî Mezhebi’ne 
dair olması da calib-i dikkattir (Konya Yusufağa Ktp. nr. 4679. Bu kitabi Konya’da maliye nazırı olan Celâlü’d-
din Mahmud 670 (1272)’de vakfetmiştir).”153  

Yusufağa Ktp., nr. 4679’a baktığımızda Abdülhak el-Ezdî’nin el-Ahkâmü’l-Kübrâ’sı karşımıza 
çıkıyor! 

  
Abdülhak el-Ezdî, el-Ahkâmü’l-Kübrâ fi’l-Hadîs, Konya Yusufağa Ktp., nr. 4679, vr. 1a. 

                                                 
152 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 41. 
153 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 33. 
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Aslında üç mücelledden ibaret olan bu eserin bir diğer mücelledinin zahriyesinde de Celâlüddîn 
Mahmud154 adına vakıf kaydı yer almaktadır. Celâlüddîn Ebu’s-Senâ Mahmud’un vakıf kaydı Ab-
dülhak el-Ezdî’nin bir diğer eserinin (Kübrâ, Vüstâ ve Suğrâ’sı var dediğimiz eserin) Muhtasaru’l-
Ahkâmi’ş-Şer‘iyye diye de anılan el-Ahkâmü’(ş-Şer‘iyyeti’)s-Suğrâ’sının zahriyesinde de vardır.  

 
Abdülhak el-Ezdî, el-Ahkâmü’l-Kübrâ fi’l-Hadîs, Konya Yusufağa Ktp., nr. 4680, vr. 1a. 

  
Abdülhak el-Ezdî, Muhtasaru’l-Ahkâmi’ş-Şer‘iyye, Konya Yusufağa Ktp., nr. 5487/1, vr. 1a. 

Celâlüddîn el-Müstevfî’nin ismi Konevî’nin okuttuğu ve Şâfiî mezhepli İbnü’l-Esîr’in Câmi‘u’l-
Usûl adlı eserin bir cildinin zahriyesindeki semâ kaydında da yer almaktadır ve bu eser de Abdülhak 
el-Ezdî’nin eseri gibi bir eserdir. 

 
İbnü’l-Esîr, Câmi‘u’l-Usûl, Konya Yusufağa Ktp., nr. 5045, vr. 1a. 

*** 
 

                                                 
154 Vakıf kaydında es-sadru’l-ecellü’l-kebîr Celâlüddîn Ebu’s-Senâ Mahmud b. Emîri’l-Hâc sâhibü dîvâni’l-istîfâ bi-

memâliki’r-Rûm diye anılan devlet adamı, müstevfîlik göreviyle tanınan Celâlüddîn-i Müstevfî’dir (674/1275’te sağ). 
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İbnü’l-‘Arabî birçok eserini Malatya’da telif etti 
Kaynak: İbnü’l-‘Arabî, Hilyetü’l-Ebdâl 
Bayram’ın yazma eserlere atıf yaparak güven telkin eden bilgilendirmelerinden birisi: 
“Muhyi’d-din İbnü’l-Arabî, bir çok eserlerini Malatya’da telif etmiştir (Mesela bkz. Konya Yusufağa 

ktb. Nr. 4688 ]dizgi hatası olsa gerek, doğrusu 4868 olmalı[, yp. 43a, 104b).”155 ve “İbnü’l-Arabî, kendi el yazısı 
ile “Hilyetü’l-ebdâl” adlı risalesinin sonuna bu eserini 9 R. Evvel 602 (14 Ekim 1205) de Malatya’da 
tamamladığını kaydetmiştir (Konya Yusufağa Ktp., nr. 4868, yp. 43a).”156 diyen Bayram’ın ilk cümledeki 
iddiası tarihi gerçeklerle uyuşmamaktadır. İkinci cümledeki iddiası ise, adı geçen eserin Malatya’da 
telifinin mi, istinsahının mı tamamlandığının Bayram tarafından fark edilmediğini göstermektedir.  

Her hâlükârda Bayram’ın bilimsel ciddiyet gereği ilk cümlesini (“Muhyi’d-din İbnü’l-Arabî, bir 
çok eserlerini Malatya’da telif etmiştir”) sadece tek 
atıfla değil, Malatya’da telif edilen eser isimlerini su-
narak, hiç olmazsa birkaç tanesini adıyla anarak yap-
ması gerekirdi. Bildiğimiz kadarıyla günümüze yüz-
lerce eseri ulaşan İbnü’l-‘Arabî’nin Malatya’da telif 
ettiği eser bir tanedir: 10 Safer 615/8 Mayıs 1218’de 
ufak bir risâle olarak yazdığı Istılâhâtü’s-Sûfiyye.157  

 

Malatya’da istinsah ettiği veya orada okuttuğu yahut başkası tarafından orada istinsah edilen eser-
ler (Tercümânü’l-Eşvâk, Tâcü’t-Terâcim, Rûhu’l-Kuds, Hilyetü’l-Ebdâl, Kitâbü’l-Ezel vb.) ise daha 
önce telif ettiği eserlerdir, Malatya’da telif ettiği eserler değildir.  

Bayram’ın İbnü’l-Arabî’nin kendi el yazı-
sıyla yazıldığını düşündüğü, kanaatimizce 
mağribi yazı stili İbnü’l-‘Arabî’ninkine ben-
zeyen bir başkası tarafından istinsah edilmiş 
olan Yusufağa mecmuasından örnekler vere-
rek, hangi yanlışı yaptığını gösterelim. Önce 
bu mecmuanın içerisinde hangi eserler oldu-
ğunu belirten ve 20. yy.da yazılmış olan zah-
riye kaydına bakalım (orijinal yazma nüsha-
dan değil, mikrofilmden dijital görüntü kaydı 
alındığı için siyah beyaz ve bazı yerleri çok 
net olmasa da dikkatle bakıldığında okunabi-
lecek durumdadır). Bu kayıtta Hilyetü’l-Eb-
dâl isimli eserin sayfa 74-83 arasında yer al-
dığı belirtiliyor. Kültür Bakanlığının kendi 
sitesinden (http://www.yazmalar.gov.tr) in-
dirdiğimiz nüshanın bu dijital kayıtları, zah-
riyede belirtilen diğer eserleri içermekle be-

raber, nüshanın ya mikrofilme, ya da mikrofilmden dijital ortama aktarımı sırasında gerçekleşen bir 
hatadan olsa gerek Hilyetü’l-Ebdâl’ın bulunduğu görüntülere ulaşamadık, s. 73’ten s. 85’e atlan-
makta, aradaki görüntüler bulunmamaktadır (Kütüphanede yaşanan meşhur hırsızlık olayında çalınan 
nüshalardan biri olan bu mecmuanın sadece mikrofilminden edinilen dijital kopyası vardır). Dolayı-
sıyla Hilyetü’l-Ebdâl’ın sonundaki kayıda erişemedik. 

                                                 
155 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 38. 
156 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 42-43. 
157 Muhammed Ali Hâc Yûsuf, Şemsü’l-Mağrib, s. 339-340. 
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Eserin bu nüshasının sonunda bulunan kayda erişemediğimiz için Veliyyüddin Efendi Kütüpha-
nesi’ndeki nüshasının sonunda bulunan ve müstensih tarafından İbnü’l-‘Arabî’nin hattından nakledi-
len kaydı -Yusufağa nüshasıyla aynılık veya yakınlık göstereceği düşüncesiyle-  kontrol ediyoruz. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhyiddîn, Hilyetü’l-Ebdâl, Beyazıt/Veliyyüddin Efendi Ktp., nr. 51/19, vr. 136a. 

Eserin sonunda İbnü’l-‘Arabî’den nakledilen kayıt bu kürrâsenin 9 Rebiulevvel 602/24 Ekim 
1205 tarihinde Malatya’da tamamlandığını belirtmektedir fakat bu tamamlanma işleminin eser teli-
fine mi, yoksa istinsahına mı ait olduğuna işaret etmemektedir. Bu yüzden “İbnü’l-Arabî, kendi el 
yazısı ile “Hilyetü’l-ebdâl” adlı risalesinin sonuna bu eserini 9 R. Evvel 602 (14 Ekim 1205) de 
Malatya’da tamamladığını kaydetmiştir” ifadesi yanıltıcı ve yanlıştır. Bu tarih eserin telif tarihi değil, 
ancak istinsah tarihi olabilir. Telifinden sonra eserin İbnü’l-‘Arabî tarafından yeniden yazılma, dü-
zenleme ve değişikliğe tabi tutulmadığını da belirtmeliyiz. Fakat vahim olan şudur ki, eserin girişi ya 
Bayram tarafından okunmamıştır ya da -düşük bir ihtimalle- eserin girişi Yusufağa nüshasında yok-
tur. Lâkin eserin sadece ülkemizde yüze yakın yazma nüshası ve baskıları vardır. Bu eser 599/1196 
tarihinde bir gece vaktinde veya bir/birkaç saat içinde yazılmıştır.  

 
İbnü’l-‘Arabî, Hilyetü’l-Ebdâl, Beyazıt/Veliyyüddin Efendi Ktp., nr. 51/19, vr. 132b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Hilyetü’l-Ebdâl, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 53/6, vr. 176b. 

Eserin girişinde bizi şu an için ilgilendiren ifadeler, İbnü’l-‘Arabî’nin 12 Cemaziyelevvel 599/27 
Ocak 1203 Pazartesi gecesi Hilyetü’l-Ebdâl adlı eseri bir kürrâse halinde telif ettiğidir. Eser metni 
hacim olarak gerçekten de bir kürrâse yani İbnü’l-‘Arabî hattıyla her sayfada on beş veya on yedi 
satır olmak üzere on varaklık ufak ve neredeyse bir çırpıda yazılmış bir eserdir. Bayram isteseydi bir 
çırpıda bu ufak eseri okurdu, okuması da gerekirdi. Okusaydı eserin istinsahını ifade eden kaydı telif 
tarihi olarak, Malatya’yı da telif yeri olarak sunmazdı. 

Ayrıca İbnü’l-‘Arabî el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’de de Hilyetü’l-Ebdâl adlı eserini “cüz” diye niteler 
ve Taif’te iken telif ettiğini belirtir.158  

                                                 
158 İbnü’l-‘Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Ali, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, c. 2, s. 182. 
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İbnü’l-‘Arabî, Muhyiddîn, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2501, vr. 209a. 

İbnü’l-‘Arabî Hilyetü’l-Ebdâl adlı eserinin sonunda onu hacim olarak ufak bir eser olduğuna işa-
retle “kürrâse” diye nitelediği gibi, kendi eserlerini listelediği el-Fihrist’te de bu eserin “kısa sürede 
yazılan” (kitâbü sâ‘atin) bir eser olduğunu belirtir ve Taif’te yazdığını kaydeder. 

 
İbnü’l-‘Arabî, Muhyiddîn, Fihrisü’l-Kütüb, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 1296/1, vr. 2b (Sağda). 

İbnü’l-‘Arabî, Fihrisü’l-Kütübi’l-Musannefe, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 2119/3, vr. 14b 

 
 

el-Bağdâdî, Ali b. İbrahim, ed-Dürru’s-Semîn, 
Melik Abdülaziz Ktp., nr. 3635, vr. 11a. 

Şimdi, Yusufağa’da bulunan mecmuada Bayram’ın atıfta bulunduğu fakat ismini vermediği diğer 
eserin (Kitâbü’l-Ezel) sonundaki bir diğer kayıda bakalım: 

 
İbnü’l-‘Arabî, Kitâbü’l-Ezel, Yusufağa Ktp., nr. 4868/9, s. 207 (vr. 104b). 

Bu kayıtta, adı geçen eserin Malatya’da -telif edildiği değil- kopyalandığı, sağ hâmişte ise (asıl 
alınan nüsha ile) mukabele edildiği belirtilmiştir. Aynı mecmuada yer alan Tâcü’t-Terâcim de Ma-
latya’da kopyalanmış olup hâmişine mukabele notu düşülmüştür. 

 
İbnü’l-Arabî, Tâcü’t-Terâcim, Yusufağa Ktp., nr. 4868/5, s. 145 (vr. 73a). 

*** 
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İbnü’l-‘Arabî’nin Konevî için yazdığı kıraat icazesi 
Kaynak: Konevî’nin notları 
Bayram, İbnü’l-‘Arabî’nin Konevî için yazdığı bir icazeyi, görselini de sunup şöyle çevirmiştir:  
“Ben Muhammed b. Ali b. Muhammed İbnü’l-Arabî et-Taî diyorum. Bu benim yazımdır. Benim Muhlis arkadaşım 

merhum Mecdü’d-din İshak b. Muhammed’in temiz ve mübarek oğlu Sadru’d-din Muhammed el-Konevî şu eserlerimi 
benden okudu: yirmi cild olan el-Futuhatu’l-mekkiye ve Mevakiu’n-nucum ve et-Tedbiratü’l-ilâhiyye ve et-Tenezzülatü’l-
mavsıliyye ve Kitabü’l-Müvakkit ve Divân ve ez-Zehairü’l-ağlak ve Şerhu Tercümani’l-işrak 

Alt sol köşede Konevî bir not yazmış: Anılan tarih başka bir yerde Şeyhin kendi yazısı ile kaydedilmiştir. Bu tarih 627 
yılının C. Ula (Şubat-Mart 1230) sıdır. Tarihin detayları her bölümün sonunda kayıtlıdır.”159 

   
Yusufağa Ktp., nr. 5624 (7838), s. 673 (346b). 

İbnü’l-‘Arabî’nin “benden okudu” diye çevrilen ifadesini açıklayan ve metinde yer alan “kırâ’eten 
minhu ‘aleynâ” ifadesi çeviriye yansıtılmamıştır. Bu ifade adı belirtilecek olan kitapların Konevî ta-
rafından İbnü’l-‘Arabî’ye okunduğunu yani İbnü’l-‘Arabî’nin kıraatıyla olmadığını belirtmektedir. 

Adı zikredilen kitaplar arasında Bayram’ın Kitabü’l-Müvakkit diye okuduğu ismin doğrusu 
Kitâbü’l-Ma‘rife’dir. İbnü’l-Arabî, genelde mağribî hat kullanır ve bunun gereği, alta tek nokta ko-
yarak fe, üste tek nokta koyarak kaf harfini yazar. Nitekim metinde yer alan “el-Kûnevî”, “Mevâkı‘” 
ve “el-Eşvâk” kelimelerindeki kaf harfleri üzerlerinde tek nokta taşımaktadır. Sol alttaki yazı Konevî 
hattı olduğundan oradaki “sifr” kelimesindeki fe harfinin noktası üsttedir. 

Bayram’ın ez-Zehairü’l-ağlak ve Şerhu Tercümani’l-işrak diye yanlış okuduğu ve iki ayrı eser adı 
kaydedilmiş gibi gösterilen ifadelerin doğrusu ez-Zehâir ve’l-Ağlâk fî Şerhi Tercümâni’l-Eşvâk ol-
malıdır. Bu isim tek eserin ismidir; İbnü’l-‘Arabî’nin daha önce yazdığı Tercümânü’l-Eşvâk adlı man-
zum eserinin yine kendisi tarafından yapılan şerhinin adıdır. Eşvâk kelimesini İşrâk diye okuyan Bay-
ram’ın İbnü’l-‘Arabî’nin eserlerini en azından ismen kontrol etmesi gerekirdi. 

Sol altta Konevî’nin notundaki ilk cümleyi “Anılan tarih başka bir yerde Şeyhin kendi yazısı ile 
kaydedilmiştir. Bu tarih 627 yılının C. Ula (Şubat-Mart 1230) sıdır.” diye çevirmek hatalıdır. Doğru 
çeviri şöyle olmalıdır: “Târih başka bir yerde yine Şeyh’in hattıyla -Allah ondan ve anne babasından 
razı olsun- zikredilmiştir, bu da 629 yılı Cemaziyelevvelinde (1232 yılının Şubat-Mart ayında)dır.” 
Anlaşılacağı üzere, yıl yanlış okunmuş ve dokuz anlamına gelen “tis‘” kelimesinin başındaki “te” 
harfinin -hemen bitişiğindeki diğer iki dişten daha uzun boylu olan- dişi dikkate alınmamıştır. 

Yusufağa Ktp., nr. 5624’te Konevî hattıyla bulunan bu notları inceleyen ve İngilizceye çeviren 
Elmore da yukarıdaki kaydı ve sol altına düşülen notu bizim okuduğumuz gibi okumuştur. 

 
Elmore, Gerald, “Sadr al-Din al-Qunawi’s Personal Study-List of Books by Ibn al-Arabi”, 

Journal of Near Eastern Studies, c. 56, nr. 3, Haziran 1997, s. 166. 

                                                 
159 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 63 (Görsel: Levha II). 
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Elmore, “Sadr al-Din al-Qunawi’s Personal Study-List…”, s. 169. 

Ayrıca bu icazede el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye 
“yirmi mücelled içinde” diye vasfedilmiştir ki, 
eserin ilk yazımındaki durumuna yani yirmi cilt-
lik oluşuna işaret etmektedir. Bu ilk yazımın ta-
mamlanması Safer 629/Aralık 1231’dedir yani 
bu icazenin yazımından dört ay öncedir. 

el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’nin müellif tarafından 24 Rebiulevvel 636/4 Kasım 1238 tarihinde Dı-
maşk’ta tamamlanan ikinci yazımı beş yüz altmış bâb altında otuz yedi sifr (mücelled) halindedir. 
İlk yazımına ait İbnü’l-‘Arabî’nin kendi hattıyla olan semâ/kıraat kaydı şimdi üzerinde durduğumuz 
kaydın bulunduğu varaktan üç varak sonrasında (349a) şu şekilde yer almaktadır: 

 
وكذلك قرأ أيضا علي  الفتوحات المكية من أولها إلى آخرها في النسخة التي بخط يدي، وهي عشرون مجلدا. فليرو ذلك كله عني، صدر 

 ن إسحق المذكور. وكتب ابن العربي بخطه في جمادى األولى لتسع وعشرين وستمائةالدين محمد ب

 

 
Elmore, “Sadr al-Din al-Qunawi’s Personal Study-List…”, s. 175-176. 

Bu kayıtların doğru şekilde okunup istinsah edildiği diğer kopyalarda da aynı ifadeler vardır. 

 
İcâze mine’ş-Şeyhi’l-Ekber Muhyiddîn ibn el-‘Arabî li’ş-Şeyh Sadreddîn el-Kûnevî, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yazma Eser Ktp., nr. 2445/4, vr. 38a. 
 

Bayram, yine İbnü’l-‘Arabî’nin Konevî’ye verdiği bir icazeyi görselini de sunarak şu şekilde çe-
virmiştir: “Mubarek, Muhsin, necip, temiz oğul 
Sadru’d-din Muhammed b. İshak b. Muhammed 
b. Yusuf el-Konevî çeşitli bilim dallarına ait mü-
ellefatımı benden okudu. Bu yazıyı ben Muham-
med b. Ali b. Muhammed İbnü’l-Arabî et-Taî el-
Hatemî kendi elimle Safer 627 (Şubat-Mart 1230) 
tarihinde yazdım.”160  

Bayram yukarıda görseli sunulan metinde üzeri çizili kelimeleri atladığı için “Konevî çeşitli bilim 
dallarına ait müellefatımı benden okudu.” diye yanlış bir cümle kurmuştur. Üzeri çizili kelimeler 
eklendiğinde çeviri şu şekilde olmalıdır: “Konevî, çeşitli bilim dallarındaki teliflerimizin ve tasnifle-
rimizin isimlerini içeren el-Fihrist’i bana okudu.” (Nitekim icaze kaydının bulunduğu bu sayfanın 
ardındaki sayfada İbnü’l-‘Arabî’nin 248 adet eser ismini içeren el-Fihrist adlı risâlesi başlamaktadır.) 

*** 

                                                 
160 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 64. 
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Konevî’nin hocalarından Ebû Tâhir es-Silefî ve Abdülmün‘im el-Mısrî 
Kaynak: Konevî’nin notları 
“Konevî, babasının ölümünden sonra gelen 5-6 senede hep Malatya’da idi. Bu sırada, Fıkıh, Ha-

dis, Tefsir ve Kelam ilimlerine dair bazı eserleri yetkili üstadlardan okumaktaydı. Bu hocaları ara-
sında Ebu’l-Hasan Ali el-İskenderanî, Ebu Tahir Ahmed b. Muhammed es-silefi el-İsfehani, 
Abdu’l-Mun’im el-Mısri, Cemalü’d-din el-Vâsıtî, Şeyh İzzü’d-din Ebu’l-Kasım el-Hammuî ve Mu-
hammed b. Ebi Bekr et-Tebrizi gibi Şemsü’d-din Yusif b. Halil el-Ademî ed-Dimaşkî tanınmış bil-
ginler bulunmaktadır (Konevî’nin Not Defteri, Yusufağa Ktp. Nr. 7850, yp. 345b. Bkz. Burada Levha III.).”161 

Atıf yapılan sayfa (345b) görseli içinde son üç 
ismi bulamadık. Konevî’nin notlarını içeren diğer 
varaklarda, Konevî’nin isminin geçtiği başka yaz-
malardaki semâ ve kıraat yahut icaze kayıtlarında bu 
üç isim geçiyor olabilir. Nitekim Konevî’nin notla-
rında Şemsüddîn Yusuf b. Halil (b. Karaca) el-

Edemî’den (555-648/1160-1250) çeşitli kitaplar dinlediğine dair bir kayıt vardır. 
Muhammed b. Ebû Bekir et-Tebrîzî’ye gelince, Konya Yusufağa Ktp.’nden çalınan eserlerden 

birinde; Kitâbü Esmâi Ricâli’l-Hadîs adıyla kayıtlı Meşyaha’da (nr. 4692, vr. 33a) tam adı -Konevî 
ile birlikte- şu şekilde geçmektedir: Mecdüddîn Ebû Bekir b. Bündâr b. Zengî et-Tebrîzî. 

  
Şeşen, Ramazan, “Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Bâzı Mühim Yazmalar”, 

İstanbul Ün. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 23, Mart 1969, s. 105. 

Bu semâ kaydından Konevî ile Mecdüddîn et-
Tebrîzî’nin semâdaş olduklarını anlıyoruz. Ayrıca okuyan 
Konevî, dinleyen Tebrîzî olmak üzere el-Fütûhâtü’l-Mek-
kiyye’nin on iki semâ kaydında ve Esrâru’l-Halve adlı ese-
rin semâ kaydında Konevî Tebrîzî’yi “kardeş” (el-ehu’l-
‘azîz, el-ehu’l-lebîb) diye anmaktadır. Bu kayıtlar ve kayıt-
larda yer alan “kardeş” ifadesi Konevî’nin bu kişiden eser 
okuduğunu, dinlediğini yani onun öğrencisi olduğunu değil 
tam aksine bu kişinin Konevî’den eser okuduğunu, dinledi-
ğini, onun öğrencisi olduğunu göstermektedir. 

 
İbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, tahkik: Osman Yahya, c. 12, s. 585. 

                                                 
161 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 43-44. 
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Bayram’ın Şeyh İzzüddîn Ebu’l-Kasım el-Hammûî diye zikrettiği kişi İbn Revâha İzzüddîn 
Ebu’l-Kasım (Abdullah b. Hüseyin b. Abdullah) el-Ensârî el-Hamevî (560-647/1165-1248) olsa ge-
rektir. Silefî’den çok hadis dinlemesiyle ünlü olan162 bu kişi Konevî’nin hocalarından olabilir.  

Ebû Tâhir Ahmed b. Muhammed es-Silefî el-İsfehânî ve Abdülmün‘im el-Mısrî isimleri ise Ko-
nevî’nin hocaları arasında gösterilemez. Zira bu iki isim için atıf yapılan sayfada (345b) Konevî’nin 
yazdığı not şöyledir: 

الشیخ الحافظ أبي  روايته عن بحقفي المواعظ واآلداب  أخبار الشهابالمذكور اسمه ونسبته  سمعت على كمال الدين... وكذلك 
روایته  بحق عبد المنعم المصريالشیخ  روايته عن بحقاإلصفهاني رضي هللا عنه  السلفيطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبرهیم 
 عن القاضي القضاعي رضي هللا عنه ...

Konevî’nin Ahbâru’ş-Şihâb adıyla andığı Ebû Abdullah Muhammed el-Kudâ‘î’ye ait Şihâbü’l-
Ahbâr (veya ondaki hadislerin senedleriyle birlikte derlendiği Müsnedü’ş-Şihâb) adlı eserin semâında 
rivayet zinciri Kudâ‘î’den Konevî’ye şu şekilde ulaşmaktadır: Kudâ‘î (ö. 454/1062), Abdülmün‘im 
el-Mısrî, Silefî (ö. 576/1180), Kemâlüddîn el-İskenderânî, Konevî.  

Anlaşılacağı üzere Konevî’nin doğumundan 33 yıl önce ölen Silefî’nin ve Silefî’nin hadis rivayet 
ettiği hocası Abdülmün‘im el-Mısrî’nin Konevî’nin ders aldığı, eser okuduğu hocaları arasında sayıl-
ması mümkün değildir. 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162 el-Askalânî, İbn Hacer Ahmed b. Ali, Lisânü’l-Mîzân, Dâru’l-Beşâir, Beyrut 1423/2002, c. 4, s. 459-460. 
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Konevî’nin kesin ölüm tarihi 
Kaynak: Zehebî, Târîhu’l-İslâm; Fîrûzâbâdî 
Bayram, Sadruddîn el-Konevî’nin kesin vefat tarihinin belirlenmesi konusunu detaylı şekilde ele 

alırken, bu konuda Fîrûzâbâdî’den nakledilen bir notu, onun kendi el yazısı sanmış ve aynı nota da-
yanarak el-Kâmûsü’l-Muhît yazarı Mecdüddîn (Muhammed b. Yakub eş-Şîrâzî el-Kâzerûnî) el-
Fîrûzâbâdî’nin (ö. 817/1415) Sadruddîn el-Konevî’nin kütüphanesinde bir müddet çalıştığı iddiasını 
ortaya atmıştır. 

“Meşhur dilci Fîrûzâbâdî’nin de Konya’ya gelip Konevî’nin kütüphanesinde bir müddet çalıştığı 
bir kayıttan anlaşılmaktadır (S. Konevî, İ’câzü’l-Beyân, Yusufağa Ktp. nr. 5025, yp.1a).”163 

Fîrûzâbâdî Konya’ya uğradığını bir eserinde belirtmektedir.164 Konevî’nin kurduğu kütüphanede 
çalışmış da olabilir fakat Bayram bu iddiayı İ‘câzü’l-Beyân’ın bir nüshasındaki (Yusufağa Ktp. nr. 
5025) zahriye kaydından, üstelik bu kaydın Fîrûzâbâdî’nin el yazısı olduğunu belirterek istihraç et-
mektedir. Bu nüshanın müstensihini ve istinsah tarihini de belirtmeyi ihmal etmeyen Bayram, nüsha-
nın unvan sayfasındaki mezkûr notun aslında müstensihin el yazısıyla olduğunu görmezden gelmek-
tedir. Önce Bayram’ın verdiği bilgileri aktaralım. 

“Sadru’d-din-i Konevî’nin “İcâzetü’l-beyân [doğrusu: İ‘câzü’l-Beyân] fî tefsiri ummi’l-Kur’an” 
adlı eserinin Konya Yusufağa Ktp. Nr. 5025’deki nüshasının 1a sahifesinde şöyle bir kayıt bulunmak-
tadır. 

هللا ... محمد ابن حسن وانشاء محمد ابن اسحق كتبه لنفسه  كتاب اعجاز البیان فى تفسیر ام القران للشیخ االمام .... صدر الدین:
یعقوب الشیرازى مجد الدین محمد ابن  عفى هللا عنهم رایت بخط عالمه التهمىمعتق ابن احمد ابن محمد ابن على  ابن على ابن

یوم االحد ستة  الشیخ محى الدین ابن العربى توفىزینت  صدر الدین محمد القنوى الشافعى صاحب كتاب القاموس المحیط ...
الدعاء صحاببظاهر قونیه وعند قبره  عشرة المحرم سنة ثالثة وسبعین وستة مائة ودفن بخانقاه  

Bu kaydı düşen Muhammed b. Hasan, “el-Kamusu’l-muhit” adlı eserin yazarı allame Mecdü’d-
din Muhammed el-Firuzabadi (817/1414) olup kendi el yazısıdır. Görüldüğü üzere bu kayıtda Al-
lame Firuzabadi, Sadru’d-din el-Konevî’nin 16 Muharrem 673 (22 Temmuz 1274) Pazar günü 
vefat ettiğini ve Konya’daki hanikâhına defn edilmiş olduğunun yazılı bulunduğunu gördüğünü 
not etmiş bulunmaktadır. Bu Muhammed b. Hasan bu eseri 862 (1457-58) yılı içinde kendisi için 
istinsah etmiştir (Konya Yusufağa Ktp. Nr. 5025, yp. 63a: 

  ان الفراغ في بعض شهور سنة اثنين وستينتم كتاب اعجاز البيان في تفسير ام القران ... وك
(وثمانمائة من هجرة على يد محمد ابن حسن غفر هللا ولوالديه  

Firuzabadî bu bilgi ve belgeyi nereden aldığı belirtilmemiştir. Fakat yukarıdaki bilgilerle bu tes-
bite bakıldığında Firuzabadî’nin bu bilgiyi sağlam bir yerden aldığı ve doğru olduğu rahatlıkla an-
laşılmakta güvenle kabul edilecek niteliktedir. Böylece Sadru’d-din Konevî’nin ölüm tarihi gün ve yıl 
olarak tespit edilmiş olmaktadır.”165 

Doğrusu yukarıdaki cümleleri anlamakta zorlandık. Zira Bayram, hem bu kaydı kendi el yazısıyla 
düşenin el-Kâmûsü’l-Muhît adlı eserin yazarı Mecdüddîn Muhammed el-Fîrûzâbâdî olduğunu belir-
tiyor hem de onun adını Muhammed b. Hasan olarak kaydediyor. Hâlbuki Fîrûzâbâdî’nin ismi Mu-
hammed b. Hasan değil Muhammed b. Yakub’dur. Bayram Fîrûzâbâdî’nin ölüm tarihini 817/1414 
olarak kaydettiği cümlenin ardından “Bu Muhammed b. Hasan bu eseri 862 (1457-58) yılı içinde 
kendisi için istinsah etmiştir.” diyor, hem aradaki 45 yıllık farkı hem de bu Muhammed b. Hasan’ın 
müstensih olduğunu fark etmiyor. Hâlbuki unvan sayfasındaki bu notu Arapça olarak aktarırken 
doğru bir şekilde Fîrûzâbâdî’nin adının Muhammed b. Yakub, müstensihin adının Muhammed b. 
Hasan olduğunu kaydetmişti.  
                                                 
163 Bayram, Selçuklular Zamanında Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 57. 
164 el-Fîrûzâbâdî, Mecdüddîn Muhammed b. Yakub, el-Mirkâtü’l-Vefiyye fî Tabakâti’l-Hanefiyye, Sül./Reisülküttab Ktp., 

nr. 671, vr. 63a. 
165 Bayram, Sadru’d-din-i Konevî, s. 94-95. 
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“… bu kayıtda Allame Firuzabadi, Sadru’d-din el-Konevî’nin 16 Muharrem 673 (22 Temmuz 
1274) Pazar günü vefat ettiğini ve Konya’daki hanikâhına defn edilmiş olduğunun yazılı bulun-
duğunu gördüğünü not etmiş bulunmaktadır.” cümlesini ise hiç anlayamadık desek yeridir. Bayram 
“bu kayıtda Allame Firuzabadi” diyerek notu düşen kişiyi Fîrûzâbâdî olarak sunuyor ve “… oldu-
ğunun yazılı bulunduğunu gördüğünü not etmiş” olan kişinin de o olduğunu belirtiyor. Doğrusu 
Fîrûzâbâdî’nin kendi hattından naklen bu notu düşen kişi, eserin müstensihidir. 

Önce adı geçen eserin unvan sayfasına, sonra oradaki mezkûr nota, ardından da eserin son sayfa-
sına ait görsellere bakıp kontrol edelim. 

 
İ‘câzü’l-Beyân, Yusufağa Ktp., nr. 5025, vr. 1a. 
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İ‘câzü’l-Beyân, Yusufağa Ktp., nr. 5025, vr. 1a (Sağda) 

(Müstensihin Fîrûzâbâdî’nin hattıyla yazılı bir metinden naklederek yazdığı sağ üst köşedeki not). 
İbnü’l-‘Arabî, Mevâkı’u’n-Nücûm, Yusufağa Ktp., nr. 5001, vr. 1a (Fîrûzâbâdî’nin el yazısı). 

 
İ‘câzü’l-Beyân, Yusufağa Ktp., nr. 5025, vr. 1a (Müstensihin bu nüshayı kendisi için istinsah ettiğini 

belirten sağ taraftaki not) ve vr. 63a (Müstensihin ferağ kaydının bulunduğu son sayfa). 

Bayram daha sonraki satırlarda Zehebî’nin Târîh’ul-İslâm’ına atıfla şöyle diyor: “Bu tespite uy-
gun olarak ünlü tarihçi Zehebî kendisine ulaşan bilgilere göre 68 yaşında ölmüş olduğunu yazmak-
tadır (Tarihu’l-islâm, nşr. Ö. Abdu’s-selâm Tedmurî, Beyrut 1420, s. 93).”166 

Hâlbuki Zehebî’nin yazdıkları “bu tespite” yani Fîrûzâbâdî’den nakledilen “Konevî’nin 16 Mu-
harrem 673 Pazar günü vefat ettiği” tespitine uygun değildir çünkü Zehebî bu bilgileri h. 672 vefeyâtı 
içerisinde sunmakta ve ay, gün vermemektedir. Ayrıca orada Zehebî, Konevî’nin “68 yaşında” değil 
“yaklaşık 63 yaşında” öldüğünü yazmaktadır. Bu rakam muhtemelen Bayram’ın eserindeki ba-
sım/dizgi hatasından kaynaklanmıştır. 

 
Zehebî, Târîh’ul-İslâm, c. 50, s. 83. 

  
Zehebî, Târîh’ul-İslâm, c. 50, s. 92-93. 

Devamında şöyle diyor Bayram: “Ancak bu konudaki sağlam bilgiye ulaşınca bu bilgiyi eserinin 
bir başka yerinde Kazeruni’den naklen not etmiş ve şöyle demiştir: Bana bildirildiğine göre 17 Mu-
harrem 673 (23 Temmuz 1274) tarihinde vefat etmiştir (Tarihu’l-islam, s. 137). Görüldüğü üzere bu 
tarih bir gün farkla Firuzabadî’nin tespit ettiği tarihle uyuşmaktadır. Herhalde Sadru’d-din-i Konevî 
16-17 Muharrem günlerini birbirlerine bağlayan bir gecede vefat etmiştir.”167 

                                                 
166 Bayram, Sadru’d-din-i Konevî, s. 95. 
167 Bayram, Sadru’d-din-i Konevî, s. 95-96. 
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“Bana bildirildiğine göre” diyen Ze-
hebî değil, onun kaynağı olan (Zahîruddîn 
Ali b. Muhammed) el-Kâzerûnî’dir (ö. 
697/1297). Fîrûzâbâdî ve Zehebî’nin riva-
yetlerini birleştiren Bayram “Herhalde 
Sadru’d-din-i Konevî 16-17 Muharrem 

günlerini birbirlerine bağlayan bir gecede vefat etmiştir.” dese de, Sirâcüddîn el-Urmevî’nin öğren-
cisinin öğrencisi olan Afîfüddîn el-Matarî el-‘Ubâdî’nin (ö. 765/1364) verdiği daha güvenilir bilgiye 
göre Konevî 16 Muharrem 673 tarihinde Pazar günü öğle vaktinden az önce vefat etmiş, aynı gün 
ikindiden sonra defnedilmiştir. Kutbüddîn Muhammed b. Abdülkerîm el-Halebî’nin (ö. 735/1335) 
günümüze İbn Hatîb en-Nâsıriyye Alâüddîn Ali b. Muhammed’in (ö. 843/1440) seçkisi halinde ula-
şan Târîhu Mısr’ında da aynı tarih anılır. F. Nafiz Uzluk (ö. 1974), Firûzânfer’in eserinin çevirisi 
sonunda yer alan ek bilgilerde İ’câzü’l-Beyân’ın h. 862 istinsah tarihli nüshasındaki nota ve Hacı 
Selimağa/Nurbanu Ktp., nr. 105’te yer alan Vasıyet-nâme’nin sonundaki Farsça şiire dayanarak aynı 
tarihi vermektedir. Uzluk, bir başka eserdeki notunda bu Vasıyet-nâme nüshasını ve sonundaki ölüm 
tarihi kaydını bulanın A. Remzi Akyürek (ö. 1944) olduğunu belirtmektedir. Aynı bilgiyi Arapça 
olarak ifade eden benzer bir notu Aga Bozorg Tahrânî (ö. 1970) yazma nüshaların birinde görmüş ve 
aktarmıştır. Bize de benzer birkaç kayıt tespit etmek nasip oldu. 

  
el-‘Ubâdî, Afîfüddîn Abdullah, Zeylü Tabakâti’l-Fukahâi’ş-Şâfi‘iyye, Tunus Millî Ktp., nr. 6448/2, vr. 218a (Sağda). 

Mecmû‘a, Melik Abdülaziz Ktp., nr. 2464, vr. 162a (Sol alt hâmişteki not, sağa çevrilmiş şekilde). 

  
İbn Hatîb en-Nâsıriyye, el-Müntekâ min Târîhi Mısr, Kudüs Hâlidiyye Ktp., nr. 256, vr. 51a (Sağda). 

el-Bistâmî, Abdurrahman, Nazmü’s-Sülûk fî Müsâmereti’l-Mülûk, Sül./Reisülküttab Ktp., nr. 721, vr. 44a (Hâmişte). 

   
Fevâid-i Müteferrika, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 2853/3, vr. 9b (Sağda); Sül./D. İbrahim Paşa Ktp., nr. 950, vr. 162b. 

Konevî, İ‘câzü’l-Beyân, Sül./Damad İbrahim Paşa Ktp., nr. 126, vr. 168b (Müstensihin kaydı). 

  
Fevâid-i Müteferrika, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 3676, vr. 73b (Sağda). 

el-İznîkî, Muhammed b. Kutbüddîn, Fethu Miftâhi’l-Gayb, Sül./Carullah Efendi Ktp., nr. 1050, vr. 1a. 
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Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, çev. F. Nafiz Uzluk, s. 243 (Uzluk’un notlarından). 

 
Aksaraylı Kerimeddin Mahmud, Selçukî Devletleri Tarihi 

(Aksaraylı Kerimeddin Mahmud’un Müsamerat-al-ahyar adli Farscạ tarihinin tercümesi), 
çev. M. Nuri Gencosman, Ankara 1943, s. 201 (Uzluk’un notlarından). 

 

 
Tahrânî, Aga Bozorg, Tabakâtü A‘lâmi’ş-Şî‘a (el-Envâru’s-Sâtı‘a fi’l-Mieti’s-Sâbi‘a), 

Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 15808, s. 168. 
*** 
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Konevî ile Mevlânâ arasındaki muhalefet ve münaferet 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn 
“Eflâkî’nin Sadru’d-din Konevî ve çevresi ile ilgili olarak naklettiği bazı anekdotlar Mevlânâ ile 

Konevî arasındaki muhalefetin boyutunu açık olarak ortaya koymaktadır.”168  
Bayram’ın naklettiği anekdotlar doğru, tam aksini ifade eden anekdotlar aynı kaynakta olmasına 

rağmen gerçek dışı bilgilerdir. Zira “Ahmed Eflâkî, Menakibu’l-Arifin adlı eserinde bu iki zat arasın-
daki muhalefet ve münafereti itinalı bir biçimde gizlemeye çalışırken Sadru’d-din Konevî’nin 
Mevlânâ’nın büyüklüğünü tasdik ve itiraf ettiğine dair haberler üretmiş görünüyor.”169 

Bayram, Eflâkî’nin aşağıda metin görseli sunulan bir anekdotunu şöyle naklediyor: 
“Bir defasında bir cenaze töreninde Emir Kemâlü’d-din-i Muarrif, Sadru’d-din Konevî, Ahi 

Bedrü’d-din, Emir Seyfü’d-din gibi şehrin tanınmış zevatını üstün sıfatlarla tanıtıyordu. Mevlânâ da 
geriden Kemâl-i Muarrif’i dinliyordu. Mevlânâ orada bulunanların arasında: Sadru’d-din’in “dini” 
Bedrü’d-din’in “bedri” Seyfü’d-din’in “Seyfi”, Kemâlü’d-din’in de “Kemâl”i kalmamıştır diyerek 
onların aleyhinde bulunmuştur. Burada adları geçen şahısların Mevlânâ’ya muhalif kişiler olduğu 
anlaşılmaktadır (Menakibü’l-arifin, II, 182-183).”170 

 
                 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 222.                           Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 172-173 

Metinde Sadruddîn’in Hoca diye anılması önemlidir. Eflâkî, eserinde Sadruddîn el-Konevî’yi 
“Hoca” diye anmaz, 51 yerde Şeyh Sadruddîn, 3 yerde Şeyhu’l-İslam olarak anar. Geriye kalan Sad-
ruddîn lakaplı birkaç kişiyi ya nisbeleri ya da diğer nitelemeleriyle anar. Bayram ise metindeki “Hoca 
Sadruddîn”i “(Şeyh) Sadruddîn el-Konevî” olarak sunmaktadır.  

Mevlânâ’nın telkin verenler gibi mezarın başında bu sözleri söylemesi de dikkat çekmelidir. O, bu 
sözleriyle mezarlıkta, adları anılan kişlerle adaş, lakaptaş kişilerin yattığını, bu isimleri taşımalarının 
isimlerindeki niteliklere sahip oldukları anlamına gelmeyebileceğini, mezara konulduklarında inanç 
ve amellerine göre muamele göreceklerini, anılan isimleri taşıyan bazı mevtanın iyi durumda olma-
dıklarını, mesela Seyfeddin’in din kılıcını (seyf) kendi nefsine çekmemiş, Münker ve Nekirin satı-
rına esir olduğunu belirtmektedir.  

                                                 
168 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 90. 
169 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 88-89. 
170 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 90. 
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el-Menâkıbü’s-Sevâkıb’ın yazarı Sakıb Dede 
Bayram’ın, kitâbî ve şifâhî rivayetleri bir kritiğe tabi tutmadan ne bulduysa, ne duyduysa eserinde 

bir araya getirmiştir diyebilecekken, yalan haber ve rivayetler üretmekle itham ettiği Eflâkî “Aslında, 
Mevlânâ’ya muhalif olan Kadı Siracü’d-din Urmevî, Kadı İzzü’d-din, Hacı Bektaş gibi o devrin bir 
çok ilim ve fikir adamları için “Önceleri Mevlânâ’ya muhalif iken sonraları Mevlânâ’nın kerametle-
rini ve büyüklüğünü görerek baş koymuş ve boyun eğmişlerdir” diyerek onların Mevlânâ’ya muhalif 
olduklarını gizlemeye çalışmaktadır. Fakat “el-Menakıbu’s-sevakıb”ın yazarı Sakıb Dede bir anek-
dot anlatarak Sadru’d-din Konevî ile Mevlânâ’nın aralarında muhalefet bulunduğunu kaydetmekte-
dir (el-Menakıbu’s-sevakıb, yp. 135b).”171 

Alıntılayarak somut şekilde göstermek yerine sadece atıf yapmakla yetindiği eserin belirtilen va-
rağında (135b) böyle bir anekdot olup olmadığını kontrol etmek istiyoruz fakat bu şansı yakalayamı-
yoruz. Bayram atıf yaptığı Menâkıbü’s-Sevâkıb adlı eserin hangi kütüphanede, hangi demirbaş nu-
marasıyla kayıtlı olduğunu ne dipnotlarda, ne bibliyografyada belirtiyor.  

Belirttiği eser ismi ve yazar isminde de sorun olduğu görülüyor zira Menâkıbü’s-Sevâkıb adlı eser 
Eflâkî’nin eseri temel alınarak/özetlenerek 947/1540-1541’de Abdülvehhâb b. Celâlüddîn Muham-
med el-Hemedânî (ö. 954/1547) tarafından yazılan ve Sevâkıbü’l-Menâkıb(-i Evliyâullah) diye de 
anılan Farsça eserdir. Bu eser Tercüme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb adıyla 998/1590 tarihinde Derviş Mah-
mud Mesnevîhân (ö. 1011/1602) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir ve nüshaları yaygınlık kazanan 
çeviri budur. Her iki metin de Eflâkî’nin eserinin özeti mahiyetindedir yani Bayram’ın var dediği 
ve nakletmediği anekdotu da içeriyor olmalıdır. Eserin Farsça ve Türkçe metnini baştan sona kontrol 
etmemize rağmen Bayram’ın son cümlesinde sunduğu mahiyette bir anekdota rastlayamadık.  

Bayram tarafından el-Menakıbu’s-sevakıb’ın yazarı olarak zikredilen Sakıb Dede’nin (Sâkıb 
Mustafa Dede) (ö. 1148/1735) bu adlarla (el-Menâkıbü’s-Sevâkıb, Menâkıbü’s-Sevâkıb, Sevâkıbü’l-
Menâkıb) anılan bir eseri mevcut değildir. Sâkıb Mustafa Dede’nin meşhur eseri Sefîne-i Nefîse-i 
Mevleviyân adını taşır ve üç ciltten ibaret (268+233+144 sayfa) hacimli bir eserdir. Üste-
lik Menâkıbü’l-‘Ârifîn’in bittiği tarihten itibaren başlar. 

 
Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, 

İnkılâp ve Aka Yayınevleri, İstanbul 1983, s. 15-16. 
*** 

 

                                                 
171 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 89. 
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Mevlânâ, Konevî ve Necmüddîn-i Dâye buluşması 
Kaynak: Lâmi‘î Çelebi, Tercüme-i Nefahâtü’l-Üns 
Atıfta bulunduğu kaynakta yer almayan bazı cümleleri araya sokuşturmayı da âdet edinen Bayram 

Konevî ve Mevlânâ arasındaki muhalefeti gösterme sadedinde şöyle der: 
“Molla Abdu’r-Rahman Camî de Mevlânâ ile Sadru’d-din arasında tasavvufî meslek ve meşrep 

bakımından ayrılık bulunduğuna işaret etmektedir. Bu konuda şu bilgiyi vermektedir: Bir defasında 
Kubreviyye Tarikatı’nın Anadolu’daki şeyhi olan Necmü’d-din-i Dâye ile Mevlânâ ve Sadru’d-din 
Konevî bir toplantıda bir araya geldiler. Necmü’d-din-i Dâye onlara muhalif bir dini çizgide bulu-
nuyordu. Akşam namazı vakti olunca Necmü’d-din-i Dâye imam olarak namaza durdular. Daye her 
iki rek’atda da zam-i sure olarak “Kâfirun” suresini okudu. Namazdan sonra Mevlânâ, Sadru’d-
din’e latife yollu şöyle dedi: “Birinci rek’attaki “Kâfirun”u bana okudu, ikinci rek’atttaki “Kâfi-
run”u sana okudu” (Nafahatü’l-üns Tercümesi, s. 491).” 

Lâmi‘î Çelebi’nin Nefahâtü’l-Üns çevirisinde ne deniliyor, ne denilmiyor? 

     
                       Molla Câmî, Nefahâtü’l-Üns,                                Lâmi‘î Çelebi, Tercüme-i Nefahâtü’l-Üns, 
              Meclis-i Millî Ktp., nr. 17037, vr. 265a.                                     İstanbul 1289/1872, s. 491. 

Önce bu çeviri metinde ne denilmediğine değinelim. Molla Câmî’nin ağzından söyletilen 
“Necmü’d-din-i Dâye onlara muhalif bir dini çizgide bulunuyordu.” cümlesi Türkçe çeviri metinde 
-ve çevirisi yapılan Farsça metinde- bulunmamaktadır. Ayrıca “Birinci rek’attaki “Kâfirun”u bana 
okudu, ikinci rek’atttaki “Kâfirun”u sana okudu” cümlesinde yer alan “bana” ve “sana” ifadeleri, 
Mevlânâ’nın karşısındakine saygı gösterir şekildeki “Zâhir budur ki, birini sizin içün ve birini bizim 
içün okudu” cümlesini tahrif ederek sunmaktır.  

Ne denildiğine gelince, latife yollu söylenen bu söz Mevlânâ ile Konevî arasındaki meşrep farklı-
lığına işaret sayılmak yerine, Necmüddîn-i Dâye’nin (ö. 654/1256) Mevlânâ ve Konevî’den farklı bir 
meşrebe sahip olduğuna işaret de sayılabilir. Çünkü bu surede hitap edilen kesim tekil değil, çoğuldur. 
Belki de bu yüzden Nazmîzâde Murtaza Efendi (ö. 1136/1723) bu hikâyeyi Nefahâtü’l-Üns’den nak-
lederken “… Şeyh bi-lâ kasd rek‘ateynde dahi sûre-i kul yâ eyyühe’l-kâfirûn kırâat itmekle, ba‘de’l-
itmâm Celâleddîn ve Sadreddîn, Necmeddîn’e hitâb idüb ‘Şeyhâ! Zâhiren birini bizim içün ve 
birini cenâbinız içün kırâat buyurdunuz.’ deyü latîfe-gûy oldular.” diye çevirmiştir. 

  
Nazmîzâde, Hüseyin b. Ali, Câmi‘u’l-Envâr fî Menâkıbi’l-Ebrâr (Tezkire-i Evliyâ-i Bağdâd), 

Leipzig Ün. Ktp., nr. Cod. Turc. 046, vr. 77a. 
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Hangi şekilde kabul edilirse edilsin adı üstünde bu “latife”yi ciddiye alarak “tasavvufî meslek ve 
meşrep bakımından ayrılık bulunduğuna işaret” saysanız bile, bu anlamdaki ayrılık veya farklılık 
tasavvuf mektepleri arasında hatta aynı mektebin farklı temsilcileri arasında ola gelen normal bir 
durumdur. Birinin diğerini dışlayacağı boyuta ulaşan bir ayrılık değildir. Bu yorumumuz, söz konusu 
rivayetin tarihi gerçekliği var kabul edilerek yapılmıştır. 

Her birinin hayatı incelendiğinde tarihte bu üç şahsı buluşturabileceğimiz sadece bir bölge karşı-
mıza çıkmaktadır: Anadolu. Yukarıdaki rivayet, Necmüddîn-i Dâye’nin Cengiz Han vakıasında 
Hârizm’den çıkıp Anadolu’ya geldiğini belirtiyor. Bir diğer deyişle (Dâye’nin şeyhinin şeyhi olan 
Kübreviyye piri Necmüddîn el-Kübrâ’nın şehit olduğu) Hârizm istilasının ya başladığı ya da gerçek-
leştiği sıralarda yani 617-618/1220-1222 civarında Hârizm’den çıkıp Anadolu’ya gelmiştir. Nitekim 
kendisi de Sivas’ta 620/1223 tarihinde Alâüddîn Keykubad’a sunduğu Mirsâdü’l-‘İbâd’da bu tarih-
lere işaret ediyor, Moğol istilasının h. 617’de zuhur ettiğini, artarak yayılması üzerine yaklaşık bir 
sene Irak diyarında (Hemedan’ın da içinde bulunduğu Irak-ı ‘Acem’de) sabrettiğini, bir grup azizan 
ve dervişanla birlikte birlikte h. 618 yılında Hemedan’dan ayrıldığını, Ramazan 618/Kasım 1221’de 
Kayseri’ye ulaştığını, (aynı yıl) Malatya’ya uğrayan Şihâbüddîn Ömer es-Sühreverdî ile görüştüğünü 
belirtiyor. Erzincan’da h. 621/1224’te  telif ettiği Mermûzât-ı Esedî eserinde h. 618 yılında Diyarbakır 
yoluyla Anadolu’ya geldiğini, (Erzincan’a gelinceye dek) üç yıl boyunca bu diyarı dolaştığını, her 
şehrine uğradığını söylüyor. 622/1225’de Anadolu’dan ayrılıp ömrünün yaklaşık 30 yılını geçireceği 
ve vefat edeceği Bağdat’a gittiğini biliyoruz.172 

  
Necmüddîn-i Dâye, Mirsâdü’l-‘İbâd, Meclis-i Millî Ktp., nr. 2163, s. 10, 12. 

 
                   Necmüddîn-i Dâye, Mirsâdü’l-‘İbâd,                                     Necmüddîn-i Dâye, Mirsâdü’l-‘İbâd, 
                  Nuruosmaniye Ktp., nr. 2585, vr. 10b.                                      Meclis-i Millî Ktp., nr. 2163, s. 10. 

  
Necmüddîn-i Dâye, Mirsâdü’l-‘İbâd, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2586, vr. 7b, 9b. 

  
Necmüddîn-i Râzî, Mermûzât-ı Esedî der Mezmûrât- Dâvûdî, 

Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1704, vr. 2a. 

                                                 
172 Okuyan, Mehmet, “Necmeddîn-i Dâye”, DİA, c. 32, s. 496. 
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Şu halde Necmüddîn-i Dâye 618-621/1221-1224 tarihleri arasında Malatya, Kayseri, Sivas, Konya 
gibi Orta Anadolu şehirlerinde, 621-622/1224-1225 tarihlerinde Erzincan’dadır. 573/1177 doğumlu 
olan Dâye, Orta Anadolu şehirlerinde üç yıl dolaşırken hicri takvimle 45-48 yaşlarındadır. Üzerinde 
durduğumuz rivayette isimleri geçen 604/1207 doğumlu Mevlânâ 14-17 yaşlarında, 605/1209 do-
ğumlu Konevî ise 13-16 yaşlarındadır. Rivayette anlatılanları gerçek kabul ettiğimiz takdirde henüz 
14-17 yaşlarındaki Mevlânâ ile 13-16 yaşlarındaki Konevî arasında “tasavvufî meslek ve meşrep ba-
kımından ayrılık bulunduğu”ndan söz etmemiz veya onlardan 31-32 yaş büyük olan “Necmü’d-din-
i Dâye onlara muhalif bir dini çizgide bulunuyordu.” dememiz mantıklı mıdır?  

Ayrıca, yazarının kim olduğu hâlen tartışılan Mecâlisü’l-‘Uşşâk’da bu rivayet oldukça farklı şe-
kilde anlatılmaktadır. Mecâlisü’l-‘Uşşâk’ın yazma nüshalarının bir kısmının sonunda 909/1503-1504 
yılında tamamlandığı belirtilmekle beraber aşağıda görseli sunulan bir nüshası 881/1476-1477 tari-
hinde istinsah edilmiştir. 

     
Mecâlisü’l-‘Uşşâk, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4211, vr. 100a (Solda); Fransa Millî Ktp., nr. Persan 775, vr. 35a. 

  
Mecâlisü’l-‘Uşşâk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 18179, vr. 35a (istinsah: 881 h.). 

Mecâlisü’l-‘Uşşâk, Leknev 1293/1876, s. 117 (Solda). 

  
Mecâlisü’l-‘Uşşâk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 5922, vr. 60b-61a (Sağda). 

Mecâlisü’l-‘Uşşâk, Ankara İl Halk Ktp., nr. Yz. A 8556, vr. 60a. 

Görüldüğü üzere Mecâlisü’l-‘Uşşâk’ın rivayetini asıl aldığımız takdirde, akşam namazında imam-
lık yapan ve her iki rekâtta Kâfirûn suresini okuyan Mevlânâ, “Birini sizin için, birini bizim/benim 
için okudu” diyen ise Sa‘düddîn-i Hammûî veya Sadruddîn el-Konevî’dir. Sa‘düddîn Muhammed b. 
Müeyyed Hammûî/Hammûye (586-649/1191-1252) Mevlânâ ve Konevî’den 18-19 yaş büyüktür. 
Hammûî’nin Konevî ile bir mecliste buluşmaları, görüşmeleri ve de mektuplaşmaları söz konusu ise 
de, Hammûî, Konevî ve Mevlânâ’nın; üçünün bir yer ve zamanda bir araya geldiklerine dair başka 
kaynaklarda herhangi bir rivayete rastlayamadık.  

*** 
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Mevlânâ Tâcüddîn-i Kâşî’yi öldürttü 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn 
Bayram’a göre Konevî ile Mevlânâ muhalefetini açığa vuran bir diğer anekdot:  
“Eflâkî’nin bildirdiğine göre Mevlânâ birgün Sadru’d-din’in yanına gitmişti. Sadru’d-din’in ya-

kın dostu ünlü tacir el-Hac Tacü’d-din-i Kâşî de oradaydı. Bu Tacü’d-din-i Kaşi ile Mevlânâ ara-
sında kırıcı bir münakaşa cereyan etti. Mevlânâ kırgın ve üzgün olarak oradan ayrıldı. Bu olaydan 
üç gün sonra birkaç rind (Mevlevî kabadayı) bu tacirin yolunu kasip onu öldürdüler ve sonra bütün 
malını yağmaladılar (Menakıbü’l-arifîn, I, 278-279). Açıktır ki, bu işi üç beş Mevlevî rind yapamaz. Mo-
ğollar veya Moğol yanlısı yönetim Mevlânâ’ya karşı yapılan küstahlığı böyle cezalandırmışlardır. 
Bu demektir ki, bu zatın öldürülmesinde Mevlânâ’nın parmağı vardır.”173 

  
Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 297-298.                         Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 278-279. 

Eflâkî’nin rivayetinde Kâşî ile Mevlânâ arasında bir münakaşa geçtiği değil, üç kez aynı soruyu 
soran Kâşî’ye Mevlânâ’nın cevap vermediği, Mevlânâ’nın kızgın ve üzgün olarak oradan ayrıldığı 
değil, Mevlânâ’nın susmasını onun cevabı olarak niteleyip açıklayan Şeyh Sadruddîn’in Kâşî’nin 
sorusundan incindiği ve ona son derece kızdığı zikredilmektedir. Sadruddîn’in Mevlânâ’ya sevgi 
ve saygısını ifade eden cümleler Eflâkî’nin uydurması olduğundan Bayram tarafından nakledilme-
mektedir. Metinde “birkaç” veya “üç beş” ifadesi olmaksızın geçen “rindân” (çeviride: ayaktakımı) 
kelimesini “(Mevlevî kabadayı)” diye açıklayan Bayram, sonra kendi açıklamasını asıl alıp “Bu işi 
üç beş Mevlevî rind yapamaz. Moğollar veya Moğol yanlısı yönetim Mevlânâ’ya karşı yapılan küs-
tahlığı böyle cezalandırmışlardır. Bu demektir ki, bu zatın öldürülmesinde Mevlânâ’nın parmağı 
vardır” diyerek iftirasını atmaktadır. 
                                                 
173 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 91. 



137Hayri KAPLAN

137 
 

Mevlânâ’nın cenaze namazını kıldırmak istemeyen Konevî 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn; Sipehsâlâr, Risâle-i Sipehsâlâr 
“Mevlânâ’nın cenaze namazının Sadru’d-din tarafından kılınmasının daha uygun olacağını 

düşünenler olmuş olmalı ki, cenaze namazı sırasında onu öne sürmüşlerdir (Menakıbü’l-arifîn, II, 593). 
Feridün Sipehsalar’a göre Konevî öne geçmiş fakat teessüründen bayılmış ve yere yığılmış, namaz 
kıldıramamıştır (Menakıb-ı Hazret-i Hudavendiğar, Terc. Mithat Bahari, İstanbul 1331, s. 156). Bize göre: 
Sadru’d-din Konevî bayılma numarası yaparak bu işi yapmak istememiş olmalıdır. Gayet tabidir ki, 
kim olursa olsun kendisine -tekfir edecek ölçüde- hakaret eden bu hakaretleri kitabına yazacak kadar 
ileri giden birinin cenaze namazını kılmaz. İşte Konevî’nin burada durumu böyledir. Mevlânâ, ona 
yönelik hakaretleri kitaplarına yazdığına göre kim bilir sohbet mahfillerinde ve çevresindekilere 
daha neler söylüyordu ve söylenenler Konevî’nin kulağına bir şekilde gidiyordu elbet. Mevlânâ’nın 
Moğollar’ı ve Moğol yanlısı olan iktidardan yana bir siyasi tutum içinde bulunması da Sadru’d-din 
Konevî’yi rahatsız ediyordu şüphesiz.”174 

Hâlbuki Bayram’ın nakletmek istemediği bir hususu, cenaze namazının Konevî tarafından kıldı-
rılmasının Mevlânâ’nın vasiyeti olduğunu yine Eflâkî nakletmektedir. 

  
                  Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 61.                                  Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 2, s. 593. 

Cenaze namazına dair Eflâkî’nin verdiği bilgiler ise şu şekildedir: 

  
               Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 350-351.                         Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 353-354. 

Sipehsâlâr’ın rivayeti: “Bütün ülkeden Konya’da bulunan büyükler ve küçükler o cenaze merasi-
minde hazır ve o felaket ve kedere ortaktılar. Bunlar her sokak ve pazarda tabutu birbirlerine verip 
sırayla taşıtıyorlardı. Saltanat naipleri, emirler, naşı kaldırmış, kılıç ve sopa ile halkı uzaklaştırıyor-
lardı. Büyük bir kalabalıkla akşam namazına doğru musallaya ulaştılar. Adet olduğu uzere muarrif 
ilerledi ve Şeyh Sadreddin (Tanrı’nın rahmeti üzerine olsun) için: “Şeyhlerin sultanı buyur!” dedi. 
Bunu duyan Mevlana Ekmeleddin Tabib: “Muarrif terbiyeni takın! Zira şeyhlerin gerçek sultanı Mev-
lana hazretleriydi, o da göçtü” dedi. Şeyh Sadreddin namaz kıldırmak üzere ilerleyince, ah çekti 
ve kendinden geçti. Kadı Siraceddin (Tanrı rahmet etsin) ilerledi ve imamlık etti. Şeyh Sadred-
din’den ah çekmesinin sebebini sordukları vakit; “Tam ilerlediğim vakit, saf bağlamış, namaz ve 

                                                 
174 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 92. 
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niyazla meşgul melekler şeklinde bir topluluk gördüm ve o halin 
heybetinden aklım başımdan gitti” dedi. Bütün büyükler ve kü-
çükler kırk güne yakın bir süre kutsal türbeyi ziyaret etti-
ler.”175 

Bayram “Mevlânâ’nın cenaze namazının Sadru’d-din tara-
fından kılınmasının daha uygun olacağını düşünenler olmuş ol-
malı ki, cenaze namazı sırasında onu öne sürmüşlerdir” yargı-
sını desteklemek üzere Eflâkî’ye değil -hemen ardından atıfta 
bulunduğu- Sipehsâlâr’a (ö. 712/1312) atıfta bulunsaydı daha 
isabetli olurdu. Üstelik Konevî’nin namazı kıldıramadığı, yerine 
Kadı Sirâcüddîn’nin öne geçerek namazı kıldırdığı şeklindeki ri-
vayet sadece Sipehsâlâr’ın eserindedir, Eflâkî’nin eserinde yok-
tur. Buna rağmen Sipehsâlâr’ın rivayeti, Konevî’nin namazı kıl-
dırmak için o sırada öne sürüldüğü izlenimini değil, önceden 
Mevlânâ’nın vasiyeti bilindiği için Konevî’ye buyurun denildiği 
göstermektedir, zira muarriflik yapan kişi kendi kafasından de-
ğil, usûl âdâb gereği önceden edindiği bilgiye dayanarak Ko-
nevî’yi namaz kıldırması için davet eder. Ayrıca Eflâkî’nin ve 
Sipehsâlâr’ın rivayetinde Konevî’nin kendinden geçme nedeni 
“teessür” değildir ve Konevî’nin dilinden bu neden açıklanmış-
tır. Bayram, eklemiş olduğu bu “teessür” kelimesini Fürûzân-
fer’in Mevlâna Celâleddin adıyla çevrilen eserinden176 almış 
veya oradan etkilenmiş olabilir. Fürûzânfer Mevlânâ’nın cenaze 
namazını Konevî’nin kıldırdığını belirttiği için onu bu konuda 
kaynak olarak kullanmamayı tercih etmiş olmalı. 

 
Fürûzânfer, Bedî‘uzzemân, Mevlâna Celâleddin, 
çev. Feridun Nafiz Uzluk, Konya 2005, s. 148. 

Bayram’ın bu açıklamayı nakletmemesi, rivayetin bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etme-
diğini, açıklamayı doğru nakil olarak kabul etse dahi Konevî’nin -bayılma numarası yaptığı gibi- aynı 
zamanda geçerli bir mazeret sunmak adına iyi bir yalan söylediğini iddia etmesi muhtemeldir. Ko-
nevî’nin kırk gün boyunca Mevlânâ’nın mezarını ziyaret etmesi de numaradan olsa gerek. 

Eflâkî’nin rivayeti asıl alınacak olursa ve -birazdan değineceğimiz- Bayram’ın iddia ettiği gibi  
Mevlânâ Konevî’yi tekfir etmişse, tekfir ettiği kişiye kendi cenaze namazını kıldırmasını neden vasi-
yet etsin?  

Ayrıca yine Eflâkî, Konevî’nin cenaze namazını kıldırmadığına dair açık bir ifade sunmuyor, “bir 
müddet kendinden geçti, sonra namaz kılıp gözlerinden kanlı yaşlar akıtarak hareket etti” ifadesi 
namazı kıldırdığına işaret eder. Kıldırmadığı kabul edilse bile bu ifade Konevî’nin en azından cenaze 
namazını kıldığını gösterir. İyimser bir ihtimalle Konevî’nin cenaze namazını kıldığını yani imam 
olarak değil de cemaate uyarak namazı kıldığını Bayram’ın kabul ettiğini düşünsek dahi “Bu da nu-
maradandır” yorumuyla karşılık bulacağımızı duyar gibiyiz. Dolayısıyla Bayram’a göre Konevî’nin 
ağlaması da numaradandır ve/veya bütün bunlar Eflâkî (ve Kadı Sirâcüddîn’in ileri çıkıp namazı kıl-
dırdığı bilgisi hariç olmak üzere Sipehsâlâr) tarafından uydurulmuştur.  

                                                 
175 Sipehsâlâr, Ferîdûn b. Ahmed, Mevlânâ ve Etrafındakiler, Çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul 1977, s. 114-115; Sipehsâlâr, 

Tercüme-i Risâle-i Sipehsâlâr, Çev. Midhat Bahârî-i Hüsâmî, Selanik Matbaası, İstanbul 1331/1913, 155-156. 
176 Fürûzânfer, Bedî‘uzzemân, Mevlâna Celâleddin, çev. Feridun Nafiz Uzluk, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Mü-

dürlüğü Yay., Konya 2005, s. 148. 
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                       el-Hemedânî, Abdülvehhâb b. Muhammed,              Derviş Mahmud, Terceme-i Sevâkıbü'l-Menâkıb, 
             Sevâkıbü’l-Menâkıb, Leipzig Ktp., nr. Pers. 15, vr. 111b.      Kastamonu İl Halk Ktp., nr. 1180, vr. 106ab. 
 

Bu olayı anlatan Sevâkıb’ın konumuzu ilgilendiren cümlelerine bakalım. 
“… Şeyh Sadruddîn hazretleri vasiyet hükmü gereği… cenaze namazı kıldırmak için öne geçti. 

Nara/Çığlık attı ve bir müddet kendinden geçti. Sonra kendine geldi ve namazı eda etti. Sonra 
(şeyhe) sorduklarında…” 

Sevâkıb tercümelerinde olay daha detaylı anlatılır.  Mevlânâ’nın vasiyet ettiği üzere Konevî’nin 
cenaze namazı kıldırmak için öne geçmesi, üç kez kendini kaybetmesinin ardından namaz kılması, 
sonra soru üzerine bunun sebebini açıklamasına değinilir. Şu var ki, tercüme metinler arasında fark-
lılıklar mevcuttur. Musa Sadrî tarafından Konevî’nin menkıbelerinin anlatıldığı Reğâibü’l-Menâkıb 
adlı eserindeki rivayetin de Sevâkıb tercümelerinden alıntılandığını tahmin ediyoruz.  

 
Derviş Mahmud, Terceme-i Sevâkıb, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz A 951/1, vr. 47a. 

 
Derviş Mahmud, Tercüme-i Sevâkıb, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 586, vr. 162b (Solda), 

 Derviş Mahmud, Terceme-i Sevâkıb, Koç Üniversitesi Yazmaları., nr. ?, vr. 159b. 
 



140 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

140 
 

   
                            Musa Sadrî, Reğâibü’l-Menâkıb,               Derviş Mahmud, Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, 
                     Melik Suud Ün. Ktp., nr. 6602/2, vr. 31a.    İstanbul Araştırmaları Ens. Yazmaları, nr. 57, vr. 150b. 
 

  
Halîl Senâî, Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 7233, vr. 111b. 

Sevâkıb tercümeleri arasında bu rivayeti daha detaylı anlatanı Halil Senâî’nin tercümesidir. Senâî 
olayı şu şekilde anlatır:  

“… Cenaze musallâ üzerine konucak, vasiyetleri mûcebince Şeyh Sadruddîn hazretleri niyyet ile 
şurû‘ idince… bir kerre eyle na‘ra urdılar ki, Şeyh hazretleri lâ-ya‘kıl olub bir sâ‘at mikdârı bîhûş 
olub kaldılar. Ba‘dehu kalkub yine niyyet ve şurû‘ idince tekrar bir na‘ra dahi evvelkinden ziyâde 
urdılar. Yine Şeyh’in ‘aklı zâil olub ba‘de zemânin ‘akla gelüb üçünci def‘ada nemâzı edâ idüb 
götürdiler.  

Ba‘dehu hazret-i Şeyh’den şehka urmalarının sebebin süâl eylediler. Buyurdı ki:  
‘Evvel def‘ada hazret-i Mevlânâ âşikârâ didi ki ‘Yâ Şeyh! Meyyit nemâzı mı kılarsun?’ diyince 

tehammül idemeyüb yıkıldım. İkinci def‘ada nazar idüb gördüm ki, âsman u zemînin mâ-beyni 
rûhânîler-i melâike-i ‘ızâm ile mâlâmâl olmuş! Anların heybet u dehşetinden haykırub yıkıldım. Zira 
cümlesi erbâb-ı ğazâ gibi şiyâh-pûş olub yas donları giymiş gibi cümlesi feryâd u fiğân idüb ağlarlar. 
Ve üçünci def‘ada yüz bin ikdâm-ı tâm ve cidd u sa‘y bilâ-kelâmla edâ-yı nemâz ve Hakk’a niyâz 
idüb fâriğ oldum’ didikden sonra buyurdılar ki:  

‘Bu merd-i merdâne dünyaya şîrâne gelüb yine dilberâne gitdiler velâkin ululuğın ve kadr u haş-
metin kimesne bilüb anlamadı’ deyüb hayf u teessüfler eyledi.”177  

Halil Senâî’nin Tercüme-i Sevâkıb’ının minyatürlü bir nüshasında Konevî’nin Mevlânâ’nın cenaze 
namazını kıldırdığı sahne tasvir edilmiştir. 

                                                 
177 Halîl Senâî, Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 7233, vr. 111b-112a. 
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Derviş Senâî, Halîl Konevî, Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb, 

(New York) Morgan Ktp., nr. 466, vr. 124a. 

Müsâmeretü’l-Ahbâr adlı eserini 723/1323 tarihinde tamamlayan Kerîmüddîn Mahmud b. Mu-
hammed el-Aksarâyî de Mevlânâ’nın cenaze namazını Konevî’nin kıldırdığını, hasta olup sekiz ay 
sonra vefat ettiğini belirtmektedir.178 

  
Aksarâyî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, Sül./Yeni Cami Ktp., nr. 827, s. 169. 

                                                 
178 el-Aksarâyî, Kerîmüddin Mahmud, Müsâmeretü’l-Ahbâr ve Müsâyeretü’l-Ahyâr, Çâphâne-i Encümen-i Târîh-i Türk, 

Ankara 1944, s. 119. 
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Tarihçi Hândmîr (ö. 942/1535) Mevlânâ’nın namazını Konevî’nin kıldırdığını söyler.179 

 
Hândmîr, Gıyâsüddîn, Habîbü’s-Siyer, Meclis-i Millî Ktp., nr. 6977 (c. 3), vr. 66a. 

Muhtemelen 11./17. yy.da istinsah edilmiş olan bir Mesnevî nüshasının ilk iki sayfasına Ne-
fahâtü’l-Üns’ten özetlenerek alıntılanan notta “(Mevlânâ’nın) vasiyeti dolayısıyla Şeyh Sadruddîn 
onun namazını kıldırdı.” ifadesi yer alır. 

 
Mesnevî, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ktp., nr. Mustafa Con A 394, vr. Ia. 

(Nefahâtü’l-Üns’ün erişebildiğimiz nüshalarında bu ifade mevcut değildir.) 

Alaybeyizâde Mehmed Emin’in (ö. 1091/1680) Vefeyât-ı Pür ‘İber li-Üli’l-Elbâb men İ‘teber adlı 
eserinden yapılan bir nakilde Mevlânâ’nın gaslini ve cenaze namazını kıldırmayı Konevî’ye vasiyet 
ettiği ve Konevî’nin de bu vasiyeti yerine getirmiş olduğu belirtilmektedir. 

 

 
Kâtib Çelebi, Takvîmü’t-Tevârîh, Ankara İl Halk Ktp., nr. 5540, vr. 51a. 

(Üst hâmişte Vefeyât-ı Pür-‘iber’den naklen, Vefeyât-ı Pür-‘iber nüshalarında bu bilgi yoktur.) 
 

Abdü’l-Hüseyn-i Hâtûnâbâdî (ö. 1105/1694) Vakâyi‘u’l-Eyyâm ve’s-Sinîn ve’l-A‘vâm adlı ese-
rinde Konevî’nin Mevlânâ’nın namazını kıldırdığını belirtir.180 

 
Hâtûnâbâdî, Vakâyi‘u’l-Eyyâm, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 9524, s. 351. 

Kıbrıs Mollası diye de bilinen Osmanlı kadısı Abdurrahman Eşref (ö. 1151/1738) Tezkiretü’l-Hi-
kem fî Tabakâti’l-Ümem adlı eserinde Konevî kastedilerek “Mevlânâ hîn-i vefâtında vasıyyet idüb, 
nemâzın anlar kılmışdur.” demektedir. 

  
Kıbrıs Mollası, Tezkiretü’l-Hikem, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü/Şevket Rado Yazmaları, nr. 238, vr. 94b. 

Kıbrıs Mollası, Tezkiretü’l-Hikem, Kahire 1252/1836, s. 306 (Solda). 

İbrahim Hâs (ö. 1175/1762) Tezkire’sinde “Hz. Mevlânâ efendimizin (cenaze) namazını Şeyh Sad-
reddîn kılmıştır.” der. 

 
İbrahim Hâs, Tezkiretü’l-Hâs, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 4543, vr. 173a. 

Trabzonlu Köseç Ahmed Dede (ö. 1191/1777) et-Tuhfetü’l-Behiyye fi’t-Tarîkati’l-Mevleviyye ese-
rinde Mevlânâ’nın vasiyeti üzere Konevî’nin cenaze namazını kıldırmak için öne geçtiğini, büyük bir 
çığlık atarak yere yığıldığını sonra ayağa kalkıp namaza durduğu ve namazı tamamladığını belirtir. 

                                                 
179 Hândmîr, Gıyâsüddîn, Habîbü’s-Siyer, c. 3/2, s. 66. 
180 Hâtûnâbâdî, Abdü’l-Hüseyn el-Hüseynî el-Isfahânî, Vakâyi‘u’s-Sinîn ve’l-A‘vâm, Kitâbfurûşi-yi İslâmiyye, Tahran 

1352 hş./1973, s. 352.  
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Trabzonlu Köseç Ahmed, et-Tuhfetü’l-Behiyye fi’t-Tarîkati’l-Mevleviyye, 

Harîrîzâde’nin Tibyânü’l-Vesâil’i içerisinde, Sül./İbrahim Ef. Ktp., nr. 432 (c. 3), vr. 169a (Sağda). 
Köseç Ahmed, et-Tuhfetü’l-Behiyye, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ktp., nr. Üniversite A 161, vr. 40a. 

 

13./19. yy.da yazıldığı tahmin edilen Risâle der Silsile-i ‘Urefâ’da Mevlânâ’nın vasiyeti gereği 
Konevî’nin onun cenaze namazını kıldırdığı belirtilir. 

 
Risâle der Silsile-i ‘Urefâ’da, Meclis-i Millî Ktp., nr. 4533/1, vr. 6a. 

Mevlevî Sahîh Ahmed Dede (ö. 1229/1813) Mecmû‘atü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye’de İmam İh-
tiyâruddîn’in Mevlânâ’nın cesedini gaslettiğini ve “musallâda Şeyh İshak merhumun oğlu Şeyh Sad-
ruddîn-i Konevî namazın eda edip” sonrasında akşama yakın türbe-i şerîfe defnolunduğunu söyler.181  

 
Sahîh Ahmed Dede, Mecmû‘atü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye, Ankara İl Halk Ktp., nr. Yz A 8509, s. 127. 

İsmail Sadık Kemal (ö. 1310/1892) Âsâr-ı Kemâl adlı eserinin üçüncü bölümü olan Şerh-i Esmâ-
i Evliyânın Kıssası içerisinde Mevlânâ’nın vasiyeti üzere Konevî’nin onun cenaze namazını kıldırdı-
ğını belirtir. Muallim Naci (ö. 1310/1893) Esâmî adlı ansiklopedik eserinde benzer ifadelere yer verir. 

 
İsmail Sadık Kemal, Âsâr-ı Kemâl, Karahisarî Matbaası, İstanbul 1284/1867, s. 88 (Sağda). 

Muallim Naci, Esâmî, İstanbul 1308/1890, s. 191. 

Bursalı Mehmed Tâhir (ö. 1344/1925) Mevlânâ’nın vasiyeti üzere Konevî’nin onun cenaze nama-
zında imamlık ettiğini söyler. 

   
Bursalı Mehmed Tahir, Kibâr-ı Meşâyıh ve ‘Ulemâdan On iki Zâtın Terâcim-i Ahvâli, İstanbul 1318/1900, s. 10. 

Konevî’nin Mevlânâ’nın cenaze namazını kıldıramayıp Kadı Sirâcüddîn’in kıldırdığını belirten 
kaynaklarımızın tek dayanağı Sipehsâlâr iken, Konevî’nin kıldırdığını belirten kaynaklarımızın da-
yanağı ya isimlerini belirtmedikleri kaynaklar ya da kendileri kaynak olmaktadır. 

*** 
 
 

                                                 
181 Sahîh Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi (Mecmû‘atü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye), İnsan Yay., İstanbul 2003, s. 194. 
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Mevlânâ Konevî’yi tekfir ediyor 
Kaynak: Mevlânâ, Risâle-i Fîhi mâ fîh  
Mevlânâ’nın Konevî’yi tekfirini “Gayet tabidir ki, kim olursa olsun kendisine -tekfir edecek öl-

çüde- hakaret eden bu hakaretleri kitabına yazacak kadar ileri giden birinin cenaze namazını kıl-
maz.” cümlesiyle kaynak göstermeden ifade eden Bayram bir başka cümlesinde bu kaynağı açıkça 
belirtmektedir: “Fihi ma fih’inde ise isim vererek Sadru’d-din Konevî’ye ağır hakarette bulunmuş-
tur (Age. Neşr. B. Furuzanfer; Tehran 1369, s. 124. Bu eserin A. Gölpınarlı Tercümesinde (İstanbul 1959), s. 106).”  

Yanlış anlamadıysak, Bayram ikinci cümledeki “ağır hakarette bulunma” fiili ile birinci cümledeki 
“tekfir”i kastediyor ve böyle önemli bir iddiayı, daha doğrusu iftirayı Fîhi mâ fîh’ten metin naklet-
meden sadece atıfta bulunarak ortaya atıyor.  

Mevlânâ’nın bizzat kendisinin yazmadığı fakat onun sohbetlerinden, konuşmalarından derlenmek 
suretiyle oluşturulan ve Bayram’ın atıfta bulunduğu Fîhi mâ fîh’in Farsça aslına ve Gölpınarlı tara-
fından yapılan Türkçe çevirisine bakalım.  

 

 
Mevlânâ, Kitâb-ı Fîhi mâ fîh, tashih: Fürûzânfer, İntişârât-ı Mîlâd, Tahran 1387 hş./1952, s. 129. 

 “Şeyh Sadreddin’in ashâbından bir bölük halk, yanımda yediler-içtiler; sonra dediler ki: Sizin san-
dığınız gibi Îsâ Tanrıdır, bunun gerçek olduğunu biz de biliyoruz, fakat şerîati korumak için mahsus-
tan gözlüyoruz, mahsustan inkâr ediyoruz. 

Tanrı aziz sırrını kutlasın, Mevlânâ dedi ki: Tanrının düşmanı, yalan söylüyor; hâşâ, olamaz bu. 
Bu söz, azdırıcı, azmış, aşağılatıcı, aşağılanmış, Tanrı eşiğinden sürülmüş Şeytanın şarabının verdiği 
esriklikten doğma bir söz. Yahûdilerin düzeninden tundan tuna kaçan, boyu iki arşından kısa olan 
arık bir adamın yedi kat göğü koruması nasıl mümkün olur?...” 

Eserin Farsça metnini tahkik ederek yayınlayan Fürûzânfer’in dipnotta belirttiği üzere bu sözleri 
içeren bu fasıl eserin bazı nüshalarında bulunmamaktadır. Biz tekfir hadisesi gibi önemli bir hu-
susu içerdiği iddia edilen bu faslın metinde yer aldığını kabul ederek “acaba tahkikli metindeki gibi 
mi yer alıyor, yoksa farklılıklar var mı, varsa nasıl farklılıklardır?” sorusunu irdeledik. Eserin diğer 
matbu ve yazma nüshalarından erişebildiklerimizi kontrol ettik.  

  
Mevlânâ, Risâle-i Fîhi mâ fîh, İntişârât-ı Cihân-nümâ, Şiraz 1318 hş./1939, s. 102 (Sağda). 

Mevlânâ, Risâle-i Fîhi mâ fîh, Şâh-ı Çerâğ Müzesi Ktp., nr. 29, s. 119. 
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Fîhi mâ fîh, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4192, vr. 77b-78a (Sağda). 

Fîhi mâ fîh, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23449, vr. 82a. 

     
Fîhi mâ fîh, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10327/5, vr. 200b (Sağda). 

Fîhi mâ fîh, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 18617, vr. 60b-61a. 

   
Fîhi mâ fîh, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4792, vr. 592a. 

Görüldüğü üzere eserin bu faslı içeren matbu ve yazmalarının bir kısmında Sadruddîn el-Ko-
nevî’nin adı anılmamakta, bir Hıristiyan “Bir topluluk benim yanımda içtiler ve…” diye başlayan 
rivayet anlatılmaktadır. Bu nüshalar asıl alındığında Bayram’ın iddiası sakıt olmaktadır.  

Matbu ve yazmaların bir kısmında Konevî’nin adı “Şeyh Sadruddîn” olarak geçmektedir. 

      
            Fîhi mâ fîh, Matbaʻa-i Maʻârif, Aʻzamgarh 1928, s. 131.       Fîhi mâ fîh, Tahran 1333/1915, c. 1, s. 179-180. 

 
Fîhi mâ fîh, tashih: Hüseyin Haydar Hânî, İntişârât-ı Senâyî, 

Tahran 1382 hş./2003,s. 360 (Metin), 619 (Nüsha farklılıklarını gösteren dipnotlar). 

  
Fîhi mâ fîh, Sül./Fatih Ktp., nr. 5408, vr. 44ab. 
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Tasavvufa Ait Bir Eser (doğrusu: Fîhi mâ fîh), Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 2113, vr. 52b-53a. 

  
Fîhi mâ fîh, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 2425, vr. 48b. 

       
                          Fîhi mâ fîh, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp.,       Fîhi mâ fîh, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., 
                                          nr. 17972, vr. 86a.                                               nr. 3849, s. 145. 

   
Fîhi mâ fîh, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 222, vr. 62a (Sağda). 

Fîhi mâ fîh, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1310, vr. 72b. 

Konevî adının anıldığı nüshalarda Bayram’ın “Fihi ma fih’inde ise isim vererek Sadru’d-din Ko-
nevî’ye ağır hakarette bulunmuştur” yargısına ulaştıracak şekilde anılıp anılmadığına baktığımızda 
şunu net olarak görüyoruz: Mevlânâ’nın “Tanrının düşmanı, yalan söylüyor; hâşâ, olamaz bu. Bu söz, 
azdırıcı, azmış, aşağılatıcı, aşağılanmış, Tanrı eşiğinden sürülmüş Şeytanın şarabının verdiği esrik-
likten doğma bir söz” diyerek ağır hakarettte bulunduğu -Bayram’a göre tekfir ettiği- kişi “Sizin san-
dığınız gibi Îsâ Tanrıdır, bunun gerçek olduğunu biz de biliyoruz, fakat şerîati korumak için mahsus-
tan gözlüyoruz, mahsustan inkâr ediyoruz” diyen “Şeyh Sadreddin’in ashâbından bir bölük halk”tır; 
Şeyh Sadruddîn değildir. Mevlânâ, Sadruddîn’in ismini vererek ona ağır hakaretlerde bulunmuyor, 
onun ashâbından; çevresindekilerden veya bağlılarından bir tâifeyi, bir Müslümanın söyleyemeyeceği 
sözleri söyledikleri için yeriyor. 

Bildirdiği şekilde olmayan bu durum karşısında Bayram’ın iki seçeneği vardır. 
Birincisi: Bu rivayeti doğru kabul edip, Şeyh Sadruddîn’in kendisinin değil, onun ashâbından bir 

grubun kötülendiğini, tekfir edildiğini itiraf edecek, kimi peygamberlerin kendi oğlu, kendi eşinin 
bile iman etmediği, kimi peygamberlerin kendi ashabı arasında hainlerin, dinden dönenlerin, müna-
fıkların bulunması gibi, kimi sûfî şeyhlerin bağlıları veya taraftarları arasında yoldan sapanların ola-
bileceğini, bu durumun o peygamberi veya sûfîyi kötülemeyi gerektirmediğini kabullenecektir. 

İkincisi: Şeyh Sadruddîn ashâbından bir grubun söylemi ve inancı, bizatihi Sadruddîn’in söylemi 
ve inancıdır diye kabul edecek ve onu tekfir edecektir. Bayram’ın, Ahi Evran’la mektuplaştıklarını 
iddia ettiği Sadruddîn hakkında böyle bir hükme varacağını tahmin etmiyoruz. 

*** 
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Mevlânâ Dîvân-ı Kebîr’de Konevî’yi küçümsemekte 
Kaynak: Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr 
“Divan-ı Kebir’de de gene Sadru’d-din Konevî’nin, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din’e yazdığı ce-

vabı kastederek “Nasîrü’d-din’e cevap vermek bir üstünlük değildir” (Külliyat-i Şems ya Divan-ı Kebir, 
Neşr. B. Furuzanfer, Tahran 1936-1338, I, 193) diyerek küçümsemektedir.”182 “Konevî ile birbirlerine yaz-
dıkları mektuplardaki fikrî ve ilmî tartışmalarını kastettiği, Mevlânâ’da, Konevî’nin bu Şeyh 
Nasîrü’d-din’e verdiği cevabı kasdederek: “Nasîrü’d-din’e cevap vermek bir fazilet arslanıdır” 
derken (Külliyat-i Şems yâ Divan-i Kebir, 1, 193. merhum A. Gölpınarlı, bu mısrayı “Nasîrü’d-din’e cevap vermek bir 
üstünlük değildir” şeklinde tercüme etmiştir. (Bkz. Mevlânâ Divan, s. 518) A. Gölpınarlı’nın tercümeye esas aldığı nüs-
hada “Arslan” kelimesi yerinde “değil” anlamındaki “Leyse” kelimesi bulunuyorduysa Mevlânâ’nın, Konevî’nin Şeyh 
Nasîrü’d-din’e verdiği cevabı hafife aldığı anlamı çıkar. Mevlânâ’nın, Konevî’ye karşı menfi tutumunda tekfir edecek 
kadar ileri gitmesi (Bak. Fihi Ma Fih’in A. Gölpınarlı tercümesi, s. 106) önünde bulundurulursa yukarıda geçen mısraı 
A. Gölpınarlı’nın tercüme ettiği şekilde anlamanın daha isabetli olacağı açıktır.) bu mektuplaşma olayına işaret 
ettiği tesbit olunmaktadır.”183 

Atıf yapılan eserde, yukarıda nakledilen cümlenin bulunduğu gazeli bir bütün halinde ve hemen 
peşinden Gölpınarlı’nın çevirisiyle sunalım. 

 

 
Mevlânâ, Külliyât-ı Şems yâ Dîvân-ı Kebîr, tashih: Fürûzânfer, 

İntişârât-ı Emîr-i Kebîr, Tahran 1378/1999, c. 1, s. 192-193. 
 

Merdivensiz olarak sevgi göğüne yüceldik.. belâlar göğüne bir yol gösteren var mı ki?  
Dünyâ varlığının karanlığı, sevgimizin ışığına yücelebilir mi? Sevgimiz, iki dünyâyı da aşmıştır; 
şaşılacak birşey bu.  
Günler, bedenlerimizi ayırsa bile and olsun Allah’a, gönül yanınızdan yitip gitmez. 
Dostlarımın göçüp gitmeleri gönlüme ağır gelse de gönlüm, yeğin olarak onlara doğru göçüp gi-
der, akar-durur. 
Canımdan, gönlümden esenlikler size.. ben tıpkı gönlüme benzerim; yahut da esenlik verişim, 
gelen dostadır benim. 
Gönül, bir suç sayılan sevginize nasıl tövbe edebilir ki sizden başkasından tövbe edip durmakladır 
şu gönlüm. 
Bu söz, sünepe karıya tapmada aşırı gidene cevap.. kocayı da görüyorum, üstüne tilkiler siymede.  
Nasîrüddîn’e cevap vermek, üstünlük de değil hani; öylesine bir sevgi görmedeyim ki onun da 
üstüne tavşanlar siymede.184  

                                                 
182 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 90. 
183 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 65-66. 
184 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, c. 7, s. 517-518. 
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Bu gazel Dîvân-ı Kebîr’in erişebildiğimiz yazma nüshalarının çok çok azında bulunmaktadır. 
Fürûzânfer Dîvân-ı Kebîr’in tahkikinde asıl aldığı yedi nüsha içerisinde sadece Chester Beatty Ktp., 
nr. Per. 116’daki nüshada ve -Konya nüshası diye meşhur olan- Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 68-69’daki 
nüshada bu gazelin bulunduğunu dipnotta belirtmekte, nüsha farklılığına işaret etmediğine göre bu 
iki nüshada (Chester Beatty ve Konya) gazelin aynı kaydedildiğini göstermiş olmaktadır. 

Gölpınarlı, çeviride Dîvân-ı Kebîr’in Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 68-69’daki nüshasını asıl aldığını 
belirtmektedir. Lâkin üzerinde durduğumuz bu gazelin son iki beytini çevirirken ya Konya nüshasın-
dan başka bir nüshayı (aşağıda görselini sunacağımız Michigan nüshasına benzer bir nüshayı) asıl 
almış -ki bu yönde bir açıklamasını bulamadık- ya da iki beyti kendince tashih etmiş olmalıdır. Konya 
nüshasını Fürûzânfer’e, Gölpınarlı’nın asıl aldığı nüshayı veya yaptığı tashihi Michigan nüshasına 
temsil ettirip, Chester Beatty, Atıf Efendi, Sül./Amcazade Hüseyin ve Sül./Nafiz Paşa nüshalarından 
görselleri ekleyerek altı nüshayı karşılaştıralım. Nasîruddîn isminin geçtiği son beyit Sül./Ayasofya 
ve İÜ Merkez Ktp. nüshalarında eksik olduğundan onları hesaba katmıyoruz. 

  
Mevlânâ, Dîvân, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3890, vr. 63b (Sağda); Dîvân, İÜ Merkez Ktp., nr. FY 334, vr. 654b. 

 

 
Mevlânâ, Külliyât-ı Şems yâ Dîvân-ı Kebîr, tashih: Fürûzânfer, c. 1, s. 193 

(Dipnottaki kısaltmalar: ÇT: Chester Beatty nüshası, FZ: Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 68-69’daki nüsha). 

 
Mevlânâ, Dîvân, Michigan Üniversitesi, İslami Yazmalar Ktp., nr. 185, vr. 213a. 

  
Mevlânâ, Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Chester Beatty Ktp., nr. Per. 116, vr. 333a (Soldaki beyit sağ hâmişten). 

  
Mevlânâ, Dîvân, Atıf Efendi Ktp., nr. 2109, vr. 513a (Sağda), Sül./Amcazade Hüseyin Ktp., nr. 278, vr. 353b. 

 
Dîvân-ı Gülşehrî (doğrusu: Mevlânâ, Dîvân), Sül./Nafiz Paşa Ktp., nr. 938, vr. 26a. 

Gölpınarlı’nın çevirisi sadece Michigan nüshasıyla uyuşmakta fakat -birazdan değineceğimiz 
üzere- bazı yanlışlar içermektedir. Konya, Chester Beatty, Atıf Efendi, Amcazade ve Nafiz Paşa nüs-
haları asıl alındığında -hangi Nasîruddîn olduğu belirtilmeyen- Nasîruddîn’e ve ona cevap veren Ko-
nevî’ye -ki adı geçmemektedir ve gerçekte cevap veren taraf Nasîruddîn’dir- yönelik aşırı bir kötü-
leme, küçümseme veya alay söz konusu değildir. 
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Öncelikle Gölpınarlı’nın yaptığı yanlışa, yazma nüshalar bağlamında dikkat çekelim.  
Altı nüsha içerisinde sadece Michigan nüshasında “ فضائل ليس ” diye kaydedilen ve Gölpınarlı’nın 

çevirisinde asıl alınan ifade diğer beş nüshada “ فضائل ليث ” olarak geçmektedir. “فضائل” kelimesi 
 ”لیست“ fiilinin ”لیس“ kelimesinin çoğulu olduğuna göre beyitteki bu kelimeden önce gelen ”فضیلة“
olması gerekirdi ve “لیست فضائل” ifadesinin yer aldığı bir Dîvân nüshası şu ana kadar tespit edilmiş 
değildir. Şu halde doğru ifade diğer beş nüshada yer alan “لیث فضائل” olmalıdır. Bu takdirde mezkur 
ifade ya “نصیر الدین”den bedel ya da mübteda olan “جواب نصیر الدین”in haberi olur ki, her iki durumda 
da beytin ilk kısmının anlamı olarak -“نصیر الدین”e muzaf olan “جواب” kelimesinin kazandığı iki farklı 
anlam da göz önüne alındığında- şu dört ihtimal karşımıza çıkar: “Faziletler arslanı Nasîruddîn’in 
cevabı/cevap vermesi”, “Faziletler arslanı Nasîruddîn’e cevap/cevap vermek”, “Nasîruddîn’in ce-
vabı/cevap vermesi faziletler arslanıdır”, “Nasîruddîn’e cevap/cevap vermek faziletler arslanıdır” 

Beş nüshanın üçünde “leys” kelimesinin son harfinin ötre harekelenmesini doğru kabul ettiğimiz 
takdirde geriye şu iki ihtimal kalmaktadır: “Nasîruddîn’in cevabı/cevap vermesi faziletler arslanıdır”, 
“Nasîruddîn’e cevap/cevap vermek faziletler arslanıdır” 

Kuvvetle tahmin ve iddia ediyoruz ki, bu beyitte “جواب نصیر الدین” tamlaması Bayram’ın ve  
Gölpınarlı’nın anladığı gibi “Nasîruddîn’e cevap vermek” değil “Nasîruddîn’in cevabı, cevap 
vermesi” anlamındadır. “Nasîruddîn, Nâsıruddîn, Nasruddîn” arasında fark görmeyen ve beyitte 
geçen Nasîruddîn’in Ahi Evran olduğunu iddia eden Bayram’a göre cevap veren kişi Konevî’dir.  

Biz “Nasîruddîn, Nâsıruddîn, Nasruddîn” arasında fark görüyoruz ve beyitte geçen Nasîruddîn’in 
Nasîruddîn et-Tûsî olduğunu, cevap verenin de yine Tûsî olduğunu, cevap veren Tûsî de olsa, Konevî 
de olsa birisine veya her ikisine yönelik aşırı bir kötülemenin, küçümsemenin değil, bir durum 
tespitinin söz konusu olduğunu iddia ediyoruz.  

Mevlânâ bu beytinde Konevî ile Nasîruddîn et-Tûsî (Bayram’a göre Ahi Evran) mektuplaşmalarını 
kastetmiş ise, Bayram’ın da çok iyi bildiği üzere ekleri hariç tutulursa bu mektuplaşmalarda toplam 
üç mektup söz konusudur; biri Konevî’nin sorularını içeren mektubu, karşı tarafın bu sorulara verdiği 
cevapları içeren mektup ve Konevî’nin soru ve cevap içermeyen kendi yorumlarına dair mektuptur. 
Mektupların bazı yazma nüshalarında Konevî’nin ilk mektubu “Es’iletü/Süâlâtü/Mesâilü…” gibi 
ifadelerle Konevî’ye izafe edilerek, Nasîruddîn’in gönderdiği ve tekrarı da gerçekleşmeyecek olan 
cevabî mektubu ise “Cevâbü/Cevâbâtü/Ecvibetü…” gibi ifadelerle Nasîruddîn’e izafe edilmiştir. 

 
Sül./Esad Ef. Ktp., nr. 1143, vr. 1a (Mecmuada yer alan risâlelerin listesinin bulunduğu zahriye sayfasında Konevî ile 

Tûsî mektuplaşmalarına ait toplam üç mektubun isimleri: “Es’ile li’s-Sadr el-Kunevî el-Müsemmâ bi’l-Mufsıha 
(Konevî’ye Ait -el-Mufsıha adlı- Sorular), Ecvibe li’n-Nasîr et-Tûsî ‘ale’l-Mufsıha (Tûsî’nin el-Mufsıha’ya Cevapları), 

Hâdiye li’s-Sadr el-Kunevî (Konevî’ye ait Hâdiye)”. 

 

 
Mesâil-i Şeyh Sadreddîn-i Kûnevî ve Ecvibe-i Hâce-i Nasîr, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 5283/77, vr. 192a ve vr. 

195b (mektubun sonunda “temmetü’l-es’ile” (sorular sona erdi) kaydı). 
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Kitâb ve Es’iletü’ş-Şeyh Sadriddîn el-Kûnevî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1830/37, vr. 86b 

(Sağ hâmişte bu mektubun başlığı) ve el-Cevâb min Hâce-i Nasîruddîn, vr. 97b (Konevî’nin ilk mektubunun sonunda 
“temmetü’l-es’ile” (sorular sona erdi) kaydı, Tûsî’nin mektubunun başı). 

 
er-Risâletü’l-Mufsıha, Medine Arif Hikmet Ktp., nr. 211, vr. 153b (Konevî’nin mektubunun başındaki kayıt: 

“Konevî’nin Tûsî’ye yazdığı hikemî/felsefî sorular içeren mektubudur.”). 

 
Sağdan sola: er-Risâle li-… Nasîr … et-Tûsî … fî Ma‘ridı’l-Cevâb li-Süâli’ş-Şeyh … Muhammed b. İshâk, Sül./Carullah 

Ktp., nr. 2097, vr. 119a; Risâle-i … Şeyh Nasîreddîn-i Tûsî der Cevâb-ı … Şeyh Sadreddîn-i Kûnevî, Riyad Melik 
Abdülaziz Ktp., nr. 2577/4, vr. 31a; Es’ile li’ş-Şeyh Sadriddîn … ‘ani’n-Nasîr et-Tûsî ve Cevâbü’n-Nasîr et-Tûsî ‘ani’l-

Es’ile, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2358, vr. 139a ve 184a. 

  
Mektûb-i Kûnevî be-Hâce-i Nasîr ve Cevâb-ı vî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 14280/11, vr. 35a 

(Konevî’nin ilk mektubunun sonunda “temmetü’l-es’ile” (sorular sona erdi) kaydı, 
Tûsî’nin cevâbî mektubunun başı ve sol hâmişte bu mektubun başlığı). 

   
el-Ecvibetü’n-Nasîriyye, Kütahya Vahid Paşa İl Halk Ktp., nr. 356/2, vr. 48b (Tûsî’nin mektubunun sonundaki kayıt: 

“Nasîruddîn’e ait cevaplar sona erdi.”) (Sağda); el-Mufâvadât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1342/1, vr. 10a 
(Konevî’nin mektubunun sonundaki kayıt: Asıl alınan nüshada “sorular sona erdi, Tûsî cevaplara başladı ve dedi ki”)  

el-Es’ile ve’l-Ecvibe, Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 27042, vr. 107a/28a (Tûsî’nin risâlesi sonundaki temme kaydı: 
“en-Nasîr et-Tûsî’nin cevapları eşliğinde Şeyh Sadruddîn’in soruları sona erdi.”). 

   
Tahran Dânişgâh Ktp., nr. 1022, vr. 1a (Mecmuada mevcut eserlerin listesinin kaydedildiği zahriye sayfasında: 

Es’iletü’ş-Şeyhi’l-Kâmil Sadriddîn el-Kûnevî ilâ Nasîruddîn et-Tûsî ma‘a Ecvibetihâ). 
el-Mufâvadât, Radavî Ktp., nr. 43572, vr. ? (Tûsî’nin mektubunun sonundaki kayıt: 

“Şeyh (Konevî’n)in soruları hakkında Nasîruddîn’e ait cevaplar sona erdi.”). 



151Hayri KAPLAN

151 
 

  
el-Mufâvadât, Isfahan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ktp., nr. 42/4, vr. 32a (Konevî’nin mektubunun sonundaki 

“sorular sona erdi” ve Tûsî’nin mektubunun başında sol hâmişteki “Nasîruddîn et-Tûsî’nin Sadruddîn el-Konevî’nin 
mektubuna cevaben yazdığı nüshadır” kaydı.). 

 
Kitâb ve Es’iletü’ş-Şeyh Sadriddîn el-Kûnevî ma‘a Cevâbih, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1461, vr. 234a (Sol hâmişte bu 

mektubun başlığı, sonrasında Tûsî’nin cevaplar içeren mektubunun yer alacağı bilgisi eşliğinde: Kitâb müştemil ‘alâ 
Es’ile li’ş-Şeyh Sadriddîn el-Kûnevî ketebehu ile’l-‘Allâme et-Tûsî ve Ecvibetühâ). 

   
Metin ve başlıkları Taşköprizâde’nin hattıyla olmak üzere iki risâlenin başlıkları: Sül./H. Hüsnü Paşa Ktp., nr. 1160, 
vr. 171a (Risâle sadarat ‘an … Nasîriddîn Muhammed et-Tûsî cevâben ‘an risâleti’l-İmâm Sadriddîn…) (Sağda) ve 

vr. 191a (Risâle uhrâ li’ş-Şeyh … Sadriddîn … el-Kunevî … ketebehâ îrâden ‘alâ ecvibeti’t-Tûsî …) (Ortada).  
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2349, vr. 10b (el-Mesâilü’lletî ketebehâ eş-Şeyh Sadruddîn … mine’r-Rûm ilâ … et-Tûsî). 

 
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2349, vr. 19a (Temmet el-Es’ile … Ecvibetü’l-Es’ile …). 

(Hâmiş: Hutbetü hâzihi’l-ecvibe ve’l-mektûb ellezî ketebehu’l-mücîb cevâben ‘ani’ş-Şeyhi’s-sâil 
kütibet fî âhiri’r-risâle elletî ba‘de hâzihi’l-ecvibe, fel-yutlab hünâke). 

 
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2349, vr. 36b (el-Mektûbü’llezî ketebehu … 

Hâce Nasîr … cevâben ‘ani’l-mektûbü’llezî ketebehu eş-Şeyh … Sadruddîn … ileyhi evvelen) 
Tûsî’nin ve Konevî’nin eserlerini anan bazı kaynaklarda da benzer bir durum söz konusudur. 
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el-Fenârî, Şemsüddîn Muhammed, Misbâhu’l-Üns, Ragıp Paşa Ktp., nr. 696, vr. 30a 

(“Şeyh (Sadruddîn)’in el-Mufsıha’da zikrettiği sorular…” “Tûsî’nin verdiği cevap…”). 

 

 
Molla Câmî, ed-Dürratü’l-Fâhira, Sül./Yeni Cami, nr. 991, vr. 328b (Tûsî’nin, Konevî’nin 

sorduğu meselelerin/soruların cevapları hakkında yazılan/yazdığı risâlesinde ortaya koyduğu …), 
vr. 331a (Hâmişten) (Konevî’nin sorularını cevaplamak için yazılan/yazdığı risâlesinde…). 

 

 
eş-Şûsterî, Nûrullah b. Şerefiddîn, Mecâlisü’l-Mü’minîn, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 459, vr. 435b 

(Tûsî’nin bir diğer eseri: Risâle-i Ecvibe-i Süâlât-ı Şeyh Sadruddîn-i Kûnevî). 
 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 4461, vr. 436b. 

(“Muâhezât, Konevî’nin, Ecvibetühâ (cevapları) ise Tûsî’nin). 
 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 4461, vr. 403a 

(“Mufâvadât, Konevî’nin Tûsî’den sorduğu ve Tûsî’nin cevapladığı sorular…). 
 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 4461, vr. 196a 

(Keşfü’z-Zunûn’a zeyl yazan Arabacılar Şeyhi İbrahim b. Ali’nin (ö. 1189/1775) 
metin arasındaki ilavesinden: “Muhammed b. İshak (el-Konevî)’nin sorduğu 

sorulara Tûsî’nin cevap verdiği mektup…”).  
 

Sonuçta Sadruddîn el-Konevî’nin iki, Nasîruddîn et-Tûsî’nin bir mektubundan ibaret olan 
mektuplaşmada “sorular soran” taraf Konevî, “cevaplar veren” taraf Nasîruddîn’dir. O halde bu 
beytin çevirisi “Nasîrüddîn’e cevap vermek, üstünlük de değil hani; öylesine bir sevgi 
görmedeyim ki onun da üstüne tavşanlar siymede” şeklinde olmamalıdır.  

Düelî’nin geriye kalan beyitlerini hatırlayarak diyebiliriz ki, Mevlânâ bu beytiyle şunu haber 
vermektedir: Konevî ve Nasîruddîn arasında dönemin resmi yazışma dili yani “inşâ dili”nin gereği 
birbirlerine son derece saygı ve muhabbet içeren hitaplarla yazışmalar olsa da bu sevgi ve dostluk 
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sonuç itibariyle sanki hiç yaşanmamış, semeresi olmayan bir sevgi ve dostluğa dönüşecektir. 
Dolayısıyla beyitte “… öylesine bir sevgi görmedeyim ki…” ifadesiyle yerilenin Konevî değil, 
Nasîruddîn olması akla daha yakındır. Bu yeriş Konevî’ye veya hem Konevî’ye hem Nasîruddîn’e 
yönelik olsa bile sonuç değişmez. Mevlânâ bu mektuplaşmanın Konevî’ye de Nasîruddîn’e de bir şey 
kazandırmayacağını, her ikisinin de kendi yollarında yürümeye devam edeceklerini ikaz etmektedir. 
Nasîruddîn’in mektubundaki şu ifade185 bir bakıma bunu dile getirmektedir: “… (Zâtıâlinizin) zikret-
tiği, dikkat çektiği/açıkladığı, işaret ettiği şey, bizim içinde/üzerinde bulunduğumuzdan farklı bir yol-
dur/yöntemdir ve büyük kısmı zevk ve keşifle ilgilidir…” Sonuçta Konevî sûfî, Nasîruddîn filozof 
olarak yollarına devam edeceklerdir. 

Şimdi Konevî ve Nasîruddîn’in mektuplarından hangisinin sorular içeren, hangisinin cevaplar 
içeren mektuplar olduğunu ortaya koyan metin parçalarını sunuyoruz.  

 
Konevî, er-Risâletü’l-Mufsıha (el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî 

içerisinde, Konevî’nin ilk mektubunun ekindeki risâle), s. 43. 

 
Konevî, er-Risâletü’l-Mufsıha, s. 47. 

 
Konevî, er-Risâletü’l-Mufsıha, s. 48. 

 
Konevî, er-Risâletü’l-Mufsıha, s. 54. 

 
Konevî, er-Risâletü’l-Mufsıha, s. 59. 

Görüldüğü üzere Konevî’nin mektubunda karşı tarafa -hepsini burada sunmadığımız- sorular so-
rulmakta ve cevapları istenmektedir. Soran Konevî, cevaplayacak kişi Tûsî’dir. Tûsî de mektubunda 
soruları cevaplıyorsa, cevaplayanın Tûsî olduğu belirlenecektir ki, nitekim öyledir. 

 
Tûsî, Mektûb ile’l-Kûnevî (el-Ecvibe), s. 88. 

 
Tûsî, Mektûb ile’l-Kûnevî (el-Ecvibe), s. 95. 

                                                 
185 el-Konevî, Sadruddîn ve et-Tûsî, Nasîruddîn, el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî, F. Steiner 

Yay., Beyrut 1416/1995, s. 115. 
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Tûsî, Mektûb ile’l-Kûnevî (el-Ecvibe), s. 96. 

 
Tûsî, Mektûb ile’l-Kûnevî (el-Ecvibe), s. 97. 

 
Tûsî, Mektûb ile’l-Kûnevî (el-Ecvibe), s. 100. 

 
Tûsî, Mektûb ile’l-Kûnevî (el-Ecvibe), s. 105. 

 
Tûsî, Mektûb ile’l-Kûnevî (el-Ecvibe), s. 120. 

Arada Konevî’nin soru cümlelerine Tûsî’nin “kavluhu” veya “ve emmâ…” diye işaret edip bun-
lara “ekûlu” diyerek veya böyle demeksizin doğrudan cevaba başladığı cümleleri -ki Tûsî çoğunlukla 
bu iki tarzı uygulamaktadır- buraya almadık. Tûsî’nin mektubunun son cümlelerinden birinde (yuka-
rıdaki son görselde) “Bu söylediklerimiz hakkında kendisine bir söz zahir olur da ona işaret buyur-
maları, zatıâlilerinin büyük lütuf ve kereminden umulur” anlamında bir not düşülmüş ve Konevî’nin 
Tûsî’ye göndereceği değerlendirme mahiyetindeki ikinci (ve son) mektubunu beklediğine işaret edil-
miştir. Konevî’nin ikinci mektubunda da, Tûsî’den gelen tek mektupta Tûsî’nin sorulara cevaplar 
verdiğine işaret edilmektedir. 

 
Konevî, Mektûb Âhar mine’l-Kûnevî 

(el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî içerisinde), s. 133. 

 
Konevî, Mektûb Âhar mine’l-Kûnevî, s. 133. 

Esasen tilkilerin ve tavşanların siymesinden bahseden metnin doğru çevirisine ulaşmak için son-
dan ikinci beytin sonunda yer alan “üzerine tilkiler siymiş” ifadesinin bir deyim veya tarihten gelen 
bir ifade olduğunu farketmemiz gerekir. Bu deyimin geçtiği Arap şiirinin bir kısmı Mevlânâ tarafın-
dan ödünç alınmış ve bir sonraki beyitin sonunda imalı şekilde değiştirilerek kullanılmıştır. Bu Arap 
deyiminin farklı isimlere ait gösterilerek tarihi geçmişi, ilk söyleyeni hakkında farklı rivayetler var-
dır.186 Farklı isimleri “müşrik bir adam” diye niteleyerek olayı özetlersek: Müşrik bir adam bir putun 
hizmetkârı idi ve tabi ki, ona ibadet ederdi. Birgün baktı ki, birkaç tilki o putun başına çıkıp üstüne 
siymişler. Bunun üzerine  

 أرب يبول الثعلبان برأسه  *  لقد ذل من بالت عليه الثعالب
                                                 
186 Kimi kaynaklara göre bu kişi sahabi Râşid b. Abdi Rabbih es-Sülemî’dir (İbn Sa‘d, Muhammed el-Basrî, et-Ta-

bakâtü’l-Kübrâ, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1410/1990, c. 1, s. 234; el-‘Askalânî, Şihâbüddîn Ahmed, el-İsâbe fî 
Temyîzi’s-Sahâbe, Mektebetü İbni Teymiyye, Kahire 1414/1993, c. 3, s. 235).  
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       Başına tilkilerin siydiği rab mi (olur)? 
       Üzerine tilkilerin siydiği kimse zelil olmuştur 

Der ve onu kırıp, puta ibadetten teberri eder, İslâm’a girer. 
Mevlânâ bu hikâye ve şiire işaret etmiş ise beytin okunuşu şu şekilde olabilir: 

بالت عليه الثعالب أرى البعل قد*    لمن قد غال عابد بعلهب جوا  
“Koca” anlamına da sahip olan “بعل” kelimesi özelde meşhur bir put, genelde ise “put” anlamında 

kullanılmıştır. Bu durumda tercüme de değişecektir: 
       Putuna tapıcı olarak aşırı giden kimseye ait bir cevap: 
       “Görüyorum ki, putun üstüne tilkiler siymişler” 

Buna göre, puta ibadet ve hizmet eden kimsenin “Tilkilerin başına siydiği rab mi (olur)?” sorusu 
yine kendisi tarafından “Görüyorum ki, putun üstüne tilkiler siymişler” cevabıyla zımnen “o halde 
böyle zelil hale düşen kesinlikle rab olmaz” diye cevaplanmaktadır.  

Bu muhtemel yorumumuz doğruluk payı içerdiği takdirde, Gölpınarlı’nın “Bu söz, sünepe karıya 
tapmada aşırı gidene cevap.. kocayı da görüyorum, üstüne tilkiler siymede” çevirisi pek de doğru ve 
anlamlı olmamaktadır. Üstelik “بعلة” kelimesi sadece “eş” anlamındaki “karı”yı ifade eder, içeriğinde 
“sünepe” nitelemesi bulunmamaktadır. “Koca” anlamındaki “بعل”in üzerine tilkilerin siymesi de an-
laşılamaz bir anlam sunmaktadır. Bizim tercüme ve yorumumuzun önceki beyitlerle kısmen de olsa 
ilgisini kurabiliriz. Mevlânâ öyle bir sevgiliye bağlı kı, sevgisi dünya ve ahiretin ilgilerinden tamamen 
uzaktır. Bu yüce sevgiye ileten veya onunla ilgili olan sevgiler, sevilenler de aynı şekilde yücedir. 
Dostlukları bedenlerin uzaklaşması veya ayrılmasıyla son bulmaz. Fakat insan bu dünyada yaşarken 
bilinen zahiri putlar olmasa da kalbini bağladığı, kalbinde barındırdığı bir sürü puta tapınıyor olabilir. 
Bu putların çoğu benlikle, bencillikle, menfaatle ilgili olup kurnaz düşünceler eşliğinde kalpte varlı-
ğını korumaya devam eder. Her hâlükârda bu putlar ve sevgileri, yüce sevgi ve sevgiliye kıyasla 
tamamen zelil, hakir ve değersizdir. Kişinin aynen zahiri puta tapınırken onun üzerine siyen tilkileri 
gördükten sonra putunu kırarak İslâm’a giren kişi gibi olması gerekir.  

Bayram’ın asıl aldığı son beyit Mevlânâ’nın bir önceki beyitte “üzerine tilkiler siymiş” ifadesini 
biraz değiştirerek ödünç aldığı beyittir ve tahminimizce Ebu’l-Esved ed-Düelî’nin (ö. 69/688), ken-
disine çok değer veren fakat sonrasında Şiilikle suçlayarak onu üzen Abdullah İbn ‘Âmir hakkında 
söylediği şu beyitlere187 işaret etmektedir. 

 ألم تر ما بيني وبين ابن عامر * من الود قد بالت عليه الثعالب
 فأصبح باقي الود بيني وبينه * كأن لم يكن والدهر فيه عجائب

 إذا المرء لم يحببك إال تكرها * بدا لك من أخالقه ما يغالب
Görmedin mi İbn ‘Âmir’le aramdaki sevgiyi/dostluğu, üstüne tilkiler siymiş ya! 
Aramızdaki sevgi/dostluk sanki hiç olmamışa dönmüş, acayip işler var bu zamanda! 
Birisi seni zoraki sevmişse, onun ahlâkında ağır basan ne ise o çıkar karşına 

Burada “tilkilerin siymesi”ne konu olan şey sevgi, dostluk, arkadaşlık, yakınlık, sulh gibi hususlar 
olduğunda bu ifadenin iki kişi veya grup arasındaki bu durumların son bulduğu, bozulduğu anlamına 
geldiğini edebiyat kaynaklarımız bildirmektedir.188 Bir diğer ifadeyle tilkilerin siymesi gerçek olma-
yıp dilimizdeki “aralarına kara kedi girmek” gibi bir deyimdir. Dolayısıyla, eğer bu beyit Mevlânâ’ya 
ait ise, “üzerine tilkiler siymiş” ifadesinin onun tarafından -yukarıdaki anlama yakınlık gösterecek 
şekilde- “üzerine tavşanlar siymiş” ifadesiyle değiştirildiğini söyleyebiliriz.  

*** 
 

                                                 
187 el-İsfehânî, Ebu’l-Ferec Ali, Kitâbü’l-Eğânî, Dârü Sâdir, Beyrut 1429/2008, c. 12, s. 237. 
188 el-Meydânî, Ahmed b. Muhammed, Mecma‘u’l-Emsâl, Kahire 1374/1955,  c. 1, s. 284. 
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Mevlânâ Mesnevî’yi Ahi Evran ve çevresiyle mücadele için kaleme aldı 
Kaynak: Mevlânâ, Mesnevî 
Bayram bazen öyle bir atıf yapar ki, yaptığı atfın karşılığını bulmak için onlarca sayfa okunması 

gerekir. O sayfalar okunur, okunur fakat gerçekte atfın karşılığı olmadığı veya Bayram’ın gözüyle 
okunmadığı için bir türlü bulunmaz. Örneğin o sayfalarda Bayram’ın canla başla aradığı bazı kelime-
ler varsa (savaş, mücadele, zıtlık, düşmanlık vb.) farklı farklı bağlam ve amaçlar eşliğinde kullanıl-
masına rağmen onları “niyet okuma” tarzında birleştirmek suretiyle kendi sonucuna ulaşmak isti-
yorsa, makul olup olmadığına bakmaksızın o sonuca ulaşır.  

Farzımuhal Mevlânâ’ya birisi çıkıp Anadolu’nun o zorlu ve bunalımlı dönemlerinde “Nasılsınız, 
hayat nasıl gidiyor?” benzeri bir soru sormuş olsa, Mevlânâ da “Nasıl olalım? Hayat kavgası/sa-
vaşı/mücadelesi içinde devam edip gidiyoruz” demiş olsa, buna benzer bir kayıt Bayram tarafından 
Mevlânâ’nın eserlerinde veya başka eserlerde bulunmuş olsa Bayram’ın gözüyle kısa bir değerlen-
dirme sonunda varılacak sonuç şu olacaktır: “Mevlânâ birileriyle sürekli kavga, savaş ve mücadele 
içinde olduğunu kendi diliyle itiraf etmektedir. Bu birilerinin de en başta geleni hiç şüphesiz Ahi 
Evren’dir.” 

Bizim bu farzımuhal örneğimiz abartı gibi algılanabilir. O halde bu örneği somutlaştırarak kendi-
sinden nakledelim: “Anadolu Selçukluları devrinin en güçlü şair ve mutasavvıfı Mevlânâ Celâlü’d-
din-i Rumî, meşhur eseri “Mesnevî”sinin altıncı cildinin başında (ilk 273 beyt) dostu Hüsamü’d-din 
Çelebi’ye hitaben bu eserini kendisine muhalif ve kendisiyle savaş halinde olanlarla mücadele et-
mek amacıyla yazmaya başladığını, sonunda başarıya ulaştığını, düşmanlarının mağlup ve zelil 
olduklarını, bu yüzden “Mesnevî”nin bu VI. cild ile sona ereceğini bildirmektedir. “Mesnevî” ince-
lendigi zaman görülmektedir ki, gerçekten de Mevlânâ çevresinde birileri ile mücadele ve savaş 
halinde imiş ve kendisine şiddetle muhalif bir çevre bulunmaktaymış…” “… Fakat Mevlânâ’ya 
muhalif olanlar arasmda biri vardır ki, Mevlânâ onu kendisinin baş düşmanı olarak görmekte-
dir.”189 Yani Ehi Evran’ı. 

Yukarıdaki alıntıyı Sosyal ve Siyasî Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi adlı eserinin “ge-
nişletilmiş ve ilaveli 3. baskı”sından yaptık ve Bayram’ın büyük bir titizlikle gözden geçirdiği baskı 
olmalıdır diye düşündük. Dolayısıyla Mesnevî’nin “altıncı cildinin başında (ilk 273 beyt)” ifadesini 
görünce aklımıza bir dizgi hatası olabileceği geldi. Biz her ne kadar böyle düşünsek de Bayram aynı 
eserinin bir başka yerinde benzer ifadeleri tekrar etmektedir. 

“Mevlânâ “Mesnevî”sinin VI. cildinin başında (ilk 275 beyt) kendisine düşman olan bir çevre-
nin bulunduğunu ve kendisine karşı mücadele etmekte olduklarını ve kendisinin de bu muhalifle-
riyle miicadele etmek amacıyla bu “Mesnevî”yi kaleme aldığını ve bu Mesnevî ile onlarla mücadele 
ettiğini sonunda bu düşman ve rakiplerini yendiğini, zelil olup yok olduklarını uzun uzun anlatmakta 
ve bu yüzden bu VI. Cild ile “Mesnevî”yi tamamlamış olacağını söylediği halde bugüne kadar “Mes-
nevî” üzerinde çalışanlar, onu şerh ve tercüme edenler Mevlânâ’yı eserlerini ve çevresindekileri 
araştırmayı kendilerine meslek edinenler, Mevlânâ’nın sözünü ettiği düşmanlarının kimler olduğu 
üzerinde hemen hiç durmamış ve düşünmemişlerdir.”190 Bayram’ın gözüyle okuyup araştırmadıkları 
için nice mesnevîhân, nice Mesnevî şârihi veya mütercimi, nice Mesnevî çalışan, Bayram’ın icat ettiği 
bu düşmanların, özellikle de baş düşmanın kimler olduğunu sorgulamayı akledememişlerdir. 

Nihayet aynı eserin ilerleyen sayfalarında Bayram, yukarıdaki iki alıntıda yer alan konuya ait cilt 
ve sayfa numarası vererek atıflar yapmaya başlar ama verdiği beyit numaraları sayıca çok sınırlıdır. 

“Vakıa “Mesnevî”sinin VI. Cildinin başında bu altıncı cilt ile “Mesnevî”nin sona ereceğini be-
lirttikten sonra “Mesnevî”sini birileri ile mücadele etmek maksadıyla kaleme aldığını bildirmekte-
dir. Kendisini Nuh Peygambere benzetmekte ve “Nuh dokuz yüz yıl hakka davet etti fakat gene kavmi 

                                                 
189 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 9 (Önsöz). 
190 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 104-105. 
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inkâra devam etti. Ay, nur saçtı, köpekler ise, yaradılışları icabı havlayıp durdu. Ama köpeklerin 
havlaması kervanı yolundan alıkoyamaz (Mesnevî, VI, 925) diyerek kendisinin ay olduğunu, nur saç-
maya devam ettiğini söylemektedir. Muhalifleri hakkında da şöyle diyor: “Kötüler kötülük yapar-
larsa, su da onu temizlemeye yönelir. Yılanlar zehir saçar ve zehri bizi perişan eder. Arılar ise bal 
üretirler. Zehir işlevini yaparken panzehir de onun etkisini gidermeye koşar. Zira bu dünya savaş 
yeridir, zerre zerre ile iman küfür ile savaş halindedir” (Mesnevî, VI, 926). Sonra âlemde genel bir 
uyumsuzluğun mevcut olduğunu, bundan dolayı da savaşların kaçınılmazlığını, Hz. Peygamberin de 
Allah için savaştığını, uzun uzun hikâye etmekte ve sonuçta mücadelede nasıl başarıya ulaştığını, 
düşmanlarının zelil, perişan ve helâk olduklarını anlatmakta (Mesnevî, VI, 927-930), bundan do-
layı da “Mesnevî”yi bu altıncı cilt ile tamamlayacağını dostu Hüsamü’d-din Çelebi’ye bildirmekte-
dir.”191 

Sonrasında yine ilk tavrına dönen Bayram daha açık ifalerle şöyle der: 
“Bu bölümde buraya kadar sunduğumuz belge ve bilgilerden açıkça anlaşılmaktadır ki, 

Mevlânâ’nın “Mesnevî”si Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din Mahmud ve çevresindekilerle ve bu çev-
renin sahip olduğu dinî-tasavvufî ve siyasî zihniyetle mücadele üzerine kurulmuştur. Kendisi de 
“Mesnevî”sinin VI. Cildinin ilk 273 beytinde bunu ifade etmektedir.”192 

 “Mevlânâ susmamış olayın peşini bırakmamış, maksadı hâsıl oluncaya kadar Şems-i Tebrizî’nin 
katilleri olan muhalifleri ile miicadelesini yürütmüştür. “Mesnevî”sinin VI. Cildinin başında (ilk 
273 beyt) bunu açıkça bildirmektedir.”193 

Böylece Bayram’ın altıncı cildin ilk 273 veya 275 beytinin tamamını kastettiğini belirlemiş bulu-
nuyoruz. Ne var ki, Bayram’ın bahsettiği hususların şiire dökülmüş hali için bu kadar çok beyite 
ihtiyaç olmasa gerektir, olsa olsa bazı beyitlerde veya beyitler topluluğunda bunlar dile getirilmiş 
olmalıdır.  

Ayrıca baştan belli sayıdaki beyitlerden sonra hikâyeler başlamaktadır ve 273. veya 275. beyitte, 
hala bir hikâye devam ettiği için bu sınırlama mantıklı değildir. Yüzlerce beyit içerisinde Bayram’ın 
yanlış okuyuşuyla değerlendirmeye müsait beyitler hem sayıca sınırlıdır, hem de farklı yerlerde yer 
almaktadır.  

Biz bunları tek tek göstermenin sıkıcı olacağı kanaatiyle, okurların değerlendirmesine bırakarak, 
isteyenlerin altıncı cildin ilk şu kadar beytini okuyarak Bayram’ın çıkarımlarının ne derece doğru 
olduğunu değerlendirebilecekleri kanaatindeyiz. 

Bu arada şu soruyu da sormadan edemiyoruz: Mademki Mevlânâ Mesnevî’sini birileriyle müca-
dele etmek maksadıyla kaleme almıştır ve Ahi Evran’ı baş düşmanı olarak görmektedir o halde Mes-
nevî’deki iki yüz yetmiş küsur hikâye içerisinde Bayram’ın belirttiği sayıdan çok daha fazla sayı-
daki hikâyede bu baş düşmana ilişkin ifadelerin yer alması gerekmez mi?  

Bu soruyu sormamızdaki nedenlerden biri de, yıllardır Mesnevî’yi, Dîvân-ı Kebîr’i didik didik 
eden Bayram’ın bir cümlesinde dile getirdikleridir. Mesnevî’de ne kadar sayıda hikâye olduğuna hiç 
değinmeksizin şöyle diyor Bayram: “Bugüne kadarki araştırmalarımda Mevlânâ’nın “Mesnevî”sin-
deki on kadar hikâyede ve bu hikâyeler etrafındaki açıklamalarda Ahi Evren Hace Nasiru’d-din’den 
bahsettiğini ve yerdiğini tesbit etmiş bulunuyorum.”194 

*** 
  

                                                 
191 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 107. 
192 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 144. 
193 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 161. 
194 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 109. 
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Mevlânâ Mesnevî’yi 20 senede yazdı/yazdırdı 
Kaynak: Mevlânâ, Mesnevî 
Mesnevî’nin ikinci defterinin başında, altı ve yedinci beyitte yer alan “Ruhların cilası olan Mes-

nevî’ye, yeniden Receb’in on beşinci günü başlandı. Bu alışverişe başlayış tarihi, (hicri) 662 tari-
hiydi” ifadesine atıfta bulunarak Bayram şu yorumu yapmaktadır: “Mevlânâ birileri ile mücadele 
etmek ve zafere ulaşmak için “Mesnevî”yi kaleme almıştır. Bizzat kendisi Mesnevî’nin yazılış amacını 
böyle tespit etmektedir. Şems-i Tebrizî ile görüştüğü ve buluştuğu yıl olan Eylül 1245’den 1265 yılına 
kadar yani 20 sene süreyle “Mesnevî”yi yazmaya devam etmiştir (Şüphesiz “Mesnevî” önceleri pasajlar ve 
kurraseler halinde piyasaya sürülüyor, magazin şeklinde elden ele yayılıyor, belli mahfillerde okunuyordu. 1264’den 
sonraki yıllarda bu kurraselerdeki “Mesnevî” metinleri rutüşten geçirildi, tasnif edildi ve altı defterlik bir kitap haline 
getirildi. Bunun safahatı hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Ama o dönemde “Mesnevî” üzerinde yapılan işlemler ile onu, 
o dönemin ve çevrenin insanlarına hitap eden bir eser olmaktan çıkarıp devirlere hitap eden kalıcı bir eser haline geti-
rildiğini söyleyebiliriz. Mesnevî’nin ikinci defterinin başında yer alan bilgilerden anlaşıldığına göre Mevlânâ birinci 
defteri tamamladıktan sonra bir müddet yazmaya ara vermiştir. Bu aranın ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Burada ikinci 
defteri 662 (1264) yılında yazdığını bildirmektedir. Bu tarih, kurrase halindeki “Mesnevî”nin defter haline getirildiği 
tarih olmalıdır. Çünkü bazı hikâyelerin bu tarihten önce yazıldığı anlaşılmaktadır. Bununla ilgili açıklamalar ileride söz 
konusu olacaktır. Demek ki, “Mesnevî”nin diğer defterleri bu tarihten sonra peyderpey kurraseler derlenerek meydana 
getirilmiş ve kitap halinde yayınlanmıştır).”195 

Bayram’ın kurgusuna göre altı defter haline getirilmeden önce kürrâseler halindeki Mesnevî 
662/1264 tarihinde tamamlanmıştı. Mesnevî metninin önce kürrâseler halinde sonra rötuştan geçiri-
lerek altı defter halinde yazıldığı iddiası sadece tahmindir ve Ahi Evran’la ilgili olarak Mesnevî’den 
nakledip Mevlânâ aleyhine kullanacağı hikâyelerin büyük çoğunluğu II. ve sonraki defterlerde oldu-
ğundan, II. defterin yazımına başlanan 1264’ten önce, 1245’ten sonra; bu iki tarih arasındaki dö-
nemde Mesnevî’nin tamamlandığı iddiasını kabul ettirmeye yöneliktir. Bu iddiasına da, Mesnevî ya-
zımının 20 yıl sürdüğünü iddiasına da bir kaynak, rivayet ve belge gösteremeyen ve 659/1261 tari-
hinde Ahi Evran’ın öldüğünü düşünen Bayram hiç olmazsa “Mesnevî” maddesine bir göz atsaydı.   

“Mesnevî’nin ne zaman yazılmaya başlandığı konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır. Mevlânâ sadece II. 
cildin yazımına 662 Recebinin 15. gününden (13 Mayıs 1264) itibaren devam ettiğini ve I. cildin bitmesinden 
sonra yazılmasının bir süre durakladığını bildirir (Mesnevî, II, beyit 6-7). Eflâkî, bu duraklamanın Hüsâmeddin 
Çelebi’nin hanımının ölümü üzerine yeniden evlenmesi sebebiyle olduğunu ve iki yıl sürdüğünü kaydeder 
(Âriflerin Menkıbeleri, II, 329). Sahih Ahmed Dede, I. cilde 659 Cemâziyelâhirinde (Mayıs 1261) başlandı-
ğına, bu sırada Mevlânâ’nın elli beş, Hüsâmeddin Çelebi’nin otuz yedi yaşında olduğuna dair bir rivayet ak-
tarmaktadır (Mevlevîlerin Tarihi, s. 181). Abdülbaki Gölpınarlı, Mesnevî’nin I. cildinin sonlarındaki beyitlere 
dayanarak eserin bu cildinin 656’da (1258) Abbâsî halifeliğinin ortadan kalkmasından önce tamamlanmış ola-
bileceğini ve I. cilt ile II. cilt arasındaki duraklama süresinin de altı yıl olması gerektiğini belirtir (Mesnevî, I, 
358). Bedîüzzaman Fürûzanfer, I. cildin 657-660 (1259-1262) yılları arasında yazıldığını ileri sürerek 
Eflâkî’nin rivayetini benimser (Mevlânâ Celâleddin, s. 212). Farklı rivayetler değerlendirildiğinde Mes-
nevî’nin I. cildinin 1258-1261 arasındaki bir tarihte yazılmaya başlanıp 1263 veya 1264 yılında tamam-
landığı söylenebilir (Lewis, s. 304). Diğer beş cilt ise ara verilmeden telif edilmiştir. Eflâkî ve Ferîdun Si-
pehsâlâr bu konuda herhangi bir tarih belirtmemekte, Sahih Ahmed Dede ise her cildin bitiş tarihini vererek 
(I. cilt 659 [1261]; II. cilt 663 [1265]; III. cilt 664 [1266]; IV. cilt 664; V. cilt 665 [1267]; VI. cilt 666 [1268]) 
eserin 666’da (1268) tamamlandığını kaydetmektedir. Bedîüzzaman Fürûzanfer, Sahih Ahmed Dede’nin bu 
rivayetini doğru kabul eder (Mevlânâ Celâleddin, s. 213). Farklı tarihler dikkate alınarak Mesnevî’nin yazı-
mının sekiz on yıl sürdüğü ve 666 (1268) tarihinde sona erdiği söylenebilir (Safâ, III/1, s. 464).”196 

Mesnevî’nin I. cildinin yazım tarihine dair Eflâkî, Ahmed Dede ve Ahmed Dede’nin rivayetini asıl 
alan Fürûzanfer’in verdiği bilgileri temel alacak olursak, Bayram’ın 1261 tarihinde öldürüldüğünü 
iddia ettiği Ahi Evran, baş düşman olarak görülüp mücadele edilecek birisi olmaktan çıkmış demektir. 
II. ve sonraki ciltlerin yazım tarihleri göz önüne alındığında, ölümünün üzerinden 4-5 yıl geçmiş, 
yandaşları tarumar edilmiş birisine karşı eser yazarak mücadele etmenin bir anlamı kalmayacaktır. 

                                                 
195 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 105-106 (Dipnot). 
196 Ceyhan, Semih, “Mesnevî”, TDVİA, c. 29, Ankara 2004, s. 326. 
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Hücvîrî birçok ünlü mutasavvıfın Hulûliyye mensubu olduğunu söylüyor 
Kaynak: Hücvîrî, Keşfü’l-Mahcûb 
İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) Hallâc-ı Mansûr (ö. 309/922) hakkındaki fetvasını çevirip dip-

notlar ve eklerle yayınladığı çalışmasının önsözünde şöyle der Bayram: “Hulûl felsefesi eskiden beri 
mutasavvıflar arasında büyük bir ilgi görmüştür. Bir çok ünlü mutasavvıfların “Hulûliyye” mezhe-
bine mensup oldukları görülmektedir (Hucvirî, Keşfûl-Mahcûb, Tehrân 1338, s. 334-338) Tasavvuf tari-
hinde en etkileyici Hulûliyeci hiç şüphesiz Hüseyn b. Mansur el-Hallac (309H. – 921H) dır.”197  

İkinci cümledeki yargıya varmamızı sağlayacak bilgi için Ali b. Osman el-Hücvîrî el-Cüllâbî’nin 
(ö. 465/1072) Valentin Alekseevich Zhukovsky (ö. 1918) tarafından tahkiki yapılan ve ilk basımının 
ardından (Leningrad 1926) Tahran’da defalarca tıpkıbasımı yapılan Keşfü’l-Mahcûb’un ilgili sayfa-
larına bakıyoruz. Birçok ünlü mutasavvıfın en azından bazılarının isimleriyle karşılaşacağımızı veya 
Bayram’ın yargısını aynen veya dolaylı olarak dile getiren cümleler bulacağımızı tahmin ediyoruz.  

Bu arada Hücvîrî’nin ölüm tarihini (465/1072), henüz tarikatleşmenin, dolayısıyla tarikat kurucusu 
veya eserleriyle ünlü birçok mutasavvıfın henüz dünyaya gelmediği bir zamanda yazılan bir eserde, 
eserin yazım tarihine kadar bilinen ünlü mutasavvıfların günümüze dek bilinen ünlü mutasavvıfların 
toplam sayısı içerisindeki oranının ne kadar az olduğunu düşünerek taaccüp ediyoruz. Adı geçen 
eserde Bayram’ın yargısını dile getiren veya destekleyen bir ifade olsa bile -ki birazdan olmadığını 
göreceğiz- bunun kronolojik açıdan tasavvuf tarihinin ilk üçte birlik dönemine ilişkin olabileceğini, 
bu dönem sonrasında mutasavvıf sayısının katbekat daha fazla olduğunu bildiğimizden Bayram’ın 
genelleme içeren yargısını Hücvîrî’ye atıfla sunmasına bir türlü anlam veremiyoruz.  

Bayram’ın atıf yaptığı toplam beş sayfanın 
sadece ilki Hulûliyye fırkasına dair cümleler 
içermekte, diğer dört sayfa ise insan ruhu hak-
kında bilgiler vermektedir.  

Bu ilk sayfada da “birçok” ünlü mutasavvıf 
isimleri yer almadığı gibi “ünlü mutasavvıf-
lar” ibaresi veya “mutasavvıf” kelimesi dahi 
bulunmamakta, Hulûliyye lanetle anılmakta, 
bunların aslında gönül ehli bir sûfî olan 
Hulmân ed-Dımaşkî’den (ö. 340/951) ve diğer 
bir grubun da yine aslında gerçek bir sûfî olan 
Hallâc’tan (ö. 309/922) hulûl ve ilhad içerikli 
söz ve söylemler uydurup rivayet ettikleri do-
layısıyla (sûfîler/mutasavvıflar nazarında) sa-
pık ve tardedilmiş oldukları belirtilmektedir.  

Hücvîrî’nin her ikisinin de adı Hüseyin b. 
Mansûr el-Hallâc olan iki ayrı Hallâc’ın varlı-
ğından söz ettiğini, birisini gerçek şeyh, diğe-
rini ise bir İsmâilî dâî olarak tanıttığını da 
unutmamalıyız. 

 
 

     

                                                 
197 İbn Teymiye, Takıyyüddîn Ahmed, Hüseyn b. Mansur el-Hallac, tercüme ve araştırma: Mikâil Bayram, Damla Ofset, 

Konya 2003, s. 15 (Çevirenin önsözünden).  

el-Hücvîrî, Ali b. Osman, Keşfü’l-Mahcûb, Leningrad 1926, s. 334. 
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Hücvîrî, Keşfü’l-Mahcûb, s. 335-338. 

*** 
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Hulûliyye mensubu Mevlânâ ve Şems-i Tebrîzî  
Kaynak: Muhammed İkbal, Seyr-i Felsefe der Îrân 
Bayram bazı yargılarına dair destek amaçlı bazı atıflarını, o konuda yeryüzünde en son atıf yapı-

lacak kişi ve kaynağa yapar. Mevlânâ ve Şems-i Tebrîzî’nin Hulûliyye mezhebinden olduğu iddiasını, 
hayatının belli bir döneminde kısmen İbnü’l-‘Arabî etkisinde kalan, daha sonra (1911’den itibaren) 
ölene dek Mevlânâ hayranı olan ve “Asrın Mevlânâsı” diye anılan Muhammed İkbal’in (ö. 1938) 
1908’de Münih’te tamamladığı The Development of Metaphysics in Persia adlı doktora tezinin Farsça 
çevirisine atıfta bulunarak ortaya koyar ve bir eserinin dipnotunda198 şöyle der: “Mevlânâ ve Şems-i 
Tebrizî Hululiye mezhebinden idiler. Bk. Muhammed İkbal, Seyr-i Felsefe der İran, terc. A. H. Aryanpur, Tahran, 
1354, s.78-82.” Bir başka eserinde İkbal’in yine aynı eserine atıf yaparak şöyle der: “M. İkbal da 
Mevlânâ’nın Hululî görüşlere sahip bulunduğunu örnekler vererek açıklamaktadır (M. İkbal, Seyr-i Fel-
sefe der İran, trc. Emîn Hüseyn Aryan-pur, Tehran 1354, s. 88-89).”199 

Bayram’ın bu iddiasına dair, İkbal’in aslı İngilizce olan eserinin Farsça çevirisinin 5 sayfasına (s. 
78-82) yaptığı atfın karşılığını, İkbal’in eserinde bulamıyoruz. Farsça çevirideki 5 sayfanın İngilizce 
metindeki karşılıklarında da bulamıyoruz. Eserin iki dildeki tüm metnini tarıyoruz, yine bulamıyoruz. 
Aynı durum Bayram’ın aynı eserin 88.-89. sayfalarına yaptığı atfında da geçerlidir.  

Esasen eserde sadece iki yerde Mevlânâ’nın adı anılmakta fakat Bayram’ın atfındaki yargıyla ala-
kası olmayan bir şekilde anılmaktadır. Şems-i Tebrîzî’nin adı ise ne açık şekilde ne başka bir isim, 
vasıf, ima veya zamirle geçmemektedir. Kendisine atıf yapılan sayfalarda atfın karşılığının bulunma-
dığını göstermek amacıyla ilgili sayfaların (İkbal, Seyr-i Felsefe der Îrân, terc. Emîn Hüseyn Âryânpûr, Tahran 
1354 hş./1975, s. 78-82 ve s. 88-89) görsellerini sunuyoruz.  

 
İkbal, Seyr-i Felsefe der Îrân, s. 78-79. 

                                                 
198 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 143 (Dipnot). 
199 Bayram, Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 58. 
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İkbal, Seyr-i Felsefe der Îrân, s. 80-81. 

 
İkbal, Seyr-i Felsefe der Îrân, s. 82. 
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İkbal, Seyr-i Felsefe der Îrân, s. 88-89. 

Vahdet-i vücûd düşüncesiyle Hulûliyye fırkasının görüşleri arasında ne gibi farklar olduğundan, 
en azından bu ikisinin aynı ve bir kabul edilemeyeceğinden habersiz olan Bayram, İkbal’in Av-
rupa’dan döndükten sonra düşünce dünyasında ne yönde değişiklikler olduğunun da farkında değildir. 
Vahdet-i vücûd, panteizm ve hulûl inancını kazara ve cahilane şekilde aynı kabul etsek bile 
Mevlânâ’yı mürşid edinen İkbal’in hiçbir zaman bu görüşleri tasvip etmediğini hatırlatmamız gerekir. 

*** 
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Mesnevî vahiy ürünü ve Kur’ân’la eşdeğer 
Kaynak: Mesnevî dîbâcesi 
“Mevlevî çevrelerin Mesnevî’yi vahiy ürünü ve Kur’ân’la eşdeğerde bir kitap olarak gördüğü” 

iddiası da Bayram’ın yanlış anlama ve anlatma gayretiyle ortaya attığı bir iddiadır. 
Mevlânâ’nın veya Mevlevî çevrelerin eserlerinde vahiy kelimesi sadece Kur’ân’ın nüzulünde söz 

konusu ve tebliği zorunlu olan vahiy değil, sözlük ve tasavvufî anlamları da kastedilerek kullanılır. 
Nitekim Kur’ân’da da vahyin ıstılahi anlamı dışında sözlük anlamlarıyla kullanılışı; peygamber ol-
mayanlara da emir, yasak veya bilgi verme tarzında vahiyler söz konusudur ve bazı canlılara, hatta 
cansızlara da Allah’ın vahyi, emri, hitabı, tecellisinden bahsedilir. Peygamberlere gelen vahyin çeşit-
leri vardır. Peygamberimize Kur’ân dışında gelen vahiylerin ilk akla geleni kudsî hadislerdir. Bunlar 
arasında da ilk akla gelen, tasavvufta önemli bir yeri olan “Kulum bana benim ona farz kıldıklarımı 
yerine getirmekten daha güzel bir yolla yaklaşamaz… Sonra bana nafilelerle de öyle yaklaşır ki, ben 
onu severim. Onu sevdiğim zaman da onun gören gözü, konuşan dili, tutan eli, akleden kalbi… ben 
olurum ve artık benimle görür, benimle konuşur, benimle tutar, benimle akleder…” hadisidir. Bu 
kudsî hadiste bahsedilenler peygamberler değil, peygamberlerin yolunda giden velilerdir. “Âlimler 
peygamberlerin mirasçılarıdır” hadisinde kastedilenler de Allah âlimi, marifetullah sahibi velilerdir. 
Tasavvuf düşüncesinde her veli bir peygamberin kademi ve meşrebi üzeredir; o peygambere gelen 
tecellilerin ve hâllerin benzerlerini o veli de yaşar ve bu durum velinin peygamber olmasını gerektir-
mez. Peygamberlerin de velilerin de beslendikleri manevi kaynak nihayetinde aynı kaynaktır.  

Tarih boyunca nice sahte peygamberler, sahte kutsal metinler ortaya çıkmıştır fakat bu durum ger-
çek peygamberlerin varlığını, onlara ilâhî vahiy geldiğini ve gelen vahyi ilettiklerini inkâra dayanak 
olamaz. Aynı durum veliler için de geçerlidir; sahte velilerin ve doğruluk payı içerse bile kendi uy-
durmaları olan lakırdılarıyla halkı kandırmalarının gerçek velileri ve nebevî yola davetlerini inkâra 
gerekçe gösterilemez. İslam tarihinde adı İslâm ile ilişkilendirilen sapık fırkalar, sahtekârlar, bazı 
filozoflar dışında hiçbir gerçek veli, aklı ve şuuru başındayken “Ben de Muhammed gibi veya onun 
dengi bir peygamberim, bana da kitap indirildi.” dememiştir. Bununla beraber keşif, feraset, ilham, 
basiret, risâletle kayıtlı olmayan vahiy, sezgi, işaret ve benzeri terimleri kalbe gelen manevi ilim an-
lamında kullanmışlardır. Hiçbir hakikatli İslâm velisi ister nazım, ister nesir ne kadar üstün olursa 
olsun kendi eserini Allah kelâmı olan Kur’ân’a nazire, eşdeğer veya denk diye ilan etmemiştir fakat 
tâbi oldukları Hz. Peygamber’in mirasçısı olmaları hasebiyle, aynı kaynaktan gelen bilgilerin de sırf 
kendi zahiri duygu ve düşüncelerinin ürünü olmadığını açıktan veya dolaylı yoldan ifade etmişlerdir. 
Bu yüzden Kur’ân’ı açıklayan, tefsir eden veya Kur’ân ayetleriyle ya bizzat ya da ayetlerin irşadıyla 
paralel bir üslupla, tavırla dolu eserlerine, sözlerine, ahlâklarına, yaşamlarına “baştan ayağa Kur’ân” 
veya “Baştan ayağa sünnet” deyimleriyle işaret edilmiştir. Hz. Aişe’nin Peygamberimizi kastederek 
söylediği “Onun ahlâkı Kur’ân’dı(r).” sözü de bu kabildendir. Dolayısıyla geçmişte veya günümüzde 
Mevlânâ veya bir başkası “Mesnevî Kur’ân’dır.” veya “Mağz-ı Kur’ân’dır.” ve benzeri sözler söyle-
mişse, bununla “Mesnevî Kur’ân’a eş, denk, benzer bir kitaptır; yazarı da bir peygamberdir.” anlamı 
değil “Kur’ân’dan beslenen, onun ayetlerini, metotlarını, üslubunu vs. temel alan, kullanan bir eser-
dir.” anlamını kastetmiştir.  

Şu halde “vahiy” kelimesini kullanan Mevlânâ’nın bu kelimeyle hangi anlamı kastettiğini kendi-
sinden sormak lâzım ki, o da bizim yerimize sorup cevap vermiştir: “…Can kulağı vahiy yeri olur. 
Vahiy nedir? Zahiri duygudan gizli söz..”200 İşte bu anlamıyla vahiy, ister vahiy kelimesi ister başka 
bir kelimeyle ifade edilsin, Hz. Peygamber döneminde ve onun ağzından çıkan hadislerle de ifade 
edilmiştir. Örneğin ilk akla geleni, muvâfakât-ı Ömer diye meşhur olan durum ve üstelik Hz. Ömer’in 
ağzından çıktığı şekilde bazı ayetlerin inmesi, sahabenin “Bir melek Ömer’in dilinden konuşuyor” 
diye aralarında söyleşmeleri, Hz. Peygamber’in “Allah, Ömer’in dilinden konuşuyor” ve “Sizden ön-
ceki ümmetlerde kendisine söz söylenenler/konuşulanlar/ilham edilenler (muhaddesûn) vardı, benim 
                                                 
200 Mevlânâ, Mesnevi, çev. Veled İzbudak, MEB Yay., İstanbul 1995, c. 1, s. 117. 
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bu ümmetimde de onlardan biri varsa o da Ömer’dir” veya “Ömer onlardan biridir” demesi bunlardan 
sadece bir örnektir. Durumun böyle olması ve faraza Hz. Ömer’in çıkıp bunları kendisi hakkında 
tahdîs-i nimet kabilinden söylemesi ne Hz. Ömer’i peygamber yapar ne de ona gelen ilham anlamın-
daki vahyi, peygamberlere gelen ilâhî, teşriî ve nebevî vahiy yapar. Bu ayrımla birlikte, meydana 
gelen her iki olayın da ortak noktaları olduğundan Kur’ân’da ifadesini bulduğu üzere aynı kelime 
veya aynı anlamı ifade edecek farklı kelimelerle dile getirilmiştir.  

Bu açıdan bakıldığında vâsıl ve kâmil velilerin Allah’tan vasıtasız ilim ve feyiz alabileceklerini 
savunan ve Bayram’ın Mevlânâ’yla münaferet ve muhalefet içinde olduğunu iddia ettiği Sadruddîn 
el-Konevî, Nasîruddîn et-Tûsî’ye (Bayramâ göre Ahi Evran’a) yazdığı mektupta şöyle diyor:  

“Bu anlattıklarımızı destekleyen hususlardan biri de Peygamber’in (sav), felekî makamları ve on-
ların ulvi nefslerini geçtikten sonra mufarık akılların mertebeleri içerisindeki ilerleyiş ve kendine 
özgü hallerindeki farklılıklara göre ilimleri Allah’tan alış derecelerindeki farklılıkları konusunda ha-
ber verdikleridir. (Hz. Peygamber) bazen Cibril’den (as) aldığını, Cibril’in Mikâil’den, Mikâil’in 
İsrâfil’den, İsrâfil’in Allah’tan aldığını haber verir,… Bazen de herhangi bir meleğin aracılığı olmak-
sızın (doğrudan) Allah’tan aldığını haber verirdi ki, artık Allah’tan ötesi yoktur. Hazreti Peygam-
ber’in mirasçıları olan kâmil (veli)ler bu hususun (Allah’tan vasıtalı veya vasıtasız ilim alma çeşitle-
rinin) hepsinde onunla ortak olmuşlardır. Bu duacı (Konevî) onları gördü, onlarla (bu konuda) ortak-
lık ve şühûdda birliktelik ve de bunun gerçek/doğru olduğuna hükmetmek Allah’ın fadlı ve ikramıyla 
gerçekleşti, her ne kadar nazar ve akıl erbabının bunu kabulde ve gerçekliğine/doğruluğuna hükmet-
mede tereddüt ettiklerini, bu tereddüdün ve inkârın nedenini de bilmekle beraber…”201 

Konevî benzer ifadelere bir başka eserinde de yer verir: “Vasıtasız olarak Allah’tan (ilim) alma 
kapısı çoğu insana açılmaz. Bu, sadece nadir kişilere yani peygamberlere ve velilere gerçekleşir. Tah-
kik sahibi büyükler bu yönü yani vasıtalar olmaksızın Hakk’la irtibat ve ilim alma yönünü ‘özel yön’ 
diye adlandırırlar. Filozoflar ise bu yönü inkâr ederler, ‘Hak ile mevcudat arasında sebepler ve vası-
talar yönü dışında bir irtibat yoktur’ derler ve bu hükümde hatalıdırlar. Zira bu yönü idrak etmeyişleri 
bu yönün yokluğunu gerektirmez. Bir şeyi yaşamamak/tatmamak/bulmamak (vicdân), o şeyin varlı-
ğının (vücûd) olmadığı anlamına gelmez. Filozoflar bu yönü biliyor olmamışlarsa da, başkaları bil-
miş, hatta müşahede etmiş, hatta tatmışlardır. Keşfen ve şer’an sabit olan da budur.”202  

Her hâlükârda gerçek veliler nebevî yolun hizmetçileri, ilâhi huzura ileten kulluğun davetçileridir. 
Buna karşın onların birçoğu da peygamberlerin başına gelen iftiralara maruz kalmışlar, yaşadıkları 
dönem veya sonrasında şairlikle, sihirbazlıkla, delilikle, sapkınlıkla vs. suçlanmışlardır. Hâlbuki on-
lar Mevlânâ’nın açıkça dediği gibidirler: “Ben Kur’ân’ın bendesiyim, Hz. Muhammed’in yolunun 
tozuyum. Kim benden bundan gayrısını naklederse ondan bîzârım, bîzârım.” 

Mevlânâ’nın bîzâr olduğu kişilerden biri de, onun söylemediği ve yapmadığı şeyleri ona ait gös-
teren veya daha ziyade onun söylediklerini ve yaptıklarını çeşitli çarpıtma ve tahriflerle kendi kurgu-
suna hizmette kullanan Bayram olsa gerek. Mevlânâ’yı sadece kendisine baş düşman edinmekle kal-
mamış, onu tarihte İslâm’a ve Müslümanlara en çok zarar veren kişi olarak ilan etmiştir. Sâkî-nâme 
adlı Farsça ufak mesnevîsinde “Dinle Sâkî’nin hallerinden bak neler yaptı” diyerek Mevlânâ’nın 
“Dinle neyden…” sözüne ve Mesnevî’ye telmihte bulunduğuna göre Sâkî ile Mevlânâ’yı kastettiği 
anlaşılan Bayram -kendi çevirisiyle- şöyle demektedir: 

Bundan sonra sakinin devri geldi çattı, Doğunun parlaklığı sona erdi. 
Sakinin davranışlarını dinle bak neler yaptı. Sonra yürekten bir soğuk ah çek. 
El-Eman merhametsiz sakinin elinden. Bak bize neler etti sana diyeyim. 
Doğu’nun o gönül çalan sakisi, Doğu’nun sürekli öten bülbülüdür. 
Kur’an’ın yolu, düşünmek, araştırmak ve cihad iken, Saki’nin işi gücü Allah yolunda fesat çıkarmak oldu. 

                                                 
201 Konevî, el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî, s. 161-162. 
202 el-Konevî, Sadruddîn, Şerhu’l-Erba‘îne Hadîsen, İntişârât-ı Bîdâr, Kum 1372 hş./1993, s. 159-160. 
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Kendisini, sırları bilen olarak öne sürdü ve sır talibine kendi şarabını sundu. 
Sunduğu şaraptan fikirlerimiz, dinimiz, imanımız ve amellerimiz karma karışık oldu. 
Onun kültürünün merkezi tekkelerdir. Onun işleri orada plânlandı. 
Bizim düşünce sistemimiz tekkelerde oluştu ve hayata bakışımız orada şekillendi.  
Milletin aklını ve fikrini zayi ettiği için doğu ilimden ve amelden nasipsiz kaldı. 
Aşktan bize ders verdi ve aşk öğreterek bizleri hayat realitesinden uzaklaştırdı. 
Serap gibi hayali bilgilerle doğru yolu bize eğri gösterdi. 
Saki bizim canımız ve cananımız oldu. Onun ahlakı ile ahlaklandık, huy edindik. 
Allâh’ın mesajına nâsih ve mensûh diyerek kendi sözlerini halk arasında yaydı. 
Kendi gönlüne doğan sözlerini ilâhî mesaj gibi lanse ederek kendine bağlananları yanlış bir yola sürükledi. 
Her bakımdan onun rengiyle renklendik, sözleri bize ölçü oldu, yön verdi. 
Yanağından siyah bir ben gösterdi. Kadın erkek herkesi kendine bağladı. 
Aslında sermayesi kimya ve simya (sihir ve tılsım) dır. Kâhin ve sihirbazların yoldaşıdır. 
Hayatta iken o bizim rehberimiz idi. Öldükten sonra da dilek kıblemiz oldu. 
Doğrusu gönüller ona esir oldu. Gözleri kaplan gibi yakalayıcıydı. 
Eski kültürleri yeniden ayağa kaldırdı. Eski yaşayış biçimlerini yeniden canlandırdı. 
Doğu’da görülen bu perişanlığı saki başımıza getirdi. Ve bizi bu perişanlıkla baş başa koydu. 
Doğu sakinin telkinleriyle geri kaldı. Başkalarının ilerlemesini efsâne olarak nitelendirdi. 
Astronomi ve fizik ilmini terk etmeyi öğütledi. Sihir ve simyayı (tılsımı) teşvik etti. 
Bu hikâyeyi anlatmaktan maksadım ortaya çıktı. Doğu’nun durumunu orada açıkladım.203 
Mevlânâ hakkında bu görüşlere sahip olan fakat tasavvuf tarihini, ıstılahlarını iyi bilmediği gibi 

Kur’ân’ı da iyice okumadığı anlaşılan Bayram, şairlik yönüyle övünme âdeti olmayan Mevlânâ’nın 
kendi şairliğine, edebi anlatım gücüne güvendiğini zannederek şu cümleleri kurmaktadır: 

“Bu aşırı güven onu “Mesnevî”nin Allah tarafından kendisine vahyedildiğine inanmaya gotür-
müştür. Bu inancını “Mesnevî”nin birinci defterine yazdığı önsözde Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın ki-
tabı olan Kur’an-ı Kerim’in vasıfları hakkında nazil olan bütün ayetleri “Mesnevî”ye nisbet etmek-
tedir. Bu önsözün ilk cümlelerini şüphe ve tereddütleri gidermek için buraya dercediyoruz.”204  

Mevlânâ’nın vahiy kelimesiyle neyi kastettiğine yukarıda işaret etmiştik. 
Kur’ân’ın vasıfları hakkında nazil olan ve sayıları yüzleri aşan “bütün ayetler” Mesnevî’nin ilk 

defterinin önsözüne nasıl olmuş da sığmış (zira Bayram sadece farkedebildiği üç ayete işaret ediyor) 
ve Mevlânâ’nın bu önsözde Kur’ân’la denk olacak tarzda Mesnevî’nin Allah tarafından kendisine 
vahyedildiğini nasıl dile getirmiş olduğuna bir bakalım. Önsözü Bayram’ın205 çevirisiyle sunuyor ve 
“Kur’ân’ı açıklayan” ifadesine dikkat çekiyoruz. 

“Bu Mesnevî kitabıdır. O Allah’a kavuşma ve onun hakkında kesin bilgiye ulaşma sırlarını açan dinin 
aslının aslının aslıdır. O yüce Allah’a dair bilgi veren ve Allah’ın yolunu aydınlatan ve onun varlığının en 
açık belgesidir. Onun (Mesnevî’nin) nuru içinde kandil bulunan bir oyuktan yayılan ışığa benzer (Nur Suresi, 
24/35). Sabah aydınlıklarından daha aydınlatıcıdır. Bu kitap,  yeşillikleri ve pınarları bulunan cennetlerin cen-
netidir. O cennette öğle bir göze var ki, oraya yönelenler ona selsebil derler, ermişler ve keramet sahipleri ise 
oraya en hayırlı ve en üstün makam derler. Mutluluğa ermişler orda yer ve içerler, hürler orada diledikleri gibi 
yaşarlar. Bu kitap Mısır’daki Nil nehri gibidir. Sabredenlere şarap, Fir’avn ailesine ve inançsızlara sıkıntı kay-
nağıdır. Cenab-ı Allah’ın Kur’an-ı Kerim hakkında buyurduğu gibi Mesnevî ile niceleri sapıklığa sapar, nice-
leri hidayete erer. Çünkü o kalplere şifa, üzüntülere cila,  Kur’an’ı açıklayan (keşşâfü’l-Kur’ân), rızkı bol-
laştıran, ahlakı güzelleştirendir. Melekler, Ona sadece temiz olanların dokunmasını sağlarlar. Âlemlerin 
Rabbi’nden indirilmiştir (Vakıa Suresi, 56/80). Önünden ve arkasından batıl ona yanaşamaz. Çünkü Allah 
tarafından korunmaya alınmıştır. Allah en iyi koruyucudur (Fussilet Suresi 41/42).”  
                                                 
203 Bayram, Sarayî Divanı, s. 157-159. 
204 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 111. 
205 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 111-112. 
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Bistâmî’nin sözleri hakkındaki bir ifadeyi Mevlânâ’nın Mesnevî’si hakkında söylenilmiş gibi su-
nan Bayram şöyle diyor: “Mevlânâ’nın Mesnevî hakkındaki bu beyanları açıkça göstermektedir ki, o 
“Mesnevî”nin Allah tarafından kendisine vahy edildiğine inanmaktadır. Bunu sofiyane veya şairane 
ilham olmadığını veya ilhama haml edilmemesi için Kur’an ayetleriyle ifade etmektedir.  Zaten o,  bu 
görüşünü “Mesnevî” hakkında söylediği bir beyitle de şöyle dile getirmektedir. “Bu ne bir kâhin 
sözü, ne bir ruyadır. Allah doğruyu biliyor ki, o Allah’tan vahydir.”206 Bir başka yerde ise “Bu ne 
bir kâhin sözü…” ifadesindeki “Bu” zamirini “Şu” ile değiştirip sonrasına da “Mesnevî” kelimesini 
ekleyip cümleyi değiştirerek “Bir beyitte de “Mesnevî” için şöyle demektedir: “Şu Mesnevî ne faldır, ne remildir 
ne rüya. Doğrusunu Allah da biliyor ki, o Allah’tan vahyedilmiştir.”207 şeklinde sunmaktadır. 

Bayram, Mevlânâ’nın “vahiy” kelimesini hangi anlamda kullandığını ve dîbâcede ayetlerden 
hangi amaçla iktibasta bulunduğunu bilmesine rağmen “Mesnevî’nin Allah tarafından kendisine vahy 
edildiğine inanmaktadır” şeklinde aslında doğru bir cümle kurarak, bâtıl bir anlam ve amaca alet 
etmektedir. Keza “Vakıa Mevlânâ ve etrafındakiler ve hatta ilk Mevlevîler “Mesnevî”nin vahy mah-
sulü olduğuna inanıyorlardı.”208 cümlesi de böyledir. Bu aynen “İni’l-Hukmü illâ lillâh (Hüküm an-
cak Allah’ındır)” (Yusuf, 12/67)) ayetini dillerine dolayarak Hz. Ali’ye karşı çıkanların bu sözle bâtıl 
bir amacı gerçekleştirmek istemeleri gibidir. Bu yüzden Hz. Ali “Kelimetü hakkın ürîde biha’l-bâtıl 
(Bâtıl kastedilerek söylenen hak söz)” demiştir. Tasavvufta ve özellikle Mevlânâ’nın ıstılahında vahiy 
kelimesinin ne anlama geldiğini herkesin bilmediğini ve vahyin sadece Kur’ân vahyi olarak hatırlan-
dığını düşünen Bayram, bu cümlenin zihinlerde uyandıracağı infiali hedeflemiş olmalıdır.  

Biz de Bayram’ın Sarâyî Dîvânı’ndan hareketle aynı metodu kullanıp bazı yorumlar yapsak ne 
derece ahlâkî olur? Mesela: Kur’an’ın ifadesine göre “Kendisiyle Allah’ın konuşması, bir beşer için 
olacak şey değildir; ancak bir vahiy ile ya da perde ardından veya bir elçi gönderip kendi izniyle 
dilediğine vahyetmesi başka.” (Şûrâ, 42/51). Buna göre Sarayî mahlasını kullanan ve bir gazelinde209  

Sarayî perde ardından haberler nakledip durma 
Sözün fehmeyleyen çıkmaz yalan dolan olan yerde 

diyen Bayram Allah’ın onunla konuştuğuna inanmaktadır. Nitekim Allah’tan gelen mesajın kendi 
can levhasında kazınmış olduğunu bir rubaisinde210 şöyle dile getirir:  

Cânan bize mektubunu altun ile yazmış 
Dutmuş onu can levhasının üstüne kazmış 

İlâhî bir kaynaktan yine ilâhî vahiy ve ilim aldığı anlaşılan Bayram’ın gönlünde henüz söze dö-
külmemiş, şimdiye dek keşfedilmemiş olan nice mânâlar saklıdır. Öyle mânâlar ki, belki de ebediy-
yen bilinmeyecek, söze dökülmeyecektir.211 

Ben henüz söz olmamış ma’nâların ardındayım         Ay ne çok ma’nâ bulup, zihnimde nakş etmiş idim 
Bulduğum ma’nâlarım gönlümde muzmar oldular     Söz yetersiz kaldı hepsi gaybe müncer oldular 

Hulûliyye inancında olan Bayram, Allah’ın kendisine hulûl ettiğine ve içinde bulduğu Allah’ın 
kendisini konuşturduğuna inanmaktadır. Kendisinde yine kendisinin bulduğu mânâların ilâhî oldu-
ğuna inanıyor olmalıdır. Nitekim bir şiirinde212 şöyle der: 

Perde ardında bizim sözlerimizdir dolaşan 
Perde kalkınca ne ben kalırım asla ne de sen 

Anlaşılan o ki, perde kalkınca ben ve sen kalmayacağına göre, geriye sadece o yani Allah kalmak-
tadır. Mecusîlikten gelen bu inancın (İran İrfancılığı) Bayram ailesinin Türkiye’ye gelmeden önceki 

                                                 
206 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 112. 
207 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 182. 
208 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 112. 
209 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 84. 
210 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 106. 
211 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 115. 
212 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 115. 
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vatanı olan İran’da, İran’ın Hoy şehri ve çevresinde yaygın olduğu bilinmektedir. Nitekim kendisine 
rehber edindiği Nasîruddîn (Ahi Evran) da bir eserinde213 iman ve takva cilasıyla, gönül aynalarını 
varlık pasından, maddi karanlıktan tamamen arındıranların gönüllerinin Allah’ın tecelligâhı ve kutsal 
ilhamlara mazhar olmaya lâyık hale geldiğini söyler. Aynı zamanda cemâl-perestî veya şâhid-bâzî 
denilen meşrebe sahip bir âşık olduğunu bir gazelinde214 ifade eder: 

Sen zannedirem üstüme bir sâye düşende 
Sun’unda cemâlin görürem her neye bahsam          Canânına can verse döner aslına âşık  
İbret nezerim suret-i eşyaya düşende                       Bir katre suya benzer o deryaya düşende 

Eşyânın Hz. Muhammed’den zuhur ettiğine, onun nurunun her zerreye yaşam sevinci verdiğine 
inanan Bayram, onun ahlâkının mâili ve onun âşıklarıyla yol arkadaşı ve de aşk meşrebinde olduğunu 
Fuzûlî’nin meşhur kasidesine yazdığı terbi‘de215 açıkça söyler: 

Rahmeten lil-âleminden eylemiş eşyâ zuhur            Ey nebiy-yi muhterem, ben mâil-i ahlâkınam 
Nuru vermiştir bütün zerrâta âheng-i surûr            Meşreb-i eşkımda elbet hem-reh-i uşşâkınam 

Aşk meşrebi gereği Bayram’ın tek isteği Allah’tır; daima Sevgili’yi görmekte, O’nun yakınlığını 
yaşamaktadır. Bu yüzden zahidlerin isteklerinden uzak olduğunu da bir şiirinde216 şöyle dile getirir: 

Zahidin matlubu bulmaktır Cehennemden necat       Nerye baksam orda varsın, nerye dönsem ordasın 
Ben gibi âşıkların matlubu Kevser’den uzak             Ey Sarayî nerdesin sen, sevgilin nerden uzak 

Bayram’ın gönlünde sabitleşen, güzel ve çirkinliğin miyarı bu aşk, Allah’tan ona hediyedir.217  
Mehebbet mülkünün sultanıdır aşk           Güzel çirkinliğin miyarıdır aşk 
Gönül tahtında sabit hanedandır              Sarayî’ye Hudâ’dan armağandır 

İşte bu aşk Bayram’ı hamlıktan kurtarıp olgunluğa ulaştırmış olup onu bir meleğe dönüştürmüştür. 
Bir şiirinde218 bunun rüya yoluyla kendisine bildirildiğini ifade eder ki “Peygamberlikten geriye sa-
dece müjdeci/salih rüyalar kalmıştır” hadisine telmihte bulunduğu kesindir: 

Dün gece ru’yâda bana sen melek oldun dediler 
Aşk oduna yanmak ile hâm iken oldun dediler 

Melek olmaktan da öte, Sevgili ile ittihadı, vahdet halini, müşahedeyi tadan Bayram böylece öze 
ulaştığını, göklerde gezip, yıldızlara, sabit yıldızlar ve gezegenlere çıktığını, onların sırlarını çözdü-
ğünü, deryaya dalıp oradaki tufanları gördüğünü bir diğer şiirinde219 şöyle anlatır: 

Çok mutlu bir an yâr ile ben yüz yüze geldik             Evsâfını bir bir düşünüp seyrine daldım 
Bir can iki sûret olarak göz göze geldik                    Bir hayli zaman geçti nihâyet söze geldik 
Söz faslı tamam oldu muhabbet demi geldi               Göklerde gezüp sâbit u seyyareye çıktık         
Suretdeki ma’nâları aştık öze geldik                         Yıldızların esrârını bir bir çöze geldik 
                                           Deryâya dalup ordaki tufanları gördük 
                                           Sahilde selâmet umaraktan yüze geldik 

Vahdet müşahedesi onu hayrete düşürüp Sevgili’yi ilim, irfan, din, imanla eşitlemeye iletmiştir.220 
Ey sevgilim, cânım mısın, cânım mı, cânânım mısın?    
Hücremde pihânım mısın, gönlümde sultânım mısın? 
Her an benim fikrimdesin, fikrimdesin, zikrimdesin 
Aynımdasın, gayrımdasın, derdim mi, dermânım mısın? 

                                                 
213 Bayram, İmânın Boyutları, s. 70. 
214 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 53. 
215 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 38. 
216 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 33. 
217 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 67. 
218 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 72. 
219 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 73. 
220 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 77. 
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Vallâhi bilmem nerdesin, bir yerdesin, her yerdesin 
A’râz u cevherlerdesin, sen âb-i hayvânım mısın? 
Sensin hayâtın gâyesi, aşkın en üstün pâyesi 
Göngüllerin sermâyesi, dinim mi, imânım mısın? 
Şâir Sarâyî’nin sözü, gönlünde var aşkın közü 
Bilmez, ne söyler kendözü ilmim mi, irfânım mısın? 

Bu manevi halleri yaşayan Bayram’ın adı âşıklar listesinin en başında yazılıdır221 : 
Dil-bestelerin adını bir liste yazuplar                En üste menim adımı altunla yazanlar 
Gördüm ki menim adımı en üste yazuplar         Diğerlerinin adini alt alta yazuplar 

Eşyadaki mânâyı gören bir nazara sahip olduğuna inanan Bayram, kendinden önceki tasavvuf bü-
yüklerini geçtiğini ve en yükseklere kanat açtığını bir rubaisinde222 şu sözlerle ifade eder: 

Hilkat ile vahyin uyumundan haberim var        Şâhinim, o geçmişteki şâhinleri geçtim 
Eşyâdaki ma’nâyı gören nazarım var               En zirveye yükselmek için bâl u perim var 

Asıl konuya dönelim. Bayram’ın “… bu görüşünü “Mesnevî” hakkında söylediği bir beyitle de 
şöyle dile getirmektedir. “Bu ne bir kâhin sözü, ne bir ruyadır. Allah doğruyu biliyor ki, o Allah’tan 
vahydir.” diyerek yukarıda naklettiği “bir beyit”in Mesnevî’de hangi beyitler arasında, hangi bağ-
lamda yer aldığına baktığımızda da nasıl bir çarpıtmanın söz konusu olduğu açığa çıkmaktadır. Söz 
konusu beyit “Ebuyezid’in, Hasan Harkani’nin doğacağını yıllarca önce müjdelemesi, onun su-
ret ve siyretine ait nişaneleri birer birer söylemesi ve tarihçilerin, tahkik için bunları yazmaları” 
başlığı altındaki “Rasulullah’ın (SAV) “Ben, Yemen tarafından Rabman kokusunu almaktayım” de-
mesi” alt başlığıyla sunulan bir hikâyede223 yer alır. Bu hikâyedeki “vahiy” kelimesi de Bayram’ın 
iddia ettiğinin aksine sûfîyane yani ilâhî, rabbânî ilham, keşif, firaset vb. anlamlarındadır.  

Esasen vahiy de denilse, ilham da denilse kaynağı Allah diye nitelendiğinde veya Konevî’nin ifa-
desiyle “Allah’tan (ilim) almak” diye ifade edildiğinde, risâlet ve Kur’ân’ın dengi olmamak üzere 
aynı anlama gelen ifadeler kastediliyor demektir. Dolayısıyla bu anlamlar çerçevesinde Bâyezîd’in 
sözleri hakkındaki niteleme Mesnevî için de kullanılsa veya Mevlânâ’nın kullandığı farzedilse bile 
fark etmez; ilham veya gönül vahyi anlamında kullanılmış olur.  

Hikâyemize gelince: 
Bayezid dedi ki: “Bu taraftan bir dostun kokusu gelmekte.. bu köyden bir padişah geliyor! 
Bunca yıldan sonra bir padişah doğacak.. otağını göklere kuracak! 
Yüzü, Tanrı’nın gül bahçelerinin tesiriyle gül rengine dönecek.. makam ve rütbe bakımından benden 
üstün olacak!” 
Dediler ki: Adı ne? Bayezid, Ebülhasan dedi.. onun şeklini, kaşının çenesinin ne şekilde olduğunu 
anlattı. 
Boyunu, rengini, şeklini, saçlarını, yüzünü bir bir anlattı. 
İç huylarını, manevi sıfatlarını.. ruhunu, yolunu, yerini, varlığını hep söyledi. 
Ten şekli, ten gibi iğretidir.. ona pek gönül verme.. o bir anda gelir geçer! 
Tabii ruhun şekli, hali de fânidir.. o can şeklini, sıfatını iste ki gökyüzündedir! 
Onun bedeni, yeryüzündeki mum gibidir.. nuriyse yedinci kat tavanın üstündedir! 
Güneşin ışıkları odadadır ama güneş, dördüncü kat göktedir. 
Gülün suretini, latife yollu bumunun altında görürsün ama gül kokusu dimağın ta tavanına, sayvanına 
kadar her yeri tutmuştur. 
Uyuyan adam, Aden’de bir azaba uğradığını görür ama aksi, bedeninde ter halinde görünür! 
Gömlek, Mısır’da bir harise rehin olmuş ama Kenan ülkesi o gömleğin kokusiyle dolmuştur! 

                                                 
221 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 92, 107. 
222 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 96. 
223 Mevlâna, Mesnevi, c. 4, s. 150-151. 
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Tarihçiler, bunu duyunca Bayezid’in tayin ettiği zamanı yazdılar.. âdeta şişe benziyen kamış ka-
lemlerini kebapla bezediler. 
Tanı o zaman, o tarih gelip çatınca o padişah doğdu.. devlet şatrancını oynadı! 
Bayezid’in ölümünden sonra yıllar geçti, Ebülhasan dünyaya geldi. 
O padişah, Ebülhasan’ın ihsanına, kıskanmasına ait ne gibi huylar söylediyse aynen zuhur etti. 
Çünkü onun ]yani Bayezid’in[ önünde giden Levhimahfuz’dur.. Neden mahfuzdur o levh? Hatadan! 
Bu, ne yıldız bilgisidir, ne remil, ne de rüya.. Tanrı, doğrusunu daha iyi bilir ya, Tanrı vahyidir! 
Sofiler, bunu halktan gizlemek için gönül vahyi demişlerdir. 
Sen istersen onu gönül vahyi farzet.. gönül, zaten onun nazargâhıdır.. gönül, ona agâh olunca nasıl 
hata eder? 
Ey mümin, sen, Tanrı nuriyle bakar, görürsün.. hatadan, yanılmadan eminsin! 

Mevlânâ’ya göre bu hikâye gerçektir224 ve Bâyezîd’in (ö. 234/848) kendisinden şu kadar sene 
sonra gelecek olan Ebu’l-Hasen el-Harakânî (ö. 425/1033) hakkında bu kadar detaylı bilgiyi nereden, 
nasıl aldığı sorusu dinleyenlerin aklına gelecektir. Geçmişte, geleceğe ilişkin bilgilerin astroloji, re-
mil, rüya vb. yollarla edinileceği düşünülmüş ve bu alanlarda nice eserler yazılmıştır. Her hâlükârda 
geleceğe dair bu yollarla edinilen bilgilerde hata ve yanılma payının olabileceği ilgili eserlerde de not 
olarak düşülmüştür. Bâyezîd’in bu bilgilerinin bu yöntemlerle elde edilen bilgiler olmadığı, vahiy 
veya gönül vahyi denilen ilâhî ilhamla olduğunu belirten Mevlânâ, firaset sahibi Bâyezîd’in firaseti-
nin de hakkında kitaplar yazılan firaset ilminden farklı bir firaset olduğunu, hadiste bahsedilen “Al-
lah’ın nuruyla bakan (kâmil) mümin”in firaseti olduğunu, hatadan korunmuş Levh-i Mahfûz’a baka-
rak bu bilgileri aktardığını cevap mahiyetinde zikretmektedir. Nitekim “Siz ilminizi ölüden ölüye 
nakille aldınız, biz ise Diri ve Ölmez olan Allah’tan aldık” diyen de yine Bâyezîd’dir. 

Kur’ân’ın kendisini nitelediği ayetlerde geçen ifadelerin tamamen veya kısmen iktibas edilmesi 
konusuna gelince, yazılan eserin değerini ve önemini anlatmak için kullanılan bu yöntem sadece Mes-
nevî’de değil, başka alanlarda yazılan farklı eserlerde de -o eserin kendisini tanıtımı bağlamında edebi 
sanatlar eşliğinde- rastlanır. Hatta bir eserde başka bir eser veya eserler için de bu yönteme başvuru-
larak ayetlerden iktibasla övgülü bir tanıtım yapıldığı da görülür. Arapça, Farsça, Türkçe dillerinde 
günümüze ulaşan şiirlerinde şairlerin de zaman zaman bu yönteme başvurdukları görülür. Bunlara 
yönelik bir sürü örnek vermek yerine Mesnevî’nin ilk cildine ait dîbâcenin ilk halini yani sonradan 
mütedavil olanla değiştirilen önceki dîbâceyi, birçoğunun malumu olmaması ve Bayram’ın da sun-
mamasını dikkate alarak aktarmak istiyoruz. 

Gölpınarlı’nın Mevlânâ Müzesi Ktp., nr.  2008’deki Mesnevî’nin birinci cildini ihtiva eden nüsha 
hakkında verdiği bilgilere göre, bu dîbâceden önce yine Mevlânâ tarafından yazılan bir başka dîbâce 
vardır ve sonradan onun yerine bugün bilinen dîbâce yerleştirilmiştir. Gölpınarlı’nın belirttiğine göre 
ilk defterin önceki dîbâcesinin bu nüshada yer alması Sultan Veled’in oğlu Emîr Vâcid sayesindedir: 
“Emîr Vâcid Çelebi’nin el yazısıyla bulunan bu dîbâce, Mesnevî nüshalarında, bilhassa 51 No.da 
kayıtlı nüshada yoktur. Ancak Emîr Vâcid Çelebi’nin, bu dîbâceyi, Çelebi Hüsâmeddîn’in elyazısıyla 
bulduğuna göre Mevlânâ tarafından söylenip yazdırıldığından şüphe etmiyoruz. Anlaşılıyor ki, bu da, 
IV. Cildin dîbâcesi gibi Mevlânâ tarafından yazdırılmış, sonra, belki fazla mustalah olduğundan be-
ğenilmeyip, malûm ve meşhur dîbâce yazdırılarak bu, bırakılmıştır. Fakat Çelebi, bunu da atmaya 
kıyamamış, Emîr Vâcid’in eline geçmiş ve yazmış, böylece de bu cilde geçmiştir.”225  

Birinci cildin/defterin önceki dîbâcesi Gölpınarlı çevirisiyle şöyledir: 
“Bu cilt, iri gönül doğanın pençesini, gagasını, kanatlarını balçıklı bölgelerden, kaygan alanlardan koruyup 

geçirmeyi bildiren, onu kurtarmayı anlatan Mesnevî yollarının ilk bölümüdür; mânevî yollardan ilk yoldur. En 
lezzetli yiyeceklere özeniş ağlarının sebeplerini giderir, keser; Tanrı râzılığını kazanmaya yarayan huylara 
                                                 
224 Çocuk yaştaki Mevlânâ’ya Esrâr-nâme adlı mesnevîsini hediye eden Ferîdüddîn-i Attâr Tezkiretü’l-Evliyâ’sında Ha-

rakânî’nin biyografisinde bu hikâyeye değinir. Bkz. Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ, tashih: Muhammed İsti‘lâmî, Tahran 1391 
hş./2013, s. 577. 

225 Gölpınarlı, Abdülbâki, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1984, c. 1, s. XXVIII. 
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aldırış etmemeyi yok eder; insanı, o huyları elde etmeye düşürür; yeryüzüne âid aşağılık hallerden uzaklaş-
maya sevkeder. Kötülerle eş-dost olmaktan çekindirir insanı, nefret verir insana; büyük kişilerle buluşup gö-
rüşmeyi sevdirir; teşvik eder insanı. Şeytanların oklarına, mızraklarına karşı sağlam bir kaledir. Topraktaki 
yurtlardan ebedî varlık katına yücelmesi için öğüt verir insana. Özü, sözü doğru gerçek kişiye, vaadedilmiş 
İlliyyîn’dir; pek yalancı zındıkaysa, mevcûd olan Siccîn’dir. Sarp geçitlerin zorluklarına dayananlarla çetin 
tutsaklardan azad edilmişlere, tertemiz içimdir; hurileri koçmaktır, çardaklardır, köşklerdir; tahtlara, sedirlere 
dayanıp yangelmek, meleklerin en yücelerinin secde ettikleri can kesilmektir. Olgunlaşmış, insanları da olgun-
laştırır bir hale gelmiş olana da, onu okumak, bir biri ardınca bir kavrayış verir; onu belleyiş, gittikçe artıp 
yücelen bir anlayış elde etmesini sağlar; böyle bir hale ulaştırır onu. Sonsuz faydalarından en azını söylemek, 
sayıya sığmaz faydalarının en değersiz sayılanını bildirmek gerekirse deriz ki: Gözün bir bakışına, hatıra bir 
kerecik gelip geçişe, sevgiliye bir kere bakışa, onu bir defacık görüşe ebedî zamanları sığdırır; insan anlar, 
görür, seyreder. Umarız ki gayb âlemini arayan, kimsenin aybını görüp söyleyecek ateşli huya sahip olmayan 
kardeşler, ömür sermâyesinin en değerli inciler, mücevherler olduğunu bilirler de onun çevresinde dönüp do-
laşırlar, o sermâyeyi eşsiz şeyleri araştırmaya, görülmemiş şeyleri aktarıp bulmaya harcarlar. Can gözü, anlayış 
sürmesiyle aydınlanıp bezenmiş kişi, iyiden iyiye bilir ki güneş neliksiz, niteliksiz zâta nispetle bir zerreden 
de küçüktür; renkten renge giren âleme âid oluş bakımından zerreden de değersizdir. Ama gene de, adları kutlu 
olsun, yaratıp olgunlaştıran Tanrı, cömertliklerle dopdolu olan varlığını, zatının sıfatlarını anlatırken “Onun 
delillerinden biri de güneştir” buyurur (Kur’an; XLI, Fussılet, 37). Yâni sanat eseri, sanatkârdan ayrılamaz. 
Bütün akıllar, akılla anlaşılabilecek herşey, temellerin temelleriyle kıyaslanınca, vasfedilemeyecek bir sıfattan 
başka bir şey olamaz. Karanlıkları delen, aydınlatan yüzbinlerce yıldız, vehimden doğan güneşin ışığının kar-
şısında, yok oluş örtüleri altına girer; görünmez olur gider. Artık varlıklar hakkındaki zannın nedir ki? Hele 
bunların aralarında bir nispet de yoktur. Ama sen vehme kapılıyorsun, başın, canın varsa da ondan mahrumsun, 
karârı olmayan fakat gösterişe kapılan birisin. Çalışıp çabalamaktasın; kuruyup kalmışsın, dik başlısın, oyuna 
dalmışsın. Bir kuzgunsun ki işin alayındasın, faydasız ötüp durmadasın. Yanılmışsın, unutup gitmişsin, bilgi-
sizsin sen. Şeytan’ın sidiğiyle sarhoş olmuş, gaflete dalmışsın. Kim kadri yüce Mesnevî’yi kınar, kınama dilini 
açarsa, ona cevap olarak şu iki beyit yeter; onun lâyığı bu beyitlerin meâlidir; ululanıp başını diken her kişiyi 
kendisi de görür başkası da: 

Gönlü ]aklı[ olmayan  ]cahil[ kişinin edebe ihtiyacı olmayışı 
Başsız eşeğin yulara, bağa ihtiyacı olmayışıdır 
Dünyayı elde eden kişiyle, ona karşıdan bakan kişinin arasındaki fark 
Baktığını gören kişiyle, yanında, ışıklarla karanlıklar bir olan kişinin arasındaki fark gibidir.”226 
Sonraki dîbâce hakkında dikkat çekmemiz gereken bazı hususlar vardır. 
Birincisi: Mesnevî’nin birçok yazma nüshasında defterlerin başında dîbâceler yer almaz. 
İkincisi: Dîbâcelerin yer aldığı nüshalarda bu ilk defterin dîbâcesindeki “Âlemlerin Rabbinden 

indirilmiştir” ayeti sayıca azımsanmayacak bazı nüshalarda yer almaz. 
Üçüncüsü: Zikredilen âyetin yer aldığı nüshalar doğru kabul edildiği takdirde de bu indirme/tenzil 

fiili bizatihi Kur’ân veya Kur’ân ayetlerinin indirilmesi anlamında değil, kelimenin sözlükteki diğer 
anlamlarıyla kullanımından ibarettir yani kalbe Allah’tan gelen bilgi anlamındadır. Aksi takdirde üç 
cümle öncesinde “Kur’an’ı açıklayan (keşşâfü’l-Kur’ân)” diye nitelenen Mesnevî’nin, bizzat Kur’ân 
olduğu anlamında “Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir” diye nitelenmesi birbiriyle çelişir. 

Dördüncüsü: Yine dîbâcede belirtildiği üzere iktibas edilen ayetler Mesnevî’nin Kur’ân’la eş, denk 
veya aynı olduğu anlamında değil “lakablar” anlamında kullanılmıştır zira dîbâcede “Onun (Mes-
nevî’nin) Allah Teâlâ tarafından verilen başka lakabları da vardır” denilmektedir (İsim ayrıdır, lakap 
ayrıdır). Bu bilgi de Mevlânâ’nın tasavvufi anlamda gönül vahyiyle yani ilhamla edindiği bir bilgi 
olsa gerektir. Bayram’ın niyet okumasıyla bu sözlere bakılırsa Mevlânâ’nın peygamberlik iddiasında 
da bulunması gerekirdi fakat şimdiye dek onun bu yönde bir iddiası tespit edilmiş değildir. 

Gölpınarlı, dîbâcede ayetlerin iktibas edilmesi konusunu ve Mesnevî’nin ilham ürünü olduğunu, 
başka türlü anlaşılmaması gerektiğini şöyle açıklıyor: 

                                                 
226 Gölpınarlı, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, c. 1, s. XXV-XXVII. 
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“Bütün bu izahlardan sonra bilhassa şunu söylemek lüzumunu duyuyoruz: 
Aklı, Mustafâ’nın önünde kurban et; 
Allah yeter bana de ki, Allahım yeter mi, yeter 

diyen (Mesnevî, Reynold A. Nicholson basımı, Leyden 1929, IV, beyit 1408, s. 361), 
Canım bedenimde oldukça Kur’ân’ın kuluyum; 
Seçilmiş Muhammed’in yolunun toprağıyım; 
Birisi, sözlerimden, bundan başka bir söz naklederse, 
O nakledenden de bezmişim ben, bu sözden de 

buyuran (Rubâîler, terc. M, 112. rubâî, s. 152) Mevlânâ hiçbir vakit ve hiçbir suretle “Mesnevî”yi 
“Kur’ân” olarak sunmayı aklına bile getirmez. O, vahdetin aşırı ve taşkın cezbesiyle kâinatı, geçmiş-
leri ve gelecekleri kendisinde gören, kendisini yaratılışa mihver ve gaaye sayan bir sûfî değildir; onun 
her sözü, şeriat kantarıyle tartıldıktan sonra hakıykat potasına konmuştur. Mevlânâ’nın övgüleri, 
“Mesnevî”nin, Kur’ân-ı Mecîd’in, hadîs-i şeriflerin meâlini, tefsirini, şerhini ihtiva eden bir ilham 
eseri olduğunu bildirmek içindir; yoksa onu, hâşâ, bir vahiy olarak telâkkı etmemiştir ve etmez de. 
Şemseddin, Mevlânâ’ya gerçekten uyanlar, ne bazıları gibi nübüvveti kisbî bilmişlerdir, ne Hatm-ı 
Vilâyet makamından bahsetmişlerdir, ne o makama sahip oldukları iddiasında bulunmuşlardır; ne 
ittihada inanmışlardır, ne hulûle. Şeriat dairesinden hiçbir vakit dışarı bir adım bile atmamışlardır ve 
esasen onların kemâli de bu ittibâ’dadır (“Mevlânâ Celâleddin” adlı eserimizin 49-98. ve 232-236. sahife-
lerine bakınız; İst. İnkilâb K. III. Basım, 1959). 

Burada vahiy hakkında da biraz söz söylemek lüzumunu duyuyoruz: 
Vahiy tez işaret manasına gelir; sözle, yazıyla, sesle olabilir. XIX. Surenin (Meryem) II. âyetinde, 

“Zekeriyya mihrabdan çıkıp kavmine, sabah akşam onu tenzih edin noksan sıfatlardan diye işaret 
etti” denmektedir ki buradaki “işaret etti” sözünün Kur’ân-ı Kerîm’deki lâfzı “fe evhâ”dır. VI. Sûre-
nin (En’âm) 112. âyetinde “İşte biz, böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman ettik; 
bazısı bazısını yaldızlı sözler söyliyerek aldatır. Rabbin dileseydi yapamazlardı bunu; onları da bırak, 
iftiralarını da” buyurulmaktadır. Bu âyet-i kerimede de “yûhî” lafziyle ifade edilen vahiy, söz söyle-
mek manasını bildirir. “Musa’nın anasına onu emzirmesini vahyettik” âyet-i kerimesinde (XXVIII, 
Kasas, 7) vahiy, gönüle doğmak manasınadır. “Ve Rabbin, balarısına, dağlarda, ağaçlarda ve çardak 
kurulan yerlerde kovan yapın diye vahyetti” âyet-i kerimesindeyse (XVI, Nahl, 68), yaratılışa göre bir 
işe koşmak, bir işe koyultmak manasını verir. VI. Surenin 121. âyetinde “Şüphe yok ki şeytanlar, 
sizinle çekişmeleri için dostlarına telkıynde bulunurlar” denmekte, vesvese vermek murad edilmek-
tedir. V. Sûrenin (Mâide) 111. âyet-i kerîmesinde Havâriyyûn’a vahyedilmesi, İsa peygamber vasıta-
sıyledir. Bunlardan başka birçok âyet-i kerimede Hz. Peygamber’e (S.M.) ve başka peygamberlere 
Allah tarafından vaki olduğu bildirilen vahyin, yukarıda bildirilenlerle hiçbir ilgisi yoktur. Peygam-
ber, Allah’ın hükmünü Cebrail’i görerek yahut sesini duyup işiterek yahut rüyasında kendisine ilham 
edilerek alır ve bunu, hem mana, hem lafız bakımından Allah’ın murad ettiği gibi ümmetine bildirir 
(Müfredât, s. 515-516). Mevlânâ, dîbâcedeki bu sözleriyle “Mesnevî”sinin, Kur’ân hükümlerini, ha-
dislerin beyyinâtını bildiren, bu iki hüccet-i kaatıadan hiçbir suretle ayrılmayan bir kitap olduğunu 
bildirmektedir; bu sözleri başka türlü yorumlayan, ancak kendi dileğine uymuş olur ki Mevlânâ bu 
yorumlardan, yukarıda meâlini verdiğimiz rubâîlerinde buyurdukları gibi tamamıyle uzaktır. 
Mevlânâ “Mesnevî”nin Allah tarafından verilmiş başka lâkapları da olduğunu, fakat azın çoğu, bir 
yudum suyun gölü, bir avuç buğdayın harmanı göstermesi dolayısıyle bu kadarını yeter bulduğunu 
söylüyor. Bu sözle de “Mesnevî”nin ilhama dayanan bir eser olduğunu bildiriyor; ilâhî hükümlerden 
hiçbir suretle ayrı bir hükmü ihtiva etmediğini anlatıyor.”227   

*** 
 

                                                 
227 Gölpınarlı, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, c. 1, s. 18-21. 
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Mesnevî’nin pek çok nüshasının sertâbına ve sayfa başlarına yazılan iki ayet 
Kaynak: Mesnevî, Yusufağa Ktp., nr. 5547 
Bayram Mesnevî’nin Kur’ân’la eşdeğer tutulduğu ve bu inancın Mevlevîler arasında yaygın ol-

duğu iddiasını yukarıda söz konusu edilen iki ayetin yüzlerce Mesnevî nüshası içerisinden bulabildiği 
sadece bir tanesinin (I) sertabında ve (II) sayfa başlarında yazılı olduğu şeklinde ilki doğru ikincisi 
yalan fakat her hâlükârda okurları yanıltmaya yönelik bir başka delille desteklemektedir.  

“Mevlânâ ve etrafındakiler ve hatta ilk Mevlevîler “Mesnevî”'nin vahy mahsulü olduğuna inanı-
yorlardı. Nitekim o dönemlerde kopya edilen Mesnevî’nin pek çok el yazması nüshalarının cild ka-
paklarına ve sahife başlarına “La yemessuhu ille’l-mutahharun” (Ona ancak temiz olanlar, yani 
melekler dokunabilir) ve “Tenzilün min Rabbi’l-alemin” (Alemlerin rabbi tarafından indirilmiştir) 
yazarak (Meselâ bkz. Konya Yusufağa Ktp, nr. 5547’deki Mesnevî nüshası) bu inancı ifade etmişlerdir.”228 

Farzedelim Mesnevî’nin bu nüshasının cilt kapağına ve/veya sayfa başlarına bu iki ayet yazılıdır, 
Mevlânâ ve Mevlevîlerin vahiy kelimesiyle neyi kastettiklerine, iki ayetin ilk cildin dîbâcesinde ne 
amaçla iktibas edildiğine değinmiştik. Dolayısıyla dîbâcede yer alan bu iki ayetin Mesnevî nüshasının 
cilt kapağına veya sayfalarına yazılmış olması Mesnevî’nin Kur’ân’la eşdeğerde görüldüğünü, böyle 
bir düşüncenin Mevlânâ ve döneminde yaygın olduğunu göstermek için yeterli bir delil de değildir. 
Aralarında hicri 7-9. asırlarda kopyalanmışları da dahil 100 civarında Mesnevî nüshasını kontrol ettik, 
Bayram’ın bahsettiği şekilde ciltlerine veya sayfalarına bu ayetlerin yazıldığı bir nüshaya rastlama-
dık. Bayram’ın ifadesine göre Mevlevîliğin ilk dönemlerindeki “Mesnevî’nin pek çok el yazması 
nüshaların”da bununla karşılaşmamız gerekiyordu. Bayram’ın sadece Yusufağa Ktp., nr. 5547’deki 
Mesnevî nüshasına “Meselâ” diyerek işaret etmesi, muhtemelen sadece o nüshada böyle bir durumla 
karşılaşması ve başka örneğine rastlamamasındandır. Sadece bir nüshada bununla karşılaşmasına rağ-
men Mesnevî’nin “pek çok el yazması nüshalarının” demesi, buradan hareketle ilk Mevlevîlerin bu 
inancı ifade ettiklerini söylemesine karşı birileri şunu diyebilir: “Hicri 7. ve 8. yüzyılda istinsah edil-
miş nüshaları da dâhil, sadece Türkiye’de 300’den ve İran’da 400’den fazla olmak üzere dünya ge-
nelinde günümüze ulaşmış bini aşkın nüshası Bayram’ın bahsettiği vasıfta değildir, o halde Mevlânâ 
ve Mevlevîlerin Mesnevî’yi Kur’ân’a eş değerde bir kitap olarak görmedikleri sonucuna ulaşırız.”  

Yusufağa Ktp., nr. 5547’deki Mesnevî nüshasına bakıldığında cilt kapağında, sertabında bu iki 
ayetin yazılı olduğu görülmekte fakat sayfa başlarında bu iki ayetin yazılı olmadığı, çoğu sayfa başı-
nın boş olduğu, bazı sayfa başlarında (38 sayfa) bu nüshanın 1057/1647 tarihinde Mevlânâ’nın annesi 
Mü’mine Hatun adına yaptırılan Mâder/Vâlide Sultan Dergâhına Müderris Yahya Efendi tarafından 
vakfedildiğini hatırlatmak üzere “Vakfun li-türbeti’ş-şerîfe Vâlide-i Mevlânâ kaddesallâhu te‘âlâ bi-
sirrihima’l-‘azîz” ifadesinin yazılı olduğu görülmektedir. Bu kayıt bazı sayfaların sağ veya sol hâmiş-
lerinde de bulunmaktadır, kimisi siyah kimisi kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

  

  
Mesnevî, Yusufağa Ktp., nr. 5547, nüshanın sertabındaki mezkûr iki ayet (Üst sağda). 

Ebü’s-Sü‘ûd Tefsiri, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 68, sertabında okunabilir netlikte mezkûr iki ayet. (Üst solda)  

Mesnevî, Yusufağa Ktp., nr. 5547, vr. 2b, bu nüshanın vakfedildiğine dair not (Alt solda), 241a, tamire dair not. 
Mesnevî, Yusufağa Ktp., nr. 5547, vr. 241a, nüshanın tamir edildiğine dair not. 

                                                 
228 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 112. 
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Görseli yukarıda sağ tarafta yer alan kayıt bu nüshanın 1237/1821’de İçel mutasarrıfı Avranôsî 
Şerîf Sırrî Selîm tarafından tamir ettirildiğini belirtmektedir. Formalar ve varaklar üzerinde herhangi 
bir tamir işlemi görülmediğine göre nüshanın cildi tamir edilmiş demektir. Nüshanın yani nüsha cil-
dinin tamiri, mevcut cildin tamiri anlamına gelebileceği gibi, mevcut harabe cildin bir başka ciltle 
tebdil edilmesi anlamına da gelebilir.  

Mezkûr iki ayetin sadece Mushaf ciltlerine işlendiğini bildiğimize göre diyebiliriz ki, bir şekilde 
metni harap olmuş veya formalarından ayırılmış haldeki bir Mushaf cildi bu Mesnevî nüshasına son-
radan monte edilmiş olmalıdır. Zira cildin tezyinatı, sanatsal özellikleri bu cildin Selçuklular veya 
Anadolu Beylikleri döneminde değil, Osmanlı döneminde imal edildiğini gösteriyor. Evet, bu alanda 
uzman olmamakla beraber cildin alt kapağındaki şemsenin beyzî şekil olmasının, salbeklerin, köşe-
bentlerin mevcudiyetinin ve mülevven olmasının X./XVI. yüzyıla işaret ettiğini söyleyebiliriz. Keşke 
Bayram Gölpınarlı’nın bu Mesnevî nüshası hakkında verdiği bilgilere de bir göz atsaydı.  

  
Mesnevî, Konya Yusufağa Ktp., nr. 5547, Cildin, mıklebi açık halde alt kapağı. 

Gölpınarlı, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, c. 1, s. XX. 

Avranôsî Şerîf Sırrî aynı yıl başka Mesnevî nüshalarının da (ciltlerinin) tamirini yaptırmıştır. Ör-
neğin yine aynı kütüphanede nr. 5559’daki nüsha bunlardan biridir. Bu nüsha üzerinde, ne kapağında 
ne sayfa başlarında mezkür iki ayet yazılı değildir sadece bazı sayfa kenarlarında yine aynı vakıf 
kaydı yer alır. 

  
Mesnevî, Yusufağa Ktp., nr. 5559, vr. 1b, bu nüshanın vakfedildiğine dair not (Solda), 259a, tamire dair not. 

Sonuçta “Mevlânâ ve etrafındakiler ve hatta ilk Mevlevîler “Mesnevî”'nin vahy mahsulü olduğuna 
inanıyorlardı. Nitekim o dönemlerde kopya edilen Mesnevî’nin pek çok el yazması nüshalarının cild 
kapaklarına ve sahife başlarına “La yemessuhu ille’l-mutahharun” (Ona ancak temiz olanlar, yani 
melekler dokunabilir) ve “Tenzilün min Rabbi’l-alemin” (Alemlerin rabbi tarafından indirilmiştir) 
yazarak (Meselâ bkz. Konya Yusufağa Ktp, nr. 5547’deki Mesnevî nüshası) bu inancı ifade etmişlerdir.” id-
diası, söz konusu nüshanın cildi bağlamında büyük ihtimalle geçersiz, bütün varaklarını kontrol etti-
ğimiz metin bağlamında “sayfa başlarına bu iki ayet yazılmış” sözü ise kesinlikle gerçek dışıdır. 

*** 
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Mesnevî’yi “Pehlevî dilinde Kur’ân” diye niteleyen ebleh/geri zekâlı Câmî  
Kaynak: Molla Câmî 
Bayram şöyle der: “Meşhur Molla Abdu’r-Rahman Camî, Mevlânâ için “Nist peyğember veli da-

red kitap” (O peygamber değil, ama kitabı var) dedikten sonra şöyle demektedir: 
پهلویهست قرآن در زبان      -مثنوى معنوى مولوى                   

“Mevlânâ’nın manevî Mesnevî’si Pehlevî (Deri Farsçası) dilince Kur’an’dır.”(Molla Camî’nin bu 
sözüne cevap olarak bir şair şöyle demiştir: “Kail-i in kavl hest ez eblehan – Nist ezin eblehteri ender cihan” Bu sözü 
diyen ebleh biridir. Ondan daha ebleh biri dünyada bulunmaz).”229 

Burada “bir şair şöyle demiştir” derken Bayram kendisini kastetmektedir. Nitekim Bayram’ın değerli 
dostum230, sevgili dostum231 diye nitelediği ve Bayram’la Türkiye’de yaptığı görüşmelerden, fikir 
alışverişlerinden bilistifade Mevlânâ ve Konevî aleyhinde yazdığı Arapça kitaplarıyla tanınan 1966 
doğumlu Ebu’l-Fadl el-Konevî (Muhammed b. Abdullah Ahmed) bir eserinin dipnotunda bu hususu 
şöyle aktarıyor: “Konya’da 1426/2006 yılı kış mevsiminde Mikâil Bayram bana Yazma Eserler Mer-
kez Kütüphanesi’nde bir beyit okudu ve kütüphaneye giderken yolda, yukarıda geçen beyite cevaben 
nazmettiğini söylediği o beyit şudur: ‘Kâil-i în kavl hest ez eblehân - Nîst ezîn eblehterî ender cihân’ 
yani ‘Bu sözü söyleyen eblehlerdendir - Dünyada ondan ahmağını nadir bulursun’ anlamındadır.”232

 

 
el-Konevî, Ebu’l-Fadl, el-Hâbitu’l-Ğavî, s. 55 (Dipnot). 

 Bir videosunda bu şiirin kendisine ait olduğunu açıkça ve övünçle söyleyen Bayram bu “ebleh” 
kelimesinin anlamı sorulduğunda şu cevabı vermektedir: “Geri zekâlı.”233  

Bayram, Mevlânâ ve Mesnevî’si hakkında yukarıdaki iki sözü söyleyen Molla Câmî’yi (ö. 
898/1492) “Ondan daha ebleh biri dünyada bulunmaz” diye nitelerken bilerek veya bilmeden fakat dolaylı 
olarak “dünyadaki en ebleh/geri zekâlı kişi” nitelemesine Câmî’nin bu iki sözünü tasdik eden nice 
âlimi, nice düşünürü dâhil etmiş olmaktadır. Örneğin, eserlerine hâlâ müracaat edilen çok yönlü âlim 
İbnülemin Mahmud Kemal (ö. 1957) Câmî’nin ilk sözünü onunla hemâvâz olarak tekrar eder. 

 
İbnülemin, “Mevlâna”, Konya Halkevi Kültür Dergisi (Mevlâna Özel Sayısı), Konya 1943, s. 76. 

                                                 
229 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 112-113. 
230 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 101. 
231 Bayram, “Türkiye Selçukluları Tarihi Hakkında Yeni Bir Kaynak”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Der-

gisi, S. 12 (2002), s. 49. 
232 el-Konevî, Ebu’l-Fadl Muhammed b. Abdullah Ahmed, el-Hâbitu’l-Ğavî min Me‘âni’l-Mesnevî, Dâru’l-Kitâb ve’s-

Sünne, Kahire trs., s. 55 (Dipnot). 
233 “Timur’un Celaleddin Rumi’nin mezarını yıkma isteği”, https://www.youtube.com/watch?v=hZ8P8heOo7o, zaman: 

04:34-04:36 (Erişim: 19.11.2019). 
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Bayram’ın -yukarıda aktardığımız üzere Mevlânâ ve Tebrîzî’nin Hulûliyye mezhebinden oldukla-
rına dair- atıf yaptığı ünlü mütefekkir Muhammed İkbal (ö. 1938) adı da “dünyadaki en ebleh/geri 
zekâlı kişi” nitelemesine dâhil olmaktadır. 

İkbal’in Gothe (ö. 1832) ile Mevlânâ’yı konuşturduğu şiirindeki ifadelere dikkatle bakalım. 

 
İkbal, Mey-i Bâkî/Nakş-ı Frenk (Külliyât-ı Eş‘âr-i Fârisî-yi Mevlânâ İkbâl Lâhôrî 

(Kitâbhâne-i Senâî, Tahran 1370 hş./1991) içerisinde), s. 266. 

Alman Şairi’ne, İrem’de/Cennet’te Pir-i Acem (Mevlânâ) ile bir sohbet nasip oldu. 
Bir şairdir ki o âlîcenâb (Mevlânâ),  peygamber değildir fakat kitap sahibidir. 

İkbal’in meşhur Esrâr-ı Hôdî’sinde yazdığı şu beyit de dikkatimizi çekiyor: 

 
İkbal, Esrâr-ı Hôdî, (Külliyât-ı Eş‘âr-i Fârisî-yi Mevlânâ İkbâl Lâhôrî içerisinde), s. 8. 

Yaradılışı Hak ile yoğrulan Pir (Mevlânâ), yüzünü gösterdi.  
O Pir ki, Pehlevî (Deri Farsçası) dili ile Kur’an yazmıştı. 

İkbal, Câmî’nin ilk sözünün aynısını, ikinci sözünün ise anlamca daha ileri düzeyde olanını söy-
lemiştir. İkinci sözün yer aldığı şiirden ve diğer şiirlerinden sunacağımız şu alıntılar İkbal’in 
Mevlânâ’yı ve Mesnevî’sini, Şems-i Tebrîzî’yi ve yolunu nasıl tasvir ettiğini göstermektedir.  

Pir-i Rûm’un (Mevlâna) feyzi ile ilim sırlarının meçhul defterini okuyayım. 
Onun canı alevler saçar. Ben onun yanında kıvılcım gibi bir lâhza yanıp sönen bir parıltıyım. 
Yanan bir mum, pervaneme hücum etti. Kadehime şarap, baskın verdi. 
Pir-i Rumî toprağı iksir yaptı. Benim tozumdan ve tecelliler gösterdi. 
Çöl toprağından bir zerre, güneş ışığını zaptetmek için yola çıktı. 
Bir dalgayım ki, parlak bir inci vücuda getirmek için onun denizinde yerleşiyorum. 
O nun şarabından sarhoş olan ben, onun nefesleriyle yaşıyorum. 
Gece, gönlüm feryat ediyor; sessizlik ‘yâ Rab, yâ Rab’larımla çınlıyordu. 
Dünya gamından şikâyetler ediyor; kadehim boş olduğu için inleyip duruyordum. 
Gözlerim o derece yoruldu ki, kanatları kırılan bir kuş gibi yerlere serildi; uyuyup kalmışım. 
Yaradılışı Hak ile yoğrulan Pir (Mevlâna), bana göründü. O Pir ki Fars dili ile Kur’an yazmıştı.234 
Bir avuç topraktan kimya vücuda getir. Bir kâmil mürşidin eşiğini öp 
Mevlâna gibi mumunu uyandır; Tebriz ateşi içinde Rum’u yak.235 
Ey ilim elde etmeye çalışan insan, sana Pir-i Rum’dan bir haber getireyim: 
“İlmi eğer tenine kullanırsan yılan olur; gönlüne kullanırsan sana yâr olur.” 
Halep’te ilim tedris eden Rum Mollasının hikâyesini biliyor musun? 
Ayağına, her şeyi akıl ile izah zinciri vurulmuş, gemisi akıl karanlıklarının tufanı içinde bocalıyor. 
Aşk Sinasına yabancı bir Musa; aşktan, aşk sevdasından bihaber... 
Reybiyyûn, Işrakıyyûn felsefelerinden bahsetti; yüzlerce parlak hikmet incisi deldi. 
Meşşaiyyûn felsefesinin düğümlerini çözdü. Fikrinin aydınlığı her gizli şeyi aydınlattı. 
Dört yanı kitaplarla dolu idi. Dudağı kitapların sırlarını şerh etmekle meşgul. 
Şems-i Tebrizî; Şeyh Kemaleddin-i Cüneydî’nin [doğrusu: Cendî] irşadı ile 
Molla Celâl’in (Hazret-i Mevlâna) mektebini buldu. 

                                                 
234 İkbal, Muhammed, Esrar ve Rumuz, hazırlayan: Ali Nihat Tarlan, Sufi Kitap, İstanbul 2005, s. 30. 
235 İkbal, Esrar ve Rumuz, s. 37. 
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“Bu münakaşa, bu dedikodu nedir; bu kıyas, evhim, istidlâl nedir?” dedi. 
Mevlâna, “Ey cahil, sus, âkil insanların sözlerini alaya alma” dedi. 
“Haydi, mektebimden çık, git. Bunlar dedikodu; bunlarla senin alışverişin yok. 
Bizim sözlerimizi sen anlayamazsın. Bu sözler idrâk fanusunu aydınlatır.” 
Mevlâna’nın sözü, Şems’in ateşini körükledi; canından bir ateş fışkırdı. 
Bakışının yıldırımı yere düştü. Toprak, onun nefesi ile ateş aldı. 
Gönül ateşi, idrâk harmanını yakü. O felsefecinin kitaplarını kül etti. 
Aşkın mucizesine henüz yabancı olan, aşk sazının nağmelerini idrâk edemeyen Mevlâna, 
“Bu ateşi nasıl vücuda getirdin; hükemanın kitaplarını yaktın?” dedi. 
Şeyh, şöyle cevap verdi: “Ey belinde zünnar taşıyan Müslüman, bu zevk ve hal işidir, bunlarla da 
senin alışverişin yok. 
Bizim halimizi, senin tefekkürün anlayamaz. Bizim alevimiz kırmızı kimyadır.” 
Felsefe karından malzeme yığdın. Fikrinin bulutundan dolu yağıyor. 
Çerçöpünden bir ateş yak da, toprağından bir alev fışkırsın. 
Müslümanın ilmi, gönlündeki aşk ateşi ile kemal haline gelir. 
İslâm’ın manası ufûl edip giden şeyleri terk etmektir.236 

Bir eserine şu beyitlerle başlar İkbal: 

 
İkbal, Pes Çi Bâyed Kerd Ey Akvâm-ı Şark 

(Külliyât-ı Eş‘âr-i Fârisî-yi Mevlânâ İkbâl Lâhôrî içerisinde), s. 388. 
 

Gönlü aydın mürşid Pîr-i Rûmî (Mevlânâ), aşk ve mestlik kervanının başı 
Daha yüce ay ve güneşten makamı, Samanyolundan halatla kurmuş çadırı  
Kur’ân nurudur onun sinesindeki, utanır onun aynasından Cem’in câmı 

*** 
 

  

                                                 
236 İkbal, Esrar ve Rumuz, s. 69-70. 
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Mevlevî Çelebi Hüsâmüddîn’in meçhul kalan ‘İlmü’l-Meşâyih’i 
Kaynak: Lübbü Lebîb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158 
Bayram, Çelebi Hüsâmüddîn’in (ö. 683/1284) bugüne dek bilinmeyen bir eserini keşfettiğine inan-

makta ve şöyle demektedir: “Hüsamü’d-din Çelebi’nin "İlmü’l-Meşayih" adlı Farsça bir eseri bu-
lunduğunu da tesbit etmiş bulunuyoruz (Bu eserin bilinen tek nüshası Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. nr. 
224’dedir). Bu eserden onun şair ve edip bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Bu eserin günümüze kadar 
mechul kalması çok anlamlıdır. Muhtemelen Sultan Veled’in post-nişinliği zamanında Bu eser orta-
dan kaldırıldı ve Mevlevîler arasında yer tutması engellendi. H. Çelebi Ahiler arasından gelme ol-
duğu için Moğollar ona itimat etmiyorlardı. Bu yüzden onun Mevlevîler arasındaki etkisini silmek 
için eserinin veya eserlerinin yayılması engellemiş olabilirler.”237 “Mevlânâ’nın ölümünden sonra 
onun postuna oturan Hüsamü’d-din Çelebi ve oğlu Sultan Veled’in eserlerinde Mevlânâ’nın bunca 
hücumlarına maruz kalan kişinin ya da kişilerin isimlerini hiç anmamış olmaları dikkat çekmektedir. 
(Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled’in birçok eserleri bilinmektedir. Fakat Hüsamü’d-din Çelebi’nin eserinin varlığı bilin-
memektedir. Ancak kütüphane çalışmalarımız esnasında Hüsamü’d-din Çelebi’nin "İlmü’l-Meşayıh" adlı bir eserine 
rastladık. Bu eserin bilinen tek nüshası Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. nr. 224’dedir. Bu eser tarih boyunca meçhul 
kalmıştır. Muhtemelen Sultan Veled postnişin olunca kendisinden önce postnişin olan Hüsamü’d-din Çelebi’nin bu ese-
rinin yayılmasını engellemiştir. Sultan Veled’in H. Çelebi’ye muhalif bir tutum içinde olduğu bilinmektedir. Bu uygula-
ması da bunu doğrulamaktadır).”238 

Bizim Bayram’ın bahsettiği nüshayı görmemizden önce, tez çalışmasına müracaat ettiğimiz ve o 
nüshayı gören Topatan’ın bir dipnotta yaptığı şu değerlendirmeler son derece isabetli görünüyor: 

“Mikail Bayram, kimi çalışmalarında Hüsâmeddîn Çelebi’nin “İlmü’l-Meşâyih” adında Farsça bir 
eserini tesbît ettiği bilgisini verirken eserin günümüze kadar mechul kaldığını ve bunu anlamlı bul-
duğunu belirtir. Bayram’a göre muhtemelen Sultan Veled’in post-nişinliği zamanında eser muhalefet 
dolayısıyla ortadan kaldırılmış ve Mevlevîler arasında yer tutması engellenmiştir. Üstelik Bayram, 
eserin ortadan kaldırılmış (!) olduğu yönündeki iddiasını karine ittihaz edinerek Sultan Veled ile Çe-
lebi Hüsâmeddîn arasında bir ihtilafın varlığını tesbite çalışmaktadır. Mikail Bayram, Ahi Evren-
Mevlânâ Mücadelesi, s. 86, 202. Söz konusu risâle Konya Bölge Yazma Eserler Müzesi, Nr. 224’te 
vr. 169a-198a arasında kayıtlıdır. Vr. 169a’da eserden farklı bir kalemle şu ibare mukayyettir: “Risâle 
fî İlmi’l-Meşâih Ellefehâ Mevlânâ Hüsamü’d-Dîn Çelebi Rahımehullâh” Kanaatimizce söz konusu 
Hüsâmeddîn Çelebi başka bir zâttır. Nitekim “Çelebi” kaydı isminin sonuna ilave edilmiştir ki bu 
husûsiyet Mevlevî geleneğinde Çelebi ailesine ait bir husûsiyettir. Şayet Çelebi Hüsâmeddîn kaste-
dilecek olursa “Çelebi” lafzı ismini önceler. Diğer taraftan eserin üslûbu ve dilinin Çelebi’nin döne-
mine ait olmadığıyla ilgili nihâî hükmü Fars dili ve edebiyatı akademisyenlerine havale ederek biz 
sadece daha ilk varaktaki iki beytin Abdurrahman Câmî’nin “Heft Evreng” adlı eserinde bulunan 
“Yûsuf ü Züleyhâ” adlı mesnevisine ait olduğuna işaret etmekle yetineceğiz ki bu durum eserin daha 
sonraki bir dönemde kaleme alındığının bizce en mühim delilidir. Dolayısıyla salifü’z-zikr iddianın 
doğruluğu, medlûliyyeti ve ilmi değeri olmayıp iftira derekesine düşmektedir.”239 

Bayram’ın Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224’te olduğunu belirttiği, (vr. 169a’da başka bir 
kalemle yazılmış kayda güvenerek) Hüsâmüddîn Çelebi’ye ait ‘İlmü’l-Meşâyih adıyla zikredip hangi 
varaklar arasında olduğunu belirtmediği, 169b-198a varakları arasında bulunduğunu Topatan’dan öğ-
rendiğimiz söz konusu eser, dijital katalog kayıtlarında Lübbü Lebîb min Rabbi(n) Mücîb adıyla 
Hüsâmeddîn b. Halîl el-Bursevî (er-Rûmî el-Eyyûbî (ö. 1042/1632)’ye ait bir eser olarak kayıtlıdır 
(ve ileride görüleceği üzere eser adı doğru fakat yazar adı kesinlikle yanlış tespit edilmiştir).  

Kataloğu hazırlayanlar vr. 169a’daki eser ve yazar adını belirten kayda (“Risâle fî İlmi’l-Meşâih 
Ellefehâ Mevlânâ Hüsamü’d-Dîn Çelebi Rahımehullâh”) itibar etmeyip farklı bir eser ve yazar adı 
                                                 
237 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 241. 
238 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 113-114. 
239 Topatan, Mustafa, Mevlevîliğin Teşekkül Dönemi, Marmara Ün., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri 

Anabilim Dalı, yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul 2013, s. 182 (Dipnot). 
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belirttiklerine göre bir bildikleri, bir dayanakları vardır düşüncesiyle tekrar bir katalog taraması yapı-
yoruz. Hem eser hem yazar adına ilişkin bu bilgiye de ihtiyatla yaklaşarak bu işlemi gerçekleştiriyo-
ruz. Bununla beraber eser adının nadir rastlanan bir ad olması, bu adın eserin ya girişinden, ya hâti-
mesi veya ketebe kaydından, kısacası eserin kendinden istihraç edildiği izlenimini vermektedir.  

Dijital katalog taramasında yazar ismi belirtilmeyen bir Lübbü Lebîb (Katalog kaydı: Lübb-i 
Lebîb) daha buluyoruz: Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158’de müstakil bir mücelled halinde 11 satırlı 86 
varaktan ibaret, metini Arapça ve Farsça olan, sonunda telif, kitâbet veya istinsah kaydı bulunmayan 
bir eser. Hemen bu eserin ilk birkaç varağının dijital kopyasını netten indiriyor ve nüsha üzerinde bizi 
ilgilendiren kayıtlara bakıyoruz. 

Not: Buradan itibaren eser ve yazar adına, eserin yazara aidiyetine dair araştırma ve tespitlerimiz 
eserin bu nüshasının ilk pozlarından hareketle yapılmıştır. Daha sonrasında eserin tüm pozlarını in-
dirip birkaç kez metnini gözden geçirirken sonuna doğru (vr. 82a) müellifin kendi adını andığını gör-
dük. Bizim için sürpriz olan bu bilgiyi, hem eserin yazara aidiyetini tespit ve teyit için zaten yapılması 
gereken araştırmayı paylaşmak hem de okurlarımıza sürpriz olsun amacıyla sona bırakıyoruz. 

  
Lübbü Lebîb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158 (Eser adı: “Lübbü Lebîb mine’t-Tasavvuf bi’l-Fârisî ve’l-‘Arabî” 

“(Metni) Farsça ve Arapça (olan) tasavvufla ilgili Lübbü Lebîb (adlı eser)”). 
Lübbü Lebîb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 1a (Eser adı: “Lübbü Lebîb Mülheme min Rabbin Mücîb”) (Solda). 

 

   
Lübbü Lebîb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 2a (Bâlî b. Hacı Seydî’nin bu eseri vakfettiğine 

dair kayıt. Tarih: 924/1518) ve vr. 2b (Eserin başlangıç cümleleri, solda). 
 

Matbu katalog taramaları esnasında bu eserin yazar ismi belirtilmeyen fakat giriş cümleleri Ma-
nisa İl Halk Ktp., nr. 1158’deki nüshayla örtüşen bir başka nüshasından haberdar oluyor ve ismi 
meçhul yazarın aynı zamanda (ez-)Zevkıyye ve/veya (eş-)Şevkıyye adlı iki risâlenin de yazarı oldu-
ğunu öğreniyoruz. 

 
Fihrist-vâre-i Kitâbhâ-yı Fârisî, Merkez-i Dâiretü’l-Ma‘ârif-i Büzürg-i İslâmî, 

Tahran 1382 hş./2003, c. 7, s. 794-795. 
Münzevî, Ahmed, Fihrist-i Nüshahâ-yı Hattî Fârisî, Tahran 1349 hş./1970, c. 1/2, s. 1341 (Sol altta). 
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Manisa nüshası da “ve ba‘dü” ifadesinden sonra eser adını belirtiyor (Lübbü Lebîb) ve yazarın -
bu eserden daha önce telif etmiş olduğu anlaşılan- er-Risâletü’z-Zevkıyye adlı eserinden söz ediyor. 
İleride ipucu olarak kullanacağımız “erba‘în”e (çile, kırk günlük halvet) değinerek şöyle diyor: “Can 
dostum! Sanki hoş bir erba‘în vaktinde ben seninle, sen benimlesin, ‘Senin müellefatından olan er-
Risâletü’z-Zevkıyye…’ diye benden süal ediyorsun…” 

  
Lübbü Lebîb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 3b. 

Arif Hikmet Ktp. ve Konya nüshalarını görmemekle beraber o nüshaları ileride bir gün gördüğü-
müzde sağlamasını yapmak üzere Topatan’ın verdiği “daha ilk varaktaki iki beytin Abdurrahman 
Câmî’nin Heft Evreng adlı eserinde bulunan Yûsuf ü Züleyhâ adlı mesnevisine ait olduğu” bilgi-
sinden hareketle elimizdeki Manisa nüshasının ilk varaklarına bakıyoruz. Topatan’ın daha ilk varakta 
gördüğü iki beyit Câmî’nin (ö. 898/1492) şu dizeleri240 olsa gerektir: 

   
Lübbü Lebîb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 3a (Sağda); Câmî, Heft Evreng; Yûsuf u Züleyhâ, 

Nuruosmaniye Ktp., nr. 4171, vr. 317a (Ortada), nr. 4178, vr. 193b (Solda). 
 
 

Fakat hâlâ adı Lübbü Lebîb/Lübb-i Lebîb/Lübbü’l-Lebîb olan eserin yazarına ilişkin bir kayıt tespit 
edemediğimizden bir ümitle önce Kâtib Çelebi’ye müracaat ediyoruz. Görüyoruz ki, o Lübbü’l-Lebîb 
adıyla eseri anıyor, yazarın ismini zikretmeksizin “(er-)Risâletü’z-Zevkıyye’nin sahibine/yazarına ait 
tasavvufla ilgili Farsça muhtasar bir eser” diyor. 

 
Keşfü’z-Zunûn, c. 2, s. 1547. 

 
Keşfü’z-Zunûn, Flügel neşri, c. 2, s. 299. 

Aşağıdaki iki örnekte olduğu gibi, Keşfü’z-Zunûn’un bazı nüshalarında ek olarak şu cümle yer 
alıyor: “Onun hakkında daha önce söz söyledik.” Fakat Keşfü’z-Zunûn’un erişebildiğimiz matbu ve 
yazma bütün nüshalarında geriye doğru gidip (er-)Risâletü’z-Zevkıyye araması yaptığımızda böyle 
bir maddenin olmadığı anlaşılıyor. 

 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4154, vr. 545a 

(İlgili yerlerde er-Risâletü’z-Zevkıyye ve er-Risâletü’ş-Şevkıyye maddeleri yoktur). 
 

                                                 
240 Molla Câmî, Heft Evreng; Yûsuf u Züleyhâ, Merkez-i Mütâle‘ât-i Îrânî Yay., Tahran 1378 hş./1999, c. 2, s. 102. 
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Keşfü’z-Zunûn, Zâhiriyye Ktp., nr. 3287, vr. 416b 

(İlgili yerlerde er-Risâletü’z-Zevkıyye ve er-Risâletü’ş-Şevkıyye maddeleri yoktur). 
 

Mecburen ikinci eser ismini aramaya geçiyor; er-Risâletü’ş-Şevkıyye maddesine bakıyor ve bu 
sefer elimiz boş dönmüyoruz. Şöyle diyor Kâtib Çelebi: “er-Risâetü’ş-Şevkıyye: Muslihuddîn Mus-
tafa b. Hüsâm’ındır. Dostlarına gönderdiği mektuplarını 
bir araya getirmiştir. Mektupların çoğu Arapça, bir kısmı 
Farsça olup, Türkçe (olanlar) Farsça’dan daha azdır.” 

Bu bilgi üzerine Muslihuddîn Mustafa b. Hüsâm hak-
kında araştırmaya girişiyoruz. Onun hayatı veya eserleri 
hakkında bilgi verecek, er-Risâletü’ş-Şevkıyye’nin ona 
aidiyetini belirtecek ve özellikle de er-Risâletü’z-Zevkıyye’nin de onun eseri olduğundan söz edecek 
muhtemel kaynaklara bakıyoruz. er-Risâletü’z-Zevkıyye’nin Muslihiddîn Mustafa b. Hüsâm’ın bir 
eseri olduğunu belirleyebilirsek, bu eseri kendi eseri olarak andığı Lübbü Lebîb’in de Muslihiddîn’e 
ait olduğunu belirlemiş olacağız. 

Meşhur eserini 965/1558’de tamamlayan Taşköprizâde’den (ö. 968/1561) öğrendiğimize göre241 
dinî ilimlerin her türlüsünü ve edebî ilimleri bilen, sûfîleri seven, halvete giren, sûfîlere özgü ma-
nevi halleri olan, eserler yazmış, Bursa’da müderrislik ve müftülük yapmış (belki de bundan ötürü 
el-Burûsevî/el-Bursevî nisbesiyle anılmış ve dolayısıyla bu nisbeyle karşımıza çıkma ihtimali olan), 
“Mevlâ(nâ)/Molla” olarak nitelenen, adı Mustafa, lakabı Muslihuddîn, babasının lakabı veya adı 
Hüsâm(üddîn) olan bu zat, “özellikle ilm-i inşâda uzman olup dostlarına ve kardeşlerine yazdığı 
mektupları içeren bir musannefin/eserin de sahibi”dir. et-Telvîh üzerine, Şerhu’l-Vikâye üzerine 
hâşiyeleri vardır.  

  
     Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye,                      Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye, 

                           Melik Suud Ktp., nr. 2992, vr. 59a.                                Melik Suud Ktp., nr. 6031, vr. 56b. 
 

Taşköprizâde’nin naklettiğimiz son cümlesi bu eserin kimi nüshalarında veya bu eserden bahseden 
bazı kaynaklarda eser adı içerisinde “Resâil” (Resâil der İnşâ/fi’l-İnşâ gibi) kelimesinin yer alma 
ihtimalini akla getiriyor. Ne yazık ki, Taşköprizâde eserin ismini belirtmediği için bu hususta belki 
bir ek bilgi, bir açıklama buluruz veya belki de mezkûr eserin adını açıkça belirtir ümidiyle eş-
Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’nin -özellikle derkenârında notlar içeren- diğer nüshalarına bakıyoruz.  

                                                 
241 Mecdî Efendi, Tercüme-i Şakâık-ı Nu‘mâniyye, İstanbul 1269/1852, s. 206-207. 
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     Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye, Sül./H. Hüsnü Paşa Ktp., nr. 385, vr. 60b. 

eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’nin Hasan Hüsnü Paşa nüshası (nr. 385), satır arasına ve derkenârına 
Mahmud el-Fenârî (ö. 1007/1599) tarafından gerek kendi malumatından gerek Arabzâde’den (ö. 
969/1561) naklen kaydedilen şu önemli ek bilgileri içermektedir: Muslihuddîn Mustafa 900/1494-
1495 tarihinde Bursa müftüsü/kadısı olmuştur. Sultan (II.) Bâyezîd Han’ın saltanatının (886-
918/1481-1512) sonlarında vefat etmiştir. Kabri, Bursa’daki Zeyniyye Zâviyesi/Tekkesi’ndedir. Ken-
disi orada fakirler/dervişler için hücreler yaptırmış, evini de oraya vakfetmiştir. Zeyniyye Tarikatı 
mensubudur. Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Hâşiyetü’l-Mutavvel’i üzerine hâşiye çalışması vardır, bu 
hâşiyesi mütedâvil ve meşhurdur. Şerhu’l-Vikâye üzerine yazdığı haşiyesine et-Terşîh adını vermiştir.  

Maalesef bu önemli bilgiler arasında, bizim üzerinde durduğumuz eser hakkında herhangi bir not 
bulamadığımızdan eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’den istifade eden ve Muslihuddîn Mustafa’dan bahse-
den diğer kaynaklara bakıyoruz. 

Mahmud b. Süleyman el-Kefevî (ö. 990/1582) Ketâibü Aʿlâmi’l-Ahyâr min Fukahâi Mezhebi’n-
Nuʿmâni’l-Muhtâr adlı Hanefî âlim ve sûfîlerin biyografilerini içeren hacimli eserinde Taşköp-
rizâde’nin verdiği bilgileri tekrar etmekle beraber Muslihuddîn Mustafa b. Hüsâmüddîn’in Hanefî 
mezhebine bağlı âlim, sûfî bir zat ve Hüsâmzâde diye meşhur olduğu bilgisini kazandırıyor. Ne var 
ki, o da Hüzâmzâde Muslihuddîn’in üzerinde durduğumuz eserinin adını belirtmemektedir. 

  
Kefevî, Ketâibü Aʿlâmi’l-Ahyâr, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1381, vr. 400b. 

992/1584 yılında tamamladığı Tâcü’t-Tevârîh adlı meşhur eserinde Hoca Sa‘düddîn Efendi (ö. 
1008/1599), Mevlâ (Monla/Molla) Mustafa b. Hüsâm diye andığı Muslihuddîn hakkında “Tasavvufta 
yed-i ‘ulyâsı olub erba‘înler çekmiştir.” diyerek birçok kez halvete girdiğini, dolayısıyla halvet ge-
leneği olan bir tarikata bağlı olduğu haber veriyor ve şu cümlesiyle de aradığımız eserin “mecmu‘a” 
ve “mekâtîb” kelimesi içeren bir adla da kayıtlı bulunabileceğini gösteriyor: “Suver-i mekâtîbi 
cem‘olunub mecmû‘a-i matbu‘a (bir nüshada: mektûbe) olmuşdur.” Bursalı Baldırzâde Mehmed (ö. 
1060/1650) bu bilgilere şunu ekler: “Zâviye-i Zeyniyye’de defin olmuşdur.”  
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                          Baldırzâde, Ravza-i Evliyâ, İstanbul Ün.                  Sa‘düddîn Efendi, Tâcü’t-Tevârîh, 
                              Merkez Ktp., nr. TY 2556, vr. 78a.                   Nuruosmaniye Ktp., nr. 3112, vr. 312b. 

Muhtemelen 1000/1592 yılından ölümüne dek yazımına devam ettiği Künhü’l-Ahbâr adlı tarih 
kitabında Gelibolulu Mustafa Âlî’nin (ö. 1008/1600) Muslihuddîn’i tanıtırken kurduğu şu cümle, ara-
dığımız eserin “münşeât” veya “mekâtîb” kelimesini içeren bir isimle de karşımıza çıkabileceğini 
gösteriyor: “Asdikâsına yazduği suver-i mekâtîbi ‘ale’t-tertîb yazub münşeâtla nâm/iştihâr virmişidi.” 

 
                     Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr,                                           Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr, 
          Nuruosmaniye Ktp., nr. 3407, vr. 161b-162a.                           Nuruosmaniye Ktp., nr. 3406, vr. 150b. 

İsmail Belîğ’in (ö.1142/1730) Bursa vefeyâtını konu edinen Güldeste-i Riyâz-ı ‘İrfân ve Vefeyât-ı 
Dânişverân-ı Nâdiredân adlı eserinin matbu nüshasında bulunmayan, 1127/1715 tarihli müellif nüs-
hasında bulunan bilgiye göre, Hüsâmzâde Mustafa Efendi’nin mektup suretlerini bir araya getirdiği 
eseri “mecmû‘a” olarak nitelendirilmektedir. Belîğ “Evâil-i hâlinde hayli kedd-i erba‘în çekmişdür.” 
cümlesiyle onun halvete düşkünlüğüne işaret ediyor gibidir. 

 
Belîğ, Bursalı İsmail, Güldeste-i Riyâz-ı ‘İrfân, Ârif Hikmet Ktp., nr. 137 (901), vr. 99b-100a. 

Geçmişte Arapça ve Farsça eserleri Türkçe’ye çeviren mütercimlerin eser metinleri üzerinde çe-
şitli tasarruflarda bulunmak, çoğu kez birtakım değişiklikler ve eklemeler yapmak gibi âdetleri oldu-
ğundan eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’nin çevirilerini de kontrol ediyoruz. 

eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’yi yazarından izin ve duayla Hadâiku’r-Reyhân fî Tercümeti Şakâiki’n-
Nu‘mân adıyla 967/1560’da çeviren Muhtesibzâde Mehmed Hâkî el-Belgrâdî (975/1567’de sağ) il-
ginç bir şekilde Muslihuddîn Mustafa b. Hüsâm’ın kısa biyografisini (erişebildiğimiz 15 yazma 
nüshasında) “Mevlânâ Hüsâmüddîn” başlığı altında sunsa da verdiği bilgiler Taşköprizâde’nin ver-
diği bilgilerle örtüştüğü için aktardıklarının Muslihuddîn’in biyografisine ait bilgiler olduğundan 
şüphe etmiyoruz. Hâkî’nin dinî, aklî, edebî ilimlerde mahir ve “Tarîk-i sûfiyyede dahi hazz-ı ‘azîmleri 
varimiş” diye nitelediği Muslihuddîn’in üzerinde durduğumuz ve içerisinde “Şevkıyye” kelimesi bu-
lunması gereken eseri bağlamında bize kazandırdığı önemli bilgi ise tek kelimeden ibarettir. O da 
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Taşköprizâde’nin “musannef” olarak nitelediği eseri “risâle” diye anmasıdır (“Ahbâba/Ehibbâya gön-
derdikleri mürâselâtı cem‘idüb risâle itmişler.”). 

         
         Muhtesibzâde, Tercüme-i Şakâiku’n-Nu‘mâniyye,        Muhtesibzâde, Tercüme-i Şakâiku’n-Nu‘mâniyye, 
           Melik Suud Ktp., nr. Ms. or. oct. 2092, vr. 98b.            Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 9481, vr. 80b. 

eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye tercümesini 995/1587’de tamamlayan Edirneli Mecdî Mehmed Efendi 
(ö. 999/1591) Taşköprizâde’nin Arapça cümlesini “İnşâ ilminde yed-i beyzâ gösterüb ehibbâ ve as-
dikâsına irsâl itdügi mükâtebât ve resâil müstakil bir kitâb oldı” şeklinde çeviriyor ve Musli-
huddîn’in biyografisi sonundaki ek bilgide bu eserin adını şu şekilde anıyor: “Zikrolunan risâleye 
Risâle-i Şevkıyye deyü tesmiye idüb ol ‘unvânla ma‘nûn kıldı. Bu kemîne ol risâle-i bî-misâle zafer 
bulub şeref-i mülâhzasıyla müşerref oldum. Ekser-i mekâtîb ve resâilini ‘Arabî buldum. Lisân-ı 
Fârisîde risâlesi azdur. Zebân-ı Türkîde azdan azdur. Amma cümlesi biribirinden mümtâzdür.”  

  
Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakâık, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1000, vr. 167ab. 

Mecdî’nin eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye tercümesinin bazı nüshalarının hâmişindeki notlar da, daha 
önce Hasan Hüsnü Paşa nüshasının içerdiği ek bilgileri doğrulamakta, Hüsâmzâde’nin Zeyniyye mu-
hibbi veya müntesibi olduğunu, Zeyniyye Tekkesi’nde hücreler bina ettiğini, evini fukaraya/derviş-
lere vakfettiğini, mezarının Zeynîler Tekkesi’nde olduğunu haber vermektedir. 
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Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakâık, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3152, vr. 250a (Sağda). 

Mecdî, Hadâiku’ş-Şakâık, Sül./Hacı Mahmud Ef. Ktp., nr. 4518, vr. 265a (Hâmişten). 
Böylece birçok meziyetinin yanında inşâ ilmindeki uzmanlığıyla tanınan ve bu alanda kendi yaz-

dığı mektuplarını bir araya getirdiği eserine Risâle-i Şevkıyye adını veren kişinin Hüsâmzâde diye de 
anılan Muslihuddîn Mustafa b. Hüsâm olduğunu ve de Kâtib Çelebi’nin “er-Risâletü’ş-Şevkıyye: 
Muslihuddîn Mustafa b. Hüsâm’ındır. Dostlarına gönderdiği mektuplarını bir araya getirmiştir. 
Mektupların çoğu Arapça, bir kısmı Farsça olup, Türkçe (olanlar) Farsça’dan daha azdır.” ifadesinin 
doğruluğunu teyit etmiş oluyoruz. 

Risâle-i Şevkıyye’yi Hüsâmzâde Muslihuddîn Mustafa’ya ait gösteren muahhar kaynaklarımız ara-
sında Mehmed Süreyya ve Bağdatlı İsmail Paşa’yı sayabiliriz. Mehmed Süreyya (ö. 1909) ölüm tari-
hini hatalı olarak belirttiği Muslihuddîn’in “Mekâtîb’i vardır.” derken aslında er-Risâletü’ş-Şev-
kıyye’ye işaret ettiğinin farkında mıydı, bilemiyoruz. Muslihuddîn’e ait olarak “Farsça Rü’yet (ve) 
Kelâm Risâlesi” diye bahsettiği risâle ise bir başkasına ait olsa gerek.242  

 
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî; Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, c. 4, İstanbul trs., s. 490. 

Muslihuddîn’in ölüm tarihini -muhtemelen faydalandığı kaynaktaki hatayı tekrarlayarak- hatalı 
kaydeden Bağdatlı İsmail Paşa (ö. 1920) 243, Mecmû‘atü’l-Münşeât ile Risâle Şevkıyye ve Makâle 
Zevkıyye diye isimleri de metinleri de farklı iki eseri ona ait göstermektedir. Aslında bu ikisi aynı 
eserdir; müellifinin verdiği isimle er-Risâletü’ş-Şevkıyye’dir.  

Risâle-i Şevkıyye sahibi Muslihuddîn’in aynı za-
manda Risâle-i Zevkıyye’nin de yazarı olduğunu 
ise Bursalı Mehmed Tâhir (ö. 1925) bildirmektedir. 
Üstelik Risâle-i Zevkıyye’nin müellif hattı nüsha-
sını gördüğü de anlaşılıyor. Risâle-i Şevkıyye’yi 
Mecmû‘a-i İnşâ adıyla kaydetmektedir. Onun Zey-
niyye mensubu ve Zeynîler kabristanında medfun 
olduğunu da belirtiyor. 

                                                 
242 Bu tahminimiz Osmanlı döneminde kelâm ilminin tartışmalı konularından rü’yet ve kelâm meselelerini, ikisini bir 

arada ele alan, üstelik Farsça yazılan sadece bir tane eser bulunmasına, el-Metâlibü’l-‘Âliye adlı bu eserin yazarının 
Şemsüdîn el-Fenârî’nin torunlarından Hasan Çelebi b. Muhammed Şâh (ö. 886/1481) olmasına dayanmaktadır. Bkz. 
Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye, Sül./H. Hüsnü Paşa Ktp., nr. 835, vr. 60a (Hâmişte Arabzâde’den nakledilen 
not); Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 2, s. 1714; Bağdatlı, Hediyyetü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 288. 

243 Bağdatlı’nın belirttiği ölüm tarihinde (1035/1626) ölen Hüsâmzâde, Hüsâmzâde Mustafa b. Hüsâmüddîn Hüseyin el-
Bursevî olsa gerektir. 
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Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, İstanbul 1333/1915, s. 275. 

Buraya kadar yaptığımız araştırma asıl üzerinde durduğumuz Lübbü Lebîb adlı eserin kime ait 
olduğunu tespit ve bu aidiyetin teyidi amaçlıydı. Kaynaklarımızdan öğrendiğimiz bilgilere göre, hak-
kında araştırma yaptığımız kişi dinî ve aklî ilimlerde yetkin, özellikle üç dil üzere inşâ ilminde uzman 
bir âlimdir. Bursa’da müderrislik ve müftülük yapmıştır; Sarrâfiye ve Sultâniye medreselerinde mü-
derrislikten sonra Bursa müftüsü olmuş, müftülük yaparken vefat etmiş, Zeynîler mezarlığına defne-
dilmiştir (fakat kesin vefat tarihi belli değildir, verilen vefat tarihleri de yanlıştır). Zeyniyye tarikatı 
mensubu olup erba‘înlere, çilelere girmiş, manevi haller yaşamış, yaşadıklarının bir kısmını dillen-
dirmiş bir sûfîdir. Hüsâmzâde diye meşhurdur, uzun adı Mevlânâ/Monla/Molla Muslihuddîn Mustafa 
b. Hüsâm el-Bursevî er-Rûmî el-Hanefî ez-Zeynî’dir.  

Fıkıh ve kelâm alanında hâşiyeleri yanında, inşâ alanında -kimi biyografik kaynaklarımızda, kata-
loglarımızda veya kimi yazma nüshalarındaki kayıtlarda ismi anılırken Mecmu‘a, Mekâtîb, Münşeât, 
İnşâ, Risâle, Kitâb, Şevkıyye kelimelerinden biri veya birkaçı bulunan- er-Risâletü’ş-Şevkıyye/Risâle-
i Şevkıyye’si, tasavvuf alanında er-Risâletü’z-Zevkıyye/Risâle-i Zevkıyye’si vardır ve bu iki eserin 
nüshalarını görenler vardır. Kâtib Çelebi’nin “er-Risâletü’z-Zevkıyye’nin sahibine/yazarına ait tasav-
vufla ilgili Farsça muhtasar bir eser” diye andığı Lübbü Lebîb’in girişinde eseri ithaf ettiği zata “Can 

dostum! Sanki hoş bir erba‘în vaktinde ben seninle, sen 
benimlesin, ‘Senin müellefatından olan er-Risâletü’z-
Zevkıyye…’ diye benden süal ediyorsun…” dediğine, 
Zeyniyye’nin kurucusu Zeynüddîn Muhammed el-
Hâfî’yi (ö. 838/1435) “Şeyhlerimizden eş-Şeyh el-Hâfî 
şöyle dedi…” diye anmasına dayanarak Lübbü Lebîb’in 
de Hüsâmzâde’ye ait olduğunu söyleyebiliriz.  

Şimdi daha önceki notumuzda vaat ettiğimiz ve buraya kadar sunduğumuz tespit ve tahminlerimizi 
doğrulayan sürprize gelelim. Mezkur Manisa nüshasında Lübbü Lebîb’in yazarı kendi adını Mustafa 
b. Mevlânâ Hüsâm olarak anmakta, eserin girişinde bahsettiği erba‘înden eserin sonuna doğru tekrar 
bahsetmekte ve eserdeki bilgilerin, marifetlerin “erba‘în vakitlerinde” kazanıldığını söylemektedir. 

   
Lübbü Lebîb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 82a ve 82b. 

Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1942’de bulunan ve kapağında “Kitâb-ı Şevkıyye ve Kitâb-ı Zevkıyye fi’t-
Tasavvuf” yazılı mecmuada er-Risâletü’z-Zevkıyye ve er-Risâletü’ş-Şevkıyye bir arada yer almakta 
olup, er-Risâletü’z-Zevkıyye’nin hem girişinde hem de sonunda -889/1484 tarihli müellif ferağ kay-
dında- yazar adı Mustafa b. Mevlânâ Hüsâm’dır. Ayrıca yazar ferağ kaydından sonraki satırlarında 
yine “bir erba‘în sonunda” olduğunu söylemektedir.  
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Hüsamzâde Mustafa, er-Risâletü’z-Zevkıyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1942/1, vr. 2a ve 6a, 116ab. 

Hüsâmzâde, Lübbü Lebîb’de olduğu gibi er-Risâletü’z-Zevkıyye’de de Zeynüddîn el-Hâfî’den 
“Şeyhlerimizin şeyhi Zeynüddîn el-Hâfî” diye söz etmektedir. 

    
Hüsamzâde Mustafa, er-Risâletü’z-Zevkıyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1942/1, vr. 58b, 99a. 

Hüsâmzâde mektuplarını bir araya getirdiği er-Risâletü’ş-Şevkıyye’de de, hem girişinde hem so-
nunda, kendisini Mustafa b. Mevlânâ Hüsâm diye zikretmektedir. 

  
Hüsâmzâde Mustafa, er-Risâletü’ş-Şevkıyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1942/2, vr. 117b ve 185a. 

   
Hüsamzâde, er-Risâletü’ş-Şevkıyye, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 3121, vr. 125b (Sağda). 

Hüsamzâde, er-Risâletü’ş-Şevkıyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4309, vr. 2a ve 61b. 
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Hüsâmzâde Telhîsu’l-Miftâh’ın el-Mutavvel adlı şerhine Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413) 
tarafından yazılan hâşiye üzerine yazdığı hâşiyesinde, et-Telvîh fî Şerhi’t-Tenkîh üzerine olan hâşi-
yesinde ve Şerhu’l-Vikâye üzerine kaleme aldığı et-Teşrîh adlı hâşiyesinde de kendisini Mustafa b. 
Mevlânâ Hüsâm diye anmaktadır. 

  
Hüsamzâde, Hâşiye ʿalâ Hâşiyeti’l-Mutavvel, Sül./ŞehidAli Paşa Ktp., nr. 2195, vr. 99b (Sağda). 

Hüsamzâde, Hâşiye ʿalâ Hâşiyeti’l-Mutavvel, Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Ktp., nr. 17985, vr. 85a. 

  
Hüsamzâde, Hâşiye ‘ale’t-Telvîh fî Şerhi’t-Tenkîh li’t-Teftâzânî, Sül./Laleli Ktp., nr. 2225/2, vr. 237b. 

Hüsamzâde, et-Teşrîh, Sül./Turhan Valide Ktp., nr. 118, vr. 257a (Solda). 

Lübbü Lebîb’in kim için yazıldığı ve ne zaman telif edildiğine dair tahminimizi de belirtelim. Hem 
er-Risâletü’z-Zevkıyye’nin hem de er-Risâletü’ş-Şevkıyye’nin girişlerinde yer alan ifadelerinden 
Hüsâmzâde’nin her iki eseri “Sultân-ı Şehriyâr Sultân Ahmed” diye andığı II. Bâyezîd’in büyük oğlu 
Şehzâde Ahmed (ö. 919/1513) için telif ettiği anlaşılmaktadır.  

    
Hüsamzâde Mustafa, er-Risâletü’z-Zevkıyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1942/1, vr. 6b (Sağda). 

Hüsâmzâde Mustafa, er-Risâletü’ş-Şevkıyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1942/2, vr. 120b. 

Lübbü Lebîb’in er-Risâletü’z-Zevkıyye’den sonra ve -ismi belirtilmese de- aynı kişi için telif edil-
diği hem -daha önce aktardığımız- eser girişindeki ifadelerden, hem de eserin sonuna doğru yer alan 
aşağıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır (Görselde sunulan ifadeler aynı zamanda Lübbü Lebîb’in  ya-
zarı Hüsâmzâde Muslihuddîn tarafından Risâle olarak nitelendirildiğini de göstermektedir.). 

  
Lübbü Lebîb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 75b. 
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Şu halde Lübbü’l-Lebîb, er-Risâletü’z-Zevkıyye’nin telif tarihi (889/1484) ile Şehzade Ahmed’in 
ölüm tarihi (919/1513) arasındaki bir dönemde, muhtemelen ilk tarihe daha yakın bir zamanda telif 
edilmiş olmalıdır. Bu dönemi iki sene daha kısaltabiliriz zira eser yazılırken II. Bâyezîd (dönemi: 
886-918/1481-1512) hayattadır. Eserin ilk varaklarında Molla Câmî’nin (817- 898/1414-1492) Heft 
Evreng’inde yer alan ve 889/1484’te tamamlanan Yûsuf u Züleyhâ’sından beyitler (daha önce su-
nuldu) ve muhtemelen 890/1485’te tamamlanan Silsiletü’z-Zeheb’inden beyitler vardır. 

  
Lübbü Lebîb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 11a. 

 

  
                               Lübbü Lebîb, Manisa İl Halk Ktp.,          Câmî, Silsiletü’z-Zeheb, Congress Ktp., 
                                        nr. 1158, vr. 48b-49a.                                     nr. 321/53A, vr. 13a. 

Sadede gelelim. Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158’de bulunan ve (nüsha üzerinde öyle bir kayıt olma-
masına rağmen hatalı olarak) Hüsâmeddîn b. Halîl el-Bursevî’ye ait gösterilen yazma eser hakkında 
yaptığımız bu araştırmayı Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224’te bulunan ve üzerinde farklı bir 
kalemle “Risâle fî ‘İlmi’l-Meşâih, ellefehâ Mevlânâ Hüsâmüddîn Çelebi rahımehullâh” yazılı nüsha 
hakkında Bayram’ın da yapması gerekirdi. Konevî’ye, Tûsî’ye ve -ileride değineceğimiz- diğerlerine 
ait eserlerin yazma nüshaları üzerinde, eserlerin o kişilere ait olduğunu belirten kayıtlara itibar etme-
yen Bayram, nasıl oluyor da Konya nüshası üzerinde yazılı kayıda dayanarak Çelebi Hüsâmüddîn’in 
(ö. 683/1284) bugüne dek bilinmeyen bir eserini keşfettiğine inanıyor!  

Şimdiye dek yapıp ettiklerimizin, yazıp çizdiklerimizin hepsi de Bayram’ın keşfettiği Konya 
Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224’te bulunan ve üzerinde farklı bir kalemle “Risâle fî ‘İlmi’l-Meşâih, 
ellefehâ Mevlânâ Hüsâmüddîn Çelebi rahımehullâh” yazılı nüshayı görmeden öncedir. Mezkûr nüs-
hayı temin edip gördükten sonra tahmin ve tespitlerimizin ne derece doğru veya yanlış olduğunu iki 
nüshadan yani Konya ve Manisa nüshalarından görseller eşliğinde kontrol edelim. 

  
Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224/25, vr. 169a. Bayram tarafından zahriyede bulunan eser ve yazar adı kaydın-

dan hareketle: (Risâle fî) ‘İlmü’l-Meşâyih, (Mevlânâ) Hüsâmüddîn Çelebi. Katalog kaydındaki eser ve yazar adı: 
Lübbü Lebîb min Rabbi(n) Mücîb, Hüsâmeddîn b. Halîl el-Bursevî. Sol üst köşede dikkatlerden kaçan kayıt: 

Min Te’lîfâti Mevlânâ Hüsâm ravvahallâhu rûhah (eserin konusuna işaretle:) min ‘ilmi’l-meşâyih. 
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Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224/25, vr. 169b. 

 
Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 2b-3b. 

İki nüshanın başlangıç cümleleri, girişte yer alan Molla Câmî’nin (ö. 898/1492) 889/1484’te 
tamamlanan Yûsuf u Züleyhâ adlı mesnevîsinden beyitlerin, “emmâ ba‘dü”den sonra eser 

adının (Lübbü Lebîb) ve müellifin diğer eserinin (er-Risâletü’z-Zevkıyye) zikredildiği satırlar. 
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Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224/25, vr. 172b 

(Manisa nüshasındaki “Sultân Bâyezîd” ifadesi bu nüshada bulunmamaktadır). 

  
Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 10b-11a. 

Konya nüshasında Manisa nüshasındaki “Sultân Bâyezîd” ifadesi bulunmamaktadır. Bu ifadeden 
önce yer alan “… Ceddün sa‘îdün ve sa‘dün cedîdün” ve sonrasında yer alan “Yesserahullâhü mâ 
yürîd…” her iki nüshada da bulunmaktadır. Her iki nüshanın da ketebe veya istinsah kaydı bulunma-
makla birlikte Manisa nüshası tam, Konya nüshası ise sondan eksiktir. Tahminimiz bizi yanıltmı-
yorsa, Hüsâmzâde’nin müellif hattı er-Risâletü’ş-Şevkıyye’sindeki gerek ana metin gerek satır arala-
rındaki yazı karakterleri Manisa nüshasının müellif hattı olduğuna işaret etmektedir. Her hâlükârda 
Konya nüshası Manisa nüshasından daha geç tarihli görünmektedir. 

  
Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224/25, vr. 187a, 187b (Sağda), Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 48b-49a. 

Molla Câmî’nin (ö. 898/1492) Silsiletü’z-Zeheb’inden beyitler. 
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Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224/25, vr. 188a, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 51a. 

Bayram’ın Hüsâmüddîn Çelebi’ye (ö. 683/1284) ait gösterdiği eserde 
(Sa‘düddîn) et-Teftâzânî’den (ö. 792/1390) nakledilen Arapça şiir. 

    
Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224/25, vr. 194a, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 70a. 

Müellifin (Zeynüddîn) el-Hâfî’yi (ö. 838/1435) “Şeyhlerimizden eş-Şeyh el-Hâfî …” diye anışı. 

  
Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224/25, vr. 196b, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 75b. 

Müellifin bu eseri “risâle” olarak nitelemesi ve (er-Risâle) ez-Zevkıyye’yi ikinci kez anışı. 

  
Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224/25, vr. 198a, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1158, vr. 81a. 

Konya nüshası sondan eksik olarak kalıyor. 

Gerçekte Hüsâmzâde Muslihuddîn’e ait bir eserin yazma nüshasının varlığından hareketle -eserin 
metninden, içeriğinden değil sadece Çelebi Hüsâmüddîn’e ait görmesi ve göstermesinden hareketle- 
Bayram’ın hangi fikir ve yorumları ileri sürdüğünü hatırlayalım. 

“Hüsamü’d-din Çelebi’nin "İlmü’l-Meşayih" adlı Farsça bir eseri bulunduğunu da tesbit etmiş 
bulunuyoruz (Bu eserin bilinen tek nüshası Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. nr. 224’dedir). Bu eserden onun 
şair ve edip bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Bu eserin günümüze kadar mechul kalması çok anlam-
lıdır. Muhtemelen Sultan Veled’in post-nişinliği zamanında Bu eser ortadan kaldırıldı ve Mev-
levîler arasında yer tutması engellendi. H. Çelebi Ahiler arasından gelme olduğu için Moğollar 
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ona itimat etmiyorlardı. Bu yüzden onun Mevlevîler arasındaki etkisini silmek için eserinin veya 
eserlerinin yayılması engellemiş olabilirler.”244  

“Mevlânâ’nın ölümünden sonra onun postuna oturan Hüsamü’d-din Çelebi ve oğlu Sultan Ve-
led’in eserlerinde Mevlânâ’nın bunca hücumlarına maruz kalan kişinin ya da kişilerin isimlerini hiç 
anmamış olmaları dikkat çekmektedir. (Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled’in birçok eserleri bilinmektedir. Fakat 
Hüsamü’d-din Çelebi’nin eserinin varlığı bilinmemektedir. Ancak kütüphane çalışmalarımız esnasında Hüsamü’d-din 
Çelebi’nin "İlmü’l-Meşayıh" adlı bir eserine rastladık. Bu eserin bilinen tek nüshası Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. 
nr. 224’dedir. Bu eser tarih boyunca meçhul kalmıştır. Muhtemelen Sultan Veled postnişin olunca kendisinden önce 
postnişin olan Hüsamü’d-din Çelebi’nin bu eserinin yayılmasını engellemiştir. Sultan Veled’in H. Çelebi’ye muhalif 
bir tutum içinde olduğu bilinmektedir. Bu uygulaması da bunu doğrulamaktadır).”245  

Elindeki nüshayı başka kopyası olup olmadığını iyice araştırmadan bilinen tek nüsha diye ilan 
eden, daha ilk sayfasında müellifinin “… Lübbü Lebîb adlı…” diye eserin adına, “… er-Risâletü’z-
Zevkıyye…” diye diğer eserinin adına işaret eden cümlelerini görmeyen, eserin sondan eksik oldu-
ğunu (en sonda zikredilen ayet bile tamamlanmamıştır) belirtmeyen veya farketmeyen, metninde 
(Sa‘düddîn) et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) ismi ve şiiri, (Zeynüddîn) el-Hâfî’nin (ö. 838/1435) ismi 
ve sözleri, ismi zikredilmese de Molla Câmî’nin (ö. 898/1492) şiirleri mevcut olan bir eseri sırf zah-
riyesinde “Risâle fî ‘İlmi’l-Meşâih, ellefehâ Mevlânâ Hüsâmüddîn Çelebi rahımehullâh” yazıyor diye 
683/1284’te ölen Hüsâmüddîn Çelebi’ye ait gösterebilen Bayram, bu eserin konusu, içeriği itibariyle 
de Moğollar veya Sultan Veled tarafından yayılması engellenecek, sansürlenecek, ortadan kaldırıla-
cak nitelikte bir eser olmadığını göremiyor.  

Çalışmamızın ikinci ve üçüncü bölümünde görüleceği üzere, Bayram Ahi Evran’a ait gösterdiği, 
aslında başkalarına ait olan eserler hakkında da benzer bir tutum sergilemekte, onun eserlerinin san-
sürlendiği, engellendiği, yok edildiği veya intihal yoluyla ya da doğrudan ve kasıtlı olarak yahut bazı 
çekincelerden ötürü bilinçli olarak başkalarına mal edildiğini ileri sürmektedir.246    

*** 
  

                                                 
244 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 241. 
245 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 113-114. 
246 Konumuz haricinde olsa da Hüsâmzâde Mustafa ile ilgili bir yanlışa çok kısa bir şekilde dikkat çekmek istiyoruz. DİA 

“Hüsamzâde Mustafa Efendi” maddesinde, ona ait olarak dördüncü sırada zikredilen eser hakkında şöyle denilmektedir: 
“Şerḥu Naẓmi Îsâġūcî. Esîrüddin el-Ebherî’nin mantığa dair eserinin manzum hale getirilmiş şekline yazılan şerh olup 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde mevcuttur (Lâleli, nr. 2677).” (Çelebi, İlyas, “Hüsamzâde Mustafa Efendi”, 
DİA, c. 18, s. 517). Baş tarafından eksik olan Laleli nüshasının ilk sayfasının üst hamişine düşülen “Şerhu Nazmi Îsâgûcî 
li-Hüsâmzâde” kaydı (Sül./Laleli Ktp., nr. 2677/2, vr. 26a) madde yazarının bu şerhin Hüsâmzâde Mustafa’ya ait olduğu 
kanaatine ulaşmasında etkili olmuş görünüyor. Bu şerh Hüsâmzâde Mustafa’ya değil, Hüsâmzâde Mustafa’nın torunla-
rından Kestel Medresesinde müderrislik yapmış olan Hüsâmzâde İbrahim b. Sinan el-Germiyânî’ye (ö. 1016/1607) 
aittir. İbrahim b. Hüsâm el-Germiyânî’nin şerh ettiği manzume de yine kendisine aittir, kendisi tarafından manzumeye 
verilen isim Mevzûnü’l-Mîzân’dır. Gerek Mevzûnü’l-Mîzân’ın gerek Şerhu Mevzûni’l-Mîzân’ın kütüphanelerimizde tam 
nüshaları vardır. Bu bilgiler ve metin karşılaştırması için bkz. Sül./Laleli Ktp., nr. 2677/2, vr. 26a-26b, nr. 3760/3, vr. 
51ab, 60b, Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 2543/2, vr. 1a, 129b-130a, Atıf Efendi Ktp., nr. 2821/8, vr. 155b, 157b, nr. 1671/1, 
vr. 1a, 2ab, 3b, 52b, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4345/44, vr. 10a, 139a, 143a. 
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Şems-i Tebrîzî ve Evhadüddîn-i Kirmânî’nin pirdaşlıkları 
Bayram, Şems-i Tebrîzî’nin Sellebâf’dan sonraki şeyhlerinden birinin de Rüknüddîn es-Sücâsî 

olduğunu dolayısıyla Evhadüddîn-i Kirmânî ile Şems-i Tebrîzî’nin (Sücâsî’nin müridi olmaları anla-
mında) pirdaş olduklarını ifade eden onlarca tarihi kaynağa hiç değinmez, bazıları günümüzden 8./14. 
yy.a kadar uzanan bu kaynaklar arasında sadece Fürûzânfer’in bu yönde bir iddiası varmış gibi gös-
terir. Hâlbuki Fürûzânfer, Şems-i Tebrîzî’yi aynı zamanda Sücâsî’nin müridleri arasında gösterirken 
tarihi kaynaklarda (Molla Câmî’nin Nefahâtü’l-Üns’ü ve Devletşâh’ın Tezkire’si) böyle bir rivayetin 
yer almasından hareket etmekte ve bu rivayeti zayıf görmektedir. Buna karşın Bayram’ın senaryo-
sunda Ahi Evran’ın Evhadüddîn-i Kirmânî’nin müridi, sonra hem halifesi ve damadı olması, Şems-i 
Tebrîzî’nin de Ahi Evran ve arkadaşları tarafından öldürülmesi kesin ve ispat edilmiş tarihi bir bilgi 
kabul edilmekte, bu temelsiz ve geçersiz tezle çelişen tarihi bilgiler ya göz ardı edilmekte ya da “Şems 
bir süre Bağdad’da Şeyh Rüknü’d-din-i Sücasî’nin hizmetinde bulunmuş olabilir.” cümlesiyle geçiş-
tirilmekte, Şems ile Kirmânî arasındaki meşrep farklılığı onların pirdaş olamayacaklarına delil gös-
terilmektedir. Tasavvuf tarihinde bir tarikat pirinin veya şeyhinin elinden her zaman tek tip insan 
yetişmediği, hepsinin aynı kabiliyet veya meşrepte olmadığı, dolayısıyla usûl ve pratikleri bağla-
mında ortak noktalara sahip olmakla beraber bazı konularda tezat teşkil edecek veya ayrı bir tarikat 
diye nitelenecek konumda farklı meşreplerin ortaya çıktığı görmezden gelinmektedir. Dört halifeden 
birinin, diğerinin meşrebinde olmadığından Hz. Peygamber’in sahabisi olamayacağı; fıkıh veya inanç 
mezheplerinde bir imamdan eğitim alan öğrencilerin, aralarındaki içtihat, görüş ve uygulamalar bağ-
lamındaki farklılıklar dolayısıyla o imamın öğrencisi olamayacağı iddiasına benzeyen bu iddianın 
sahibi, tarikat silsileleri belirli halkalarına kadar aynı olan yüzlerce tarikatın/tarikat kollarının ortaya 
çıkışını nasıl açıklar acaba? Aynı şeyhe bağlı iki ya da daha fazla kişi arasında aynı zaman diliminde 
veya sonrasında meşrep farklılıkları hatta karşıtlıkları olur ve bu son derece normaldir. Bayram, değil 
bazı mürid ve halifelerin, bazı tarikat pirlerinin bile yetişirken farklı zamanlarda -aynı veya farklı 
tarikattaki- birden fazla şeyhe intisap ettiklerinden habersiz değildir. Nitekim, hiçbir belge ve kaynak 
zikretmeksizin Şems-i Tebrîzî’yi sonraları Cemâlüddîn es-Sâvî’ye intisap etmiş olarak göstermekte, 
Şems’i Sücâsî’nin müridi ve halifesi gösteren tarihi belge ve kaynakları ise özellikle anmamaktadır. 

“Merhum Bediü’z-zaman Furuzan-fer, Mevlânâ’nın şeyhi Şems-i Tebrizî’yi (645/1247) de onun 
halifesi olarak göstermektedir. Halbuki, ileride daha geniş anlatılacağı üzere, gerek Evhadü’d-din 
ile Şems-i Tebrizî arasındaki meşrep farklılığı, gerek Mevlânâ’nın Şems-i Tebrizî’nin Kalenderî ol-
duğunu bildirmesi (Karş. A. Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, İstanbul 1959, s. 59-66) onun Sücasî’nin halifesi 
olduğu iddiasının doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Vakıa Ahmed Eflâkî, “Menâkibü’l-âri-
fin”inde Onun Ebu Bekr-i Selle-bâf’ın müridi olduğunu yazmaktadır (age. II, 615). Baba Kemâl-i 
Cendi’nin müridi olduğunu yazanlar da vardır (Celâlü’d-din-i Humaî, Tefsir-i Mesnevî, Tahran 1349, s. 56). 
Fakat Şems-i Tebrizî’nin zihniyeti, tasavvufî meşrebi ve Anadolu’daki çevresi, faaliyetleri ve muak-
kibleri (Şemsiyân taifesi) göz önünde bulundurulunca O’nun Rüknü’d-din-i Sücasî ve müridleri ile 
hoş olamıyacağı, onlarla fikrî ihtilaf içinde bulunacağı neticesine varılabilir. Evhadü’d-din-i Kir-
manî ile aralarındaki münaferet ve mücadele ve hatta Şems-i Tebrizî’nin Ahi Evren Şeyh Nasîrü’d-
Din Mahmud ve arkadaşları tarafından öldürülmesi olayı bu fikri mücadelenin neticesidir. Ancak 
Şems bir süre Bağdad’da Şeyh Rüknü’d-din-i Sücasî’nin hizmetinde bulunmuş olabilir. Fakat daha 
sonra Şam’a (Dimeşk) giderek Kalenderliği yeniden organize eden Şeyh Cemâlü’d-din-i Sâvî’ye 
(632/1234) intisab etmiş olmalıdır.”247 

Tarihçi Takıyyüddîn Muhammed b. Râfi‘ es-Sellâmî (ö. 774/1372) Tâcüddîn Ali b. Abdullah el-
Erdebîlî et-Tebrîzî’nin (ö. 746/1345) dilinden onun Şeyh Zâhid(-i Geylânî) diye meşhur Tâcüddîn 
İbrahim b. Rûşen’den (ö. 700/1301), onun Şems-i Tebrîzî’den, onun da Rüknüddîn es-Sücâsî’den 

                                                 
247 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 28; Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve 

Evhadiyye Hareketi, s. 16. 
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(606/1209’da sağ) tasavvuf hırkası giydiğini ve zikir telkini aldığını nakleder. Aynı bilgiler Zehebî 
(ö. 748/1348) ve Safedî (ö. 764/1363) tarafından da dile getirilir. 

  
Nisbetü Zikr li-Evhadiddîn el-Kirmânî, Kütahya Vahid Paşa İl Halk Ktp., nr. 1460, vr. 70a (Kirmânî’nin 

müridinin müridi, Kırşehir’de doğan, Sivas’ta yetişen Muhammed b. Yakub’un kaydettiği zikir telkini silsilesi). 

   
İbn Râfi‘, Târîhu ‘Ulemâi Bağdâd (Müntehabü’l-Muhtâr), Berlin Ktp., nr. Ms. or. oct. 1805, s. 159, 160. 

  
Safedî, A‘yânü’l-‘Asr, el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 2765, vr. 71a (Solda), Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 5859, vr. 211b. 

  
Zehebî, Zeylü Târîhi’l-İslâm, Leiden Üniversite Ktp., nr. Or. 320, s. 439. 

Şems’in Rüknüddîn es-Sücâsî’nin de müridi olduğunu kaydeden diğer kaynaklarımız arasında 
şunlar zikredilebilir: Nefahâtü’l-Üns’ü 881/1476’da bitiren Molla Câmî (ö. 898/1492), 908/1502 veya 
909/1503’te tamamlandığı belirtilmekle beraber 881/1476-1477 istinsah tarihli bir nüshası bulunan 
Mecâlisü’l-‘Uşşâk, 892/1487’de Tezkiretü’ş- Şu‘arâ’yı tamamlayan Devletşâh b. Bahtişâh-ı Semer-
kandî (ö. 900/1494), Rebî’u’l-Ebrâr’ı ilaveler eşliğinde Ravdu’l-Ahyâr adıyla 920/1514’te özetleyen 
Hatibzâde Muhammed b. Kasım el-Âmâsî (ö. 940/1534), Eflâkî’nin eserini temel alarak 947/1540-
1541’de Sevâkıbü’l-Menâkıb’ı tamamlayan Abdülvehhâb b. Muhammed el-Hemedânî (ö. 954/1547), 
onun eserini 998/1590’da Tercüme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb adıyla çeviren Derviş Mahmud Mesnevîhân 
(ö. 1011/1602), Ketâibü Aʿlâmi’l-Ahyâr min Fukahâi Mezhebi’n-Nuʿmâni’l-Muhtâr’ı 987/1579’da 
tamamlayan Mahmud b. Süleyman el-Kefevî (ö. 990/1582), Ravdâtü’l-Cinân ve Cennâtü’l-Cenân 
yazarı İbnü’l-Kerbelâî Hâfız Hüseyin et-Tebrîzî (ö. 997/1589), İbnü’l-Kerbelâî’nin eserinden istifa-
deyle Tuhfetü’l-Lebîb’i 1138/1725’te yazan Lebîb mahlaslı Erzurumlu Ebü’l-Yüsr Mahmud b. Ab-
dullah (ö. 1149/1736), Lemazât-ı Hulviyye’yi 1030/1621’de tamamlayan Hulvîzâde Cemâlüddîn 
Mahmud (ö. 1064/1654), Semerâtü’l-Füâd’ı 1033/1624’te, Cevheretü’l-Bidâye’yi 1049/1639’da ta-
mamlayan ve Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî eseriyle çok tanınan Sarı Abdullah Efendi (ö. 1071/1660), 
ölümünden bir yıl önce Hadâiku’l-Hakâik fi Tekmileti’ş-Şakâik adlı zeyli tamamlayan Nev‘îzâde 
Atâullah (ö. 1045/1635), Sefînetü’l-Evliyâ’yı 1050/1540’da yazan Muhammed Dârâ Şükûh (ö. 
1069/1659), Cihânnümâ’nın ikinci kez telifine 1065/1654’te başlayıp tamamlayamadan ölen Kâtib 
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Çelebi (ö. 1067/1657), Tercüme-i Esrâru’l-‘Ârifîn ve Sirâcü’t-Tâlibîn adlı eserinde Ambarcızâde 
Derviş Ali b. İsmail el-Mevlevî (ö. 1127/1715), 1138/1725 istinsah tarihli Selâsil adlı anonim mü-
şeccer eser, 10./16. yy. sonlarında derlenen ve 1159/1746 temellük kaydı taşıyan mecmuadaki Silsi-
letü’l-Enbiyâ ve’s-Sahâbe ve’l-Meşâyih adlı anonim şecere, onunla aynı dönemde yazıldığı anlaşılan 
şemasız şecere, Menkıbe-i Evliyâiyye fî Ahvâl-i Rızâiyye adlı eserinde Urfalı Ömer Nüzhet (ö. 
1192/1778), Selâsilü’t-Turuk eserini 1206/1792 tarihinde yazan Halil b. İbrahim ed-Dimeşkî es-Sün-
bülî (ö. ?), Şecere-i Mübâreke sahibi el-Hac Hasan Ahmed (ö. ?), 1279/1863 tarihinde Hazînetü’l-
Asfiyâ’yı tamamlayan Gulâm Server-i Lâhôrî (ö. 1307/1890), Tibyânü Vesâili’l-Hakâik eserinde 
Harîrîzâde Kemâlüddîn Muhammed (ö. 1299/1882), Mir’âtü’t-Turuk’u 1306/1889’da basılan Ban-
dırmalızâde Ahmed Münib el-Üsküdârî (ö. 1337/1918), Hadîkatü’l-Evliyâ külliyatının Silsile-i 
Meşâyih-i Mevleviyye’si 1318/1900’de basılan Hocazâde Ahmed Hilmi (ö. 1333/1914), 1334/1916 
tarihli Silsile-nâme-i Sûfiyye’nin yazarı Tabîbzâde Mehmed Şükrü (ö. ?), Müntehabât diye de andığı 
Tabakât-ı Evliyâ’yı 1339/1921’de yazan Velibaşızâde Süleyman b. Davud el-Halvetî (ö. ?), Sefîne-i 
Evliyâ’yı 1346/1923’te tamamlayan Hüseyin Vassâf (ö. 1348/1929), Vefeyâtü’l-‘Ulemâ’ ve’l-Hü-
kemâ’ ve’s-Selâtîn ve’l-Meşâyih başlıklı bir Mecmû‘a derleyen İmamzâde Muhammed (ö. ?). Halve-
tiyye ve Mevleviyye silsilesini detaylı olarak anlatan eserler de bu kaynaklara dahil edilebilir. 

  
Lâmi‘î Çelebi, Tercüme-i Nefahâtü’l-Üns, s. 520.     Molla Câmî, Nefahâtü’l-Üns, Meclis-i Millî Ktp., nr. 17037, s. 285. 

     
Mecâlisü’l-‘Uşşâk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 18179, vr. 31a (istinsah: 881 h.) (Sağda). 

Hatibzâde, Ravdu’l-Ahyâr, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 1276, vr. 64a. 

  
Devletşâh, Tezkiretü’ş- Şu‘arâ, Meclis-i Millî Ktp., nr. 2662, vr. 72a (Solda). 

Devletşâh, Tezkiretü’ş- Şu‘arâ, Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Ktp., nr. 18281, vr. 87b ve 88a (Sağ üstte). 
Devletşâh, Tezkiretü’ş- Şu‘arâ, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz B 67, vr. 117b ve 118a (Sağ altta). 
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Devletşâh, Sefînetü’ş-Şu‘arâ (Tercüme-i Tezkiretü’ş- Şu‘arâ), çev. Süleyman Fehim, İstanbul 1259/1843, s. 84 ve 85. 

  
Hemedânî, Sevâkıbü’l-Menâkıb, Millî Melik Ktp., nr. 4031, s. 210 (Sağda), Leipzig Ün. Ktp., nr. Pers. 15, s. 115b. 

  
Mahmud Dede, Tercüme-i Sevâkıb, Atatürk Kitaplığı/Belediye Yazmaları, nr. 491, vr. 199a (Sağda). 

Menâkıb-ı Şems-i Tebrîzî (Tercüme-i Sevâkıb’dan), Millet/Feyzullah Ktp., nr. 2142/5, vr. 84a. 

 
Kefevî, Ketâibü Aʿlâmi’l-Ahyâr, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1381, vr. 302a. 

  
İbnü’l-Kerbelâî, Ravdâtü’l-Cinân ve Cennâtü’l-Cenân, Tebriz 1383 hş./2004, s. 291. 

 
Lebîb, Tuhfetü’l-Lebîb, İstanbul Ün. Merkez Ktp., nr. TY 541, vr. 36b. 
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Hulvîzâde, Lemazât-ı Hulviyye, Sül./İzmir, nr. 376, vr. 261a.. 

  
Sarı Abdullah, Semerâtü’l-Füâd, İstanbul 1288/1871, s. 188. 

  
Sarı Abdullah, Cevheretü'l-Bidâye ve Dürretü'n-Nihâye, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz FB 403, vr. 183b. 

 
Sarı Abdullah, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, İstanbul 1287/1870, c. 1, s. 35. 

 
Nev‘îzâde Atâullah, Hadâiku’l-Hakâik fi Tekmileti’ş-Şakâik, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3315, vr. 42a. 

  
Nev‘îzâde Atâullah, Hadâiku’l-Hakâik fi Tekmileti’ş-Şakâik, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3311, vr. 56a (Sağda). 

Mevlevi Şeceresi, Sül./Yazma Bağışlar Ktp., nr. 4577/3, vr. 7b. 
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               Dârâ Şükûh, Sefînetü’l-Evliyâ, 1269/1853, s. 308.     Sefînetü’l-Evliyâ, Gencbahş Ktp., nr. 2069, s. 309. 

   
Kâtib Çelebi, Cihânnümâ, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3275, vr. 248a (Sağda). 

Ömer Nüzhet, Menkıbe-i Evliyâiyye fî Ahvâl-i Rızâiyye, Sül./Hacı Mahmud Ef. Ktp., nr. 4563, vr. 14a. 

    
Gulâm Server-i Lâhôrî, Hazînetü’l-Asfiyâ, Leknev 1290/1873, c. 2, s. 268 (Sağda). 

Harîrîzâde, Tibyânü Vesâili’l-Hakâik, Sül./İbrahim Efendi Ktp., nr. 432 (c. 3), vr. 149b. 

  
Ambarcızâde, Tercüme-i Esrâru’l-‘Ârifîn ve Sirâcü’t-Tâlibîn, Sül./Hekimoğlu Ktp., nr. 711, vr. 98b (Üstte) ve 100a. 

Selâsil, Leipzig Ün./Rifâ‘î Yazmalar Koleksiyonu, nr. Vollers 224, vr. 55a (Solda). 

 
Mecmû‘a, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 2832, vr. 15a. 
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Silsiletü’l-Enbiyâ ve’s-Sahâbe ve’l-Meşâyih, Melik Abdülaziz Ktp., nr. 2464/2, vr. 16b (Sağda). 

Şecere, Sül./Yazma Bağışlar Ktp., nr. 3789, vr. 7b. 

 
el-Hac Hasan Ahmed, Şecere-i Mübâreke-i Silsile-i Tayyibe-i Şerîfe-i Sâdâtinâ 

Hazarât-i Sûfiyye ve Meşâyih-i Müselsele-i Turuk-ı ‘Aliyye, 1286/1869, s. 6.  
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ed-Dimeşkî, Halil b. İbrahim, Selâsilü’t-Turuk, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 3680, vr. 30b. 

  
Usta, Muhiddin, Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye İsimli Eseri, Marmara Ün. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 2006, vr. 10b. 
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Usta, Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye İsimli Eseri, vr. 19a. 

 
Usta, Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye İsimli Eseri, vr. 30b. 
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Bandırmalızâde Ahmed Münib, Mir’âtü’t-Turuk, İstanbul 1306/1889, s. 18. 

  
Hocazâde Ahmed Hilmi, Hadîkatü’l-Evliyâ, Silsile-i Meşâyih-i Mevleviyye, İstanbul 1318, s. 16 ve 43. 

  
Velibaşızâde Süleyman el-Halvetî, Müntehabât (Tabakât-ı Evliyâ), ? Ktp., 1339/1921, vr. 65a (Sağda). 

Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, Sül./Yazma Bağışlar Ktp., nr. 2305, s. 294. 

 
İmamzâde Muhammed, Vefeyâtü’l-‘Ulemâ’ ve’l-Hükemâ’ ve’s-Selâtîn ve’l-Meşâyih, 

Atıf Efendi Ktp., nr. 2837, vr. 121a. 

 
Tarîkat-ı Halvetiyye Hakkında Bir Risâle, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 3244, vr. 5ab. 

 
Hasan Senâyî, Silsile-nâme-i Halvetiyye, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 691, vr. 111b, 117ab.  

*** 
  



204 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

204 
 

Şems’in “Hey delikanlı bir daha buradan geçersen ayağını kırarım!” tehdidi 
Kaynak: Sipehsâlâr, Risâle-i Sipehsâlâr 
Kimya Hatun meselesini ele alırken Şems-i Tebrîzî’nin Çelebi Alâüddîn’e yönelik bir sözünü 

şöyle nakleder Bayram:  
“Alâü’d-din Çelebi zaman zaman babasının yanına gitme bahanesi ile Şemsle Kimya Hatun’un 

oturdukları hücrenin önünden geçiyor ve Kimya Hatun’a görünüyordu. Şems bundan rahatsız olu-
yordu. Bir defasında Alâü’d-din Çelebi’nin önünü kesmiş ve “Hey delikanlı bir daha buradan ge-
çersen ayağını kırarım” diyerek tehdit etmişti (Sipeh-salar, Menakıb-i Hz. Hudavendigar, Terc. Mithat Ba-
hari, İstanbul l331, s.176; Sultan Veled, İbtida-nâme Tercümesi, Terc. A. Gölpınarlı, Ankara 1976, s.61-64. Aynca Karş. 
Mevlânâ Celâleddin, s.56-58).”248 

Bayram’ın atıf yaptığı İbtidâ-nâme çevirisinde Şems-i Tebrîzî’nin böyle bir sözü yer almaz. Bay-
ram’ın “karşılaştırınız” dediği Gölpınarlı’nın Mevlânâ Celâleddin adlı eserinin belirtilen sayfalarında 
da yer almamakla beraber -bir sonraki örneğimizde görseli sunulacak olan- başka bir sayfasında yer 
alır fakat Bayram’ın aktardığı şekilde değildir. Geriye bir tek kaynak kalmaktadır o da Midhat Bahârî-
i Hüsâmî’nin (ö. 1971) Sipehsâlâr’ın Farsça’dan Türkçe’ye çevirdiği eseri Tercüme-i Risâle-i Si-
pehsâlâr (ve Gölpınarlı da Sipehsâlâr’ın Farsça eserinden bu sözü çevirerek nakletmektedir). Ter-
cüme-i Risâle-i Sipehsâlâr’ın o sayfasında (“s. 176” olarak belirtilmesi bir dizgi hatasıdır, doğrusu 
“s. 178” olmalıdır) ilgili cümlelerin nasıl yer aldığına bir bakalım. 

“Arz-ı ihlâs ve ubudiyet içün vâlid 
ve validesinin dest-i şerîflerini takbîle 
geldikçe sofanın ortasından geçerek 
tâbhâneye giderlerdi. Bundan Mevlânâ 
Şemseddîn’in gayret-i velâyeti cûşa 
geldi. Birkaç defa şefkat ve nasihat 
yolunda kendilerine didi ki: Ey nûr-i 
dîdem, gerçi âdâb-ı zâhirî ve bâtınî 
ile müzeyyensiniz, lâkin bundan 
sonra bu hâneye, yoluyla saygı ile 
teşrif buyurunuz.”249 

Farsça Risâle-i Sipehsâlâr’ın metnine baktığımızda Bahârî’nin ilgili cümleleri aslına sadık kalarak 
çevirdiğini görürüz. 

 

 
Sipehsâlâr, Risâle-i Sipehsâlâr, Çâphâne-i İkbâl, Tahran 1325 hş./1946, s. 133. 

*** 
 

                                                 
248 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 176; Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 57. 
249 Sipehsâlâr, Tercüme-i Risâle-i Sipehsâlâr, Çev. Midhat Bahârî, Selanik Matbaası, İstanbul 1331/1913, 178. 
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Şems 15 yaşındaki eşi Kimya Hatun’u öldürdü 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn 
“Mevlâna’nın hocası Şemsi Tebrizi henüz 15 yaşında bulunan eşi Kimya Hatun’u öldürdü. Bu 

olaya tabii olarak devlet el koydu. Şems ise, kaçtı saklandı, bir şekilde kendisini ele vermedi. Devrin 
adliye nazırı Nusretü’d-din Ahmed onu takip ediyordu. Fakat adliye yetkilileri gıyabında Şems’e 
ölüm cezası vermişlerdi. Tam bir sene sonra 1247’de bir gece kanun kaçağı olan Şems-i Tebrizî’nin, 
dostu Mevlânâ Celâlü’d-din-i Rumî’nin yanında olduğu tesbit edildi. Başlarında adliye nazırı Nüs-
retü’d-din Ahmed ve şehrin şihnası (şehir muhafızı/emniyet amiri) olan Ahi Bedrü’d-din Govhertaş 
olduğu halde emniyet yetkilileri bu eve baskın düzenlediler ve Şems’i yakaladılar. Yakalandıktan 
sonra gene kaçma teşebbüsünde bulunmuş olmalı ki hemen orada hançerlenerek öldürüldü. Ce-
sedini de o gece emniyet amiri (Şihna) olan Ahi Bedrü’d-din Govhertaş’ın bahçesindeki kuyuya 
attılar (Bu olay ilk Mevlevî kaynaklarda detaylı olarak anlatılmıştır. Bilgi edinmek için Bkz. Gölpınarlı, Mevlânâ 
Celâleddin, İstanbul 1959). O kuyu bugün Şems’in türbesindeki sandukanın altında bulunuyor.”250 

Bayram’ın Gölpınarlı’nın eserine sayfa zikretmeksizin yaptığı atıf, okurlara güven telkin etmek 
amacıyla yapılmış bir atıftır. Gölpınarlı’nın eserinde bu konuyla ilgili bilgiler “Şems’in şehadeti” 
başlığı altında sunulmakta, ilk Mevlevî kaynaklarda yer alan ve -Bayram’ın iddiasının aksine detaylı 
değil- çok sınırlı bilgi veren üç rivayet üzerinde durulmakta, Gölpınarlı’nın ifadelerinde Kimya Ha-
tun’un 15 yaşında olduğundan, Şems’in onu öldürdüğünden, kaçıp saklandığından, gıyabında ölüm 
cezasına çarptırıldığından, Nusretüddîn Ahmed ve Gevhertaş’ın Şems’i yakaladıklarından bahsedil-
memekte, tahminler ise “sanıyoruz”, “bir ihtimal” gibi ifadelerle sunulmaktadır. 

 
Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, s. 81. 

 
Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, s. 82. 

                                                 
250 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 26. 
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Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, s. 83. 

 
Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, s. 84. 

 
Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, s. 85-86. 

Anlaşılacağı üzere ilk dönem Mevlevî kaynaklarında Kimya Hatun’un yaşı, Şems’in onu öldür-
düğü, kaçıp saklandığı, ölüm cezası aldığı, Nusretüddîn Ahmed ve Gevhertaş tarafından yakalandığı 
yönünde bir bilgi yoktur, bunların hepsi Bayram’ın senaryosudur. Konuya ilişkin bilgi kırıntıları su-
nan ilk dönem Mevlevî kaynakları da bir elin parmak sayısını geçmez. Bunlar Sultan Veled’in İbtidâ-
nâme’si, Mevlânâ’nın Mektûbât’ı, Şems’in Makâlât’ı, Sipehsâlâr’ın Risâle’si, bu kaynakları kimi za-
man doğrudan, kimi zaman özetleyerek veya üzerinde tasarrufta bulunup, değişiklikler, ekleme veya 
çıkarmalar yaparak alıntılayan, kendisi bir rivayet uydurmasa da işittiği her rivayeti doğru, yanlış 
demeden eserine alan, çok dikkatle kullanılması gereken Eflâkî’nin Menâkıbü’l-‘Ârifîn’idir. Bunlar 
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arasında Kimya Hatun’u zikredenler ise Makâlât-ı Şems-i Tebrîzî, Risâle-i Sipehsâlâr ve Menâkıbü’l-
‘Ârifîn’dir. Bunlar arasında Kimya Hatun’un ölüm olayından bahseden tek kaynak Eflâkî’dir.  

Gerek Eflâkî’nin gerek diğerlerinin menâkıb-nâme türünden eserlerinde yer alan ve kurgusuna 
hizmet etmeyen veya ters düşen her rivayeti uydurma, kurgusuna hizmet eden her rivayeti doğru 
kabul eden Bayram’ın yine yanlı, eksik ve çarpıtarak yansıtacağı Eflâkî rivayeti ise kronolojik ba-
kımdan sorunludur.  

Bayram, Kimya Hatun’un ölümü meselesinde -Sipehsâlâr’dan tahrif ederek aktardığı Şems’in 
Alâüddîn’e söylediği söz hariç- tamamen Eflâkî rivayetine dayandığından diğer kaynakların sunduğu 
bilgileri değerlendirmeden doğrudan bu rivayet üzerinden kurgulanan senaryoya geçiyoruz. Bu se-
naryoda Bayram’ın hiçbir kaynağa dayanmaksızın yani bilimsel dayanakları varmış izlenimi veren, 
“koskoca, yaşlı başlı bilim insanı bunları uyduracak değil ya, mutlaka bir kaynağı vardır” dedirten 
lâkin hepsi de Bayram’ın eklemelerinden ibaret olan cümleler bold olarak gösterilmiştir. 

“Şems-i Tebrizi 1244(642) yılında Konya’ya gelince Mevlânâ henüz 15 yaşında bulunan Kimya 
Hatun adındaki çok güzel olduğu rivayet edilen cariyesini Şems-i Tebrizî’ye nikâhladı. Bu sırada 
Şems en az 60-65 yaşlarındaydı. Oysa Kimya Hatun Mevlânâ’nın oğlu Alâü’d-din Çelebi’yi sevi-
yordu. Alâü’d-din Çelebi de ona âşıktı. Onlar evlenmeyi düşünüyorlardı. Kimya Hatun Şemsle 
nikâhlandıktan sonra Mevlânâ’nın ders verdiği medresenin bir hücresinde ikamet ediyorlardı. 
Alâü’d-din Çelebi zaman zaman Babasının yanına gitme bahanesi ile Şemsle Kimya Hatun’un otur-
dukları hücrenin önünden geçiyor ve Kimya Hatun’a görünüyordu. Şems bundan rahatsız oluyordu. 
Bir defasında Alâü’d-din Çelebi’nin önünü kesmiş ve “Hey delikanlı bir daha buradan geçersen 
ayağını kırarım” diyerek tehdit etmişti (Sipeh-salar, Menakıb-i Hz. Hudavendigar, Terc. Mithat Bahari, İstanbul 
l331, s.176; Sultan Veled, İbtida-nâme Tercümesi, Terc. A. Gölpınarlı, Ankara 1976, s.61-64. Aynca Karş. Mevlânâ 
Celâleddin, s.56-58). Kimya Hatun Şemsle olmak istemiyordu. Şems ise ona çok düşkündü ve onsuz 
olamıyordu. Bu uyumsuzluğun sonucu olarak Kimya Hatun zaman zaman Şems’i terk ediyor, bir 
yerlere gidiyordu. Mevlânâ ve yakınları Kimya Hatun’u aramaya çıkıyorlar, onu bir yerlerden bulup 
Şems’e getiriyorlardı (Menakibü’l-arifin, II, 637-638). Muhtemelen Kimya Hatun’un bu davranışından 
Alâü’d-din Çelebi sorumlu tutuluyordu. Nihayet bir defasında gene Kimya Hatun, Şems’den izinsiz 
bir yerlere gitmişti. Şems bunu duyunca canı çok sıkıldı, öfkelendi. Şems’in bu halini gören Mevlânâ, 
yakınındaki hanımlara acele Kimya Hatun’u bulup getirmelerini emretti. Bir süre sonra onu bulup 
getirdiler. Ahmed Eflâkî’nin anlattığına göre Kimya Hatun eve gelince bir anda boyun ağrısına ya-
kalandı. Boynu sağa sola dönmüyor, müthiş ızdırap çekiyordu. Bu ızdırabın şiddeti ile üç gün içinde 
öldü (Menakibü’l-arifin, II, 642).  

Acaba Şems-i Tebrizî onu döverek ölmesine mi sebep oldu? Doğrusu burada şüphe yeri var. Bu 
olayı kendileriyle görüştüğüm tabip doktorlar da onbeş yaşında bir genç hatunun bir öfkeli bakış 
ile ölmüş olamayacağını bunun bir darp sonucu vuku bulma ihtimali bulunduğunu söylediler. Eflâkî, 
bu olayı menkabe havası içinde vermektedir. Fakat bu genç hanımın öldürülmüş olması kuvvetle 
muhtemeldir. Nitekim Şems bu olaydan hemen sonra (5 Şaban 644/ 16 Aralık 1246) Konya’yı terk 
ederek izini kaybettirdi (Veled-nâme, s.52-53). Onun bu şekilde Konya’yı terk etmesi de terk etmesi de 
Kimya Hatun’u döverek öldürmüş olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Eflâkî bu olayı nakleder-
ken Kimya Hatun’un iffetli bir hanım olduğunu da söyleme ihtiyacını duymaktadır. Demek ki, Şems, 
Kimya Hatun’dan kuşku duyuyordu. Hatta onun ortadan kaybolup bir yerlere giderek Alâü’d-din 
Çelebi ile buluştukları endişesini taşıyordu. Alâü’d-din Çelebi ile sürtüşmelerinin sebebi de buydu. 

Kimya Hatun’un bu şekilde ölümünün de Şems’in öldürülmesinde etkili olduğu muhakkaktır. Eğer 
Şems Kimya Hatun’u döverek öldürmüş ise, bu takdirde Şems’in öldürülmesi olayını, adlî bir vakı-
anın bir parçası olarak düşünmek gerekir. Devlet adamları Kimya Hatun’u öldürdüğü için ona 
ölüm cezası vermiş olmalılar. Şems’in izini kaybettirmesi de bundan olmalıdır. Fakat aynı yıl içinde 
tekrar Konya’ya gelmiştir. Mevlânâ, onun Şam’a gittiğini öğrenince oğlu Sultan Veled’i Şems’i geri 
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getirmek üzere Şam’a göndermiştir. Sultan Veled Şam’a gidişini ve Şemsle buluşmasını, birlikte dö-
nüşünü, uzun süren yolculuklarını destanî bir hava içinde uzun uzun anlatmaktadır (Veled-nâme, s.46-
49).”251 

Bayram’ın aynı konuyu bir önceki örneğimizdeki anlatımı ile yukarıda naklettiğimiz anlatımını 
sadece bazı cümlelerini karşılaştırarak hatırladığımızda bir zamanlar “ihtimal” kaydıyla kurulan cüm-
lelerin, daha sonra “kesin” yargılara nasıl dönüştüğünü hayretle ve esefle görebiliyoruz. 

Kaynaklarda yaşıyla ilgili bir bilgi bulunmayan Kimya Hatun’un Şems’le evlendiğinde 15 ya-
şında olduğunu Bayram nereden biliyor? Şems’in Kimya ile evlenmesi, Konya’ya ikinci gelişinden 
sonra252 olmasına rağmen bu evliliğin 642/1244 yılında (Konya’ya ilk gelişi) gerçekleştiğini, Şems’in 
Kimya Hatun’u öldürmesinden hemen sonra Şaban 644/Aralık 1246 yılında Konya’yı terkettiğini 
(Konya’dan ilk ayrılışı) söyleyerek bu evliliğin iki yıl sürdüğünü kabul etmemizi bekleyen Bayram 
“Şemsi Tebrizi henüz 15 yaşında bulunan eşi Kimya Hatun’u öldürdü.” cümlesini hangi mantıkla 
kurmuştur? Kimya hep 15 yaşında mı kalıyor?  

Mevlânâ’nın Gevher Hatun’un vefatından sonra evlendiği dul ve çocuklu Kirâ/Kerâ/Kerrâ/Gürâ 
Hatun’un daha önceki evliliğinden olma ve Mevlânâ’nın üvey kızı veya evlâtlığı, yetiştirmesi diye 
anılan Kimya Hatun’u Bayram hangi anlamda ve amaçla “Mevlânâ’nın cariyesi” olarak anıyor?  

Alâüddîn ve Kimya’nın biribirlerini sevdiklerini, âşık olduklarını, evlenmeyi düşündüklerini, 
Kimya’nın Şems’i istemediğini, Şems’in Kimya’dan kuşku duyduğunu, Alâüddîn’le buluştukları en-
dişesini taşıdığını söylerken tarihi bir kaynağa dayanmakta mıdır? Yoksa, film, dizi film veya roman 
çalışmasına kendisini kaynak göstermek için mi bu sözlere ilmi bir çalışmada yer vermektedir?  

Farsça metninden ve çevirisinden görsellerini sunacağımız Eflâkî’nin eserine atıfta bulunuyor gö-
rünerek kendi yanlı, yanlış ve eksik aktarımlarını yine kendi indî yorumlarına temel alan, bunları önce 
birer ihtimal olarak sunarken sonradan kesin tarihi bilgilere dönüştüren Bayram hakkındaki bu soru-
ların cevaplarını bulmak zor olmasa gerektir. 

  
                      Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 95.                          Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 2, s. 641-642. 

Orijinal metinde ve çevirisinde “rûzî/bir gün” diye başlayan cümlenin başına “gene” kelimesini 
ekleyen Bayram, kimlerin Şems’ten izin almaksızın Kimya’yı kiminle, nereye, ne maksatla götür-
dükleri belirtiliyor olmasına rağmen cümleyi “Nihayet bir defasında gene Kimya Hatun, Şems’den 
izinsiz bir yerlere gitmişti.” şeklinde aktarmaktadır.  

“Şems bunu duyunca canı çok sıkıldı, öfkelendi.” cümlesinin ardından, bu rivayette yer almayan 
fakat birazdan göreceğimiz ve Kimya Hatun isminin geçtiği farklı bir olayı anlatan diğer rivayetteki 
cümleyi, başına “Şems’in bu halini gören” ekiyle “Mevlânâ, yakınındaki hanımlara acele Kimya Ha-
tun’u bulup getirmelerini emretti.” şeklinde sunan Bayram, her iki rivayette de bulunmayan “Bir süre 
sonra onu bulup getirdiler.” cümlesini katarak Kimya’yı sık sık evden kaçan, başkaları tarafından 

                                                 
251 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 175-177. 
252 Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, s. 81; Sipehsâlâr, Risâle-i Sipehsâlâr, s. 133.. 
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aranıp bulunarak, istemeye istemeye evine geri getirilen bir hanım olarak görmemizi istemektedir. 
Üstelik, biraz sonra değineceğimiz  diğer rivayette kızan, öfkelenen kişi Şems değil Kimya’dır. Bu 
rivayette canı sıkılan, öfkelenen kişi Şems’tir ve bu öfkelenme Kimya evde yokken gerçekleşmiştir. 
Buna rağmen Bayram, metinde yer almayan ve kendisinin uydurduğu bir “öfkeli bakış” icat ederek 
“Acaba Şems-i Tebrizî onu döverek ölmesine mi sebep oldu? Doğrusu burada şüphe yeri var. Bu 
olayı kendileriyle görüştüğüm tabip doktorlar da onbeş yaşında bir genç hatunun bir öfkeli bakış 
ile ölmüş olamayacağını bunun bir darp sonucu vuku bulma ihtimali bulunduğunu söylediler. Eflâkî, 
bu olayı menkabe havası içinde vermektedir. Fakat bu genç hanımın öldürülmüş olması kuvvetle 
muhtemeldir. Nitekim Şems bu olaydan hemen sonra (5 Şaban 644/ 16 Aralık 1246) Konya’yı terk 
ederek izini kaybettirdi (Veled-nâme, s.52-53). Onun bu şekilde Konya’yı terk etmesi de terk etmesi de 
Kimya Hatun’u döverek öldürmüş olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir.” diyor.  

Metinde Şems’in “Kimya Hatun’un ölümünden yedi gün geçtikten sonra” Şam’a gittiği belirtili-
yor olmasına rağmen “Şems bu olaydan hemen sonra (5 Şaban 644/ 16 Aralık 1246) Konya’yı terk 
ederek izini kaybettirdi.” diyen Bayram kendi yazdığı “16 Aralık 1246” tarihine yani mevsimin kış 
olduğuna dikkat etmemektedir. Doktorlara, her kelimesi kendisi tarafından uydurulmuş cümlelerle 
konuyu sunup “onbeş yaşında bir genç hatunun bir öfkeli bakış ile ölmüş olamayacağını bunun bir 
darp sonucu vuku bulma ihtimali bulunduğu” cevabını almak yerine, kış mevsiminin sert geçtiği 
Konya’da, kışın ortasında, ağlatıp inletecek derecede ağrılar eşliğinde boyun tutulması (derd-i ger-
den), boynun (veya tüm bedenin) odun gibi hareketsiz kalması şeklinde gerçekleşen ve üç-beş günde 
ölümle sonuçlanan bir hastalık var mıdır, diye sorması ve aldığı cevabı aktarması gerekirdi. 

Biz iki nedenden ötürü bu soruyu doktorlara sormaya gerek görmedik. 
Birincisi: Bu konuya ilişkin F. Nafiz Uzluk’un (ö. 1974) açıklaması oldukça makul görünüyor. 

Kendisi Konya’nın yetiştirdiği, ülkemizde ve yurt dışında görevler üstlenen, Milletlerarası Tıp Tarihi 
Cemiyeti ile diğer bazı tıp kurum ve kongrelerinde Türkiye’yi temsil eden253 bir tabibimizdir. 

 
Mevlânâ, Mektûbât-ı Mevlânâ Celâleddîn (Mevlânâ’nın Mektubları), 

Sebat Basımevi, İstanbul 1937, s. 8 (Uzluk’un önsözünden). 

İkincisi: Bu rivayette, rivayetin uydurma olduğu ihtimaline işaret eden, Uzluk’un da, Bayram’ın 
da gözünden kaçan ve iki kez tekrarlanan “ mashûb-i cedde-i Sultân Veled/Sultan Veled’in büyükan-
nesi ile birlikte” ifadesi vardır. Bu cedde/büyükanne ile kastedilen ise Sultan Veled’in ya 621/1224’te 
51 yaşında ölen254 babaannesi (Mevlânâ’nın annesi Mü’mine Hatun, Mü’mine Sultan, Vâlide/Mâder 
Sultan, Mâder-i Sultan) ya da anneannesi (Mevlânâ’nın eşi Gevher Hatun’un annesi Kirâ-yı Buzurg) 
olmalıdır. Sultan Veled’den gelen bir rivayete göre Kirâ-yı Buzurg Semerkand’dan olup, yine Semer-
kand’da Hâce Şerefüddîn ile evlenmiş, kocasının ölümü üzerine Mevlânâ-yı Buzurg’un (Mevlânâ’nın 
babasının) yanına gelip onun müridi olmuş, bazılarının dediğine göre ikisi birlikte (Kirâ-yı Buzurg 
ve kocası Şerefüddin) Rum ülkesine gelmişler ve Kirâ-yı Buzurg ölmüş, Mevlânâ-yı Buzurg küçük 
yaştaki Gevher Hatun’u Mevlânâ’ya almış.255 Bir rivayete göre Kirâ-yı Buzurg 628/1231’de kocası 
Şerefüddîn ve çocuklarıyla Konya’dan Lârende’ye gelip yerleşmiş256, bir diğer rivayete göre 

                                                 
253 Özönder, Hasan, “Uzluk, Feridun Nafiz”, DİA, c. 42, İstanbul 2012, s. 257. 
254 Sahîh Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi (Mecmû‘atü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye), İnsan Yay., İstanbul 2003, s. 144.  
255 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 124. 
256 Sahîh Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi, s. 151. 



210 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

210 
 

625/1228’de Gevher Hatun 19 yaşına girdiğinde ölmüş, 2 yaşından ziyade Sultan Veled ve 1 yaşında 
Çelebi Alâüddîn’in bakımını Kirâ-yı Buzurg üstlenmiş.257  

Tam ölüm tarihi belli olmamakla beraber bu farklı rivayetlerden hareketle Kirâ-yı Buzurg’un her 
hâlükârda Kimya Hatun’un Şems’le evlenmesinden yıllar önce öldüğünü tahmin etmek zor değildir. 
Bu durumda “cedde-i Sultân Veled” ister Mü’mine Hatun ister Kirây-ı Buzurg olsun, Kimya Ha-
tun’un Sultan Veled’in büyükannesiyle gezmeye gitmesi tarihen imkansız ve dolayısıyla Menâkıbü’l-
‘Ârifîn’deki bu rivayet ya tahrif edilmiş ya da tamamen uydurma bir rivayet olmaktadır. 

Aynı rivayetin başında Kimya Hatun’un “çok güzel” (doğrusu sadece “güzel”) bir kadın olmasının 
yanında “iffet sahibi” bir kadın olarak anılmasından hareketle Bayram’ın yaptığı şu çıkarımlar da 
ancak Bayram’ın bilimsel üslup ve karakterine uygun çıkarımlardır:  

“Eflâkî bu olayı naklederken Kimya Hatun’un iffetli bir hanım olduğunu da söyleme ihtiyacını 
duymaktadır. Demek ki, Şems, Kimya Hatun’dan kuşku duyuyordu. Hatta onun ortadan kaybolup 
bir yerlere giderek Alâü’d-din Çelebi ile buluştukları endişesini taşıyordu. Alâü’d-din Çelebi ile 
sürtüşmelerinin sebebi de buydu.” 

Gelelim Bayram’ın yanlı, yanlış, eksik ve tahrifli aktarımına ve indî yorumlarına maruz kalan 
Eflâkî’nin esasen önceden tahrife uğramış, cümleleri değiştirilmiş, araya kelimeler sokuşturulmuş 
olan diğer rivayetine. Öncelikle bizi ilgilendiren husus, velev ki muharref veya uydurma olsa bile bu 
rivayeti doğrudan tercüme ederek değil sadece atıfta bulunarak aktaran Bayram’ın rivayet metnini ne 
derece doğru aktardığıdır. Bayram’ın Menâkıbü’l-‘Ârifîn’deki aynı rivayete atıfla bir önceki aktarı-
mındaki ifadeleriyle buradaki aktarımında yer alan ifadelerini karşılaştıralım. 
“Kimya Hatun Şemsle olmak istemiyordu. 
Şems ise ona çok düşkündü ve onsuz olamı-
yordu. Bu uyumsuzluğun sonucu olarak 
Kimya Hatun zaman zaman Şems’i terk edi-
yor, bir yerlere gidiyordu. Mevlânâ ve yakın-
ları Kimya Hatun’u aramaya çıkıyorlar, onu 
bir yerlerden bulup Şems’e getiriyorlardı 
(Menakibü’l-arifin, II, 637-638). Muhtemelen 
Kimya Hatun’un bu davranışından Alâü’d-din 
Çelebi sorumlu tutuluyordu. Nihayet bir defa-
sında gene Kimya Hatun, Şems’den izinsiz 
bir yerlere gitmişti. Şems bunu duyunca canı 
çok sıkıldı, öfkelendi. Şems’in bu halini gören 
Mevlânâ, yakınındaki hanımlara acele Kimya 
Hatun’u bulup getirmelerini emretti. Bir süre 
sonra onu bulup getirdiler. Ahmed Eflâkî’nin 
anlattığına göre Kimya Hatun eve gelince bir 
anda boyun ağrısına yakalandı. Boynu sağa 
sola dönmüyor, müthiş ızdırap çekiyordu. Bu 
ızdırabın şiddeti ile üç gün içinde öldü (Mena-
kibü’l-arifin, II, 642).” (Bayram, Ahi Evren-
Mevlânâ Mücadelesi, s. 176.) 

“İlk Mevlevî yazarlar Şems-i Tebrizî’nin öldürülmesine se-
bep teşkil eden olaylardan biri olarak bu Kimya Hatun me-
selesini kaydetmekteler. Şems ile nikâhlanan Kimya Hatun 
onunla olmak istemiyor ve sık sık onu terk ediyor izini 
kaybettiriyordu. Şems bundan büyük rahatsızlık duyu-
yordu. Mevlânâ ve çevresindekiler Kimya Hatun’u ara-
maya çıkıyor, onu bulup Şems’e getiriyorlardı (Mena-
kibü’l-arifin, II, 636-637). Şems-i Tebrizî de kendisini Kimya 
Hatun’a kaptırmıştı, onsuz olamıyordu. Eflâkî’nin anlattı-
ğına göre: Bir gün gene Kimya Hatun Şems’i terk etmişti. 
Şems’in canı sıkkındı. Mevlânâ Şems’i teselli etmek, can 
sıkıntısını gidermek amacıyla onun hücresine gider. Ka-
pıyı aralayınca Şems ile Kimya Hatun’un sevişmekte oldu-
ğunu görür ve hemen kapıyı çeker, geri döner. Bir zaman 
geçtikten sonra tekrar Şems’in hücresine gider, içeri gi-
rince Şems’in yalnız oturduğunu görür ve Şems’e sorar: 
"Üstad az önce geldim, Kimya Hatun ile aşk-bazi (Aşk 
oyunu) halindeydiniz. Kimya Hatun nerede?" Diye sorar. 
Şems de ona: "O senin gördüğün Cenab-ı Allah idi. Ce-
nab-ı Allah’ın ne kadar sevgili bir kuluyum ki, Kimya Ha-
tun suretinde bana geldi. Onunla aşk-bâzî halindeydik" 
der (Menakibü’l-arifin, II, 636-637).” (Bayram, Ahi Evren-
Mevlânâ Mücadelesi, s. 178.) 

 

Şimdi Menâkıbü’l-‘Ârifîn’deki rivayetin Farsça’sına ve Türkçe çevirisine bir göz atalım. 

                                                 
257 Sahîh Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi, s. 147. 
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Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 2, s. 637-638. 

  
Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 92-93. 

Bayram’ın kendi eserinde iki sayfa önce Eflâkî’nin aynı eserinin aynı sayfalarına atıfla naklettiği 
rivayette Kimya Hatun’un Şems’i “zaman zaman terk etme”sinin, iki sayfa sonra “izini kaybettirme” 
eşliğinde “sık sık terk etme”ye dönüştüğünü, her iki anlatımda da kasıtlı olarak eklediği “gene Kimya 
Hatun” ifadesi, Kimya Hatun’u aramaya çıkan, onu bulup Şems’e getiren gruba “Mevlânâ ve…” 
diyerek Mevlânâ’nın da bizzat arama ve tarama faaliyetine katıldığını belirtmesi, Şems “onsuz ola-
mıyordu” demek suretiyle -ileride geleceği üzere- “60-65 yaşlarında”, “livata fiilini işleyen” ve 
“Konya’ya livatacılığı getiren” kişi ilan edeceği Şems’i aynı zamanda kadın, seks, şehvet düşkünü 
olarak göstermesi…  

Bu ve diğer tahriflerin yanı sıra, orijinal metinde olmamasına rağmen Mevlânâ’ya “Üstad az önce 
geldim, Kimya Hatun ile aşk-bazi (Aşk oyunu) halindeydiniz”, Şems’e de “Onunla aşk-bâzî halin-
deydik” dedirtmesi, kurguladığı senaryodaki anlatım ve diyalogların, atıf yaptığı kaynaktakinden 
daha gerçek ve doğru olduğuna inandığını göstermektedir.  

Ne de olsa Eflâkî’nin eserinde yer alan bu uydurma rivayet, Eflâkî’nin sansüründen, değiştirmele-
rinden nasibini almış fakat “perde arkasından haberler nakleden” 258 ve “Eşyâdaki ma’nâyı gören 
nazarım var” diyen259 Bayram’ın nazarından bu durum kaçamamış, geçmişte nasıl gerçekleşmiş ise 
ne ziyade ne eksik öylece bu olay ve diyalog aktarılmıştır. 

*** 
 

                                                 
258 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 84. 
259 Bayram, Sarâyî Dîvânı, s. 96. 
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Eflâkî’nin Menâkıbü’l-‘Ârifîn’inde Sultan Veled’den nakledilen yukarıdaki rivayeti, metin itiba-
riyle tahrif etmekle kalmayıp -Şems ve Mevlânâ’nın Hulûliyye mezhebinden olduklarına dair yorum-
lar yapmasına yetecek malzeme sunduğu için- büyük bir memnuniyetle “kesin doğru” rivayetlerden 
biri kabul eden Bayram’ın, kavramları ve tarihi açısından hem hadis hem de tasavvuf alanında bu 
rivayete dair yeterli araştırma yapmadığı anlaşılıyor.  

Söz konusu rivayetin uydurma veya muharref olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz:  
Eflâkî “Rabbimi sakalı bitmemiş bir oğlan (emred) suretinde gördüm.” sözünü Bâyezîd’e ait ola-

rak zikreden bu rivayeti Sultan Veled’den aktarmaktadır. Sultan Veled, Bâyezîd’e ait olarak bu sözü 
Mevlânâ’ya soranları “ileri gelen sûfîler/sûfîyân-ı ahyâr” diye anmaktadır. Rivayet doğru kabul edi-
lirse, Mevlânâ’nın verdiği cevaptan ve Sultan Veled’in son cümlesinden her ikisinin de bu sözü 
Bâyezîd’e ait gördükleri düşünülebilir.  

Mevlânâ’nın eserlerinde bu sözün Bâyezîd’e ait gösterilerek zikredildiğini göremiyoruz. 
Eflâkî’nin en sağlam kaynaklarından diye niteleyebileceğimiz Sultan Veled’in Ma‘ârif’inde “Al-

lah’ı sakalı bitmemiş bir oğlan (emred) sureti üzere gördüm.” sözü Bâyezîd’e ait olarak yer almakta, 
bu görüşün rüyada mı, uyanıkken mi, manevi bir hâl, müşahede, keşif sırasında mı gerçekleştiğine 
dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.  

    
Sultan Veled, Ma‘ârif, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 518, vr. 120b. 

Başta hadis kaynakları olmak üzere “Rabbimi sakalı bitmemiş bir oğlan (emred) suretinde/sureti 
üzere gördüm.” sözüne yer veren tüm kaynaklarda bu söz bir hadis-i şerîf olarak zikredilir. Hadisin 
“emred” lafzını içeren farklı versiyonları, tahrici, sıhhat derecesi ve hadisçilerin bu hadis üzerindeki 
tartışmalarıyla konuyu uzatmadan belirtelim ki, hadis alanının eserleri dışında en çok zikredildiği 
eserler de tasavvuf alanına aittir ve hepsinde de hadîs-i şerîf olarak geçmektedir. Yüzlercesi arasından 
ilk akla gelen de Mevlânâ’nın çağdaşı Sadruddîn el-Konevî’nin bazı hadislerin sûfî yorumunu yaptığı 
meşhur eseridir.260 

  
Konevî, Şerhu’l-Hadîsi’l-Erba‘în, Beyazıt/Veliyyüddin Efendi Ktp., nr. 589, vr. 37b, 38a. 

İlginçtir, Sultan Veled’in Ma‘ârif’inde Bâyezîd ismi zikredilmeksizin şu söz de yer almaktadır: 
“Nefsini/Kendini bırak/terk et öyle gel.” Fakat Sultan Veled bu sözün kaynağını belirtmediği gibi bu 
sözle hitap edilen kişinin kim olduğunu da belirtmemektedir. Bir hadis-i kudsî gibi de algılanmaya 
                                                 
260 Konevî, Şerhu’l-Erba‘îne Hadîsen, s. 87 vd. 
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müsait olmakla beraber bu tür konularda sıklıkla karşımıza çıkan Davud veya Musa peygambere ya-
hut bir sûfîye hitaben söylenilmiş bir söz gibi de durmaktadır. Bir şeyhin bir müridine söylediği bir 
söz de olabilir. Ne var ki, Sultan Veled açık isim zikretmiyor. 

         
                         Sultan Veled, Ma‘ârif, Osman Ergin             Fîhi mâ fîh (doğrusu: Ma‘ârif), Meclis-i Şûrâ-yı 
                                Yazmaları, nr. 518, vr. 102a.                              İslâmî Ktp., nr. 3849, c. 2, s. 401. 

Tasavvuf alanında bu söz çok meşhurdur, Mevlânâ ve Sultan Veled’in yaşadıkları çağa kadar bu 
alana ait telif eserlerin hemen hepsinde Bâyezîd ile Allah Teâlâ arasında gerçekleşen bir diyalog ola-
rak nakledilen bu rivayet261 tarih ve tabakat türü eserlerin yanı sıra Bâyezîd’in sözlerine, şatahâtına 
yer veren tüm eserlerde ona ait olarak yer almaktadır: “Rabbü’l-‘İzzet’i/Rabbimi/Hak Teâlâ’yı rü-
yada gördüm, ‘Yâ Bâr-i Hudâ! Sana yol/vusûl nasıldır?/Seni nasıl bulurum?’ dedim, “Nefsini/Ken-
dini terk et sonra/öyle gel/öyle bana kavuşursun’ dedi.” 

 
Gazâlî, İhyâü ‘Ulûmi’d-Dîn, Ragıp Paşa Ktp., nr. 645, vr. 691a. 

 
Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1242, vr. 156a. 

    
Menâkıbü’l-Üstâz Ebâ Yezîd el-Bistâmî, Sül./Esad Ef. Ktp., nr. 1058/10, vr. 238b (Sağda). 

el-Bistâmî, Şemsüddîn Muhammed el-Et‘ânî, Ravdatü’l-Hubûr ve Ma‘denü’s-Sürûr fî 
Menâkıbi’l-Cüneydi’l-Bağdâdî ve Ebî Yezîd Tayfûr, Dâratü’l-Kerez, Kahire 1425/2004, s. 42, 23. 

                                                 
261 İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Safve, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 1405/1985, c. 4, s. 111; İbn Hamîs, Hüseyin b. Nasr el-Mevsılî, 

Menâkıbü’l-Ebrâr ve Mehâsinü’l-Ahyâr, Merkezü Zâyid li’t-Türâs ve’t-Târîh, el-‘Ayn 1427/2006, c. 1, s. 198; İbnü’l-
Esîr, Mecdüddîn Mübarek b. Muhammed el-Cezerî, el-Muhtâr min Menâkıbi’l-Ahyâr, Merkezü Zâyid li’t-Türâs ve’t-
Târîh, el-‘Ayn 1424/2003, c. 3, s. 194; ‘Attâr, Ferîdüddîn Muhammed, Tezkiretü’l-Evliyâ, Leiden 1905, c.1, s. 171; Ebû 
Tâlib el-Mekkî, Muhammed b. Ali el-Hârisî, ‘İlmü’l-Kulûb, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2014, s. 215; el-Gazâlî, 
Ebû Hâmid Muhammed, İhyâü ‘Ulûmi’d-Dîn, c. 4, s. 364; el-Kuşeyrî, Ebu’l-Kâsım Abdülkerîm, er-Risâletü’l-Kuşey-
riyye, Dâru’l-Ma‘ârif, Kahire trs., c. 2, s. 562; el-Geylânî, Abdülkâdir, Fütûhu’l-Ğayb, Kahire 1392/1973, s. 25; er-
Rifâ‘î, Ahmed, Hâletü Ehli’l-Hakîka ma‘allâhi Te‘âlâ, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1425/2004, s. 69; ed-Deylemî, 
Şemsüddîn, Muhammed b. Abdülmelik, Şerhu’l-Enfâsi’r-Rûhâniyye li-Eimmeti’s-Selefi’s-Sûfiyye, Dâratü’l-Kerez, Ka-
hire 1428/2007, s. 60; el-Baklî, Rûzbihân, ‘Arâisü’l-Beyân fî Hakâıkı’l-Kur’ân, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2008, 
c. 1, s. 512; İbnü’l-‘Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, c. 2, s. 561, c. 4, s. 231, 307, 529; er-Râzî, Muhammed b. Ebî Bekr, 
Hadâiku’l-Hakâık, Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, Kahire 1422/2002, s. 41; el-Bistâmî, Şemsüddîn Muhammed b. 
Ahmed el-Et‘ânî, Ravdatü’l-Hubûr ve Ma‘denü’s-Sürûr fî Menâkıbi’l-Cüneydi’l-Bağdâdî ve Ebî Yezîd Tayfûr, Dâratü’l-
Kerez, Kahire 1425/2004, s. 23, 42; Sa‘dî, Muslihuddîn, Mecâlis-i Pencgâne (Külliyyât-ı Sa‘dî içerisinde), İntişârât-ı 
Hermes, Tahran 1385 hş./2006, s. 1194. 
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‘Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1228, vr. 69b (Sağda), 

Meclis-i Millî Ktp., nr. 38223, s. 131. 

  
‘Attâr,Tezkiretü’l-Evliyâ, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1228, vr. 75b (Sağda), Meclis-i Millî Ktp., nr. 38223, s. 143. 

  
el-Geylânî, Abdülkâdir, Fütûhu’l-Ğayb, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 219/1, vr. 8b. 

  
İbn Teymiyye, Şerhu Kelimâti’ş-Şeyh ‘Abdikâdir (fi Kitâbi Fütûhi’l-Ğayb), 

Leipzig Ün. Ktp./Rifâ‘î Koleksiyonu, nr. 223, vr. 34b-35a. 

  
İbnü’l-Esîr, el-Muhtâr fî Menâkıbi’l-Ahyâr, Halep Medresetü’l-Ahmediyye Ktp., nr. 271, vr. 221b (Sağda). 

İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Safve, Chester Beatty Ktp., nr. 4056, vr. 162a. 

 
İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Safve, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1904, vr. 143a (Sağda), 

Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 1100, vr. 277a. 

  
Sa‘dî-i Şîrâzî, Mecâlis-i Pencgâne (Külliyyât içerisinde), Walters Sanat Müzesi, nr. W. 617, vr. 14a. 

  
Muhtasaru Menâkıbi’l-Ebrâr, Atıf Efendi Ktp., nr. 2842, vr. 119b (Sağda). 

Menâkıb-i Ebû Yezîd-i Bistâmî, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2103, vr. 58b. 

Yeri geldikçe Bâyezid’in şathiyelerine, sözlerine göndermede bulunan ve Şems’in Konya’ya ilk 
gelişinde kendisine yönelttiği soruda adı ve sözü geçen Bâyezîd’e hangi sözlerin ait olduğu, hangile-
rinin ait olmadığını veya en azından “Rabbimi… suretinde gördüm.” sözünün ona ait olmadığını 
Mevlânâ bilmiyor olabilir mi?  

Bazen şerh etme, bazen şahit getirme amacıyla birçok hadis-i şerîfe değinen Mevlânâ, ister sahih 
olsun, ister olmasın “Rabbimi… suretinde gördüm.” sözünün bir hadis-i şerif olduğunu bilmiyor ola-
bilir mi?  
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Bu iki soruyu birleştirerek şöyle soralım: Dinî ilimlerin hemen her alanında iyi bir eğitim almış, 
sîretten hadise, tarihten edebiyata, fıkıhtan felsefeye varıncaya dek devrindeki hemen her ilimde bilgi 
sahibi, medresede ders veren, fetva veren bir Mevlânâ -ve keza onun oğlu Sultan Veled- “Rabbimi… 
suretinde gördüm.” sözünün Bâyezîd’e değil Hz. Peygamber’e ait gösterildiğinden habersiz olabilir 
mi?  

Habersiz olması mümkün olmadığına göre, önce, soruyu soranın sorusunu tashih eder, bu sözün 
Bâyezîd’in değil Hz. Peygamber’in sözü olduğunu, “Rabbimi… suretinde gördüm.” ifadesine “gece-
leyin/uykuda/rüyada” kaydının eşlik ettiğini belirtir, sonra -Mesnevî’sinde yaptığı gibi- uygun bir ör-
nek vererek açıklamasını yapardı. Menâkıbü’l-‘Ârifîn’deki şekliyle Sultan Veled’in dilinden, biraz-
dan görseli sunulacak olan Sevâkıbü’l-Menâkıb’daki şekliyle Mevlânâ’nın dilinden birbirinden farklı 
iki anlatım karşımıza çıkmaz, Allah’ın “suverî/suretsel tecellisi”nin “rüyada” veya vecd, fenâ, keşif, 
müşâhede gibi “manevi bir hâl içerisinde” görülmesi ile “yakaza halinde” görülmesinin imkânı, 
imkânsızlığı, görülenin ne olduğu, olmadığı ve bunların örnekleri üzerinde durulurdu.  

Suverî/Suretsel tecelliler ve bunların görülmesine ilişkin Mevlânâ’nın açıklamaları üzerinde ko-
numuz bu olmadığı için durmayacağız. Bununla beraber Hemedânî’nin Eflâkî’nin eserinde yer alan 
bu “tamamen uydurma” veya “kısmen muharref” rivayeti elinden geldiğince düzeltmeye çalışarak 
aktarmasının bir nedeni de bu rivayette yer alan bazı ifadelerin Mevlânâ’nın ve Sultan Veled’in bu 
konudaki fikirleriyle çeliştiğini fark etmiş olmasıdır. 

 
Sevâkıbu’l-Menâkıb, Millî Melik Ktp., nr. 4031, vr. 87b (Sağda), Leipzig Ün. Ktp., nr. Pers. 15, vr. 106a. 

Sonuç olarak bu rivayeti asıl alarak Bâyezîd’in, Şems’in ve Mevlânâ’nın Hulûliyye’ye mensup 
gösterilmesini doğru bulmamakla beraber, tasavvuf düşüncesinde peygamberler ve velilerin suretsel 
tecellilerle karşılaştıkları sülük evrelerinin veya manevi hallerinin olduğunu, insanın akıl, bilinç ve 
şuurunun bir gram başında olmadığı manevi tecrübelerde ve özellikle de rüyalarda Allah’ın suretsel 
tecellilerini görenlerin hulûlcü olarak nitelendirilmediğini hatırlatmalıyız.  

Allah’ın rüyada suretli veya suretsiz olarak görülmesi konusunda fikir beyan eden âlimler, İbn 
Teymiyye de dahil hepsi de bunun mümkün olduğunu, görülenin bizzat Allah’ın kendisi olmadığını, 
görenin, gördüğünü söyleyenin de din dışı ilan edilemeyeceğini belirtmektedirler. Buna dair yüzlerce 
kaynağa atıf yapılabilirse de biz Bayram’ın Ahi Evran’la mektuplaştığını iddia ettiği Konevî’nin ve 
şeyhi İbnü’l-‘Arabî’nin kendi tecrübelerini aktardıkları birkaç metnin görselini sunmakla yetiniyoruz. 
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İbnü’l-‘Arabî, el-Mübeşşirât, Manisa İl Halk Ktp., nr. 6593/3, vr. 128b. 

 
İbnü’l-‘Arabî, el-Mübeşşirât, Sül./Fatih Ktp., nr. 5322/8, vr. 92b. 

 
Konevî, en-Nefahâtü’l-İlâhiyye, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1476, vr. 135b. 

 
Konevî, en-Nefahâtü’l-İlâhiyye, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 108a. 

*** 
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Şems, Harîrî, Mevlânâ ve Sultan Veled’in livatacılık ve mübâhîlikle ilgileri 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn 
“Şems-i Tebrizî’nin, kendisi gibi bir kalenderi şeyhi olan Şam’daki Ali Hariri gibi livata fi’lini 

işlemesi de ona karşı muhalefetin ve dedikoduların şiddetlenmesine sebep olmaktaydı. Eflâkî anlatı-
yor: Bir defasında Mevlânâ -eğitim ve öğretimi için- oğlu Sultan Veled’i Şems’in hizmetine teslim 
ederken Şems’e: “Sultan Veled çok temizdir. Bugüne kadar hiç kimse ona livata fi’linde bulun-
madı.” demiştir.”262 

Yukarıda sunduğumuz paragrafı bile Bayram’ın nasıl bir tahrif ve iftira düşkünlüğü içinde oldu-
ğunu, tarih biliminin kriterlerinden ne kadar uzakta bulunduğunu göstermeye kâfidir. Bu paragrafta 
Şems-i Tebrîzî’nin livatacı olduğu, Şeyh Ali el-Harîrî’nin livata fiilini işlemesiyle tanındığı ve 
Mevlânâ’nın Sultan Veled’i Şems-i Tebrîzî’ye teslim ederken “Bahâeddin’im haşhaş yemez ve asla 
livata yapmaz.” cümlesi “Size daha önce hiç kullanılmamış, tertemiz Sultan Veled’i teslim ediyo-
rum, onu dilediğiniz gibi kullanın” anlamına gelecek şekilde “Sultan Veled çok temizdir. Bugüne 
kadar hiç kimse ona livata fi’linde bulunmadı.” cümlesiyle değiştirilerek Şems’in de Mevlânâ’nın 
da dinen haram olan bir fiili helal ve normal kabul ettikleri iftirası yapılmaktadır. Önce Bayram’ın 
Eflâkî’nin cümlesini nasıl değiştirdiğini gösterelim. Bayram’ın naklettiği fakat dipnot düşmediği 
Eflâkî rivayeti yine Bayram’ın nakletmediği bir önceki ilgili rivayetle birlikte şöyledir: 

  
                 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 89.                            Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 2, s. 632-633. 

İlk rivayette geçtiği üzere Kur’ân’da açık bir hükmün yer almamasına rağmen haşhaş kullanmanın 
haram olduğunu ve haşhaş kullanmanın haramlığına dair bir ayetin neden Kur’ân’da bulunmadığını 
açıklayan Şems-i Tebrîzî, yasaklığı hakkında Kur’ân’da açık ayetlerin yer aldığı ve bir kavmin bu 
yüzden helâk edildiğinin anlatıldığı livata fiilini helal mi kabul edecek ve kendisi uygulayacaktır? 
Bayram’a göre bu sorunun cevabının “Evet, kesinlikle! Bu hususta hiçbir şüpheye mahal yoktur!” 
olacağı son derece açıktır. Üstelik bir tarihçi olarak hiçbir belgeyi, tarihi rivayeti kaynak göstermeden 
kendince verdiği bir hükme göre “bu uygulamayı” yani livatayı “Konya’ya getirmiş olan” kişi 
Şems’tir. Yiğidi öldürebiliriz ama hakkını yememeliyiz; Şems’i de, Mevlânâ’yı da, Mevlevîleri de, 
                                                 
262 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 179. 
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sözleri, görüşleri, uygulamaları vb. bağlamında sonuna kadar eleştirebiliriz fakat iftira atma hakkımız 
yoktur. Varsa daha önce atılan bir iftira, o iftirayı hiç araştırmadan mesned olarak sunmak da iftiraya 
ortak olmaktır. Bu ve benzeri bir iftira hakkında “Kitâbî değil, şifâhî kaynaklarımız var, halk arasında 
böyle söylentiler mevcut” diye söylenirse bu da bilimsel bir dayanak ve tavır olmayacaktır. Günü-
müzde hayatta olan herhangi bir insan hakkında bir iddiada bulunanın o iddiasını ispat etme yüküm-
lülüğü varsa, geçmişte yaşamış, ölmüş olan kişi veya kişiler hakkında bir iddia sahibi olanın da bunu 
doğru şahitlerle, belgelerle ispat etme yükümlülüğü vardır. “Bence, bana göre, öyle görünüyor ki, 
öyle anlaşılıyor ki, belli ki …” gibi ifadelerle doğru veya yanlış tahminler, eleştiriler, yorumlar vs. 
yapılabilir fakat bunlar ölü veya diri, kişi haklarına tecavüz ve iftira derecesine vardırılırsa hâl nice 
olur? Bilim insanı her okuduğunu, her duyduğunu hiç kritik etmeden doğru mu kabul eder? Evet, 
eskilerin yaptığı gibi her okuduğunu, her duyduğunu nakledebilir, bazı durumlarda netice çok açık 
olduğundan veya kesin neticeye ulaşamadığından kararı okurlarına tevdi edebilir veya “vallahü 
a‘lem” deyip öylece ortada bırakabilir. Bayram’ın bu iddiasında olduğu gibi, yenilir yutulur cinsten 
olmayan bir iddia, bir hak ihlâli varsa, bilim değil hukuk, ahlâk ve din diliyle söyleyelim ki, bu suçun, 
bu vebalin altından kalkmak, öbür tarafta bunun hesabını vermek kolay değildir. Ne yazık ki, sadece 
genel tarih kitaplarımız, bibliyografik kaynaklarımızda bile buna benzer birçok örnek vardır, üstelik 
âlim, allâme diye nitelenen yazarlarımızın kaleminden bu örnekler sâdır olmuştur. “Efendim, biz 
Şems’in, Mevlânâ’nın veya fülanın livatacı olduğuna inanıyoruz, siz Şems’in, Mevlânâ’nın tarafdarı 
olduğunuzdan onları savunuyorsunuz, siz de livatacı olmadıklarını ispat edin” gibi mantık dışı sözleri 
dahi maalesef işittik. Bu mantıksız isteğe göre, ister Şems ister bir başkası olsun, fülanın aynı za-
manda katil, hırsız, yalancı vs. olmadığını da ispat etmemiz gerekir ve bunun sonu gelmez.  

Peki, Bayram bu “ifkün mübîn” yargıya nasıl vardı?  
Tahrif ederek alıntıladığı tarihsel kaynaklarımızda böyle bir rivayet yer almadığına göre acaba 

Şems’in sözlerinde, şiirlerinde bu yönde bir itirafını, bir işaret ve imasını mı tespit etti? Yoksa 
Mevlânâ’nın Şems hakkındaki şiirlerinden mi istihraç etti? Eğer öyle ise biz de tasavvufî ve edebî 
ıstılah anlamlarını gözardı ederek, şiirlerinden hareketle Evhadüddîn-i Kirmânî’yi doğrudan, onun 
damadı ve halifesi ilan edilen Ahi Evran’ı, diğer mürid ve halifelerini dolaylı olarak livatacı ilan 
edebileceğimizi örneklendireceğiz.  

Şems’in livata uygulamasını Konya’ya getiren kişi olması da tarihen ve mantıken imkansızdır zira 
dinen yasak olmasına karşın günümüzde olduğu gibi geçmişte ve tabi ki, Mevlânâ’nın yaşadığı dö-
nem ve bölgede de -tıbbî kullanımları dışında- haşhaş ve benzerlerini kullananlar olabildiği gibi, li-
vata yapanlar, oğlancılık, sübyancılık ve benzeri işleri işleyenler, bu fiillere özendirenler, özenenler 
bulunabilir; bulunduğunu da birazdan Mevlânâ’dan nakledeceğiz. Bazı fertlerin bu fiilleri işliyor ol-
ması toplumun o fiilleri normal karşıladığı veya bizzat uyguladıkları anlamına gelmeyeceği, böyle 
bir genellemenin iftira olacağını hepimiz biliriz. Tarihi kaynakları araştırıp değerlendirirken de bir 
toplumu, topluluğu veya kişiyi, sağlam, güvenilir kaynak ve şahitler, deliller olmadan sadece söylen-
tilere, kasıtlı veya yanlı bilgileri aktaran kaynaklara -ki Şems’in, Mevlânâ’nın, oğlu Sultan Veled’in 
livatacı olduğunu rivayet eden bir kaynağa rastlamadık- veya Bayram’ın yaptığı gibi sadece kendi 
yorum ve tahminlerimize dayanarak suçlamamız ne kadar bilimsel, mantıklı, doğru ve etiktir? Dinen 
ve ahlâken yasak olan iftira, bu kötü fiillerden geri kalır mı?  

Eflâkî’nin rivayetinde “Mevlânâ hazretleri, Sultan Veled’i, Mevlânâ Şems-i Tebrizî’ye mürit yap-
tığı vakit: “Bahâeddin’im haşhaş yemez ve asla livata yapmaz; çünkü bu iki şey, kerim olan 
Tanrı’nın yanında son derecede yerilmiştir,” buyurdu” cümlesinin son kısmını almayıp, baş tara-
fına bir cümle ekleyip “asla livata yapmaz” ifadesini değiştirip “Sultan Veled çok temizdir. Bugüne 
kadar hiç kimse ona livata fi’linde bulunmadı.” haline getirmek bir tahrif ve iftira değil midir?  

Yine Eflâkî’nin bir rivayetinde bir grup haham ve papazın gelip Kur’an’da varit olan şer’î teklif-
lerin hikmetini, emr ve neyhlerin sırrını anlamak ve bu hükümlerden maksadın ne olduğunu bilmek 
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amacıyla yönelttikleri soruya verdiği uzun cevapta “…zina terkini, nesebi temiz tutmak ve livata ter-
kini, nesli üretmek…” diye açıklayan263, “Sofi, saflığı dileyen kişidir. Sofilik, sof elbiseyle, terzilikle, 
yavaş yavaş yürümekle olmaz. Fakat bu alçak ve aşağılık kişilerce sofuluk, terzilikten (sûfî elbisesi 
giymek) ve oğlancılıktan ibarettir” diyerek zamanındaki sahte sûfîleri yeren264 ve biri genç (emred) 
diğeri köse iki kardeş hikâyesindeki oğlancıyı “zındık, pis (pelîd) ve dinsiz (mülhid)” diye anan265 
Mevlânâ’yı livata için oğlunu Şems’e sunuyor, mürit yapıyor şeklinde sunmak nasıl adlandırılır? 

Şimdi Bayram’ın en başta sunduğumuz paragrafta yaptığı bilimsel çıkarımın (!) bir benzerini Ahi 
Evran ve Evhadüddîn el-Kirmânî hakkında yine Bayram’ın metoduyla biz de yapalım. 

“Ahi Evren’in, bir şâhidbâz olan şeyhi Evhadüddîn el-Kirmânî gibi mübâhî olması da ona karşı 
muhalefetin ve dedikoduların artmasına neden olmaktaydı. Eflâkî anlatıyor: Bir gün Mevlânâ’nın 
hizmetinde Şeyh Evhadüddîn-i Kirmânî’nin (Tanrı’nın rahmeti onun üzerine olsun) hikâyesini anlat-
tılar ve: ‘Şâhidbâz idi, fakat temizdi, (oğlanlara) bir şey yapmazdı,’ dediler. Mevlânâ: ‘Keşke yap-
saydı ve geçseydi,’ diye buyurdu.” “Evhadüddîn, dünyada kötü bir miras bıraktı. (Bu kötü mi-
rasın) ‘kötü âdetin (sünnet-i seyyienin) ve onunla amel edenin günahı onun boynuna’ ]hadisten 
iktibastır[” buyurdu.” Gittiği her yerde mübâhîliği ile tanınan ve otuz yılını Anadolu’da geçiren 
Evhadüddîn el-Kirmânî’nin kurduğu Evhadiyye tarikatının/hareketinin Anadolu Selçukluları döne-
minde en güçlü ve en yaygın tarikat/hareket olması, başta onu “yegâne şeyh” diye anarak ulu bir şeyh 
diye vasfeden Ahi Evren olmak üzere Ahiler ve Türkmenlerin tamamının bu hareketin içinde olma-
ları, bu tarikata mensup veya Evhadî meşrep olmaları, mübâhîliğin bu çevrelerde ne kadar kabul gör-
düğünü göstermektedir.” 

Bizim yaptığımız bu çıkarım ne kadar saçmalık ve iftira içeriyorsa Bayram’ın yaptığı çıkarım da 
o kadar saçmalık ve iftira içermektedir.  

Mübâhî veya ibâheci kelimesinin “Her kötülüğü mübah sayan” anlamına geldiğini, Niğdeli Kadı 
Ahmed’in de Tapduk Emre’ye ve Tapduklu dervişlere mübâhî dediğini Bayram’dan bir not olarak266 
kulağımızda tutalım. 

Eğer Şems ve/veya Mevlânâ’nın -şiir söyleyen hemen her sûfînin yaptığı gibi edebî ve tasavvufî 
ıstılahlar eşliğinde sembolik bir dille- söylediği şiirlerinden hareketle livatacı nitelemesinde bulunul-
muş ise, Kirmânî’nin “şâhidbâz” (şahid, güzel yüzlü genç erkek, şâhidbâz güzel yüzlü genç erkeklere 
düşkün olan267) bağlamında söylediği şu şiirlerin doğrudan zâhir anlamını kullanarak biz de 
Kirmânî’yi livatacı ilan edebiliriz. 

Her hoş oğlanın bir başka hareketi var. Her birinin dudağında bir başka şeker var. 
Örtü ve çizme içinde dilberler çok ama külâh ve abâ içindekinde bir başka hayat var.268 

 
Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, hazırlayan: Ahmed Ebû Mahbûb, 

Surûş Yay., Tahran 1366/1987 s. 229. 

Ey güzel oğlanlar! Akıl büyünüze kapıldı. Gönül, gül yanağınıza kul oldu. 
Altına ne hacet? Gümüş rengi kulakardınıza heveslenene can feda etmeli.269 

                                                 
263 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 73. 
264 Mevlâna, Mesnevi, c. 5, s. 33. 
265 Mevlâna, Mesnevi, c. 6, s. 305. 
266 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 64. 
267 Evhadüddîn-i Kirmânî, Rubaîler, çev. Mehmet Kanar, İnsan Yay., İstanbul 1999, s. 62. 
268 Evhadüddîn-i Kirmânî, Rubaîler, s. 121. 
269 Evhadüddîn-i Kirmânî, Rubaîler, s. 106. 
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Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 206. 

Ey Hıristiyan oğlan! Her yaranın merhemi sensin. Bu milletin ve dinîn süsü sensin. 
Derler ki Mesih dördüncü felektedir. O İsa’nın sûreti, mânâsı ise sensin.270 

 
Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 290. 

Ey helvacı hoş oğlan! Dudağının lali bal ve şekerle alay etmede hep. 
Senin helvacılığın şekerden daha tatlı. Yoksa, şeker senden daha tatlı olabilir mi hiç.271 

 
Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 230. 

Oğlan [emred] adını yadetmemeye; zülüften, yüzden, yanaktan söz etmemeye nezrim var. 
Ama bana buse verirse reddetmem. Bu derece riyakarlık yapamam.272 

 
Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 227. 

Sanma ki hünerle raksediyorum, ya da zevkle ve bilerek raksediyorum. 
Bu raksımı sûfîyane bir raks sayma. Böylesi güzel bir oğlan [peser] için raksediyorum.273 

 
Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 273-274. 

Her bilim dalının kendine özgü terimleri olduğu gibi sûfîlerin -hassaten şiirlerinde- Leyla ve onun 
yüzü, gözü, kirpiği, alnı, yanağı, beni, kaşları, dudakları, boynu, sinesi vb. kelimeleri, kilisesinden 
havrasına, postundan seccadesine, şarabından meyhanesine, putundan puthanesine, mescidinden mih-
rabına, tespihinden zünnarına varıncaya dek daha nice kelimeyi nasıl ki zahir anlamlarından farklı 
anlamlara işaret amacıyla kullanmışlarsa Kirmânî’nin bu rubailerinde geçen oğlan ve ilgili kelimeler 
de benzer amaçla kullanılmışlardır.  

Bu hususu gözardı edip zâhir anlamlarıyla rubaileri delil göstererek doğrudan Kirmânî’yi ve onun 
halifesi olduğu iddia edilen Ahi Evran başta olmak üzere diğer takipçilerini, müritlerini livatacı ilan 
etmemiz mantıklı ve makul karşılanıyorsa, birilerine yönelik sevgilerini ifade eden benzer şiirlerini 
zâhir anlamlarıyla asıl alarak Şems ve/veya Mevlânâ’nın eşcinsel olduğunu iddia edenlerin benzer 
şiirleri olan birçok sûfîyi, çoğu aynı zamanda sûfî olan birçok şairi de sadece eşcinsel değil, aynı 
zamanda deli, divane, şaşkın, puta tapan, kâfir, deist, Îsevî, Mûsevî, vs. veya şarapçı, barcı, avcı, 
sazcı, udcu, raksçı, kimyacı, simyacı, dilenci, hizmetçi, çiçekçi vs. ilan etmeleri için sayısı binlerle 
ifade edilen şiir divanlarını incelemeye davet ediyoruz. 

*** 

                                                 
270 Evhadüddîn-i Kirmânî, Rubaîler, s. 487. 
271 Evhadüddîn-i Kirmânî, Rubaîler, s. 291. 
272 Evhadüddîn-i Kirmânî, Rubaîler, s. 365. 
273 Evhadüddîn-i Kirmânî, Rubaîler, s. 360. 
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Livata fiilini işlemesi ile tanınan Ali el-Harîrî 
Kaynak: Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn 
Bir başlık sonrasında sunacağımız uydurma rivayet ve Şeyh Ali el-Harîrî ismininin Menâkıbü’l-

‘Ârifîn’de anılmasından274 hareketle275 Bayram şu çıkarımda bulunabilmektedir:  
“Livata fiilini işlemesi ile tanınan Şam’daki Şeyh Ali Hariri’nin de Mevlevî çevrelerde ulu bir 

kişi olarak vasfedilmesi bu ahlâki çöküntünün bu çevrelerde kabul gördüğünü göstermektedir.”276 
Hemen biz de Bayram’ın metoduyla iki çıkarımda bulunalım. 
Birincisi: Konevî, Şeyh Ali Harîrî’nin ölümüne dek 27 sene boyunca onun yanından ayrılmayan 

müridi Necmüddîn Muhammed b. Sivâr b. İsrâîl el-Harîrî el-Büsrî (ö. 677/1278) ile saygı ve sitayiş 
dolu bir dille mektuplaşmaktadır. Konevî’nin en-Nefahâtü’l-İlâhiyye’sinde “Kitâbün Âhar ilâ 
Ba‘dı’l-İhvân” başlığı altında yer alan mektup, aynı mektup metnini içeren bir başka kadîm mecmu-
ada “(Kitâbün) ile’l-Mevlâ Necmiddîn el-Ma‘rûf bi’bni İsrâîl” başlığıyla yer almaktadır.  

  
Konevî, en-Nefahâtü’l-İlâhiyye, Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 480/1, vr. 309b (Sağda). 

Konevî, Kitâb ile’l-Mevlâ Necmiddîn el-Ma‘rûf bi’bni İsrâîl, İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 83a. 

Konevî’nin, hocası İbnü’l-‘Arabî’nin ve kendisinin el yazıları olan eserleri kendisine hatıra olarak 
bıraktığı ve damadı olan ‘Afîfüddîn277 (Süleyman b. Ali et-Tilimsânî) (ö. 690/1291) Şeyh Ali el-
Harîrî’yi meşru sınırları aşmaksızın bast hali içerisinde insanlarla beraber ve tanınmış olmakla, ni-
metlerden haz alıyor olmakla beraber, Allah’ın huzurunu ve cemal sıfatının tecellilerini mülahazadan 
gafil olmayan Allah ehli kişilerden biri olarak gördüğünü belirtmektedir.278 

                                                 
274 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 95. 
275 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 187. 
276 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 179. 
277 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 112, 126, 127. 
278 et-Tilimsânî, ‘Afîfüddîn Süleyman b. Ali, Şerhu Mevâkıfi’n-Nifferî, Merkezü’l-Mahrûse, Kahire 1997, s. 158. 
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et-Tilimsânî, ‘Afîfüddîn, Şerhu Mevâkıfi’n-Nifferî, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 785, vr. 55b-56a. 

Çıkarımımız: “Livata fiilini işlemesi ile tanınan Şeyh Ali Harîrî’nin de Konevî ve bağlılarınca ulu 
bir kişi olarak vasfedilmesi bu ahlâki çöküntünün bu çevrelerde (Ahi Evren başta olmak üzere Ahiler 
arasında) kabul gördüğünü göstermektedir.” 

İkincisi: Bayram tarafından Ahi Evran’a ait gösterilen bazı eserlerde -Bayram’ın ifadesiyle- Kar-
matî propagandacısı279 ve sihirbaz olması280 bir yana, tasavvuf tarihinde en etkileyici Hulûliyeci ol-
ması281 ile tanınan Hallâc-ı Mansûr’dan alıntı yapılmaktadır.282 

  
Tebsıratü’l-Mübtedî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2286, vr. 12a, 48b. 

    
Tasavvufî Düşüncenin Esasları, Nüve Kültür Merkezi Yay., İstanbul 2008, s. 141, 169. 

İleride değinileceği üzere Bayram’ın Kadı Sirâcüddîn el-Urmevî’nin hattıyla yazıldığına ve Ahi 
Evran’a ait olduğuna inandığı üç eseri içeren mecmuada, birinci eserin (Metâli‘u’l-Îmân) hemen so-
nundaki sayfada “Allah onun ruhunu takdis etsin” diye anılarak Hallâc-ı Mansûr’un (Sülâsiyyât diye 
meşhur) şiirine yer verilmektedir. 

Necmüddîn el-Kübrâ’nın (ö. 618/1221) öğrencilerinden Sadruddîn Muvaffak b. Muhammed el-
Hâssî’nin (ö. 634/1236) el-Selve fî Şerâiti’l-Halve adlı eserinde Hallâc’dan övgüyle söz edilmekte ve 
onun Sülâsiyyât şiiriyle eser sonlandırılmaktadır. İşte bu esere 632 h. tarihinde Kayseri’de bir takriz 
yazarak eseri ve yazarını öven Evhadüddîn-i Kirmânî, “Eserin tamamını müellifinin lafzından dinle-
dim” demektedir. 
                                                 
279 İbn Teymiye, Hüseyn b. Mansur el-Hallac, tercüme ve araştırma: Mikâil Bayram, s. 8, 9 (Çevirenin önsözünden); 

Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 208. 
280 İbn Teymiye, Hüseyn b. Mansur el-Hallac, tercüme ve araştırma: Mikâil Bayram, s. 27, 37. 
281 İbn Teymiye, Hüseyn b. Mansur el-Hallac, tercüme ve araştırma: Mikâil Bayram, s. 15 (Çevirenin önsözünden). 
282 (Konevî, Sadruddîn,) “Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî”, Maârif, Yıl 2, S. 1, Tahran 1364 hş./1986, tashih: 

Necefkulî Habîbî, s. 78, 96 (Hallâc’ın ismini vererek), s. 81 (Hallâc’ın ismini vermeden şiirine yer vererek); (el-Urmevî, 
Sirâcüddîn Mahmud,) Letâifü’l-Hikme, tahkik: Gulâm Hüseyn Yûsufî, Bunyâd-i Ferheng-i Îrân, Tahran 1351 hş./1972, 
s. 175 (Hallâc’ın ismini vererek). 
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Yusufağa Ktp., nr. 4866, vr. 32b (Sağda); Hâssî, el-Selve, Sül./Yazma Bağışlar Ktp., nr. 5646/6, vr. 109b. 

    
                                  Hâssî, el-Selve, vr. 112b.                            eş-Şîbî, K. Mustafa, Şerhu Dîvâni’l-Hallâc, s. 277. 

Çıkarımımız: “Gerek Ahi Evren’in eserlerinde veya bazı eserlerini içeren yazma mecmualar içe-
risinde, gerek Evhadüddîn-i Kirmânî’nin takriz yazarak övdüğü Sadruddîn el-Hâssî’nin el-Selve fî 
Şerâiti’l-Halve eserinde ulu bir kişi olarak görülerek -tasavvuf tarihinde en etkileyici Hulûliyeci olan- 
Hallâc-ı Mansûr’un sözlerinden alıntılar yapılması bu itikadî sapıklığın Ahi Evren ve hocası Kirmânî 
ve de ahiler tarafından kabul gördüğünü göstermektedir.” 

Bizim bu çıkarımlarımız Bayram’ın çıkarımının mantık dışı olduğunu göstermeye sanırız yeter.  
Bayram, Şeyh Ali el-Harîrî’nin livata fiili işlemekle meşhur olduğuna dair bir kaynak vermiyor. 

Acaba hangi tarihi kaynak veya kaynaklar Ali el-Harîrî’nin livatacılık yaptığını, üstelik bu yönüyle 
tanındığını zikrediyor? Şeyh Ali el-Harîrî de kimi tarihi şahsiyetlerin başına geldiği gibi tarih kay-
naklarımızdaki tartışmalı isimlerden biri midir? Kaynaklarımızın kaynakları nelerdir ve kronolojik 
olarak en nihayetinde kime ve neye dayanmaktadırlar? Bunları incelemeden “Livata fiilini işlemesi 
ile tanınan Şam’daki Şeyh Ali Hariri…” demenin bir tarihçiye kesinlikle yakışmayacağını söylemek 
durumundayız.283  
                                                 
283 Genelde tarih ve İslâm tarihi, özelde tasavvuf tarihi alanında asıl alınan çeşitli tarihsel kaynaklar bir şahıs, bir olay vb. 
hakkında bilgi sunarken şahsi gözlem veya rivayetleri, bilgi ve belgeleri kimi zaman kendisi kaynak olacak şekilde sunar, 
kendisi her yerde olamayacağı için gıyabındaki olaylarda, konularda ve özellikle kendinden önceki dönemlerle ilgili bil-
gilerde başkasından, başka kaynaklardan aktarımda bulunur. Bazı kaynaklar konu sınırları itibariyle sadece kendinden 
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Ali el-Harîrî ve oğlu Hasan’ın livata fiilini işledikleri 
Kaynak: İbnü’s-Serrâc, Teşvîku’l-Ervâh 
Özellikle menâkıb-nâme ve benzeri kaynakların her dediğini doğru saymanın veya sadece kendi 

amacına hizmet eden verilerini doğru, hizmet etmeyenlerini uydurma olarak kabul etmek gibi bir 
hatanın bir tarihçiyi nerelere götüreceğinin örneklerinden biri de Bayram’ın şu anda üzerinde durdu-
ğumuz “Ali el-Harîrî’yi, Şems-i Tebrîzî’yi ve Mevlevî çevreleri livatacı veya livataya rıza gösteren-
ler” olarak sunmasında görmekteyiz. 

Ali el-Harîrî’nin livatacılıkla meşhur olduğuna dair Bayram’ın dayandığı kaynaklardan biri, dili-
mize kazandırıp, içerdiği her bilgiyi doğru kabul ettiği menâkıb-nâme olan Menâkıb-ı Şeyh Evha-
düddîn-i Kirmânî’dir. Bir dipnotunda bir başka kaynağa varak numarası vermeksizin atıf yaparak 
şöyle demektedir Bayram: “Menakib-i Şeyh Evhadü’d-din-i Kirmanî’de (s. 263-264) anlatılanlar Ali Harirî’nin 
ve çevresindekilerin bu livata fi’lni ne kadar ileri düzeyde uyguladıklarını ve yaygın hale getirdiklerini göstermektedir. 
"Teşviku’l-ervah" adlı eserin sahibi Kahta Kadısı İbnü’s-Serrac da Şeyh Ali Harirî ve oglu Salih Hasan’nın livata 
fi’lini işlediklerini anlatmaktadır.”284 

Önce ilk kaynakta konuyla ilgili olarak sunulan bilgiyi Bayram’ın çevirisiyle ve onun atıfta bu-
lunduğu sayfaların görselleriyle arz edelim. 

“Hz. Şeyh (R.A) bir seferinde Mısır’a vardı. Şeyh Ali-i Hariri’nin orada olduğu söylendi. Tesadü-
fen o gün hamama gitmişti. Daima yirmi, otuz kadar ay yüzlü delikanlıyı da beraberinde hamama 
götürmek adetiydi. Ne kendisi peştamal bağlardı, ne o delikanlılar. Kendisi uyur, onlar da onu masaj 
                                                 
önceki kaynaklardan bilgiler derleyerek, aktararak oluşturulmuştur. Bu yüzden özellikle genel tarih kitaplarımızın çoğu 
ya kaynak ismi vererek ya da vermeden önceki kaynaklardaki bilgileri tekrar eder ve çoğu kez bilimsel diyebileceğimiz 
bir kritik yapmazlar. Ne yazık ki, kimi kaynaklarımız ise yazılış amacı gereği taraflı ve tek yanlı bilgileri aktarmayı tercih 
eder. Bu yüzden farklı kaynaklarımızda bir konu hakkında birbiriyle çelişen bilgilerle karşılaşırız. Çoğu kez nakilci ka-
rakter arzettikleri için kaynaklarımızın ekseriyeti sorumluluğu kendisinden aktardığı kişi veya kaynağa yüklerler. Özel-
likle sûfî isimler arasında Hallâc (ö. 309/922), Ahmed el-Gazâlî (ö. 520/1126), ‘Aynülkudât el-Hemedânî (ö. 525/1131), 
İbnü Berracân (ö. 536/1142), İbnü’l-Fârid (ö. 632/1235), Evhadüddîn el-Kirmânî (ö. 635/1238), İbnü’l-‘Arabî (ö. 
638/1240), İbn Sevdekîn (ö. 646/1248), Muhyiddîn İbn Sürâka (ö. 662/1264), İbn Seb‘în (ö. 669/1270), Fahruddîn el-
‘Irâkî (ö. 688/1289), ‘Afîfüddîn et-Tilimsânî (ö. 690/1291), Sa‘düddîn el-Fergânî (ö. 699/1300), Müeyyidüddîn el-Cendî 
(ö. 711/1312) gibi nice sûfî hakkında birbirinin tam aksi ve ifrat tefrit boyutlarında farklı bilgiler kaynaklarımızda yer 
almıştır. Verdiğimiz bu örnek isimlerin bir kısmı Sadruddîn el-Konevî’nin tasvip ederek sözlerini aktardığı isimlerdir, bir 
kısmı ise Konevî’nin öğrencileridir. Tabi ki, tartışmalı isimler sadece sûfîlerden ibaret değildir, farklı alanlarda öne çıkan 
nice tarihi şahsiyet, nice din âlimi, nice filozof da bundan nasibini almıştır. Şiir söylemiş olan hemen hemen her sûfînin 
şiirinde cemâl sıfatının yaratılmışlardaki âfâkî ve enfüsî tezahürünü, tecellisini farketmeye, farkettirmeye yönelik ifadeler 
bulunmaktadır. Şu halde bu tür ifadelere yer veren Kirmânî, İbnü’l-Fârıd, Bayram’a göre Ahi Evran, gerçekte ise Konevî 
(Tebsıratü’l-Mübtedî eseri bağlamında), Mevlânâ, İbnü’l-‘Arabî, Yunus Emre ve kısacası bütün sûfîleri cemalperest veya 
şâhidbâz, mahlûkatı Allah’ın sanatının tezahürü olarak görmek anlamında sanatperest veya suretperest, bütün âlem ve 
içindekiler Allah’ın varlığına işaret etmekte olduğundan her birini bu hususta çok yönlü birer delil kabul edenleri de 
delilperest diye nitelememiz gerekir. Manevi haller esnasında veya manevi sarhoşlukla kendi varlıklarının bile farkında 
olamayacakları bir bakış açısı içerisinde ister vücûd ister şühûd anlamında vahdet sözlerini imalı veya açıktan söyleyen 
sûfîleri, aklı başında ve bilinçli olarak vahdet halini pratik veya teorik yönleriyle anlatan sûfîleri, ilâhî isim ve sıfatların 
varlıklardaki tecellilerini, bazı ayet ve hadislerin işaret ettiği üzere suretsel tecellilerin olabileceğini fakat bu suretlerin 
Allah olmadığını, o surete Allah’ın hululü veya onunla ittihadının söz konusu olamayacağını anlatanları hulûl ve ittihâd 
iddiasında bulunmakla suçlamak, tarihi rivayetleri sahih veya uydurma olduğuna bakmaksızın toplamak, erişebildiği bir-
kaç sûfî kaynağını tek yanlı okumak, teberrüken sûfî hırkası giymek dışında tasavvuf alanında tecrübesi olmayan çoğu 
İslam tarihçisinin ortak davranışlarından biridir. Bu tarihçiler arasında İbnü’l-Cevzî, onun takipçisi diyebileceğimiz İbn 
Teymiyye’nin öğrencisi veya takipçisi olan Şemsüddîn ez-Zehebî, İbn Şâkir el-Kütübî, İbn Kesîr, Bedruddîn el-‘Aynî, 
İbn Hacer, Sehâvî gibileri yukarıda ismi geçen sûfîler hakkında benzer tutum içinde hareket eder, benzer ifadelerle hatta 
birbirinin tekrarı niteliğindeki ifadelerle karşımıza çıkarlar. Bu yüzden şu andaki konumuz itibariyle 6.-8./12.-14. asır 
sûfîlerine ilişkin bilgileri araştırırken eserleri meşhur olmuş bu tarihçiler kadar, diğer tarihçilerin, bahsettiğimiz taassup 
ve önyargıdan uzak diyebileceğimiz veya sûfîlere karşı daha adil yaklaşmaya çalışan ya da tamamen sûfîler lehinde ta-
rafgirlik yapan tarihçilerin, kısacası ifrat ve tefrit sınırlarında dolaşanların da, mümkün olduğunca tarafsız davrananların 
da eserlerine müracaat etmek gerekir. Aleyhte veya lehte sadece tek taraflı kaynaklardan beslenmek bir tarihçinin düşe-
bileceği büyük hataların başında gelir. 
284 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 187 (Dipnot). 
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yaparlardı. Kimisi bacaklarını, kimisi sırtını ve kimisi göğsünü ve göbeğini ovuşturur, kimisi de elle-
riyle ….’i (…. Noktalı yerlerde terbiyesiz sözler bulunduğu için tercüme edilmedi (Mütercim)) sı-
vazlar ve okşarlardı. Kendisi hiç hareket etmez, yerinden kalkmazdı. Eliyle gençlerin kalçalarını ok-
şar ve “Oh ne güzel kalçanız var. Tam benim …. e uygundur” derdi. Herkes kendi istek ve iradeleriyle 
çocuklarını bu şeyhe getirirlerdi. Çocuğunu getirene “Çocuğun kalçası büyük müdür” diye sorardı. 
“Evet çok büyüktür” dedikleri zaman “Benim …. e layıktır. Tahammül edebilecek mi?” derdi. “Evet” 
diye cevap alınca “O halde getir” derdi. Çocuğu kabul edince çocuk sahipleri övünüp iftihar eder-
lerdi…”285   

   
Menâkıb-ı Evhadüddîn Hâmid b. Ebi’l-Fahr-i Kirmânî, Tahran 1347 hş./1969, s. 263. 

Bayram için bu uydurma haber hiç şüphesiz doğru ve sağlamdır. Hâlbuki Ali el-Harîrî hakkında 
lehte ve aleyhte bilgi veren kaynaklarımızın hiçbiri onun bir zaman Mısır’da bulunduğuna, Mısır’a 
gittiğine dair bir kayıt sunmamaktadır.  

Gerek sözlükteki “övünülecek güzel iş ve hareket”, gerek tasavvuftaki “sûfîlerin hikmetli sözleri 
ve örnek alınacak faziletli davranışları” anlamıyla bakıldığında menkıbe denilemeyecek bu hikâyeyi 
doğru kabul etsek bile, bir kaynakta bu hikâyenin yer alması Harîrî’nin “Livata fiilini işlemesi ile 
tanınan” birisi olduğunu ispat etmek ve “Menakib-i Şeyh Evhadü’d-din-i Kirmanî’de anlatılanlar Ali Ha-
rirî’nin ve çevresindekilerin bu livata fi’lni ne kadar ileri düzeyde uyguladıklarını ve yaygın hale getirdiklerini göster-
mektedir.” cümlesini kurmak için yeterli değildir. 

Bayram’ın hiç değinmediği ve Harîrî’yi menkıbeler sahibi bir şeyh, bir sûfî olarak tanındığını an-
latan kaynaklar da vardır. Örneğin İbn Teymiyye, Şemsüddîn el-İsfahânî, İbn Kâdî Şühbe, Şemsüddîn 
el-Mizzî gibi devrinin önde gelen âlimlerine öğrenci olmuş, kadılık, dîvân-ı inşâda sır kâtipliği yap-
mış, fakîh, muhaddis, edîb olması yanında tarihçiliğiyle dikkat çekmiş, özellikle Mesâlikü’l-Ebsâr 
adlı âbidevî eseriyle tanınmış olan İbn Fadlullah Şihâbüddîn Ahmed b. Yahyâ el-‘Ömerî (700-
749/1300-1349) onu edebi bir dille överek tanıtır286 ve Ebû Şâme el-Makdisî’nin aleyhteki sözlerini 
nakledip şöyle der: “Bu, Ebû Şâme’nin Harîrî hakkındaki sözüdür/görüşüdür ve onun hakkındaki iki 
sözden/görüşten biridir. Diğer söze/görüşe göre o, haller ve kerametler sahibi velilerdendir, şimdi 
zikredeceğim bazı halleri bana anlatılmıştır…  

Rahmetli amcam Şerefüddîn bana şöyle anlattı:  
‘Küçük bir sabi/çocuk iken Hûrân beldelerine yolculuk yaptım. Züra‘’dayken hamama girdim, 

bir de baktım Şeyh Harîrî! Yanımdakilerden biri ‘Şeyhin elini öp’ dedi. Kalkıp yanına gittim, elini 
öptüm. Havuzun kenarına oturmuş, ashabına/müridlerine su döküyordu. Orada bulunanlardan/asha-
bından biri ‘Efendim, bu İbn Fadlullah’tır.” dedi. Bunun üzerine ‘Ne güzel vallahi, iyi bir adamın 
oğlu! Otur!’ dedi. Oturdum. Ashabından bir şahsa emretti, beni yıkadı. Yıkanmam bitene dek Şeyh 
bana eliyle su döküyordu. Sonra kendi yanından/kendine özel güzel kokuyla buhurlanmış havlular 
getirdi ki, ondan daha güzel kokulusunu görmedim! Sonra sanki tam benim için hazırlanmış/biçilmiş 
bir kumaş getirdi ve bana giydirdi. Sonra şöyle dedi: ‘Ey mutlu/mesut, ey uzun ömürlü, ey uzun 

                                                 
285 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 310. 
286 İbn Fadlullah el-‘Ömerî, Şihâbüddîn Ahmed b. Yahya, Mesâlikü’l-Ebsâr fî Memâliki’l-Emsâr, Dâru’l-Kütübi’l-‘İl-
miyye, Beyrut 2010, c. 8, s. 148-149. 
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elbiseli/kaftanlı!’ Ben her ne zaman Allah’ın bana verdiği nimetleri yâdetsem bilirim ki, onlar şeyhin 
bana müjdeleriydi.’”287 

  
İbn Fadlullah, Mesâlikü’l-Ebsâr fî Memâliki’l-Emsâr, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3421, vr. 110a. 

Konevî ile mektuplaşan sûfî şair Necmüddîn Muhammed b. Sivâr b. İsrâîl el-Harîrî el-Büsrî (603-
677/1206-1278) Ali el-Harîrî’nin mürididir. Öncesinde Şihâbüddîn Ömer es-Sühreverdî’den tarikat 
hırkası giyen İbn Sivâr 618/1222 tarihinden (15 yaşından) itibaren Harîrî’nin sohbetine/hizmetine 
girmiş288 ve onun ölümüne dek (27 yıl boyunca) ayrılmamıştır.289 Zevcesi Fâtıma bint İbrahim ez-
Za‘bî (ö. 688/1289) aynı tarikata bağlıdır.290 İbn Sivâr, Şerefüddîn Abdülmü’min b. Halef ed-
Dimyâtî’nin (ö. 705/1306), Kutbüddîn Musa el-Yûnînî’nin (ö. 726/1326) ve ‘Alemüddîn Kasım el-
Birzâlî’nin (ö. 739/1339) hocaları arasında yer alır.291 Şiirlerinde İbnü’l-Fârıd’ı andırdığı veya onun 
meşrebinde ifadeler yer aldığı için kimileri onu tenkit etse de ahlâkî yönüyle eleştirilmemiştir. İbn 
Sivâr’ın şeyhinin ölümüne dek 30 yıla yakın yanından ayrılmadığı bilindiğine göre, livata gibi dinen 
ve ahlâken yerilen bir fiili işlemekle meşhur olan birisini şeyh edinip ondan tasavvuf eğitimi alması, 
şiirlerinde onu övmesi292 uzak bir ihtimal olurdu. 

“"Teşviku’l-ervah" adlı eserin sahibi Kahta Kadısı İbnü’s-Serrac da Şeyh Ali Harirî ve oğlu Salih Hasan’nın livata 
fi’lini işlediklerini anlatmaktadır.” cümlesi ise fütursuzca ortaya atılan bir iftiradır. Bayram Teşvîku’l-
Ervâh’ın ilgili sayfasını/sayfalarını belirtmemektedir. İbnü’s-Serrâc’ın Teşvîku’l-Ervâh’ında (ve 
Tüffâhu’l-Ervâh’ında) böyle bir ifade yoktur. Birkaç kez gözden geçirdiğimiz 323 varaklık eserde 
Şeyh Ali el-Harîrî’nin oğlu Şeyh Hasan’dan (ö. 697/1298) söz edilen yerleri de tespit ettik.  

 
İbnü’s-Serrâc, Muhammed b. Ali ed-Dımaşkî, Teşvîku’l-Ervâh, Sül./Amcazade Ktp., nr. 272, vr. 116a. 

   
İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, Berlin Ktp., nr. Wetzstein II 396, vr. 110b. 

  
İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, Berlin Ktp., nr. Wetzstein II 396, vr. 111a. 

                                                 
287 İbn Fadlullah, Mesâlikü’l-Ebsâr fî Memâliki’l-Emsâr, c. 8, s. 149-150. 
288 el-Yûnînî, Kutbüddîn Musa, Zeylü Mir’âti’z-Zemân, c. 3, Haydarabad 1380/1960, s. 405; el-‘Aynî, Bedruddîn Mah-

mud b. Ahmed, ‘İkdü’l-Cümân fî Târîhi Ehli’z-Zemân, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 1543, vr. 228a.  
289 el-Birzâlî, ‘Alemüddîn Kasım, el-Muktefî ‘alâ Kitâbi’r-Ravdateyn, el-Mektebetü’l-‘Asriyye, Beyrut 1427/2006, cüz 

1, kısım 1, s. 427. 
290 el-‘Aynî, Bedrüddîn Mahmûd, ‘İkdü’l-Cümân fî Târîhi Ehli’z-Zemân (‘Asru Selâtîni’l-Memâlîk), Dâru’l-Kütüb ve’l-

Vesâiki’l-Kavmiyye, Kahire 1431/2010, c. 2, s. 391. 
291 ed-Dımaşkî, Necmüddîn b. Sivâr, Dîvân, tahkik: Muhammed Edîb el-Câdir, Mecma‘u’l-Lüğati’l-‘Arabiyye bi-Dı-

maşk, Dımaşk 1430/2009, s. 12-13 (Muhakkikin takdiminden). 
292 Dımaşkî, Dîvân, s. 59-81 (Şeyhi Harirî’yi öven üç kaside). 
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Ayrıca Harîrî’nin oğlunun adı Bayram’ın sandığı gibi “Salih Hasan” değil sadece “Hasan”dır; 
“eş-şeyhu’s-sâlih” tamlamasındaki “salih” kelimesini Bayram isim sanmıştır. Hâlbuki İbnü’s-Serrâc 
şahıs ismi olarak “Sâlih” kelimesini yazarken Arapça kurallarına uygun olarak başına belirlilik takısı 
eklememekte, belirtili sıfat tamlamasının bir parçası olarak kullandığında belirlilik takısını eklemek-
tedir ve “eş-şeyhu’s-sâlih” tamlamasını başka kişiler hakkında da kullanmaktadır.  

 
İbnü’s-Serrâc, Teşvîku’l-Ervâh, Sül./Amcazade Ktp., nr. 272, vr. 23b 

    
İbnü’s-Serrâc, Teşvîku’l-Ervâh, Sül./Amcazade Ktp., nr. 272, vr. 26a (Sağda) ve 138b. 

       
İbnü’s-Serrâc, Teşvîku’l-Ervâh, Sül./Amcazade Ktp., nr. 272, vr. 149b (Sağda) ve 223a. 

   
İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, Berlin Ktp., nr. Wetzstein II 396, vr. 35b (Sağda) ve 37b. 

    
İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, Berlin Ktp., nr. Wetzstein II 396, vr. 39a (Sağda) ve 39b. 

   
İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, Berlin Ktp., nr. Wetzstein II 396, vr. 40a (Sağda) ve 46a. 

    
İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, Berlin Ktp., nr. Wetzstein II 396, vr. 52a (Sağda) ve 68b. 

Harîrî aleyhinde bilgiler sunanları da dâhil olmak üzere kaynaklar, oğlu Şeyh Bedruddîn Hasan’ı 
(ö. 697/1298) övmüşler ve bazıları onu “sâlih zâhid şeyh” olarak nitelemişlerdir.293 

Harîrî’yi aleyhindeki bilgilerle anlatan kaynaklarımızın farklı konularda onu itham ederlerken 
açıkça “livata” kelimesi veya bu kelimenin kökünden yahut başka bir kelimeden türetilmiş fiil, isim, 
sıfat vs. kullanıp onun “livata fiilini işlemek”le tanındığına dair bir ifadelerini göremedik. Bazı kay-
naklarda -ki bunların çoğu tek kaynaktan nakilde bulunurlar- mübâhî olmakla suçlanmaktadır.  

Daha önce Bayram’ın mübâhî veya ibâheci kelimesini “Her kötülüğü mübah sayan” diye açıkla-
dığını ve bunu kulağımızda tutmamız gerektiğini söylemiştik. Bayram’ın bu açıklaması doğru ise Ali 
el-Harîrî hakkında “mübâhî” nitelemesini kullanarak suçlamada bulunan kaynaklarımız onun livata-
cılık yaptığını ve bu fiili işlemekle meşhur olduğunu kastetmiyorlar demektir. Bayram’ın açıklaması 
doğru değil ve Ali el-Harîrî hakkında “mübâhî” nitelemesinde bulunan kaynaklar bu kelimeyle liva-
tacı anlamını kastetmişlerse Bayram’ın işi daha da zor demektir. Zira Bayram’ın Ahi Evran’ın şeyhi 
ve kayınpederi ilan ettiği Evhadüddîn el-Kirmânî bazı rubailerinde şöyle demektedir: 

                                                 
293 Safedî, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, c. 12, Beyrut 1405/1985, s. 162, A‘yânü’l-‘Asr, c. 2, s. 209; İbn Kesîr, ‘İmâdüddîn İsmail 

b. Ömer ed-Dımaşkî, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Vezâretü’l-Evkâf, Katar 1436/2015, c. 17, s. 705; İbn Habîb, Bedruddîn 
Hasan b. Ömer el-Halebî, Tezkiratü’n-Nebîh fî Eyyami’l-Mansûr ve Benîh, Dâru’l-Kütüb, Kahire 1976, c. 1, s. 207, 
Dürratü’l-Eslâk fî Devleti’l-Etrâk, Sül./Turhan Valide Sultan Ktp., nr. 233, vr. 69b; İbn Tağriberdî, Cemâlüddîn Yusuf, 
en-Nücûmü’z-Zâhira, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1413/1992, c. 8, s. 92, el-Menhelü’s-Sâfî, Dâru’l-Kütüb ve’l-
Vesâikı’l-Kavmiyye, c. 5, Kahire 1409/1988, s. 104; es-Sukâ‘î, Fadlullah b. Ebi’l-Fahr, Tâliyü Kitâbi Vefeyâti’l-A‘yân, 
el-Ma‘hedü’l-Firansî bi-Dımaşk, Dımaşk 1974, s. 65. 



228 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

228 
 

Beni ibahatla suçlayan zümre aslında kendisiyle alay etmiş olur. 
Marûf, Cüneyd ve Şiblî dirilip de baksalar, vallahi beğenirler ibahatimi.294  

 
Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 304. 

Bu yolda kurtuluş peşinde olanlar nasıl meyin yâri ve sürahinin çifti olabilirler? 
Halvet ile uzlet ibahat olarak görülürse, bütün peygamberler mübahi olurlar.295 

 
Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 177. 

Sevdanı yurt tutuğumdan beri bende gönül ateşinden ileri gelen bir yangın var. 
Şehirde herkes mübahi biliyor beni. Ben iyi şöhreti aşktan elde ettim.296 

 
Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 219. 

Aşkta ibahatin alıcısı biziz. Senin yolunda, rahat meydanında olan biziz. 
Aşktan mest olmak ibahat ise, ibahat ehlinin ayağının toprağı biziz.297 

 
Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 219. 

Kirmânî’nin Fatıma adlı kızının annesi olan huysuz hanımı, Kirmânî’nin ziyaretine büyüklerin 
geldiğini öğrenince yüksek sesle konuşmaya başlar -Bayram’ın çevirisiyle- “Şu sapık, sahtekâr ve 
mubahçıların hepsini öldürmek ya da yakmak gerek” gibi sözleri duyulabilecek biçimde söylerdi.298  

 
Menâkıb-ı Evhadüddîn Hâmid b. Ebi’l-Fahr-i Kirmânî, Tahran 1347 hş./1969, s. 69. 

 

Menâkıb-nâme yazarının bu rivayetini ve Kirmânî’nin huysuz hanımının bu sözlerini doğru kabul 
edersek Kirmânî’nin huzuruna gelen büyüklerin mübâhî olduklarını, onları huzuruna kabul eden 
Kirmânî’nin de bir mübâhî olduğunu veya mübâhîlere göz yumduğunu söylemek durumunda kalırız. 

Şu halde Kirmânî ve onun huzuruna gelen büyükleri livatacı anlamındaki mübâhîler mi kabul et-
meliyiz? Bu soruya evet dersek Kirmânî’nin ve Bayram tarafından onun müridi, halifesi ve damadı 
ilan edilen Ahi Evran’ın aynı yolun yolcusu olmaları hasebiyle ahlâken çöküntü içerisinde olduklarını 
kabul etmeliyiz. Bu soruya hayır dersek Ali el-Harîrî hakkında tarih kitaplarında zikredilen mübâhîlik 
nitelemesinin livatacılıktan farklı bir anlamda kullanıldığını ve Menâkıb-ı Evhadüddîn-i Kirmânî’de 
anlatılan hamam hikâyesinin de bir iftira ve uydurma olduğunu kabul etmemiz gerekir. 

*** 
 

                                                 
294 Kirmânî, Rubaîler, s. 221. 
295 Kirmânî, Rubaîler, s. 225. 
296 Kirmânî, Rubaîler, s. 373. 
297 Kirmânî, Rubaîler, s. 372. 
298 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 182. 
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Şems ve Mevlânâ’nın Ali el-Harîrî, Cemâlüddîn es-Sâvî ve Şam’la ilgisi  
Harîrî ile Şems-i Tebrîzî’yi ve Mevlânâ’yı aynı yolun yolcusu göstermeye çalışan Bayram, hiçbir 

delile dayanmaksızın sadece kendi tahminlerini şüphesiz gerçekler olarak sunmaktadır:  
“Şems’in Konya’dan ayrılınca Şam’a gitmesi çok anlamlıdır. Hiç şüphesiz o Şam’da ünlü Hulûliy-

yeci Kalenderi Şeyhi Cemalü’d-din-i Savi’nin (632/1234) talebeleri ile ilişki içindeydi. Şems’in ölü-
münden sonra Mevlânâ’nın Şam’a iki defa seyahate çıkması (Veled-nâme, s. 57-63) da gene bu çevre-
lerle ilişkiyi sürdürme maksadına yönelik olmalıdır. Mevlânâ bu Şam seyahatları esnasında Hulûl 
Felsefesi’nin en tanınmış temsilcisi, Şeyh Cemalü’d-din-i Savî’nin talebesi Şeyh Ali Harirî 
(680/1281) ile tanışmış olmalıdır.”299  

“Şems’in öldürülmesinden sonra Mevlânâ Şam’a gitmiş ve orada Şems-i Tebrizî’nin hocası ve 
şeyhi olan Kalenderî şeyhi Cemalü’d-din-i Savî’nin talebelerinin bulunduğu çevre ile temas kurmuş 
ve devrin tanınmış kalenderî şeyhi Ali-yi Harirî ve yakınları ile görüşmüş olmalıdır.”300 

Bizim “hiçbir delile dayanmaksızın” sunulduğunu belirtmemize karşın, metinde Veled-nâme’ye 
bir atfın yapılmış olması okurları yanıltabilir. Bu atıf sadece Mevlânâ’nın Şems-i Tebrîzî’yi aramak 
için Dımaşk’a gittiğini göstermeye yönelik bir atıftır.  

Kalenderiyye’nin Cevlakıyye kolunun kurucusu Cemâlüddîn Muhammed es-Sâvî/es-Sâvecî’nin 
eleştirilen birçok uygulamalarından, düşüncelerinden bahsedilse de, hulûl düşüncesine sahip oldu-
ğuna dair bir bilgi tespit edemedik.  

Bayram -Eflâkî’ye dayanarak- Şems’in Konya’ya 642/1244 tarihinde geldiğini, öldürülmesi-
nin/ikinci kayboluşunun 645/1247 yılında olduğunu301 kabul etmekte ve fakat Ali el-Harîrî’nin ölüm 
tarihini 680/1281 olarak göstermektedir. Hâlbuki 646 h. tarihini zikreden İbnü’l-Fuvatî302 hariç bütün 
kaynaklarımız Ali el-Harîrî’nin ölüm tarihini 645/1248 olarak kaydeder.303 Zehebî ve ondan nakille 
                                                 
299 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 187. 
300 Bayram, Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 59. 
301 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 56, 156, 157, 163, 175, 184, 195. 
302 İbnü’l-Fuvatî, Kemâlüddîn Abdürrezzak b. Ahmed eş-Şeybânî, el-Havâdisü’l-Câmi‘a ve’t-Tecârübi’n-Nâfi‘a, Dâru’l-

Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1424/2003, s. 184. 
303 Ebû Şâme el-Makdisî, Şihâbüddîn Abdurrahman, ez-Zeyl ‘ale’r-Ravdateyn, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1974, s. 180; en-Nü-

veyrî, Şihâbüddîn Ahmed b. Abdülvehhab, Nihâyetü’l-Ereb fî Fünûni’l-Edeb, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 
1424/2004, c. 29, s. 212; ed-Devâdârî, Seyfüddîn Ebû Bekr b. Abdullah b. Aybek, Kenzü’d-Dürer ve Câmiʿu’l-Ğurer, 
Matba‘atü ‘Îsâ el-Bâbî el-Halebî, Kahire 1391/1972, c. 7, s. 362; el-Birzâlî, Alemüddîn Kasım b. Muhammed, el-Mün-
tehab min Târîhi’l-Birzâlî, Berlin Ktp., nr. Sprenger 61, vr. 421b; ez-Zehebî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed, el-
İşâra ilâ Vefeyâti’l-A‘yân, Dâru İbni’l-Esîr, Beyrut 1411/1991, s. 346-347, el-İ‘lâm bi-Vefeyâti’l-A‘lâm, Müessesetü’l-
Kütübi’s-Sekâfiyye, Beyrut 1413/1993, s. 439, el-‘İber fî Haberi men Ğaber, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 
1405/1985, c. 3, s. 252, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1405/1985, c. 23, s. 224, Târihu’l-İslâm, 
tahkik: Ömer Abdüsselâm Tedmürî, Dâru’l-Kütübi’l-‘Arabî, Beyrut 1419/1998, c. 47, s. 287, Târihu’l-İslâm, tahkik: 
Beşşâr Avvâd Ma‘rûf, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 1424/2003, c. 14, s. 528; İbn Fadlullah el-‘Ömerî, Şihâbüddîn 
Ahmed b. Yahya, Mesâlikü’l-Ebsâr fî Memâliki’l-Emsâr, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2010, c. 8, s. 149; İbnü’l-
Verdî, Zeynüddîn Ömer b. Muzaffer, Tetimmetü’l-Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer, el-Matba‘atü’l-Vehbiyye, Kahire 
1285/1868, c. 2, s. 178; es-Safedî, Salâhuddîn Halîl b. Aybek, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, Beyrut 1428/2007, c. 20, s. 569; el-
Kütübî, Salâhuddîn Muhammed b. Şâkir, Fevâtü’l-Vefeyât, Dâru Sâdir, Beyrut 1973, c. 3, s. 9; el-Yafi‘î, Abdullah b. 
Es‘ad el-Yemenî, Mir’âtü’l-Cinân ve ‘İbratü’l-Yakzân, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1417/1997, c. 4, s. 88; İbn 
Kesîr, ‘İmâdüddîn Ebu’l-Fidâ İsmail b. Ömer ed-Dımaşkî, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Vezâretü’l-Evkâf, Katar 1436/2015, 
c. 15, s. 263; el-Gassânî, el-Melik el-Eşref İsmail b. Abbas, el-‘Ascedü’l-Mesbûk ve’l-Cevheru’l-Mahkûk fî Tabakâti’l-
Hulefâ ve’l-Mülûk, Dâru’l-Beyân, Bağdat 1395/1975, s. 557; İbnü’l-Mülakkın, Sirâcüddîn Ömer b. Ali, Tabakâtü’l-
Evliyâ, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1419/1998, s. 302; İbn Dukmak, Sârimüddîn İbrahim b. Muhammed el-‘Alâî, 
Nüzhetü’l-Enâm fî Târîhi’l-İslâm, el-Mektebetü’l-‘Asriyye, Beyrut 1420/1999, s. 176-177; ed-Delcî, Şihâbüddîn Ah-
med b. Ali, el-Fülâke ve’l-Meflûkûn, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1413/1993, s. 78; el-‘Aynî, Bedruddîn Mahmud 
b. Ahmed, ‘İkdü’l-Cümân fî Târîhi Ehli’z-Zemân (Câmi‘u’t-Tevârîh adıyla kayıtlı), Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 1543, 
vr. 104b, Sül./Carullah Ktp., nr. 1591, vr. 83a; İbn Tağriberdî, Cemâlüddîn Yusuf, en-Nücûmü’z-Zâhira, Dâru’l-Kü-
tübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1413/1992, c. 6, s. 317; el-Mahzûmî, Sirâcüddîn Muhammed b. Abdullah er-Rifâ‘î, Sıhâhu’l-
Ahbâr fî Nesebi’s-Sâdeti’l-Fâtımiyyeti’l-Ahyâr, Matba‘atü Muhammed Efendi, Kahire 1306/1888, s. 85; el-Hicrânî, 
Tayyib b. Abdullah el-Hadramî, Kılâdetü’n-Nahr fî Vefeyâti A‘yâni’d-Dehr, Dâru’l-Minhâc, Cidde 1428/2008, c. 5, s. 
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kimi kaynaklarımız ay ve gün bildirir: 26 Ramazan 645/24 Ocak 1248. Bir diğer ifadeyle Şems’in 
ölüm tarihini 5 Şaban 645/5 Aralık 1247 olarak tespit eden Gölpınarlı’yı304 tasdik eden Bayram’ın305 
Şems’in kaybolduğu günün hemen ertesinde yola çıkılmadığını, Konya ile Şam, daha doğrusu Dı-
maşk arasının (yaklaşık 1000 km) o zamanın şartlarında, kış mevsiminde karayoluyla ne kadar za-
manda katedileceğini306, o sırada 97 yaşında olan Ali el-Harîrî’nin Dımaşk’ta değil Dımaşk’ın güne-
yindeki Havrân’a bağlı Büsr’de bulunduğunu, canından çok sevdiği şeyhini aramak amacıyla Dı-
maşk’a giden Mevlânâ’nın tek düşüncesinin sadece şeyhini bulmak olacağını düşünmediği anlaşılı-
yor. İkinci Şam yolculuğunda ise Harîrî öleli birkaç sene olmuştur. 

Bayram’ın Şems-i Tebrîzî’yi ve Ali el-Harîrî’yi Cemâlüddîn es-Sâvî’nin talebesi ilan etmesi asıl-
sız iddialardır, kaynaklarımızda böyle bir bilgi yoktur. Şems’in tarikat şeyhleri zaten bilinmektedir. 
Ali el-Harîrî’ye gelince, Zehebî ve ondan yararlanan bazı kaynaklar Harîrî’nin şeyhi olarak Arslan b. 
Yakub el-Ca‘berî ed-Dımaşkî et-Türkmânî’nin (ö. 550/1155 veya 560/1164 veya 575/1180) hizme-
tinde yetişen Şeyh Ebû Ali el-Muğarbil (ö. ?) ismini belirtirken, Rifâî kaynakları bu isme intisap 
etmeden önce Rifâî şeyhi Seyyid Yahya b. Ali el-Harîrî el-Busrî (ö. ?) bağlısı olduğunu belirtmekte-
dir. Hiçbir kaynağımız Harîrî’nin şeyhleri arasında Sâvî’nin adını anmamaktadır. 

*** 
 

  

                                                 
201; en-Nu‘aymî, Abdülkâdir b. Muhammed, ed-Dâris fî târîhi’l-Medâris, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 
1410/1990, c. 2, s. 154; el-Veterî, Ahmed b. Muhammed el-Mevsılî, Ravdatü’n-Nâzırîn ve Hulâsatü Menâkıbi’s-
Sâlihîn, el-Matba‘atü’l-Hayriyye, Kahire 1306/1888, s. 106; el-Münâvî, Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf, el-
Kevâkibü’d-Dürriyye fî Terâcimi’s-Sâdeti’s-Sûfiyye, Dâru Sâdir, Beyrut 1999, c. 2, s. 403, 461; İbnü’l-‘İmâd, 
Şihâbüddîn Abdülhay b. Ahmed, Şezerâtü’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb,  Dâru İbni Kesîr, Beyrut 1414/1993, c. 7, s. 
400; Harîrîzâde, Kemâlüddîn Muhammed, Tibyânü Vesâili’l-Hakâik fî Beyâni Selâsili’t-Tarâik, Sül./İbrahim Efendi 
Ktp., nr. 430 (c. 1), vr. 290b; es-Sayyâdî, Ebü’l-Hüdâ Muhammed er-Rifâ‘î, er-Ravdu’l-Bessâm fî Eşhüri’l-Butûni’l-
Kuraşiyye bi’ş-Şâm, Matba‘atü’l-Ehrâm, İskenderiye 1892, s. 97, Kılâdetü’l-Cevâhir, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 
1420/1999, s. 369; en-Nebhânî, Yusuf b. İsmail, Câmi‘u Kerâmâti’l-Evliyâ, el-Mektebetü’s-Sekâfiyye, Beyrut 
1411/1991, c.2, s. 341.  

304 Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ Celâleddin, s. 86. 
305 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 184. 
306 Sultan Veled’in İbtidâ-nâme/Veled-nâme’de belirttiğine göre Şems’in ilk ayrılışının ardından Dımaşk’ta bulunup Sul-

tan Veled yaya, Şems atlı olarak Konya’ya geri dönüşleri “Bir aydan fazla bir müddet yayan-yapıldak yürüdü; kimi 
inişte, kimi yokuşta, durmaksızın yol aldı” (Sultan Veled, İbtidâ-Nâme, Terc. Abdülbâki Gölpınarlı, Güven Matbaası, 
Ankara 1976, s. 59; Velednâme, Tashih: Celâleddîn Hümâyî, Neşr-i Hümâ, Tahran 1376 hş./1997, s. 40 ) ifadesinden 
anlaşılacağı üzere bir aydan fazla bir sürede gerçekleşmiştir. Günde ortalama 30-40 km katedilse Konya’dan Dımaşk’a 
bir aydan önce varmak zor görünüyor. 
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Vâsıtî nisbesiyle anılan üç farklı kişi aynı kişi  
Kaynak: Menâkıb-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, Sirâcüddîn el-Urmevî, Letâifü’l-Hikme 
Bayram’ın Vâsıtî nisbesiyle anılan üç farklı kişiyi ve Cemâlüddîn el-Vâsıtî diye anılan iki farklı 

kişiyi aynı kişi olarak sunmak gibi bir mahareti de vardır. Şöyle der Bayram:  
“Malatya’da ilmî bir çevreye sahip olanlardan biri de Cemalü’d-din el-Vâsıtî’dir. Bu zat tıp, he-

yet, hendese alanında meşhur idi. Konya’da uzun yıllar kadılık yapmış olan Kadı Siracü’d-din Mah-
mud el-Urmevî bir müddet Malatya’da Cemalü’d-din el-Vâsıtî’den ders almıştır (Menakıb-i Şeyh Ev-
hadü’d-din-i Kirmânî, nşr. B. Fürüzanfer, Tahran 1969, s. 91-95). Evhadü’d-din-i Kirmânî’nin müridleri ara-
sında büyük bir üne sahipti. Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din de bir eserinde ondan bahsetmektedir 
(Letaifü’l-hikme, Neşr. G. Yusifî, Tehran 1351, s. 175).”307 (Son cümlede bahsedilen Vâsıtî’ye Letâifü’l-Hikme 
başlığı altında değinilecektir.)  

“Konevî bir başka notta 630 (1233) yılında Medine’nin hareminde Şeyh Cemalü’d-din el-
Vâsıtî’den hadis okuduğunu kaydetmiştir (Yusufağa Ktp. Nr. 7850, yp. 345b). Bu Cemalü’d-din el-Vâsıtî, 
Malatya’ya yerleşmiş, Anadolu’da tanınmış bir ilim adamıdır. Sadru’d-din-i Konevî’nin baba dostu-
dur. Sadru’d-din Konevî’nin önemli hocalarındandır. Uzun süre Konya’da kadılık yapmış olan Kadı 
Siracü’d-din-i Urmevi (682/1283) de Malatya’da bir süre Cemalü’d-din el-Vâsıtî’ye talebe olmuştur 
(Menakıb-ı Şeyh Evhadü’d-din, s. 91-94).”308  

“Kadı Siracü’d-din Malatya’da kadı iken tıp, felsefe, hey’et, matematik ve geometri gibi birçok 
ilim dallarında üstün bir şöhrete sahip olan Cemalü’d-din el-Vasıtî’nin hizmetinde bulunmuştur. Bu 
Cemalü’d-din el-Vasıtî önceleri Evhadü’d-din’e şiddetle muhalif imiş. Kadı Siracü’d-din onu Ev-
hadü’d-din ile görüştürmüş ve Evhadü’d-din hakkındaki kanaatinin değişmesine ve ona bağlanma-
sına vesile olmuştur. Şeyh Evhadü’d-din, Hac Emiri olarak Hacca gittiği 630 (1233) yılı hac mevsi-
minde Cemalü’d-din el-Vasıtî bu Hac yolculuğunda Kirmanî’nin yanında bulunmuştur. Sadru’d-din-
i Konevî, bu yolculuk esnasında Cemalü’d-din el-Vasıtî’den bazı Hadise dair eserler okuduğunu 
defterlerinden birine not etmiştir (Konya Yusufağa Ktp. nr. 7850, yp. 345b).”309  

 
Konya Yusufağa Ktp., nr. 8750 [7850?], vr. 345b (Konevî’nin notu) 

Bayram’ın Sadru’d-din-i Konevî adlı eserinden (s. 47, Levha I) alınmıştır. 
 

Konevî’nin bahsi geçen notuna baktığımızda Bayram’ın belirttiği üzere onun Medine’de 
Cemâlüddîn el-Vâsıtî’den hadis okumuş veya hadise dair eserler okumuş olduğunu görüyoruz.  

Bayram’ın belirtmediği şu bilginin de bu notta yer aldığını fark ediyoruz: Konevî Medine’de 
Cemâlüddîn el-Vâsıtî’den İbnü ‘Arafe’nin (hadis) cüz’ünü (Cüz’ü İbni ‘Arafe) okumuştur. İbnü 
‘Arafe kimdir, onun hadis cüz’ünü kimler rivayet etmiştir, bu râvîler veya râvî silsilesi içerisinde 
Vâsıtî’ye ulaşan bir kanal var mıdır ve en önemlisi Konevî’nin Medine’de bulunduğu yıllarda bu 
hadis cüz’ünü okutan ve mıuhtemelen hadisçilik yönü ağır basan Cemâlüddîn el-Vâsıtî diye anılan 
birisi var mıdır? İşte bu soruların sadece bir veya birkaçını cevaplamak amacıyla yaptığımız kısa bir 
araştırma Cemâlüddîn el-Vâsıtî’nin kim olduğunu gösterecektir. 

Daha önce İbnü’l-‘Adîm’den bir alıntı yapmıştık. O alıntıda önemli bir ipucu bulunmaktadır. 

                                                 
307 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 38. 
308 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 58. 
309 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 104. 
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“el-Burhân diye tanınan İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Mağribî. Şeyhimiz Ömer İbn Taber-
zed’den (ö. 607/1210) hadis dinledi ve rivayet etti. Beyt-i Makdis’te şeyhimiz Hasan b. Ahmed el-
İvakî’den bizimle birlikte hadis dinledi. Medine’de Cemâlüddîn Abdülmün‘im el-Vâsıtî’den 
(624/1227’de sağ) hadis dinledi. 623 (1226) yılında bizimle beraber hac yaptı…” 310  

 
İbnü’l-‘Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 5853, vr. 120b. 

Burada Konevî’nin notunda belirtilen bazı bilgileri buluyoruz: Konevî’nin Medine’de hadis oku-
duğu dönemde orada hadis okutan, lakabı Cemâlüddîn, nisbesi Vâsıtî olan bir kişi. Üstelik bu 
Cemâlüddîn el-Vâsıtî’nin adının Abdülmün‘im olduğu kaydedilmiştir. 

Medine tarihi hakkında kapsamlı bir eser yazan Şemsüddîn es-Sehâvî (ö. 902/1497) her ne kadar 
lakabını belirtmese de Abdülmün‘im b. Yusuf b. Ömer el-Vâsıtî olarak kaydettiği bir Şafii fakihinin 
624/1227 tarihinde sağ olduğu ve Medine’de ders verdiğini, Abdülmün‘im b. Abdülvehhâb b. 
Küleyb’den hadis rivayet ettiğini, tarihçi (Kemâlüddîn) İbnü’l-‘Adîm’in oğlu Mecdüddîn (Abdur-
rahmân b. Ömer)’in (614-677/1217-1278) Mu‘cem’inde ondan (Abdülmün‘im el-Vâsıtî’den) riva-
yette bulunduğunu belirtmektedir. 

  
es-Sehâvî, Şemsüddîn Muhammed, et-Tuhfetü-‘l-Latîfe fî Târihi’l-Medîne, Kahire 1400/1980, c. 3, s. 96. 

Abdülmün‘im b. Yusuf el-Vâsıtî’nin Abdülmün‘im b. Abdülvehhâb’dan hadis rivayet ediyor ol-
ması, diğer hadis âlimlerinden hadis rivayet ediyor olmakla beraber ağırlıklı olarak o zattan hadis 
aldığı ve özellikle bir veya birkaç eseri o zattan rivayet etmekle tanındığı anlamındadır, yoksa sadece 
ondan hadis rivayet ediyor değildir. Abdülmün‘im b. Abdülvehhâb’ın kim olduğunu sorguladığı-
mızda mesela Zehebî’nin bir eserinde şu bilgilerle karşılaşıyoruz: 

“Ebu’l-Ferec Abdülmün‘im b. Abdülvahhâb b. Sa‘d b. Sadaka b. Hadır b. Küleyb el-Harrânî 
el-Bağdâdî el-Âcurrî (500-596/1106-1200)… İbnü’n-Neccâr diyor: …Doksan küsur yaşında olduğu 
halde İbn ‘Arafe’nin (hadis) cüz’ünü (Cüz’ü İbni ‘Arafe) kendi eliyle güzel bir hatla yazdı ve onu 
sözlü olarak rivayet etti. Büyük servet sahibi ünlü bir tüccardı, sonra mali açıdan çok zayıf duruma 
düştü, yardıma muhtaç hale geldi, İbn ‘Arafe’nin (hadis) cüz’ünü (Cüz’ü İbni ‘Arafe) sadece bir 
dinara sözlü rivayet eder oldu.”311 

  
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1405/1985, c. 21, s. 260. 

    
Zehebî, Târîhu’l-İslâm, tahkik: Tedmürî, c. 42, s. 256. 

                                                 
310 İbnü’l-‘Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, c. 4, s. 1820-21. 
311 Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, c. 21, s. 260. 
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Zehebî’nin İbnü’n-Neccâr’ın eserinden özetleyerek sunduğu bu bilgilerin detaylarını bizzat Ab-
dülmün‘im b. Abdülvahhâb’dan hadis dinlemiş olan İbnü’n-Neccâr Muhammed b. Mahmud el-Bağ-
dâdî’den (ö. 643/1245) öğreniyoruz.  

Bizi ilgilendiren cümleleri şöyledir:  
“… Doksan yedi yaşında olduğu halde Hasan b. ‘Arafe’nin hadislerini kendi eliyle eli hiç titre-

meden güzel bir hatla yazdı ve onu birçok insanın katıldığı genel bir hadis meclisinde sözlü olarak 
rivayet etti. O gün hadis meclisinin sonuna ben de katıldım ve bir kısmını onun ağzından dinledim… 
Sonra fakirleşti… İbn ‘Arafe’nin hadislerini (Cüz’ü İbni ‘Arafe) sadece bir dinara sözlü rivayet 
ediyordu.” 

   
İbnü’n-Neccâr, Zeylü Târîhi Bağdâd, c. 1, s. 168. 

Abdülmün‘im b. Abdülvahhâb’ın biyografisine yer veren İbn Nukta (ö. 629/1231) onun hangi ha-
dis eserlerini hangi hadis âliminden rivayet ettiğini belirtirken “…Hasan b. ‘Arafe’nin (ö. 257/871) 
(rivayet ettiği hadisleri içeren) nüshasını Ebu’l-Kasım Ali b. Ahmed b. (Muhammed b.) Beyân’dan 
(ö. 510/1116) dinledi…” demektedir.312  

 
İbn Nukta, et-Takyîd li-Ma‘rifeti Ruvâti’s-Sünen ve’l-Mesânîd, c. 2, s. 683. 

Gerçekten de burada zikredilen rivayet yoluyla günümüze ulaşan bu hadis cüz’ünün nüshaları bu 
bilgiyi doğrulamaktadır. 

   
İbn ‘Arafe, ‘Avâliyü Cüz’i İbn ‘Arafe, Zâhiriyye Ktp., nr. 79, vr. 3a ve 3b. 

Zehebî, Ebu’l-Kasım Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Beyân er-Rezzâz’ı (ö. 510/1116) “İbn 
‘Arafe’nin (hadis) cüz’ünün râvîsi (râviyu Cüz’i İbni ‘Arafe)” olarak tanıtmaktadır. 

 
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, c. 19, s. 257. 

                                                 
312 İbn Nukta, et-Takyîd li-Ma‘rifeti Ruvâti’s-Sünen ve’l-Mesânîd, c. 2, s. 683. 
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Zehebi bu cüz’ün İbn Küleyb kanalıyla İbn ‘Arafe’ye ulaşan rivayet zincirini de Saffâr’ın biyog-
rafisini sunarken zikretmektedir. 

  
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, c. 11, s. 551 (Sağda) ve c. 15, s. 441. 

Buraya kadar ortaya koyduğumuz bilgilerden şu sonuçlara ulaşabiliriz: Cüz’ü (Hasan) İbni ‘Arafe 
veya Ehâdîsü (Hasan) İbni ‘Arafe diye anılan (ve 94 hadis içeren) eserin rivayet zincirleri arasında 
Konevî’ye kadar ulaşan bir rivayet zinciri de vardır ve büyük ihtimalle bu zincir şu şekildedir: 

Ebû Ali Hasan İbnü ‘Arafe b. Yezîd el-‘Abdî el-Bağdâdî (150-257/768-871) 
Ebû Ali İsmail b. Muhammed es-Saffâr el-Bağdâdî (247-341/861-952) 
Ebu’l-Hasan Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Mahled es-Bezzâz el-Bağdâdî  (329-

419/940-1029)  
Ebu’l-Kasım Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Beyân er-Rezzâz el-Bağdâdî (413-510/1022-1116) 
Ebu’l-Ferec Abdülmün‘im b. Abdülvahhâb b. Küleyb el-Harrânî (500-596/1106-1200) 
Cemâlüddîn Abdülmün‘im b. Yusuf b. Ömer el-Vâsıtî (624/1227’de sağ)  
Sadruddîn Muhammed b. İshak el-Konevî (605-673/1209-1274) 
Bayram’ın burada zikredilen Cemâlüddîn (Abdülmün‘im b. Yusuf b. Ömer) el-Vâsıtî ile aynı kişi 

ilan ettiği diğer Cemâlüddîn el-Vâsıtî ise Menâkıb-ı Evhadüdddîn-i Kirmânî’de bahsi geçen ve 
Sirâcüddîn el-Urmevî ile diyalogları sonrasında Kirmânî’ye mürid olan Vâsıtî’dir. 

*** 
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Tâcüddîn el-Urmevî er-Risâletü’l-Kemâliyye’yi Farsça’ya çevirdi 
Kaynak: İbn Ebî ‘Usaybi‘a, ‘Uyûnü’l-Enbâ’ fî Tabakâti’l-Etıbbâ’ 
Bayram, Tâcüddîn el-Urmevî (ö. 653/1255) hakkında İbn Ebî ‘Usaybi‘a’ya (ö. 668/1269) atıf ya-

parak kaynaktaki bilginin tam tersini okurlarına sunarak şöyle der: “Fahru’d-din-i Razî’nin Arapça 
olarak yazdığı “Risaletü’l-kemaliyye” adlı eserini Farsça’ya tercüme etmiştir (İbn Ebî Useybia, Uyunu’l-
enba fi tabakati’l-etibba, Mısır 1299/1882, II, 30).”313  

Eserin atıf yapılan sayfasına baktığımızda ilgili satırların Bayram tarafından yanlış çevirildiği gö-
rülür. Atıf yapılan sayfada Fahruddîn er-Râzî’nin er-Risâletü’l-Kemâliyye’yi Farsça telif ettiği, Ur-
mevî’nin onu Arapça’ya çevirdiği belirtilmektedir. 

 
İbn Ebî ‘Usaybi‘a, Ahmed el-Hazrecî, ‘Uyûnü’l-Enbâ’ fî Tabakâti’l-Etıbbâ’, c. 2, s. 30. 

Günümüze ulaşan eserin314 Farsça telif edildiğine İbn Ebî ‘Usaybi‘a’dan önce Yâkût el-Hamevî 
(ö. 626/1229) ve İbnü’ş-Şa‘‘âr da (ö. 654/1256) işaret etmektedir.315 Halil b. Aybek es-Safedî ve 
Kâtib Çelebi de eserin Farsça olduğunu belirtirler. 

   
(Yâkût el-Hamevî) Mültekatât min Kitâbi Mu‘cemi Ehli’l-Edeb, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1932/1, vr. 7a. 

İbnü’ş-Şa‘‘âr, Kemâlüddîn b. Ahmed, Kalâidü’l-Cümân fî Ferâidi Şu‘arâi Hâze’z-Zemân, 
Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 2327 (c. 6), vr. 55a. 

 

  
Safedî, Halil b. Aybek, İhtiyârât mine’t-Tezkirati’s-Salâhiyye, Berlin Ktp., nr. Petermann II 228/5, vr. 40b. 

Safedî, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, Berlin Ktp., nr. Ms. or. fol. 3145, vr. 158a (Solda). 

(“Farsça er-Risâletü’l-Kemâliyye fi’l-Hakâikı’l-İlâhiyye, Tâcüddîn el-Urmevî onu Arapça’ya çevirdi.”). 
 

  
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Bologna Ün. Ktp., nr. Ms. 2952/2, vr. 129a (Sağda). 

Râzî, er-Risâletü’l-Kemâliyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4811, vr. 39b (Ortada) ve Millî 
Melik Ktp., nr. 1293, vr. 2b (“... ve bu kitaba er-Risâletü’l-Kemâliyye fi’l-Hakâikı’l-İlâhiyye adını koyduk…”). 

  
Râzî, er-Risâletü’l-Kemâliyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2409, vr. 4a (Sağda).  

Râzî, er-Risâletü’l-Kemâliyye, Tâcüddîn el-Urmevî çevirisi, Dânişgâh Ktp., nr. 1313, vr. 1a. 

 
                                                 
313 Bayram, Mikâil, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 97. 
314 Eserin Farsça nüshaları: Radavî Ktp., nr. 843, istinsah: 655/1257, 93 vr.; Millî Melik Ktp., nr. 1293, 92 vr.; Sül./Aya-

sofya Ktp., nr. 2409, 101 vr., nr. 4811/7, vr. 37b-102b, istinsah: 861/1457; Sül./Hamidiye Ktp., nr. 1447, vr. 231a-253a, 
istinsah: 755/1354; İÜ Merkez Ktp., nr. FY 1004, 70 vr.; Arapça çevirisi: Dânişgâh Ktp., nr. 1313/1, vr. 3a-69a. 

315 İbnü’ş-Şa‘‘âr, Kemâlüddîn b. Ahmed, Kalâidü’l-Cümân fî Ferâidi Şu‘arâi Hâze’z-Zemân, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 
Beyrut 1426/2005, c. 5, s. 82. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

AHİ EVRAN’A AİT GÖSTERİLEN ÜÇ ANA ESER 
el-Menâhicü’s-Seyfiyye 
Bayram bu eseri tanıtırken şöyle der: 
“Bu eseri daha önce Ahmed Ateş “Konya Kütüphanelerinde Bazı Mühim Yazmalar” adlı makale-

sinde (Belleten, Ankara 1952, XVI, 121-122) Helmutt Ritter ise “Filologika”da (Filologika IX, Der Islam, 1938, 
XXV, 50-56) yazarı bilinmeyen (anonim) bir eser olarak tanıtmışlardı. Eser üzerinde yaptığımız ince-
leme ve araştırmalar neticesinde Ahi Evren Şeyh Nasiru’d-Din Mahmud’un eserlerinden olduğu an-
laşılmış bulunmaktadır.”316 

Gerek Ritter’in ve gerek bu yazma eserin tavsifi hususunda Ritter’e de atıf yapan Ateş’in, eserin 
yazarını anonim olarak sunmalarının nedeni, birazdan üzerinde Bayram tarafından önemle durulacak 
olan Süleymaniye/Halet Efendi Kütüphanesi nüshasından haberdar olmamaları ve yazar ismi belirtil-
memiş olan Süleymaniye/Fatih ile Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Kütüphanesi’ndeki birer nüs-
hayı görmüş olmalarındandır. Üçüncü nüshayı yani Halet Efendi nüshasını görmüş olsalardı hiç şüphe 
yok ki bu eseri anonim olarak tavsif etmezlerdi. Çünkü Halet Efendi nüshasında eserin yazarı tam 
ismiyle kayıtlı bulunmaktadır. 

Bayram “Eser üzerinde yaptığımız inceleme ve araştırmalar neticesinde Ahi Evren Şeyh Nasiru’d-
Din Mahmud’un eserlerinden olduğu anlaşılmış bulunmaktadır” derken, üçüncü nüshayı kastetmekte 
ve “şimdi bu eseri Ahi Evren’e nasıl Ahi Evren’e nisbet ettiğimizi belirtelim” diyerek adım adım bunu 
izah etmektedir. Biz de adım adım takip ederek izahlarımızı belirteceğiz. 

Aynı mecmua içindeki üç ayrı eser 
Bayram asıl aldığı el-Menâhicü’s-Seyfiyye nüshasının (Süleymaniye/Halet Efendi Ktp. (Ek), nr. 

92, vr. 1b-32a) toplam üç risâle ihtiva eden bir mecmuada yer aldığını belirtir (diğer iki eser Ahi 
Evran’a ait olduğunu iddia edeceği Metâli‘u’l-Îmân ve Tebsıratü’l-Mübtedî’dir) ve şöyle der: “Sa-
dece üç risaleyi ihtiva eden bu mecmuanın tamamı bir elden çıkmış olup, kendisinin muallim oldu-
ğunu da belirten Konyalı Ali b. Süleyman b. Yunus tarafından 10 Receb 660 (31 Mayıs 1262) yılında 
Lâdik’te (Denizli) istinsah edilmiştir. Herşeyden önce bu mecmuada yer alan bu üç eser rastgele bir 
araya getirilmiş değildir. Üçü de aynı yazara ait olduğu için müstensih bunları bir araya getirmiştir. 
Zaten bu üç eser okununca da bir yazarın kaleminden çıktıkları rahatlıkla fark edilmektedir.”317 

Müstensih tarafından bu üç eseri içeren mecmuanın yazılmış olması, bu üç eserin de aynı yazara 
ait olmasını zorunlu kılmaz, olsa olsa bir ihtimal doğurur. Aynı müstensih tarafından bir mecmua 
halinde iki, üç, beş ve daha fazla eserlerin yazılı bulunduğu nice nüshalar vardır ki farklı yazarlara ait 
eserler içermektedir. Dolayısıyla rastgele değil bilinçli olarak farklı yazarlara ait birkaç eserin bir 
araya getirildiği mecmuaların kütüphanelerimizde çok sayıda örnekleri bulunmaktadır. Bu mecmuada 
müstensihin veya bir başkasının bu üç nüshanın/eserin aynı yazara ait olduğuna dair açık veya işaret 
yollu bir kaydı olsaydı (“bu kitaplar, risâleler fülanın eserleridir” gibi), söz konusu ihtimalin güçle-
neceğinde şüphe yoktu. Dolayısıyla “Üçü de aynı yazara ait olduğu için müstensih bunları bir araya 
getirmiştir” şeklindeki kesin bir ifadenin dayanağı olması gerekir. “Üç eserin bir yazarın kaleminden 
çıktıklarının rahatlıkla fark edilmesi” ise okuyana, özellikle de Bayram’a göredir ve her zaman isa-
betli bir tahmin olmayabilir. Zira aynı yazarın kaleminden çıkmış izlenimi doğuran fakat farklı ya-
zar/lar tarafından kaleme alınmış eserler mevcut olduğu gibi, kimi yarım kalan eserler de talebeleri 
veya takipçileri tarafından yazarın üslup ve fikirlerine uygun tarzda tamamlanmışlardır. Bunun da 
kütüphanelerimizde çok sayıda örnekleri bulunmaktadır. Kütüphanelerimizdeki yazma eserlerle biraz 

                                                 
316 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 76; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 77. 
317 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 76-77; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 77-78. 
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olsun ilgilenenlerin bile sıklıkla karşılaştıkları ve dolayısıyla bildikleri bir husus olduğundan buna 
dair diğer yazma nüshalardan örnekler sunmaya gerek görmüyoruz. 

Kirmânî’nin müridi olan yazar 
“Bununla beraber her üç eser de -yukarıda belirtildiği gibi- yazarının Şeyh Evhadü’d-Din el-

Kirmânî’nin müridi olduğuna dair kayıtların bulunuşu bu gerçeği ortaya koymaktadır.”318 
Bayram, sözü geçen üç esere atıfta bulunurken, “yazarın Şeyh Evhadü’d-Din el-Kirmânî’nin mü-

ridi olduğuna dair kayıtlar” demek suretiyle “yazarın Kirmânî’nin müridi olduğunu/Kirmânî’nin 
onun şeyhi olduğunu” vurgulayan kayıtlar yer alıyormuş izlenimi vermektedir. Kirmânî’nin eşsiz 
şeyh, yegâne şeyh gibi sözlerle yâd edilmesini bu bağlamda yeterli görmüş olduğu anlaşılıyor.319  

Bu husus “şeyhimiz”, “imamımız”, “üstadımız” gibi ifadeler bulunduğu takdirde güçlü bir işaret 
gibi kabul edilebilirdi. “Kabul edilebilirdi” derken daha güçlü olmakla birlikte bu işareti de ihtiyatla 
karşılamak gerektiğini ifade ediyoruz zira unvan sayfasına “şeyhimiz” ve benzeri ifadeler yazan müs-
tensih ile yazar arasında yıllarca dahası yüzyıllarca zaman aralığı bulunan nice yazma nüshalar vardır. 
Özellikle de bu “şeyh”, “imam” ve saire bir mektebin, bir mezhebin, bir tarikatin kurucusu veya bü-
yük bir ismi ise söz konusu zaman aralığının azlığı kadar çokluğunun da ihtimal olduğunu düşünmek 
gerekir. “Şeyhim” ve benzeri tekil izafet kaydı olsaydı hiç şüphesiz çok daha güçlü bir işaret olarak 
değerlendirilebilir ve söz konusu zaman aralığının çok az olduğu söylenebilirdi (Bayram’ın söz ko-
nusu atıflarına “Üç Eserin Ortak Özellikleri Hakkında” başlığı altında değineceğiz). 

Coşkun dua meselesi 
“Diğer taraftan müstensih, eserin 1a sahifesine eserin adını ve yazarını kaydettikten sonra yazarı  

 قدس هللا روحه وجعل في أعلى عليين درجته بفضله وكرمه ووسع جوده
Coşkun dua ile yadetmesi onun yazarı tanıyor olduğunu göstermektedir.”320 
Bayram’ın “coşkun dua” diye nitelediği ifadeleri kaydeden müstensih “Konyalı Ali b. Süleyman b. 

Yunus adında muallim olan bir zat” sırf bu duadan ötürü “Ahi Evren Şeyh Nasîrü’d-din Mahmud’un 
yakınlarından ve onu çok iyi tanıyan”321 birisi kimliğine bürünmektedir. 

“Şeyh Nasîrü’d-Din’in tam adını kaydetmiş olması ve görüldüğü üzere onu uzun ve coşkun dua 
ile anması bu zatı çok iyi tanıdığını ve hatta yakınlarından olduğunu göstermektedir.”322 “… ve hatta 
bağlılarından ve yakınlarından olduğunu göstermektedir.”323 Ayrıca bu coşkun duanın “rastgele bir 
duadan farklı oluşu, yani coşkun ifadelerle ölünün yad edilmiş olması, ölümden duyulan acının ta-
zeliğini gösterir.”324 

Sadece müstensihin bu sözlerinden hareketle onun yazarı tanıdığı, çok iyi tanıdığı veya yakınla-
rından ve hatta bağlılarından olduğu yönünde bir karara varırken de ihtiyatlı davranmak gerekir. Özel-
likle de “acının tazeliğini gösterir” yargısı, hem kendini hem de başkalarını yanıltmak anlamına gelir. 
Zira müstensihi ile yazarı arasında yıllar, yüzyıllar geçmiş yazma nüshaların zahriye sayfalarında 
veya ketebe kayıtlarında da yazar hakkında buna benzer dilek ve dua ifadeleri bulunabilir ve buna 
dair bir sürü yazma nüshadan örnek gösterilebilir. Sadece Gazâlî, İbnü’l-‘Arabî gibi çok sayıda 

                                                 
318 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 62; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 78. 
319 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 61; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 64. 
320 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 62, 77; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 78. Bayram son iki kelimeyi 

yanlış okumuştur, “ve vessa‘a cûdeh” (ووسع جوده ) değil “ve si‘ati cûdih” (وسعة جوده) olmalıdır. Doğru şekliyle “kadde-
sallahu rûhahu ve ce‘ale fî a‘lâ ‘illiyyîn deracetehû bi-fadlihî ve keremihî ve si‘ati cûdih” anlamı: “Allah onun ruhunu 
takdis etsin, derecesini yükseklerin en yükseğinde eylesin, faldı, keremi ve engin cömertliğiyle.” 

321 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 44. 
322 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 62; İmânın Boyutları, s. 27; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi 

Teşkilâtının Kuruluşu, s. 63.. 
323 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 64. 
324 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 198. 
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sûfînin veya din âlimlerinin istinsah edilmiş eserlerinde, yazarla müstensih arasında yüzyıllar olma-
sına karşın bu gibi kayıtların yer alması, dahası matbaada basılan bazı eserlerde böyle ifadelerin yer 
alması son derece normaldir. Bu husus sadece zahriye veya ketebe sayfalarında değil, metin içerisinde 
de çok sayıda örnekleriyle karşılaşılması olası bir durumdur. Benzer dua cümlelerini içeren bazı ör-
nekleri aşağıda sunuyoruz: 

936/1530 tarihinde ölen ‘Alvân diye meşhur Ali b. ‘Atıyye el-Hamevî’nin Kasîde Mîmiyye/Mîmiy-
yetü(’ş-Şeyh) ‘Alvân diye de anılan el-Cevheru’l-Mahbûk adlı eserinin 1123/1711 istinsah tarihli bir 
nüshasının unvan sayfasındaki dua ifadeleri, ‘Alvân’ın ölümünden 181 hicri/187 miladi yıl sonra ya-
zılmış ifadelerdir. 

    
el-Cevheru’l-Mahbûk, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 6395, vr. 1a ve vr. 33a. 

 Zahriyedeki dua cümlesi: تغمده هللا برحمته وأسكنه عالي جنته بـمنه وكرمه 
 810/1407 yılında ölen Şuayb b. Abdullah el-Hurayfîş’in er-Ravdu’l-Fâik adlı eserinin 1073/1663 

istinsah tarihli nüshasının zahriyesinde benzer dua cümleleri yer almaktadır. 

    
er-Ravdu’l-Fâik fi’l-Mevâ‘iz ve’r-Rakâik, Ezher Ktp., nr. 43017 (Hususi 1415), vr. 1a ve vr. 259a. 

Dua cümlesi: ..تغمده هللا بالرحمة والرضوان وأسكنه أعال فراديس الجنان.  
606/1210 yılında ölen Fahruddîn er-Râzî’nin Esrâru’t-Tenzîl adlı eserinin 1113/1702 istinsah ta-

rihli bir nüshasının unvan sayfasında yazar için kullanılan dua ifadeleri, yazarın ölümünden 507/492 
sene sonra kaydedilmiş ifadelerdir. 

  
Esrâru’t-Tenzîl, Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 645, vr. 1a ve 164a. 

Dua cümlesi:  بمنه وكرمه... الجنان فصيحتغمده هللا بالرحمة والرضوان وأسكنه  
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Muhyissünne el-Bağavî’nin (ö. 516/1122) ünlü 
Me‘âlimü’t-Tenzîl tefsirinin ikinci cildinin istinsah 
tarihi 841/1437 olup aradaki zaman 315/325 sene-
dir. 

Dua cümlesi:  
 برحمته ورضوانه وبوأه فسيح جنانه بكرمههللا  تغمده

 وغفرانه
Bir diğer örnek: 255/868 yılında ölen ünlü edebi-

yatçı Câhız’ın eserlerinden seçkiyle oluşturulan bir 
nüshanın istinsah tarihi 1313/1896 olup aradaki fark 
1000 seneyi aşmaktadır. 

  
Fusûl Muhtâra min Kütübi’l-Câhız, (Riyad) Melik Abdülaziz Ktp., 

nr. 1377, vr. 1a ve vr. 180a (istinsah: 1313/1895). 

Dua cümlesi: برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمههللا  تغمده  
Diğer örnek: İmâdüddîn Mahmud b. Ahmed el-Fâryâbî’nin 

(ö. 607/1210) Hâlisatü’l-Hakâik adlı eserinin 881/1476 yı-
lında istinsahlı bir nüshasında yazarın ölüm tarihiyle eserinin 
istinsah tarihi arasındaki zaman 250 seneyi aşmaktadır. 

Dua cümlesi: برحمته وأسكنه بحبوحة جنتههللا  تغمده  
Bir diğer uzun ve cuşkun dua örneği, İbn Ebi’l-Heycâ ve 

İbn Hamdân diye meşhur Ebû Sa‘îd Muhammed b. Ali el-
Hıllî el-Câvânî el-‘Irâkî’nin (ö. 561/1166) hocası Muhammed el-Gazâlî’nin (ö. 505/1111) eserlerinin 
bir hülasası olarak Kadı Bahâüddîn Ebü’l-Hasen Ali b. Kasım eş-Şehrezûrî (ö. 532/1137) için telif 
ettiği ez-Zahîra li-Ehli’l-Basîra’nın Ahmed el-Gazâlî’ye (ö. 520/1126) ait gösterilen nüshasından ve-
rilebilir. Ahmed el-Gazâlî’nin ölüm tarihiyle eserin istinsah tarihi arası 470 sene civarındadır. 

   
ez-Zahîra li-Ehli’l-Basîra, Berlin Ktp., nr. Petermann I 597, 

vr. 1a ve 49a (istinsah: 997/1589). 
Dua cümlesi: 
تغمده هللا برحمته وأسكنه فردوس جنته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 

التحياتلصلوات وأكمل عليه من ربه أفضل ا رفيقاً وصلى هللا على معدن ينابيع الحكمة والمنور بنوره الظلمة محمد  
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Bir diğer örnek de baskı bir eserden: 505/1111 tarihinde ölen Gazâlî’nin ünlü eseri İhyâu ‘Ulûmi’d-
Dîn’in Leknev 1863 baskısı, yazarın ölüm tarihi ile eserinin yayın tarihi arasında 750 seneden fazla 
olmakla beraber benzer dua ifadelerinin kullanıldığını göstermektedir. 

 
İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, Muhammed el-Gazâlî, Leknev 1863, kapak sayfasından. 

Dua cümlesi: قدس هللا روحه ونور ضريحه وأسكنه بحبوحة جنانه 
Bu tür dua cümleleri sadece eserlerin zahriyelerinde/kitap unvan sayfalarında değil, kimi zaman 

eserlerin metninde de karşımıza çıkar, metnin hemen başında, mukaddimede veya metnin sonlarında, 
istinsah kadında ya da metin içerisinde herhangi bir yerde yer alabilir. Buna da birkaç örnek verelim. 

Ünlü vezir ve edebiyatçı İbnü’l-‘Amîd’in (ö. 360/971) mektuplarını içeren 1277/1860 istinsah ta-
rihli nüshanın başında benzer dua cümleleri yer alır. Aradaki zaman farkı 900 sene civarındadır. 

  
İbnü’l-‘Amîd, Muhammed b. Hüseyin, er-Resâil, 

Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 7577, vr. 1b ve 144b. 

Dua cümlesi: غمده هللا بسجال رحمته وغفرانه وأسكنه عقر جنانه وأحله عن رياض القدس بطنانه 
Sedîdüddîn el-Kâzerûnî (ö. 758/1357) kendisinden 320/330 sene önce ölen İbn Sînâ’nın (ö. 

428/1037) el-Kânûn’u üzerine yazdığı et-Tavdîhât adlı eserinin 771/1369 istinsah tarihli bir nüsha-
sında onu şu dua cümlesi eşliğinde anmaktadır:  

  
Sedîdüddîn el-Kâzerûnî, Tavdîhâtü’l-Kânûn, Millî Melik Ktp., nr. 4510, vr. 1b ve 408a. 

Dua cümlesi: تغمده هللا بغفرانه وأسكنه أعلى غرف جنانه بمنه وإحسانه 
701/1301 veya 710/1310 tarihinde öldüğü belirtilen Ebu’l-Berakât en-Nesefî’nin Medârikü’t-

Tenzîl adlı tefsirine ait bir nüshanın istinsah ferağ kaydı 1101/1689 olup aradaki zaman farkı 400 
seneye yakındır. 

  
en-Nesefî, Abdullah b. Ahmed, Medârikü’t-Tenzîl, Millî Melik Ktp., nr. 34513, vr. 429b. 

Dua cümlesi: بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانههللا  تغمده  
Örnekleri çoğaltılabilecek benzer dua cümlelerini içeren nüshalardan görseller sunmamızdaki 

amaç, Bayram’ın -yukarıda aktardığımız- şu yargılarının doğru olmadığını göstermektir:  
“Şeyh Nasîrü’d-Din’in tam adını kaydetmiş olması ve görüldüğü üzere onu uzun ve coşkun dua 

ile anması bu zatı çok iyi tanıdığını ve hatta yakınlarından olduğunu göstermektedir.” “… ve hatta 
bağlılarından ve yakınlarından olduğunu göstermektedir.” Ayrıca bu coşkun duanın “rastgele bir 
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duadan farklı oluşu, yani coşkun ifadelerle ölünün yad edilmiş olması, ölümden duyulan acının ta-
zeliğini gösterir.” 

Şunu da belirtmeliyiz ki, Bayram’ın “rastgele bir dua” derken sadece “Allah ondan razı olsun”, 
“Allah onu yüceltsin”, “Allah onu affetsin”, “Kabrini nurlandırsın”, “Ruhunu takdis etsin” gibi kısa 
ifadeleri mi kastettiğini -bir örnek sunmadığı için- anlayamadık. Her hâlükârda bu duayı “rastgele bir 
duadan farklı” kılan “coşkun ifadeler” normal ve sıkça karşılaşılabilen ifadelerdir, bu ifadelere da-
yanarak yukarıda sunulan kesin yargılara varmak doğru değildir. 

Bayram, yazar hakkında kaydedilen bu ifadelere dayanarak “Bu durumda müstensihin, eserin ya-
zarını tespitte hata etmiş olacağına ihtimal vermek mümkün değildir”325 sonucuna ulaşır. Bayram’ın 
bu nüsha bağlamında ulaştığı isabetli nadir sonuçlardan birisi bu olmakla birlikte onun dayandığı 
“coşkun dua ile yadediş”ten dolayı değil, müstensihin doğru kaydetmesinden dolayı doğru bir bilgi 
olarak kabul edilebilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir: Müstensihi tarafından benzer dualar eşli-
ğinde, yazar adının övgü içeren kelimelerle kaydedildiği öyle nüshalar vardır ki müstensihin yanlış 
biliyor olmasından veya kopyasına asıl aldığı nüshadaki yanlış bilgileri aynen aktarmasından dolayı 
yanlış yazara nispet edilmişlerdir. Bununla beraber bu nüshada yazar adının doğru kaydedildiği bağ-
lamında “nüshanın çok eski olması da bu tesbitin doğruluğunu ortaya koyduğu”326 şeklinde Bay-
ram’ın kanaatine biz de “yazarı ve eser adını doğru kaydetmiş olması”nın kuvvetle muhtemel olması 
noktasında katılıyoruz fakat müstensihin yazarı kesin veya büyük olasılıkla tanıyor olması noktasında 
katılmıyoruz. Müstensih, eser yazarını gıyaben tanıyor veya bizzat tanıyor; onunla hayattayken gö-
rüşmüş veya onun yakınlarından olmuş; ona öğrenci veya mürid olmuş, eser sahibi yeni ölmüş olsa 
bile, sadece bu dua ve dilek cümlesine dayandırılarak bu hususlarda kesin bir şey söylenilemez.  

Burada tenkit edilen veya karşı çıkılan husus, müstensih Konyalı Ali b. Süleyman b. Yunus’un 
yazarı tanıyor, çok iyi tanıyor olması, yakınlarından ve hatta bağlılarından olması ihtimali değildir, 
sadece dua cümlesinden yola çıkarak bu hükümlere varılmasıdır. Yine bu duadan hareketle yazarın 
vefatından kısa süre sonra eserin istinsah edildiğini iddia etmek de doğru olmaz.  

Tarihlendirmeye gelince, eserde Kirmânî’nin (ö. 635/1237) rahmetle anılması ve eserin Halet 
Efendi nüshasının istinsah tarihinin 660/1262 olması bize zaten çeyrek asırlık bir zaman aralığı sun-
maktadır.  

Eser yazarı: Nasruddîn, Nâsıruddîn, Nasîruddîn 
Önce el-Menâhicü’s-Seyfiyye adlı eserin Halet Efendi nüshasının zahriye sayfasına, özellikle de 

yazar adının kayıtlı olduğu kısma dikkatle bakalım. 

 
el-Menâhicü’s-Seyfiyye, Sül./Halet Efendi Ktp. (Ek), nr. 92, vr. 1a. 

 

                                                 
325 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 77; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 78. 
326 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 78; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 78. 
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Kitâb 
el-Menâhic es-Seyfiyye 

Te’lîf: eş-Şeyhu’l-İmâmü’l-‘Âlimü’l-‘Âmilü’l-Muhakkık 
el-Müteveddi‘/el-Müteverri‘ Seyyidü’l-Meşâyıh ve’l-Ebdâl Nasîru’l-Milleti ve’d-Dîn 

Ebu’l-Hakâyık Mahmûd b. Ahmed el-Hûyî kaddesallahu rûhahu 
ve ce‘ale fî a‘lâ ‘illiyyîn deracetehû bi-fadlihî ve keremihî ve si‘ati cûdih 

 
Burada yazar isminin bu eseri yayınlayan Necîb Mâyil-i Herevî’nin okuduğu gibi327 “Muhammed” 

değil, Bayram’ın okuduğu gibi “Mahmud” olduğu çok net olarak görülmektedir. Bayram, adının 
Mahmud olmasından hareketle bu zatın Ahi Evran’dan başka biri olamayacağı kanaatindedir.  

Baba adı Ahmed olan yazarın Nasîru’l-Milleti ve’d-Dîn yani Nasîruddîn lakabının, Ebu’l-Hakâık 
künyesinin, el-Hûyî nisbesinin üzerinde önemle durulması gerektiğinden Bayram da bunun üzerinde 
titizlikle durmuştur. Çünkü onun düşüncesine göre bu kayıtta  “Ahi Evren’in tam adını bulmaktayız…. 
Bu kaydın tam doğru ve itimada şayan olduğu izahtan varestedir. Bunun dışında onun tam adına 
hiçbir yerde rastlanmamaktadır.”328 

Bayram’ın tespitlerine göre, kaynaklarımızda genelde Ahi Evran veya Şeyh Nâsıruddîn, 
menâkıb-nâme, fütüvvet-nâme ve şecere-nâmelerde Ahi Evren Nâsıruddin Mahmud, bazılarında 
Ahi Evren Şeyh Mahmud olarak ismi kaydedilen Ahi Evran, bir vakfiye kaydında Nasruddîn, (Bay-
ram’ın iddiasına göre) Mevlânâ ve Şems’in eserlerinde (sadece) Nasîruddîn diye anılsa da hepsi aynı 
şahsı göstermektedir.329 Çünkü ona göre “Nasr, Nâsır ve Nasîr kelimeleri aynı anlamda oldukları 
için yazarlar ve kâtipler bu kelimelerden birini tercih etmekteler.”330 

Böyle bir ifade aynı kökten gelen masdar, ism-i fâil ve mübalağalı ism-i fâil/mefûl arasında anlam 
bakımından fark olmadığını söylemekle eşittir ki, henüz Emsile’yi okuyan çocuklar bile bunların 
farklı kalıplarda farklı anlamlara geldiğini bilirler. Ne tesadüftür ki, Emsile içinde yer alan örnek kalıp 
ve çekimlerde Arapça “Na-Sa-Ra” fiili kullanılır. Birden fazla anlamla karşılanabilecek bu fiil için 
“yardım etti” anlamını asıl alarak örneklendirecek olursak “yardım etmek” (نصر), “yardım eden” 
-şeklinde çevrilebilir. Arapça öğrenimlerinin ilk adımla (نصير) ”yardım eden/edilen (çokça)“ ,(ناصر)
rındaki öğrenciler bile, sadece bu fiilde değil, mesela “Ha-Ke-Me” fiilinin çeşitli kalıpları arasında 
anlam farkı olduğunu bilirler yani “hükm, hâkim ve hakîm” kelimeleri aynı anlama gelir demezler. 
Dolayısıyla Nasruddîn, Nâsıruddîn ve Nasîruddîn kelimeleri, aynı anlama geldiği için değil olsa olsa 
“müstensihlerin okuma veya yazma hatalarından dolayı aynı kişiye ait olarak böyle farklı farklı kar-
şımıza çıkmaktadır” denilmesi veya “Arapça ve Farsça kaynaklardan ziyade Arap harfleriyle yazılmış 
Türkçe metinlerde böyle farklı yazılışlara rastlanabilmektedir” denilmesi akla daha yakın olurdu. 

İzafet terkibinde kullanımları açısından da bu üç kalıbın Bayram’a göre anlam farkı bulunmamak-
tadır: “Vakıa bu kelime Nasr, Nâsır ve Nasîr olarak kulanımında hep aynı anlamı (ism-i fâil) taşıya-
cağı için üç şekilde “Din” kelimesine muzaf olabilmektedir.”331  

“Ahmed” kelimesini “Hâmid” kelimesinin muhaffefi diye niteleyebilen332 Bayram’ın bu sözlerine 
şaşmamak gerekse de, bizlerin daha fazla aydınlanmak ve ikna olmak amacıyla bu konuda başka 
örnekler de görme isteği doğuyor. Çünkü Arapça dil bilimi açısından kabulü mümkün olmayan bu 
ifadeler geçerli farzedilse dahi, tarihi kaynaklarda yazım hataları dışında mesela Nasîruddîn et-
Tûsî’ye Nâsıruddîn veya Nasruddîn, Nâsıruddîn el-Beydâvî’ye Nasîruddîn veya Nasruddîn denildi-

                                                 
327 el-Cüveynî, Nasîruddîn Muhammed b. Ahmed, Menâhicü’s-Seyfiyye, tahkik: Necîb Mâyil Herevî, İntişârât-ı Mevlâ, 

Tahran 1363 hş./1983, s. 16 (muhakkikin takdimi). 
328 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 8; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 45. 
329 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 10-11. 
330 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 9; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 45; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 88. 
331 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 275; Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 69. 
332 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 19. 



244 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

244 
 

ğine rastlamıyoruz. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Buna karşın tarihi, biyografik, bibliyografik kay-
naklarımızda bu lakaplarla anılan başka “Nasruddîn”lerden, “Nâsıruddîn”lerden ve “Nasîruddîn”ler-
den, lakabı hem öyle, hem böyle, hem şöyle yazılmış, kaydedilmiş, anılmış ne kadar örnek sunulabi-
lir? Veya Hamîdüddîn ismine/lakabına sahip olanlar ayrıca Hamdüddîn, Hâmidüddîn; Mecdüddîn 
diye anılanlar aynı zamanda Mâcidüddîn, Mecîdüddîn diye de anılmış olabilirler mi?  

Bir diğer husus da Bayram tarafından Ahi Evran’a ait gösterilen kitap veya risâle (mektuplar da 
dâhil) türü yazmaların bir tanesinde bile yazar ismi kaydedilirken ne Ahî, ne Evran ve ne de Ahî 
Evran ifadeleri geçmektedir. Debbağların piri, şeyhi gibi bir ibare de yer almamaktadır. 

“Mahmud’un yolu” ve “mahmud yol”  
Bayram, el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin metninden kendi görüşünü desteklemek amacıyla şu ifade-

lere yer verir: “Yazar da eserin birkaç yerinde adının Mahmud olduğunu ima etmiştir.”333 “Kendisinin 
kelamcı olduğuna da işarette bulunarak “her ne kadar bu yol da Mahmud (meşru, kabul görmüş) bir 
yoldur diyerek adının mahmud olduğunu örtülü bir biçimde belirtmiştir.”334 

Burada ne bir ima ne de tevriye söz konusu olmadığını, bu kelimenin geçtiği cümlenin ve cümlenin 
yer aldığı paragrafın anlamı bağlamında düşünüldüğünde böyle bir şeyin kastedilmediğini rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Eserde, Bayram’ın kastettiği ve “Hak Teâlâ’nın Bilinmesi (Marifet-i Hak)” alt başlığı 
altında yer alan ifadeler şöyledir: 

“Hikmet bilginlerinin/Filozofların ve usûl imamlarının/kelâmcıların yolu, Hak Teâlâ’nın varlığını 
bol miktarda aklî öncüller, kesin delil ve burhanları tertip etmek suretiyle ispat etmektir. Bu yol her 
ne kadar akıl ehli (filozof ve kelâmcılar) katında mahmûd/övülür/beğenilir ve büyük mertebeye/de-
ğere sahip ise de, farklı bir tavırla aklın ötesine ulaşan (manevi) keşif ve müşahede (sahibi) büyükler 
ve ulu kişiler yanında makbul/övülür/beğenilir değildir.”  

به بركت مقد مات عقلى و ترتيب ادل ه و براهين  مهء اصول آنست كه هستى حق را عز  سلطانهئطريقهء علماى حكمت و ا
عند اهل العقل و مرتبتى بزرگ دارد، اما پيش اساطين كشف و طريقهء محمود است  اين طريقه اگر چهقطعى اثبات كنند. و 

 پسنديده نيست.  -اندرسيده كه به طورى ديگر وراى عقل-عظماء مشاهده 
Daha sonra Allah’ın marifeti konusunda Kur’ânî metodu iki ayet sunarak örneklendirir ve sonra 

Allah’ın varlığının delile ihtiyaç olmayacak derecede güneş gibi açıkça ortada olduğunu vurgulayan 
bir marifet ehlinin sözüne, Firdevsî’nin benzer vurgulu bir şiirine, varlıklar üzerinde düşünüp ibret 
alarak Allah’ın varlığını kabule yönelik örneklere yer verir. Sonra da Allah’ın hakkıyla bilinmesi 
konusunda yaratılmışların aciz kalacağına, aklın bu konuda tek başına yetersizliğine değinir ve 
Hakîm Senâî’den (ö. 535/1140) beyitler sunar. Dolayısıyla İslâm filozofları ve kelâmcılarının meto-
dunu “akıl ehli katında mahmud” diye niteledikten sonra, keşf ve müşâhede ehlinin konumunu daha 
üstün olarak sunması ve peşinden de bu minvalde destekleri sıralaması gösterir ki, yazar kendisini 
filozof veya kelâmcı olarak nitelememektedir; felsefe ve kelâma ilişkin bilgileri biliyor olsa bile on-
ların yolunun yazarın katında makbul ve mahmud olduğuna işaret etmemektedir. Bu takdirde “tarîka-
i mahmûd” ifadesinde “mahmûd” kelimesiyle kendisine imada bulunması, kendisiyle, söyledikle-
riyle, okurunu yönlendirdiği metotla tam anlamıyla çelişir. “Bu yol ben Mahmud’un yoludur” deyip 
de sonra o yolu yermeniz veya yetersiz görmeniz anlamına gelir. Dolayısıyla “tarîka-i mahmûd” iba-
resini isim tamlaması (Mahmud’un yolu) olarak değil, sadece Farsça sıfat tamlaması (mahmud/övül-
müş, makbul/kabul görmüş yol) olarak okumak, anlamak gerekir.  

Nitekim bu gerekliliğe işaret eden bir diğer husus, yazar ve eser ismi belirtmeksizin -Mevlânâ’nın 
gazellerinden eklemelerle- el-Menâhicü’s-Seyfiyye’den iktibasta bulunan ve Erba‘ûn el-‘Alâî fî 
Kelâmi’l-‘Alî adlı eserini 783/1382’de tamamlayıp Karamanoğlu Alâüddîn Bey’e (ö. 800/1397-1398) 

                                                 
333 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 78. 
334 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 9; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 46; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 89. 
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sunan Hanefi fıkıh âlimi Yusuf b. Ayetbek (İnebek ?)’in “tarîka-i mahmûd” ibaresini “tarîka-i mak-
bul” olarak alıntılamış olmasıdır. 

  
el-Menâhicü’s-Seyfiyye, Sül./Halet Efendi Ktp. (Ek), nr. 92, vr. 4b-5a (Sağda). 

Erba‘ûn el-‘Alâî fî Kelâmi’l-‘Alî, Sül./Fatih Ktp., nr. 2653, vr. 4ab. 

Rum diyarındaki kuşun duası 
Bayram’a göre Ahi Evran Şeyh Mahmud “Bazı eserlerinde başından geçen olaylara değinmekte-

dir. Mesela “Medh-i fahr u zemm-i dünya” adlı eserinde beş sene müddetle tutuklandığına ve işken-
ceye maruz kaldığına değindiği gibi (age, Bursa/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1184, yp. 180b) “Menâhic-i 
Seyfi”de de bu olaya işarette bulunmuştur.”335  “Büyük bir bilgin diyar-ı Rum’da tutuklanmıştı (age., 
Halet Ef. Eki, nr. 92, yp. 30b) derken gene kendisini kasdetmektedir.”336 “Menâhic-i Seyfî adlı eserinde de 
bu tutuklanma olayına değinmiştir. (a.y.)”337 

Burada ileri sürülen birinci iddianın ne derece doğru olduğuna Medh-i Fakr u Zemm-i Dünya baş-
lığı altında ileride değinilecektir.  

İkinci iddiada kastedilen ise Menâhic-i Seyfî’deki şu ifadelerdir: 

    
el-Menâhicü’s-Seyfiyye, Sül./Halet Efendi Ktp. (Ek), nr. 92, vr. 30b-31a. 

                                                 
335 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 9; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 

89. 
336 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 12-13; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuru-

luşu, s. 91-92. 
337 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 68¸ Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 69. 
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“Bu büyük bir duadır, buna kuş duası denir. Din büyüklerinden bir büyük kişi Rum diyarında 
bir kuyuda mahpus oldu. Birgün ansızın bir kuş onun karşısında bu duayı okudu, o da (duayı) öğrendi 
ve onun (duanın) bereketiyle kurtuldu. (Daha sonra bu kuş duasının metni verilir:) Allahümme innî 
es’elüke yâ men lâ-terâhü’l-‘uyûn ve lâ-tuhâlituhu’z-zunûn...” 

Kanaatimizce burada yazarın “din büyüklerinden birisi Rum diyarında hapis oldu” sözüyle kendi-
sini kastetmesi söz konusu değildir. Normalde Bayram’ın da bu kanaate ulaşması gerekirdi zira onun 
ifadesine göre “Şeyh Nasîrüddîn Mahmud, hiçbir eserinde adını anmadığı gibi, mensup olduğu 
Melâmet meşrebi gereğince yaptığı iyilikleri gizli tutma anlayışı ve tevazuundan ötürü adının gizli 
kalmasına özel bir itina göstermiştir.” Bu doğru ise meşrebi gereği kendisini “din büyüklerinden biri” 
diye anmak yerine daha mütevazı bir nitelemeyle anması gerekirdi.  

Diğer bir husus bu kuş duasının eser içinde hangi başlık altında, hangi gruplama içerisinde yer 
aldığıdır. Eserin metnine bile bakmadan sadece “İçindekiler” kısmına bir göz atıldığında bu duanın 
büyüklerden rivayet edile gelen dualar arasında sunulduğu görülmektedir. 

 
el-Cüveynî, Menâhicü’s-Seyfiyye (İçindekiler). 

Daha önemli ve farkedilmesi gereken diğer husus şudur: Burada “kuş duası” diye nitelendirilen 
duanın ortaya çıkış hikâyesinde, yazarın değil, bir başkasının yaşadığı olay anlatılmaktadır. Bu so-
nuca nasıl ulaştığımıza geçmeden şunu da belirtmeliyiz ki, aşağıda örnekleri görüleceği üzere -bazı 
farklılıklar içermekle beraber- bu dua metni kaynaklarda beş şekilde karşımıza çıkmaktadır:  

1- İsimlendirilmesinde “kuş” kelimesi yer aldığı gibi kuşla ilgili bir hikâye de yer alan rivayetler, 
2- İsimlendirilmesinde “kuş” kelimesi yer alan fakat kuşla ilgili bir hikâye eşlik etmeyen rivayet-

ler,  
3- İsminde “kuş” kelimesi içermeyen fakat kuş hikâyesine değinilen rivayetler,  
4- İsminde ve hikâyesinde “kuş” kelimesi geçmeyen; farklı bir olay ve/veya kişi ile ilişkilendiri-

lerek dua metninin sunulduğu rivayetler,  
5- İsminde “kuş” kelimesi bulunmayan ve bir hikâye eşlik etmeden sadece dua metninin sunulduğu 

rivayetler.  
Dua metni tamamen farklı fakat “kuş duası” diye adlandırılan, hikâye de içermeyen diğer dualara 

değinmeyeceğiz. Örneklerini göstereceğimiz bu duaya yönelik tarihlendirmeler duanın Menâhic-i 
Seyfî’nin telif tarihinden çok önceki asırlara uzandığını göstermektedir. 

Aslında aşağıda sunacağımız ilk üç rivayet bile bahsettiğimiz hususu göstermek için yeterlidir. Biz 
yine de diğer rivayetleri de sunacağız ki, hem aynı konuya ilişkin kaynaklarımızın ne kadar farklı 
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bilgiler sunduğunu hem de bir eserde bu duayı rivayet zinciri veya kaynağı olmaksızın sadece hikâye-
sini nakledilmesinden hareketle “Büyük bir bilgin diyar-ı Rum’da tutuklanmıştı (age., Halet Ef. Eki, nr. 
92, yp. 30b) derken gene kendisini kasdetmektedir.” çıkarımında bulunulmasının hiç de mantıklı olma-
dığını, bu mantıkla hareket edilecek olursa bu duayı belirttiğimiz tarzda nakleden her yazarı “Rum’da 
tutuklanıp bu duayı okuyarak kurtulan kişi” ilan etmek gereği veya özgürlüğünün söz konusu olaca-
ğını gösterelim. 

İlk şekliyle ve farklı versiyonlar halinde tespit edilen rivayetlerden başlayalım.  
Birinci rivayet 
Necâtü’z-Zâkirîn adlı eserini 542/1147’de tamamlayan Ebu Bekir b. Muhammed b. Hüseyin es-

Seylânî (561/1166’da sağ) “Kuş Duası” başlığı altında bu duaya yer verir. Kadim nüshalarında, dua 
metnine geçmeden önce kısa da olsa bir hikaye yer alırken sonradan bazı nüshalarında bu hikâye 
yerine birazdan ikinci rivayette değineceğimiz İbn Beşkuvâl’ın rivayeti -Farsça çeviri halinde- yer 
almış, bazı nüshalarında ise hikâye sunulmaksızın bu duanın Rum diyarındaki kuşun duası olduğu 
belirtilerek doğrudan dua metnine geçilmiştir.  

Seylânî’nin zikrettiği rivayete göre, bir Müslüman adam Rum’da esir olur, yirmi yıl zindanda kalır. 
Allah Teâlâ bu kuşu onun huzuruna/önüne gönderir ve adam bu duayı o kuştan öğrenir. Üç gün  duayı 
okur. Güneş doğmadan önce kurtulup evine gider. 

Menâhic-i Seyfî’de olduğu gibi bu eserde de bir rivayet zinciri, sened, kaynak belirtilmeden sunu-
lan rivayet Seylânî tarafından “Her ne kadar mervi değilse de çok hoş duadır.” diye nitelendirilmiştir.  

Bu rivayetteki anahtar kelimeler: Rum diyarı, yirmi hapiste kalma, dua söyleyen kuş.  

  
Seylânî, Necâtü’z-Zâkirîn, Sül./Fatih Ktp., nr. 2878, vr. 118b-119b. 
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Seylânî, Necâtü’z-Zâkirîn, Kütahya Vahit Paşa İl Halk Ktp., nr. 2353, vr. 117b-118b. 

  
Seylânî, Necâtü’z-Zâkirîn, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1818, vr. 101a-102a. 
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İkinci rivayet 
Hikâyesiyle birlikte kuş duasını kesintisiz bir senedle rivayet eden tek kaynağımız İbn Beşkuvâl 

diye tanınan Halef b. Abdülmelik el-Endelüsî el-Kurtubî (494-578/1101-1183) hikâyenin kahramanı 
olan esir kişinin ismi hariç senedinde bütün isimleri belirgin şekilde zikreder. İbn Beşkuvâl, Ebu’l-
Kasım Halef b. Muhammed b. (Abdullah b.) Savâb (el-Lahmî el-Kurtubî)’den (424-514/1032-1120), 
o Ebû Mervân Abdülmelik b. Ziyâdetüllah et-Temîmî (et-Tubbenî el-Kurtubî)’den (396-457/1006-
1065), o Ebu’l-Kasım ‘Âmir b. Muhammed b. Abdülmelik el-Asbahî (el-Kurtubî) (ö. ?) ve Kadı 
(Ebu’l-Velîd) Yunus b. Abdullah (b. Muhammed b. Muğîs el-Kurtubî)’den (338-429/950-1038), o 
ikisi Kadı Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. (Muhammed b. Yahya b.) Müferric (el-Kur-
tubî)’den (315-380/927-990), o Ahmed b. Mansur b. Ahmed’den (ö. ?) (bir nüshada: Ebû Ahmed 
Mansur b. Ahmed), o Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed el-‘Attâr’dan (ö. ?), o da babası (Ebû Ab-
dullah) Muhammed (b. Ahmed b. Ubeydullah) el-‘Attâr (el-Kurtubî)’den (330-399/942-1009) 
onun (Muhammed el-‘Attâr’ın) şöyle dediğini nakleder:  

“Bir komşumuz vardı, çok iyi bir Müslümandı. Bir savaşta esir düşmüştü. Rum diyarında yirmi 
yıl esarette kalmış, ailesine kavuşmaktan ümidini yitirmişti. (Bana) şöyle anlattı: 

Bir gece geride bıraktığım çocuklarımı düşünüyor ve ağlıyordum. Birdenbire bir kuş hapsin du-
varının üstüne kondu ve (birazdan söyleyeceğim) o duayı okuyordu. Duayı ondan öğrendim ve üç 
gece o duayla Allah’a yakardım. Sonra uyudum; uyanınca ne göreyim! Memleketimde evimin da-
mındayım. Ailemin yanına indim, beni görünce, şeklimin şemalimin değiştiğini görünce korktular 
sonra sevindiler. O sene hacca gittim zira Allah beni şirk ülkesinden kurtarıp İslam ülkesine tekrar 
kavuşturursa hacca gideceğim diye niyet etmiştim. Tavaf esnasında o duayı okurken, bir şeyh eliyle 
elime vurdu ve beni yönlendirdi; Makâm-ı İbrahim’e geçip iki rekat namaz kıldı, ben de iki rekat 
kıldım. Bana ‘Bu duayı nerden öğrendin? Bunu sadece Rum diyarında havada asılı duran bir kuş 
söyler’ dedi. Ben de ona başımdan geçenleri, Rum diyarında yirmi seneden fazla esir kaldığımı, duayı 
o kuştan öğrendiğimi söyledim. ‘Doğru diyorsun’ dedi. Şeyhe ismini sordum, ‘Ben Hızırım’ dedi. 
İşte o dua şudur: ‘Allahım, …’”338 

 
İbn Beşkuvâl, Kitâbü’l-Müstağîsîn billâh, Princeton Ün. Ktp./Garrett Koleksiyonu, nr. 1893, vr. 37b -38b. 

                                                 
338 İbn Beşkuvâl, Halef b. Abdülmelik, Kitâbü’l-Müstağîsîn billâh, Dâru’l-Mişkât, Kahire 1414/1994, s. 87-88. İbn Beş-

kuvâl’ın rivayeti sonraki kaynaklarda da tekrar edilir. Bkz. ed-Demîrî, Kemâlüddîn Muhammed b. Musa, Hayâtü’l-
Hayavân, Mektebetü Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Kahire 1978, c. 1, s. 659; es-Süyûtî, Celâlüddîn el-Erec fi’l-Ferec, 
Matba‘atü’t-Terakkî, Dımaşk trs., s. 15-16; Kıssatü’t-Tâir, Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. Ek 1395/10, vr. 94b-95b. 
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İbn Beşkuvâl, Kitâbü’l-Müstağîsîn billâh, Princeton Ün. Ktp./Garrett Koleksiyonu, nr. 1893, vr. 39a. 

Bu rivayet ufak bazı farklılıklarla en-Nutku’l-Mefhûm min Ehli’s-Samti’l-Ma‘lûm adlı eserde se-
ned zikredilmeden Muhammed el-‘Attâr’dan nakledilir.339 Bu eserin İbnü’l-Cevzî (ö. 597/1200), 
İbn Tuğru(l) Bek diye meşhur Seyfüddîn Ömer b. Eyyûb b. Ömer İbn Arslân el-Hamîdî ed-Dımaşkî 
et-Türkmânî (ö. 670/1271), ‘Alâüddîn Ali b. Ahmed b. Muhammed el-Mısrî (ö. ?), Nâsıruddîn Ebu’l-
Abbâs Muhammed b. Tuğril (ö. 737/1336) ve birkaç kişiye ait gösterilen yazma nüshaları mevcuttur. 

  
en-Nutku’l-Mefhûm, Feyzullah Ef. Ktp, nr. 1281, vr. 89a-89b. 

Muhammed el-‘Attâr’dan gelen rivayet onun ismi anılmasa da Kadı Ebû Abdullah’ın adı anılarak 
ve ufak bazı farklılıklarla bir dua mecmuasında yerini almıştır. 

 
Sül./Şehid Ali Paşa. Ktp, nr. 2491/2, vr. 49a. 

Muhammed el-‘Attâr’dan gelen rivayetin hikâye kısmı Farsça’ya çevrilmiş olup dua metni ise 
kısmî bazı farklılıklarla iki metin halinde yine “kuş duası” adı altında bir mecmuada yer alır. 

                                                 
339 et-Türkmânî, Ahmed b. Tuğru Bek, en-Nutku’l-Mefhûm min Ehli’s-Samti’l-Ma‘lûm, Kahire 1281/1916, s. 157-159. 
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Kitâb-i Du‘â, Meclis-i Millî Ktp., nr. 5062, vr. 55b-59b. 
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“Yemen’in İbrahim b. Edhem’i” diye meşhur Sârimüddîn İbrahim b. Ahmed b. Ali el-Keyna‘î’nin 
(ö. 793/1391) öğrencisi Zeydî âlim İmâdüddîn Yahya b. Mehdî b. Kasım el-Hüseynî el-Yemenî 
809/1407 yılında tamamladığı el-Vesâilü’l-Kur’âniyye ve’l-Ed‘iyetü’n-Nebeviyye adlı eserinde yaza-
rının -533/1139 tarihinde ölen Ebu’l-Kasım Zâhir b. Tâhir eş-Şahhâmî en-Nîsâbûrî’den rivayeti340 
göz önüne alındığında- 6./12. asır muhaddislerinden olduğunu tahmin ettiğimiz- el-Ed‘iyeti’l-
Meknûne ve’l-Esrâru’l-Masûne adlı eserden naklen “Fazileti Meşhur Kuş Duası” başlığı altında ben-
zer bir rivayet sunar. Bu rivayette de Muhammed el-‘Attâr’ın adı zikredilmese de Kadı Ebû Abdul-
lah’ın adı anılarak aslında Muhammed el-‘Attâr’dan gelen rivayet olduğu anlaşılmaktadır. 

 
el-Yemenî, İmâdüddîn Yahya, el-Vesâilü’l -Kur’âniyye, 

(San’a) Evkafü’l-Câmi‘i’l-Kebîr Ktp., nr. 2076, vr. 491b-492b. 
 

Dua metni ve farklılıkları hariç olmak üzere bu ilk rivayette geçen ve diğer rivayetlerle karşılaş-
tırmamızda kullanacağımız kelimeler: Rum diyarı, savaşta esir düşme, yıllarca (yirmi yıla yakın, 
yirmi yıl, yirmi yıldan fazla) hapiste kalma, dua söyleyen kuş, hac esnasında karşılaşılan Hızır. 

Üçüncü rivayet  
ez-Zehru’l-Fâih adlı eserden nakledilen fakat bu adı taşıyan eserlerde bulamadığımız ve rivayet 

zinciri içermeksizin sadece “Biri şöyle dedi” denilerek nakledilen kayıtta şu bilgiler yer alır: 
“Rum diyarındaki Kostantıniyye’de esirdim. Allah beni kurtarırsa yürüyerek hacca gideceğim 

diye adadım. Hapis duvarına yanıma bir kuş geldi ve ‘Allahım, …’ de diye (duayı) söyledi” diye 
anlatan kişi o duayı okuduğu ikinci gece, Allah ona bir melek gönderdi, melek onu alıp evine götürdü. 
O sene yürüyerek hacca gitti, birisine o duayı söylediğinde o kişi “Sen nereden öğrendin bu duayı?” 
diye sordu. O da “Rum diyarındaki kuştan, Kostantıniyye’deki bir kuştan” deyince o kişi “Babamın 
dedemden, onun da Hz. Peygamber’den naklettiğine göre o ferec (kurtuluş) duasıdır” dedi.”341 

                                                 
340 el-Yemenî, İmâdüddîn Yahya, el-Vesâilü’l -Kur’âniyye, Evkafü’l-Câmi‘i’l-Kebîr Ktp., nr. 2076, vr. 12a. 
341 es-Safûrî, Abdurrahman b. Abdüsselâm, Nüzhetü’l-Mecâlis ve Müntehabü’n-Nefâis, el-Mektebü’s-Sekâfî, Kahire 

1425/2004, c. 1, s. 116. 
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Safûrî, Nüzhetü’l-Mecâlis ve Müntehabü’n-Nefâis, Kütahya Vahid Paşa İl Halk Ktp., nr. 1136/1, vr. 73a. 

Rivayet senedi olmasa da, “Babamın dedemden, onun da Hz. Peygamber’den naklettiğine göre” 
ifadesine dayanarak (eğer arada atlanan bir râvî, sahabi yoksa) İbn Beşkuvâl’in rivayetinde olduğu 
gibi bu hikâye, Ahi Evran’ın yaşadığı iddia edilen dönemden en az iki üç asır önceye tarihlenebilir. 
Şu var ki, bu tahmin, rivayetleri gerçek farzetmek üzere yapılan tahmindir.  

Bu rivayetteki kelimeler: Rum diyarı, Kostantıniyye, hapiste kalma, dua söyleyen kuş, hac esna-
sında karşılaşılan şahıs (?), duayı niteleyen hadis. 

Dördüncü rivayet 
Şia bilginlerinden Radiyyuddîn Ali b. Musa el-Hillî (ö. 664/1266), dostu ve hocası Kadı Muham-

med b. Muhammed el-Âvî el-A‘cemî’den (ö. 654/1256-1257) İbn Beşkuvâl’in Kitâbü’l-Müstağîsîn 
adlı eserindeki dua metnini -İbn Beşkuvâl’in naklettiği hikâyeye değinmeksizin- “Kuş Duası” başlığı 
altında nakleder.342 

  
Hillî, el-Müctenâ mine’d-Du‘âi’l-Müctebâ, Meclis-i Millî Ktp., nr. 256/2, s. 308. 

Hillî aynı eserinde yine Âvî’nin kitabından, Küheyl343 b. Mes‘ûd ez-Zâhid et-Tarsûsî’den (ö. ?) 
gelen rivayeti “Beyaz Rum Kuşu Duası” başlığı altında bu sefer hikâyesiyle birlikte nakleder: 

                                                 
342 el-Hillî, Ali b. Musa, el-Müctenâ mine’d-Du‘âi’l-Müctebâ, s. 447-448, Meclis-i Millî Ktp., nr. 256/2, s. 308. 
343 el-Müctenâ’nın yazma nüshalarında bu kişinin adı çoğunlukla Küheyl b. Mes‘ûd et-Tarsûsî olarak geçmekte, bazı 

nüshalarda Küheyl adı Kuhayl, Tarsûsî nisbesi ise Tûsî ve Tabersî olarak değişmektedir. Zâhiriyye Ktp. yazmaları ara-
sındaki bir mecmuada yer alan (nr. 10147/2, vr. 3b) Du‘âü’t-Tayr bi’l-Kustantîniyye başlıklı risâlenin yazarı Humeyd 
(veya: Hamîd) b. Mes‘ûd et-Tûsî olarak kayıtlıdır. Halveti şeyhi Kasım el-Hânî el-Halebî’nin (ö. 1109/1698) Sirru 
Fethi’l-Meliki’l-Mecîd adlı eserine bir müridi tarafından yazılan şerhte (Şerhu Sirri Fethi’l-Meliki’l-Mecîd, Eskişehir İl 
Halk Ktp., nr. 510, vr. 89a; Sül./Hekimoğlu Ktp., nr. 559, vr. 84b; el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 4315, vr. 97a) bu isim 
Humeyd (veya: Hamîd) et-Tûsî olarak anılmaktadır. Kuş duası, hadis alanındaki gibi rivayet zincirindeki isimlerin ti-
tizlikle incelenebileceği nitelikte bir zincire sahip olmaksızın daha ziyade yazma mecmualarda veya dua mecmualarında 
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“(Küheyl dedi:) Çok zor ve eziyetli şekilde Rum diyarında otuz sene hapiste esir kalan biri vardı. 
O zor ve eziyetli hapisten Allah onu kurtarırsa, kurtulduğu sene evinden yürüyerek gidip hac yapmayı 
adamıştı. Bir gece beyaz bir kuş gördü, bulunduğu hapishanenin üstüne konmuş ve anlaşılır bir li-
sanla şu duayı okuyordu. Duayı iyice dinleyip ezberledi. O gece, ondan sonraki gece ve üçüncü gece 
o duayı okudu. Allah ona bir melek gönderdi, melek onu hapisten alıp evine iletti. Evinden yola çıkıp 
hacca giderek adağını yerine getirdi. Tavaf esnasında o duayı okudu. Bir adam onu duydu ve ona 
ilişerek “Bu duayı nereden edindin? Çünkü babam dedemden, o da Rasulullah’tan rivayet ettiğine 
göre bu dua, Rum diyarındaki Kostantıniyye’deki beyaz Rum kuşunun duasıdır ve bu ferec (kurtuluş) 
duasıdır” deyince, “Duayı o kuştan duydum” deyip başından geçenleri ona anlattı.” 344 

Bu rivayetteki kelimeler: Rum diyarı, Kostantıniyye, otuz sene hapiste kalma, dua söyleyen beyaz 
kuş, hac esnasında karşılaşılan şahıs (?), beyaz Rum kuşunu haber veren ve duayı niteleyen hadis.  

Hillî, dostu ve hocası Âvî’den bu dua ve hikâyesini nakletmeden önce yine aynı eserde İbn Beş-
kuvâl’in Kitâbü’l-Müstağîsîn adlı eserinden -İbn Beşkuvâl’in naklettiği hikâyeye değinmeksizin- sa-
dece kuş duası başlığı altında bu duaya ayrıca yer verir. 

 
Hillî, el-Müctenâ mine’d-Du‘âi’l-Müctebâ, Meclis-i Millî Ktp., nr. 256/2, s. 321-322. 

Hillî’nin ilk rivayeti, hikâye kısmı Farsça’ya çevrilerek bir dua mecmuasında yerini alır.345  

                                                 
yer almaktadır. Örnek: Du‘âü’t-Tayr, Petersburg Üniversitesi Şarkiyât Araştırmaları Fakültesi Ktp., nr. 755, vr. 137b-
138a; Zâhiriyye Ktp., nr. 16706/4, vr. 11b-16b;  Du‘âü’t-Tâir, Musul el-Evkâfü’l-‘Âmme Ktp., nr. 19/59; Müessesetü’l-
İmâm Zeyd b. Ali Ktp., nr. 13/4, s. 358-360; Du‘âü’t-Tâyiri’r-Rûmî=Du‘âü’l-Ferec, Meclis-i Millî Ktp., nr. 8032, vr. 
109a-110a (Fahruddîn Muhammed el-Huseynî el-Esterâbâdî’nin 1075/1665 tarihinde tamamladığı ed-De‘avât adlı mec-
muası içerisinde); Du‘â-yı İstihlâs, Meclis-i Millî Ktp., nr. 18761, vr. 38b-40b; Du‘â-i Kuş, Berlin Ktp., nr. Orient 8. 
16, vr. 77b-90b; nr. Orient 8. 179, vr. 91a-98b. 

344 el-Hillî, Ali b. Musa, el-Müctenâ mine’d-Du‘âi’l-Müctebâ, (aynı yazarın Mühecü’d-De‘avât ve Menhecü’l-‘İbâdât 
adlı eserinin ekinde), Müessesetü’l-A‘lemî, Beyrut 1414/1994, s. 464-465, el-Müctenâ mine’d-Du‘âi’l-Müctebâ, Mec-
lis-i Millî Ktp., nr. 256/2, s. 321-322; Şerhu Sirri Fethi’l-Meliki’l-Mecîd fî İntikâli'l-Murîd, Eskişehir İl Halk Ktp., nr. 
510, vr. 89a-90a. 

345 en-Neyrîzî, Ahmed (derleyen), Mecmû‘a-i Du‘â, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4188, vr.132a-134b. 
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Ahmed en-Neyrîzî (derleyen ve kâtip), Mecmû‘a-i Du‘â, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4188, vr.132a-133a. 

 
Ahmed en-Neyrîzî (derleyen ve kâtip), Mecmû‘a-i Du‘â, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4188, vr.133b-134b. 

Beşinci rivayet 
İnşâ kâtibi Hakîmüddîn Muhammed b. Ali el-Feryûmedî, 727-742 (1327-1342) arası İlhanlı veziri 

olan Alâüddîn Muhammed b. İmâdüddîn Muhammed b. Tâcüddîn Mahmud Zengî b. Tâhir el-
Feryûmedî’ye ithafen yazdığı ve 728/1342 tarihinde tamamladığı el-Hikme fi’l-Ed‘iye ve’l-Mev‘iza 
li’l-Ümme adlı eserinde “Tayr-i Rûmî Duası” başlığı altında hikâyesiyle birlikte bir dua sunar.346 

Rivayete göre Kâbe’de tavaf etmekte olan eli yüzü nur parlayan, kimseyle konuşmayan, bakışla-
rını gökyüzüne sabitlemiş birisini görürler. (Peygamberimizin amcaoğlu) Fadl b. Abbâs’a (ö. 13/634) 
haber verirler. Onun kendi huzuruna getirilmesini ister. Getirirler ve Fadl b. Abbâs onun neden bu 
halde olduğunu sorar. Şöyle cevap verir:  

“Orduyla beraber gaza için Şam’dan Rum’a gittim. Takdîr-i ilâhî, bizi esir aldılar, bağlayıp zin-
dana hapsettiler. Bulunduğum yer o kadar derindeydi ki, gündüzün ışığından gecenin karanlığından 
haberim olmuyordu. Öyle aciz ve çaresiz halde bir süre geçti. Bir gece şafak vakti bir kuş geldi ve 
bulunduğum yerin üst tarafına kondu. Güzel bir sesle ve anlaşılır bir dillle kelime kelime bu duayı 
                                                 
346 Feryûmedî, el-Hikme fi’l-Ed‘iye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1764, vr. 141b-142a; Fatih Ktp., nr. 2779, vr. 302b-304a; 
nr. 2780, vr. 306b-308b. 
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yakarır şekilde okudu. Ona kulak kesilmiştim. Duayı bitirdi, uçtu gitti. O gün ve gece hep hayret 
içindeydim. Şafak vakti sabah yüzünü gösterdiğinde o kuş yine geldi, etkileyici sesle duayı okumaya 
koyuldu. Duayı bitirince yine uçtu. Ben de o duaya koyuldum, gece gündüz okuyordum. Bir gece 
uyumuştum, üzerime bir esinti ve bütün vücuduma bir rahatlık geldi. Uykudan uyandım, ağladım. 
Kendimi bulunduğum zindanın üst tarafında gördüm. Hemen duayı okudum. Baktım ki, zindan kapı-
ları açılmış! O esir bağıyla dışarı çıktım. Bu bağlarla nereye, nasıl giderim, biri bizi görse emîre haber 
verir, bizi yakalar diye düşündüm. Yine duayı okudum. Gördüm ki, beyaz bir kuş geldi, gagayı ba-
ğıma vurdu, ayrıldı. Allah’a şükrettim, selametle vatanıma ulaşırsam hac yapacağım diye nezrettim. 
Ansızın üzerime uyku çöktü, uyudum. Uyandığımda gördüm ki, Şam’da kendi memleketimdeyim. 
Şafak vakti kendi evime gittim, annemi gördüm. Hacca nezrettiğimi söyleyerek annemden izin iste-
dim, izin verdi. Şimdi geldim ve burada hac yapıyorum.” 

Fadl b. Abbâs bu sözleri işitince şöyle der: “Ey yiğit! Doğru söylüyorsun zira ben Rasûlullah’tan 
(as) ‘Rum ülkesinde bir kuş vardır, her seher Allah Teâlâ’ya (cc) kimsenin söyleyemediği övgülerle 
senâ eyler. Ümmetimden birisi oraya düşer ve o kuştan o senâyı öğrenir’ dediğini duydum ve sen 
onun bereketini görüyorsun.” der ve “Rasûlullah doğru söylemiştir” diye üç kez söyler. Sonra kâğıt 
ister ve bu duayı yazar…  

  
Feryûmedî, el-Hikme fi’l-Ed‘iye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1765, vr. 175b 

  
Feryûmedî, el-Hikme fi’l-Ed‘iye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1765, vr. 176a. 

  
Feryûmedî, el-Hikme fi’l-Ed‘iye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1765, vr. 176b. 
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“Tayr-i Rûmî Duası” başlığı altında sunulan bu rivayetin hikâyesinden hareketle “beyaz kuş duası” 
diye de adlandırabileceğimiz dua metni, daha önce sunulan dua metniyle ortaktır.347  

Bu rivayetteki kelimeler: Şam, Rum diyarı, savaşta esir düşme, bir süre hapis, dua söyleyen beyaz 
kuş, hac esnasında huzuruna varılan Fadl b. Abbâs ve konuyu önceden haber veren hadis. 

İçerisinde Fadl b. Abbâs’ın yer aldığı bu rivayetin hikâye kısmı biraz daha uzun ve Türkçe çeviri 
halinde Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin (ö. 1008/1600) bir eserinde “Şerh-i Du‘â-i Tayarân” başlığı al-
tında karşımıza çıkmakta, Arapça dua metni ise “Du‘â-i Tayr” başlığı altında sunulmaktadır. 

“Yâr-ı Ğâr-ı Sadîk Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk (ra) bir gün Fadl b. Abbâs ile Kâbe-i müşerrefei 
tavâf iderlerken bir şahs gördüler ki, rûyi zerd ve çehresi pür-kerd, zâhiri ve bâtını âsâr-ı mehabbet ü 
derd, dembedem tavâfile pûyân ve gözleri âsümândan cânibe nigerân ve ğayre nazar u iltifâtdan rû-
kerdân ve bi’l-cümle zer gibi renc pûtesinde kâl olmış ve derd pûşîdesine rûy-i zer zî-dâl olmış. 

Hazret-i Yâr-ı Ğâr ol kimesnei huzûrına ihdâr ve mâcerâsından istihbâr buyurdukda vâkı‘-ı hâli 
takrir ve sergüzeşt ü serencâmını ta‘bîr idüb: 

‘Vilâyet-i Şâm’da ‘asâkir-i müslimînile ğazâya varub ittifâk küffâr-ı pür-nifâk elinde esîr ve bir 
çâh-ı muzlimde giriftâr-ı bend ü zencîr iken ve nice yıllar beliyyât-ı kayd ü bendile ‘alîl ü darîr ve 
âzürde hâli zindân-ı mihnet-pezîr iken bir şeb bir murğ-ı hümâ-bâl ol kuyunun ağzında izhâr-ı yâl ü 
bâl ve fesâhat ve belâğatla ‘arz-ı makâl idüb bu du‘â-yı şerifi okudı ba‘dehu uçdı gitdi.  

İrtesi gice yine hâzır ve minvâl-i sâbık üzre Hakk’a şâkir oldukda ol du‘âyı ezberledüm ve dem-
bedem vird idinüb okumağa başladım. Ânı gördüm ki, bir şeb cismime bir mübârek bâd-ı mübârek-
bâde geldi ve a‘zâma tokunduğı gibi endâmuma kuvvet ü sıhhat virdi ve cemî‘ marazlarım ol ânda 
muzmahill oldı gitdi. Bu hâlile istirâhat ve fi’l-cümle serhâb-ı sıhhat müyesser olduğı gibi uyandım, 
kendümi re’s-i çâhda buldum lâkin kayd ü bend ucından ğamgîn ve beni bulurlarsa hâlüm nice olur 
deyü hevl-nâk ü hazîn olub yine ol du‘âya iştiğâl ve her nefesde müvâzabet-i bî-misâl üzre iken bir 
murğ-ı hümâ-peyker ve tâir-i hümâyûn-şehper çıka geldi ve dest ü pâyimdeki bendleri minkâriyle 
çözdü. Ol bu hizmetde iken zindân kapuları dahi açıldı ve kayd ü bendün cümlesi hâke saçıldı.  

Bu râhat ü meserretle tekrâr uyudum. Uyandıkda kendümi Şâm şehrinde buldum. Fe-lâ-cerem ol 
selâmetin şükrânesi bu sene hacc-ı şerîfe geldim.  

Lillâhi’l-hamd ki, cemâl-i bâ-kemâlinizi görüb murâdıma irdim.’ didikde Fadl b. Abbâs âh u girye-
i bî-kıyâs idüb üç kerre ‘Saddakte yâ Rasûlallah saddakte’ deyü buyurdı ve ‘Bizi Fahr-i ‘Âlem (sav) 
bu kıssadan âgâh idüb vilâyet-i Rûm’da bir beyaz kuşcağaz vardur ki, giceler lisân-ı fasîhle bir şerîf 
du‘â okumakdan hâlî degildür ve benim ümmetimden biri küffâra giriftâr ve ol tayr du‘âsını hıfzile 
berhûrdâr olsa gerekdür. Zînhâr, zînhâr ol du‘âya rağbet ü i‘tibâr ve dâimâ kırâetiyle iftihâr idesiz ki, 
ol du‘â sebeb-i mesûbât-ı lâ-tuhsâdür’ deyü buyurmışlar idi.’  

Velhâsıl hemândem Fadl b. Abbâs ve Sıddîk-ı sadâkat-mümâs ol du‘âyı yazındılar ve okuyub gö-
türmesini ümmete terğîb buyurdılar.  

İmdi, du‘â-i tayr mûcib-i menfa‘at ü hayr olub enbiyâ vü evliyadan ve etkıyâ vü asfiyâdan belâya 
mübtelâ ve giriftâr-ı renc ü ‘anâ olanlar okuya gelmüşlerdür…” 

“Zâhid! Hümâ-yı evc-i senâdür du‘â-i tayr 
Al bâle ol du‘âyı açub bâl-i himmetün 
Her kime sâye salsa olur ehl-i ‘izz u hayr 
Şâhin misâli ‘âlem-i lâhûtı eyle seyr” 

                                                 
347 Nitekim buradakiyle hemen hemen aynı ifadeler; aynı hikâye ve dua metni Cürcânî’nin meşhur tıp eseri Zahîre-i 

Hârizmşâhî’nin 686/1287 istinsah tarihli bir nüshasının zeylinde/sonunda (Kum, Mar‘aşî Ktp., nr. 287, vr. 279b-280a) 
Dâstân-i Murğ-i Rûmî (katalog kayıtlarında Şerh-i Du‘â-yı Tayr-i Rûmî) başlığı altında yer almaktadır. 
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Mustafa ‘Âlî, Mecmû‘a-i Ed‘iye, Sül./Hekimoğlu Ktp., nr. 520, vr. 111a-112b. 

   
Mustafa ‘Âlî, Mecmû‘a-i Ed‘iye, Sül./Hekimoğlu Ktp., nr. 520, vr. 113a-114a. 
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Mustafa ‘Âlî, Mecmû‘a-i Ed‘iye, Sül./Hekimoğlu Ktp., nr. 520, vr. 114b-115a. 

Altıncı rivayet 
Yukarıdaki rivayete yakın fakat hikâyesi Türkçe olan ve Hz. Peygamber’den bu duayı duyduğunu 

söyleyen kişinin Fadl b. Abbâs yerine İbn Abbâs (İbn Abbas denilince ilk akla gelen Abdullah b. 
Abbâs’tır (ö. 68/687-688)) yer aldığı, “Du‘â(-yı) Kuş” nitelemesiyle sunulan bir rivayet daha vardır. 

“İbn-i Abbâs (ra) rivâyet kılur, eydür Peyğamber’den:  
‘Bu du‘âi bize ögretdi, andan eyitdi kim:  
‘Bu du‘âya kuş du‘âsı dirler, Rûm elinde bir kuş var, bu du‘âi ol bilür. Her gice irteye dek bu 

du‘âyile Çalap’ı yâd kılur. Ol kuşdan ayruk kimse bilmez.’  
Andan sonra bir gün Kâbe’i ziyâret iderdüm. Din ulularından bir bir (pir) gördüm, bu du‘âi okurlar. 

Ben eyitdüm: ‘İy ‘azîz! Bu du‘âi nite bildün ve kande buldun? Peyğamber -‘aleyhi’s-selâm- bide 
(bize) böyle haber virdi kim, Rûm elinde bir kuş vardur, bu du‘âi heman ol bilür.’  

Koca eyitdi: ‘Ey Abbâs oğlu! Yani Ey Tanrı Peyğamberinün umusssi (ammusi) ayâli! Bilgil, 
âgâ(h) olğıl! Bana dahi hem giru ol kuş ögretdi.’  

Ben ‘acebe kaldum. Eyitdüm: ‘Billâhi eyit! Nite ögretdi sana ve nice uğradun? Ana eydivirmegil.’ 
Bana koca eyitdi kim: ‘Rûm elinde ğazaya varmışdum. Anda girânı poynuma takdılar, zindân içine 

bırakdılar. Bir buçuk yıl anda kaldum. Her du‘â kim bilürdüm kılurdum, her dürlü tesbihler okurdum 
tâ belâdan kurtuldum (kurtulam) deyü. Hic care bulmazdum kurtulmaz.  

Nâgâh bir gün gür bir gökçek kuş geldi, kuyu kıragında bir ağaç varidi, anun bıdağında asıldı, 
başladı bu du‘âi okudı. İrte olunca bu du‘âi okudı. Bana katı hoş geldi. Yarısın yâd kıldum ve yarısın 
kaldı.  

Cün sabâh oldı, kuş ucdı. Ben çok peşîmân oldum, ağladum kendü kendünümile savaşdum kim, 
nicün anun gibi görklü du‘âi heb yâd kılmadum.  

Cün gice oldı, ol kuş yine geldi, okumağa başladı. Kalanın dahi ögrendüm, üç kez bile ol kuşala 
(kuşla) okudum. Andan uyhu dutdı, uyudum. Düşümde kurtulmuşam, kendü evime gelmişem, oğlan-
cuklaruma irmişem.  

Cün uyhudan uyandum, kendünüm hem eyle gördüm, evümde yaturın. Ehl-i beytüm bilmez kim, 
beni kim getürdi ve ne ben bilürem kim, nice geldüm. Cümle ol kerâmeti bildüm kim, bu du‘â be-
rekâtındadur.’  

Pes İbn-i Abbâs (ra) eydür: ‘Bu du‘âi ol koca ağzından yazdum aldum Rasûl hazretine geldüm. 
Kocanun sözin hikâyet kıldum.  

Rasûl hazreti (as) eyitdi kim: ‘Sadaka’ş-şeyh yani gerçek eyitdi koca, ulu du‘âdür.’ Andan buyurdı 
kim: ‘Bu du‘âi ulu dutun! Zinhâr iki yüzlü münâfık bî-namaz fâsıklara göstermen!’ didi.  

Her kim bu du‘âi sıdkıle okusa, Tanrı hazretine du‘â kılsa, dünyada ve ahiretde korkudan emin ola 
inşallâhu teâlâ. Bu du‘â-i kuşdur: Allâhümme…”  
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Bu rivayetteki kelimeler: Rum diyarı, savaşta esir düşme, bir buçuk yıl hapiste kalma, dua söyle-
yen kuş, İbn  Abbas ve konuyu önceden haber veren hadis. 

      

      

      

      

   
Du‘â(-yı) Kuş, Leipzig Ün. Ktp., nr. B. or. 282/2, vr. 37b-50b. 
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Yedinci rivayet 
Tokyo Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü Hans Daiber Yazmaları II,  nr. 35/3, vr. 122a-

124a arasında dua metni, vr. 124a-125a arasında da Şerh-i Du‘â-i Kuş başlığı altında hikâyesi yer 
alan bir kuş duası rivayeti daha vardır.348 

“Bağdat şehrinde bir kimse vardı, Rum ilinde gaza ederdi… Ol yiğit kâfir elinde esir oldu. Tam 
yirmi yıl zindan çekti.  

‘Bir gece feryat edip Hakk’a tazarru eyledim. Nâgâh ertesi gece gördüm ki bir kuş zindan duvarı-
nın üstünde oturur, akça kuşcağızdır. Tazarru ile feryat ile Allah Teâlâ’ya niyaz edip bu duayı fasih 
dili(y)le okudu.  

Bu duayı dinledim, kimi hatırımda kaldı kimi hatırımdan gitti. Zârîlik edip öğrenmediğime pişman 
oldum.  

Onu gördüm ki yarinki gece yine ‘ale’s-seher okudu. Tamam duayı hıfz eyledim.  
Pes bir gece yine abdest aldım, bu duayı okumaya meşgul oldum. Okurken uykuya varmışım. 

Düşümde gördüm ki evime ve oğlancıklarıma gelmişim.  
Pes uykudan uyandım, vakıa kendimi sahih evimde ve oğlancıklarım ve avradım yanında buldum. 

Öyle olsa kendimi taallukatıma bildirdim. Şâd-hurrem olup Hakk’a şükr ü senâlar eyledik.  
Ve zindanda iken nezir eyledim ki ‘Eğer bu bendden halas olursam Kâbe’ye varam’ demiştim. 
Pes Kâbe’ye vardım. Altınoluk altında bu duayı durmaz okurdum.  
Nâgâh bir pir gördüm ve bana sordu ki ‘Bu duayı kanden öğrendin?’ Ben ahvali tafsilen beyan 

eyledim. Bana dedi ki ‘Bem Hızır peygamberim, bu duadan zinhar vazgelme!’ dedi ve hemen (ol) 
saat gözümden kayboldu.” 

 
Şerh-i Du‘â-i Kuş, Tokyo Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 

Hans Daiber Yazmaları II, nr. 35/3, vr. 124a, 124b, 125a. 
 

                                                 
348 Bu rivayet baş tarafından eksik şekliyle ve hikâye kısmı Türkçe olarak Leipzig Ün. Ktp., nr. B. or. 178/2, s. 207-215’de 

Du‘â-i Murğ başlığı altında bulunmaktadır.Türkçe hikâyesi ve Arapça dua metni tam ve bu rivayete çok yakın bir riva-
yet Şerh-i Du‘â-i Ğarîb başlığı altında Süleymaniye/Yazma Bağışlar Ktp., nr. 5359/3, vr. 20a-21b’de yer almaktadır. 
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Şerh-i Du‘â-i Kuş, vr. 122a-123b. 

Bu rivayetteki kelimeler: Bağdat, Rum diyarı, savaşta esir düşme, yirmi sene hapiste kalma, dua 
söyleyen beyaz kuş, hac esnasında karşılaşılan Hızır. 

Bu rivayete yakın bir diğer rivayet daha vardır.  
“Hazreti Hızır ‘aleyhi’s-selâm zindanda bir mahbûsa bir ak kuş şeklinde gelüb bu duayı okur. 

‘Ma‘budun hakkiçün bir dahi okı’, ol dahi bir dahi okudukta mahbûs az ider (âzâd iderler?). Ba‘dehu 
Ka‘be’ye varub okudukda bir pîr ‘Bu du‘âyı kimden öğrendin?’ süâl eylerler. ‘Bir kuşdan’. Hazret 
‘Ol kuş ben idim’ deyü buyururlar ki ‘Bu du‘âya kimesne müdâvemet eylese cemî‘ murâd ve mak-
sudu hâsıl olur’ deyü buyurmuşlar. Ol du‘â budur, gaflet olunmaya: ‘Allâhümme innî es’elüke…’” 

 
İstanbul Müftülüğü Ktp., nr. 202, vr. 5a (Sadru’ş-Şerî‘a’nın Şerhu’l-Vikâye adlı eser metni öncesinde 

farklı eserlerden alıntılarla tutulmuş notlardan/fevâidden, nüshanın istinsah tarihi: 1011/1602). 
Bu rivayetteki kelimeler: Hapiste kalan kişi, ak kuş şeklinde gelip duayı söyleyen Hızır, Hızır’la 

Kâbe’de karşılaşma. 
Sekizinci rivayet 
Kuş duasına ilişkin iki ayrı hikâyeyi içeren farklı bir rivayet de vardır. Mağribi hatla yazılan dua 

ve hikâye metninde bol miktarda yazım hataları olsa da metin okunabilir durumdadır.  
“Kuş Duası” başlığı altında ilk sırada yer alan ve bizi ilgilendiren hikâye şöyledir: 
“(Anlatan kişi) Rum diyarında esir bir insan gördü. (O insan orada) uzun süre esir olarak kaldı. 

Yer altında güneş ışığının görülmediği bir mahzende bacaklarını hareket ettiremez, ayağa kalkamaz 
halde zincir ve bukağılarla bağlı olarak kaldı. Bununla beraber ona öyle bir hizmet ediyorlardı (tapı-
yorlardı) ki, anlatılamaz. Sonra Allah (bir) sabah o adamın yakınına bu duayı okuyan bir kuş gön-
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derdi, adam (onu) mahzenden duyuyor, duaya kulak veriyor, çok hoşuna gidiyordu. Kuş, duayı bitir-
diğinde adam onu ezberine aldı ve o duayı okudu. Dedi ki: ‘Vallahi daha dua (duası/duam) tamam-
lanmadan, dahası dua içerisindeyken baktım ki, çekirgelerin sayısından daha kalabalık bir grup benim 
hakkımda tartışıyorlar.’ Adam bu haldeyken birdenbire içlerinden bir adam çıktı ki, ayakları yerde, 
başı tâ göğe varıyor! (Dedi ki:) ‘Elini bana uzattı, beni aldı, o zincirleri ve bukağıları çözdü. Ona 
bakınca korkudan tir tir titredim. Dehşete kapılıp kendimden geçtim. Kendime geldiğimde bir de 
baktım ki, Irak’ta müslümanların diyarındayım! Ben onları onlar da beni unutmuşken Allah beni ai-
leme ve çocuklarıma kavuşturdu.’” 

 

 

 
Du‘âü’t-Tâir, Fransa Millî Ktp., nr. 1223, vr. 164b-167b. 

Bu rivayetteki kelimeler: Rum diyarı, Kostantıniyye, uzun süre hapiste kalma, dua söyleyen kuş, 
ayakları yerde, başı gökte olan şahıs (?), Irak. 
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Dokuzuncu rivayet 
Kadı İzzüddîn Abdurrahman b. Cemâlüddîn b. Fahruddîn Ahmed et-Tebrîzî’nin (?) öğrencisi ve 

Şeyh Sadruddîn Abdullah’ın (?) müridi olduğunu belirten349 fakat kendi ismini anmayan meçhul mü-
ellifin ‘Unvân-ı Dîn adlı Farsça fıkıh eserinde bu dua “Du‘âü’l-Ferec el-Ma‘rûf bi-Du‘âi’t-Tayri’l-
Ahdari’r-Rûmî (Yeşil Rum Kuşu Diye Bilinen Kurtuluş Duası)” başlığı altında aktarılır.350 Anlaşıl-
dığına göre bu eser 707 ile 813 (1307-1308 ile 1411) arası bir tarihte telif edilmiştir. Bu tarihlendir-
medeki dayanaklarımız iki tanedir. Birincisi: Eserdeki atıflardan biri Fakîh İmâmüddîn-i Mehcirdî’ye 
yöneliktir. Bu kişi el-Münakkâ adlı Farsça fıkıh kitabının yazarı Şafii fıkıh bilgini Muhammed b. 
Yusuf b. Muhammed b. Hüseyin el-Mehcirdî olmalıdır. el-Münakkâ’nın telif tarihi 707/1307-
1308’dir. İkincisi:‘Unvân-ı Dîn adlı Farsça eserin Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi’nde bulunan bir 
nüshası (nr. 299) 813/1411 istinsah tarihlidir. 

  
‘Unvân-ı Dîn, Leipzig Ktp., Rifâ‘î Yazmalar Koleksiyonu, nr. 903, vr. 133b (Sağda) 

‘Unvân-ı Dîn, Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 299, vr. 171b. 

   
el-Münakkâ, Meclis-i Millî Ktp., nr. 3555, vr. 3a (Sağda).   el-Münakkâ, Radavî Ktp., nr. 2640, vr. 3a (Ortada). 

‘Unvân-ı Dîn, Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 299, vr. 303b. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla ilk kez “yeşil kuş duası” diye nitelemede bulunan rivayet budur ve 
çok kısa bir hikâye dillendirmektedir. “Rivayet edildiğine göre değerli bir Müslüman şahıs Rum di-
yarında esir düştü. Onu bir kuyuya hapsettiler. Bir gün ansızın gördü ki yeşil bir kuş geldi, kuyu 
ağzına kondu ve ağzında bir kâğıt vardı, kuyuya bıraktı. O şahıs onu aldı ve onda yazılı bu duayı 
gördü, öğrendi. Allah’a duayla yakardı. Allah da onu bu duanın bereketiyle zindandan kurtardı.” 

Bu rivayetteki kelimeler: Rum diyarı, esir düşme, hapiste kalma, dua söyleyen yeşil kuş. 

  
 ‘Unvân-ı Dîn, Leipzig Ktp., Rifâ‘î Yazmalar Koleksiyonu, nr. 903, vr. 61b-62a. 

                                                 
349 ‘Unvân-ı Dîn, Süleymaniye/Fatih Ktp., nr. 2037, vr. 137a, 139b. 
350 ‘Unvân-ı Dîn, Leipzig Ktp., Rifâ‘î Yazmalar Koleksiyonu, nr. 903, vr. 61b-62b. Bu dua ayrıca bir mecmua içerisinde 

Du‘â-yı Tayr-i Ahdar adıyla Meclis-i Millî Ktp., nr. 7464, vr. 26a-38b arasında bulunmaktadır. Kaynakları arasında 
‘Unvân-ı Dîn’in de bulunduğu ve el-Kerîm b. Nasîr el-Hanefî (ö ?) tarafından 866/1462’de telifi tamamlanan Câmi‘u’d-
De‘avât adlı eserde bu dua metninin baştan üçte birlik kısmı “Hırz-i Kenzü’l-Hikme” başlığı altında ve “Buna Yeşil 
Kuş duası denir” notu eşliğinde sunulur (Câmi‘u’d-De‘avât, Berlin Ktp., nr. Petermann I 442, vr. 39a-40a) fakat 
hikâyesi tamamen farklıdır; hicret sırasında Cebrail’in mağaraya bu duayı getirdiği belirtilir. 
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‘Unvân-ı Dîn, vr. 62a-62b. 

Rivayetlerde anlatılan olayın bazı öğelerinde farklılıklar olduğu görülmektedir ki, ya aynı olayın 
farklı anlatımları bulunduğunu ya da farklı olayların ortak yönlere sahip olduğunu söylemek duru-
mundayız. Fakat dua metinlerinin bazı farklılıklar içermekle beraber ortak bir metin gibi karşımızda 
duruyor olması, birinci ihtimali daha güçlü kılmaktadır. 

Bu rivayetler arasında olayı tahminen tarihlendirmemize yardımcı olanlar bizi, el-Menâhicü’s-
Seyfiyye yazarından çok öncesine götürmekte ve yazarımızın olayı sadece nakleden birisi olduğu so-
nucuna iletmektedir. Şu halde bu hikâyeyi anlatan rivayetlerin hadis ve tarih bilimi açısından değer-
lendirmesine, doğru veya yanlışlığına değinmeksizin konumuzla ilgili olarak rahatlıkla söyleyebiliriz 
ki el-Menâhicü’s-Seyfiyye yazarı da bu hikâyeyi sadece nakleden kişi konumundadır, olayı yaşayan 
kişi değildir.  

el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin Halet Efendi nüshasında sadece “kuş duası” ifadesi yer almaktayken 
Hüseyin Çelebi ve Fatih nüshasında “beyaz kuş duası” ifadesi yer almaktadır. Bayram ise parantez 
içinde “akkuş duası” diye belirterek Halet Efendi nüshasına atıfta bulunmaktadır: “Ahi Evren “Me-
nahic-i Seyfî” adlı eserinde de bu tutuklama olayını dile getirmekte, zindanda iken okuduğu duayı 
(Akkuş duası) tespit etmekte, bu duanın bereketiyle kurtulduğunu yazmaktadır (age. Halet Ef. İlavesi 
(Süleymaniye) Ktp. Nr. 92, yp. 30a).”351 

  
Hûyî, el-Menâhicü’s-Seyfiyye, Sül./Halet Efendi Ktp., nr. 92, vr. 30b (Sağda). 
Menâhic-i Seyfî, Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1184/5, vr. 64b. 

 
Menâhic-i Seyfî, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/28, vr. 315b. 

el-Menâhicü’s-Seyfiyye yazarı Bayram’ın iddasına göre kuş duasını daha önce bir başkasından 
değil, hapiste iken bir kuştan dinleyerek öğrenmiş olmalıdır zira eser yazarı güya kendisini kastederek 
“Din büyüklerinden bir büyük kişi Rum diyarında bir kuyuda mahpus oldu. Birgün ansızın bir kuş 
onun karşısında bu duayı okudu, o da (duayı) öğrendi ve onun bereketiyle kurtuldu” demektedir.  

                                                 
351 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 135. 
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Bayram şunu ileri sürebilir: “Ahi Evran’dan önce ve sonra aynı olayı (Rum ülkesinde hapse 
düşme, kuştan dua öğrenip o dua bereketiyle kurtulma) başkaları da yaşamış veya yaşadığını sanmış 
olabilir.” Zira Bayram’ın şöyle bir kanaati vardır: “Türkmenler kendilerini zor durumlardan ve sıkın-
tılardan kurtaran bir “Akkuş” un varlığına inanmışlardır. Yani bir “Akkuş” motifi yaratmışlar-
dır.”352 Bu durumda Ahi Evran hallüsünasyon gören, gördüğünü sandığı kuşun fasih bir dille dua 
söyleyişini duyup ezberleyen, bir devlet adamına sunduğu eserde, gerçekte var olmayan bir akkuşun 
varlığından söz eden biri olmaktadır.  

Bayram “Türkmenler kendilerini zor durumlardan ve sıkıntılardan kurtaran bir “Akkuş” un var-
lığına inanmışlardır. Yani bir “Akkuş” motifi yaratmışlardır.” cümlesinin ardından Eflâkî’nin riva-
yetine atıfla bulunarak şu yargıda bulunmaktadır: “Aynı motifi daha sonra Mevlânâ ve çevresindeki-
ler, yani İranî çevreler de kullanmışlardır.”  

Biraz uzun da olsa, bu iki “akkuş motifi”nin ne derece aynı motif olduklarının farkedilmesi ama-
cıyla Eflâkî rivayetini sunuyoruz. 

“Selçukoğulları devletinin yıkılmasının ve yok olmasının sebebi şu idi: Sultan Rükneddin Mevlânâ 
hazretlerine mürit olup onu kendine baba yaptıktan bir zaman sonra eşi benzeri olmayan büyük bir 
toplantı (iclâs) yaptırdı. Derler ki o zamanda Şeyh Baba-yı Merendî denilen ihtiyar bir adam vardı. 
Riyazet sahibi, zahit ve bilgin (müteressim) bir adamdı. İnsan yüzlü bir takını şeytanlar bu şeyhle 
arkadaş olmuşlardı. Bunlar, sultanın yanında bu şeyhi o kadar övdüler ki sultan onun sohbetini büyük 
bir arzu ile istedi. Nihayet emretti, sarayın holünde (Taşthane) bir semâ tertib edip tam bir ikramla 
Şeyh Baba-yı Merend’yi getirdiler. Bütün büyükler onu karşılayarak çok izaz ve ikramla başköşeye 
oturttular. Sultan da bir kürsü koyarak kendi tahtının yanında oturdu. O sırada Mevlânâ içeri girdi, 
selam verip bir köşeye çekildi. Kur’an-ı Mecid’in okunmasından sonra muarrifler fasıllar okudular. 
İslam sultanı, Mevlânâ hazretlerine bakarak: “Hüdâvendigâr’ın, ulu şeyh ve bilginlerin malûmu ol-
sun! Bu hâlis kul, şeyh Baba hazretlerini baba edindi, o da beni oğulluğa kabul etti,” dedi. Orada 
bulunanların hepsi: “Âferin, mübarek olsun,” dediler. Hüdâvendigâr hazretleri, kıskançlığından; 
“Gerçekten Sa’d çok kıskançtır, ben Sa’d’dan daha kıskancım, Tanrı da benden daha kıskançtır. Eğer 
sultan onu baba edindi ise, biz de kendimize, başka birini oğul ediniriz,” dedi ve nara atarak yalınayak 
çıkıp gitti. 

Çelebi Hüsameddin hazretleri rivayet etti ve dedi ki: Mevlânâ hazretleri dışarı çıkınca sultanın 
tarafına baktım, sultanın başsız oturduğunu gördüm. Hemen darbe yedi. Bilginler ve şeyhler, 
Mevlânâ’nın arkasından koştularsa da o dönmedi. Daha birkaç gün ancak olmuştu ki emîrler söz 
birliği ederek Tatarlara karşı koymak için konuşmak üzere sultanı Aksaray’a davet ettiler. Sultan 
kalkıp, yardım dileyip hareket etmek üzere Mevlânâ hazretlerine geldi. Mevlânâ: “Gitmesen iyi olur,” 
dedi. Arka arkaya haberler gelince sultan gitmeğe mecbur oldu. Sultan, Aksaray’a ulaşınca onu tenha 
bir yere götürdüler, boynuna yayın kirişini geçirip boğdular. Sultan, boğdurulduğu sırada: “Mevlânâ, 
Mevlânâ!” diye bağırıyordu. Mevlânâ hazretleri de o sırada mübarek medresesinde semâ’a gark ol-
muştu. İki şehadet parmağını kulaklarına sokarak zurna ve beşaret getirmelerini emretti. Zurna ve 
beşareti kulaklarına koyup naralar attı ve bu gazeli okumağa başladı. Şiir: 

Sana, senin bildiğin benim oraya gitme demedim mi?  
Bu yokluk serabı içinde bayat çeşmesi benim. 

Arkasından da şu gazeli okudu. Şiir: 
Sana oraya gitme, başına bir belâ getirirler, demedim mi?  
Onlar çok eli uzun kimselerdir, ayaklarını bağlarlar ilh.  

Semâ sona erince feracesini mihraba atarak: “Cenaze namazı kılalım,” dedi ve tekbir getirdi. Bütün 
dostlar ona uydular. Namazdan sonra ulu arkadaşlar Sultan Veled hazretlerinden, Mevlânâ’nın bu-
günkü işaret ve hallerinin neye delâlet ettiğini anlaması için ricada bulundular. Sultan Veled hazretleri 

                                                 
352 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 36. 
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daha sormadan Mevlânâ: “Evet Bahâeddin! Biçare Rükneddin’i boğuyorlardı. O da, boğulurken bi-
zim adımızı söyleyip bağırıyordu. Tanrı’nın takdiri böyle idi, böyle oldu. Onun sesinin kulağıma gelip 
beni rahatsız etmesini istemiyordum; bu yüzden mahsus zurnanın ucunu kulağıma soktum ki onun 
sesini işitmeyeyim. Fakat öteki dünyada Rükneddin’in durumu iyi olacak,” buyurdu. 

Bu olayın vukuundan önce Mevlânâ hazretleri bir azizin semâ’ında sabahleyin erkenden ta gece 
yarısına kadar heyecanlanıp coşuyordu. Çelebi Hüsameddin’i uyku bastırmıştı. Mevlânâ mübarek 
ferecisini yastık yaparak: “Çelebi, biraz başını koysun da dinlensin,” dedi. Çelebi Hüsameddin, onun 
emirlerine uyup başını yastığa koydu ve uykuya daldı. Çelebi Hüsameddin uyku ile uyanıklık ara-
sında görür ki beyaz iri bir kuş gelir, kendisini yakalayıp dünya gözünde bir hardal tanesi gibi gö-
zükünceye kadar yükselir. Sonunda meyveli, çiçekli, ağaçlarla dolu olan bir dağın tepesine indirir. 
Çelebi yemyeşil ve neşe ile dolu olan o dağı temaşa eder. Sanki yüce Tanrı o dağı yeşil zümrütten 
yaratmıştı. Bir de bakar ki dağın tepesinde insan başı gibi bir baş var. O kuş, Çelebi’nin eline bir kılıç 
verir ve: “Bu dağın başını vur, zira Tanrı’nın emri böyledir,” der. Çelebi hazretleri: “Sen kimsin, adın 
nedir?” diye sorar. O da: “Ben Namus-i Ekber’im, meleklerin tavusu Cebrail-i Emin’im!” der. Çelebi 
Hüsameddin, o kılıçla dağın başını gövdesinden ayırır. Kuş onu tekrar kaldırıp aynı yere getirir. Çe-
lebi hazretleri o rüyanın heybetinden gözlerini açınca karşısında Mevlânâ hazretlerinin durduğunu 
görür. Kalkıp baş koyar. Mevlânâ: “Sen, gördüğün o rüyanın tabirini hemen bugün aynıyle görecek-
sin,” der. Sultan Rükneddin’in semâ tertip ederek Şeyh Baba’yı Mevlânâ’nın huzurunda baba edin-
mesi o günde idi. Hüsameddin Çelebi, Rükneddin’i başı kesik ve ayaklarından asılmış bir vaziyette 
görür. Mevlânâ’nın tarafına bakınca, Mevlânâ: “O rüyanın tabiri bu gördüğündür,” buyurdu.”353 

Tekrar konumuza dönecek olursak, buraya kadar sunduğumuz farklı rivayetler sadece ilk şekil 
yani ortak cümlelerle dua metni yanında dua adında açıkça veya zımnen “kuş” kelimesinin yer aldığı 
ve buna bir “kuş hikâyesi”nin eşlik ettiği rivayetler idi.  

Şimdi değineceğimiz bir diğer şekil ise bu dua metninin yanında dua isminde “kuş” kelimesinin 
yer aldığı fakat “kuş hikâyesi”nin yer almadığı ikinci şekildir. Buna dair tespit edebildiğimiz birkaç 
örnek arasından şunlar sunulabilir: 

Ahmed b. Ömer er-Rakkâdî el-Küntî’nin (ö. 1096/1685) eserlerinde bu dua metni “Kuş Duası” 
başlığı altında yerini alır. 

 
er-Rakkâdî, Ahmed b. Ömer, Şifâü’l-Eskâmi’l-‘Ârida fi’z-Zâhir ve’l-Bâtın mine’l-Ecsâm, 

(Mali) Timbuktu, Mama Haydara Ktp., nr. 116, vr. 67a-68a. 
 

                                                 
353 Eflâkî, Ahmet, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 203-206. 
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Du‘â-i Tayr-i Rûmî, Pakistan Gencbahş Ktp., nr.1857, vr. 283a-284a 

(Ahmed b. Yakub el-Bettî’nin Hizânetü’l-Fevâidi’l-Celâliyye zeylinde). 

  
Du‘âü’t-Tuyûr, Katar Ktp., nr.342, vr. 68b-69a  ve 69b-70a (Mecmû‘u Ed‘iye ve Evrâd içerisinde). 
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Du‘âü’t-Tayr, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 5747/2, vr. 36a (Sağda). 

Du‘âi Tayr, Süleymaniye/Yazma Bağışlar Ktp., nr. 3997/6, vr. 84b-85a. 

Bir diğer örnek: 
“Bu, mahpusların salıverilmesi için İmam Mu-

hammed b. İdrîs b. Abbas b. Osman b. Şâfi‘î’e ait 
olan kuş duası diye bilinir: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-
Rahîm,  Allahumme yâ men…” 

Bir sened içermeyen ve yukarıdakilere kıyasla 
metni daha kısa olan bu rivayet gerçekten İmam 
Şâfi‘î’ye (ö. 204/820) ait ise, Ahi Evran’ın yaşadığı 
düşünülen dönemle arasındaki fark en az dört asırdır.  

Üçüncü şekilde yani isminde (ve varsa hikâye-
sinde) kuş kelimesi geçmeyen dua metni olarak kar-
şımıza yine eski tarihlere, oldukça eski tarihlere ve 
kişilere ulaşan, hatta Hz. Peygamber’e  ait gösterilen 
bir dua çıkmaktadır. Buna ilişkin birkaç örnek: 

Alâüddevle Ahmed es-Simnânî’nin (ö. 736/1336) 
öğrencilerinden ve Seyyid Ali Hemedânî’nin (ö. 
786/1385) hocalarından olan (Ebu’l-Meyâmin Nec-

müddîn) Muhammed b. Muhammed (el-İsferâyînî) el-Edkânî/el-Ezkânî’nin (695-778/1296-1377) 
718-729/1318-1329 tarihleri arasında üç eseri istinsah ettiği mecmuanın ilk varaklarına kaydettiği 
fevâidden birisi “Du‘â’ min Kitâbi Câmi‘i’l-Hayrât” başlığı altında sunduğu duadır. Bu dua, Ebû 
Sa‘d Nasr b. Yakub ed-Dîneverî’nin (ö. 410/1019) günümüze tek nüshası ulaşmış olan Câmi‘u’l-
Hayrât fi’l-Ed‘iye ve’s-Salavât eserinden (üçüncü faslın sekizinci babından) alınmıştır. Arapça dua 
metninin başında şu kısa açıklama yer almaktadır: “Rum ülkesinde bukağıyla bağlı halde zindanda 
bulunan bir esir bu duayı okur ve uyur. Uyandığında görür ki kendisi evinin damında, kendi ev hal-
kının arasındadır.”  
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Du‘â’ min Kitâbi Câmi‘i’l-Hayrât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 5747/2, vr. 4b (Sağda). 

Dîneverî, Câmi‘u’l-Hayrât fi’l-Ed‘iye ve’s-Salavât, H. Selim Ağa/Hüdai Efendi Ktp., nr. 211/1, vr. 56b-57a. 
Şia âlimi Radiyyüddîn et-Tabersî (6./12. yy.) Hz. Ali’ye ait ferec (kurtuluş) namazını “İlk rekâtta 

Fatiha sonra bin kez İhlas, ikinci rekâtta Fatiha sonra bir kez İhlas olmak üzere iki rekât namaz kılar-
sın. Selamın ardından ferec (kurtuluş) duasını söylersin. O dua şudur: …’” diyerek tarif eder. 

  
et-Tabersî, Radıyyüddîn Hasan b. Fadl, Mekârimu’l-Ahlâk, Meclis-i Millî Ktp., nr. 8538, vr. 284ab. 

İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin (ö. 643/1245) öğrencisi Kemâlüddîn İshak b. Ahmed el-Mağribî (ö. 
650/1252) tarafından düzenlenen Fetâvî İbni’s-Salâh’ın 718/1319 istinsah tarihli nüshasının unvan 
sayfasında bu dua Hz. Peygamber’e ait gösterilir. 

  
İbnü’s-Salâh, Fetâvî İbni’s-Salâh, Princeton Üniversitesi Ktp./Yahuda, nr. 1417, vr. 1a. 
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Bazı kaynaklarda bu dua metni Abdülâdir el-Geylânî’ye (ö. 561/1166) nisbet edilen Hizbü’n-
Nasr adı altında karşımıza çıkmaktadır.354 

   

Gümüşhânevî, Mecmû‘ati’l-Ahzâb, c. 2, s. 401-403. 

Dua metninin bir bölümü Ahmed er-Rifâ‘î’ye (ö. 578/1182) ait uzunca bir virdin parçası olarak ve 
torununun oğlu Sadruddîn Ali b. Ahmed es-Sayyâd’a nispet edilen bir virdin -Geylânî’ye nisbet edi-
len Hizbü’n-Nasr metniyle benzerdir- ilk kısmı olarak yer almaktadır.355 

  
Halefullah, ed-Dürru’l-Mensûr, s. 27-28 

(Ahmed er-Rifâ‘î’ye ait Hizbü’l-Ferec’den bir bölüm). 
 

  
Rifâ‘î, el-Mecmû‘u’l-Câmi‘ fî Ahzâb, s. 39 (Sadruddîn Ali b. Ahmed es-Sayyâd’a ait Hizbü’l-Hısni’l-Hasîn). 

                                                 
354 Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâüddîn, Mecmû‘atü’l-Ahzâb, İstanbul 1311/1894, c. 2, s. 401-403; el-Kâdirî, İsmail b. Mu-

hammed,  Füyûzâtü’r-Rabbâniyye fi’l-Meâsir ve’l-Evrâdi’l-Kâdiriyye, Kahire trs., s. 167-169; el-Geylânî, Abdülâdir, 
el-Evrâdü’l-Kâdiriyye,  hazırlayan: Muhammed Sâlim Bevvâb, Dâru’l-Elbâb, Beyrut 1413/1992, s. 19-20. 

355 Halefullah, Bâsil, ed-Dürru’l-Mensûr min Sudûri’s-Sâdeti’r-Rifâ‘iyyeti’l-Buhûr, Dâru’l-Fârâbî, Dımaşk 1423/2002, s. 
27-28; er-Rifâ‘î, Ali Hasan, el-Mecmû‘u’l-Câmi‘ fî Ahzâbi ve Evrâdi’t-Tarîkati’r-Rifâ‘iyye, Beytü Câmi‘, Dımaşk trs., 
s. 39; er-Râvî, İbrahim er-Rifâ‘î, es-Siyer ve’l-Mesâ‘î fî Ahzâbi ve Evrâdi es-Seyyid el-Ğavs el-Kebîr er-Rifâ‘î; Dâru’t-
Takvâ, Dımaşk 1426/2006, s. 222; el-‘Ânî, Abdülmün‘im b. Muhammed er-Râvî, Kâmûsü’l-‘Âşikîn fî Ahbâri’s-Seyyid 
Hüseyn Burhâniddîn, Beyrut 1302/1885, s. 54-55. 
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Nebhânî’nin (ö. 1932) Müferricü’l-Kürûb ve Müferrihu’l-Kulûb eserinde “Sahabe ve Diğer Sâlih-
lerden Gelen Dualar” başlığı altında hacimli bir duanın bir bölümü olarak bu dua yer alır. 

  
en-Nebhânî, Yusuf b. İsmail, Müferricü’l-Kürûb, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1421/2001, s. 15-16. 

Dua metninin üçte birine denk düşer şekilde baş tarafındaki bir bölümden sonrası bazı farklılıklar 
içerse de, bu dua bir başka rivayette h. 150-200’lü yıllara kadar giden bir hikâye eşliğinde sunulur: 

“Geceleyin Mekke’ye girdim, Mescid(-i Haram) ile (ziyarete) başladım, tavafa girdim. Tavaf etti-
ğim esnada bir baktım ki, Hicr(-i İsmail) içerisinde bir kadın iki elini kaldırmış, Beyt(ullah)’a tutun-
muş, yüksek sesle (Allah’ı) tesbih ediyor. Ona yaklaştım, şöyle diyordu: ‘Yâ men…’ Sonra bir çığlık 
attı ve kendinden geçti (bayıldı).”356 

 

ٍد التَِّميمِ  ثَ َنا ُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن ُُمَمَّ ثَ َنا َأْْحَُد ْبُن اْْلَِليِل َحدَّ ثَ َنا َعْبَداُن اْلَعْسَكِريُّ َحدَّ ثَ َنا َأِب َعْن َسِعيٍد اْْلَْزَرِق َرِْحَُه اَّللَُّ  ه( 228)ت  يُّ َحدَّ َحدَّ
َة لَْيًلا فَ َبَدْأُت ِِبْلَمسْ  َنا َأََن َأُطوُف ِإْذ َأََن ِِبْمَرَأٍة ِف اْلِْْجِر رَاِفَعٍة َيَديْ َها ُمْلَتزَِمٍة الْ قَاَل: َدَخْلُت َمكَّ بَ ْيَت َقْد َعًَل َتْسِبيُحَها ِجِد َوَدَخْلُت الطََّواَف فَ بَ ي ْ

َها َوِهَي تَ ُقوُل:  ُُه اْْلََواِدُث َوََل َيِصُفهُ ََي َمْن ََل تَ َراُه اْلُعُيوُن َوََل ُُتَاِلطُُه اْْلَْوَهاُم وَ »َفَدنَ ْوُت ِمن ْ اْلَغَواِبَر َوََل  َوََل ََيَافُ  اْلَواِصُفونَ  الظُُّنوُن َوََل تُ َغّيِِ
َباِت اْلَعَواِقِب َعاِلٌ ِبَثَاِقيِل اْْلَِباِل َوَمَكايِيِل اْلِبَحاِر َوَعَدِد َقْطِر اْْلَْمطَاِر َواْْلَْشَجارِ  َهاُر ََل يُ َواِري ِمْنُه َوَعَدِد َما َأْظَلَم  ُمَغي َّ َعَلْيِه اللَّْيُل َوَأْشَرَق َعَلْيِه الن َّ

َماَواُت وَ ََسَاٌء ََسَاءا َوََل َأْرٌض َأْرضاا َوََل َجَبٌل َما ِف َوْعرِِه َوََل ََبٌْر َما ِف قَ ْعرِِه اْسَتَكاَنْت ِلَعَظَمِتِه جَ  َبِتِه السَّ اْْلََرُضوَن َأْسأَُلُك َواِمُع اْْلَُمِم َوَتَذلََّلْت ِِلَي ْ
ِمي يَ ْوَم أَْلَقاَك َمنًّا ِمْنَك َوَطْوَلا  َها «. ََي َذا اْْلًََلِل َواْْلِْكَرامِ َأْن ََتَْعَل َخّْيَ ُعْمِري آِخَرُه َوَخّْيَ َعَمِلي َخَواِتَُه، َوَخّْيَ َأَيَّ  .ُثَّ َصَرَخْت َوُغِشَي َعَلي ْ

Aynı metin Hz. Ali’ye nispet edilen bir dua olarak başka bir kaynakta yer alır: 

 
et-Terîmî, Muhammed b. Ali, el-Vesâilü’ş-Şâfi‘a, Cidde 1405/1985, s. 364. 

Dua metni Süleyman b. Ahmed et-Taberânî’nin (ö. 360/971) rivayetinde aynı lafızlarla en nihaye-
tinde Hz. Peygamber huzurunda bir sahabinin yaptığı dua şeklinde karşımıza çıkmaktadır.357  

  
Taberânî, el-Mu‘cemu’l-Evsat, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 454, vr. 334b-335a. 

 

                                                 
356 el-İsbehânî, Ebu’ş-Şeyh Abdullah, Kitâbü’l-‘Azame, Dâru’l-‘Âsıme, Riyad 1408/1988, s. 400-402. 
357 et-Taberânî, Süleyman b. Ahmed, el-Mu‘cemu’l-Evsat, Dâru’l-Harameyn, Kahire 1416/1995,  c. 9, s. 172. 
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Bazı yazma mecmualarda hiç kimseyle veya hiçbir olayla ilişkilendirilmeden “meşhur”, “müba-
rek” veya “makbul” diye nitelenen “bir dua” ya da hiçbir nitelemede bulunulmadan sadece “bir dua”  
veyahut daha uzun bir duanın bir bölümü, bir parçası olarak karşımıza çıkar. 

 
Mecmû‘a, Escurial Ktp., nr. 1253, vr. 180b. 

 

  

  
ed-De‘avât, Meclis-i Millî Ktp., nr. 18761, vr. 38b-40a. 

Bazen hiçbir not düşülmeden, belki de okurların bunun bir dua olduğunu anlayacakları düşünüle-
rek bir isim, bir başlık bile açılmadan, dua olduğu dahi belirtilmeden enâm-ı şerîflerde, dua mecmu-
alarında veya çeşitli notlardan ibaret mecmualarda karşımıza çıkabilir. 
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el-Ed‘iyetü’l-‘Arabiyye (Enâm), Leipzig Ün. Ktp., nr. B. or. 160/2, s. 78-80. 

   
Mecmû‘atü’r-Resâil, Osman Ergin Yazmaları, nr. 322, vr. 5a (Sağda). 

Du‘â, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 3080, vr. 16b ve 17a. 

 
Mecmû‘atü’l-Evrâd, Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 501, vr. 109ab. 

Sonuç itibariyle hikâyesiyle birlikte metin olarak karşımıza çıkan bu kuş duası 7./14. asırdan ön-
cesine uzanmakta ve el-Menâhicü’s-Seyfiyye yazarı sadece kendinden öncekilerden nakledilen bir 
rivayete -kitabında sunduğu diğer dualarda olduğu gibi- yer vermektedir. Bayram bu hikâyeli rivayeti 
uydurma kabul ederse, “din büyüklerinden birisi Rum diyarında hapis oldu” sözüyle yazarın kendisini 
kastettiği iddiasında bulunması mantıklı olmayacaktır.  
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Eserin ithaf edildiği kişi: Emîr Seyfüddîn Tuğrul 
Eserin mukaddimesinde yer alan bilgilerden hareketle bu eserin ithaf edildiği kişi hakkında ilk 

bakışta şu isim bilgisi karşımıza çıkmaktadır: Emîr Seyfüddîn Tuğrul. Bu kişi bir emîrdir, lakabı 
Seyfüddîn’dir, adı Tuğrul’dur; dolayısıyla adı anılırken bu üç kelimenin bir araya getirildiği/getirile-
bileceği birisi tarihi kaynaklarımızda aranmalıdır. Bu konuda Bayram’ın yaptığı tespitlere ve ulaştığı 
sonuca göre bu Emîr Seyfüddin Tuğrul, Mevlânâ’nın da mektup yazdığı Kırşehir Emîri’dir.  

“Bu Emir Seyfü’d-Din Tuğrul, Kırşehir Emiridir. Bu Emir, I. Alâü’d-Din Keykubâd’ın hasların-
dan idi. Harput Kal’asının fethi sırasında I. Alâü’d-Din Keyku- bâd’ın emri ile burçlara bayrağı 
diken o idi (el-Evamirü’l-Alâiyye, s. 440. Burada adı Emir Tuğrul olarak geçmektedir).”358 “Mevlâna’nın oğlu 
Alâü’d-Din Çelebi’nin aile ocağına dönmesini sağlaması hususunda mektup yazarak tavassutta bu-
lunmasını dilediği Emir Seyfü’d-Din (Mektuplar, s. 40-41), Şeyh Nasirü’d-Din Mahmud’un eserini sun-
duğu Emir Seyfü’d-Din Tuğrul’dur (Abbasi Halifesi en-Nasır li-Dinillah’a karşı ayaklanmaları bastırmak için 
Sultan I. Alâü’d-Din Keykubâd tarafından Bağdat’a gönderilen ordunun komutanı bu Emir Seyfü’d-Din Tuğrul idi. Bkz. 
el-Câmiü’l-muhtasar, s. 148. Harput Kal’ası’nın fethi sırasında Sultan Alâü’d-Din Keykubâd’ın emri ile sultanın san-
cağını Harput Kal’ası burcuna diken kahramanın gene bu Emir Seyfü’d-Din Tuğrul olduğunu İbn Bibi haber ver-
mektedir. Bkz. el-Evamirü’l-Alâiyye, s. 440).”359 “(Bu Emir Seyfü’d-dîn II. İzzü’d-dîn Keykavus döneminde Kırşehir 
Emiri olup, Ahi Evren’in “Menahic-i Seyfi” adlı eserini sunduğu Emir Seyfü’d-dîn Tuğrul’dur (Bkz. Bursa Eski Eserler 
Ktp. (Hüseyin Çelebi kısmı), nr. 1184, yp. 60a)).”360 “(Mevlânâ) bir mektup da o zaman Kırşehir Emiri olan 
Seyfü’d-Dîn Tuğrul’a yazarak oğlunun aile ocağına dönmesini sağlaması için ona istirhamda bu-
lunmaktadır (Mektuplar, s. 41)”361 

Önce el-Evâmiru’l-‘Alâiyye tarihinden, Bayram’ın atıfta bulunduğu sayfaya362 bakıyor, onun “Bu-
rada adı Emir Tuğrul olarak geçmektedir” ve “sultanın sancağını Harput Kal’ası burcuna diken kahramanın gene bu 
Emir Seyfü’d-Din Tuğrul olduğunu İbn Bibi haber vermektedir” işareti doğrultusunda böyle bir isim arıyoruz. 
Bayram’ın atıfta bulunduğu sayfada (s. 440) Emîr veya Seyfüddîn diye nitenenen bir Tuğrul değil, 
sadece “Tuğrul-ı Hâs gulâm-ı Sultân (Sultan kulu Tuğrul Hâs)” ifadesiyle karşılaşıyor, “Harput 
Kal’asının fethi sırasında I. Alâü’d-Din Keyku- bâd’ın emri ile burçlara bayrağı diken o idi (el-
Evamirü’l-Alâiyye, s. 440. Burada adı Emir Tuğrul olarak geçmektedir)” ve “Harput Kal’ası’nın fethi sırasında 
Sultan Alâü’d-Din Keykubâd’ın emri ile sultanın sancağını Harput Kal’ası burcuna diken kahramanın gene bu Emir 
Seyfü’d-Din Tuğrul olduğunu İbn Bibi haber vermektedir. Bkz. el-Evamirü’l-Alâiyye, s. 440)” bilgilerinde zikre-
dilen Tuğrul’u s. 440’da değil, s. 445’de ve yine Emîr ve Seyfüddîn nitelemeleriyle değil, sadece Hâs 
Tuğrul ifadesiyle buluyor, Kırşehir ifadesinin ise metinde yer almadığını görüyoruz. Baskı hatası 
veya bir yanlışlık olabilir düşüncesiyle Harput Kalesi’nin fethini anlatan bölümün tamamını kontrol 
ediyoruz. Yetinmeyip, eserin Yazıcızâde Ali tarafından Tevârîh-i Âl-i Selçûk adıyla yapılan Türkçe 
çevirisinin (Fransa Millî Ktp., nr. Regius Supp. Turc. 737) ve eserin Mürsel Öztürk tarafından yapılan 
çevirisinin ilgili sayfalarını da kontrol ediyor, Farsça metni ve Türkçe çevirilerini karşılaştırarak bazı 
şahıs isimlerini elde ediyoruz (aşağıda sadece Tuğrul isminin geçtiği sayfalar gösterilmiştir). 

 

 
İbn Bîbî, el-Evâmiru’l-‘Alâiyye, s. 440, 445. 

                                                 
358 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 88. 
359 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 89; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 218. 
360 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 218; Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, s. 90. 
361 Bayram, “Ahi Evren Hâce Nâsîrü’d-Din ile Alâü’d-din Çelebi’nin Öldürülmesi ve Ölüm Tarihlerinin Tesbiti”, s. 50. 
362 İbn Bîbî, el-Hüseyn er-Rûgedî, el-Evâmiru’l-‘Alâiyye, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1956, s. 440. 
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Yazıcızâde, Tevârîh-i Âl-i Selçûk, vr. 284b. 

 
Yazıcızâde, Tevârîh-i Âl-i Selçûk, vr. 286b. 

 
İbn Bîbî, el-Evamirü’l-Ala’iyye (Selçuk Name), çev. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996, c. 1, s. 438 

(“Sultan Kulu Zafer Hâs”, “Sultan Kulu Tuğrul Hâs” olarak düzeltilmelidir.) 
 

 
İbn Bîbî, el-Evamirü’l-Ala’iyye (Selçuk Name), c. 1, s. 442. 

Bayram’ın dipnotta “el-Evamirü’l-Alâiyye, s. 440. Burada adı Emir Tuğrul olarak geçmektedir” diyerek gön-
dermede bulunduğu sayfada ve diğer sayfalarda (s. 439-446) geçen şahıs isimleri şunlardır (parantez 
içinde Yazıcıoğlu çevirisindeki karşılıkları gösterilmiştir): Melik Kâmil, Melik-i Hartapert (Harput), 
Emîr Şemsüddîn Savâb -ki za‘îmü’d-dâr u hâdim-i Melik Kâmil bûd (Melik Kâmil’ün za‘îmü’d-dârı 
ve inâm kişisiyidi)- (s. 339); Melik-i Hartapert, Mübârizüddîn-i Çâvlı Çâşnîgîr (Beg), Tuğrul-ı Hâs 
gulâm-ı Sultân (Sultan kulı Tuğrul Hâs), Peser-i Serikcî (Serikci Oğlı), Emîr Şemsüddîn Altunaba 
(Altûnî) Çâşnîgîr, Behrâmşâh Cândâr, Bedruddîn Yâkût -ki cümle umerâ-i mu‘teber u serverân-ı leş-
ker bûdend (ki cümle ‘ayân ve muteberleridi), Emîr Kemâlüddîn, Kemâlüddîn Kâmyâr (s. 440); Çâvlı 
Çâşnîgîr, Altunaba (Altûnî) Çâşnîgîr, Tâcüddîn Pervâne Peser-i Kâdî Şerefüddîn, Sa‘düddîn Köpek, 
Peser-i Sirkecî, Emîr Kemâlüddîn (s. 441); Şemsüddîn Savâb, Sultân be-Hâs Tuğrul -ki ez havâs u 
mukarrebân-ı buzurg bûd- fermân dâd bâ-sancak-ı saltanat… (Sultan, Hâs Tuğrul’a -ki ulu hâss ve 
mukarreblerinidi- buyurdı tâ saltanat sancağını azamet ve şevket-i tâm birle kal‘a üzerine çıkardılar 
ve hısâr kapusı barusı üzerine nasb itdiler) (s. 445). 

Farsça ve Türkçe metin kontrolü sonunda görüyoruz ki, İbn Bîbî tarafından her şahsın kendine 
özgü vasfıyla anıldığı eserin 440. sayfasında bir Tuğrul adı geçmektedir fakat ona ilişkin ne “Emîr” 
ne de “Seyfüddîn” nitelemesi vardır; bu Tuğrul, Tuğrul-ı Hâs gulâm-ı Sultân (Sultan kulı Tuğrul 
Hâs) veya Hâs Tuğrul olarak anılmaktadır. Dolayısıyla Bayram’ın “sultanın sancağını Harput Kal’ası 
burcuna diken kahramanın gene bu Emir Seyfü’d-Din Tuğrul olduğunu İbn Bibi haber vermektedir” cümlesi, İbn 
Bîbî’ye, söylemediği bir şeyi söyletmek anlamına gelir.  

Aynı durum “Bu Emir Seyfü’d-dîn II. İzzü’d-dîn Keykavus döneminde Kırşehir Emiri olup, Ahi Evren’in “Menahic-
i Seyfi” adlı eserini sunduğu Emir Seyfü’d-dîn Tuğrul’dur (Bkz. Bursa Eski Eserler Ktp. (Hüseyin Çelebi kısmı), nr. 1184, 
yp. 60a” atfında da geçerlidir. Zira Menâhicü’s-Seyfiyye metninin Halet Efendi ve Hüseyin Çelebi 
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nüshalarının sadece mukaddimesinde Emîr+Seyfüddîn+Tuğrul kelimeleri bir arada zikredilmekte fa-
kat Kırşehir ifadesi yer almamaktadır. Hüseyin Çelebi nüshasının Bayram tarafından atıf yapılan say-
fasında (60a) Bayram’ın söylediği şahıs ve yer isimlerinin bulunmadığı kesindir. Bu kesinliği ilgili 
sayfanın görselini sunarak gösteriyoruz.  

Bayram’ın atıf yapmak istediği sayfanın 60a değil de 45a olduğunu/olması gerektiğini ve muhte-
melen bir dizgi hatası sonucu “45a” yazılması gerekirken “60a” olarak yazıldığını -rakamların yazımı 
arasında pek yakınlık bulunmasa da- söyleyebiliriz. Her hâlükârda eserin mukaddimesindeki üç keli-
melik isim (Emîr Seyfüddîn Tuğrul) kaydının dışında başka bir kayıt yer almamaktadır. 

 
Menâhic-i Seyfî, Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp, nr. 1184/5, vr. 60a. 

 
Hûyî, el-Menâhicü’s-Seyfiyye, Sül./Halet Efendi Ktp. (Ek), nr. 92, vr. 1b (Sağda). 

Menâhic-i Seyfî, Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp, nr. 1184/5, vr. 45a. 

Bayram’ın, Mevlânâ’nın mektubuna yaptığı atıfta da aynı durum görülmektedir. “(Mevlânâ) bir 
mektup da o zaman Kırşehir Emiri olan Seyfü’d-Dîn Tuğrul’a yazarak oğlunun aile ocağına dönme-
sini sağlaması için ona istirhamda bulunmaktadır (Mektuplar, s. 41)” ifadesi, mektupta Kırşehir Emîri 
Seyfüddîn Tuğrul adı geçiyor izlenimi verse de, mektupta sadece “Emîr Seyfüddîn” ifadesi vardır.363 

 
Mevlânâ, Mektuplar, s. 41. 

Bayram’ın İbnü’s-Sâ‘î’yi (ö. 674/1275-1276) kaynak göstererek “Abbasi Halifesi en-Nasır li-Dinillah’a 
karşı ayaklanmaları bastırmak için Sultan I. Alâü’d-Din Keykubâd tarafından Bağdat’a gönderilen ordunun komutanı 
bu Emir Seyfü’d-Din Tuğrul idi. Bkz. el-Câmiü’l-muhtasar, s. 148” Hâs Tuğrul ile aynı şahıs olarak belirttiği 
Emîr Seyfüddîn’e gelince, atıfta bulunduğu kaynağın sayfası yanlışlık sonucu 148 olarak belirtilmiştir 
(doğrusu: s. 147).  

                                                 
363 Mevlânâ, Mektuplar, s. 41. Bayram’ın “Ravzatu’l-kuttab sahibi Ebu Bekr b. Zeki, Kırşehir Emiri Seyfu’d-din Tuğrul’a 

iki mektup yazmış (s. 99-102) …” (Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, s. 94, dipnot) ifadesi 
de aynı durumdadır; atıfta bulunduğu kaynakta (Ebu Bekr b. ez-Zekî el-Kunevî, Ravdatü’l-Küttâb, Türk Tarih Kurumu 
Yay., Ankara 2011, s. 98-102) sadece Emîr Seyfüddîn ibaresi vardır, Kırşehir ve Tuğrul kelimeleri geçmemektedir. 
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Evet, bu eserde açıkça Emîr Seyfüddîn Tuğrul adı geçmektedir fakat Sultan Alâüddîn Keykubâd 
adı, değil kitabın mezkûr sayfasında, kitabın hiçbir yerinde geçmemektedir. Eserde, adı geçen Emîr 
Seyfüddîn Tuğrul’un, başka bir yerden Bağdat’a gönderilmiş olduğundan söz edilmemektedir. Üste-
lik Halife Nâsır li-Dînillah’a (dönemi: 575-622/1180-1225) karşı bir ayaklanma bağlamında değil, 
Bağdat’ın büyük mahallelerinden Bâbü’l-Ezc ve Me’mûniyye sakinlerinden ibaret iki yerel grubun 
17 Şaban 601/9 Nisan 1205 tarihinde çatışmasıyla başlayan ve gerçekleştiği mahalleden adını alan 
bir fitneyi yatıştırmak için görevlendirildiği anlatılmaktadır. Adı geçen olayın anlatıldığı sayfalar364 
aşağıda gösterilmiştir. 

  
İbnü’s-Sâ‘î, Ali b. Enceb, el-Câmi‘u’l-Muhtasar, c. 9, 

naşir: Mustafa Cevâd, Bağdat 1934, s. 146, 147. 

 
İbnü’s-Sâ‘î, el-Câmi‘u’l-Muhtasar, c. 9, s. 148. 

Aslında Bayram’ın gözünden kaçan ve İbnü’s-Sâ‘î’nin eserinde, hakkında isim bilgisi dışında da 
bilgi bulduğumuz bir Emîr Seyfüddîn Tuğrul vardır ki en-Nâsırî diye anılmaktadır. Eserde bu nis-
beyle anılmaksızın zikredildiği yerler olsa da, biraz önce üzerinde durulan Emîr Seyfüddîn Tuğrul ile 
aynı kişi olduğunu tahmin ediyoruz (Zira eserin tamamında sadece bir tane Seyfüddîn lakaplı Tuğrul 
ismi geçmektedir). İki yerde en-Nâsırî nisbesiyle (s. 130, 287) ve bir yerde tam adıyla Emîr Seyfüddîn 
Tuğrul b. Abdullah et-Türkî en-Nâsırî diye anılmaktadır (s. 293). Halife Nâsır zamanında ikta olarak 
Bağdat’a bağlı beldelerden Bendenîcîn ve Lihaf’ın kendisine verildiği emîrdir (s. 130). Şaban 
601/1205 ve Recep 604/1208’de Bağdat’tadır (s. 227). Büyük emirlerden biri olarak nitelenen Sey-
füddîn, 7 Rebiulevvel 606/1209 tarihinde Bendenîcîn’de ölmüş ve orada defnedilmiştir (s. 293). 

 
İbnü’s-Sâ‘î, el-Câmi‘u’l-Muhtasar, c. 9, s. 293. 

                                                 
364 İbnü’s-Sâ‘î, Ali b. Enceb, el-Câmi‘u’l-Muhtasar fî ‘Unvâni’t-Tevârîh ve ‘Uyûni’s-Siyer, c. 9, naşir: Mustafa Cevâd, 

Bağdat 1934, s. 146-148. 
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Kendisine Irak iktalarından verilen, muhtemelen çoğunlukla hilafet merkezi veya yakınındaki bel-
delerde ikamet eden, Halife Nâsır’a yakın olan böyle bir emîrin Alâüddîn Keykubâd’ın hâslarından 
biri veya Kırşehir Emîri olma ihtimali pek uzak görünmektedir. Tabi ki bu uzak ihtimal, kronolojik 
durum dikkate alınmadığındadır; dikkate alındığında ise imkânsızdır. 

Bir diğer ifadeyle, her halükârda Bayram’ın bu esere atıfla işaret ettiği ve 606/1209’da ölen Emîr 
Seyfüddîn Tuğrul ile II. İzzüddîn Keykavus döneminde Kırşehir Emîri ve I. Alâüddîn Keykubâd’ın 
(dönemi: 618-634/1220-1237) Hâs Tuğrul’u diye nitelediği şahıs aynı şahıs olamazlar. Çünkü 
Alâüddîn Keykubâd Harput Kalesi’ni 631/1234 tarihinde teslim almıştır. II. İzzüddîn Keykavus’un 
dönemi ise tek başına iktidarı sadece son üç yıl olmak üzere 643-658/1246-1262 arasıdır.  

Yine Mevlânâ’nın oğlu Alâüddîn Çelebi’nin eve geri dönmesi için tavassutta bulunmasını dilediği 
ve mektupta sadece Emîr Seyfüddîn diye anılan (Tuğrul veya Kırşehir ifadesi yoktur) kişi de bu ola-
maz, zira Mevlânâ’nın oğlu Alâüddîn’in (ö. 660/1262) doğum tarihi 624/1227’dir.  

Ayrıca Bayram’ın tespitine göre 659 Ramazan ayında Moğol yanlısı Rüknüddîn Kılıç Arslan’ın 
Selçuklu tahtına oturmasına karşı Anadolu’nun birçok şehrinde ve de Kırşehirde isyan bayrağı açıl-
ması365 ve bu isyanın bastırıldığı, isyanın bastırılması esnasında Ahi Evran ile birlikte Mevlânâ’nın 
oğlu Alâüddîn Çelebi’nin öldürüldüğü 27 Rebiulevvel 659/1 Nisan 1261 tarihi366 göz önüne alınırsa 
mektup bu tarihlerde Emîr Seyfüddîn’e yazılmış olmalıdır. Bu takdirde de mektupta bahsedilen Emîr 
Seyfüddîn, 606/1209’da ölen Emîr Seyfüddîn Tuğrul olamaz. 

Böylece, el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin ithaf edildiği şahıs olarak elimizdeki üç kelimelik (Emîr Sey-
füddîn Tuğrul) isim bilgisi dâhilinde Bayram’ın aynı kişi olduklarını zannederek zikrettiği adaylar 
şunlardır: I. Alâüddîn Keykubâd’ın Hâs Tuğrul’u (631/1234’de sağ), Mevlânâ’nın, oğlu Alâüddîn 
için yardım istediği Emîr Seyfüddîn (Alâüddîn’in ölüm tarihi yani 660/1262 ve az öncesinde sağ) ve 
Halife Nâsır’a hizmet eden Emîr Seyfüddîn Tuğrul b. Abdullah et-Türkî en-Nâsırî (ö. 606/1209). 

Hâs Tuğrul’un Emîr Seyfüddîn diye anıldığına dair bir kayıt tespit edemedik. Mevlânâ’nın oğlu 
ile ilgili olarak adı geçen Emîr Seyfüddîn’in adının ne olduğu belirlenebilmiş değildir. Emîr Sey-
füddîn Tuğrul b. Abdullah et-Türkî en-Nâsırî ise, el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin metninde Mevlânâ’ya 
ait rubainin/rubailerin bulunması göz önüne alınırsa, onun ölüm tarihinde Mevlânâ’nın henüz iki ya-
şında bulunduğundan, ayrıca eserde 635/1237 tarihinde ölen Evhadüddîn el-Kirmânî’nin rahmetle 
anılmasından dolayı bu mümkün değildir. 

Bu eserde Evhadüddîn el-Kirmânî’nin (ö. 635/1237) rahmetle anılması ve eserin Halet Efendi nüs-
hasının istinsah tarihi (660/1262) göz önünde tutulduğunda, eserin telifinin bu tarihler arasında ger-
çekleştiğini söyleyebiliriz. Bu durumda Hâs Tuğrul’a ait Emîr Seyfüddîn lakabı veya Mevlânâ’nın 
müracaat ettiği Emîr Seyfüddîn’e ait Tuğrul ismi tespit edilene kadar, eserin ithaf edildiği Emîr Sey-
füddîn Tuğrul’un bu ikisinden hangisi olduğuna dair kesin bir yargıya varmak doğru değildir.  

Ayrıca bütün devlet ricâlinin hepsinin de istisnasız olarak isimleri tam olarak tespit edilmiştir ve 
günümüze ulaşmıştır iddiasında bulunamayacağımıza göre, belirtilen tarihler arasında Emîr Sey-
füddîn Tuğrul diye bilinen birisinin, yeni araştırmalar sonunda bir gün tespit edilmesi veya hiç tespit 
edilememesi de mümkündür. Zira irili ufaklı çok sayıda Müslüman Türk devletleri ve emirliklerine, 
bunlarda rol alan yine çok çeşitli devlet ricâline tanıklık eden ve kimi dönemleri hakkında çok sınırlı 
kaynaklara sahip olduğumuz bir tarihin araştırılması söz konusudur. 

Bu arada günümüz Türkçe’sindeki “Tuğrul” kelimesinin, geçmişte Arap harfleriyle yazılışında 
bazı farklılıklar olabileceğini de unutmamak gerekir. Nitekim çeşitli kaynaklarda aynı şahıstan bah-
sederken “Tuğrul” ( طغرل ) adının “Tuğril/Tuğrîl” (  طغرل / تغریل / تغرل /طغریل  ) olarak da yazıldığı ve 
harekelendiği düşünülürse, 635-660/1237-1262 tarihleri arasında eserin ithaf edildiği bir Emîr Sey-
fuddîn Tuğrul/Tuğril aramamız gerekir.  

                                                 
365 Bayram, “Ahi Evren Hâce Nâsîrü’d-Din ile Alâü’d-din Çelebi’nin Öldürülmesi ve Ölüm Tarihlerinin Tesbiti”, s. 50. 
366 Bayram, “Ahi Evren Hâce Nâsîrü’d-Din ile Alâü’d-din Çelebi’nin Öldürülmesi ve Ölüm Tarihlerinin Tesbiti”, s. 46. 
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İthafta yer alan ifadelerden hareketle aramamız gereken şahıs büyük bir “emîr”dir, “hâss”ların 
seyyididir, orduda veya devlet yönetiminde etkin bir makamda olduğu için veyahut normalde sahip 
olduğu lakabı “Seyfüddîn”dir, İslam’ın ve Müslümanların uğuru/şansıdır, büyük sultanların seç-
tiği/gözdesidir, velileri ve sıddîkleri seven, adı Tuğrul/Tuğril veya Tuğrîl olan bir zattır.  

Bu zatı 635-660/1237-1262 tarihleri arasında sağ olduğu ihtimalini düşünerek arayacağız; ilk ta-
rihten en az 10-20 yıl öncesinde sağ olduğunu, ikinci tarihten önce veya sonra ölmüş olabileceğini 
göz önünde tutacağız. Zayıf bir ihtimal olsa da, eserde Mevlânâ’ya ait bazı rubailerin bulunması ve 
Mevlânâ’nın bu rubaileri söylediği tarihlerin belirlenememesi dolayısıyla ihtiyatlı davranıp en erken 
Şems ile karşılaşmasından kendi vefatına kadar geçen dönemi (642-672/1244-1273) hesaba katarak, 
eserin muhtemel telif tarihini 642-660/1244-1262 arası düşünmek de mümkündür.  

Bu çerçevede muhtemel adaylar olarak karşımıza o dönemlerde hayatta ve devlet ricâlinden Hama 
sahibi Melik Muzaffer’in ve oğlu Melik Mansûr’un dönemlerinde üstâdâr olan Emîr Seyfüddîn Tuğrîl 
(ö. 654/1256), hayır duasını almak için ziyaretine gelinen, salih, veli bir zat olarak tanınan ve Safed 
nâibliğine 665/1266-1267’de getirilen, türbesi de Safed’de bulunan Emîr Seyfuddîn Tuğrîl (ö. 
673/1274-1275), Melik Nâsır zamanında nâibü’l-berr olan ve Şam’da ölen Emîr Seyfuddîn Tuğrîl (ö. 
674/1275), 691/1292’de saltanat naibi olan Emîr Seyfuddîn Tuğrîl ve birkaç tane daha Emîr Sey-
füddîn Tuğrîl çıkmaktadır fakat hiçbiri hakkında Menâhic-i Seyfiyye adlı eser ve yazarıyla ilişkilen-
direbileceğimiz yeterli bir bilgi elimizdeki kaynaklarda mevcut değildir. 

el-Menâhic’in Halet Efendi nüshasının kim için istinsah edildiği meselesi 
Bu arada el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin ithaf edildiği şahıs kadar, bu eserin kim için istinsah edildiği 

de önem arz etmektedir. Bu yüzden eserin Halet Efendi nüshasının zahriye sayfasında bu konuyla 
ilgili olan kaydı dikkatle incelemek gerekiyor. 

Halet Efendi nüshasının zahriye sayfasının 
sol üst tarafında yer alan ve bu eserin Osman-
lıların atası Ertuğrul (Gazi) b. Süleyman Şah 
(ö. 687/1288) için telif edildiğine dair müsten-
sihten başka biri tarafından yazılan kayıt hak-
kında Bayram’ın yorumları isabetlidir. Zira 
Ertuğrul’un Tuğrul diye adlandırıldığı ve Sey-
füddîn lakabıyla emîrlik dönemi yaşadığına 
dair herhangi bir kayıda şimdiye kadar rast-
landığını bilmiyoruz.  

Fakat sayfanın alt tarafında yer alan ve bu 
nüshanın kimin için istinsah edildiğini belir-
ten müstensih kaydı hakkındaki bir yanlış 
okumaya işaret etmemiz gerekir.  

Bayram bu ifadeleri şöyle çevirmiştir:  
“Övgü ve ihsan sahibi ulu hükümdar, iyi-

likler ve güzellikler sahibi, soyca şerefli; er-
demler kaynağı, şeref ve ikbal sahibi şanlı 
bilge kişi, devletin ve dinin yüz akı, İslâm’ın 
güzelliği, hükümdar ve hakanların matlubu; 
Ululuk elbisesi üstünde daim olsun, bütün üs-
tün değerleri, doğruluk ve bağışları cari ol-
sun; Mavrazemoslara mensup Guş-beten(?) 
Mehmed’in özel hizmetine arz olunur -Allah 
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onun değerini yüceltsin, göğsünü irfana açsın-”367 
Bayram, soru işareti ile belirttiği kelime hakkında “Mehmed Bey’in ön adı olduğu anlaşılan bu kelimeyi 

şimdilik böyle okudum. Kelimenin okunuşu ve manası tarafımdan anlaşılmış değildir” dipnotunu düşmüştür. 
Eser metninin tamamını gözden geçirerek harflerin, özellikle bazı harflerin birlikte yazılışlarını (و 

ج/ح/خ/ ,ة - ب/ت ,ب/ت - ت/ب ,ش - ة ,ش - ب/ت ,ک - ر/ز ,ک - ,و -  و   (ج/ح/خ - ى ve و - ج/ح/خ ,ر/ز - م ,م - ر/ز ,م - 
kontrol ettik, noktalı olması gereken harflerin noktalarının hangi durumlarda koyulmadığına baktık 
ve kayıtta geçen şahıs ismini şu şekilde okuduk:  (کرشة )كرشت بن محمد الوراوجي /  “Kürşe(h)/Kürşet bin 
Muhammed el-Varâvcî” (ilk  kelime farklı harekelere sahip olabilir ve ikinci ihtimal yani Kürşet 
şeklinde okunuşu birazdan sunacağımız bilgiler nedeniyle bizim tercihimizdir). Bu isim Bayram ta-
rafından  )كوشبتن )؟( محمد المورازمي(  “Guş-beten(?) Mehmed el-Mevrâzemî” şeklinde okunmuştur. 

Zahriyede aynı hatla yazılı bazı kelimelere, özellikle ilk kelimeye daha yakından bakalım: 

  
Farklı iki satırdaki “Safiyyü’d-devle(t)” ( صفي الدولة ) ve “Nasîru’l-mille(t)” ( نصیر الملة ) sonunda 

kısa yatay bir çizgiyle yazılan kapalı “ ة” harfinin, kendinden sonra gelen “و ” harfiyle nasıl birleşti-
rildiğine dikkat edelim ve üzerinde durduğumuz ismin yazılışıyla karşılaş-
tıralım. Bu birinci ihtimaldir yani “کرشة”. 

Kapalı “ة” harfi ile “ش” harfi arasındaki birleştirme uzantısını, uzantı 
değil müstakil bir harf yani açık “ت” okuyup, kapalı “ة” harfinin mevcut 

olmadığını kabul edersek karşımıza ikinci ve daha güçlü bir ihtimal çıkmaktadır yani “ شتکر ”. 
İlk kelimenin bu şekilde okunmasının daha doğru olacağına dair bazı kaynaklardan örnekler suna-

lım ki, “ شتکر ” şeklinde yazılan bir ismin tarihte mevcut olduğunu belgelemiş olalım. 
Şemsüddîn Muhammed b. İbrahim el-Cezerî (ö. 739/1338) İbn Kürşet diye tanınan Şeyh 

Şihâbüddîn Ebu’l-‘Abbâs Ahmed b. Abdülkerîm et-Tebrîzî’den (ö. 735/1334) bir şiir nakleder.368 
Cezerî bu kişinin tercüme-i halini verirken de İbn Kürşet diye tanındığını belirtir.369 

 
el-Cezerî, Târîhu Havâdisi’z-Zemân, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 1037, s. 402. 

 
Cezerî, Târîhu Havâdisi’z-Zemân, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 1037, s. 429. 

Târîhu’l-İslâm eserinde Cezerî’nin eserinden nakiller yapan Zehebî (ö. 748/1348) bu ismi İbnü’l-
Kürşet olarak kaydetmiş, kelimenin başına belirlilik takısı olan elif lâm getirilmiştir. Eseri tahkik 

                                                 
367 Bayram, Mikâil, “Türkiye Selçukluları Uc Beği Denizlili Mehmet Bey”, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, 

Kömen Yay., Konya 2003, s. 138. Bu makale aynı başlıkla daha önce bildiri olarak  sunulmuş (I. Uluslar arası Selçuklu 
Kültür ve Medeniyet Kongresi, Konya 11-13 Ekim 2000) ve yayınlanmış (Konya 2001, s. 155-162), ayrıca yine makale 
olarak Türkler, c. 6, Orta Çağ, Yeni  Türkiye Yay., Ankara 2002 içerisinde (s. 294-298) yer almıştır. 

368 el-Cezerî, Muhammed b. İbrahim, Târîhu Havâdisi’z-Zemân ve Enbâih ve Vefeyâti’l-Ekâbir ve’l-A‘yân min Ebnâih, 
el-Mektebetü’l-‘Asriyye, Lübnan 1419/1998, c. 2, s. 846. 

369 Cezerî, Târîhu Havâdisi’z-Zemân, c. 2, s. 788. 
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eden Ömer Abdüsselâm Tedmurî, müellif nüshasında bu isim harekelenmemiş olmasına rağmen 
İbnü’l-Kereşt diye harekelemiş, neye dayanarak böyle harekelediğine dair bir bilgi sunmamıştır. 
Aynı eseri yine müellif hattını da kullanarak tahkik eden Beşşâr ‘Avvâd Ma‘rûf ise harekeleme yap-
mamış ve müellif nüshasında da öyle olduğunu belirtilmiş fakat isimde geçen “ر” harfini yazılışı 
itibariyle yakınlık gösteren “و” harfi olarak okumuştur. 

  
Zehebî, Târîhu’l-İslâm, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3013 (c. 20, müellif nüshası), vr. 99b (Sağda). 

Zehebî, Târîhu’l-İslâm, Topkapı/Ahmed III Ktp., nr. 2917 (c. 18), vr. 22a. 

 
Zehebî, Târîhu’l-İslâm, tahkik: Tedmurî, c. 47, s. 437. 

 

 
Zehebî, Târîhu’l-İslâm, tahkik: Beşşâr ‘Avvâd Ma‘rûf, c. 14, s. 632. 

Zehebî’nin hocası ‘Alemüddîn Kasım b. Muhammed el-Birzâlî (ö. 739/1339), babası Şihâbüddîn 
Ahmed hayattayken 720/1320’de ölen oğlu Muhammed’in de İbnü’l-Kürşet diye anıldığını belirtir. 
Birzâlî’nin eserini tahkik eden Tedmurî burada da İbnü’l-Kereşt diye harekelemiştir. 

 
Birzâlî, el-Muktefî ‘alâ Kitâbi’r-Ravdateyn, Topkapı/Ahmed III Ktp., nr. 2951, vr. 324b. 

 
Birzâlî, el-Muktefî ‘alâ Kitâbi’r-Ravdateyn, tahkik: Tedmurî, cüz 2, kısım 2, s. 426. 

Birzâlî’nin eserinin günümüze nüshası ulaşmayan kısmından alıntı yaptığı anlaşılan İbn Tolun 
diye meşhur Şemsüddîn Muhammed b. Ali es-Sâlihî (ö. 953/1546) ile muhtemelen Cezerî’den ikti-
basta bulunan İbn Şâkîr el-Kütübî (ö. 764/1363) Şihâbüddîn İbn Kürşet’ten -isminin başında belirli-
lik takısı olmaksızın- söz etmektedirler. 

 
İbn Tolun, el-Ğurafü’l-‘Aliyye fî Terâcimi Müteahhirî’l-Hanefiyye, Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye/Teymûr, nr. 631, s. 116. 

  
el-Kütübî, Muhammed b. Şâkir, ‘Uyûnu’t-Tevârîh, Sül./Karaçelebizade Ktp., nr. 276, vr. 242a (Sağda). 

Kütübî, ‘Uyûnu’t-Tevârîh, Topkapı/Ahmed-III Ktp., nr. 2922 (c. 24), vr. 31a. 

Bir başka tarihçimiz İbnü’l-‘İmâd diye meşhur Şihâbüddîn Abdülhay b. Ahmed el-‘Akrî (ö. 
1089/1679) ise ibn kelimesi olmaksızın sadece Kürşet şeklinde bu ismi kaydetmektedir.370 

                                                 
370 İbnü’l-İmâd, Şihâbüddîn, Şezerâtü’z-Zeheb fî Ahbâri Men Zeheb, Mektebetü’l-Kudsî, Kahire 1351/1933, c. 6, s. 111. 



283Hayri KAPLAN

283 
 

 
İbnü’l-‘İmâd, Abdülhay b. Ahmed el-‘Akrî, Şezerâti’z-Zeheb fî Ahbâri Men Zeheb, 

Berlin Ktp., nr. Ms. or. fol. 1398 (c. 2), vr. 121b. 

 
İbn Şakde, Abdurrahman b. Mustafa, Müntehabü Şezerâti’z-Zeheb fî Ahbâri Men Zeheb, 

Chester Beatty Ktp., nr. 3706, vr. 232b. 
 

Bu ismin bazı kaynaklarda başına belirlilik takısı alarak veya bazılarında almaksızın  كوشت مكوشت
-şeklindeki yazımlar yazarların veya müstensihlerin hatasından kaynaklan مكرشت مكوشب مكوشث مكوشة 
mış olmalıdır. Bunlara değinmeyeceğiz.  

Cezerî’den İbn Kürşet’in İbn Teymiyye için mersiye söylediğini öğrenince İbn Teymiyye’nin bi-
yografisine değinen eserlerde İbn Kürşet’in de adı geçebilir düşüncesiyle bir araştırma daha yaptığı-
mızda Halil b. Âybek es-Safedî’nin (ö. 764/1363) yine muhtemelen Cezerî’den iktibasta bulunarak 
İbn Teymiyye’ye mersiye söyleyenler arasında İbn Kürşet’i de zikrettiğini371 gördük. 

   
Safedî, A‘yanu’l-‘Asr, el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 2764 (c. 1), vr. 65a (Sağda). 

Safedî, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, F. Steiner Yay., c. 7, Beyrut 1411/1991, s. 30. 

İbn Teymiyye için mersiye söyleyenlerin listesini Safedî’nin sıralamasını izleyerek ve muhteme-
len ondan iktibasla dipnotta sunan Zeylü Tabakâtil-Hanâbile eserinin muhakkiki bu ismi İbnü’l-Kür-
şet olarak harekelemiştir. 

 
İbn Receb, Abdurrahman, ez-Zeyl ‘alâ Tabakâti’l-Hanâbile, Riyad 1425/2005, c. 4, s. 528 (Dipnot). 

Öğrencisi Şemsüddîn İbn Kudâme (ö. 744/1313), hocası İbn Teymiyye hakkında yazdığı eserinde 
bu kişiyi İbnü’l- Kürşet olarak anmaktadır.372 

  
el-Makdisî, Şemsüddîn Muhammed, Muhtasar fî Zikri Hâli Şeyhi’l-İslâm Takıyyiddîn İbni Teymiyye, 

Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa, nr. 1142/1, vr. 145a, 145b (Sağda). 
el-Makdisî, Şemsüddîn Muhammed, Menâkıbü İbni Teymiyye, 

Granada Üniversitesi, Arap Araştırmaları Enstitüsü Ktp., nr. 24, vr. 160a. 

Zahriyede yer alan isim kaydına dönelim. İlk ismi Kürşet diye okumuş-
tuk, ikinci ismin Muhammed olduğu bellidir. Sonrasında yer alan kelimenin 
Bayram’ın okuduğu gibi (el-Mevrâzemî) okunamaz. Birincisi: Harf-i tarîf-
ten sonra “م” harfi yoktur. İkincisi: Kelimenin sondan ikinci harfi “م” harfi 

değil, “ج/ح/خ” harflerinden biridir. Bu yüzden bu kelimenin el-Varâvcî olarak okunması daha doğru-
dur. Bu durumda, günümüzde Meşgîn-şehr adıyla Erdebîl’e bağlı olup, tarih boyunca Hîyû, Hiyâv, 
Pîşkîn/Pîşgîn, Peşgîn, Evrâmî/Evrâmîn, Varâv/Varâvî/Varâvîn, Varâmî/Varâmîn diye anılan yere 
nisbet ismi olmaktadır ki, özellikle VI.-VII./XII.-XIII. asırda Azerbeycan Atabegleri (Eher Melikleri) 
döneminde Varâvî, Varâvînî veya Varâvcî nisbesiyle anılan tarihi, ilmi, edebi şahşiyetler mevcuttur. 

                                                 
371 Safedî, A‘yânü’l-Asr ve A‘vânü’n-Nasr, c. 1, s. 247; el-Vâfî bi’l-Vefeyât, c. 7, s. 30. 
372 el-Makdisî, Muhammed b. Ahmed b. ‘Abdilhâdî, el-‘Ukûdü’d-Dürriyye fî Zikri Ba‘dı Menâkıbi Şeyhi’l-İslâm İbni 

Teymiyye, Dâru ‘Âlemi’l-Fevâid, s. 483. 
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Ünlü Merzübân-nâme mütercimi Sa‘düddîn el-Varâvînî, Kadı Ahmed et-Tebrîzî el-Varâvcî, Pir Ali 
el-Varâvcî, Pir Şemsüddîn el-Varâvcî ilk akla gelen isimlerdendir.373 Varâvî kelimesi nisbe olarak 
kullanımında Varâvînî şeklini aldığı gibi, Varâvcî, Varâvicî, Varâvîcî şeklini de almıştır. Bunun ör-
neğini de İbnü’l-Fuvatî’nin (ö. 723/1323) meşhur eserinde bulmaktayız. O, Kadı Ahmed et-Tebrîzî 
el-Varâvcî ile 659/1260-1261 tarihinde görüştüğünü belirtir.374 

  
İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 3, s. 195-196. 

İbnü’l-Fuvatî, İzzüddîn Yakub b. İbrahim’i de el-Varâvcî nisbesiyle kaydeder.375 Yine Varâvcî 
nisbesiyle kaydettiği bir başka kişi daha vardır. 

   
İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 1, s. 368 (Sağda), c. 5, s. 276. 

Safiyyüddîn el-Erdebîlî hakkındaki hacimli eserde Peşgînli bir zatın ziyaret etmek istediği veliler 
arasında Pir Aliy-i Varâvcî ve Pir Şemsüddîn-i Varâvcî isimleri zikredilir.376  

 
İbn Bezzâz, Safvetü’s-Safâ, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1103, vr. 58b. 

Bazı cönkler, sefineler, mecmualarda Sa‘düddîn el-Varâvcî/Varâvîcî’nin şiirleri nakledilir. 

   
Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 651, vr. 154a (Sağda); Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4821, 

vr. 198b (Ortada); Sül./Halet Efendi Ktp., nr. 91, vr. 44a. 

   
Sefîne-i Tebrîz, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 14590, vr. 303b (Sağda) ve 307b. 

Ünlü vezir Hâce Reşîdüddîn Fadlullah el-Hemedânî’nin (ö. 718/1318) eserine takriz yazan yüz iki 
kişi arasında Şerefüddîn Hârizm b. Rahmetşâh b. Hamza el-Varâvcî adlı birisi de bulunmaktadır. 

                                                 
373 Muhammedî, Ümîd, “Kungure-i Buzurgdâşt-i Sa‘deddîn-i Varâvînî der Eher yâ Meşgîn-Şehr?”, Ahbâr-i Arasbârân 

(Karadağ), Ordîbihişt 1388 hş./Nisan 2009, s. 7; Sâ‘idî, Gulâm-Hüseyn, Hıyâv yâ Meşgîn-şehr, İntişârât-ı Emîr-i Kebîr, 
Tahran 1354 hş./1975, s. 71-72.  

374 İbnü’l-Fuvatî, Kemâlüddîn Abdürrezzak, Mecma‘u’l-Âdâb fî Mu‘cemi’l-Elkâb, tahkik: Muhammed el-Kâzım, Tahran 
1416/1995, c. 3, s. 195-196. 

375 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 1, s. 368. 
376 İbn Bezzâz, Tevekkülî b. İsmail el-Erdebîlî, Safvetü’s-Safâ, Meclis-i Şûrây-ı İslâmî Ktp., nr. 1103, vr. 58b. 
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Sûretü Hutabi’l-Kütüb ve’r-Resâil, Manisa İl Halk Ktp., nr. 6065/1, vr. 45b. 

 
el-Hemedânî, Reşîdüddîn Fadlullah, el-Kitâbü’s-Sultâniyye, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3415, vr. 87b. 

 
Hemedânî, el-Mecmû‘atü’r-Reşîdiyye, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 2324, vr. 14b. 

Ebû Abdurrahman Muhammed es-Sülemî’ye (ö. 412/1031) ait Hakâiku’t-Tefsîr nüshasının (Me-
dine/Şeyhülislâm Arif Hikmet Ktp., nr. 106, istinsah 704/1305) müstensihi şöyle kaydedilmiştir: 

 
Dâniş Pejûh, Muhammed Takî, “Kitâbhânehâ-yı ‘Irâk u ‘Arabistân-ı Su‘ûdî”, Nushahâ-yı Hattî 

(Defter-i Pencüm), Neşriyye-i Dânişgâh-ı Tahrân, Tahran 1346 hş./1968, s. 547. 

Bu örnekler ışığında el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin Halet Efendi nüshası zahriyesinde yer alan bu 
ismin Kürşet b. Muhammed el-Varâvcî olarak okunması gerektiğini belirtirken, Bayram’ın okuyu-
şuyla Guş-beten(?) Mehmed el-Mevrâzemî şeklinde bir şahıs ismine -bütün veya parça halde- her-
hangi bir kayıtta rastlayamadığımızı da ekleyelim. 

Bayram’ın yanlış okuması onun yine şu yanlış sonuçlara ulaşmasına vesile olmuştur: “Sahifenin 
altında da melik (hükümdar) olduğu belirtilen Muhammed el-Mavrazemi’nin emri ile bu nüshanm 
meydana getirildigi kaydı bulunrnaktadır. Burada adı tesbit edilmiş bulunan Muhammed’in, Hülagu 
Han’ın emri ile öldürülen Selçukluların Uç Beği olan Denizlili Mehmed Beğ olduğunu tesbit etmiş 
bulunuyoruz. Bu Mehmed Bey ise I. Giyasü’d-din Keyhüsrev’in kayın biraderi olup bu sultan tara-
fından merkezi Denizli olan Uç vilâyetlere Melik olarak tayin edilen Komnen ailesinden Manuel 
Mavrazemos’un torunudur. Onun hakkında müstakil bir makale yayınlamış bulunuyoruz (Mikail Bay-
ram, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Konya 2003, s. l32-140). Bu makalede tesbit edildigi üzere bu 
Mehmed Beğ’in, Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din’in talebesi olduğu anlaşılmaktadır.”377 “Uç Emiri 
Mehmed el-Mevrazemî’nin de Eş’arî ve Şafiî oldukları anlaşılmaktadır (Selçukluların Uc Emiri Denizlili 
Mehmed el-Mevrazemî, Ahi Evren Hace Nasirü’d-din’in üç eserini okuduğuna dair bir kayıt bulunmaktadır. Bkz. Halet 
Ef İlâvesi (Süleymaniye) Ktp. Nr. 92, 1a).”378 

Eserin nüshaları 
Günümüze sadece üç kopyası ulaşan el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin en kadim nüshası, üzerinde dur-

duğumuz Süleymaniye/Halet Efendi nüshasıdır.379 Yazar ismi içermeyen diğer iki nüshası Süleyma-
niye/Fatih Ktp., nr. 5426 (298b-318a, istinsah: 727/1327) ve Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp, 
nr. 1184 (45a-67b, istinsah: 756/1355) nüshalarıdır. 

Eseri, ilerleyen sayfalarda değineceğimiz Metâli‘u’l-Îmân ve Tebsıratü’l-Mübtedî ile birlikte İn-
gilizce’ye çeviren Chittick380 bu eserleri “650/1252 yılı civarında sûfî anlayışla yazılan üç Farsça 

                                                 
377 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi,  s. 64-65. 
378 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 102. 
379 Aynı mecmuada yer alan Metâli‘u’l-Îmân adlı eserin sondan ikinci varağı el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin birinci varağı 

ile ikinci varağı arasına sonradan yerleştirilmiş ve sol üstte “48” olarak verilen varak numarası sonradan üstü çizilerek 
“2” diye yazılmış ve varak numaralaması buna göre bir sayı ilave ile devam ettirilmiştir. 

380 Faith and Practice of Islam: Three Thirteenth-Century Sufi Texts, Suny Press, Albany 1992, 306 s. (Tanıtım ve Giriş 
(I. Bölüm: Üç Boyutta İslam, II. Bölüm: İman s. 1-32, The Rising Places of Faith (Metâli‘u’l-Îmân) s. 35-54, Clarifica-
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metin” olarak nitelerken bunların yazarının Konevî olmayabileceği, “Nasîruddîn (veya Nâsıruddîn) 
el-Konevî diye biri tarafından kompoze edilmiş olmasının daha olası olduğu” kanaatini belirtir ve 
kesin bir yargıya varmaz.381 Hâlbuki daha önce Farsça metnini tahkik ederek Sadruddîn el-Konevî’ye 
ait olarak yayınladığı Metâli‘u’l-Îmân hakkında bilgi verirken, bu eserle beraber Tebsıratü’l-Müb-
tedî’yi de Sadruddîn Konevî’ye ait göstermiş; bu iki eserin aynı kalemin ürünü olduğunu kesin bir 
dille belirtmiştir.382 Şu halde aradan geçen çeyrek asırlık bir zaman içerisinde Chittick’in bu konudaki 
görüşlerinde değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. 

Yûnînî nasıl Cüveynî oldu? 
Halet Efendi ve Hüseyin Çelebi nüshaları asıl alınarak 1363 hş./1983 yılında Necîb Mâyil-i Herevî 

tarafından Tahran’da yayınlanan (İntişârât-ı Mevlâ, 144 s.) nüshasında, eserin yazarı Nasîruddîn 
Ebu’l-Hakâık Muhammed b. Ahmed el-Cüveynî (ö.  658/1260) olarak sunulmuştur.  

Herevî, eserde Evhadüddîn el-Kirmânî’nin (ö. 635/1237) rahmetle anılması ve Halet Efendi nüs-
hasının istinsah tarihini göz önünde bulundurarak eserin 635-660/1237-1262 tarihleri arası bir tarihte 
telif edilmiş olduğunu belirtmiş383 ve Halet Efendi nüshasının sayfasında“Nasîruddîn Ebu’l-Hakâık 
Mahmud b. Ahmed el-Hûyî” şeklinde kaydedilmiş olan müellif isminin sonundaki “el-Hûyî/el-Hu-
veyyî” (الخویي) nisbesini -yazılış itibariyle buna çok yakın olan- “el-Cüveynî” (الجویني) şeklinde oku-
muştur. 

Müellif hakkında bilgi verebilecek kaynakları araştırırken, belirtilen tarihlere yakın zamanlarda 
ismi anılan bir “Muhammed b. Ahmed el-Cüveynî” aramış ve Afîfüddîn el-Yâfi‘î’nin (ö. 768/1367) 
matbu tarih kitabında bulduğu şu biyografik bilginin müellifimize ait olduğunu düşünmüştür: 

“658/1260 yılında Fakîh İmam Hafız Muhammed b. Ahmed el-Cüveynî vefat etti. Hırkayı Şeyh 
Abdullah el-Batâihî’den, o da Şeyh Abdüladir (el-Geylânî)’den (ö. 561/1166) giydi. Şeyh Abdul-
lah el-Cüveynî  ona mersiye söyledi. Âlim, zahid, muttaki, huşu sahibi, ibadet ehli, çok heybetli, 
hoş suretli, güzel tavır ve vakar sahibi bir zattı.”384 

 
Yâfi‘î, Mir’âtü’l-Cinân, c. 4, s. 114. 

Daha sonra Ma‘sûm Ali Şah’ın eserine atıfta bulunarak onun aynı Cüveynî’den bahsen “Sultan 
Muhammed Hodâbende zamanında vefat eden Şeyh Sâlih-i Berberî’nin muasırydı” dediğini belirtir. 
Ayrıca Ma‘sûm Ali Şah, Sultan Muhammed Hüdâbende diye tanınan Olcaytu Han b. Ergun Han 
(hâkimiyeti: 702-714/1304-1316) zamanında vefat eden Şeyh Seyyid Radiyyüddîn Sâlih el-Berberî 
el-Mağribî’nin halifeleri arasında Yâfi‘î’yi de zikreder.385  

Nüshadaki “el-Hûyî” kelimesini belki yazılış yakınlığından “el-Cüveynî” diye okuyan Herevî’nin 
net şekilde yazılı “Mahmûd” kelimesini “Muhammed” olarak okumasına şaşırdık. Üstelik Yâfi‘î’nin 
dışında herhangi bir kaynakta “Muhammed b. Ahmed el-Cüveynî” şeklinde bir isim kaydını bulama-
dığı ve dolayısıyla gösteremediği halde, Yâfi‘î’nin eserinin sadece matbusuyla yetinmesine, yazma 
nüshalarını kontrol etmemesine, ismin yazılışında nüsha farklılıklarını ve Yâfi‘î’nin bu bilgiyi hangi 
                                                 

tions for Beginners and Reminders for the Advanced (Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî) s. 59-104, III. Bö-
lüm: The Easy Roads of Sayf al-Din (el-Menâhicü’s-Seyfiyye) s. 117-161, IV. Bölüm: Sufizm ve İslam, s. 165-178, 
Açıklamalar, Ekler, Bibliyografya ve Ekler s. 181-297). 

381 Chittick, Faith and Practice of Islam, s. XI. 
382 Chittick, “Matâli‘-i Îmân: Sadruddîn-i Konevî”, Câvidân-ı Hıred, yıl 4, 1357 hş./1978, s. 58-59. 
383 Cüveynî, Menâhicü’s-Seyfiyye, s. 17-19 (Muhakkikin takdimi).  
384 el-Yâfi‘î, Abdullah b. Es‘ad el-Yemenî, Mir’âtü’l-Cinân, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1417/1997, c. 4, s. 114. 
385 Ma‘sûm Ali Şah, Nimetullahî Şîrâzî, Tarâiku’l-Hakâık, Tahran 1318/1900,  c. 2, 291, 294; Muzaffer Ali Şah, Yusuf 

Esterâbâdî, Velâyetnâme, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10624, vr. 25a; Anonim, Şecere-i Tarîkat, Meclis-i Şûrâ-yı 
İslâmî Ktp., nr. 9448/4, vr. 281a. 
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kaynaktan almış olabileceğini araştırmamış (veya bu araştırmasının sonuçlarını paylaşmamış) olma-
sına da şaşırdık.  

Literatür ve yazma eserler alanında müdakkikliğiyle tanınan Herevî, Yâfi‘î’nin sözleri arasında 
adı geçen şahısların (Şeyh Abdülkâdir el-Geylânî, Şeyh Abdullah el-Batâihî ve Şeyh Abdullah el-
Cüveynî) biyografileri ve biribirleriyle ilgilerini, bu şahıslar hakkında Yâfi‘î’nin eserinde verilen bil-
gilerin neler olduğunu da araştırmalıydı.  

Özellikle de “Muhammed b. Ahmed el-Cüveynî” diye anılan şahsın Yâfi‘î tarafından “Hafız” diye 
nitelendirilmesine, Yâfi‘î’nin bu nitelemeyi Kur’ân hafızları için değil, “hadis hafızı/hadis âlimi” 
olanlar için kullandığına dikkat etmesi ve dikkat çekmesi, bunu bir ipucu kabul edip, özellikle de 
Yâfi‘î’nin faydalandığı, alıntıladığı İbn Hallikân’ın Vefeyâtü’l-A‘yân’ında ve Şemsüddîn ez-Ze-
hebî’nin biyografik tarih eserlerinde, Yâfi‘î’nin eserini özetleyenlerin veya onun eserinden nakilde 
bulunanların eserlerinde h. 658 vefeyâtı yani o sene içinde ölenler arasında “hafız (hadis hafızı)” diye 
nitelenenlerin kimler olduğuna bir bakması gerekirdi.  

Bu hususları araştırmış olsaydı Herevî el-Menâhicü’s-Seyfiyye’yi tarihte hiç var olmamış bir isme 
(Muhammed b. Ahmed el-Cüveynî) ait göstererek yayınlama hatasına düşmemiş olurdu. 

Şimdi, bahsedilen hususları; yapılması gerekenleri adım adım burada sunmak çok yer tutacağından 
bizi gerçek sonuca götürecek kadarıyla bazı adımları atalım ve (şahıs ve yer isimleri, tarih bilgileri 
gibi) bazı konularda bir eserin sadece matbusuyla yetinilmeyip mümkünse müellif nüshasını, değilse 
diğer yazma nüshalarını da görmenin gerekliliğine, bir şahıs adının zamanla ne kadar değişerek kay-
naklarımızda yerini alabildiğine işaret etmiş olalım. 

Mir’âtü’l-Cinân’ın matbusunda (c. 4, s. 114) nüsha farklılıklarına işaret edilmemiş olsa da nüsha-
ların bazılarında Muhammed b. Ahmed’in nisbesi farklı şekillerdedir ve kimi nüshalar bu kelimenin 
müstensih tarafından okunması veya yazılması esnasında problem yaşandığını göstermektedir. 

 
Yâfi‘î, Mir’âtü’l-Cinân, Cambridge Ün. Ktp, nr. Ms. Or. 908, vr. 365b (Sağda). 

Yâfi‘î, Mir’âtü’l-Cinân, Meclis-i Millî Ktp, nr. 1234, s. 634. 

 
Yâfi‘î, Mir’âtü’l-Cinân, Terîm Mektebetü’l-Ahkâf Ktp, nr. 2028, vr. 431a. 

 
Yâfi‘î, Mir’âtü’l-Cinân, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 1590, vr. 186b (Sağda). 

Yâfi‘î, Mir’âtü’l-Cinân, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp, nr. 7250, vr. 476b. 

  
Yâfi‘î, Mir’âtü’l-Cinân, Nuruosmaniye Ktp, nr. 3416, vr. 431a (Sağda). 

Yâfi‘î, Mir’âtü’l-Cinân, Sül./Halet Efendi Ktp, nr. 624, vr. 526b. 
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Mir’âtü’l-Cinân’ın muhtasarı olarak tanınan Gırbâlü’z-Zemân’ın matbu ve yazma nüshalarında 
ismin başına bir “Muhammed” daha eklenmiş durumdadır. 

  
el-‘Âmirî, Yahya b. Ebî Bekr el-Yemânî, Gırbâlü’z-Zemân fî Vefeyâti’l-A‘yân, Dımaşk 1405/1985, s. 537 (Sağda). 

‘Âmirî, Gırbâlü’z-Zemân, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 1593, vr. 189b. 

 
‘Âmirî, Gırbâlü’z-Zemân, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1519, vr. 188b (Sağda). 

‘Âmirî, Gırbâlü’z-Zemân, Ragıp Paşa Ktp, nr. 1035, vr. 195a. 

Her iki eserin; Mir’âtü’l-Cinân’ın ve Gırbâlü’z-
Zemân’ın yazma nüshalarının çoğuna erişemediysek 
de en nihayetinde erişebildiğimiz bir nüshada Muham-
med b. Ahmed’in nisbesinin “el-Cüveynî” değil “el-
Yûnînî” olarak yani doğru şekilde yazıldığını gördük. 

Yâfi‘î’nin kaynaklarından biri de Şemsüddîn ez-Ze-
hebî olduğundan Zehebî’nin biyografik eserlerindeki 

“h. 658 vefeyatı” dahilinde ismi Muhammed b. Ahmed olan, hafız, fakih, imam, âlim, zahid … diye 
nitelenen ve Şeyh Abdullah el-Batâihî’den tasavvuf hırkası giydiği belirtilen bir şahıs aradık ve bul-
duk. Böylece Yâfi‘î’nin Zehebî’nin hangi eserinden özet şekilde alıntı yaptığını da, Muhammed b. 
Ahmed el-Cüveynî diye nisbesi yanlış yazılmış olan kişinin, aradığımız vasıflarla nitelenen Takıy-
yüddîn Muhammed b. Ahmed el-Yûnînî el-Ba‘lebekkî el-Hanbelî olduğunu da tespit ettik.  

Ayrıca Mir’âtü’l-Cinân’da Şeyh Abdullah el-Cüveynî olarak geçen ismin gerçekte Şeyh Abdullah 
(b. Osman b. Cafer) el-Yûnînî (ö. 617/1221) olduğunu, bu kişinin Muhammed b. Ahmed’e mersiye 
söyleyen değil, onu yetiştiren kişi olduğunu da belirledik.  

Takıyyüddîn’i Zehebî’nin diğer eserlerinde ve başka kaynaklarda aradığımızda daha zengin ve 
detaylı bilgilere ulaştık fakat uzatmamak amacıyla burada onlara değinmiyor ve sadece şu bilgiyi not 
düşüyoruz: Zehebî de bu bilgileri Takıyyüddîn Muhammed b. Ahmed el-Yûnînî el-Ba‘lebekkî’nin 
oğlu Kutbüddîn Musa’dan (ö. 726/1326) almıştır. 

  
Zehebî, el-‘İber fî Haberi men Ğaber, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1405/1985, c. 3, s. 291 (Sağda). 

Zehebî, el-‘İber fî Haberi men Ğaber, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 1585, vr. 189a. 
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Evhadüddîn el-Kirmânî’ye ait fevâid, rubailer ve Ahi Evran 
Bayram’ın bu eserin Ahi Evran’a ait olduğua dair ileri sürdüğü delillerden biri el-Menâhicü’s-

Seyfiyye’nin sadece Halet Efendi nüshasında yer alan “… ez fevâyid-i Şeyh Evhadüddîn” ifadesidir. 

  
Hûyî, el-Menâhicü’s-Seyfiyye, Sül./Halet Efendi Ktp. (Ek), nr. 92, vr. 7a (Sağda). 

Menâhic-i Seyfî, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/28, vr. 301b. 

 “Evhadu’d-din’in Rubâîleri “Fevâid” adıyla 
maruf ve mütedavil olmadığı halde Ahî Evren, 
“Menâhic-i Seyfî” adlı eserinde: “Şu iki beyit 
Fevâid-i Şeyh Evhadu’d-din-i Kirmâni’den alın-
mıştır” diyerek Kirmâni’nin Rubâilerini Fevâid 
şeklinde adlandırmıştır. Bu durum da Evhadu’d-
din’in ölümünden sonra onun rubâilerini topla-
yıp tasnif ederek bir önsözle neşreden zatın Ahî 
Evren Şeyh Nasîru’d-din Mahmud olduğunu or-

taya koymaktadır.”386 “Evhadu’d-din’in bilinen tek eseri Rubaileri olup, ölümünden sonra damadı 
Şeyh Nasîru’d-din tarafından tasnif edilerek neşredilmiş olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz (Fevâid-i 
Şeyh Evhadu’d-din-i Kirmânî, Ayasofya Ktp. nr. 2910, yp. 1b).”387 

Burada Bayram’ın ilk tespiti yerinde ve doğrudur; Kirmânî’nin rubaileri, bu rubailerin bir araya 
getirildiği herhangi bir mecmua “Fevâid” adıyla ne maruftur ne de mütedavildir. Keşke bu tespitinin 
ne kadar isabetli olduğunu, Ayasofya nüshasının da bu genelleme içinde yer aldığını fark edebilseydi!  

İkinci tespiti ise yanlıştır. Nitekim el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin Halet Efendi nüshasındaki “În dû 
beyt ez fevâyid-i Şeyh …” (Bu iki beyit Şeyh Evhadüddîn’in fevâidindendir) ifadesinin ne anlama 
geldiğine bu ifadenin yer almadığı Hüseyin Çelebi ve Fatih nüshaları -bu ifade yerine hâmişlerine not 
düşülmek suretiyle metine dâhil edilen- “Der-în bâb Şeyh… gûyed” (Bu bâbda/konuda Şeyh Ev-
hadüddîn şöyle demiştir) ifadesi işaret etmektedir.  

Kitap ismi olmanın dışında “min fevâidi fülân/ez fevâid-i fülân” ve benzeri ifadelerin eser metni 
başında ve metin içerisinde kullanıldığında “min/ez kelâmi/kelimâti/makâlâti/akvâli fülân” (Filan’ın 
sözlerinden) anlamına geldiğine dair örnekler vererek “fevâid” kelimesinin yanlış değerlendirilişine 
değinelim. Bu ifade iki şekilde kullanılır. 

Birinci şekil: Bir kişiye ait sözlerin; mensur ve/veya özellikle manzum sözlerin bir başkası tara-
fından bir araya getirildiği, derlendiği külliyat, mecmua ve benzeri genel isimle isimlendirilen veya 
özel bir eser ismi verilen eserlerin başında bu ifade yer alabilir. Başta bir başlık gibi duran bu ifade 
derleme eserin her derleme parçasının başında yer almaya devam eder veya “min kelâmihi, min naz-
mihi, min cevâhirihi, min letâifihi, min dürerihi, min ferâidihi …” gibi ifadeler bu ifadenin yerini alır. 
Bu ifadeler ilerleyen sayfalarda en basit şekliyle “ve minhü, ve minhâ, ve lehu, ve minhu/ve lehu 
eydan” yahut sadece “eydan” ifadelerine de dönüşebilir. Bayram’ın Fevâid adını verdiği Kirmânî’ye 
ait sözlerin ve şiirlerin (rubailer) bir araya getirildiği, derlendiği Ayasofya Ktp., nr. 2910’daki mec-
muanın ilk eseri ve -aşağıda değineceğimiz- altıncı eseri bu birinci şekile örnek verilebilir. 

İkinci şekil: Telif eser yazarları eserlerinde başkasından/başkalarından mensur veya manzum par-
çalar alıntıladıklarında çoğunlukla ya şifahi rivayete ya da yazma eser metnine dayanarak “Filan, 

                                                 
386 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 86; Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 36; Şeyh 

Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, s. 87, 118. 
387 Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 29 (Dipnot). 
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filanca adlı eserinde şöyle dedi”, “Filan şöyle dedi”, “Filanca eserde dedi/denildi”, “Filandan, o şöyle 
dedi”, “Filanca adlı eserden” gibi ifadelerle alıntıları sunmaya, nakletmeye başlarlar. Bazen de eser 
adı belirtmeksizin sadece yazarı yahut söyleyeni zikrederek “min fevâidi/ez fevâid-i fülân” veya “min 
kelâmi/ez kelâm-i fülân” ifadelerini de kullanabilirler; sık tekrar ettikleri ve aynı kişiden peşpeşe 
alıntıladıkları zaman “fülân” yerine zamir koyarlar. Bu uygulamanın, bu geleneğin çok sayıda örneği 
vardır, sıklıkla karşılaşılır. Nadiren de olsa özgün adı olmayıp Risâle fî/der, Risâle min/ez fevâid-i 
Şeyh…Şüyûh/Meşâyih/Pîrân/Bozorgân… gibi başlıklar altında sözleri toplayan, derleyen müstakil 
eserler de vardır. Telif eserin bir yerinde birinin sözünü nakleden yazar “Filanın fevâidinden” kaydını 
düşerek nakledebildiği gibi eser içerisinde bir bölüm, bir bab, bir fasıl gibi başlık altında birinin söz-
lerini naklederken de başlıktan hemen sonra “Filanın Fevâidinden” kaydını düşülebilir. Bayram’ın 
delil olarak gösterdiği Süleymaniye/Halet Efendi Ktp., nr. 92’deki mecmuada yer alan el-
Menâhicü’s-Seyfiyye’deki “ez fevâyid-i Şeyh …” ifadesi de bu ikinci şekle örnektir. 

Söz konusu “min fevâidi/ez fevâid-i” vb. ifadeler kullanılarak bir şahsın mensur veya manzum 
sözlerinden kısa alıntıların yazma eserlerin zahriye sayfalarına, hâmişlerine, kısacası uygun görülen 
sayfa boşluklarına bir not olarak kaydedilmesi de yaygın uygulamalardandır.  

   
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2910, vr. 1b (Sağ üstte) (Bayram’ın asıl aldığı nüshanın başı: “min fevâidi’ş-Şeyh… Evha-

diddîn el-Kirmânî…”) ve 176b (Sağ altta) (Aynı mecmuadaki bir diğer derleme eserin başı: “min fevâidi … Ferîdiddîn 
el-‘Attâr”); Mevlânâ, Külliyyât (Dîvân), Afyon Gedik Ahmed Paşa Ktp., nr. 18233, vr. 1b (Ortada) (Dîvân’ın birinci 

cildinin başı: “Hâzihi min fevâidi …Celâli’l-Hakkı ve’d-Dîn”), Mevlânâ, Dîvân, Sül./Halet Efendi Ktp., nr. 644, vr. 1b 
(Sol üstte) (Dîvân’ın başı: “min kelâmi Mevlânâ…”); Sül./Halet Efendi Ktp., nr. 258, vr. 1a (Sol altta) (Zahriyede bir 

kayıt: “ez fevâyid-i Husrev u Şîrîn ez goftâr-i Nizâmî…”). 

 

 
Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz A 6752, vr. 230a. 

  
Mecmu‘a, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp, nr. 1830, vr. 82b (Sağda) ve 83a. 
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Mecmu‘a, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1226, s. 22, 25. 

  
Mecmu‘a, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1226, s. 27, 102. 

  
Mecmu‘a, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1226, s. 109, 115. 

  
Risâle fi’l-Fevâid, Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 440/17, vr. 149b. 

  
Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 2939, vr. 58b, 59a. 

   
Sül./Zühdü Bey Ktp., nr. 616, vr. 3b, 5b, 55b. 

   
Sül./Zühdü Bey Ktp., nr. 616, vr. 73a, 77a, 80b. 

Dolayısıyla “Şu iki beyit Fevâid-i Şeyh Evhadu’d-din-i Kirmâni’den…” ifadesi ile Kirmânî’nin bu 
adla tanınmış bir eseri veya şiir mecmuası varsa o kastedilmiş olabilir, bununla beraber daha büyük 
olasılıkla “Şu iki beyit, Evhadüddîn el-Kirmânî’nin faydalı/önemli/tam bu konuya uygun sözlerin-
dendir” anlamı da kastedilmiştir. Bir diğer deyişle mutlaka Kirmânî’nin Fevâid adlı bir eseri olduğu 
anlamına gelmeyebilir. Bayram, sadece bu sözden yola çıkarak Kirmânî’nin rubailerinin toplandığı 
yazma eseri bu adla adlandırmakta ve rubaileri toplama işlemini de Ahi Evran’a ait göstermektedir. 
Birine ait şiirlerin, sözlerin derlendiği bir mecmuanın -fevâid geleneğinin yaygın olduğu hadisçilerin 
ve fıkıhçıların cüzleri ve mecmuaları hariç tutulursa- müellif adına izafet edilerek “fevâid” diye ad-
landırılmasının neredeyse tek örneği Fevâid-i Şeyh Evhadüddîn-i Kirmânî olmaktadır. 

Kirmânî’nin rubailerini içeren diğer mecmuada, derleyenin koyduğu isim Enîsü’t-Tâlibîn ve 
Celîsü’s-Sâlihîn’dir ve Bayram da bunu söylemektedir. “Evhadu’d-din’in Rubâîleri “Fevâid” adıyla 
maruf ve mütedavil olmadığı halde Ahî Evren, “Menâhic-i Seyfî” adlı eserinde: “Şu iki beyit Fevâid-
i Şeyh Evhadu’d-din-i Kirmâni’den alınmıştır” diyerek Kirmâni’nin Rubâilerini Fevâid şeklinde ad-
landırnıştır. Bu durum da Evhadu’d-din’in ölümünden sonra onun rubâilerini toplayıp tasnif ederek 
bir önsözle neşreden zatın Ahî Evren Şeyh Nasîru’d-din Mahmud olduğunu ortaya koymaktadır” der-
ken ilk cümlesinde yani “Evhadu’d-din’in Rubâîleri “Fevâid” adıyla maruf ve mütedavil olmadığı” 
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noktasında tekrar ifade edelim tamamen haklıdır, zira maruf ve mütedavil olduğu iki isim olabilir: 
Birisi Rubâ‘iyyât-ı (Şeyh Evhadüddîn-i) Kirmânî, diğeri ise rubailerin ikinci ve farklı derlemesinde 
bizzat derleyenin verdiği Enîsü’t-Tâlibîn ve Celîsü’s-Sâlihîn ismi. Üstelik eserin Ayasofya nüshası 
“fevâid” kelimesini bir eser ismi olarak kullanmamaktadır. Kanar’ın dediği gibi, eserin Ayasofya Ktp. 
nr. 2910 nüshasını “Fevâid-i Şeyh Evhadüddîn-i Kirmânî” diye adlandıran Bayram’dır.388  

“Evhadü’d-din-i Kirmanî vefat ettikten sonra onun yakınlarından ve bağlılarından biri dağınık 
halde bulunan rubailerini toplayıp, “Fevâid-i Şeyh Evhadü’d-din-i Kirmani” adı altında yayınlamış-
tır.”389 diyen Bayram’ın atıfta bulunduğu Ayasofya Ktp., nr. 2910’daki mecmuanın ilk sayfalarına 
bakıldığında gerçekten “fevâid” türü alıntılar olduğu görülür. Mecmuanın ilk sayfası şöyle başlamak-
tadır (yukarıda görseli sunuldu): “Rabbânî âlim Şeyh Evhadüddîn el-Kirmânî’nin fevâidinden, nes-
rinin ferâidinden, nazmının kalâidinden” 

ب انی اوحد الد ين الکر فوايدمن  نظمه قاليدنثره و  فرايدنی وماالش يخ العالم الر   
Anlaşılacağı üzere burada “Kirmânî’nin Fevâid’idir” yani “onun bu adla anılan eseridir” anla-

mında bir “isimlendirme” söz konusu değildir. Bilakis “Kirmânî’nin fevâidinden” yani “-den” kay-
dıyla açıklama başlığı belirtilmiştir. Ne hikmetse, Bayram bu nüshayı detaylı şekilde tanıtırken390 
“min fevâyid’ş-Şeyh…” diye başlayan ilk sayfaya, sayfanın ilk cümlesinin böyle başladığına hiç de-
ğinmez. Aksi takdirde “Fevâid-i Şeyh Evhadü’d-din-i Kirmani’nin baş kısmında (4b-8b) da gene 
Evhadü’d-din’e ait kısa kısa notlar var”391 cümlesi şu anlama gelir: “Fevâid’in başında fevâid var.” 
Böyle olunca esere Fevâid adı verilmesi tehlikeye düşer. Onun “kısa kısa notlar” diye nitelediği alın-
tılar, bizim biraz önce açıkladığımız fevâid türü alıntılardan, nakillerden başka bir şey değildir.  

İçerisinde dokuz telif eserin ve iki derleme eserin yer aldığı Ayasofya Ktp., nr. 2910’daki bu yazma 
mecmuanın katalog bilgilerine bakıldığında, katalog kaydını yapan kişinin bu fevâidi “Fevâid-i 
Kirmânî” adıyla kaydetmiş ve nüshada yer alan “min fevâidi…el-Kirmânî” ibaresindeki “…den/dan” 
anlamına gelen “min” ifadesini atlamış olduğu görülür. Hâlbuki nüshada “Fevâid-i Kirmânî” şeklinde 
kitap veya eser isimlendirmesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte doğru bir tespitte bulunarak sa-
dece beş varaklık olduğunu belirtmiştir. Hemen sonrasında yer alan ve vr. 139’a kadar devam eden 
Kirmânî’ye ait şiirleri müstakil bir eser olarak kabul etmiş, ilk şiirin “el-Bâbü’l-Evvel fi’t-Tevhîd” 
başlığından hareketle “Manzûme fi’t-Tevhîd” diye adlandırmıştır. Mecmuanın vr. 176b-219a arasın-
daki Attâr’ın şiirlerinden derlenen kısmı isimlendirirken nüshaya sadık kalarak yine ilk cümleden 
hareketle “Manzûme min Fevâidi’l-‘Attâr” şeklinde isimlendirmiştir. Dolayısıyla nasıl ki, Attâr’ın 
şiirlerinden seçki yapan, kendince bu şiirlerden derleme, bir fevâid oluşturan kişi, bu derlemeye 
“Fevâid-i Attâr” ismini koymayıp “min fevâid-i ‘Attâr” kaydını düşmüş ise, mecmuanın başında yer 
alan beş varaklık “min fevâidi…el-Kirmânî” ile izleyen Kirmânî şiirleri derlemesi bir bütün olarak 
düşünülse dahi “Fevâid-i Kirmânî” şeklinde isimlendirmemiş ve “min…” ifadesiyle kayıtlamış ol-
maktadır. Bir diğer ifadeyle “Rubâiyyat-i … Kirmânî” diye isimlendirilmesi daha uygun olan şiir 
derlemesinin “Fevâid-i Kirmânî” olarak isimlendirilmesi doğru değildir. 

Rubailere varıncaya kadar bu nüsha başındaki fevâidin nasıl başladığını görelim (2a-3b): “Nesri-
nin “ferâid”inden, Arapça söylemiş olduklarını kitaplarda bul-
duğum bazılarını sundum. Bir risâlesinde şöyle demiştir:…” 
Sonra “(Şu) onun sözlerindendir… (Şu) onun fevâidinden-
dir… (Şu) onun el-Müstansır’a yazdığı öğütlerindendir…(Şu) 
onun nüktelerindendir…” başlıkları altında kısa nesir nakilleri 

                                                 
388 Kirmânî, Evhaduddîn, Rubaîler, Çev. Mehmet Kanar, İnsan Yay., İstanbul 1999, s. 40 (Giriş). 
389 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 108; Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve 

Evhadiyye Hareketi, s. 116. 
390 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 108-109; Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-

Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, s. 116-118. 
391 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 108; Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve 

Evhadiyye Hareketi, s. 116. 
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devam eder (3b-5b). Peşinden rubailerin -derleyen tarafından hazırlanan- konu başlıkları fihristi yer 
alır (6b-10a). Derleyen bu fihristten önce şöyle der: “Onun Arapça mensur sözlerinden sonra Farsça 
manzum beyitlerini yazmaya başladım…” Sonra rubailerin bulunduğu asıl metin gelir (10b-139b). 

 
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2910, vr. 3b (Sağda), 4a (Ortada) ve 4b. 

 
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2910, vr. 6b (Sağda), 10b (Ortada) ve 13a. 

Bunlara rağmen Bayram tarafından baştaki dört varaklık kısma (1b-5b) “Fevâid” adı verilmiş, 
sonra gelen asıl esere (rubailer) de bu ad teşmil edilmiş ve “Fevâid-i Şeyh Evhadü’d-din-i Kirmani” 
adı altında” yayınlandığı (yazıldığı) iddia edilmiştir. Hatta Bayram’ın kuvvetli tahminine göre bu 
nüshayı istinsah eden kişi, “Ahi Evren’in meydana getirdiği ve “Fevâid” adını verdiği nüshadan bu 
nüshayı meydana getirmiştir.”392 Böylece Bayram el-Menâhicü’s-Seyfiyye adlı eserde “Şu iki beyit 
Fevâid-i Şeyh Evhadu’d-din-i Kirmâni’den…” diyen yazarın “fevâid” kelimesinin eser adı olarak 
karşılığını ortaya koymuş olmaktadır.  

Bayram, Enîsü’t-Tâlibîn ve Celîsü’s-Sâlihîn şeklindeki orijinal ismi ise bu eserin ikinci derleme-
sinin önsözünde (İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp., nr. FY 701, 64b) kayıtlı isim olduğu kanaatin-
dedir. Fakat ne hikmetse, bu nüshada “fevâid” türü diyebileceğimiz -önceki nüshada mevcut olan- 
Kirmânî sözleri ve mektupları vs. yoktur. Bu durum da Ayasofya nüshası başında yer alan ifadeye 
dayanarak rubailerin Fevâid diye adlandırılmanın doğru olmadığına yönelik bir başka işarettir.  

Keza, irili ufaklı 209 eser içeren ve Ebu’l-Mecd Muhammed b. Mes‘ûd b. Muzaffer et-Tebrîzî’nin 
721-723/1321-1323 arasında yazdığı meşhur Sefîne-i Tebrîz adlı mecmuada, şeyhi Emînüddîn Ebu’l-
                                                 
392 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 109; Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve 

Evhadiyye Hareketi, s. 118 



294 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

294 
 

Kasım Hacı Büleh’in (ö. 720/1320) intihâbı/seçkisi halinde -yine Ayasofya nüshasındaki gibi 12 bab 
üzere- Evhadüddîn-i Kirmânî’nin rubailerini (400 rubai) Kitâbü’r-Rubâ‘iyyât başlığı altında yazması 
ve öncesinde herhangi bir “fevâid”in yer almaması da dediğimiz hususu destekler mahiyettedir.  

 
Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 14590, vr. 292a. 

Ayasofya nüshasının başında yer alan (2b-5b) ve sadece Arapça mensur fevâidi içeren kısmın Sü-
leymaniye/Bağdatlı Vehbi Ktp., nr. 2023’deki mecmuada müstakil olarak (ve sonrasında rubailer ol-
maksızın) yer alması, başlığının “Fâide min Evhadiddîn-i Kirmânî” diye konulmuş olması393 da nesir 
nakillerinin rubailere dâhil edilmemesi gerektiğini göstermektedir.  

Sonuç itibariyle el-Menâhicü’s-Seyfiyye adlı eserde geçen “Şu iki beyit Fevâid-i Şeyh Evhadu’d-
din-i Kirmâni’den” ifadesinin “Şu iki beyit, Evhadüddîn el-Kirmânî’nin faydalı/ tam bu konuya uy-
gun sözlerindendir” diye anlaşılması, Kirmânî’nin rubâîlerinin toplandığı nüshaya “Fevâid” adı ve-
rilmemesi gerekir. Nitekim Kirmânî’nin rubailerini Ayasofya nüshasını asıl alarak yayınlayan Ahmed 
Ebû Mahbûb da rubailerden önce yer alan beş varaklık fevâid kısmının başına bir başlık koymak 
yerine “metin” demekle asıl nüshaya sadık kalmıştır.394 

 

 
Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, hazırlayan: Ahmed Ebû Mahbûb, s. 87 ve 89. 

                                                 
393 Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 81. 
394 Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 89-94. 
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el-Menâhicü’s-Seyfiyye’de Mevlânâ’nın şiirleri 

Bayram, Ahi Evran’ı Mevlânâ’nın baş düşmanı olarak tanıtır ve aralarında münazaa ve mücadele 
olduğundan bahseder; Şems’in öldürülmesinde Ahi Evran’ın, Ahi Evran’ın öldürülmesinde de 
Mevlânâ’nın doğrudan veya dolaylı rol üstlendiklerini ifade eder.395 Bir tarafta Ahi Evran hakkında 
her türlü kötü tavrı takınan, birçok şiirinde onu kötüleyen, demediğini bırakmayan Mevlânâ vardır; 
diğer tarafta bir sürü eser yazdığı iddia edilen, kendine güveni çok fazla ve de Moğol idaresine açıkça 
karşı çıkacak derecede gözü kara olan, fakat ne açıktan ne ima yollu olarak Mevlânâ’yı zikredip onun 
kendisi hakkındaki sözlerine, yaptıklarına, haksızlıklarına, kötülüklerine değinmeyen bir Ahi Evran 
vardır. Böyle bir tablo kabul edildiğinde şu sorunun cevaplanması gerekir: el-Menâhicü’s-Seyfiyye 
yazarı kabul edilen Ahi Evran, kendi açıklamalarını destekleyecek tarzda yerine göre Senâî’den, 
Kirmânî’den şiirler alıntılarken Mevlânâ’nın şu rubâisine bu eserinde nasıl oluyor da yer veriyor? 

 
Hûyî, el-Menâhicü’s-Seyfiyye, Sül./Halet Efendi Ktp. (Ek), nr. 92, vr. 24b. 

ميدان وجود ّيون شده چون گرد ز ود   ب م ن   ب نا مى  ىت راه ف  امل صف ك  
 ود م ار ن    ر زنِ  ق  شم ف   ه چ ار بت آن   رى زوجود خود بر او ِبقى بود ات

           Kâmil sıfatlı birisi fena yolunu tuttu            Ansızın vücûd meydanından çıkarken, 
           Onda kendi varlığından bir iplik kalmıştı   Bu iplik fakrın gözüne zünnar göründü 
 

Bu rubai, Dîvân-ı Kebîr (Dîvân-ı Şems, Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî) içerisinde veya müstakil nüshalar 
halindeki Rubâ‘iyyât’ta396 şu şekilde yer alır: 

 
Mevlânâ, Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Chester Beatty Ktp., nr. Per. 116, vr. 333a (İstinsah: 7./13. yy.) 

  
Mevlânâ, Dîvân, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 2693, vr. 329a (İstinsah: 7./13. yy.) (Sağda). 

Mevlânâ, Rubâ‘iyyât, Atatürk Kitaplığı/Muallim Cevdet Yazmaları, nr. 17, vr. 204b (İstinsah: 713/1313). 

  
Mevlânâ, Rubâ‘iyyât, Sül./Fatih Ktp., nr. 5408, vr. 43a (İstinsah: 751/1350). 

Mevlânâ, Dîvân, Sül./Amcazade Hüseyin Ktp., nr. 278, vr. 391a (İstinsah: 808/1405). 

 
Mevlânâ, Külliyât-ı Şems-i Tebrîzî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 18729, vr. 431a. 

  
Mevlânâ, Müntehab-ı Dîvân-ı  Şems, Meclis-i Millî Ktp., nr. 817794, vr. 129b. 

Mevlânâ, Dîvân-ı Şemsü’l-Hakâyık, Tahran 1316/1898, s. 370 (Solda). 

                                                 
395 Bu arada Bayram tarafından Ahi Evran’ın şeyhi ve damadı kabul edilen Evhadüddîn-i Kirmânî ile Şems-i Tebrîzî’nin 

aynı şahsın; Ebu’l-Ganâim Rüknüddîn es-Sücâsî’nin müridi olduklarını da hatırlamak gerekir. 
396 Mevlânâ, Celâlüddîn, Rubâ‘iyyât-i Hazret-i Mevlânâ, Ahter Matbaası, İstanbul 1314/1896, s. 135; Rubâ‘iyyât: Hâmûş, 

Kitâb-furûşî Behâr, Isfahan 1320 hş./1941, s. 89; Külliyyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî,   İntişârât-ı Emîr-i Kebîr, Tahran 
1370 hş./1991, s. 1382 (nr. 779); Külliyyât-ı Şems yâ Dîvân-ı Kebîr, İntişârât-ı Emîr-i Kebîr, Tahran 1378 hş./1999, c. 
8, s. 137 (nr. 811). 
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Mevlânâ, Dîvân, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3889, vr. 518a (İstinsah: 841/1438) (Sağda). 

Mevlânâ, Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4155, vr. 329a (Ortada). 
Mevlânâ, Şemsü’l-Hakâyık, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23060, vr. 198a. 

  
Mevlânâ, Dîvân, Avusturya Millî Ktp., nr. Mixt. 155 HAN MAG, vr. 772b. 

Mevlânâ, Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 2445, s. 350 (Solda). 

  
Mevlânâ, Dîvân, Eskişehir İl Halk Ktp., nr. 1055, vr. 116a. 

Mevlânâ, Dîvân-ı Şemsü’l-Hakâik, Meclis-i Millî Ktp., nr. 5270, vr. 259b (Solda). 

  
Mevlânâ, Dîvân, Sül./Halet Efendi Ktp., nr. 687, vr. 654a (Sağda). 

Mevlânâ, Rubâ‘iyyât-i Hazret-i Mevlânâ, Ankara Millî Ktp, nr. 06 Hk 79, s. 108. 

             
Mevlânâ, Rubâ‘iyyât-i Hazret-i Mevlânâ, Ahter Matbaası, İstanbul 1314/1896, s. 135. 

 
Mevlânâ, Külliyyât-ı Şems yâ Dîvân-ı Kebîr, İntişârât-ı Emîr-i Kebîr, Tahran 1378 hş./1999, c. 8, s. 137. 

 
Mevlânâ, Rubâ‘iyyât-ı Mevlevî, İntişârât-ı Çâv, Tahran 1382 hş./2003, s. 78. 

Kâmil sıfatlı birisi fena yolunu tuttu        Ansızın vücûd deryasından geçerken 
Onda kendi varlığından bir kıl kalmıştı   Bu kıl, fakrın gözüne zünnar göründü 

 

İster yazılı ister sözlü şekilde nakledilsin, aynı şairin bir beyti veya rubaisinde bazı kelimelerin eş 
anlamlı veya yakın anlamlı bazı kelimelerle yer değiştirmiş olması sıklıkla rastlanan bir husustur. 
Farklı şairlerin birbirine yakınlık ve benzerlik gösteren şiirleri olabileceğinden, ulaşabildiğimiz şiir 
mecmualarında, cönklerinde, tezkirelerde, külliyatlarda, divanlarda, kısacası şairlerin şiirlerine yer 
veren kaynaklarda yaptığımız araştırmalar sonucunda bu rubainin Mevlânâ’ya ait olarak karşımıza 
çıktığını görmekteyiz. Bunun birkaç istisnası vardır.  

Birincisi: el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin en eski istinsah tarihli Süleymaniye/Halet Efendi nüsha-
sında bulunmayan fakat Bursa/Hüseyin Çelebi ve Süleymaniye/Fatih nüshasında bulunan “Şeyh Ev-
hadüddîn gûyed” ifadesinin ardından bu rubai yer almaktadır. 
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Menâhic-i Seyfî, Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1184/5, vr. 60b (Sağda). 

Menâhic-i Seyfî, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/28, vr. 312a. 
İkincisi: Evhadüddîn’in rubailerini Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî adıyla yayınlayan 

Ahmed Ebû Mahbûb, asıl aldığı nüshada bulunmayıp Kahire Ktp., nr. 4363’te bulunan ve içerisinde 
Kirmânî’nin 90 rubaisinin yer aldığı 1005/1596 tarihli mecmuadan naklen bu rubaiye “Divanın As-
lında Bulunmayan Ek ve Parça Şiirler” başlığı altında yer vermektedir.397 Ebû Mahbûb’un asıl aldığı 
ve bu rubainin bulunmadığını ifade ettiği nüsha Bayram’ın Ahi Evran tarafından tasnif edildiğini ve 
Fevâid diye adlandırıldığını belirttiği398 Ayasofya Ktp., nr. 2910’daki nüshadır. 

 
Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, 

hazırlayan: Ahmed Ebû Mahbûb, Surûş Yay., Tahran 1366/1987, s. 311 (1768 nolu rubai). 

Üçüncüsü: Zeynüddîn el-Hâfî’nin (ö. 838/1435) Menhecü’r-Reşâd li-Nef‘i’l-‘İbâd adlı eserinde 
bu rubaiye benzer bir rubai Seyyid Ahmed er-Rifâ‘î’ye (ö. 578/1182) ait gösterilmektedir. 

  
Zeynüddîn el-Hâfî, Menhecü’r-Reşâd (li-Nef‘i’l-‘İbâd), Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 2829, vr. 43b. 

Ömrü birkaç seyahat dışında Irak’ın Vâsıt bölgesinde geçen, vaazlarında, şiirlerinde, eserlerinde 
Arapça’yı kullanan Ahmed er-Rifâ‘î’ye Farsça şiirin nispet edilmesi pek mantıklı görünmüyor. 

Mevlânâ’nın Rubâ‘iyyât’ı dışındaki bazı kaynaklarda bu rubaiyi Mevlânâ’ya ait gösterenler vardır. 
Mesela, Bayram’ın sıklıkla kullandığı Eflâkî’nin Menâkıbü’l-‘Ârifîn’i bunlardan biridir.399 Hem sûfî 
hem âlim bir zat olan Akşemseddîn Muhammed b. Hamza (ö. 863/1459) bir eserinde bazı farklılık-
larla da olsa bu rubaiyi Mevlânâ’ya ait gösterir. 

   
Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 606, vr. 120a (Sağda). 

Hemedânî, Sevâkıbü’l-Menâkıb, Sül./Aşir Efendi Ktp., nr. 154, vr. 65a. 

  
Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, Meclis-i Millî Ktp., nr. 24994, vr. 133a (Sağda). 

Akşemseddîn, Muhammed b. Hamza, er-Risâletü’n-Nûriyye, Kastamonu İl Halk Ktp., nr. 354/14, vr. 199a. 

“Babasının verdiği bilgiden ve velîlikten başka Veled’in ne bilgisi ne de velîliği vardır”; “Veled’e 
iyi ve kötü ne geldiyse ey kâmil kişi, Hakk’ın celâli ve O’nun altın gibi olan sözünün bağışıdır” diyen, 
eserlerinde muhteva ve üslûp açısından babasını izleyen, divanındaki bütün şiirlerinde Mevlânâ’nın 
                                                 
397 Kirmânî, Dîvân-ı Rubâ‘iyyât-ı Evhadüddîn-i Kirmânî, s. 82, 311. 
398 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 109. 
399 Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 422. 
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edası, ifadesi, istiareleri, kullandığı vezin ve redifleri olan, diğer eserlerinde çoğu zaman onun sözle-
rinden aynen iktibaslarda bulunan, bir zamanlar Fîhi mâ fîh’in II. cildi olarak İran’da Ma‘ârif adlı 
eseri basılan400 Sultan Veled (ö. 712/1312) sahibini anmadan bu rubaiyi üç yerde zikretmektedir. 

  
Bahâ Veled, Fîhi mâ fîh (doğrusu: Ma‘ârif), Tahran 1333/1915, c. 2, s. 28. 

  
Bahâ Veled, Fîhi mâ fîh (doğrusu: Ma‘ârif), Tahran 1333/1915, c. 2, s. 40, 94. 

  
Mevlânâ, Fîhi mâ fîh (doğrusu: Ma‘ârif), Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 3849, c. 2, s. 295 (Yazma nüsha). 

  
Mevlânâ, Fîhi mâ fîh (doğrusu: Ma‘ârif), Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 3849, c. 2, s. 306, 354 (Yazma nüsha). 

  
Sultan Veled, Ma‘ârif, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Ktp., nr. 3, vr. 11a, 15b. 

 

 
Sultan Veled, Ma‘ârif, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Ktp., nr. 3, vr. 37a-37b. 

 

 

 
el-Esrâru’l-İlâhiyye (doğrusu: Ma‘ârif), Sül./Fatih Ktp., nr. 5408, vr. 92a (En üstte), 95b (Ortada), 112b. 

                                                 
400 Değirmençay, Veyis, “Sultan Veled”, DİA, c. 37, s. 521, 522. 
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Bu rubai Kirmânî’ye ait dersek, Bayram’ın Kirmânî’ye muarız, düşman ve onunla şiddetle müca-
dele eden diye nitelediği Mevlânâ’nın401 rubaileri arasında bu rubainin neden yer aldığı sorusu akla 
gelecektir. Kirmânî 635/1238, Mevlânâ 672/1273’te öldüğüne göre muhtemelen (a) Mevlânâ, düş-
manın malı ganimettir düşüncesiyle Kirmânî’nin bu rubaisini ödünç almıştır veya kendisine mâlet-
miştir, (b) Kirmânî’nin bu rubaisi birileri tarafından Mevlânâ’nın rubaileri arasına sokuşturulmuştur, 
(c) Mevlânâ, Kirmânî’nin bu rubaisini muhtevası ve şiirsel dili itibariyle tasvip ve takdir ettiği için 
ödünç almış, asıl sahibini -nasıl olsa biliniyor diyerek- zikretmeden sadece rubaisini telaffuz etmiştir, 
(d) Mevlânâ ve Kirmânî bağımsız olarak; biri diğerinden almaksızın bu rubaiyi inşad etmişlerdir. 

Halet Efendi nüshası hariç el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin hâtimesinde Mevlânâ’nın bir rubaisi daha 
vardır. Yorumsuz olarak “Mevlânâ’ya nispet edilen bir rubai” nitelemesiyle sunmakla yetiniyoruz. 

 
Menâhic-i Seyfî, Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1184/5, vr. 67a (Sağda). 

Menâhic-i Seyfî, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/28, vr. 317b. 

يد بطلبآيش كه جان ز تن ب ر  پزان     ع لمى كه از او گ ره گ ش ايد بط ل ب   
نمايد بطلبيوان هست كه نيست م   نمايد بگذار يوين نيست كه هست م  

Rubâ‘iyyât’ın bir neşrinde402, ufak bir farkla: 

بطلب برآيد جان تو از ه ک  پيش زآن    ب ط لب    گ ش اي د  ره گ  ترا ه ک  می  ع ل  
بطلب مينمايد ن يس ت که  ه  س ت بگذار    آن مينمايد هست که  نيست آن  

                           Sana düğümleri çözen ilmi talep et         Canın çıkmadan önce talep et 
                           Varlık gösteren/görünen yokluğu geç     Yokluk gösteren/görünen varlığı talep et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
401 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 66, 67. 
402 Mevlânâ, Celâlüddîn, Rubâ‘iyyât-ı Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Belhî, takdim ve tashih: Zeynel‘âbidîn Âzerhaş, 

İntişârât-ı İkbâl, s. 28; Külliyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, s. 1320 (nr. 106); Rubâ‘iyyât-ı Mevlevî, İntişârât-ı Çâv, Tahran 
1382 hş./2003, s. 22. 
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Metâli‘u’l-Îmân 
Bayram tarafından, bu eserin bir yazma nüshası, eserin Ahi Evran’a ait olduğu yönündeki en güçlü 

delillerden biri olarak sunulmaktadır. Bu delil, Konya Yusufağa Kütüphanesi, nr. 4866’da bulunan 
üç eserden müteşekkil mecmuanın birinci sırasında yer alan (vr. 1b-32a) Metâli‘u’l-Îmân nüshasının 
zahriyesindeki (vr. 1a) bir kayda dayandırılmaktadır. 

“Şeyh Nâsıruddîn” ve “şeyhunâ Sadruddîn” 
Önce zahriyedeki kaydın görselini ve Bayram’ın okuyuşunu sunalım. 

  
Yusufağa Ktp., nr. 4866, 1a. 

Kitâb 
Metâli‘u’l-Îmân ez tasnîf-i Seyyidü’l-Muhakkıkîn Şeyh Nâsıru’l-Milleti ve’d-Dîn 

ez mürîdân-ı Şeyhu’l-Meşâyıh Kutbu’l-Evtâd Evhadü’l-Milleti ve’d-Dîn 
radıyallahu ‘anhümâ kütibe fi’t-târîhi’l-evvel şehr 

el-mübârek Ramadân senete selâs ve seb‘în ve sittemiye 
 

Metâli‘u’l-Îmân’ın Bayram tarafından yapılan çeviri metninden önce, eser ve yazarı hakkında bil-
giler sunduğu giriş kısmında bu kaydın hem yukarıdaki şekilde okunduğunu403 hem de birinci satırda 
geçen “ناصر الملة والدين” (Nâsıru’l-Milleti ve’d-Dîn) ibaresinin “نصير هللا والدين” (Nasîrullahi ve’d-Dîn) 
şeklinde farklı okunduğunu404 görüyoruz, sanırız bu bir dizgi hatasından kaynaklanıyor. 

Yukarıdaki görselden kontrol edilebileceği üzere, zahriye sayfasındaki bu kaydı okurken, çok dik-
kat edilmediği takdirde başka türlü nasıl okunabileceğine dair bir fikir uyanmayabilir. Fakat dikkatle 
incelendiğinde bu kaydın şu şekilde de okunabileceği görülür: 

 كتاب
شيخنا صدر امللة والدينمطالع إميان از تصانيف سيد احملققني   

 از مريدان شيخ املشايخ قطب اْلواتد أوحد امللة والدين
اْلول شهررضي هللا عنهما كتب ِف التاريخ   

ثلث وسبعني ]و[ستمايه ةاملبارك رمضان سن  
 

Kitâb 
Metâli‘-ı Îmân ez tasnîf-i Seyyidü’l-Muhakkıkîn Şeyhunâ Sadru’l-Milleti ve’d-Dîn  

ez mürîdân-ı Şeyhu’l-Meşâyıh Kutbu’l-Evtâd Evhadü’l-Milleti ve’d-Dîn 
radıyallahu ‘anhümâ kütibe fi’t-târîhi’l-evvel şehr 

el-mübârek Ramadân senete selâs ve seb‘în [ve] sittemiye 
 

Kayıtta yer alan ifade ilk okuyuşa göre “Şeyh Nâsıru’l-Milleti ve’d-Dîn” = “Nâsıruddîn”, ikinci 
okuyuşa göre ise “Şeyhunâ Sadru’l-Milleti ve’d-Dîn” = “Sadruddîn” olmaktadır.  
                                                 
403 Bayram, İmanın Boyutları, s. 44 (Giriş); Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 62. 
404 Bayram, İmanın Boyutları, s. 23 (Giriş). 
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İkinci okuyuşun daha doğru, hatta tek doğru okuyuş olmasının gerekçelerine değinmeden göze 
çarpan bir hususa da işaret edelim. Bu beş satırlık kaydı düşen kişinin çok büyük olasılıkla müstensih 
olduğu ve Arapça ibarelerde isim tamlaması, sıfat tamlaması gibi hususlara pek dikkat etmediği, ha-
talar yaptığı anlaşılmaktadır (“fi’t-târîhi’l-evvel şehri’l-mübârek…” ibaresi “fî târîhi evveli’ş-şehri’l-
mübârek…” olmalıdır. Sondaki ketebe kaydında (32a) “… temmet hâzihi’r-risâletü’l-mübârekü…” 
ibaresi “…temmet hâzihi’r-risâletü’l-mübâreketü…” olmalıdır) Yine aynı kişinin mecmua içerisinde 
yer alan eser metinlerinde geçen Arapça ifadelerde dilbilgisi ve imla yanlışlıkları bulunmaktadır.  

Şimdi aynı kalemle yazılan mecmuanın ilk eserin (sağda) ve ikinci eserin (solda) unvan sayfala-
rında müellif isminin zikredildiği satırlara yakından bakalım. 

  
Aynı kalemin noktalı bazı harflerin noktalarını koymadan, birleşmeyen harfleri birleştirerek hızlı 

yazışa ve kendi stiline uygun olarak kelimeleri yazdığı rahatlıkla anlaşılmaktadır. Özellikle ikinci 
resimde “sadr” (صدر) kelimesini yazarken د harfi ile ر harfini nasıl birleştirdiği dikkatle izlenmelidir.  

Aynı kalem “… el-milleti ve’d-dîn” kelimelerini iki resimde de benzer tarzda yazmıştır, ayrıca iki 
resimde yer alan “kutbu’l-evtâd”, “şeyhu’l-meşâyıh”, “radıyallah” kelimelerinin yazılışı hakkında da 
aynı husus geçerlidir. Böyle olması da son derece doğaldır, normaldir zira en nihayetinde bu el yazı-
sıdır, kâtibin kendine özgü ve meleke haline gelen yazı stilinin gereğidir.  

Özellikle de harflerin noktalarının bile bilinçli olarak çoğu kez (nasıl olsa okunabilir, yanlış ve 
farklı okunma ihtimali zayıftır diye) ihmal edildiği, birleşmemesi gereken harflerin birleştiği ve de 
kimi harflerin yazım karakterlerinin oldukça değiştirildiği bir yazı stilinde, aynı kelimenin farklı yer-
lerde olabildiğince aynı karakterde yazılması bir tür alışkanlık haline gelir. Bu, hem kâtibin hem de 
metni okurken -yazı karakterine zamanla gözü alışacak olan- okurların bir bakıma faydasınadır. Bu 
durum Arap harflerini kullanarak metin yazanlarda (ister müellif, ister müstensih olsun) ve yazarken 
sanat kaygısı, bir başkasına beğendirme düşüncesi içinde olmayan kişilerde rahatlıkla görülebilir. 
Beyaza çekilmemiş; müsvedde haldeki eserlerde bu durum daha da barizdir.  

Şu halde yukarıda örneklerini verdiğimiz ve aynı kalemden çıkan aynı kelimelerin nasıl benzer 
karakterde yazıldığına dayanarak ilk resimde yer alan ve ilk bakışta Şeyh Nâsıru’l-Milleti ve’d-Dîn 
diye okunan kaydın neden Şeyhunâ Sadru’l-Milleti ve’d-Dîn diye okunması gerektiğini, öncelikle 
“sadr” kelimesi üzerinde durarak açıklayalım. 

Mürekkep kalitesinden ve özellikle çok el temas eden zahriyedeki yazıda zamanla oluşan soluk-
laşmalardan/silinmelerden veya kazıntı yapılmasından dolayı dolayı ilk resimdeki صدر kelimesinin 
bitiştirilmiş haldeki د ve ر harflerinden geriye د harfinin bir kısmı ve ر harfinin sadece sonu/ucu/kıv-
rımı kalmıştır. İşte bu kıvrım ne kendisinden sonra gelen الملة kelimesinin ne de hemen aşağı satırda 
kalan الدين kelimesinin herhangi bir harf uzantısı, noktası veya kalıntısı değildir. Olsa olsa ikinci re-
simdeki örneğinde olduğu gibi ر harfinin kalıntısıdır. Aşağıdaki iki resim dikkatle karşılaştırıldığında 
bunu fark etmemek elde değildir. 

  
Bu durumda kafaları karıştıran iki husus ortaya çıkıyor:  
Birincisi: Bu mecmuanın tamamını yazan müstensihin/kâtibin metin yazarken aynı satırdaki keli-

meler arasında fâsıla pek bırakmamakla beraber, kelimeleri aynı satırda üst üste yazmak gibi bir alış-
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kanlığı neredeyse yok denecek durumda olduğu görülmekteyken المحققين kelimesi üzerine شيخـ...  ke-
limesi neden eklenmiş ve bu eklemeyi kim yapmıştır? Büyük ihtimalle kâtip tarafından yapılmıştır 
diyoruz. Arapça’sının Farsça’sı kadar iyi olmadığı anlaşılan, bir isim tamlamasını (قطب األوتاد) doğru 
yazarken hemen yanı başındakini (شيخ المشايخ olması gereken tamlamayı الشيخ المشايخ olarak) yanlış 
yazan kâtibin المحققين kelimesinin üst tarafına önce شيخ yazıp sonra bunun başına belirlilik takısı yani 
-yani “şeyhimiz” anlamı kazandıran şekle dönüş شيخنا zamirini ekleyerek نا koymak yerine sonuna ال
türmüş olması da mümkündür. Böylece, شيخنا okunduğunda صدر kelimesinin geriye kalan ر harfini 
ispat ederken, شيخ kelimesindeki خ harfinin sorun oluşturan son kıvrımı hakkında bir tahmin yürüt-
müş oluyoruz. İster شيخ نا...  ister شيخنا  ...  şeklinde olsun, her iki durumda da bu eklemenin sonradan 
kâtip veya bir okur tarafından yapıldığını düşünmek de mümkündür. Dolayısıyla buradaki yazının 
kâtibin ilk yazdığı şekliyle yani شيخ kelimesi eklenmeksizin الدينسيد المحققين صدر الملة و  olması kuv-
vetle muhtemeldir. 

Konevî’nin buradaki kayıtta “Seyyidü’l-Muhakkıkîn” diye anılması onun daha hayattayken ve 
sonrasında benzer şekilde anılığı metinleri hatırlatmaktadır. 

  
İbnü’l-Esîr’in Câmi‘u’l-Usûl adlı eserinin son cildi (Yusufağa Ktp., nr. 5057, cilt 13) sonundaki semâ kaydı (tarih: 

667/1268) “… Kıdveti Ekâbiri’l-Muhakkıkîn…”. 

 
eş-Şîrâzî, Kutbüddîn Mahmud (ö. 710/1311),  Dürretü’t-Tâc li-Gurreti’d-Dübâc (istinsah: 705/1306), Meclis-i Şûrâ-yı 

İslâmî Ktp., nr. 1828, vr. 436b “… Sultânu’l-Muhakkıkîn…”. 

 
eş-Şîrâzî, Alâüddîn Yâr Ali, Lemahât fî Şerhi’l-Lema‘ât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10217, vr. 6a (telif: 812/1409, 

istinsah: Erzincan 816/1414) “… Sultânu’l-Muhakkıkîn…”. 

  
el-Cendî, Müeyyed b. Mahmud (ö. 711/1312), Şerhu Fusûsi’l-Hikem, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., 

Yazmalar, nr. 621, vr. 3b “… Sultânu’l-Muhakkıkîn…”.   

   
Molla Câmî, Nûruddîn Abdurrahman, Nakdu’n-Nusûs fî Şerhi Nakşi’l-Fusûs, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., 

nr. 3834/1, s. 113 (telif: 863/1459) “… Kıdvetü’l-Muhakkıkîn…” (Sağda). 
Devvâni (ö. 908/1502), Şerh-i Rubâ‘iyyât, Nurosmaniye Ktp., nr. 2428, vr. 37b  “… Şeyhu’l-Muhakkıkîn…”. 

 
İdrîs-i Bidlîsî (ö. 926/1520), Heşt Bihişt, Berlin Ktp., nr. Ms. or. fol. 3179, vr. 34a “… Şeyhu’l-Muhakkıkîn…”. 
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Tevârîh-i Eimme-i Dîn u ‘Ulemâ, Fransa Millî Ktp., nr. Turc 5, vr. 112a “… Kutbu’l-Muhakkıkîn…” (Sağda). 

Konevî, en-Nusûs, Berlin Ktp., nr. Ms. or. quart. 123, vr. 2a unvan sayfası: “… Seyyidü’l-‘Ulemâi’l-Muhakkıkîn…”. 

 
Konevî, Risâletü’l-Kûnevî, AÜ İlahiyat Fak. Ktp./Yazmalar, nr. 8599/1, vr. 6b “… Seyyidü’l-Muhakkıkîn…”. 

Başkaları hakkında kullanılmış olan “Şeyhu’l-Meşâyıh” nitelemesinin Eflâkî tarafından405 Konevî 
için de kullanıldığını görüyoruz: 

 
Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, Meclis-i Millî Ktp., nr. 24994, vr. 90a. 

İkincisi: “Seyyidi’l-Muhakkıkîn Şeyhunâ Sadru’l-Milleti ve’d-Dîn” veya “Seyyidi’l-Muhakkıkîn 
Sadru’l-Milleti ve’d-Dîn” diye nitelendirilen yazarın “ez mürîdân-ı Şeyhu’l-Meşâyıh Kutbu’l-Evtâd 
Evhadü’l-Milleti ve’d-Dîn” ifadesiyle Evhadüddîn el-Kirmânî’nin müridlerinden olduğu vurgulan-
maktadır. Bu durumda Sadruddîn el-Konevî’yi Kirmânî’nin müridi olarak nitelemek ne kadar müm-
kündür sorusu akla gelmektedir.  

Bu soruyu şöyle cevaplayabiliriz: Bazı menâkıb-nâmelerde Konevî’nin Kirmânî’ye intisab et-
tiği406, şeyhi İbnü’l-‘Arabî tarafından, manevi eğitimini tamamlaması için onun Kirmânî’ye ısmar-
landığı, Konevî’nin Kirmânîye 15-16 yıl hizmet ettiği, Kirmânî’nin de yetiştirdiği Konevî’yi diğer 
halifelerine tercih edip daha önde tuttuğu, Konevî’nin “İki anadan süt emdim, biri Şeyh Muhyiddîn-
i Arabî hazretleri ve biri Şeyh Evhadüddîn-i Kirmânî hazretleridir” dediği rivayet edilir.407  

Yine Bayram’ın da tespit ettiği üzere Konevî “ikinci dereceden de Evhadü’d-din-i Kirmanî’ye 
bağlıdır. Bu bağlılığını “Vasiyyet-name”sinde öldüğü zaman İbnü’l Arabi’nin gömleğini kefen ola-
rak kendisine giydirmelerini ve Evhadü’d-din’in seccadesini de üstüne örtmelerini ve öylece defnet-
melerini bildirmek suretiyle ifade etmiştir.”408  

Dolayısıyla onun ilk şeyhi olan İbnü’l-‘Arabî’nin yanı sıra Kirmânî’ye de müridlik yaptığı 
düşüncesine sahip birisinin (kâtibin) o yıllarda yani bu nüshanın istinsah edildiği bir zamanda bulun-
ması mümkündür.  

Yukarıda geçen kayıtta yazarın lakabını Nâsıruddîn diye okumasından ötürü bu kelimeden ve ya-
zarın Kirmânî’nin bir müridi olmasından hareketle Bayram şu çıkarımda bulunmaktadır: 

“Bu kayıt, bu eserin Şeyhü’l-Maşâyih Kutbü’l-Evtâd Avhadü’l-Mille ve’d-Dîn şeklinde tesmiye 
edilen Avhadü’d-Dîn’in -ki, Avhadü’d-Dîn-i Kirmânî olduğunda şüpheye mahal yoktur- müridlerin-
den Şayh Nasîrü’d-Dîn’in eserlerinden olduğu belirtilmektedir. Şeyh Nâsirü’d-Dîn ise bu çalışma-
mıza konu olan Şayh Nasîrü’-Dîn el-Hoyî’den başkası olamayacağı bedihîdir. Bu son kayıt diğerle-
rinden 250 sene kadar daha eski ve büyük ihtimalle Konya ve civarında ve Konevî’nin daha hayatta 
olduğu veya henüz öldüğü bir sırada istinsah edilmiş olması bu tesbite itimadımızı arttırmakta veya 
en azından bu eserin Konevî’ye ait olmadığını kesinlikle ortaya koymaktadır.409 Ancak yazarının 
adını Nâsır al-Dîn olarak tesbit etmesi, ya küçük bir yanılmanın veya yazarın bu şekilde tesmiye 
edildiği sonucu olduğuna hükmediyoruz. Çünkü eserin Hâlet Ef. İlâvesi ktp. Nr. 92’deki nüshasında 
                                                 
405 Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 278 
406 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 201, 315. 
407 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 192-193; el-Konevî, Musa Sadrî, Menâkıbü’r-

Ragâib, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 1768/2, vr. 26a-27b. 
408 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 99; Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 87. 
409 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 86-87; İmanın Boyutları, s. 45 (Giriş); Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 

83. 
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yazarın yakınlarından olduğu anlaşılan Konya’lı ‘Alî b. Süleymân b. Yûnus tarafından 660 
(1262)’da istinsah edilmiş olup, yazarın adı burada Şayh Nasîr al-Dîn al-Hoyî olarak geçmiştir. Bu 
tesbitin de doğru ve en itimada şayan olduğunu yukarıda etraflı olarak açıklamış bulunuyoruz.”410 

Bayram’ın okuduğu şekilde bu mecmuadaki mezkûr kaydı “Şeyh Nâsıru’l-Milleti ve’d-Dîn” diye 
(Şeyh Nâsıruddîn) okusak ve Evhadüddîn el-Kirmânî’nin müridlerinden birisi olduğu vurgusunu ka-
bul etsek bile, Nasîru’l-Milleti ve’d-Dîn (Nasîruddîn) Ebu’l-Hakâık Mahmud b. Ahmed el-Hûyî diye 
kaydedilen el-Menâhicü’s-Seyfiyye yazarıyla aynı şahıs olduğunun ispatı gerekir (gerçi Bayram’a 
göre müstensihler Nâsır, Nasîr ve Nasr arasında bir fark gözetmiyorlar). Çünkü Metâli‘u’l-Îmân’ın 
bu (Yusufağa) nüshasında yazarın kimliğine ilişkin -Bayram’ın okuduğu şekliyle- sadece bir tek ifade 
vardır: Nâsıruddîn. Diğerleri (Mahmud, Ahmed, Hûyî) yoktur. 

 “Nâsıruddîn” ile Nasîruddîn arasında fark olmadığını ve “Şeyh Nâsirü’d-Dîn’in Şayh Nasîrü’-Dîn 
el-Hoyî’den başkası olamayacağını” bedihî (hiçbir şekilde aklın reddedemeyeceği kesin bilgi) kabul 
etsek, Nâsır al-Dîn diye yazılmasının küçük bir yanılmanın veya yazarın bu şekilde isimlendirildiği 
sonucu olduğunu kabul etsek bile (ki kabul edilemez varsayımlardır), yazarın lakap ve künyeleriyle 
anılan uzun isminin veya Mahmud b. Ahmed el-Hûyî veya Mahmud el-Hûyî gibi bir kaydın yer aldığı 
bir Metâli‘u’l-Îmân nüshası bulmamız gerekir. Yanlışlıkla başka yazarlara bile ait gösterilirken eserin 
böyle bir nüshasının (el-Hûyî’ye nisbet edilen) tespit edildiğine dair bir malumata şu ana kadar rast-
layamadık. Hâlbuki yazma eser kütüphanelerinde yazar adı olarak Konevî’nin belirtildiği çok sayıda 
Metâli‘u’l-Îmân nüshaları vardır.  

Metâli‘u’l-Îmân’ın Yusufağa nüshasının başında kayıtlı istinsah tarihini (Ramazan başı 673) bazen 
1 Ramazan/28 Şubat 1275 olarak okuyan Bayram, bazen de 21 Ramazan 673/20 Mart 1275 olarak 
okumuştur. İki farklı şekilde okuduğu bu istinsah tarihini,  Metâli‘u’l-Îmân yazarının o tarihte hayatta 
olmadığına, en azından bu eser yazarının Konevî olmadığına delil göstermektedir: 

“… 21 Ramazan 673 (20 Mart 1275’de istinsah edilmiş… Konevî’nin hayatta olduğu veya henüz 
öldüğü bir sırada istinsah edilmiş olması… en azından bu eserin Konevî’ye ait olmadığını kesinlikle 
ortaya koymaktadır.” 411 “… Bu kaydın düşüldüğü Ramazan’ın birinci günü 673 (28 Şubat 1275) 
tarihinde bu zatın hayatta olmadığı da öğrenilmektedir.”412 

Bayram “bu zat” derken Metâli‘u’l-Îmân’ın Yusufağa nüshası zahriyesinde “Şeyh Nâsıruddîn” 
diye okuduğu zatı kastetmektedir. Biz ise “Şeyhunâ Sadruddîn” olarak okuduk ve Sadruddîn el-Ko-
nevî’nin 16 Muharrem 673/22 Temmuz 1274 tarihinde vefat ettiği413 düşünülürse Metâli‘u’l-Îmân’ın 
Yusufağa nüshasının Konevî’nin ölümünden sonra istinsah edildiğini rahatlıkla söylebiliriz.  

Bayram’ın 28 Şubat 1275 istinsah tarihini belirtip sonra da “Konevî’nin hayatta olduğu veya henüz 
öldüğü bir sırada istinsah edilmiş olması” gibi bir cümle kurmasına anlam veremedik. Zira eserin bu 
nüshasının istinsah tarihinden yaklaşık 6 ay önce Konevî vefat ediyor. 

Ne var ki, Bayram Metâli‘u’l-Îmân’ın (el-Menâhicü’s-Seyfiyye ve Tebsıratü’l-Mübtedî ile bir 
arada bulunan) Hâlet Efendi nüshasına işaretle “Konevî’nin ölümünden 13 yıl önce ve Konyalı birisi 
tarafından istinsah edilmiş olması, en azından eserin Konevî’ye ait olmadığını kat’î olarak isbat 
eder”414 iddiasındadır. İstinsahı 660/1262 tarihinde gerçekleşen bu üç eserden müteşekkil mecmuada 
sadece ilk eserin (el-Menâhicü’s-Seyfiyye) yazar adı (Nasîruddîn Mahmud b. Ahmed el-Hûyî) kayıt-
lıdır, Metâli‘u’l-Îmân’ın ve Tebsıratü’l-Mübtedî’nin yazar adları kayıtlı değildir. Konevî’ye ait olarak 
kayıtlı olsaydı bile “Konevî’nin ölümünden 13 yıl önce ve Konyalı birisi tarafından istinsah edilmiş 
olması, en azından eserin Konevî’ye ait olmadığını kat’î olarak isbat eder” yargısına varmak hiç de 

                                                 
410 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 86-87; İmanın Boyutları, s. 45 (Giriş). 
411 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 86-87; İmanın Boyutları, s. 45 (Giriş); Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 

83; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 59. 
412 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 62. 
413 Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, s. 293. 
414 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 91; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 85. 
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makul olmazdı. Çünkü Metâli‘u’l-Îmân’ın ve Tebsıratü’l-Mübtedî’nin yazarı hakkında bu nüshada 
müstensihin “radıyallah ‘anh” gibi bir ifadesi yer almamaktadır.  

Bir eserin yazarı hayattayken eserinin başkaları tarafından kopyalanamayacağı iddia edilemez. 
Dolayısıyla Metâli‘u’l-Îmân’ın Hâlet Efendi nüshası, eserin Konevî’ye ait olmadığını ispat konu-
sunda bir delil teşkil etmez. Üstelik bildiğimiz kadarıyla kendisi hayattayken eserleri başkaları tara-
fından istinsah edilen, okunan, kendi huzurunda okunup tashih edilen bir sürü yazar vardır.  

“Eserin Hâlet Ef. İlâvesi ktp. Nr. 92’deki nüshasında… yazarın adı burada Şayh Nasîr al-Dîn al-
Hoyî olarak geçmiştir.” İşte bu ifade tamamen yanıltıcı ve gerçek dışıdır. Bu ifadeyi şundan başka 
türlü anlamak mümkün değildir:  

“Metâli‘u’l-Îmân eserinin Süleymaniye/Hâlet Ef. İlâvesi Kütüphanesi nr. 92’deki nüshasında ya-
zarın adı Şayh Nasîr al-Dîn al-Hoyî olarak kaydedilmiştir.”  

Sözü geçen kayıt, bu mecmuanın ilk eseri olan el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin zahriye kaydıdır; aynı 
mecmuada ikinci sıradaki Metâli‘u’l-Îmân’ın metin başında, bir önceki sayfasında, ketebesinde böyle 
bir kayıt yoktur. Aynı durum mecmuadaki üçüncü eser Tebsıratü’l-Mübtedî için de geçerlidir.  

Bayram, mecmuanın ilk eserine ait yazar ismi kaydını, mecmuanın izleyen diğer iki eserine de 
teşmil etmektedir. Fakat bilimsel titizliğin gereği bunun kendi kanaati olduğunu belirtmesi, bununla 
da yetinmeyerek ikinci ve üçüncü eserlerin yazar kaydının bulunmadığını ifade etmesi gerekirdi. Zira 
okurlar, onun ifadelerini “yazar ismine ilişkin bir kayıt, bir yazı bizzat Metâli‘u’l-Îmân nüshasında 
bulunuyor” olarak algılayacak, yazma nüshayı görmediği için de bu bilgiye güvenecektir. 

Yazma mecmuaların çoğunda ya mecmuanın baş tarafında bir liste oluşturulup, eser ve yazar isim-
leri kaydedilir, ya zahriye sayfasına eser ve yazar isimleri bir şekilde (düzenli, düzensiz, serpiştiril-
miş, temellük ve başka kayıtlarla iç içe geçmiş vs.) halde kaydedilir, ya da mecmuada yer alan her 
eserin metin başlarına (yahut metin başına) yazar ve eser adları yazılır. Bazılarında sadece eser adları 
yazılmakla yetinilir. Bu uygulamalardan biri veya birkaçının aynı mecmuada bir arada olduğu da 
görülebilir. Fakat bir mecmuanın başında veya herhangi bir yerinde “Fülânın risâleleri, kitaplarıdır” 
kaydı yoksa, örneğimizde olduğu gibi sadece ilk eserin yazarı belirtilmiş, diğerlerinin hepsinin veya 
bazılarının yazarları belirtilmemişse, bu eserlerin yazarı, ilk eserin yazarıdır denilemez.   

Bayram, Metâli‘u’l-Îmân’ın Yusufağa nüshası zahriyesinde yer alan ve Urmevî’nin bir torunu ta-
rafından vakfedildiğini gösteren kayıttan hareketle “bu mecmuanın Kadı Siraceddin Urmevi tarafın-
dan meydana getirildiğini tahmin ediyoruz.” demektedir.415 Bu tahminini daha ileri götürerek “Yusu-
fağa Kütüphanesi nr. 4866’daki kitabın tamamı Kadı Siracü’d-din el-Urmevî’nin el yazısı olduğu 
kuvvetle muhtemeldir.”416 demekte, yazmanın 1a yaprağının resmi altına “Kadı Sirâcü’d-dîn Mahmûd 
el-Urmevî’nin el yazısı” kaydını düşerek417 son kararını ifade etmektedir. Ancak Urmevî’nin bu mec-
muanın müstensihi olması uzak bir ihtimaldir zira Arapça’yı çok iyi bilen bir âlimin bu mecmua 
metnindeki Arapça dilbilgisi yanlışlıklarını yapmış olması akla pek yakın gelmiyor. 

Metâli‘u’l-Îmân’ın Yusufağa nüshası hakkında buraya kadar yazdıklarımızı okuyan Bayram şu 
değerlendirmede bulunuyor: “Sonra bazı kayıtlar veriyorum ben. Orada Ahi Evren’in adı Nâsıreddîn 
Mahmud geçiyor. Geçiyor da, o diyor bu Nâsıreddîn değil Sadreddîn’dir. Nâsıreddîn’i Sadreddîn 
diye okuyor, bi de bunu müdafaa ediyor. Diyor, bu yazıyı yazan şeydir, Sirâceddîn Urmevî’dir, 
Sirâceddîn Urmevî yanlış yazmıştır. ”418 

Evet, ilk bakışta Şeyh Nâsıru’l-Milleti ve’d-Dîn diye okunan kaydın neden Şeyhunâ Sadru’l-
Milleti ve’d-Dîn diye okunması gerektiğini açıkladığımızı düşünüyoruz ve bu kanaatimizi müdafaa 

                                                 
415 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 86-87 (Dipnot); Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 83 (Dipnot). 
416 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 137. 
417 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 150. 
418 “Prof Dr Mikail Bayram Mevlana hakkında kendisine yapılan eleştirilere ve Hayri Kaplana cevap veriyor”, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul8Ut5Dazms&t=80s, zaman: 30:14-30:35 (Erişim: 19.11.2019). 
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ediyoruz. Lâkin Bayram’ın bizi kastederek “Diyor, bu yazıyı yazan şeydir, Sirâceddîn Urmevî’dir, 
Sirâceddîn Urmevî yanlış yazmıştır.” ifadesi bize iftiradır. Metâli‘u’l-Îmân’ın Yusufağa nüshası zah-
riye sayfasında yer alan ve Urmevî’nin bir torunu tarafından vakfedildiğini gösteren kayıttan hare-
ketle “bu mecmuanın Kadı Siraceddin Urmevi tarafından meydana getirildiğini tahmin ediyoruz.” 
diyen, daha sonra “Yusufağa Kütüphanesi nr. 4866’daki kitabın tamamı Kadı Siracü’d-din el-Ur-
mevî’nin el yazısı olduğu kuvvetle muhtemeldir.” diyen ve yazmanın 1a yaprağının resmi altına “Kadı 
Sirâcü’d-dîn Mahmûd el-Urmevî’nin el yazısı” kaydını düşen Bayram’ın kendisidir. Bu iddianın sa-
hibi Bayram’dır. Bizim “Sirâceddîn Urmevî yanlış yazmıştır.” diye bir ifademiz yoktur, dediğimiz 
biraz önce geçtiği üzere sadece şudur: Urmevî’nin bu mecmuanın müstensihi olması uzak bir ihti-
maldir zira Arapça’yı çok iyi bilen bir âlimin bu mecmua metnindeki Arapça dilbilgisi yanlışlıklarını 
yapmış olması akla pek yakın gelmiyor.  

Metâli‘u’l-Îmân’da Ahi Evran’a ait gösterilen Hâkânî ve Senâî’nin şiirleri 
Bayram Metâli‘u’l-Îmân’da yer alan bir şiiri Ahi Evran’a ait göstermektedir: 
“Ahi Evren, Peygamberlerin yolunun feylesofların yoluna kıyasla çok emin ve kestirme olduğun-

dan bahisle şöyle demektedir: 
سست مكن ب پور س ي ناخواهى طّيان به طور سينا     پر   

چ ند بوعلىز پور على دل در س خ ن ُمِم دى ب ن د     اي   
ارى خ    ى به از ب رش د ق  ائ  چ ون دي دهء راه ب ني ن دارى    ق  

Tûr-i Sînâ’ya uçmak istiyorsan, İbn Sînâ karşısında eğilme! 
Gönlünü Muhammed’in sözüne bağla! Ey Ali’nin oğlu, Ebû Ali’ye uyman daha ne kadar sürecek? 
Yolunu gösterecek bir göze sahip değilsen Kureyşli Önder (Hz. Muhammed), Buharalıdan (İbn 

Sînâ) daha iyidir.”419 
Bu şiir Hâkânî’nin (Efdalüddîn İbrahim b. Ali eş-Şirvânî) (ö. 595/1185) Tuhfetu’l-‘Irâkayn mes-

nevisindendir. Hâkânî (felsefeden uzak durmasını salık ve-
ren Hızır’ın dilinden) “Ey Ali’nin oğlu” diye seslenirken 
kendisini kastetmektedir. Hâkânî’nin babasının adı Ali, Bay-
ram’ın Ahi Evran ilan ettiği kişinin babasının adı Ah-
med’dir. 

Bayram şu şiire dayanarak Ahi Evren’in “sabırsızlıkla 
Mehdi’yi beklemekte (Mataliu’l-İman, Konya Yusufağa Ktp., nr. 

4866, yp. 4a)”420 olduğunu ve “Mehdi artık gelmelidir diye haykırdığı”nı421 belirtmektedir: 

 
Metâli‘u’l-Îmân, Konya Yusufağa Ktp., nr. 4866, vr. 4a. 

Yukarıdaki atıflarında bu şiiri kasteden ve Mehdi vurgusuna dikkat çeken Bayram, yine kendisi 
tarafindan yapılan bu eserin Türkçe çevirisinde, şiirde yer alan “Mehdi” kelimesi yerine “İsa” keli-
mesini koymuş ve şöyle tercüme etmiştir: “Eğer bu duruma muhalif isen ey İsa gökten in artık. Du-
rum sana uygundur. Ey Deccal haydi ortaya çık.”422 

Deccâl’le ilgili rivayetlerde, “gökten inme” olayı “İsa”ya izafe edildiğinden veya eserin çevirisini 
yaparken zaman zaman yararlandığı423 Yusuf-i Hakîkî’nin çevirisinde “Mehdi” yerine “İsa” kelimesi 

                                                 
419 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 44; Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 61; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-

Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 153. 
420 Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 35; Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiy- ye Hareketi, s. 86. 
421 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 83. 
422 Bayram, İmanın Boyutları, s. 66. 
423 Bayram, İmanın Boyutları, s. 52. 
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yer aldığından424 yahut böyle bir Metâli‘u’l-Îmân nüshasını gördüğünden Bayram şiirin tercümesinde 
tashihe gitmiş olabilir. Fakat Bayram’ın atıfta bulunduğu Yusufağa nüshası da dahil tüm nüshalarda   
“Mehdi” kelimesi yer almaktadır. Şiiri Ahi Evran’a ait göstermesine karşın, bir başkasının olduğuna 
dair bir ifadesini göremedik. Sanırız şiirin Hakîm Senâî’ye (ö. 535/1140) ait olduğunu tespit etmiştir.  

  
Senâî, Mecdûd b. Âdem, Dîvân, Tahran 1274/1857, s. 40 (Sağda). 

Hakîkî, Yusuf, Metâli‘u’l-Îmân, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 2974, vr. 2a. 

Metâli‘u’l-Îmân’da Mevlânâ’nın şiiri 
Mevlânâ’nın rubaileri arasında bulunan iki rubainin aynı olan ikinci beyitleri hem Metâli‘u’l-

Îmân’da hem de birazdan üzerinde duracağımız Tebsıratü’l-Mübtedî’de yer almaktadır. Değerlen-
dirme ve yorum yapmadan sadece örnek görselleri sunuyoruz. 

  
Metâli‘u’l-Îmân, Konya Yusufağa Ktp., nr. 4866, vr. 6b (Sağda); Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp. , nr. 3456, vr. 16b. 

 
“Matâli‘-i Îmân: Sadruddîn-i Konevî”, Câvidân-ı Hıred, yıl 4, 1357 hş./1978, s. 62. 

 
“Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî”, s. 88. 

     
İmânın Boyutları (Metâli’ü’l-Îman), s. 71 (Solda). 

Tasavvufî Düşüncenin Esasları (Tabsiratü’l-mübtedi ve tezkiretü’l-müntehi), s. 157. 

  
Mevlânâ, Dîvân, Sül./Amcazâde Hüseyin Ktp., nr. 278, vr. 448b (Sağda) ve 450b. 
Mevlânâ, Dîvân-ı Şemsü’l-Hakâik, Meclis-i Millî Ktp., nr. 5270, vr. 259b (Solda). 

   
Mevlânâ, Külliyyât-ı Şems-i Tebrîzî, İntişârât-ı Emîr-i Kebîr, Tahran 1376 hş./1997, s. 1423 (Sağda), 1427. 

     
Mevlânâ, Rubâ‘iyyât-i Mevlânâ, Ikbâl Yay., Tahran 1389 hş./2010, s. 240 (Sağda), 248. 

                                                 
424 Hakîkî, Yusuf, Metaliu’l-İman (Tasavvuf Risalesi ve Metaliu’l-İman içerisinde) inceleme ve metin: Ali Çavuşoğlu, 

Akçağ Yay., Ankara 2004, s. 53. 
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Eserin nüshaları 
Bayram eserin ülkemizdeki nüshalarını tanıtmış425 ve Münzevî’ye atıfla, bu eserin İran’da iki nüs-

hası bulunduğunu belirtmiştir.426 Ülkemiz dışındaki Metâli‘u’l-Îmân nüshaları şunlardır: Bağdat Va-
kıflar Ktp./Süleymaniye Medresesi, nr. 2900, 11 vr., istinsah: 716/1316; Millî Melik Ktp., nr. 4264/3, 
s. 271-302, istinsah: 738/1337-1338, nr. 547/12, s. 319-343 (Baştan emmâ ba‘d ifadesine kadar olan 
giriş, diğer nüshalardakinin yaklaşık sekiz katı olup farklı bir giriş metnine sahiptir, üzerinde durul-
ması gerekir); Taşkent Bilimler Akademisi (Birûnî Doğu Araştırmaları Enstitüsü) Ktp., nr. 2213/21, 
vr. 63a-71b, 745/1344; Dânişgâh Ktp., nr. 8962/1, vr. 1a-16b, baştan eksik, istinsah: 782/1380; Kâdi-
riyye Ktp., nr. 1478/25, vr. 101-113, istinsah: 999/1591; Mar‘aşî Ktp., nr. 9263, vr. 151b-176b, istin-
sah: 1061/1651, nr. 12428/14, vr. 13b-22a, nr. 3930/6, vr. 163-187, istinsah: 1297/1880; Kum-Mer-
kez-i İhyâ-i Türâs-i İslâmî Ktp., nr. 999/5, vr. 26b-37a, istinsah: 1279/1880; Sipehsalar Ktp., nr. 
5535/2, vr. 139b-162a, istinsah: 1299/1881-1882; Radavî Ktp., nr. 23935, vr. 9a-18b; Meclis-i Şûrâ-
yı İslâmî Ktp., nr. 3456/3, vr. 14b-30a, nr. 9409/5, vr. 93b-111a, nr. 1523, 17 vr. 

Bayram, İmanın Boyutları adıyla çevirdiği (Nüve Kültür Merkezi Yay., İstanbul 2008) Metâli‘u’l-
Îmân’ın Farsça metninin yayınlanmadığını belirtse de, W. Chittick’in tahkikiyle daha önceden yayın-
lanmıştır (Câvidân-ı Hıred, yıl 4, 1357 hş./1978, s. 59-80). Tahkikte Halet Efendi (nr. 92), Reşid 
Efendi (nr. 333), Yusufağa (nr. 4866) ve Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî (nr. 3456) nüshaları asıl almıştır.  

 

 

 

 
“Matâli‘-i Îmân: Sadruddîn-i Konevî”, Câvidân-ı Hıred, yıl 4, 1357 hş./1978, s. 59-60. 

                                                 
425 Bayram, İmanın Boyutları, s. 47-50 (Giriş), Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 58 (Dipnot). Bu nüshalar: Süleyma-

niye/Halet Efendi İlavesi Ktp., nr. 92/2, 32b-49a (istinsah: 660/1262), Konya/Yusufağa Ktp., nr. 4866/1,1a-32a (istin-
sah: 673/1275), Süleymaniye/Reşid Efendi Ktp., nr. 333, vr. 49b-75a (istinsah: 916/1510), Topkapı/Emanet Hazinesi 
Ktp., nr. 1772, 144b-166b (istinsah: 961/1553), Sül./Pertev Paşa Ktp., nr. 606, vr. 106b-115b (istinsah: 1063/1653). Bir 
nüsha da Beyazıd Devlet Ktp.nde görünmektedir (nr. 3231, 95b-118b). 

426 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 58 (Dipnot); Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 62 (Dipnot). 
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Metâli‘u’l-Îmân, Millî Melik Ktp., nr. 547/12, s. 319-321.  
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Metâli‘u’l-Îmân’ı Konevî’ye ait olarak zikreden kaynaklar arasında Şeyh Muhammed b. Şîrîn el-
Mağribî’nin (ö. 810/1408) Kemâlüddîn İsmail’e verdiği icazesini, Muhammed Nurbahş’ın (ö. 
869/1465) Silsiletü’z-Zeheb (Ahbâru’l-Evliyâ, Silsiletü’l-Evliyâ ve başka adlarla anılan) eserini gös-
terebiliriz. 

 
Ragıp Paşa Ktp., nr. 687, vr. 384b-385a (Sağda). 

Muhammed Nurbahş, Cedvel-i Meşâyih-i Sûfiyye, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 9055, vr. 4a. 

Bursalı Mehmed Tahir’in (ö. 1925) -belki bir dizgi hatası sebebiyle- Metla‘u’l-Îmân adıyla Ko-
nevî’ye ait olarak andığı eserle Metâli‘u’l-Îmân’ı kastettiğini tahmin etmek zor değildir. 

 
Mehmed Tahir, Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetleri, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul 1327/1912,  s. 11. 

Mehmet Şerefettin Yaltkaya’nın (ö. 1947) istinsah ettiği Metâli‘u’l-Îmân nüshası ise eser metninde 
müellifin kendi ismini “Sadr-i Rûmî” diye anıyor olması bakımından ilginçtir. Yaltkaya 1929’da bu 
eseri kısa sürede istinsah ettiğini belirtirken asıl aldığı yazma nüsha hakkında bilgi vermemektedir.  

 
Konevî, Metâli‘u’l-Îmân, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ktp., nr. Mustafa Con A 787, vr. 9a (Sağda) ve 11b. 
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Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiretü’l-Müntehî 
Önce eserin adı hakkındaki bir değerlendirmeye değineceğiz. 
Bayrama’a göre  “tam adı Tabsiratü’l-Mubtedî ve Tezkiretü’l-Muntehî olan bu eser, daha çok 

kısa adı olan Tabsira ile tanınmıştır.”427 Bunu temellendirirken şöyle der: “Tabsira, Tabsiratü’l-
mübtedî ve tezkiretü’l-müntehî adlı eserin kısa adıdır. Nitekim eserin 660 (1262) istinsah tarihli nüs-
hasının ser-levhasında yaldızla ve iri harflerle “Tabsira” yazılarak eserin kısa adı kayd edilmiştir. 
Bu da gösteriyor ki, bu eser telif edildiğinden beri kısa adı ile tanınmıştır.”428 “Tabsira’nın bu en 
eski nüshasının serlevhasına yaldızla ve iri harflerle تبصره (Tabsire) lâfzı yazıldığına göre daha o 
zamandan beri eserin kısaca “Tabsira” diye meşhur olduğu anlaşılmaktadır.”429 

Kırk civarında bilinen nüshası olan bu eserin sadece bir nüshasında Tebsıra diye tek kelimeyle 
eser adına işaret edilmiş olması, o eserin kısaca Tebsıra diye tanındığına delil teşkil etmez. Bunun 
için bugün bilinen nüshaların en az yarısındaki, hatta birkaçındaki isimlendirmenin bu tek kelimeyle 
yapılmış olduğunun tespiti gerekir. “Eser telif edildiğinden beri kısa adı ile tanınmıştır” ifadesi ise 
telif tarihinden sonraki dönemlerden günümüze uzanıncaya kadar eserin çoğunlukla Tebsıra diye 
isimlendirildiği izlenimi verilmektedir ki, durum bunun tam aksinedir. Zira eser adı yazılı olan diğer 
nüshalarda ya Tebsıratü’l-Mübtedî veya daha çoğunda Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiretü’l-Müntehî 
diye uzun ismiyle kayıtlı bulunmaktadır. 

Ayrıca “Tebsıra adıyla tanınmış olma” durumu, başka eserlerde bu eser adı zikredilirken Tebsıra 
diye anılmış veya atıfta bulunulmuş olmasını çağrıştırmaktadır. Hâlbuki bu eserin adını zikreden, bu 
esere göndermede bulunan tarihi kaynaklarımız hem sayıca çok çok azdır, hem de eserin tam adını 
zikrederek göndermede bulunmuşlardır. Bunun iki istisnası olarak eseri Tebsıra veya et-Tebsıra fi’l-
Hakâık diye kaydeden iki kaynak tespit edebildik (ileride görselleri sunulacaktır) fakat bu iki kaynak 
da eserin Konevî’ye ait olduğunu belirtirler. Eserin adına yer veren diğer bibliyografik kaynaklar da 
(tabakat, terâcim, fihrist türü eserlerde) yine tam adıyla kaydetmişlerdir. Bu durumda kısaca Tebsıra 
diye tanındığını iddia edemeyiz. Bayram’ın bu kısa adlandırma konusunda önemle durması Eflâkî’nin 
eserinde geçen “… tebsıra sahibi idi” ifadesindeki “tebsıra” kelimesini yanlış bir çıkarımda bulunarak 
“kitap ismi” olarak kabul ettirme çabasından kaynaklanmaktadır. 

Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiretü’l-Müntehî adlı eserin Tebsıra diye tanındığını ve nüshalarının 
çokluğuna (!) kıyasla gerçekten “tanınan, bilinen” bir eser olduğunu kabul edersek, bu eserin çoğu 
nüshasında Konevi’ye ait olduğunu belirten kayıtları da “tanınan, bilinen” bir bilgi olarak kabul et-
memiz gerekir. Ne var ki bu bilgi Bayram’ın düşüncesine göre “yanlış tanınan, bilinen” bir bilgidir.  

İsmi iki veya daha çok kelimeden oluşan bir eserin, isminde yer alan ilk kelime ile (veya onu diğer 
eserlerden ayırt etmeye yeterli herhangi bir kelimesi ile) bir veya birkaç eserde anılması yahut eserin 
kendi metninde veya zahriyesinde, ketebesinde veya nüshanın herhangi bir yerinde kaydedilmiş ol-
ması o eserin uzun ve tam ismiyle anıldığı gibi tek kelimelik kısa isimle de anılmış olduğu ve olabi-
leceğini gösterir, fakat “telif edildiğinden beri kısa adı ile tanınmış” olduğunu göstermez; bu doğrul-
tuda başka delillere ve örneklere ihtiyaç vardır. 

Bayram’ın atıflar yaptığı el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin kullandığı Halet Efendi nüshasının serlevha-
sında da aynen Tebsıratü’l-Mübtedî’nin bir nüshasında olduğu gibi yıldızla ve iri harflerle “Menâhic” 
yazmakta fakat Bayram buradan hareketle bu eserin kısaca Menâhic diye tanınıdığına ilişkin bir söz 
etmemektedir. Zira -birazdan değinileceği üzere- Menâkıbü’l-‘Ârifîn’de “sâhib-i tebsıra” diye nitele-
nen bir “Şeyh Nâsıruddîn” vardır ve “telif edildiğinden beri kısa adı ile tanınmış” yani tek kelimelik 

                                                 
427 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 59, 89; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 62, 83; Ahi Evren Hâce Na-

sirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 61. 
428 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 64 (Dipnot); Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının 

Kuruluşu, s. 64 (Dipnot). 
429 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 91; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 85. 
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bir adla anılmış bir eseri Şeyh Nâsıruddîn’e ait gösterme çabası söz konusudur; Menâhic diye de 
anılabilecek bir eser hakkında ise “menâhic sahibi idi” gibi bir ifade Menâkıbü’l-‘Ârifîn’de yoktur. 

 
el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin Halet Efendi nüshası serlevhasından. 

Bayram bu eser “yedi asırdır Anadoluda’daki tekke ve zaviyelerde en çok okunan ve tanınan bir 
eser olmuştur.”430 ve “Kısa adı “Tabsıra” olan bu eser Ahi Evren’in en tanınmış ve en yaygın olan 
eseridir.”431 derken, kendisinin tespit ettiği yurt içi ve yurt dışı toplam 32 yazma nüshasının bulun-
masına dayanıyor ise, bu pek sağlıklı bir dayanak değildir. Üstelik sadece yurt içi 25 civarında nüshası 
günümüze ulaşan eserin Anadolu tekkelerinde en çok okunan eser olduğunu, mesela bu esere kıyasla 
istinsahı daha çok vakit alan, çok daha hacimli olan Mesnevî’nin kaç nüshasının günümüze ulaştığını 
tahmin edebilecek birisinin söylemesi hiç makul değildir. Yine “hacimce küçük ve fakat muhtevaca 
doyurucu” diye Bayram’ın da ifade ettiği432 böyle bir tasavvufî eserin çok daha fazla rağbet görüp, 
kolay istinsahı nedeniyle daha çok nüshasının kütüphanelerimizde yer alması gerekirdi. 

“Asırlar boyunca başta Sadreddîn Konevî olmak üzere çeşitli kimselere isnat edilegelmiştir”433 
diyen Bayram bu bağlamda tespit ettiği kadarıyla 32 nüshası olan eserin Fahruddîn er-Râzî’ye, Nec-
müddîn Dâye’ye ve Kadı el-Beydâvî’ye nisbet edilen toplam üç nüshasını örnek vermektedir.434 Di-
ğer nüshaların yazar ismi kaydı içerenlerinin hepsinde Konevi’ye ait olduğu belirtiliyor olsa da Bay-
ram, yazarı Ahi Evran (Nâsıruddîn/Nasîruddîn Mahmud el-Hûyî) görmek istediği için Konevî de ese-
rin yanlış nispet edildiği isimler arasına girmektedir ve bu kadar çok nüshanın Konevî’ye aidiyetini 
reddetmektedir. Buna karşın yazar adının ister uzun ismiyle ister kısa şekilde, isterse Ahi, Evran, Ahi 
Evran diye kaydedildiği bir Tebsıra nüshası ortaya çıkarılmış değildir. Nitekim kendisi de “Kâtip 
Çelebinin haber verdiği nüshalar Tabsira’nin en eski nüshaları idi. Fakat şimdilik o nüshalardan 
birine rastlayamadık” demektedir.435 

Metâli‘u’l-Îmân’ın yazarını tespitte izlediği yöntemi bu eser üzerinde de uygulayan Bayram’ın, 
Tebsıratü’l-Mübtedî’nin Halet Efendi nüshasının el-Menâhicü’s-Seyfiyye ve Metâli‘u’l-Îmân ile bir-
likte toplam üç eserin olduğu mecmuada yer almasının bu üç eserin de aynı yazarın eseri olduğunu 
gösterdiğine, “Konevî’nin ölümünden 13 yıl önce ve Konyalı birisi tarafından istinsah edilmiş olması, 
en azından eserin Konevî’ye ait olmadığını kat’î olarak isbat eder”436 şeklindeki kanaatine katılmanın 
kesinlikle kabul edilemez olduğu üzerinde tekrardan kaçınmak amacıyla durmuyoruz. 

Bayram’ı bu eserin Tebsıra diye tanındığı ve sahibinin/yazarının Ahi Evran olduğu iddiasına yön-
lendiren iki kaynak vardır ki, ikisinde de ortak nokta bu eserin “Nâsıruddîn” lakaplı birine ait olduğu 
kanaatine destek veriyor görünmesidir. 

Birincisi: Kâtib Çelebi’nin Keşfü’z-Zunûn adlı eserinde Tebsıratü’l-Mübtedî hakkındaki kaydı. 
Bayram’ın ifadesiyle: “Katip Çelebi’nin -yazma nüshalarının çoğunda olduğu gibi- “Tabsiratü’l-
Mübtedî ve Tezkiretü’l-Müntehî” adlı eseri Şeyh Sadru’d-Din-i Konevî’ye nisbet ettikten sonra, “Bu 
eserin bazı nüshalarının sırtında Şeyh Nâsirü’d-Din el-Muhaddis’e ait olduğu yazılıdır” kaydını koy-
duğu görülüyordu. Bu kayıt Şeyh Nâsirü’d-Din’in kim olduğunu tesbite ışık tutmamaktaydı, ama 

                                                 
430 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. IX (Önsöz). 
431 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 81. 
432 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. IX (Önsöz). 
433 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 83. 
434 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 89-92; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 84. 
435 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 84. 
436 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 91; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 85. 
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“Tebsira”nın Sadru’d-Din-i Konevî’ye ait olmayıp Şeyh Nâsirü’d-Din’in eseri olduğu görüşünü kuv-
vetlendirmekteydi.”437   

Kâtib Çelebi’nin eserindeki ifade şöyledir: 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 4461, vr. 78a. 

“Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiretü’l-Müntehî, marifetlerin asılları ve velilik tavrının kaideleri 
hakkında Farsça bir risâle, 673 senesinde vefat eden Şeyh Sadruddîn Muhammed b. İshak el-Ko-
nevî’nindir. Bir mukaddime, üç misbâh ve bir hâtime üzere düzenle(n)miştir. Bazı nüshalarının/bir 
nüshasının sırtında (zahriye) ‘Şeyh Nâsıruddîn el-Muhaddis’indir’ diye yazılıdır/kayıtlıdır.” 

Bu eserin yazma nüshalarının çoğunun yanlışlık sonucu Konevî’ye ait gösterildiği inancında olan 
Bayram’a göre Kâtib Çelebi’nin bu eseri Konevî’ye ait göstermesinin hiçbir önemi ve güvenilirliği 
olmadığı anlaşılıyor. Kâtib Çelebi de en nihayetinde, gördüğü yazma nüshalara dayanarak bilgi ver-
diği için yanıltılmış konumdadır. Fakat yine Kâtib Çelebi’nin gördüğü bir nüsha/bazı nüshalar, eserin 
Şeyh Nâsıruddîn el-Muhaddis’e ait olduğu kaydını taşıdığından, bu nüsha/nüshalar güvenilir nüsha-
lara, Kâtib Çelebi’nin yazar adına ilişkin ikinci kaydı da güvenilir bilgiye dönüşmektedir. Muhteme-
len Metâli‘u’l-Îmân’ın Yusufağa nüshasının zahriyesindeki yazar ismi kaydında olduğu gibi, Tebsı-
ratü’l-Mübtedî’nin Kâtib Çelebi tarafından görülen bir nüshasının zahriyesinde de “eş-Şeyh Sad-
ruddîn el-Muhaddis/Şeyh Sadruddîn-i Muhadddis” olması gereken ifade “eş-Şeyh Nâsıruddîn el-Mu-
haddis/Şeyh Nâsıruddîn-i Muhaddis” şekline bürünmüş olabilir. Nitekim Konevî’nin hadisçilik yö-
nünü vurgulayan diğer ifadelerin yanı sıra  “Şeyh Sadruddîn-i Muhaddis”438 diye de anıldığını bili-
yoruz (Konevî’nin müridi olan ve muhaddis diye nitelenen Şeyh Nâsıruddîn’in kim olabileceğine 
Mükâtebât başlığı altında değineceğiz). 

 
Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, Agra 1897, s. 284. 

İkincisi: Çok zaman önce Gölpınarlı, Mevlânâ hakkındaki hacimli çalışmasında Kâtib Çelebi’nin 
Tebsıratü’l-Mübtedî başlığı altında sunduğu bilgilerin -bu eserin Sadruddîn el-Konevî’ye ait oldu-
ğunu belirten ifadelerine hiç değinmeden- sadece son cümlesine atıfta bulunmak ve Menâkıbü’l-
‘Ârifîn’deki bir ifadeyle ilişkilendirmek suretiyle tarihe mal olacak, kendisinden sonra da Bayram 
tarafından yeniden keşfedilecek veya tekrar dillendirilecek bir tespitte bulunmuştu. Aynı zamanda 
Bayram’ın sırf bu tespite dayanarak “Mevlânâ ve yandaşları genel olarak Evhadü’d-din ve müritle-
rini cinsî sapıklıkla itham ediyorlardı (Türkiye Selçukluları hakkıda Resmi Vesikalar, s. 169 ]atıf yapılan say-
fada ve eserin tamamında böyle bir bilgi yoktur[; A. Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, 208-210 ]doğrusu s. 
237 olmalıdır ve birazdan görseli sunulacaktır[). Ahmed Eflâkî, Evhadü’d-din’in damadı ve önde ge-
len talebelerinden olan Şeyh Nasirü’d-din (Ahi Evren) hakkında ileri sürdüğü çirkin iddia ise, 
Mevlânâ ve taraftarlarının, Evhadü’d-din ve taraftarlarına karşı düşmanlıklarının ifadesi olmalı (Me-
nakibü’l-ârifîn, s. 208-210).”439 dediği ifadeler şu üç cümleden ibarettir:  

 
Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, İnkilâp Kitabevi, İstanbul 1959, s. 237. 

                                                 
437 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 60; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 63. 
438 Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 471, Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 432.  
439 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 67. 
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Birazdan nakilde bulunacağımız Menâkıbü’l-‘Ârifîn’de “muhaddis” kelimesi geçmese de sadece 
“Şeyh Nâsıruddîn, tebsıra sahibi” ifadesi yer almasından hareketle Keşfü’z-Zunûn’da Konevî’nin yanı 
sıra Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiretü’l-Müntehî adlı eserin nisbet edildiği “Şeyh Nâsıruddîn el-Mu-
haddis” ile bu kişinin aynı kişi olduğuna dair Gölpınarlı herhangi bir delil sunmaz veya sunma gereği 
duymaz. Fakat Kâtib Çelebi ve Eflâkî’ye yaptığı atıflarla (Kâtib Çelebi’den yukarıda metni ve çevi-
risini sunduğumuz alıntı ve birazdan Eflâkî’den sunacağımız alıntı) sanki bu yargının sağlam ve ilmi 
bir mesnedi varmış gibi gösterir. Bu konuda Gölpınarlı’dan etkilense de etkilenmese de Bayram, Şeyh 
Nâsıruddîn el-Muhaddis’in kim olduğunu tespit umuduyla bu zatın Konevî dönemi civarında aran-
ması gerektiği düşüncesiyle Eflâkî’nin (ö. 761/1360) Menâkıbü’l-‘Ârifîn’deki şu bilgiyi irdeler: 

“Mevlânâ zamanında makbul, ilim sahibi bir şeyh vardı. Ona meşhur Şeyh Nâsıruddîn derlerdi. 
Tebsıra sahibi idi. Bütün ilimlerde Şeyh Sadruddîn ile atbaşı giderdi. İtibarlı müridleri de vardı. 
Birgün Mevlânâ, adı geçenin hânikahı civarından geçiyordu. O da müridleriyle birlikte köşkünde 
oturmuştu. Birdenbire Mevlânâ’nın müridleriyle birlikte uzaktan geçtiğini gördü. Müridlerine “Ba-
kınız, Mevlânâ’nın duman renginde sarığı ve mavi ferecesiyle ne karanlık bir şekli ve anlaşılmaz 
bir yolu vardır. Bu adamın ne karakter taşıdığını, ne yol tuttuğunu ve onun tarikat silsilesinin kime 
ulaştığını hiç bilmiyorum. Onda bir nur olduğunu da zannetmiyorum” dedi. Mevlânâ hazretleri uzak-
tan onun köşküne bakıp sertçe “Ey temyiz kabiliyetinden mahrum olan namert” dedi. Şeyh Nâsı-
ruddîn hemen o anda bir “ah” edip düştü. Müridleri feryad ederek onun üzerine üşüştüler ve “Bu ne 
haldir” diye sordular. Nâsıruddîn “Yazıklar olsun, terbiyesizlikte bulundum ve küstahlık ettim. 
Mevlânâ hazretleri bana bir darbe vurdu. Ben onun velayetinin yüceliğinden habersizdim. Burada 
konuşmuş olduğum her şeyi gayb âleminden olanlar onun kulağına ulaştırdılar, benim halim başka-
laştı ve talihim tersine döndü” dedi. Nâsıruddîn hemen o anda erkekliği zail olup hadım oldu. Bun-
dan Tanrı’ya sığınırız. Bu tarafta arkadaşlar “Mevlânâ kime küfrediyor” diye her tarafa baktılar, fakat 
hiç kimseyi görmediler. Şaşkınlıkları bir iken bin oldu. “Kendi yüce makamında şeytan kardeşler 
arasında oturmuş, bizim hakkımızda bir şeyler söylüyordu. Şüphesiz erkekliği zail oldu. Yüce Tanrı 
gayretinden ötürü o zavallıyı âleme ibret yaptı ki, erkeklerin erliği ve donuk kalplilerin namertliği, 
sırları bilen velilere malum olsun” dedi. Nihayet Nâsıruddîn o hale geldi ki kendisini kullanmaları 
için kölelere para veriyordu. Konya şehrinde şeyhlik illeti bunun üzerine meşhur oldu. Bazı ayak 
takımı ve pis insanlar onun etrafında dolaşır, ondan bir şeyler koparırlar ve onun hakkında “O vakit 
batıl ehli ziyan eder” (KK, 40/78) ayetini okurlardı. Müridleri bir gece ilaç verip onu (Şeyh Nâsı-
ruddîn’i) o namussuzluktan ve sıkıntıdan kurtardılar (öldürdüler).”440 

Bu bilgiye Bayram tarafından -Şeyh Nâsıruddîn ve Hankah-ı Ziyâ(üddîn) isimlerinin yer almadığı 
Menâkıbü’l-‘Ârifîn’deki bir menkıbeye bu iki isim eklenip- Şeyh Nâsıruddîn’in Hankah-ı Ziyâ’da 
hadis okuttuğunun belirtilmesi de eklenince Tebsıra adlı eserin sahibi yani yazarı, Konevi değil Şeyh 
Nâsıruddin (el-Muhaddis) olarak kesinleşmiş, üstelik onun “hadiscilik yönü de tespit edilmiş”441 olur. 

Halbuki Eflâkî’nin rivayetine göre, Nâsıruddîn bir süre sonra müridleri tarafından öldürülüyor, 
yani Mevlânâ (ö. 672/1273) hayattayken ölüyor. Bayram’ın tespitine göre Şeyh Nâsıruddîn Ahi Evran 
93 yıl yaşamış ve 659/1261 yılında ölmüştür.442 Buna göre Mevlânâ onun ölüm tarihinde 55 yaşla-
rındadır. Üstelik Bayram’a göre Ahi Evran Moğol yönetimine karşı başlatılan isyanın bir katliamla 
bastırılması esnasında öldürülmüştür443, kendi müridleri tarafından değil. Nâsıruddin’in muhaddis 
oluşu, Hankah-ı Ziya’da hadis okuttuğu bilgilerini bile Ahî Evran’la ilgili olarak Eflâkî’den tereddüt-
süz aldığımıza göre yukarıda anlatılan olayın da doğru bir bilgi olduğunu kabul etmemiz gerekir.  

Bu olay h. 659 yılında veya bu yıldan bir, iki, beş hatta on yıl önce gerçekleşmiş olabilir dersek 
83-93 yaşlarındaki birinin Mevlânâ’nın manevi cezasının bir tezahürü olarak gösterilen “hadım olma” 
                                                 
440 Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 188-189, Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 232-233. 
441 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 64; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, 

s. 64. 
442 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 16. 
443 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 28. 
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vurgusunun anlamı kalmayacaktır. 20 sene önce gerçekleşmiştir dersek söz konusu kişi 73 veya daha 
ileri yaşlarda demektir. 73 yaşından daha öncedir dersek o sıralarda; h. 639 yılı ve öncesinde Mevlânâ 
35 veya daha genç yaşlarındadır, henüz Seyyid Burhânüddîn (ö. 638/1241) elinde sülûküne devam 
etmektedir444 veya şeyhi yeni ölmüştür. Her hâlükârda mürid kabul ettiği, mürşidlik yaptığı dönemde 
değildir. Hâlbuki anlatıya göre Mevlânâ müridleriyle oradan geçmektedir; müridleri vardır. 

 Ayrıca, Eflâkî’nin rivayetine göre, Şeyh Nâsıruddîn müridlerine “Bakınız, Mevlânâ’nın duman 
renginde sarığı ve mavi ferecesiyle ne karanlık bir şekli ve anlaşılmaz bir yolu vardır…” demektedir. 
Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî’nin Konya’dan ayrılıp kayıplara karışmasından 40 gün sonra başından be-
yaz sarığı atıyor; duman renkli sarık sarıyor ve matem nişanesi olan Yemen hırkası, Hint ferecesi 
giyinerek ömrünün sonuna kadar bu kıyafeti giymeye devam ediyor.445 Şems’in ortadan kayboluşu 
ittifakla 645/1247-1248 olarak belirtildiğine göre446, bu olay, bu tarihle Mevlânâ’nın ölüm tarihi 
(672/1273) veya Ahi Evran’ın ölüm tarihi (659/1261) arasında olmalıdır. Her halükârda 79-93 yaşları 
arasındaki birinin hadım olma cezasından söz ediliyor olmaktadır. 

Tebsıra sahibi 
Eflâkî’nin “Mevlânâ zamanında makbul, ilim sahibi bir şeyh vardı. Ona meşhur Şeyh Nâsıruddîn 

derlerdi. Tebsıra sahibi idi. Bütün ilimlerde Şeyh Sadruddîn ile atbaşı giderdi. İtibarlı müridleri 
de vardı” cümlelerinin Farsça metindeki yazılışına bakıp “Tebsıra sahibi” ifadesinden yazarın ne kas-
tettiğini bir kez daha irdelemeden önce şunu hatırlatalım: 

Menâkıbü’l-‘Ârifîn’in bizzat Eflâkî’nin hattıyla yazılı ilk redaksiyonunda, ondan kopyalanan bazı 
nüshalarda, çevireni meçhul çevirisinde, Zâhid b. Ârif tarafından 803/1400’de Mahzenü’l-Esrâr 
adıyla yapılan ikinci redaksiyonun ilk tam çevirisinde “sâhib-i tebsıra”ifadesi yoktur. 

   
Menâkıbü’l-‘Ârifîn, İnebey/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 762, vr. 89a (Eflâkî’nin hattıyla ilk yazım: 718/1319) (Sağda). 

Muhtasar der Menâkıb-ı Mevlânâ, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2053, vr. 106a (Kitâbet: 836/1432) (Ortada). 
Menâkıbü’l-‘Ârifîn, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 4557, vr. 66ab (Baş ve sondan eksik). 

    
Menâkıbü’l-‘Ârifîn, Sül./Nafiz Paşa Ktp., nr. 1208, vr.61b (Sağda), Menâkıbü’l-‘Ârifîn, Sül./Lala İsmail Ktp., 

nr. 221, vr. 73b (Ortada), Menâkıbü’l-‘Ârifîn, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3462, vr. 85ab. 

  
Mahzenü’l-Esrâr (Terzüme-i Menâkıbü’l-‘Ârifîn), çev. Zâhid b. Ârif, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3456, vr. 69a. 

Terzüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ, Sül./Nafiz Paşa Ktp., nr. 1209, vr. 42b-43a (Solda). 

Şimdi Menâkıbü’l-‘Ârifîn’in ikinci redaksiyonunda geçen “Tebsıra sahibi” ifadesinden yazarın ne 
kastettiğini, eseri ihtisar edenlerin, yabancı dillere çevirenlerin ne anladığını irdeleyelim. 

و با شيخ صدر  صاحب تبصره ندىگفتو ذو فنون و اورا مشهور شيخ ناصر الدين صاحب قبول در زمان موالنا شيخى بوذ 
 زذى و مريدان معتبر داشتيک  يكاالدين در جميع علوم 

                                                 
444 Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, s. 61. 
445 Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, s. 110. 
446 Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin, s. 107. 
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Bu cümleleri ilk okuduğumuzda şöyle çevirmek, yorumlamak mümkündür: “Mevlânâ zamanında 
sâhib-i kabûl (kabul gören/makbul) ve (çeşitli/çok) fenler/ilimler sahibi bir şeyh vardı, ona meşhur 
Şeyh Nâsıruddîn derlerdi, sâhib-i tebsıra (basiret, marifet, vukufiyet, idrak sahibi) idi. Bütün ilim-
lerde Şeyh Sadruddîn ile peşpeşe gider(ler)di. (Bir tarikat şeyhi idi ve) muteber müridleri vardı.”  

Sâhib-i kabûl ile sâhib-i tebsıra ifadelerinin bu satırlarda birlikte kullanımı, -Gölpınarlı ve Bay-
ram’ın sandığı gibi- Tebsıra yazarı şeklinde anlaşılmasına pek müsaade etmiyor.  

Eflâkî’nin eserini temel alan/özetleyen Abdülvehhâb b. Celâlüddîn Muhammed el-Hemedânî’nin 
(ö. 954/1547) 947/1540-1541’de yazdığı Sevâkıbü’l-Menâkıb(-i Evliyâullah)’a bakalım. 

      
Sevâkıbü’l-Menâkıb, Millî Melik Ktp., nr. 4031, vr. 99b (Sağda), Sevâkıbü’l-Menâkıb, Sül./Fatih Ktp., 

nr. 2865, vr. 165a (Ortada), Sevâkıbü’l-Menâkıb, Sül./Nafiz Paşa Ktp., nr. 1130, vr. 155b. 

  
Sevâkıbü'l-Menâkıb, Sül./Aşir Efendi Ktp., nr. 154, vr. 160b (Sağda). 

Sevâkıbü'l-Menâkıb, Kütahya Vahit Paşa İl Halk Ktp., nr. 1543, vr. 88b. 

“… Şeyh Nâsıruddîn adlı sâhib-i tebsıra (bazı nüshalarda: sâhib-i basiret) bir şeyh vardı. Bütün 
ilimlerde Şeyh Sadruddîn ile sırf/tam rakip/meslektaş idi. Muteber müridleri vardı.” 

Sevâkıbü’l-Menâkıb çevirisini 998/1590 tarihinde tamamlayan Derviş Mahmud Mesnevî-hân (ö. 
1011/1602) sâhib-i tebsıra nitelemesini şu şekilde çevirmiştir: 

 
Terceme-i Sevâkıb-ı Menâkıb, İstanbul 1281/1864, s. 264 (Müzekki’n-Nüfûs kenarında) (Sağda). 

Terceme-i Sevâkıb, Yusufağa Ktp., nr. 11745, vr. 149a (Ortada), Sül./Yazma Bağışlar Ktp., nr. 2506, vr. 202b. 

“… Şeyh Nâsıruddîn nâmında bir kimesne var idi, sâhib-i basîret ve ehl-i ilim kimesne idi ve 
muteber müridleri de var idi…” “… Şeyh Nâsıruddîn dirler bir kimesne var idi, sâhib-i basîret ve 
ehl-i ilim idi, muteber müridleri var idi…” 

 
Terceme-i Sevâkıb-ı Menâkıb, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1503, vr. 125a (Sağda). 

Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz A 5678, vr. 137a (Ortada). 
Terceme-i Sevâkıb, Atatürk Kitaplığı/Belediye Yazmaları, nr. 500, vr. 176b. 

“… Şeyh Nâsıruddîn nâmına bir şeyh var idi, sâhib-i basîret ve ehl-i ilim kimesne idi ve muteber 
müridleri dahi varidi…” 

 
Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz A 8708, vr. 128b (Sağda). 

Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Sül./Halet Efendi Ktp., nr. 277, vr. 118a (Ortada). 
Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Atıf Efendi Ktp., nr. 1785, vr. 197a. 

“… Şeyh Nâsıruddîn nâmın(d)a bir şahıs var idi, (gayet) sâhib-i basîret ve ehl-i ilim (kimesne 
idi) ve muteber müridleri (de) var idi…” 



317Hayri KAPLAN

317 
 

 
Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Ktp., nr. Mustafa Con A 3, vr. 189b (Sağda). 

Terceme-i Sevâkıbü'l-Menâkıb, Tokat İl Halk Ktp., nr. 155, vr. 197a (Ortada). 
Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz A 8768/1, vr. 204b (Solda) 

“… Şeyh Nâsıruddîn nâmında bir şeyh var idi, sâhib-i basîret ve ehl-i ilim kişi idi ve gayet de 
âlim müridleri var idi…” “… Şeyh Nâsıruddîn nâmına bir kimesne var idi, sâhib-i basîret ve 
ulemâdan müridleri var idi...” “… Şeyh Nâsıruddîn dirler bir şahıs var idi, ehl-i basîret ve ehl-i fadl 
idi ve muteber müridleri…”  

Bazı nüshalarda basiret kelimesi, bazılarında hem basiret hem ilim/fen kelimesi yoktur: 

  
Terceme-i Sevâkıbü'l-Menâkıb, Kastamonu İl Halk Ktp., nr. 1180, s. 206 (Sağda). 
Terceme-i Sevâkıbü'l-Menâkıb, İstanbul Ün. Merkez Ktp., nr. TY 779, vr. 122a. 

“… Şeyh Nâsıruddîn dirler bir zû-funûn kimesne var idi. Bir gün…” “…Nâsıruddîn dirler bir zû-
funûn şeyh var idi. Bir gün…” 

 
Terceme-i Sevâkıb, İÜ Merkez Ktp., nr. TY 2621, vr. 130a (Sağda), Sevâkıb, Sül./Nafiz Paşa Ktp., nr. 1117, vr. 105b. 

“… Şeyh Nâsıruddîn dirler ehl-i ilim ve muteber ve müridleri çok bir kimesne var idi. Bir gün…” 
“… Şeyh Nâsıruddîn nâm bir ehl-i ilim ve müridleri çok bir fazıl kimesne var idi. Bir gün…” 

  

  
Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Yazma Eserler Ktp., nr. Ün. A 257, vr. 188b (Üst sağda). 

Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 586, vr. 157b (Üst ortada). 
Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Sül./Nafiz Paşa Ktp., nr. 1116, vr. 187a. 

Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Ankara Millî Ktp., nr. 06 MilYz A 1993, vr. 166a (Alt sağda). 
Terceme-i Sevâkıbü’l-Menâkıb, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz B 452, vr. 129a. 

 

“… Şeyh Nâsıruddîn nâmına bir şeyh var idi. Bir gün…” “… Şeyh Nâsıruddîn nâmına bir şahıs 
var idi. Bir gün…” “… Şeyh Nâsıruddîn nâmına bir kimesne var idi. Bir gün…” 

  
Terceme-i Menâkıbü’l-‘Ârifîn, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3462, s. 85a (Sağda), Menâkıb-ı Hazret-i Mevlânâ, Nuruosma-

niye Ktp., nr. 2610, s. 75a (Ortada), Terceme-i Sevâkıbu’l-Menâkıb, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Yazma Eserler Ktp., nr. Mustafa Con A 527, s. 250. 

 

“… Bir şeyh varidi, ma‘rûf (Şeyh) Nâsıruddîn dirleridi. Müridleri…” “… Şeyh Nâsıruddîn kendü 
köşk(ün)den Hazreti Mevlânâ’yı fukarasıyla görüp kendü hatununa didi ki…” 
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Senâ’î Halil (ö. 950/1543) tarafından yapılan Sevâkıbü’l-Menâkıb tercümesinde ise aynı Farsça 
ifadeler şu şekilde çevirilmiştir: 

  
Terceme-i Sevâkıbü'l-Menâkıb, Manisa İl Halk Ktp., nr. 7233, s. 107a. 

“… Şeyh Nâsıruddîn nâmına bir kimesne var idi, hayli ehl-i basiret ve sâhib-i ferâset kimesne idi 
ve muteber ve makbul müridleri dahi var idi. Bir gün…” 

Menâkıbü’l-‘Ârifîn’in gerek Fransızca çevirisinde447, gerek İngilizce çevirisinde448 sâhib-i tebsıra 
ifadesi “Tebsıra yazarı” olarak değil sadece bir niteleme olarak aktarılmıştır. 

   
Aflâkî, Chems-ed-dîn Ahmed, Les Saints des Derviches Tourneurs, Paris 1918, c. 1, s. 143 (Sağda). 

Ahmad-e Aflâkî, Shams al-Dîn, The Feats of the Knowers of God 
(Manâqeb al-ʻârefîn), Brill 2002, s. 130. 

 

İlgili cümleyi içeren kırkı aşkın nüshasını kontrol ettiğimiz Türkçe çeviri eserin hiçbir nüshasında, 
sâhib-i tebsıra nitelemesi “Tebsıra müellifi/musannifi/yazarı” olarak algılanmamış ve sâhib-i 
basîret veya ehl-i basîret diye kaydedilmiştir. Bu şekilde anlaşıldığına, anlaşılması gerektiğine dair 
bir kanaat oluşturması bağlamında Eflâkî’nin Farsça eserinde “sâhib” kelimesinin muzaf olarak kul-
lanıldığı başka örneklere değinmeyip bu örneklerin yeterli olduğunu düşünüyoruz.449 

Eflâkî’nin cümlesindeki “Tebsıra” kitap ismi kabul edilip aynı zamanda Şeyh Nâsıruddîn’in “Şeyh 
Sadruddîn ile bütün ilimlerde denkliği, rekabeti” düşünüldüğünde (a) Şeyh Nâsıruddîn Tebsıra adlı 
bir eser sahibiydi, bu eser ya gerçekte sadece onun yazdığı bir eserdi ve Şeyh Sadruddîn’in Tebsıra 
adlı eseri yoktu veya (b) Nâsıruddîn’in olduğu gibi Sadruddîn’in de Tebsıra adlı bir eseri vardı. Çünkü 
onunla bütün ilimlerde denkliği, rekabeti söz konusuydu. Konevî’nin Tebsıra’sı ile bu Nâsıruddîn’in 
-eğer var ise- Tebsıra’sı aynı alana ilişkin farklı iki metin olmalıydı.  

Kâtib Çelebi’nin notuna bakılırsa aynı metne sahip olan eserin bir nüshasında yazar ismi farklı 
kaydedilmiş görünmektedir. Bu takdirde ilk ihtimali kabul ettiğimizde, Konyalı tacirlerin Tebriz’den 
gelen tacirin sorusu üzerine Konevî hakkında kullandıkları şu ifadeyi450 Eflâkî’nin ya kendisiyle çe-
lişmesi ya abartılı bir niteleme ya da bu ifadenin meşhur “sâhib-i tebsıra” diye nitelenen Şeyh Nâsı-
ruddîn’in ölümünden sonraki bir söz olduğunu kabul etmemiz gerekecektir: 

                                                 
447 Aflâkî, Chems-ed-dîn Ahmed, Mênâqib-el-‘Ârifîn; Les Saints des Derviches Tourneurs, Farsça’dan çeviren: Clément 

Huart, Paris 1918, c. 1, s. 143. 
448 Ahmad-e Aflâkî, Shams al-Dîn, The Feats of the Knowers of God (Manâqeb al-ʻârefîn), Farsça’dan çeviren: John 

O’Kane, Brill 2002, s. 130. 
449 Birden fazla ve konuları faklı olmak üzere Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî adlı eserler vardır. “Tebsıra” 

kelimesinin tek başına bir kitap ismi olarak kullanımı çok nadir olup daha ziyade ya izafet terkibi (Tebsıratü’l-Mübtedî, 
Tebsıratü’l-İnsân, Tebsıratü’l-İhvân vb.) ya bir/birkaç kelime ekiyle (et-Tebsıra ve’t-Tezkira, Tebsıra li’l-Mübtedî ve 
Tezkira li’l-Müntehî vb.) ya konusuna işaret eden bir eklemeyle (et-Tebsıra fi’l-Vesvese, et-Tebsıra fi’l-Mantık vb.) ya 
bunlardan birkaçı bir arada (Tebsıratü’l-Edille fi’l-Kelâm, Tebsıratü’l-Müteallimîn fi Ahkâmi’d-Dîn vb.) yahut da yaza-
rının adına izafetle (Tebsıratü’bni’l-Cevzî, Tebsıratü’n-Nesefî, vb.) kullanıldığını görüyoruz. Kısacası bu kelimenin tek 
başına kitap ismi olarak kullanılması pek tercih edilmemiş görünüyor. Sadece Keşfü’z-Zunûn’un “Tebsıra” maddesi 
altında sıralanan eser isimleri kontrol edildiğinde bile bu kanaat güçlenmektedir.  

450 Eflâkî, Menâkıbü’l-ʻÂrifîn, c.1, s. 96; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 170. 
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“… Bunun üzerine ona: ‘Şehrimizde ulu 
şeyhler ve büyük bilginler çoktur, fakat Şey-
hü'l-İslam ve zamanın biricik muhaddisi 
Şeyh Sadreddin [el-Konevî]’dir. Bütün dini 
ilimlerde ve yakin ilmini bilen şeyhlerin ta-
rikatinde onun eşi benzeri yoktur’ dedi-
ler.” 

Yine “Mahmud’un yolu” ve “mahmud yol” 
el-Menâhicü’s-Seyfiyye’nin metninde geçen “mahmûd” kelimesinden dolaylı çıkarımda bulunan 

Bayram, Tebsıratü’l-Mübtedî metninde de geçen “mahmûd” kelimeleri üzerinde aynı işlemi uygula-
makta ve bu kelimenin tevriyeli olarak “Mahmud” ismine işaret ettiğini -kelimenin ilk harfini büyük 
harfle yazmak suretiyle- şöyle ifade etmektedir: 

“Kendisinin kelâmcı olduğuna da işarette bulunarak “Her ne kadar bu yol da Mahmud (meşru, 
kabul görmüş) bir yoldur” veya “Mahmud’un yoludur” diyerek adının Mahmud olduğunu örtülü bir 
biçimde belirtmiştir (Menahiç-i Şeyfî, Halet Ef. İlavesi (Süleymaniye) Ktp. 92, yp. nr. 4a; Tabsira, Nuruosmaniye 
Ktp. 2286, yp. ila ]galiba 11a kastediliyor[. Başka eserlerinde de buna benzer tevriyeli ifadeler vardır).”451 

Metinde bu kelimenin geçtiği yerlere göz attığımızda anlıyoruz ki, Bayram’ın çıkarımlarının -bir-
çok örnekte sergilediği üzere- kelimeleri zorlamak, ilgisiz ve farklı yerlerdeki kelimeleri birleştirmek 
veya aynı kabul etmek, özellikle de burada olduğu gibi sıfatı isim; sıfat tamlamasını isim tamlaması 
algılamak, daha doğrusu, olmayan bir tamlamayı var kabul etmekten ibarettir.  

Tebsıratü’l-Mübtedî’nin Bayram tarafından asıl alınan Nuruosmaniye nüshasından, eserin tahkikli 
metninden ve Bayram’ın yaptığı çeviriden ilgili yerleri sunduğumuzda durum açıklığa kavuşacaktır. 

   
Tebsıratü’l-Mübtedî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2286, vr. 11b-12b. 

طالبان حضرت قي ومي ت و مشتاقان جمال صمديت ... در دو قسم منحصرند: اصحاب البحث و األفکار و اولو الکشف و األبصار و 
خواهند به ترتيب مقدمات و تقرير ادل ه و حجج به هر يک از ايشان را در اقتباس اين مطلوب طريقی است معين: اما اهل نظر می

استدالل  -عظم قدسه-يشان مشهور است و طرق ايشان معروف: از وجود ممکنات بر واجب الوجودقصارای مطالب خود رسند و کتب ا
، اما چون از فيض نور نبوی خالی باشد، اين طريق اگر چه محمود استروند و از صنع به صانع. و کنند که از خلق به خالق می

نظ ار است و حيرت اولواألبصار. حيرت نظ ار مذموم است  حاصل آن به عاقبت جز حيرتی مذموم نبود. و حيرت دوگونه است: حيرت
 بيت: -قدس هللا روحه العزيز -و آن از تصادم شکوک و تعارض ادل ه بود، چنانکه حسين بن منصور گويد

 من راح هو بالعقل مسترشدا     اسـرحه فی حيرة يـلــهـو
 يقول من حيرته هل هو   و شاب بالتلبيس اسراره       

 ـد به عقل مـجوی      ديده روح را به خار مخارـيراه توحـ
 بردار« ال»زان که کرده است قهر اال هللا   عقل را بر دو شاخ 

                                                 
451 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 46. 
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حيرت اولو األبصار محمود است و آن از توالی تجليات و تتالی بارقات بود و در مشاهده کبريا و مباهات توحيد و عجايب امور 
شاره بدين مقام است. و احکام ربوبي ت. رب زدنی فيك تحيرا ا  

Bayram’ın çevirisiyle: 
“Kayyûm (kalıcı) olan Hz. Allah’ı dilyen ve uluhiyetinin cemâline müştak olanlar… iki kısımdır: 

Bir kısmı akılcı ve araştırıcıdır. Diğeri ise keşifci ve sezgicilerdir. Bu iki grubun gâyeye varmada 
kendilerine has belli metodları vardır. 

Araştırıcı ve inceleyiciler ortaya koydukları delilleri akıl kuralları içinde mütalaa etmek suretiyle 
sınırlı olan hedeflerine ulaşmayı amaç edinmişlerdir. Tuttukları yolu açıklayan mezhep ve meşrepleri 
herkes tarafından bilinmektedir. Kısacası; varlıktan hareket ederek akıl yürütme yolu ile yüceler 
yücesi, mukaddes varlık olan Allah’ın varlığı sonucuna varmaya çalışırlar. Yani yaratıktan bir ya-
radanın olduğuna, san’attan bir san’atkârın var olduğuna ulaşırlar. Bu yol makbul olmakla bera-
ber, ilâhî feyzden (Hidayet nuru) mahrum kalındığı takdirde hoş olmayan bir “Hayret”in içine dü-
şülür ]doğru çeviri: Bu yol mahmûd/övülmüş/kabul görmüş olsa da, (nebevî) feyzin nurundan boş 
olursa/boş olduğu için onun hâsılı/sonucu mezmûm/yerilmiş hayretten başkası olmaz[. Hayret de iki 
çeşittir. Biri araştırıcıların hayreti (Hayret-i Nüzzar) diğeri ibret sahibi olanların hayreti (Hayret-i 
ulu’l-ebsar)dir. Hoş olmayan  ]mezmûm/yerilmiş[ hayret araştırıcılarının ]araştırıcıların[ hayreti 
olup, delillerin birbiriyle çelişmesi ve şüphelerin çatışmasından doğar. Allah sırrını kutsallaştırsın. 
Hüseyin Mansur el-Hallac (Ölm. 309/921) bu konuda şöyle demiştir. Şiir (Arapça) 

“Akıl ile irşada yönelen mürşid, şaşkınlık içinde kalır. Gönlüne doğan sırlar şeytanî vesveselere 
bulaşır ve şaşkınlıktan (hayretten) doğruyu bulamaz.” 

“Tevhid yolunu akıl ile arama. Can gözünü dikenle kaşıma. İllallah’a kahır ettiği için aklı Lâ’nın 
iki ucuyla ortadan kaldır.” 

İbret sahibi olanların hayreti makbuldür ]mahmûddur/övülmüştür[. Çünkü O Allah’ın birliğinin 
azâmetini, harika san’at ve eserlerini, ilahî kanunlarını müşahade sonunda kalbin sürekli tecellilere 
ve feyzlere mazhar olmasından doğar. “Allah’ım kendin hakkındaki hayretimi artırır,” duası ile bu 
tür bir hayrete işaret edilmiştir.”452  

Bayram’ın kendi çevirisinde de tercih ettiği üzere “Mahmud’un yolu” anlamına gelebilecek bir 
isim tamlaması yukarıdaki metinde - gerek yazma nüshada gerek tahikli metinde- yer almamaktadır. 
Eğer اين طريق اگر چه محمود است  ibaresi اگر چه اين طريق محمود است   şeklinde olsaydı bile (daha önce el-
Menâhicü’s-Seyfiyye’de geçen طريقهء محمود است اين طريقه اگر چه   ibaresi üzerinde dururken açıkladığımız 
gibi) yine Bayram’ın iddia ettiği anlam muhtemel değildir. Ayrıca dikkat edilirse burada “mahmûd” 
kavramı bir niteleme olarak ve yine aynı metin içinde yer alan “mezmûm” kavramıyla yani karşıtıyla 
birlikte kullanılmaktadır. Dolayısıyla ortada tevriyeli bir kullanım yoktur. Aksi takdirde adı “Mez-
mum” olan bir şahıs bulmamız gerekir. 

Tiryak 
Bayram, Ahi Evran’a ait gösterdiği bu eserde “yılandan panzehir üretilmesi”ne değinen birkaç 

cümlenin varlığını, Ahi Evran’ın doktorluk yönüne işaret kabul etmektedir: “Tabsire adlı eserinde 
yılan zehirlenmesine karşı, yılandan nasıl pan-zehir yapıldığını anlatmaktadır.”453 

Ayrıca panzehiri üreten ve metinde “hakîm” diye nitelendirilen kişi ile kendisini kastettiğini ve 
“hakîm” kelimesi Arapça’da hem “doktor” hem de “bilge kişi/filozof” anlamına geldiğinden Ahi Ev-
ran’ın büyük bir filozof olduğunu iddia etmektedir. “Evvela burada hakîm diye kendini kastetmekte-
dir. Zaten eserleri onun büyük bir filozof olduğunu göstermektedir”454 diye ifade ettikleri “yılandan 
panzehir üretme” konusu “âlimler ve velilerin, cahiller ve zenginlerin dünyayı kullanmaları” bağla-
mında şu şekilde anlatılır: 
                                                 
452 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 135-136. 
453 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 109; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 46. 
454 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 48. 
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مثال علما و اوليا و جهال و اغنيا در استعمال دنيا چنان است: عالمی که حکيم بود، چون خواهد که ترياقی سازد، دفع سموم 
اعی را، هم به نفس افعی استعانت کند و چنانکه مقتضای علم و وفور فضل او بود، به طريق معين افعی را صيد کند و مقداری از اف

ت سموم دفع تواند  سر و بن بيندازد و بعد از آن بقايای اجزای او بجوشاند و به حسب اعطای قواعد، ترياقی ترتيب کند که بدان مضر 
ی بر احوال اين حکيم افتد، در حالت صيد افعی، و او تفاصيل کيفيت صيد نداند و از غرض و مقصود عالم کرد و چون نظر جاهل غب

آگاه نبود، پندارد که مقصود عالم از صيد افاعی، اين لمس و تماشای الوان و نقوش جلد اوست. پس برود و علی العمياء دست به 
 حيات جسمانی نبيند. افعی دراز کند، به يک لدغش چنان بکشد، که نيز روی

Bayram’ın çevirisiyle: 
 “Bilge ve âlim kişi yılanın zehrini defetmek için gene yılandan istifade eder. İlmin gerektirdiği 

ölçü ve usulle yılanı avlar, baş ve kuyruk tarafından belli bir miktarını kesip atar, kalan kısmını belli 
maddelerle kaynatır, tıb ilminin kurallarına uygun bir tiryak (panzehir) imal eder ve bununla yılan 
zehrinin zararlarını defedebilir. Kaba cahil biri bu hâkimin yaptığını görse, yılanın nasıl avlanaca-
ğını detaylı olarak bilmediği, bilge kişinin maksadını da kavrayamadığı için yılanın güzel cildine ve 
renklerine kanar, cahilce elini yılana uzatır, bir anda ısırması ile elini çeker ama hayatını kaybe-
der.”455  

Yılandan panzehir üretimini (doktorlarınki gibi detaylı değil, çok çok özet halde) anlattığı için 
yazarı “hakîm” yani doktor ve filozof ilan etmek mantıklı görünmemektedir. Zira buna benzer ve çok 
özet (ve belki de genelin bildiği) bazı bilgilere eserinde yer veren ama doktor olmayan çok sayıda 
yazar “doktor ilan edilmeye aday” demektir. Bu adaylardan biri de Tebsıratü’l-Mübtedî adlı eserin 
yazarı olduğunu savunduğumuz Konevî’dir. Tasavvufî hadis şerhleri yaptığı eserindeki şu ifadeler456 
bizim de onu doktor ilan etmemize dayanak teşkil edebilir: 

  
Konevî, Şerhu Semâniye ve ‘İşrîne Hadîsen, Köprülü/Mehmed Asım Bey Ktp., nr. 459, vr. 27b. 

“Keffâretlerin gizli ve büyük sırları vardır ki bunların bazısı diğerlerinden daha gizlidir. Bu sırların 
birincisi örtülen işlere/terk edilen emirlere göre onun yerine geçen keffâret hükmünün zehir karşısın-
daki panzehire benzemesidir. Panzehir, zarar giderici kuvvetleriyle zehirin etkisini ya bütünüyle def 
eder; ya da direnç gücüyle ve zararlı zehir gücünü dengelemek açısından benzeşmesiyle zehrin etki-
sinin kemâl derecesine ulaşmasını engeller. Zehirlerin zararı, zehirlerin güçleri arasındaki farklılık 
oranında değişiktir. Aynı şekilde panzehirin mukâvemet gücü ve zararı def’etme özelliği farklı fark-
lıdır.” “Her panzehir denilen şey, zehirin zararını yok edemez. Ona mukavemet gösteremez. Belki 
panzehir gücü zehirin gücüne üstün olduğu takdîrde ancak zehirin zararlı gücünü bizzat giderebilir. 
Ya da ona denk olduğu zaman ise tesirini durdurur.” 

Çeşitli tiryaklerin üretimine, hazırlanışına, kullanımına, etkilerine değinen, gerek müstakil eser-
lerde gerek bir eserin tiryaklerle ilgili başlığı altında buna değinen yüzlerce tıp eserinin yanı sıra, 
kadim tarihlerden bu yana çok iyi bilinen ve çok rağbet gören tiryakin bu üretim şekli geçmişin âlim-
leri, doktor ve filozofları kadar, neredeyse halk arasında dahi meşhurdur, denilebilir.457 Kişi kendisi 

                                                 
455 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 185-186; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 48; Nasreddin Hoca ve Ahi 

Evren, s. 29; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 91. 
456 Konevî, Şerhu’l-Erba‘îne Hadîsen, s. 107-108. 
457 Galen’in Kitâbu’d-Diryâk’ı, Hipokrat’ın el-Mu‘âlecât’ı, Zekeriyya er-Râzî’nin el-Mansûrî’si İbn Sînâ’nın el-Kânûn’u 

gibi yüzlerce Arapça, Farsça, Türkçe tıp eserlerinden bu tiryakin (tiryâku’l-ef‘â/tiryâku’l-efâ‘î, kursu/akrâsu’l-ef‘â) ya-
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üretmese de, okuduğu, duyduğu, gördüğü kadarıyla bu tiryakın imal edilişini yeri geldikçe ve -bu 
eserde örneği sergilendiği üzere- farklı amaçlarla anlatabilir. Özel kütüphanesinde İbn Sînâ’nın el-
Kânûn’u (ki yılanlardan elde edilen tiryakın yapımına da değinir), İbn Vahşiyye’nin es-Sümûm/es-
Sümûmât (ve’t-Tiryâkât)’ı, Sâbit b. Kurra’nın ez-Zahîra’sı gibi tıp eserleri bulunan Konevî’nin458 
Tebsıratü’l-Mübtedî’de yılandan panzehir üretimini bir vesileyle anlatması son derece normaldir. Bu 
anlatımdan ötürü o kişinin mutlaka doktor, filozof olması gerekmez; “mutlaka kendisi bu üretimi 
yapmıştır ki anlatıyor” hükmüne varmak da yanlıştır. Nitekim Bayram bunu yapmaktadır: “Ahi Ev-
ren’in kendi eserlerinden de onun zehirli yılandan panzehir (serum) imal ettiğini ve debbağ (derici) 
olduğu için yılan derilerinden kemer ve kırbaç yaptığını öğreniyoruz.”459  

Bu yanlış hükmü, “evren” (yılan) efsaneleriyle ilişkilendirip Ahi Evran’ı “yılan üzerinde ihtisası-
nın sonucu gerek ilaç yapımında, gerek yılan derisini debbağlamadaki mahareti” ve gerçekte olma-
yan “Kitâbu’l-efaî (Yılanlar kitabı) adında bir eseri bulunduğu” ve “mahzeninde yılan beslemesi ve 
yılanı ilaç yapımında kullanması” şeklindeki yargılar eşliğinde tanıtıp; Mevlânâ’nın da onu “Yılan 
avcısı diyerek alaya almakta ve onun yılan avlamadaki maharetini hikâye etmekte”460 olduğunu söy-
lemek ise çok daha vahim bir yanılgıdan ibarettir. Mesnevî’deki yılan avcısı hikâyesinin bu konuyla 
ilişkilendirilip tarihsel bir olgu olarak sunulmasını değerlendirmekte aciz kaldığımızı belirmek isteriz: 
“Mevlânâ’nın naklettiği bu hikâyeden Ahi Evren Hace Nasirü’d-din Mahmud’un kış aylarında kış 
uykusuna yatan yılanları yakaladığı, onları soğuk yerlerde uyuşuk bir durumda tuttuğu, bir defa-
sında da çok iri çıngıraklı bir yılanı yakaladığı ve onu soğuk tutarak Bağdad’a kadar götürdüğü 
anlaşılmaktadır. Mevlana onun bu macerasını Mesnevî’de alaylı bir biçimde nakletmiştir. Bu vesi-
leyle Ahi Evren’in bir defasında Anadolu’dan Bağdad’a gittiğini öğrenmiş oluyoruz.”461  

Bu sözleri değerlendirmekte neden aciz kaldığımızı da belirtelim: Mesnevî’de zikredilen hikâyeyi 
buradaki sözlerinden beş paragraf (bir sayfa) öncesinde anlattıktan sonra şöyle demektedir: “Böyle 
bir olayın vuku bulup bulmadığını bilemeyiz. Fakat o dönemde yılancıların nasıl çalıştıklarını tasvir 
etmesi bakımından önemli bilgiler vermektedir.”462 Sonra da hikâyeyi Ahi Evran’ın hayatından tarih-
sel gerçek bir olay gibi kabul edip onun yılan avcılığı yaptığını, yılanları yakalayıp Bağdat’a götür-
düğü ve dolayısıyla (yaşadığı yerden yani Anadolu’dan sırf bu mesleği gereği)  Bağdat’a gittiği so-
nucuna ulaşmaktadır. Fakat bütün bu çıkarımlara kaynak gösterdiği Mesnevî’deki yılan avcısı hikâye-
yesine göre yılan avcısının (Ahi Evran) Bağdat’ta ölmüş olması gerekiyor. “… Yılancı daha çok para 
kazanayım diye ejderi fazla beklettiği ve Irak’ın güneşi çok ısıttığı için ejderha canlandı ve bağların-
dan sıyrıldı ve hareketlendi ve çak çak sesleri çıkararak sağa sola saldırdı. Seyirci halk kaçışırken 
kaç insan öldü. Yılancı da korkudan dondu kaldı ve o sersem herifi ejder yuttu.”463 

Bayram’ın Mesnevî hikâyesindeki yılan avcısının Ahi Evran olduğu iddiası kadar şaşırtıcı bir id-
diası daha vardır: Tebsıratü’l-Mübtedî’de yılandan panzehir üretimini anlatan kısım Mesnevî’de yer 
alan alaycı hicve cevaptır. Şöyle diyor Bayram: “Mevlânâ bir başka hikâyede de, bu yılan avcısının 
bir başkasının yılanını çaldığını hikâye etmektedir (Mesnevî, II, 186). Ahi Evren de onun bu alaycı 
hicvine “Tabsira” adlı eserinde cevap vermekte ve şöyle demektedir: “Bilge ve âlim kişi… ama ha-
yatını kaybeder. (Ahi Evren, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, terc. Mikâil Bayram, Ankara 1995, s. 185-186.)”464 

                                                 
pılışına ilişkin pasajlar nakledilebilir. Tıp eserleri dışında da bunun örnekleri verilebilir. Mesela Evliya Çelebi Mı-
sır’daki Sa‘dî dervişlerinin zehirli yılanları nasıl yakaladıklarını, etinden nasıl tiryak, ilaç yaptıklarını Seyahat-
nâme’sinde anlatır (Evliya Efendi,  Mehmed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Devlet Basımevi, İstanbul 1938, c. 10, 
s. 264-270, 272-273). 

458 Afşâr, Îrec, “Fihrist-i Kitâbhâne-i Sadreddîn-i Kûnevî”, Tahkîkât-i İslâmî, Yıl: 9, Sayı: 1-2, 1374 hş./1995, s. 483-484. 
459 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 118; Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 28. 
460 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 49, 118. 
461 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 120; Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 29. 
462 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 118; Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 28. 
463 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 118; Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 28. 
464 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 119. 
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Bayram’ın atıfta bulunduğu “Bir Yılancının Başka Bir Yılancıdan Yılan Çalması” başlıklı Mesnevî 
hikâyesine bakıyoruz: 

Bir hırsızcağız, bir yılan oynatıcının yılanını çaldı. Aptallığından onu ganimet saymaktaydı. 
Yılancı, yılanın zehirlemesinden kurtuldu. Yılan da, hırsızını ağlatıp inleterek öldürdü. 
Yılancı, o ölü adamı görüp tanıdı, “Onu benim yılanım öldürdü, canından etti. 
Hırsızı bulayım da yılanımı ondan alayım diye dua edip duruyordum, gönlüm, yılanımı bulmayı istiyordu. 
Tanrıya şükrolsun ki o dua kabul edilmedi. Ben, duamın kabul edilmeyişini ziyan sandım ama bana fay-
daymış” dedi. 
Nice dualar vardır ki ziyanın, helâk olmanın ta kendisidir. Pak Tanrı, onları kereminden kabul etmez. 
Bu hikâyede yılancıdan yılan çalan diğer hikâyedeki yılan avcısıysa, ikisi de aynı kişiyse yine bir 

mantıksızlık mevcut, zira bu hikâyede de yılan çalan çaldığı yılan tarafından zehirlenerek ölüyor.  
Eserin nüshaları 
Bayram Tasavvufî Düşüncenin Esasları adıyla çevirdiği bu eserin kütüphanelerimizdeki nüshala-

rını (24 adet) tespit etmiş ve tanıtmıştır.465 Ayrıca yurtdışındaki kütüphanelerde 8 nüshası daha bu-
lunduğunu belirtir.466 Onun belirttiklerine ilaveten Sadreddîn el-Konevî’ye ait olarak Tebsıratü’l-
Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî adıyla kayıtlı yurtiçi ve yurtdışında başka nüshalar da vardır (36 
adet). Ülkemizdeki nüshalar: Fahri Bilge Ktp., nr.?, vr. 226-265, istinsah: 973/1565; Tokat İl Halk 
Ktp., nr. 26, vr. 58b-111b; Topkapı/Emanet Ktp., nr. 1733/5, vr. 154b-171a; istinsah: 1164/1751; AÜ 
İlahiyat Fakültesi/Yazmalar Ktp., nr. 7608/3, vr. 84a-109a, istinsah: 1930; İzmir Millî Ktp., nr. 
1467/11, vr. 40b-50b; Mevlana Müzesi Ktp., nr. 2088/9, vr. 216b-249a; İskilip Halk Ktp., nr. 949, 73 
vr.; İstanbul Araştırmaları Enstitüsü/Şevket Rado Yazmaları, nr. 431/8, vr. 158a-202b (Baş ve sondan 
eksik). İran kütüphaneleri: Radavî Ktp., nr. 37370, 16 vr., istinsah: 1266/1850; Sipehsalar Ktp., nr. 
6555/8, vr. 177b-197b; Gülpâyegânî Ktp., nr. 6028, 24 vr., istinsah: 1115/1703, nr. 6275, 13 vr.; Şeyh 
Ali Haydar Ktp., nr. 4-4, vr. ?, istinsah: 1244/1829; Millî Melik Ktp., nr. 4196/15, vr. 11b-118b, 
istinsah: 1017/1608;  nr. 6309/11, 145b-177b, istinsah: 1284/1867; Mar‘aşî Ktp., nr. 9104/1, vr. 1b-
31a, istinsah: 888/1483; Hankah-ı Şâh Nimetullah Ktp., nr.?, istinsah: 823/1420; Meclis-i Şûrâ-yı 
İslâmî Ktp., nr. 649, 47 vr., istinsah: 1276/1859-1860, nr. 1332/1, vr. 1b-29a, istinsah: 1135/1722, nr. 
10029/1, s. 1-19, istinsah: 1043/1634, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî/2 Ktp., nr. 531/24, vr. 278b-305b; 
Dânişgâh-i Hukuk u Ulûm-i Siyâsî-İktisâdî-i Tahran Ktp., nr. 58, 82 vr., nr. 57/1, vr. 1b-32b, istinsah: 
1017/1608; Kum, ?, 46 vr., istinsah: 1114/1703; Kitâbhâne-i Âsâr-ı Millî-yi Kâşân, nr. 138, 46 vr., 
istinsah: 1115/1703. Pakistan kütüphaneleri: Rıda Rampur Ktp., nr. 752, vr. 1b-147b, istinsah: 
845/1441-1442, nr. 764, vr. 1b-407b, istinsah: 919/1513-1514, nr. 829, vr. 52b-73b, istinsah: 
1151/1738-1739; Dergâh-ı Pir Muhammed Şah Ktp., nr. 31, 38 vr.; Karaçi Müze-i Millî Ktp., ?, 39 
vr.; Leknev Nedvetü’l-‘Ulemâ Ktp., nr. 147, 90 vr.. Hindistan: (Tamil Nadu) el-Bâkıyâtü’s-Sâlihât 
Medresesi Ktp., nr. 8848/1, vr. 1b-55a. Diğer ülkeler: Leningrad Ün. Ktp., nr. 1228, 1b-24a, istinsah: 
679/1280-1281; Fransa Millî Ktp., nr. S.P. 113/6 (eski nr. Blochet 149), vr. 20b-49a, istinsah: 

                                                 
465 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 59, 102-111. Eserin ülkemizdeki nüshaları: Süleymaniye/Ayasofya Ktp., 

nr. 1711, 103b-141b, istinsah: 868/1464; nr. 1692, 65 vr.; nr. 1691, vr. 14b-53a; nr. 4819, vr. 139b-171b, istinsah: 
730/1329; Reşid Efendi Ktp., nr. 333, vr. 79b-141a, istinsah: 916/1510; Carullah Ktp., nr. 2055, vr. 165b-191a, istinsah: 
973/1565; Esad Efendi Ktp., nr. 3781, vr. 79b-115a, istinsah: 861/1457; Halet Efendi Eki Ktp., nr. 92, vr. 48b-81b, 
istinsah: 660/1262; Lala İsmail Ktp., nr. 117, vr. 1b-60a; nr. 118, vr. 1b-28a, istinsah: 1005/1596; Şehid Ali Paşa Ktp., 
nr. 1324, vr. 1b-34a, istinsah:  955/1548; nr. 1373, vr. 1-53; nr. 1394. vr. 120-144, istinsah: 830/1426-27; nr. 2771, vr. 
154b-178a, istinsah: 1023/1614; Beyazıt/Veliyyüddin Efendi Ktp., nr. 1795, vr. 212b-236b, istinsah: 1123/1711; Nuru-
osmaniye Ktp., nr. 2286, 100 vr., istinsah: 689/1290; Millî Kütüphane, nr. 2495, vr. lb-28a, istinsah: 1062/1652; İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 88, vr. 2b-82a (varakların b yüzlerinde eserin 
Farsça metni, a yüzlerinde Ahmed Remzi Akyürek’in Tekmiletü’t-Tarîka Ta‘rifetü’l-Hakîka adlı Türkçe çevirisi yer 
alır); Osman Ergin, nr. 327, vr. 1b-54a (Akyürek’in çevirisi ile birlikte ve bir önceki nüshada olduğu gibi); Akyürek’in 
çeviri nüshası Mevlâna Müzesi Ktp., nr. 5909, 85 vr.; Mikâil Bayram (şahsi kütüphanesi), vr. 1b-39b.  

466 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 109; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 83 (Dipnot). 
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753/1352; California Ün. Los Angeles Ktp., nr. C-73/36, vr.  226-265, istinsah: 973/1565-1566; Ka-
hire Ün. Ktp./Yazmalar, nr. 801, vr. ?; Berlin Ktp., nr. Ms. or. oct. 2377/5, vr. 61b-81b. 

Bu eserin yazma nüshalarının istinsah tarihleri bağlamında Bayram’ın bir diğer tespitine göre 
“689/1290 istinsah tarihli Nuruosmaniye (nr. 2286) ve 730/1329 tarihli Ayasofya nüshasında (nr. 
4819), eserin yazarını belirten bir kayıt bulunmadığı halde ilk defa 830/1427 tarihli Şehid Ali Paşa 
nüshasında (nr. 1394) ve daha sonra istinsah edilen nüshaların çoğunda eserin Konevî’ye nisbet 
edilmiş olduğu görülüyor.”467 Göremediğimiz 679 h. tarihli Leningrad nüshasında (nr. 1228, 1b-24a) 
yazar isminin nüshada kayıtlı olup olmadığını tespit edemedik. Yazma nüshaları araştırmakla yetin-
meyip, eserin adını zikrederek yazarının Konevî olduğunu belirten veya eser adını zikretmeden alıntı 
yapıp yaptığı alıntıyı Konevî’ye ait gösteren diğer kaynaklara baktık ve bazı tespitlere ulaştık. Örne-
ğin, Sa‘düddîn el-Hammûî’nin müridi, Konevî’nin çağdaşı Azîzüddîn en-Nesefî (ö. 686/1287) 673-
680/1274-1281 arası bir tarihte yazdığı Maksad-ı Aksâ’nın ikinci bâbında “Şeyh Sadreddîn-i Rûmî 
buyuruyor” diyerek Tebsıratü’l-Mübtedî’den -eser adını anmadan- alıntı yapar. Eserin üçüncü bâbı 
Tebsıratü’l-Mübtedî’nin birinci misbâhının üçüncü lâmi‘inden özettir.468 Nesefî, özetin sonunu “Ta-
savvuf ehlinin Allah Teâlâ’nın zât, sıfat ve fiilleri hakındaki sözü budur” diyerek sonlandırır. 

   

    
Tebsıratü’l-Mübtedî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 531/24, vr. 285a-285b (Sağda) 

Maksad-ı Aksâ, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1300, s. 30-31. 

                                                 
467 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 92; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 85. 
468 Krş. Nesefî, Azîzüddîn, Maksad-ı Aksâ, Gencîne-i ‘İrfân içerisinde, İntişârât-ı Gencîne, Tahran 1352 hş./1974, s. 238-

240; Konevî, Tebsıratü’l-Mübtedî, s. 87-94. 
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Herevî’nin belirttiği üzere, Muhtesib mahlaslı Şemsüddîn İbrahim el-Eberkûhî 711-714/1311-
1315 arasında yazdığı Mecma‘u’l-Bahrayn eserinde “şeyhu’l-İslâm” diye nitelediği Sadruddîn-i 
Rûmî’ye ait Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî’den söz eder.469 Resmi bir unvan olmaksızın  
“şeyhu’l-İslâm” ifadesi Konevî için de kullanılmıştır.470  

  
Aksarâyî, Müsâmeretü’-Ahbâr, Sül./Yeni Cami Ktp., nr. 827, s. 142 (Sağda). 

Eflâkî, Menâkıbü’l-ʻÂrifîn, Meclis-i Millî Ktp., nr. 24994, vr. 107a. 

  
Niğdeli, Kadı Ahmed, el-Veledü’ş-Şefîk ve’l-Hâfidü’l-Halîk, Sül./Fatih Ktp., nr. 4518, vr. 119a (Sağda). 

Eberkûhî, Mecma‘u’l-Bahrayn, Fransa Millî Ktp., nr. Persan 122, s. 466. 
 

Eberkûhî Tebsıratü’l-Mübtedî’den birinci misbâhın ikinci lâmi‘ini -metindeki bazı şiirleri atlaya-
rak, birkaç yerde de şiir ekleyerek- kısmen özetleyerek alıntılar.471 

       

      
                           Mecma‘u’l-Bahrayn, Fransa Millî Ktp.,         Tebsıratü’l-Mübtedî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., 
                                     nr. Persan 122, s. 466, 469.                                      nr. 531/24, ve 284b, 286a. 

Ekberiyye yolundan da icazesi olan ve icaze veren; zikir telkini, tarikat tevbesi, hırka giydirme, 
kitap okuma, okutma ve rivayet icazesi veren Şeyh Muhammed b. Şîrîn el-Mağribî (ö. 810/1408) 

                                                 
469 Herevî, Necîb Mâyil, “Kitâb-şinâsiy-i Dû Risâle: Mi‘râciyye-i Bû-Alî u Tabsırâ-i Kûnevî”, Kîhân-i Ferhengî, Behmen 

1364 hş./Ocak 1986, Sayı: 23, s. 20-21; el-Eberkûhî, Şemsüddîn İbrahim, Mecma‘u’l-Bahrayn, İntişârât-ı Mevlâ, Tah-
ran 1364 hş./1986, s. 327. 

470 Eflâkî, Menâkıbü’l-ʻÂrifîn, c.1, s. 96, 333; Aksarâyî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 90, 91, 119. 
471 Krş. Eberkûhî, Mecma‘u’l-Bahrayn, s. 327-329; Konevî, “Tebsıratü’l-Mübtedî”, s. 84-87. 
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Kemâlüddîn İsmail’e verdiği icazesinde Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî ile Metâli‘u’l-
Îmân adlı eserleri Konevî’ye ait olarak kaydetmektedir. 

 
Ragıp Paşa Ktp., nr. 687, vr. 384b-385a. 

Molla Câmî (ö.898/1492) 863/1459 yılında telif ettiği Nakdu’n-Nusûs fî Şerhi Nakşi’l-Fusûs adlı 
eserinde Şeyh Sadruddîn’e ait göstererek Tebsıratü’l-Mübtedî’den nakilde bulunur. 

  
Molla Câmî, Nûruddîn Abdurrahman, Nakdu’n-Nusûs fî Şerhi Nakşi’l-Fusûs, 
Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 3834/1, s. 240 (Solda) ve , s. 38 (hâmişten). 

 

Muhammed Nurbahş (ö. 869/1465) tarafından yazılan Silsiletü’z-Zeheb (Ahbâru’l-Evliyâ, Silsi-
letü’l-Evliyâ ve başka adlarla anılan) eserde Konevî’ye’e ait Tebsıra(tü’l-Mübtedî) zikredilir. 
861/1457 istinsah tarihli Tebsıratü’l-Mübtedî nüshasındın unvan sayfasında Konevî ve bu eserinden 
sitayişle bahseden bir not vardır. 

 
Muhammed Nurbahş, Cedvel-i Meşâyih-i Sûfiyye, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 9055, vr. 4a (Sağda). 

Konevî, Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî, Esad Efendi, nr. 3781, vr. 79a. 

Kadı Mîr Hüseyin el-Meybudî (ö. 909/1504) 890/1485 yılında tamamladığı Şerhu Dîvân-i Hazret-
i Alî’de Konevî’ye ait Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî’ye göndermede bulunur. 
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Şerhu Dîvân-i Hazret-i Alî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 14100, vr. 83a. 

Nurbahş’ın eserinden de yararlandığı anlaşılan fakat farklı ve daha hacimli, 1138/1725 istinsah 
tarihli anonim bir müşeccer eserde yine Tebsıratü’l-Mübtedî Konevî’ye ait olarak “et-Tebsıra fi’l-
Hakâik bi’l-Fârisî” diye kaydedilir. 

 
Selâsil, Leipzig Üniversitesi/Rifâ‘î Yazmalar Koleksiyonu, nr. 224, vr. 38a. 

Nasûh Çelebi el-Belgrâdî’nin (ö. 981/1573) 975/1567 tarihinden önce telif ettiği tasavvuf ağırlıklı 
Terşîhât eserinde tercüme ederek faydalandığı ve bir liste halinde sunulan elli dört eser ismi arasında 
Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî adlı bir eser zikredilir. İbnü’l-‘Arabî’nin el-Fütûhâtü’l-
Mekkiyye, Füsûsu’l-Hikem, Risâletü’l-Envâr, ‘Ukletü’l-Müstevfiz, Konevî’nin en-Nusûs, el-Fükûk, 
Şerhu’l-Ehâdîsi’n-Nebeviyye, İ‘câzü’l-Beyân adlı eserlerinden ve diğer mutasavvıfların eserlerinden 
yararlanan Nasûh Çelebi hiç şüphemiz yok ki, Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî adlı eseri 
Konevî’ye ait olarak görmüş ve tercüme yoluyla ondan alıntılar yapmıştır. 

  
Nasûh Çelebi, Terşîhât, Manisa İl Halk Ktp./Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu, nr. 1491/1, vr. 1a (Sağda). 

Nasûh Çelebi, Terşîhât, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz A 2548, vr. 126a. 

Kastamonulu Latîfî (ö. 990/1582) 953/1546 tarihinde tamamladığı Tezkiretü’ş-Şu‘arâ ve Tezkire-
i Latîfî diye anılan eserinde Konevî hakkında bilgi verirken Kutbüddîn eş-Şîrâzî’nin (ö. 710/1311) 
hadis ilminde onun öğrencisi olduğunu ve Konevî’nin Tezkiratü’l-Müntehî adlı eserini kendi hattıyla 
yazıp ona (Şîrâzî’ye) talim ettiğini belirtir. İlaveten bu eserden bir rubâi nakleder ve o rubâi Tebsı-
ratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî adlı eserde mevcuttur. 

         
            Konevî, Tebsıratü’l-Mübtedî,                  Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, MÜ Fen Edebiyat  

              Nuruosmaniye Ktp., nr. 2286, vr. 29b.          Fakültesi Ktp. Yazmaları, nr. 29, vr. 11b-12a. 

Bir mecmuada Konevî’nin et-Teveccühü’l-Etemm adlı eserinin istinsahını 1022/1613’te tamamla-
yan kâtip Ebu’l-Kasım Ali ketebe kaydının hemen altında Konevî’nin Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezki-
ratü’l-Müntehî adlı eserinden bir alıntı yapar. Yaptığı alıntı Konevî’nin adı geçen eserinde mevcuttur. 
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Perâkende ez Tebsıratü’l-Mübtedî, Millî Melik Ktp., nr. 829/5, vr. 29b (Sağda). 

      Konevî, Tebsıratü’l-Mübtedî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2286, vr. 31a, 31b. 

1029-1038/1620-1628 tarihleri arasında öldüğü tahmin edilen Münîrî el-Belgrâdî diye meşhur İb-
rahim b. İskender Risâle fi’l-Firaki’l-İslâmiyye eserinde “Sadruddîn’in (ks) et-Tebsıra’sında…” di-
yerek Tebsıratü’l-Mübtedî’den kısa bir cümle nakleder. 

     
                           Konevî, Tebsıratü’l-Mübtedî,             el-Belgrâdî, Münîrî, Risâle fi’l-Firaki’l-İslâmiyye, 
                     Nuruosmaniye Ktp., nr. 2286, vr. 56a.              Konya İl Halk Ktp., nr. 198/9, vr. 116b. 

Ali el-Kârî el-Herevî (ö. 1014/1605) Hızır hakkındaki risâlesinde Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezki-
ratü’l-Müntehî adlı eseri Sadruddîn (b.) İshak el-Konevî’ye ait olarak anar. 

 
el-Herevî, Nûruddîn Ali b. Muhammed, Keşfü’l-Hazir ‘an Emri’l-Hadır, Reşid Efendi, nr. 985, vr. 40a. 

Bursalı Karakaşzâde Ömer b. Muhammed (ö. 1047/1637) 1038/1629’da tamamladığı Mir’âtü’l-
‘Uşşâk ve Nûru’l-Ahdâk’da, Riyâdîzâde Abdüllatîf b. Muhammed (ö. 1078/1667) 1054/1644’te ta-
mamladığı Esmâü’l-Kütüb el-Mütemmim li-Keşfi’z-Zunûn’da bu eseri Konevî’ye ait gösterirler.  

     
Karakaşzâde, Mir’âtü’l-‘Uşşâk, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 2299, vr. 183b (Sağda). 

Riyâdîzâde, Esmâü’l-Kütüb el-Mütemmim li Keşfi’z-Zunûn, Mektebetü’l-Hâncî, Kahire 1395/1975, s. 90. 

Vâlih mahlaslı Alikulî b. Muhammed Ali Han Dâğistânî (ö. 1170/1756) Riyâdu’ş-Şu‘arâ’sında bu 
eserin adını Konevî’ye ait olarak zikreder: 

   
Vâlih Dâğistânî, Riyâdu’ş-Şu‘râ’, Berlin Ktp., nr.  Sprenger 332, vr. 277a. 

Ali İbrahim Han Halil Binârsî’nin (ö. 1208/1793) Suhuf-i İbrâhîm adlı tezkiresinde de bu eser 
Konevî’ye ait olarak zikredilir. 

  
Binârsî, Ali İbrahim Han Halil, Suhuf-i İbrâhîm, Berlin Ktp., nr. Ms. or. fol. 711, vr. 206b. 
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Hidâyet Rıdâkulî Han b. Muhammed Hâdî’nin (ö. 1288/1871) Riyâdu’l-‘Ârifîn diye meşhur Tez-
kiratü’l-Muhakkıkîn adlı eserinde Konevî’ye ait eserler arasında bu eser de zikredilir: 

 
Rıdâkulî, Hidâyet Han, Riyâdu’l-‘Ârifîn (Tezkiratü’l-Muhakkıkîn), 

Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 15059, vr. 68a. 

Aynı müellif Usûlü’l-Fusûl fî Husûli’l-Vusûl adlı hacimli eserinde Konevî’ye ait göstererek Teb-
sıratü’l-Mübtedî’den sayfalarca yekun tutan üçüncü misbâhın tamamını alıntılar. 

 
Rıdâkulî, Hidâyet Han, Usûlü’l-Fusûl fî Husûli’l-Vusûl, 

Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 2103, vr. 28a (alıntı 33a’ya kadardır).  
 

Müellifi meçhul Kenzü’l-Me‘ârif adlı tek nüshası bilinen eserde faydalanılan 400 kaynak adı anı-
lırken Tebsıratü’l-Mübtedî ilki doğru ikincisi yanlış şekilde de olsa iki kez Konevî’ye ait olarak anılır. 

  
Kenzü’l-Me‘ârif, Meclis-i Millî Ktp., nr. 31222, vr. 3b. 

Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî, Sadreddin Konevî’ye ait olarak iki kez yayınlanmış-
tır (Seyyid Mehdî Bahru’l-‘Ulûm’un Dû Risâle der Seyr u Sülûk ekinde, Nahdat-i Zenân-i Müsülmân, 
Tahran 1360 hş./1982; “Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî”, Maârif, yıl 2, S.1, Tahran 
1364 hş./1986, tashih: Necefkulî Habîbî, s. 69-73 (takdim) 73-118 (tahkikli metin) 119-128 (dipnot-
lar)). Eser Konevî’ye ait gösterilerek Ahmed Remzî Akyürek (ö. 1944) tarafından dilimize aktarılmış, 
daha sonra Demirli tarafından yayınlanmıştır (Marifet Yolcusuna Kılavuz;Tabsıratü’l-Mübtedî ve 
Tezkiretü’l-Müntehî, çev. yazı: Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul 2002, 160 s.).  

Tebsıratü’l-Mübtedî’de İbnü’l-‘Arabî’nin şiiri 
İbnü’l-‘Arabî’ye ait bir şiirinin bu eserin üçüncü misbâhının ikinci lâmi‘inde “… Büyüklerden biri 

bu manayı/konuyu nazım/şiir yoluyla şöyle demiştir/dile getirmiştir: …” ifadesinden sonra zikredil-
mesi, yazarının Konevî olduğu fikrini desteklemektedir. Bayram’ın asıl aldığı nüshalarda yoksa da 
Metâli‘u’l-Îmân’ın İran nüshalarında ve Yaltkaya’nın kopyaladığı nüshada aynı şiir mevcuttur. 

 
Konevî, “Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî”, s. 83. 

   
Konevî, Tebsıratü’l-Mübtedî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2286, vr. 78b-79a (İstinsah: 689/1290). 
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Konevî, Tebsıratü’l-Mübtedî, Sül./Esad Ktp., nr. 3781/2, vr. 106b-107a. 

 
Konevî, Tebsıratü’l-Mübtedî, Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi Ktp., nr. 7608/3, vr. 104b 

(M. Şerefettin Yaltkaya’nın 1349/1930’da istinsah ettiği nüsha). 

  
Ahmed Remzi Akyürek’in Tekmiletü’t-Tarîka Ta‘rifetü’l-Hakîka adlı Türkçe çevirisi 
ile beraber, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 327, vr. 41b-42a (Sağda). 

Bayram tarafından Tasavvufî Düşüncenin Esasları adıyla yapılan çevirisinden, s. 191. 

  
Konevî, Metâli‘u’l-Îmân, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 9409, vr. 105b (Sağda). 

Konevî, Metâli‘u’l-Îmân, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1523, vr. 12b. 

   
Konevî, Metâli‘u’l-Îmân, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 3456, vr. 25b (Sağda); Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Ktp., 

nr. Mustafa Con A 787, s. 65-66 (Yaltkaya’nın istinsah ettiği nüsha). 
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Gıyâsüddîn Muhammed b. Sıddîk el-Gücecânî/el-Gücecî’nin öğrencisi (ö. 677/1279) Bedruddîn  
Hasan b. Hamza b. Muhammed el-Fârisî eş-Şîrâzî 691/1292’de telif ettiği Tuhfetü’r-Ravh ve’l-Üns fî 
Ma‘rifeti’r-Rûh ve’n-Nefs adlı eserinde bu şiiri İbnü’l-‘Arabî’nin  nazmettiğini belirterek aktarır.472 
Keza Haydar el-Âmulî (ö. 786/1385) Nassu’n-Nusûs fî Şerhi’l-Fusûs’unda bu şiire yer verir. 

 
Şîrâzî, Tuhfetü’r-Ravh ve’l-Üns, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1372, vr. 142b (Sağda). 

 
Âmulî, Nassu’n-Nusûs, Sül./Carullah Ktp., nr. 1033, vr. 91a. 

el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’sinde, Dîvân’ında bulamasak da, bu şiir İbnü’l-‘Arabî’ye aidiyeti kesin 
olan bir başka eserinde; el-‘Abâdile’de -İbnü’l-‘Arabî’ye, Sadruddîn el-Konevî’ye okunarak muka-
belesi yapılmış olan nüshaları da dahil bütün yazma ve matbu nüshalarında- karşımıza çıkıyor.  

 

 

 
İbnü’l-‘Arabî, Kitâbü’l-‘Abâdile, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 2826, vr. 51a (şiir) 

ve vr. 15b (Eseri Kahire’de 721/1321’de istinsah eden Muhammed b. Abdülhak et-Tûzerî asıl aldığı nüshada 
İbnü’l-‘Arabî’nin tasdikini çeren semâ kaydını sağ hamişten başlayıpüst hâmişte devam eder şekilde 

yazmış, 626/1229 tarihli semâ kaydında eseri dinleyenlerden biri Sadruddîn el-Konevî). 

   
İbnü’l-‘Arabî, Kitâbü’l-‘Abâdile, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4817, vr. 49b-50a (şiir) 

ve vr. 61b (Konevî’nin müridi Muhammed b. Muhammed eş-Şirvânî’nin 649/1251 tarihinde 
istinsah ettiği eserin sonunda -sağ üst köşede- bu nüshanın Konevî’ye okunduğuna dair not). 

                                                 
472 Adı geçen eseri Risâletân fi’l-Hikmeti’l-Müte‘âliye ve’l-Fikri’r-Rûhî başlığı altında ilk sırada yayınlayan (Paris 
1306/1986) Sâlih ‘Udayma bu şiir (s. 56) için düştüğü dipnotta ( s. 114) şiirin bir kelimesinin el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’de 
farklı olduğun belirtiyor, cilt ve sayfa numarası vermiyor. Fütûhât’ın şiirleri arasında bu şiiri göremedik.  
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Üç Eserin Ortak Özellikleri Hakkında 
Bayram şu ana kadar üzerinde durulan üç eserin metinlerinde bazı ortak noktalar tespit ederek bu 

üç eserin “aynı yazara ait olabileceği” şeklinde değil, hiç şüphe içermez şekilde “kesinlikle aynı ya-
zara ait olduğu” iddiasındadır. Ona göre “Üç eserin de Şeyh Nasîrü’d-Dîn’e ait olduğunu izah ve 
isbat edecek mahiyette”473 olan ortak yönler şunlardır: 

1- “Bu üç eser dil, üslup, tertip ve konu bakımından birbirlerine o kadar benziyorlar ki, bir oku-
yuşta bu benzerliği fark etmemek imkânsızdır. Özellikle dil ve üslupları bu üç eserin bir kalemden 
çıktığını şüpheye mahal kalmayacak şekilde ve gayet açık olarak göstermektedir.”474 “Üslup, ifade, 
konu ve konuların açıklanış tarzı gibi birçok bakımlardan birbirine benzedikleri ve bu üç eserin aynı 
yazara ait oldukları kanaatine vardık.475 

Biz üç eserden ikisinin (Tebsıratü’l-Mübtedî ve Metâli‘u’l-Îmân) aynı yazara ait olduğu kanaatine 
ulaştık. En nihayetinde, bizimki de sadece bir kanaattir. Bayram’ın da üç eserin ortak yönlerini sıra-
larken öncelikle bu iki eser arasındaki benzerliğe dikkat çektiği görülmektedir: 

“Matâli’ül-îmân ile Tabsira kitapları karşılaştırılacak olursa yazımızın başından beri söylenenler 
bilinmese dahi bu iki eserin bir şahsın kaleminden çıktığına rahatça hükmedilebilir. Çünkü her iki 
eser arasında gerek mevzu ve tertip bakımından, gerek dil, üslûp ve kullanılan tabirler bakımından 
olsun, tam bir benzerlik vardır.”476 

Üç eserin aynı yazara ait olduğuna yönelik bu iddia bu denli kesinlik içeriyor ise, şüpheye mahal 
kalmayacak şekilde netlik arz ediyorsa üç eserin dil, üslup, tertip ve konu bakımından ortaklıkları 
veya benzerlikleri çok rahatlıkla örneklendirilip ortaya koyulması beklenir. İki eser açısından bu daha 
mümkün görünmekle beraber, üçü açısından düşünüldüğünde en nihayetinde  “inceleyen kişiye göre” 
oluşmuş bir kanaat halinde kalır.477 Dil, üslup, tertip ve konu açısından daha ilk okuyuşta bu benzer-
likleri fark etmemek imkânsız olduğuna göre aynı bakımlardan aralarındaki farklılıkları da fark et-
memek imkânsız olmalıdır. Bu yüzden öncelikle bu dört açıdan ne kastedildiğinin belirtilmesi gere-
kir. Bunu izah etmenin en güzel yollarından biri de metinlerden karşılaştırmalı örneklerin sunulma-
sıdır. Benzerliklerin, ortaklıkların hatta aynîliklerin tespiti yanında farklılıkların da tespit edilmesi ve 
bu farklılıkların derecelendirilmesi gerekir. Üç metnin benzerliklerine halel getirmeyen fazlalık, ek-
siklik gibi etkisiz farklılıklar mı, tezat teşkil eden, çelişen farklılıklar mı söz konusudur, bilinmesi 
gerekir. Ayrıca, yazarın başka eserleri varsa ve bu üç eserde sergilenenlerle ilişkilendirilebilecek ma-
hiyette ise sağlıklı bir kanaate ulaşmak için bunlardan da istifade edilmelidir.  

Bununla beraber herhangi iki eseri veya burada söz konusu olan üç eseri karşılaştırdığımızda aynı 
yazarın kaleminden çıkmıştır kanaatine ulaşmış olsak dahi bu kanaatimizi kesin ve şüphesiz bir sonuç 
olarak sunma noktasında ihtiyatlı davranmamız, ileride bu kanaatimizi gözden geçirmemizi veya de-
ğiştirmemizi gerektirebilecek yeni bilgi ve bulgularla karşılaşma ihtimalini de unutmamamız gerekir. 
Çünkü geçmişten günümüze miras kalan öyle eser metinleri vardır ki, tarihte olduğu gibi günümüzde 
de hala bu metinlerin gerçekte hangi yazara ait olduğu tartışılmaktadır. Birçoğu geçmişte de farklı 
farklı yazarlara ait gösterilmiş veya yazarı belirtilmemiş olan bu eserler günümüzde de araştırmacılar 
tarafından dil, üslup, fikirler, atıflar, terimler ve daha birçok açıdan hareketle farklı yazarlara nispet 
edilmekte yahut anonim, uydurma, derleme vs. ilan edilmektedir. Bir diğer ifadeyle, farklı farklı ya-
zarlara araştırmacıların nispet ettikleri tek metin söz konusu olabiliyorsa, o tek metnin yazarlığına 

                                                 
473 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 96. 
474 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 95; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 86. 
475 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 61; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, 

s. 62. 
476 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 85. 
477 Bu kanaat ileride değişebilir ve nitekim Metâli‘u’l-Îmân ve Tebsıratü’l-Mübtedî arasındaki dil ve düşünce birliğine ve 

de bu iki eserin Sadruddîn el-Konevî’ye aitliğine kesin gözle bakan Chittick’in 25 sene sonra bu kanaatinden vezgeçti-
ğini daha önce belirtmiştik. 
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aday gösterebileceğimiz birden fazla, farklı farklı yazarlar var demektir. O farklı yazarların eserle-
riyle, görüşleriyle, üsluplaryla vs. karşılaştırdığınızda her birine de ait gösterebileceğimiz, yani kime 
ait olduğuna kesin karar veremeyeceğimiz bir eserle karşılaşmamız imkânsız değildir. 

Aralarında benzerlikler, ortaklılar olan farklı eserlerin metinleriyle karşı karşıya kalındığında, söz 
konusu üç eserde olduğu gibi, yazarın aynı kişi olup olmadığına karar vermedeki zorluk kendisini 
daha çok hissettirecektir. Çünkü benzerlik gösteren bu üç eserin her biri için birden fazla yazar ada-
yınız çıkabilir. Başka tarihi karinelerle, şahitlerle desteklenmediği sürece sadece bazı ortaklıklar, ben-
zerlikler içermesine dayanarak bu üç eser de veya bu iki eser de aynı yazara aittir iddiasında bulunmak 
tek başına bir ispat metodu görülmemelidir. 

2- “Her üç eserde düşünce yapısı aynı olduğu gibi, eserlerde birçok müşterek konular bulunmakta 
ve bu konuların izah edilişinde aynı cümle ve ifadeler ve hatta şiirler kullanılmıştır.”478 

Bu hususun da karşılaştırılmalı örnekleriyle ortaya koyulması beklenir. Şu var ki, aynı düşünce 
yapısının hâkim olduğu, aynı konuların işlendiği, konular işlenirken benzer ifadelerin kullanıldığı, 
neredeyse aynı konu başlıklarının, aynı tertibin uygulandığı, aynı veya benzer ayetlerle, hadislerle, 
şiirlerle desteklendiği (a) aynı yazarın birden fazla yani farklı isimlerdeki eserleri olabileceği gibi (b) 
farklı yazarlara ait benzer eserler de olabileceğini gösteren çok sayıda örnek vardır.  

3- “Her üç eserde de pek çok beyt ve rubailerle istişhadda bulunulmuştur. Bu şiirlerden çok azının 
yazarlarını tespit edemedik. Her üç eserde de istişhad için kullanılan şiirlerin büyük çoğunluğunun 
Hakîm Sanâî ve Evhadü’d-Dîn Kirmânî’ye ait olduğunu tespit ettik.”479 “Bu üç eserde de Evhadü’d-
Dîn’in pek çok rubaisi şahit olarak kullanılmaktadır.”480 “Ahi Evren, bütün eserlerinde onun pek 
çok rubâisini şâhid olarak kullanmaktadır.”481 

Üç eserde geçen şiirlerin büyük çoğunluğunun Hakîm Senâî’ye ait olduğu doğrudur (Âğâz u 
Encâm da eklendiğinde dört eserde mükerrer olanlar da dahil toplam 102 şiir anonim veya sahibi 
belirlenememiştir. Sahibi belirlenen şiirler asıl alındığında Menâhic-i Seyfiyye’deki toplam 29 şiirin 
16 tanesi Metâli‘u’l-Îmân’daki 33 şiirin 17 tanesi, Tebsıratü’l-Mübtedî’deki 63 şiirin 35 tanesi 
Senâî’ye aittir). Fakat bu ifadenin hemen ardından “ve Kirmânî’ye aittir” denilmesi ve özellikle “Ev-
hadü’d-Dîn’in pek çok rubaisi” diye vurgulanması yanıltıcıdır. Bu bağlamda Bayram’ın aşağıdaki 
ifadesinin ne derece doğru olduğunun da irdelenmesi gerekir: “Ahi Evren’in muhtelif eserlerinde Ev-
hadu’d-din’den şahit olarak kullandığı şiirlerin miktarı yüzleri aşmaktadır.”482 “Ahi Evren Şeyh 
Nasîrü’d-din Mahmud, “Tabsiratü’l-mübtedi ve tezkiretü’l-müntehi”, Metaliü’l-İmân”, “Menahic-i 
Seyfi” ve “Ağaz u encam” adlı eserlerinde Evhadü’d-din’in yüzlerle ifade edilecek kadar şiir ve 
sözlerini şâhid olarak kullanmıştır.”483 

Âgâz u Encâm’da geçen 17 şiir de eklenip, dört eserde yer alan Farsça, Arapça şiir ve rubainin 
sahiplerine göre dağılımı kontrol edildiğinde Kirmânî’nin dört eserde “pek çok rubaisi” değil “çok 
rubaisi”nin bile olmadığı görülecektir. Bu dört eseri matbu ve yazma nüshalarından kontrol edip, her 
eserde geçen şiirleri, şiirlerin sahiplerini, hangi iki veya daha fazla eserde ortak kullanıldığını, şiirlerin 
eserlere ve sahiplerine göre dağılımını belirlemeye çalıştık. Bayram’ın söylediğinden çok farklı bir 
tablo çıktı (Tabloda iki veya üç eserde ortak geçen şiirler ayrıca belirtilmemiştir.).484 

                                                 
478 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 95; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 86. 
479 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 95; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 86-87; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-

Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 62. 
480 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 61. 
481 Bayram, Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, s. 82. 
482 Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 37. 
483 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 107; Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve 

Evhadiyye Hareketi, s. 115. 
484 Tablonun hazırlanışında asıl alınan dört eser: el-Menâhicü’s-Seyfiyye, Süleymaniye/Halet Efendi Eki, nr. 92/1; 

Metâli‘u’l-Îmân, Meclis-i Şûrây-i İslâmi Ktp., nr. 3456/3; Tebsıratü’l-Mübtedî, Maârif, Yıl 2, S. 1, Tahran 1364 
hş./1986; Âgâz u Encâm, Sül./Fatih, nr. 5426. 
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Şair adı 
Menâhic-i 
Seyfiyye (31 
şiir) 

Metâli‘u’l-Îmân 
(65 şiir) Tebsıratü’l-Mübtedî (125 şiir) 

Âgâz 
(17 
şiir) 

Hakîm Senâî 

4b 5a 10a 
10b 20a 20b 
20b 22b 23a 
23b 26b 32b 
33a 33a 33a  
33a 

16b 14b 15b  17b 
18b 18b 19a 20a 
20a 23b 23b 24b 
24b 25a 26a 27b 
30a 

75 75 76 76 78 81 81 83 88 93 95 
97 97 99 102 102 103 103 106 
106 106 107 110 110 110 111 113 
113 113 114 114 114 116 117 118 

124a 
124b 
125a 
126a 
126b 
127b 

Evhadüddîn 7a 8a 16b 30a 75, 76, 82, 84, 96, 98  
A. Gazâlî  25a 99 127b 
Zahîrî  23a 26b  124a 
Hâkânî  15b 26b 75  
Hallâc   78 81  
Şiblî   78   
Konevî   79  
Irâkî 33a  80 116  
Aynü’l-kudat 33a 29a 81 99  
Ebû Nuvâs 32a  84  
Ferezdak    84  
Ebû Sa‘îd  6a  86 88 91 92  
Attâr  16a 17b 17b 25b 87 90 95  

Seyf Fergânî   90  

Firdevsî 3a 21b 90  
Bâherzî   91  
Mevlânâ 23b 33a  16b 88  
İbn Sînâ  16a 105  
İbnü’l-‘Arabî   109  
Bahâ Hârezmî 26b 27b 115  
H. Gaznevî 8b    
Gazzî 33a    
Şehristânî  15b   
Sühreverdî M.   100  

Anonim 10b 20b 33a 

16a 17a 17a 17a 
17b 18a 19b 20b 
21b 22a 22a 22a 
23a 23b 24b 24b 
25a 25b 26a 26b 
27b 27b 28a 28a 
28b 29a 29a 29b 
29b 30a 30a 30a 

77 79 80 80 80 81 81 82 83 83 83 
84 84 85 87 90 91 91 92 92 92 93 
93 96 96 97 97 97 97 98 98 99 99 
99 99 99 99 100 102 103 104 105 
105 106 106 107 108 112 112 115 
115 115 116 116 117 117 118 118 

125b 
126a 
126a 
128a 
128a 
128a 
128a 
128b 
130a  

 
Kirmânî’nin Âgâz u Encâm’da şiiri olmadığı görülüyor (Metninin ilk yarıdan fazlası Konevî’nin 

Tebsıratü’l-Mübtedî adlı eserinden, geriye kalanı da Ahmed el-Gazâlî’nin Risâle-i ‘Ayniyye adlı ese-
rinden derleme bir eser olup ileride ayrı bir başlıkta ele alınacaktır).  

Diğer üç eserde -aynı zamanda başkalarına nisbet edileni de dâhil edilmek üzere- Kirmânî’ye ait 
toplam on rubai şunlardır: 
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el-Menâhicü’s-Seyfiyye, vr.7a 
     هستى كه ز حكم او برون آيد نيست      جز حق حكمى كه حكم را شايد نيست  

بايد نيستو ان چيز كه آنچنان نمى        بايد        هر چيز كه هست آنچنان مى  

el-Menâhicü’s-Seyfiyye, vr.8a  جان كنشى به نيك عهدى نرسىبى     نيش مگس به نوش شهدى نرسى  بى   
لكن بنهاده جز به جهدى نرسى             ننهاده بجهد هيچ كسى را ندهند    

Metâli‘u’l-Îmân, vr. 30a   ليكن نهاده جز بجهدى نرسند              ننهاده بجهد هيچ كس را ندهند  

Metâli‘u’l-Îmân, vr. 16b مقصود زسركن فكانى مائيم               شمس و قمر و بدر معاني مائيم  
ميمائ یهم خضر و هم آب زندگان            ميچون از ظلمات آب و گل بگذشت  

Tebsıratü’l-Mübtedî, s. 75  در كسوت پوست صورت دوست ببين      دل مغز حقيقت است و تن پوست ببين   
يا سايهء نور اوست يا اوست ببين       هر چيز كه آن نشان هستى دارد         

Tebsıratü’l-Mübtedî, s. 76   محمود خدا شو،چه شوى احمد خلق       در حكمت حق شو چه كنى ابجد خلق   
تا شاهد خالق شوى و مشهد خلق        يك دم دل غايب ز تو،حاضر گردان      

Tebsıratü’l-Mübtedî, s. 82  صورت ديدم و ليك جان معنى ديد      چشم سر من چون كه در آن معنى ديد   
توان معنى ديدجز در صورت نمى      زان من نگرم به چشم سر در صورت   

Tebsıratü’l-Mübtedî, s. 84 
نى نيز به درباختن حشمت و مال       اسرار طريقت نشود حل به سؤال       
هرگز ندهند راهت از قال به حال      تا خون نكنى ديده و دل پنجه سال       

Tebsıratü’l-Mübtedî, s. 96 
دانستمشب با تو غنودم و نمى        دانستم          روزت بستودم و نمى  

دانستممن جمله تو بودم و نمى        ظن برده بدم كه من،من بودم           

Tebsıratü’l-Mübtedî, s. 98 
اصان را اگرچه بيمى نبود ر  يتيمى نبود                 غو  در هر صدفى د   

   گليمى نبودو آن دولت هر سيه                چنانى افتد در عمر به نادر آن
 

4- “Daha da önemli olan husus şudur: “Menahic-i Seyfî”de geçen 24 parça şiirden (Beyt ve Ru-
bai) sadece 6’sı hariç geriye kalan 18’i diğer iki eserde de bulunmakta ve aynı fikir ve maksada şahid 
gösterilmektedir.”485 Bu iddiaya göre el-Menâhicü’s-Seyfiyye’de bulunan şiirlerden on sekiz tanesi 
diğer iki eserde geçiyor, yani üç eserde birden “ortak” geçen on sekiz şiir olması gerekir. Ne var ki 
üç eserde bu şekilde yer alan sadece bir tane rubai bulunmaktadır. 

Menâhic, vr. 5a 
 Tebsıra, s. 75  

 سنايی غزنوی                          عقل عقل است و جان جان است او    وانچ زان برتر است آن است او  

Menâhic, vr. 8a 
Metâli‘, vr. 30a     ىاوحد الدين كرمان                     لكن بنهاده جز به جهدى نرسى    ننهاده بجهد هيچ كسى را ندهند  

Menâhic, vr. 26b 
Tebsıra, s. 155 
Metâli‘, vr. 27b 

وى عاشق خلد ازين حقيقت دورى       اى طالب دنيا تو يكى مزدورى     
  ىبهاء الدين محمد خوارزم            اى معذورىخبرى   شادى غمش نديدهوى شاد به هر دو عالم از بى

Menâhic, vr. 26b 
Tebsıra, s. 113 

  در بهشت فلك همه خامان               در بهشت تو روح آشامان
سنايی غزنوی                          بر درت خوب و زشت را چه كنم      چون تو هستى بهشت را چه كنم  

Menâhic, vr. 33a 
Tebsıra, s. 107 

شاد همچون خيال گنج انديش        در غرورش توانگر و درويش   
سنايی غزنوی                          که تو طفلی و خانه رنگين است         همه اندرز من به تو اين است   

Menâhic, vr. 33a 
Tebsıra, s. 116 

آمد بر من خيال معشوق فراز     اندر همه عمر من شبى وقت نماز   
فخرالدين عراقی                      مانى بازبارى بنگر كه از كه مى    گفت براز  بگشاد ز رخ نقاب و مى  

Menâhic, vr. 33a 
Metâli‘, vr. 29a القضاة عين                آن را كه دليل ره روى چون مه نبست    او بر خطرست و خلق از او آگه نيست  

Tebsıra, s. 88 
Metâli‘, vr. 16b 

مولوى                             هم خضر و هم آب زندگانی مائيم          بگذشتيمچون از ظلمات آب و گل   

                                                 
485 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 87. 
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5- “Her üç eserin yazarının Evhadü’d-Dîn’in müridi olduğuna dair kayıtların bulunuşu. Menâhic-
i Seyfî’de Şeyh Evhadü’d-Dîn’in “şeyh-i vahîd” ve “şeyh-i yegâne” şeklinde anılması bu eserin de 
diğer iki eser gibi Evhadü’d-Dîn-i Kirmanî’nin müridi olan bir zat tarafından kaleme alınmış oldu-
ğunu ortaya koymaktadır.”486 “Ahi Evren’in Evhadu’d-din-i Kirmâni’nin müridi olduğu ve ona şid-
detli bağlılığı bulunduğuna dair eserlerinde muhtelif kayıtlar bulunmaktadır (Bk. Metali’ü’l-İman, Konya 
Yusufağa Ktp. nr. 4866, yp. 1a; Menâhic-i Seyfî, Bursa Hüseyin Çelebi Ktp.. nr. 1184, yp. 64b).”487 “Bu yazarın tesbit 
edilen her üç eserinde de Türkmen sofi Şeyh Evha-dü’d-din Hamid el-Kirmani’nin müridlerinden 
olduğuna dair kayıtlar bulunmaktadır (Metali’ül-İman, Konya Yusufağa Ktp. nr. 4866, yp. 1a; Menahic-i Seyfî, 
Bursa Eski Eserler Ktp. Hüseyin Çelebi, nr. 1184, yp. 64b; Tabsira, Nurosmaniye Ktp. nr. 2286, yp. 72a).”488  

Bayram’ın kurduğu “Menâhic-i Seyfî’de Şeyh Evhadü’d-Dîn’in “şeyh-i vahîd” ve “şeyhi yegâne” 
şeklinde anılması…” cümlesi, bu iki nitelemenin de Menâhic metninde yer aldığını çağrıştırıyorsa da 
( اوحد الدین الكرماني الشيخ الوحيد رضوان هللا على ) ifadesi Tebsıra’da bir kez, ( اوحد الدّین رضى هللا عنهشيخ يگانه و  ) 
ifadesi Menâhic’de bir kez geçmektedir. Nitekim bir eserinde Bayram bu iki esere birer atıf yaparak 
“eser metni içinde olmak üzere” toplam iki kez Evhadüddîn’in anıldığını doğru bir şekilde belirtir.489 

Böylece Bayram’ın “Evhadü’d-Dîn’in müridi olduğuna dair kayıtlar” derken birisi yazma eserin 
zahriye sayfasında (Metâli‘u’l-Îmân’ın Yusufağa nüshası (nr. 4866) 1a yaprağında yer alan “Ev-
hadü’l-Milleti ve’d-Dîn’in müridlerinden” şeklindeki müstensih kaydı), diğer ikisi metin içerisinde 
olmak üzere toplam üç yere atıfta bulunduğunu belirtmeliyiz. 

6- “Nihayet bu üç eserin en eski nüshalarının bir mecmua içinde oluşu ki, Konya Yusufağa ktb. 
Nr. 4866 ve Reşid Ef. (Süleymaniye) ktb. Nr. 333’de kayıtlı eski mecmualarda da sadece Şeyh 
Nasîrü’d-Dîn’in üçer eseri bulunmaktadır. Bu durum da bu üç eserin aynı yazara ait olduğunu gös-
termektedir.”490 

Bu üç eserin aynı mecmuada oluşunun aynı yazara ait olduğunu göstermede yeterli delil olamaya-
cağına daha önce değinmiştik. “Konya Yusufağa ktb. Nr. 4866 ve Reşid Ef. (Süleymaniye) ktb. Nr. 
333’de kayıtlı eski mecmualarda da sadece Şeyh Nasîrü’d-Dîn’in üçer eseri bulunmaktadır.” cümlesi 
Bayram’ın aynı mecmuada bulunan farklı eserleri hiç tereddüt etmeden tek yazara ait göstermesi 
bağlamında önemlidir. Şöyle ki, Halet Efendi mecmuasında yer alan ve Bayram tarafından aynı ya-
zara ait gösterilen üç eseri temel alarak kontrol ettiğimizde, Yusufağa’daki mecmuada bu üç eserden 
sadece Metâli‘u’l-Îmân vardır, Menâhic ve Tebsıra yoktur. Bu mecmuada yer alan diğer eserler 
Makâlât-ı Şeyh Sadruddîn adıyla kaydedilmiş olan Konevî’ye ait et-Tevecühü’l-Etemm risâlesinin ve 
Sühreverdî el-Maktûl’ün el-Elvâh adlı eserinin Farsça çevirisidir, Bayram tarafından her ikisinin de 
Ahi Evran’a ait olduğu iddia edilmiştir. Reşid Efendi mecmuasında ise sadece Metâli‘u’l-Îmân ve 
Tebsıra vardır. Bu mecmuanın başında yer alan ve Fahruddîn er-Râzî’ye ait Farsça Kitâbu’l-Hamsîn 
de Bayram tarafından Ahi Evran’ın çeviri eserleri arasında gösterilmiştir. 

 
  

                                                 
486 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 61; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 64; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 62. 
487 Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 33 (Dipnot). 
488 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 65. 
489 Bayram, Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, s. 82. 
490 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 61; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 87. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

AHİ EVRAN’A AİT GÖSTERİLEN DİĞER ESERLER 
Letâif-i Gıyâsiyye 
Bayram’ın bu eseri Ahi Evran’a hangi gerekçelerle ait gösterdiğine dair bir açıklamaya rastlaya-

madık. Gerek yazma nüshanın kendisinden gerek başka kaynaklardan bu eserin Ahi Evran olarak 
kabul ettiği Nâsıruddîn Mahmud b. Ahmed el-Hûyî’nin eseri olduğuna ilişkin bir bilgi sunmamakta-
dır. Tabi ki bu konuda kendince makbul bir açıklaması vardır. Zaman zaman göndermelerde bulun-
duğu bu eser hakkında verdiği bilgiler şundan ibarettir: 

“… Letaif-i Giyasî, Ahi Evren Şeyh Nasîrü’d-din Mahmud el-Hoyî’nin eserinin adıdır. Ahi Evren 
bu eserini II. Giyasü’d-din Keyhüsrev adına kaleme almıştır. Bir nüshası Konya Mevlana Müzesi Ktp. 
nr. 1727’de, bir nüshası da Edirne Selimiye Ktp. nr. 1298 bulunuyor.”491  

“Dört cild olan bu eserin 1. cildi Felsefe, 2. cildi Ahlâk ve siyaset, 3. cildi Fıkıh, 4. cildi dua ve 
ibadet hakkındadır. Bir nüshası (1. cild) Mevlânâ Müzesi Ktp. nr 1727’dir.492 Bir nüshası da Edirne 
Selimiye Kütüphanesindedir. Yurt dışında da iki nüshası bulunmaktadır. Ahi Evren’in hayatı ile ilgili 
önemli izleri bu eserinde bulabilmekteyiz.”493  

“Letaif-i Giyasiyye adlı eserinin ahlâk ve siyasete dair olan III. cildinde Ahi Teşkilâtı’nın yapısı 
hakkında veya bu konudaki düşünceleri hakkında fazla bilgi bulunduğunu sanıyoruz. Fakat bu eserin 
elimizde bulunmaması onun bu konudaki görüşlerini eserlerine dayandırmamıza imkân vermemekte-
dir. Bu eserin günün birinde bulunacağına dair inancımızı muhafaza ediyoruz.”494 

Eser isminin Letâif-i Gıyâsiyye, el-Letâifü’l-Gıyâsiyye veya Letâifü’l-Gıyâsiyye olarak belirlen-
mesi bağlamında Bayram’ın herhangi bir açıklamada bulunmaması şu soruyu akla getirmektedir: 
Uzun yıllar boyunca bu eserin sadece Konya nüshasına (Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1727) atıfta bulu-
nan Bayram, eserin adının Letâif-i Gıyâsiyye olduğunu nasıl tespit etmiştir? Zira eserin bu nüshasında 
yazar, eser ve eserin ithaf edildiği şahıs adına ilişkin net bir bilgi yoktur.  

Muhtemeldir ki, Bayram, kütüphanedeki yazma eserleri incelerken karşılaştığı bu nüsha hakkında 
Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi Kataloğunu hazırlayan Gölpınarlı’nın verdiği bilgileri kontrol etmiştir. 
Fakat Gölpınarlı bu nüshada eserin ve yazarının ismine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığından 
ve kendisi de bu eserin kime ait olabileceğine dair bir kanaate sahip olmadığından, katalogda eser adı 
satırına “?” koymuş ve şu bilgileri495 vermiştir: 

  

 
                                                 
491 Bayram, Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, s. 119. 
492 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 97; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 89. 
493 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 89. 
494 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 53. 
495 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, c. 2, s. 47. 
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Gölpınarlı’nın kataloğunu kontrol etmiş olsa da olmasa da Bayram’ın elinde olan bilgiler bu Farsça 
eserin mukaddimesinde yer alan şu bilgilerden ibarettir: Eser “sultân-ı a‘zam” diye nitelenen bir zata 
ithaf edilmiştir; eser, konuları/başlıkları belirtilen dört kısım üzere tertip olunmuş veya olunacaktır: 

  
Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1727, vr. 2a, 2b. 

Bayram, bu sınırlı bilgiler eşliğinde böyle bir eser aramak üzere ilk başvuru kaynaklarından 
Keşfü’z-Zunûn’a müracaat etmiş, orada adı el-Letâifü’l-Gıyâsiyye olan ve dört bölüm üzere düzen-
lenmiş, bölüm konuları da eldeki nüshayla örtüşen Farsça bir eserin kaydıyla karşılaşmış olmalı. 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 4461, vr. 403a. 

Eseri böyle tanıtan Kâtib Çelebi’nin496 eserin yazarı tarafından mukaddimede belirtilen ifadeleri 
aynen aldığı muhakkaktır. Fakat Kâtib Çelebi eserin müellifini belirtmemiş ve bu durum Bayram’ın 
bu eseri Ahi Evran’a ait göstermesini kolaylaştırmıştır. Çünkü Gölpınarlı’nın da belirttiği üzere -
Bayram’ın karşılaştığı bu nüshadaki- metnin nesih yazısı Selçuklu devrinin yazı karakterine uygun-
dur; yazıda “ع” ve “م” ler Selçuklu yazısı karakterindedir, “د” lar noktalı yani “ذ” şeklinde yazılmıştır 
(Gölpınarlı nüshanın istinsah tarihinin 904/1498 olduğunu bildirmektedir). 

Ahi Evran (Bayram’a göre Nasîruddîn/Nâsıruddîn/Nasruddîn Muhammed b. Ahmed el-Hûyî) adı-
nın tümü veya bir kısmı hatta bir tek kelimesinin dahi yazar ismi olarak kaydedildiği herhangi bir 
nüshasını göstermediği (böyle bir nüshası da bulunmayan) bu eser olsa olsa Ahi Evran’a ait olmalıydı. 

Eser adının Bayram tarafından nasıl tespit edildiğine dair tahminlerin nedeni şudur: Bayram, 
“Muhtemelen Ahi Evran’a ait olmalıdır” gibi ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemeden bu eserin yazarının 
Ahi Evran olduğundan o kadar emindir ki, eserle ilişkilendirerek veya bu eserden alıntılar yaparak 
Letâif-i Hikmet, İlmü’t-Teşrîh, ‘Ulûm-i Hakîkî adlı eserlerin yazarının da Ahi Evran olduğunu iddia 
etmektedir (ileride ilgili başlıklar altında bu eserlere değinilecektir). Yine bu eserden hareketle Ahî 
Evran’ın görüşleri üzerinde İhvânu’s-Safâ’nın etkilerini ilk kez Bayram farketmektedir. 

“Ahi Evren’in eserleri onun derin bir felsefe kültürü almış olduğunu göstermektedir. Özellikle 
“İhvanu’s-Safa” risalelerinin onun fikir yapısında önemli bir etkisi müşahede edilmektedir. Eserle-
rinde bu risalelerden geniş ölçüde yararlanmıştır. Hukemaya yaptığı atıfların çoğu bu risalelere da-
yanmaktadır (Latâif-i Gıyasiyye, yp. 129b, 174a, 175b gibi) Hatta yukarıda temas ettiğimiz san’atla ilgili 
görüşleri dahi aynen “İhvanu’s-Safa” risalelerinden alınmıştır.”497 “Bu durum Ahi Evren Şeyh Na-
siru’d-Din Mahmud’un, IV (X). Asırdan beri dinî ve siyasî maksatla gizli bir teşkilât halinde faaliyet 
gösteren “İhvanu’s-Safa” örgütünü tanıyor olduğunu göstermektedir. Dolayısiyle Ahi Evren’de teş-
kilâtçılık fikrinin bir yönü bu teşkilata dayandığı söylenebilir. Ahilik üzerindeki çalışmalar- da Ahi 
Teşkilâtı’nın bu yönü yani İhvanu’s-Safa ile ilgisi fark edilememiştir.”498 

Bayram, Ahi Evran’ın sanatla ilgili görüşleri aynen bu risâlelerden aldığını söylerken Letâif-i 
Gıyâsiyye’yi kastetmemektedir (veya eser isimlerini karıştırmış olmalıdır) zira onun sanatla ilgili gö-
rüşlerini aktarırken alıntılarını yine Ahi Evran’a ait zannettiği Letâif-i Hikmet’ten yapmaktadır 
(Letâifü’l-Hikme başlığı altında bu konuya değinilecektir). 

                                                 
496 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 2,  s. 1553. 
497 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 47.  
498 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 47. 
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Bayram tarafından bu eserin başka yazma nüshalarının araştırıldığı, tespit edildiği ve görüldüğü 
anlaşılıyor. Konya nüshasıyla ve Kâtib Çelebi’nin eserindeki bilgilerle yetinmeyip, ciddi araştırma-
cılığın gereği olarak eserin aynı veya yakın adlarla kayıtlı bulunduğu yazma eser kütüphanelerimizin 
kataloglarına da müracaat etmiş ve kütüphanelerimizdeki bazı nüshalarına da bakmış olmalıdır. Ni-
tekim bir çalışmasında “Bir nüshası da Edirne Selimiye Kütüphanesindedir. Yurt dışında da iki nüs-
hası bulunmaktadır”499 demektedir (ileride belirteceğimiz üzere bu eserin otuzu aşkın yazma nüshası 
ve birden fazla baskıları vardır). Selimiye nüshasının 1259 demirbaş numarasını belirtmesine karşın 
yurtdışındaki iki nüsha hakkında bilgi vermemektedir. Her halükârda kataloglarda, yazma eser kü-
tüphanelerinde bu eserin başka nüshalarını bulmak için araştırmalar yapmıştır. Araştırmaları esna-
sında bu eserin Fahruddîn er-Râzî’ye ait nüshalarının bulunduğuna dair bilgilerle karşılaştığı muhak-
kaktır. Bunun üzerine Râzî’ye ait gösterilen nüshalara ilişkin bilgilerle -en azından nüshaların giriş 
cümlelerini, konu başlıklarını sunan kataloglar bağlamında- yazarı anonim gösterilen nüshalara iliş-
kin bilgileri karşılaştırmış olmalıdır. Belki de Râzî’ye ait gösterilen nüshaları, kendisinin Ahi Evran’a 
ait gösterdiği nüsha/nüshalar ile metinlerinin tamamını görerek karşılaştırmış da olabilir. Fakat ne 
hikmetse, Ahi Evran’a ait gösterdiği diğer eserlerin başka hangi şahıslara nispet edildiğine detaylı 
şekilde değinip örnekler verirken, el-Letâifü’l-Gıyâsiyye yazarının Fahruddîn er-Râzî olduğunu 
belirten yazma nüshalardaki, tarihi kaynaklardaki veya kataloglardaki kayıtlara hiç değinmez. En 
azından kendisinin de Farsça yazma eserler ve yazarları hakkında bilgi edinmek ve sunmak üzere 
yararlandığı, atıflarda bulunduğu Ahmed Münzevî’nin meşhur kataloğunda bu eser hakkında verilen 
bilgilerden500 habersiz olması imkânsız gibidir.  

 
Münzevî, Fihrist-i Nüshahâ-yı Hattî Fârisî, c. 1, s. 681-682. 

Bayram bu konuda Münzevî’nin kataloğuna başvurmamışsae büyük bir hatadır; eğer müracaat 
etmiş ve (eserin kime ait gösterildiğine, on nüshasının hangi kütüphanelerde bulunduğuna dair) ora-
daki bilgilere ulaşmış ise buna rağmen bugüne kadar eserin dört yazma nüshasını tespit ettiğini söy-
lemesine, Râzî’ye aidiyetine hiç değinmeyip görmezden gelmesine diyecek bir söz bulamıyoruz. 

                                                 
499 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 89. 
500 Münzevî, Ahmed, Fihrist-i Nüshahâ-yı Hattî Fârisî, c. 1, s. 681-682. 
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Ayrıca, gerek eserin mukaddimesinde (hepsinde değil bazı yazma nüshalardaki mukaddimede) 
gerek Kâtib Çelebi’nin verdiği bilgide yer alan ifadelerin de etkisiyle Bayram “dört cild olan bu eser” 
yargısına varmış olmalıdır. Eser şu iki anlamda da dört cilt değildir.  

Birincisi: Eser dört ciltten ibaretmiş yani filvakıa dört ciltlik nüshaları (tarihte veya günümüzde 
bir yerlerde) varmış gibi anlaşılabilir. Bunu söyleyebilmek için dört cildinin de (birlikte veya ayrı 
ayrı ciltlerin) bulunduğu bir kütüphane veya eseri dört cilt haliyle görüp bahseden bir kaynak göster-
mek gerekir. Bayram’ın böyle bir kütüphane veya kaynak göstermesi imkânsızdır, zira eser onun 
kütüphanede gördüğü haliyle sadece tek ciltten ibarettir. Bu cümle yerine “Dört cilt üzere yazılması 
düşünülmüş olan eser” denilmesi gerekir ki, bu tashih de yanlış anlaşılmaya neden olur, zira: 

İkincisi: Eser “dört cilt” değil “dört kısım” (bazı nüshalarında: dört makale) yani dört bölüm üzere 
yazımı planlanmış bir kitaptır. “Planlanmış” diyoruz, çünkü bu eser tamamlanamamıştır; bütün nüs-
halarında sadece birinci bölüm yer alır, daha doğrusu bu birinci bölüm de natamamdır. Bayram “Kâtip 
Çelebi bu eseri görmüş ve tavsif etmiştir. Bu bakımdan bu eserin nüshalarının kütüphanelerimizde 
bulunduğu kuvvetle muhtemeldir”501 derken kendisini yanıltmaktadır. Özellikle de “eseri görmüş” 
derken dört cildini de gördüğünü anlamışsa iki kez yanılmış demektir. 

Eserin müellif hattından istinsah edilmiş kadim bir nüshasının sonundaki şu ifade de bahsettiğimiz 
hususu tarihi bir not olarak bize bildirmektedir: “(Müellfin) söyledikleri sona erdi. İşte bu(raya kadar 
kopyalanan metin) onun hattıyla/el yazısıyla yazılı bulunan (nüshan)ın sonudur, kitabın başlangı-
cında vaat ettiği hususu gerçekleştirmesine/yerine getirmesine zaman yardımcı olmadı.” 

 
Letâifü’l-Gıyâsiyye, (Edirne) Selimiye Ktp., nr. 233, vr. 102b. 

Hem eserin mukaddimesinde yer alan hem Kâtib Çelebi’nin aynen Arapça’ya çevirdiği bu bölüm-
lemede ilk sırada Bayram’ın anladığı gibi “felsefe” değil “kelâm/akaid” diye tanıdığımız inanç konu-
larına ilişkin “ilm-i usûl-i dîn” veya daha kısa haliyle “ilm-i usûl” yer almaktadır. Bayram’ın ikinci 
sırada gösterdiğiyle üçüncü sırada gösterdiği yer değiştirmelidir. Bayram’ın belirttiği gibi “ahlâk ve 
siyaset” değil sadece “ilm-i ahlâk”; “dua ve ibadet” değil “dua ve şartları” olmalıdır.  

Şimdi el-Letâifü’l-Gıyâsiyye adlı Farsça eserin Ahi Evran’a ait olmadığını, eserin yazma ve matbu 
nüshalarından ve diğer kaynaklardan örnekler sunarak, gerçek yazarının Râzî olduğuna değinelim.  

Eserin ithaf edildiği sultan: Gıyâsüddîn Ebu’l-Feth Muhammed b. Melik Sâm 
Eserin yazarını tespit konusunda Bayram’ı ve diğer araştırmacıları yanılgıya sürükleyen en önemli 

husus, çalışmamızın girişinde önemle durduğumuz bir konudan, yine eserin bazı yazma nüshaların-
dan kaynaklanmaktadır. Eserin yazma ve matbu nüshalarının bir kısmında (Bayram’ın atıfta bulun-
duğu nüshalarda olduğu gibi) yazar ismi belirtilmemiş, yazar da mukaddimede adını ve eser adını 
belirtmemiş, kime ithaf ettiğine dair açık bir isim sunmamıştır (Grup-I), bazı nüshalarda ithaf edilen 
sultanın açık ismi kayıtlıdır (Grup-II); bunların bazısında sultanın isminde farklılık vardır (Grup-IIa, 
Grup-IIb); bazı nüshalarda sultanın unvan ve ismi farklıdır (Grup-IIIa, Grup-IIIb).  

  
Eserin Bayram tarafından görülen, Ahi Evran’a ait gösterilen nüshasından: Mevlânâ Ktp., nr. 1727, vr. 2a (Grup-I). 

Letâifü’l-Gıyâsiyye, (Edirne) Selimiye Ktp., nr. 233, vr. 2a (Grup-I) (Solda). 

                                                 
501 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 53 (Dipnot). 
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Kitâbü’l-Gıyâsiyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2341, vr. 2a (Grup-I). 
Gıyâsiyye, Sül./Lala İsmail Ktp., nr. 181, vr. 2a (Grup-I) (Solda). 

  
el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, (Nevşehir) Damad İbrahim Paşa İl Halk Ktp., nr. 469, vr. 2b (Grup-I). 

(Tahran) Dânişgâh Ktp., nr. 2274, vr. 2b (Grup-I) (Solda). 

   
Letâyifü’l- Gıyâsiyye, (Pakistan) Genc-bahş Ktp., nr. 1537 (11345), vr. 3b (Grup-IIa). 
Letâyifü’l-Gıyâsiyye, (Tahran) Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 6a (Grup-IIb) (Solda). 

  
Fevâid-i Gıyâsiyye, Haydarabad, 1323/1904, Matba‘a-i Kâsımî, s. 2 (Grup-IIb). 

el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, Berlin Ktp., nr. Petermann I 471, vr. 2b (Grup-IIb) (Solda). 

 
Letâyif-i Gıyâsî: Terceme-i Esrâru’t-Tenzîl, (Tahran) Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 12087, vr. 3a (Grup-IIIa). 

Esrâru’t-Tenzîl, Tahran 1301/1884, s. 3 (Grup-IIIa) (Solda). 
 

 
Letâifü’l-Gıyâsî, Âsitân-i Kuds-i Radavî Ktp., nr. 9063 nüshasının katalog kaydından (Mehdî Delâî, Fihrist-i Kütüb-i 

Hattî-i Kitâbhâne-i Merkezî-i Âsitân-i Kuds-i Radavî, c. 29, Meşhed 1364 hş./1986, s. 14) (Grup-IIIb). 

Görüldüğü üzere bazı nüshalarda ithaf edilen kişi sadece “sultân-ı a‘zam” olarak anılmaktadır 
(grup-I). Bu ifade, sultan olan kişinin kimliği hakkında yardımcı olmamaktadır. Bazı nüshalarda ithaf 
edilen sultanın ismine ve unvanlarına dair açık ifadeler yer alır, ancak izafet tamlamaları şeklindeki 
unvanlarda farklılık vardır. Grup-IIa’da unvanlar söyle sıralanır: 

سلطان السالطني يف العاملني ظل هللا يف غياث اَلسًلم واملسلمني معز الدنيا والدين سلطان اعظم شهرَير عاِل 
قسيم امري املومننيشاه  ُممد ملكاالرضني ابو الفتح   

“Sultân-ı a‘zam şehriyâr-i ‘âlem Mu’izzü’d-Dünyâ ve’d-Dîn Gıyâsü’l-İslâm ve’l-Müslimîn 
sultânü’s-selâtîn fi’l-‘âlemîn zıllullahi fi’l-ardîn Ebu’l-Feth Muhammed Melik Şâh Kasîmü Emîri’l-
Mü’minîn” 

Grup-IIb’de şöyledir: 
سلطان السالطني يف العاملني ظل هللا يف غياث اَلسًلم واملسلمني معز الدنيا والدين سلطان اعظم شهرَير عاِل 

قسيم امري املومننيشاه  ملكبن ُممد االرضني ابو الفتح   



342 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

342 
 

“Sultân-ı a‘zam şehriyâr-i ‘âlem Mu’izzü’d-Dünyâ ve’d-Dîn Gıyâsü’l-İslâm ve’l-Müslimîn 
sultânü’s-selâtîn fi’l-‘âlemîn zıllullahi fi’l-ardîn Ebu’l-Feth Muhammed b. Melik Şâh Kasîmü 
Emîri’l-Mü’minîn” 

Grup-IIIa’da: 
سلطان السالطني يف العاملني ظل هللا يف معز اَلسًلم واملسلمني غياث الدنيا والدين سلطان عاِل شهرَير اعظم   

امري املومنني سامُممد بن االرضني ابو الفتح   
“Sultân-ı ‘âlem şehriyâr-i a‘zam Gıyâsü’d-Dünyâ ve’d-Dîn Mu‘izzü’l-İslâm ve’l-Müslimîn 

sultânü’s-selâtîn fi’l-‘âlemîn zıllullahi fi’l-ardîn Ebu’l-Feth Muhammed b. Sâm Emîru’l-Mü’minîn” 
Grup-IIIb’de: 
سلطان السالطني يف العاملني ظل هللا يف معز اَلسًلم واملسلمني غياث الدنيا والدين سلطان عاِل شهرَير اعظم   

امري املومنني قسيمسام  ملك ُممد بناالرضني ابو الفتح   
“Sultân-ı ‘âlem şehriyâr-i a‘zam Gıyâsü’d-Dünyâ ve’d-Dîn Mu‘izzü’l-İslâm ve’l-Müslimîn 

sultânü’s-selâtîn fi’l-‘âlemîn zıllullahi fi’l-ardîn Ebu’l-Feth Muhammed b. Melik Sâm Kasîmü 
Emîri’l-Mü’minîn” 

Sultan isminin en doğru sunulduğu grup bu son gruptur ve “Gıyâsüddîn Ebu’l-Feth Muhammed 
b. Melik Sâm Kasîmü Emîri’l-Mü’minîn” şeklindeki ifade zamanla tahrife uğramış ve sadece iki harf 
tebdili ile (Sâm kelimesi Şâh kelimesine dönüşerek) “Gıyâsüddîn Ebu’l-Feth Muhammed b. Melik 
Şâh Kasîmü Emîri’l-Mü’minîn” şeklini almıştır. 

Abdülkâdir el-Bedâvunî (ö. 1004?/1596?) Müntehabü’t-Tevârîh’inde502 Gur Sultanı Mu‘izzüd- 
dîn Muhammed b. Sâm’dan bahsederken Râzî’ye değinir ve “Fahruddîn-i Râzî Letâyif-i Gıyâsî ve 
diğer kitapları onun kardeşi Sultan Gıyâsüddîn Ebu’l-Feth adına telif etti.” der. 

 
Bedâvunî, Müntehabü’t-Tevârîh, Budapeşte Macar Bilimler Akademisi Ktp., nr. Ms. Perzsa F. 16, vr. 12b. 

Râzî, eser mukaddimesinde 40 yıldır dinin hizmetinde olduğunu belirtir. 

 
Mevlânâ Ktp., nr. 1727, vr. 2b. 

Gıyâsüddîn’in sultanlığı döneminde (558-599/1163-1203) bu eserin yazılmaya başladığı ve onun 
ölümüyle yarım kaldığı farzedilirse, eserin 599/1203 yılında nâtamam olarak kaldığı düşünülebilir. 
Bu tahmine Râzî’nin “40 yıldır” ifadesini eklersek (599-40=) 559/1163-1164 tarihi çıkar ki Gıyasüd-
dîn’in sultanlık dönemine denk düşer ve Râzî’nin en geç 15-16 yaşlarından itibaren kendisini ilmi 
faaliyetlere adadığı anlamına gelir. Nitekim Râzî, bir eserinde “10 yaşımın başlangıcından şu ana 
kadar -ki 52 yaşındayım- filozofların ve dahi cismin madde ile şekilden mürekkeb olduğunu söyle-
yenlerin görüşünü araştırdım…”503 demektedir. Buna göre 544/1150 tarihinde doğan Râzî’nin 10 ya-
şından itibaren kelâmî-felsefî konular üzerinde araştırma yaptığını belirten bu ifadesini asıl alıp “40 
yıldır” ifadesini eklersek 50 yaşındayken yani 594/1197-1198 tarihinde bu eserin telifiyle meşgul 
olduğu sonucu çıkar ki yine Gıyâsüddîn’in dönemine tekabül eder.  

                                                 
502 Bedâvunî, Abdülkâdir, Müntehabü’t-Tevârîh, Kalküta 1864, c.1, s. 53. 
503 er-Râzî, Fahruddîn, Risâle fî Beyâni Enne’l-Cism Hel Hüve Mürekkeb mine’l-Heyûlâ ve’s-Sûre, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî 

Ktp., nr. 3933, vr. 62a. 
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Aynı tahmini 566/1170-1171 tarihinde doğduğu iddia edilen Ahi Evran için düşündüğümüzde 15-
16 yaşlarından, hatta 10 yaşından, hatta doğduğu andan itibaren “40 yıldır hizmet” ettiğini farzettiği-
mizde karşımıza 606-621/1209-1225 yılları arası bir tarih çıkar ki bu tarihler arasında adı Muhammed 
b. Melikşâh, lakabı Gıyâsüddîn veya Muizzüddîn, övgü künyesi Ebu’l-Feth olan bir sultan Anadolu 
Selçuklu sultanları ve emirleri arasında mevcut değildir. 

Râzî, diğer eserlerindeki atıflarda et-Tefsîru’l-Kebîr diye andığı504 Mefâtîhu’l-Gayb adıyla meşhur 
tefsirinin 593-595/1197-1198 yıllarında yazdığı505 Bakara Suresi tefsirine (106. ayet) “Kur’ân’da ne-
sih” konusunda506 atıf yapar ve şöyle der507: “Biz bu sözün/görüşün açıklamasını Büyük Tefsir’de 
söyledik/zikrettik.”  

  
Letâifü’l-Gıyâsiyye, (Edirne) Selimiye Ktp., nr. 233, vr. 26b (Sağda). 

el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, (Nevşehir) Damad İbrahim Paşa İl Halk Ktp., nr. 469, vr. 47b. 

  
Kitâbü’l-Gıyâsiyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2341, vr. 20a (Sağda). 

Letâyif-i Gıyâsî: Terceme-i Esrâru’t-Tenzîl, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 12087, vr. 29b. 

  
Letâyifü’l-Gıyâsiyye, Genc-bahş Ktp., nr. 1537 (11345), vr. 31b (Sağda). 

Letâyifü’l-Gıyâsiyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 26a. 

Ahi Evran’ın tefsir yazarı olduğuna dair bir bilgimiz yoktur. Bu hususta tarihi bir rivayete veya 
kayıda rastlamasak da Bayram, Râzî’nin “Tefsîr-i Bozorg/Tefsîr-i Kebîr” ifadesinin geçtiği tek yer 
olan bu cümlesinden hareketle Tefsîr-i Kebîr’in telifinde mi, yoksa kitâbetinde/yazılmasında/istinsa-
hında mı olduğunu anlayamadığımız ama hangi şekilde anlarsak anlayalım hata üzerine hata yapmaya 
dayalı bir çıkarımda bulunarak şöyle demektedir:  

“(Ahi Evren) kendi ifadesine göre Râzî’nin ünlü ve hacimli eseri “Tefsir-i kebir”in yazımında gö-
rev almıştır (Letaif-i giyasiyye, Edirne Selimiye ktp. Nr. 1259; Letaif-i Giyasiyye, Edirne Selimiye Ktp., nr. 1298, yp. 
26b).”508 

Bizim Fahruddîn er-Râzî’ye ait olduğunu iddia ettiğimiz el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’de yazar “Bu 
güçlü burhan, kısa ve açıktır; öncekilerden hiç kimseye müyesser olmamış, Hak Teâlâ’nın fadlıyla 
bu zayıf (kul)a aydınlanmıştır” diyerek cismin ezeli olamayacağına dair kendi fikrinin ürünü oldu-
ğunu vurguladığı bir burhan sunmaktadır.509   

Bu delil, Bayram’ın Ahi Evran’a ait olduğunu iddia ettiği -bir sonraki başlık altında değineceği-
miz- Sirâcüddîn el-Urmevî’nin Letâifü’l-Hikme eserinde yine özetlenerek sunulmakta ve peşinden 
                                                 
504 er-Râzî, Fahruddîn, Menâkıbü’l-İmâmi’ş-Şâfi‘î, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1413/1993, s. 178, 357, 439; Esâsü’t-Takdîs, Mek-

tebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, Kahire 1406/1986, s. 141; el-Metâlibu’l-‘Âliye, Dâru’l-Kütübi’l‘Arabî, c. 4, s. 355, 360, 
c. 7, s. 401. 

505 Fahruddîn er-Râzî, Âl-i İmrân Suresini Rebiulâhir 595/Şubat 1199 tarihinde tamamlar (Mefâtîhu’l-Gayb, Dâru’l-Fikr, 
Beyrut 1401/1981, c. 9, s. 162) ve bu surenin başında Bakara Suresinin ilk ayetine atıf yapar (c. 7, s. 164). Her ikisi de 
hacimli olan Fatiha ve Bakara tefsirlerinin mezkûr tarihler civarında yazıldığı tahmin edilebilir.  

506 er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, c. 3, s. 244-252 
507 el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 16a. 
508 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 134, 286. 
509 el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 19b-20a. 
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şöyle denilmektedir: “Bu burhan, Hâce İmâm Fahruddîn-i Râzî’nin -Allah’ın rahmeti onun üzerine 
olsun- îcâzıdır.”510 

 
el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 19b-20a. 

   
el-Urmevî, Sirâcüddîn Mahmûd, Letâifü’l-Hikme, Tahran 1351 hş./1972, s. 49. 

Buradan şu iki önemli sonuca ulaşabiliriz:  
Birincisi, el-Letâifü’l-Gıyâsiyye yazarı ile Letâifü’l-Hikme yazarı farklı kişilerdir.  
İkincisi, el-Letâifü’l-Gıyâsiyye yazarı Fahruddîn er-Râzî’dir. 
el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’nin Râzî’ye aidiyetini tespit konusunda bizlere yardımcı olan klasik kay-

naklarımız da mevcuttur. 
İmâmiyye’nin fıkıh, kelâm âlimlerinden İbn Zühre diye meşhur Ruknüddîn Hamza b. Ali el-Ha-

lebî’nin (ö. 585/1189) Gunyetü’n-Nüzû‘ ilâ ‘İlmeyi’l-Usûl ve’l-Furû‘ adlı eserinin bir nüshasının is-
tinsahı 15 Zülhicce 614/ 15 Mart 1218’de Mansur b. Müsellem adlı kâtip tarafından Cemâlüddîn 
Medresesi’nde tamamlanmış olup, Nasîruddîn et-Tûsî’nin (ö. 672/1274) hattıyla Cemaziyelevvel 
619/Haziran-Temmuz 1222 tarihli mukabele ferağ kaydını taşımaktadır. 

 

 
İbn Zühre, Gunyetü’n-Nüzû‘, Meclis-i Şûrây-ı İslâmî Ktp., nr. 10564, vr. 240b. 

 

                                                 
510 el-Urmevî, Sirâcüddîn Mahmûd, Letâifü’l-Hikme, tahkik: Gulâm Hüseyn Yûsufî, Bunyâd-i Ferheng-i Îrân, Tahran 

1351 hş./1972, s. 49. 
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Nüshanın kâtibi veya maliki, tek mücelled içinde üç cüzden oluşan eserin ikinci cüzü başına, Mu-
vaffakuddîn Hankahı’nda bulunan bazı kitapların listesini kaydetmiştir ve bunlar arasında sekiz tanesi 
Râzî’nin telifi olan kitapların isimleridir. Bunların bir tanesi de Kitâbü’l-Letâif’dir. Râzî’nin, adı el-
Letâif/Letâif kelimesiyle başlayan tek eseri vardır o da el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’dir. 

   
İbn Zühre, Gunyetü’n-Nüzû‘, Meclis-i Şûrây-ı İslâmî Ktp.,nr. 10564, vr. 71a. 

 

Tûsî’nin kendi el yazısından nakledilen ve Râzî’nin telif eserlerinin isimlerini içeren bir listede de 
el-Letâifü’l-Gıyâsiyye yer almaktadır. 

 
Tûsî, Fihrist-i Musannefât-ı İmâm-ı Fahr-i Râzî, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1875, vr. 167b. 

Râzî dönemine yakın diyebileceğimiz bazı kaynaklar da Râzî’ye ait eserlerin listesini sunarken el-
Letâifü’l-Gıyâsiyye adlı eseri kaydetmişlerdir. Bu kaynaklar arasında Kıftî (ö. 646/1248)511, İbnü’ş-
Şa‘‘âr (ö. 654/1256)512, İbn Ebî Usaybi‘a (ö. 668/1270)513, Halil b. Aybek es-Safedî’nin (ö. 764/1363) 
ve İbn Şâkir el-Kütübî’nin (764/1363) isimlerini sayabiliriz.  

  
İbnü’l-Kıftî, Tabakâtü’l-Hukemâ, Sül./Halet Efendi Ktp., nr. 619, vr. 129a (Sağda). 

İbn Ebî Usaybi‘a, ‘Uyûnü’l-Enbâ’ fî Tabakâti’l-Etıbbâ’, Rabat Umumi Ktp., nr. 1937, vr. 283a. 
 

   
İbnü’ş-Şa‘‘âr, Kalâidü’l-Cümân fî Ferâidi Şu‘arâi Hâze’z-Zemân, 

Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 2327 (c. 6), vr. 56a (Sağda). 
Safedî, İhtiyârât mine’t-Tezkirati’s-Salâhiyye, Berlin Ktp., nr. Petermann II 228/5, vr. 40b. 

 

 
Safedî, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, Berlin Ktp., nr. Ms. or. fol. 3145, vr. 158a (Sağda). 

Kütübî, ‘Uyûnü’t-Tevârîh, Sül./Fatih Efendi Ktp., nr. 4439, vr. 12b. 

Daha da önemlisi, Yâkût el-Hamevî’nin (ö. 626/1229) Mu‘cemü’l-Üdebâ’, İrşâdü’l-Erîb ilâ 
Ma‘rifeti’l-Edîb, İrşâdü’l-Elibbâʾ ilâ Maʿrifeti’l-Üdebâʾ, Tabakâtü’l-Üdebâ’ adlarıyla anılan eserini 
Mu‘cemü Ehli’l-Edeb adıyla anarak bu eserin zamanla zayi olan biyografilerinden beş adedini nakle-
den bir yazma günümüze ulaşmış olup, Râzî’nin biyografisini (eserin tahkikli baskıları da dahil) 
başka kaynaklarda bulunmayan bazı bilgiler eşliğinde sunmaktadır. İbnü’l-Kıftî ve İbnü’ş-Şa‘‘âr ile 
arkadaşlığı olan Yâkût el-Hamevî, Râzî’nin hayatı ve şiirleriyle ilgili bazı bilgileri Râzî’nin oğlu 
Ziyâüddîn Ali’den nakletmektedir. Râzî’nin eser listesini sunarken o da el-Letâifü’l-Gıyâsiyye adlı 
eseri zikretmektedir. 

                                                 
511 el-Kıftî, Cemâlüddîn Ali b. Yusuf ed-Dımaşkî, İhbâru’l-‘Ulemâ bi-Ahbâri’l-Hukemâ, Matba‘atü’s-Se‘âde, Mısır 

1326/1908, s. 192. 
512 İbnü’ş-Şa‘‘âr, Kalâidü’l-Cümân fî Ferâidi Şu‘arâi Hâze’z-Zemân, c. 5, s. 83. 
513 İbn Ebî Usaybi‘a, Ahmed el-Hazrecî, ‘Uyûnü’l-Enbâ fî Tabakâti’l-Etıbbâ, Mektebetü’l-Hayat, Beyrut 1964, s. 470. 
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Mültekatât min Kitâbi Mu‘cemi Ehli’l-Edeb, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1932/1, vr. 7a. 

Bayram’ın “Ahi Evren bu eserini II. Giyasü’d-din Keyhüsrev adına kaleme almıştır.” ifadesi Yâkût 
el-Hamevî’nin el-Letâifü’l-Gıyâsiyye adlı eseri Râzî’ye ait göstermesi dikkate alındığında isabetli bir 
hüküm olmamaktadır. Yâkût’un ölümü 626/1229 yılındadır, II. Gıyâseddîn Keyhüsrev’in saltanatı 
634-643/1237-1246 tarihleri arasındadır.  

781/1379 istinsah tarihli bir nüshası bulunan (Vatikan Ktp., nr. 1467) en-Nesâihu’l-Mevcûde fî 
Beyâni’ş-Şiyemi’l-Mahmûde adlı eserin meçhul yazarı, bu derleme eserin yazımında faydalandığı 
kaynakları sıralarken şu ifadeye yer verir:  

 
 

en-Nesâihu’l-Mevcûde fî Beyâni’ş-Şiyemi’l-Mahmûde, Sül./H. Hüsnü Paşa Ktp., nr. 682, vr. 2a. 

“et-Tefsîru’l-Kebîr sahibi İmam Muhammed b. Ömer er-Râzî’nin el-Letâifü’l-Gıyâsî’si.” 514  
Kemâlüddîn Hüseyin Vâiz-i Kâşifî-yi Sebzevârî (ö. 910/1505) Cevâhirü’t-Tefsîr’inde Râzî’nin 

Esrâru’t-Tenzîl kitabının konularına işaret eder515 ve Râzî’nin diğer eseri olarak gördüğü el-Letâifü’l-
Gıyâsiyye’den “İmâm-ı ‘Allâme Letâyif-i Gıyâsiyye’de diyor ki…” diyerek ufak bir alıntı yapar.516 

 
 

Kâşifî, Cevâhirü’t-Tefsîr, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 12165, vr. 10a. 
 

 
 

Kâşifî, Cevâhirü’t-Tefsîr, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 12165, vr. 25a. 

el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’nin yine Râzî’ye ait fakat özetlenmiş haliyle, Telhîsu Kenzi’d-Dakâık adıyla 
kayıtlı bir nüshası 814/1411 istinsah tarihlidir. Hakkındaki tavsiflere bakılırsa bir beyliğin yöneticisi 
olan Şücâüddîn Hızır Bey Çelebî’ye ithaf edilen bu nüsha, belki de Râzî’nin kendi eserinin girişinde 
bu esere ait bir isim zikretmemiş veya herhangi bir isimle bu eserine başka bir eserinde aftta bulun-
mamış olmasından dolayı, kimilerince Kenzü’d-Dakâık diye anıldığını da göstermektedir. Metin kar-
şılaştırması yapıldığında bu nüshanın gerçekten el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’nin özeti olduğu kesinlik ka-
zanmaktadır. Bu özetin tespit edebildiğimiz iki nüshası bulunmaktadır (Taşkent Bilimler Akademisi 
Ktp., nr. 19/4, istinsah: 814/1411 ve Meclis-i Şûrây-ı İslâmî Ktp./2, nr. 899/3, vr. 131b-285b). 

                                                 
514 en-Nesâihu’l-Mevcûde fî Beyâni’ş-Şiyemi’l-Mahmûde, İstanbul Ün. Merkez Ktp., nr. AY 2526, vr. 4b’de “… İmam 

Muhammed b. Muhammed er-Râzî…” olarak anılmaktadır. Bu eserin bir diğer nüshası İskenderiye/Belediye Ktp., nr. 
Mevâ‘iz ve Ahlâk 72’de (126 vr.) bulunmaktadır. İskenderiye nüshasının unvan sayfasında müellifi Hasen b. Reşîk el-
‘Askerî (ö. 370/980) olarak kaydedilmiştir, hâlbuki eserde 606/1210 tarihinde ölen Râzî’nin eserlerinden ve 747/1346 
tarihinde ölen Zerendî’nin Buğyetü’l-Murtâh adlı eserinden nakiller vardır. 

515 Kâşifî, Molla Hüseyin Vâ‘iz, Cevâhirü’t-Tefsîr, Mîrâs Mektûb Yay., Tahran 1379 hş./2000, s. 170-171. 
516 Kâşifî, Cevâhirü’t-Tefsîr, s. 239-240. 
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Telhîsu Kenzi’d-Dakâık, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp./2, nr. 899/3, vr. 131b-132a. 

el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’nin ülkemizdeki ve ülkemiz dışındaki yazma nüshalarını belirtmeden önce 
şu notu düşmeliyiz: Eserin bazı yazma nüshalarının üzerinde, bazı katalog kayıtlarında ve hatta bazı 
taşbaskılarında bu eserin Arapça Esrâru’t-Tenzîl’in Farsça çevirisi olduğu belirtilir. Bu bilginin ilk 
olarak ne zaman ve kim tarafından ortaya atıldığını kesin şekilde tespit edemedik. Münzevî’nin kata-
loğunda da aynı bilgi üstelik eseri Farsça’ya çevirenin bizzat Râzî olduğu kaydıyla yer almaktadır.517 
Onun atıfta bulunduğu kaynaklar arasında sadece Aga Bozorg Tahrânî bu yönde şu bilgiyi verir: 
“Letâif-i Gıyâsî: Esrâru’t-Tenzîl’in tercümesidir. Her ikisi de Fahruddîn Muhammed b. Ömer’indir. 
Esrâru’t-Tenzîl’i Ebu’l-Feth Muhammed b. Melikşâh adına telif etmiştir. Fevâid-i Gıyâsiyye adıyla 
üç makale üzere Hindistan’da basılmıştır. Başlangıç cümleleri … Tahran’da dört makale üzere 
1301’de basılmıştır. Yazma nüshalarından bazıları şunlardır…”518 Ulaşabildiğimiz yazma nüshalar 
bağlamında eserin Sipehsalâr Kütüphanesi, nr. 6310’daki (58 vr., istinsah tahminen 7./13. yy.) nüs-
hanın sonunda “Esrâru’t-Tenzîl kitabı sona erdi.” ifadesinin yer alması519 ve bazı nüshaların eserin 
her iki isim kaydını veya Tercüme-i Esrâru’t-Tenzîl kaydını taşıyor olmasından kaynaklandığını tah-
min ediyoruz. 

 
Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 12087, vr. 1b (Eserin metninden önce yer alan konu fihristi sonunda -üzeri siyah ka-

lemle çizilmiş olan- cümlede eserin ismi: “Kitâbü Tercümeti Esrâri’t-Tenzîl”) (Sağda) ve vr. 86a (Eserin metninin düş-
müş olan son 3-4 varağı bir başkası tarafından yazılarak eklenmiştir, temme kaydında eserin ismi: “Kitâbü Tercümeti 

Esrâri’t-Tenzîl el-mülekkab bi-Letâif-i Gıyâsî”). 

                                                 
517 Münzevî, Fihrist-i Nüshahâ-yı Hattî Fârisî, c. 1, s. 681. 
518 Tahrânî, Aga Bozorg, ez-Zerî‘a ilâ Tesânîfi’ş-Şî‘a, c. 18, s. 316-317. 
519 ed-Dirâyetî, Mustafa, el-Fihrisü’l-Muvahhid li’l-Mahtûtâti’l-Îrâniyye, Sâzmân-i İsnâd u Kitâbhâne-i Millî Yay., Tah-

ran 1390 hş./2011, c. 26, s. 342 
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Esrâru’t-Tenzîl, Tahran 1301/1884, s. 167. 

Metin karşılaştırması yapıldığında görülmektedir ki, bölümleri, konuları, başlıkları, işleniş tarzı 
gibi açılardan biribirlerine yakınlık arz eden el-Letâifü’l-Gıyâsiyye ile Esrâru’t-Tenzîl farklı iki eser-
dir. Esrâru’t-Tenzîl de dört bölüm üzere planlanmış (Usûl İlmi (Kelâm/Akaid), Furû‘ İlmi (Fıkıh), 
Ahlâk ve Kalp Tezkiyesi, Münâcât ve Dualar) fakat onun da ilk bölümü dahi tamamlanamamıştır. 
Yâkût el-Hamevî ve İbnü’ş-Şa‘‘âr bu eserin tamamlanmadığını520, Kâtib Çelebi ise Râzî’nin vefatıyla 
eserin ilk bölümün sonlarında nâtamam kaldığını belirtir.521 Günümüze ulaşan en eski istinsah tarihli 
Esrâru’t-Tenzîl ve Envâru’t-Te’vîl nüshaları da bu bilgileri teyit etmektedir. 

  
Râzî, Esrâru’t-Tenzîl, Kâsımiyye Üniversitesi (Birleşik Arap Emirlikleri, Şarika), 
Dâru’l-Mahtûtâti’l-İslâmiyye Ktp., nr. 548, vr. 1b-2a ve 292a (İstinsah: 610/1214). 

 
Râzî, Esrâru’t-Tenzîl, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 34, vr. 1b ve 186ab (İstinsah: 687/1288). 

                                                 
520 el-Hamevî, Yâkût, Mültekatât min Kitâbi Mu‘cemi Ehli’l-Edeb, Süleymaniye/Esad Efendi Ktp., nr. 1932/1, vr. 6b; 

İbnü’ş-Şa‘‘âr, Kalâidü’l-Cümân fî Ferâidi Şu‘arâi Hâze’z-Zemân, c. 5, s. 82  
521 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, s. 83. 
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Râzî, Esrâru’t-Tenzîl, Ragıp Paşa Ktp., nr. 21, vr. 1b ve 252a (İstinsah: 689/1290). 

 
Râzî, Kitâb fi’l-Usûl, Müessesetü’l-İmâm Zeyd b. Ali Ktp., nr. 354, vr. 165b (Baştan eksik, istinsah: 708/1308). 

  
Râzî, Esrâru’t-Tenzîl, Murad Molla Ktp., nr. 27, s. 2 ve 629 (İstinsah: 730/1330). 

  
Râzî, Esrâru’t-Tenzîl, Selimiye Ktp., nr. 4639, vr. 2b-3a (Sağda) ve 246b (İstinsah: 725/1325). 
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Râzî, Esrâru’t-Tenzîl, Millî Melik Ktp., nr. 1267, s. 2 ve 632 (İstinsah: 737/1337). 

  
Râzî, Esrâru’t-Tenzîl, Sül./Laleli Ktp., nr. 213, vr. 2b ve 248a (İstinsah: 782/1380). 

Ayrıca, el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’nin aslında Esrâru’t-Tenzîl’in çevirisi olduğu, müellifi tarafından 
Farsça’ya çevirildiği iddiası kabul edildiği takdirde de bu eserin Ahi Evran’a ait gösterilmesine imkân 
kalmamaktadır. Esrâru’t-Tenzîl’in Râzî’ye aidiyetinde herhangi bir şüphe yoktur. Dolayısıyla Bay-
ram’ın çalışmalarında bu iddiayı gündeme getirmeme nedenini anlayabiliyoruz. 

Eserin nüshaları 
Bayram’ın belirttiği iki nüsha dışında el-Letâifü’l-Gıyâsiyye nüshaları (35 adet) ise şunlardır: 
Ülkemiz kütüphaneleri: Selimiye Ktp., nr. 1130, 102 vr. (el-Letâifü’l-Gıyâsiyye adıyla ve yazar 

adı belirtilmeden), nr. 233, 102 vr. (Letâifi el-Gıyâsiyye adıyla, yazar adı Gıyâsî olarak); Nevşehir 
Damad İbrahim Paşa Ktp., nr. 469, 206 vr., istinsah: 881/1476-1477, Fahruddîn er-Râzî (el-Letâifü’l-
Gıyâsiyye adıyla, katalog kaydında Letâyifu’l-Gıyabe ve el-Letâifü’l-Gâye); Süleymaniye/Lala İsmail 
Ktp., nr. 181, 101 vr., istinsah: 1021/1612-1613 (katalogda yazar adı belirtilmeden, Gıyâsiyye adıyla, 
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nüshanın unvan sayfasında Fahruddîn er-Râzî’ye ait olarak Kitâb-ı Gıyâsiyye adıyla); Ayasofya Ktp., 
nr. 2341/1, vr. 1b-5b, 7a-52b, 62a-66b, istinsah: 682/1283, F. er-Râzî (Kitâbü’l-Gıyâsiyye adıyla); İÜ 
Merkez Ktp., nr. FY 34/1, vr. 1b-101a, istinsah: 781/1379, F. er-Râzî (el-Letâifü’l-Gıyâsiyye adıyla); 
Topkapı/Emanet Hazinesi Ktp., nr. 1168, 88 vr. (1a’da Râzî’ye ait olduğu, hemen altına bunun yanlış 
olduğu notu eklenmiştir; adı ilk konu başlığından iktibasla Fadâilu’l-‘Ulûm). 

İran kütüphaneleri: Radavî Ktp., nr. 9063, 161 vr.,  Fahr-i Râzî (Letâifu’l-Gıyâsî adıyla); Meclis-i 
Şûrâ-yı İslâmî Ktp./2, nr. 899/3, vr. 68b-145b; Fahr-i Râzî (Telhîsu Kenzi’d-Dekâik adıyla); Mücteba 
Mînovî Ktp., nr. 18, 127 vr., Fahr-i Râzî (Letâyif-i Gıyâsiyye=Terceme-i Esrâru’t-Tenzîl adıyla); 
Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 12087, 82 vr., (Kadim nüshanın sonuna muahhar dönemlere ait kağıt 
ve yazıyla eklenen üç varağın son iki satırında yer alan bilgi: “Fahruddîn er-Râzî’nin telifâtından 
Letâyif-i Gıyâsî lakabıyla anılan Terceme-i Esrâru’t-Tenzîl”), nr. 5225, 60 vr. (Baştan eksik), Fahr-i 
Râzî (Letâyif-i Gıyâsiyye adıyla); Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, 99 vr., istinsah: 1022/1613 (Esrâru’t-
Tenzîl adıyla, nüshada bir isim kayıtlı olmayıp, katalogda bu isimle anılmıştır, yazar adı belirtilme-
den); Sipehsalar Ktp., nr. 6310, 58 vr., istinsah: 631/1233-1234, F. er-Râzî (Letâyif-i Gıyâsî adıyla), 
nr. 1168, 124 vr. (Letâif-i Gıyâsiyye=Terceme-i Esrâru’t-Tenzîl adıyla, yazar adı belirtilmeden), nr. 
1167, 72 vr., istinsah: 1285/1868 (Letâif-i Gıyâsiyye=Terceme-i Esrâru’t-Tenzîl adıyla, yazar adı be-
lirtilmeden); Dânişgâh Ktp., nr. 2274, 150 vr., istinsah: 1090/1679, F. er-Râzî (Esrâru’t-
Tenzîl=Letâyifi Gıyâsî adıyla, eser metni başında Risâle-i Fahr-i Râzî adıyla), nr. 4269, 43 vr., istin-
sah: 1096/1684-1685, F. er-Râzî (el-Letâifü’l-Gıyâsiyye adıyla), nr. 3775, 100 vr., istinsah: 
1051/1642, F. er-Râzî (el-Letâifü’l-Gıyâsiyye adıyla), nr. 5776, vr. ?, F. er-Râzî (Fevâid-i Gıyâsî 
adıyla); Tebriz Millî Ktp., nr., 3658, 97 vr., istinsah: 741/1340, F. er-Râzî (Letâif-i Gıyâsiyye adıyla); 
(Isfahan) Hâdimî Isfahânî Ktp., nr. 27, ? vr., istinsah: 985/1577, Fahr-i Râzî (Letâif-i Gıyâsî adıyla); 
(Kum) Mar‘aşî Ktp., nr. 12033, 236 vr., istinsah: 1301/1884, F. er-Râzî (Zahriyede el-Letâifü’l-
Gıyâsiyye, ketebede Letâifü’l-Gıyâsî adıyla). 

Berlin Ktp., nr. Petermann 471, 194 vr., istinsah: 1183/1769, F. er-Râzî (Letâyifü’l-Gıyâsiyye 
adıyla); Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye/Teymûr-Akâid, nr. 759, 125 vr., istinsah: 1226/1811-1812, F. er-
Râzî (el-Letâifü’l-Gıyâsiyye adıyla); Pakistan ? Ktp., nr. 1537 (11345), vr. 1b- 130b, istinsah: 
1088/1677, F. er-Râzî (Letâyifü’l-Gıyâsiyye adıyla), Pakistan Rıda Rampur Ktp., nr. 9, vr. ?, Fah-
ruddîn-i Râzî (Fevâid-i Gıyâsiyye adıyla), nr. 5263, 86 vr., istinsah: 1281/1864, Fahruddîn-i Râzî 
(Fevâid-i Gıyâsiyye adıyla); Hindistan (Haydarabad) Âsafiyye Ktp., nr. 231, 105 vr., istinsah: 
1143/1730, F. er-Râzî (Letâif-i Gıyâsî adıyla), nr. 393, ? vr., istinsah: 1094/1683, F. er-Râzî (Letâif-i 
Gıyâsî adıyla); (Patna) Hudâbahş Ktp., nr. 3140, 88 vr., nr. 1279, 114 vr., F. er-Râzî (Letâif-i 
Gıyâsiyye adıyla), nr. 1280, 110 vr., F. er-Râzî (Letâif-i Gıyâsiyye adıyla); Bengal Asiatic Society 
Ktp., nr. M 101, 89 vr., F. er-Râzî (el-Letâifü’l-Gıyâsiyye adıyla); Leknev Nedvetü’l-‘Ulema Ktp., nr. 
4, 152 vr., istinsah: 1284/1867-1868, Fahr-i Râzî (Fevâyid-i Gıyâsiyye adıyla), nr. 535, 152 vr., istin-
sah: 1283/1866, Fahr-i Râzî (Fevâyid-i Gıyâsiyye adıyla).  

 Sühreverdî el-Maktûl’e ait gösterilerek yayınlanan Yezdân-şinâht’ın matbu nüshasını kastederek 
“Ahi Evren’in bu güne kadar tabedilen tek eseri budur.”522 diyen Bayram el-Letâifü’l-Gıyâsiyye hak-
kında “bugüne kadar basılmamıştır”523 dese de bu eser Fahruddîn er-Râzî’ye ait olarak basılmış 
(Tahran 1301/1884, 167 s., Esrâru’t-Tenzîl adıyla; Haydarabad 1323/1904, Matba‘a-i Kâsımî, 183 s., 
Fevâid-i Gıyâsiyye adıyla), ayrıca Urdu diline çevrilmiştir (Lahor trs., Matba‘a-i Kütübhâne-i İslâmî, 
186 s., Tahkîk-i Celîl Terceme-i Esrâru’t-Tenzîl adıyla).  

 
 
 

                                                 
522 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 98. 
523 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 278. 
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Letâifü’l-Hikme 
“Bu eser Sultan II. İzzü’d-Din Keykuvas’a sunulmuştur. Siyaset-nâme türünde bir eser olup, eksik 

bir nüshası Süleymaniye Esad Ef. (Süleymaniye) Ktp. Nr. 2880’de kayıtlıdır. Mükemmel nüshası da 
Paris Bibliotheque Nationale’de nr. 99’dadır… Letâif-i Giyasiyye’nin birinci cildi ile üçüncü cildinin 
özeti olduğu anlaşılmaktadır. Bu eserin yakınlarda Kadı Siracü’d-din el-Urmeviye’ye (682-1284) 
nisbet edilerek yayınlanmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.”524 

Eserin tamamı göz önüne alındığında siyaset-nâme türünden olduğunu belirtmek, eser içeriğini 
tanıtma bağlamında biraz yanıltıcı olabilir zira eser iki kısımdan oluşmaktadır. Yazarın belirttiği üzere 
birincisi, ilim ve marifet yani teorik hikmet; ikincisi hikem/hikmetler yani pratik hikmettir. Hikâyeler 
eşliğinde itikad ve ahlâk konularını işleyen eserde, ikinci kısım siyaset-nâme niteliğinde bilgiler de 
içerir. Dokuz bab üzere düzenlenen birinci kısımda ilim, ilmin konusu, çeşitleri, faydaları, Vâcibü’l-
Vücûd’un’ın ispatı, sıfatları, yaratılmışların yaratılma hikmeti ve peygamberliğin ispatı konuları ele 
alınır. İkinci kısım ise tehzîb-i nefs (ahlâkı olgunlaştırma) ve tedbîr-i menzil (siyaset) konularını 
kelâmî, felsefî şekilde ele alır. 

Eserin 655 yılı sonlarında (1257) Selçuklu Sultanı İzzüddîn Ebu’l-Feth Keykâvus b. Keyhüsrev b. 
Keykubâd’a (dönemi: 644-655/1246-1257) ithaf edildiği, yazarın mukaddimede sunduğu bilgilerden 
anlaşılmaktadır.  

Esad Efendi nüshası (nr. 2880, 95 vr., eser metni içerisinde eksik yerler ve kayıp sayfalar mevcut-
tur) ve tam olan Paris nüshası (nr. 98 (Ancien fonds 121), 182 vr., istinsah: 684/1385) yanı sıra üçüncü 
bir nüsha İran’da Radavî Kütüphanesi’ndedir (nr. 230, 94 vr., istinsah: 771/1369-1370). Eserin ilk 
kısmı eksik ve ikinci kısmının (hikmet-i amelî) başlarından eser sonuna kadar mevcut olan bir diğer 
eksik nüshası da Zencan Mescid-i Çihl Sütûn Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (demirbaş numarası 
yok, 96 s., istinsah: 967/1559). Sadece Radavî nüshası bu eserin Sirâcüddîn el-Urmevî’ye ait oldu-
ğuna dair bir kayıt taşımaktadır. Dolayısıyla farklı bir yazara ait olduğunu gösteren başka bir nüshası 
veya bu doğrultuda başka bir tarihi bilgi ortaya çıkana dek Radavî nüshasındaki kaydı itibara almak 
gerekir. Günümüze dört nüshası ulaşan ve sadece bir nüshasında yazar ismi kaydı içeren bu eserle 
benzer kaderi paylaşan (üç nüshasından sadece birinde yazar ismi kaydı içeren) el-Menâhicü’s-Sey-
fiyye’nin yazar adını tek nüshasına dayanarak belirleyen Bayram’ın, Letâifü’l-Hikme’nin yazar adını 
belirlerken de aynı tavrı sergilemesi beklenirdi.  

 

     
                    el-Menâhicü’s-Seyfiyye, Sül./Halet Efendi Ktp.,              Letâifü’l-Hikme, Radavî Ktp.,  
                                               nr. 92, vr. 1a.                                                     nr. 230, vr. 1a. 

Sirâcüddîn el-Urmevî’ye aitliği noktasında Radavî nüshasındaki kaydı asıl alan ve Letâifü’l-
Hikme’yi tahkikli şekilde yayınlayan (Gulâm Hüseyn Yûsufî, Bunyâd-i Ferheng-i Îrân, Tahran 1351 
hş./1972, 59+566 s.) hakkında Bayram şöyle der: “Nâşir,  Ahi Evren’in bu eserini bazı yanlış bilgi ve 
kayıtlara dayanarak Kadı Sirâcü’d-din Mahmud el-Urmevî’ye (682/1284) nisbet etmiştir. Bu nisbet 

                                                 
524 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 97; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 89-90; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-

Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 82. 



353Hayri KAPLAN

353 
 

kat’iyyetle yanlıştır.”525 Bayram yazarın Ahi Evran olduğuna yönelik net deliller sunmaktan ziyade 
bu eserin Urmevî’ye ait olamayacağına dair indî mütalaalarını sunmaktadır. Bu kadar kesin bir dille 
eserin Ahi Evran’a ait olduğunu, Urmevî’ye ait olamayacağını savunan birisinin bu doğrultuda ileri 
sürdüklerinin sadece kendince değil herkes tarafından “katiyetle doğru/çok kesin” diye nitelendirile-
bilecek deliller olduğu izlenimi uyansa da, bu deliller katiyetle yanlıştır. 

Bu bağlamda Bayram tarafından ileri sürülen delilleri irdeleyelim. 
“Letâif-i hikmet 655 yılı zi’l·hicce ayında te’lif edilmiş (Kasım 1257) ve II. İzzü’ d-din Keykavus’a 

takdim edilmiştir. Keykavus bu tarihte uç vilayeti olan Akşehir’ de bulunuyordu. Ahi Evren’in de bu 
tarihte Akşehir’de ve II. Keykavus’un yanında olduğu anlaşılıyor.”526 “…ve Akşehir’de iken Letâif-i 
Hikmet adlı eserini orada yazdı. Kitabın mukaddimesinde de söyler bunu. İzzettin Keykavus’a bu 
eseri takdim etmiş Akşehir’de.”527 

Kitabın mukaddimesinde eserin mezkûr tarihte yazıldığı ve adı geçen sultana ithaf edildiği belir-
tilmekte fakat eserin Akşehir’de yazıldığı ve orada sultana takdim edildiği belirtilmemektedir. Mu-
kaddimede geçen tarih, şahıs ve eser ismini eserin Paris nüshasından gösterelim. 

 
Letâifü’l-Hikme, Fransa Millî Ktp., nr. Persan 121, vr. 1b-2b. 

Kaynaklara göre Kılıçarslan Konya’ya getirilerek tahta çıkarılmasından (16 Safer 655/4 Mart 
1257) kısa bir süre sonra Baycu’nun Anadolu’dan ayrılması üzerine Denizli yöresinin terki karşılı-
ğında İznik imparatorundan aldığı bir miktar askerî yardımla dönen İzzeddin Keykâvus Konya’da 
tekrar tahta oturmuş (14 Rebîülâhir 655/1 Mayıs 1257) ve ünlü kumandanlarının yardımıyla Malatya, 
Sivas, Tokat ve Amasya’yı da hâkimiyeti altına almıştır.528 

“Moğol Noyan’ı Alıncak ve Muinü’d-din Süleyman II. İzzü’d-din Keykavus yanlısı olan devlet 
adamlarını ve ilim adamlarını öldürmüşlerdir. 682 (1284) yılında ölen ve ölünceye kadar Konya’da 
kadılık yapan Kadı Serâcü’d-din-i Urmevî “Letâif-i hikmet” yazmış olamaz. II. İzzü’d-din’e eser sun-
muş ve ona yakın olmuş bir kişi o dönemde yaşatılmaz öldürülürdü.”529 

                                                 
525 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 45 (Dipnot). 
526 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 89. 
527 “Prof Dr Mikail Bayram Mevlana hakkında kendisine yapılan eleştirilere ve Hayri Kaplana cevap veriyor”, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul8Ut5Dazms&t=80s, zaman: 17:01-17:15 (Erişim: 19.11.2019). 
528 Sümer, Faruk, “Keykâvus II”, DİA, c. 25, Ankara 2002, s. 356. 
529 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 89 
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Keykâvus yanlılarının öldürülmesi, 660/1262 tarihinde İstanbul’a, İmparator VIII. Mikhail Palai-
ologos’un yanına gitmesi530 ardından gerçekleşmiştir. Bayram’ın “ilim adamlarının öldürülmesi” ge-
nellemesi bu eserin yazımından beş yıl sonrasıyla ilgilidir. Nitekim kendisi de Keykâvus’un İstan-
bul’a gittiğine işaret etmekte fakat bu olayı bu eserin yazıldığı döneme denk düşürüp, eser yazımından 
beş sene sonra gerçekleşen olayları da bu dönemin olayları arasında göstermektedir: “Oysa İzzü’d-
din Keykavus Akşehir’de iken Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din ve daha pek çok Ahîler Keykavus’a destek 
vermek amacıyla Kırşehir’den Akşehir’e gelmişlerdi. II. Keykavus yurt dışına gidince Ahi Evren ve 
beraberindeki Ahîler Kırşehir’e döndüler.”531 

Bayram “Her şeyden önce bu eser eğer Siracü’d-din Mahmud el-Urmavî’ye ait olsaydı Siracü’d-
din el-Urmevî’nin ölümünden iki yıl sonra ve Konya’da kopye edilen nüshanın (Paris Bibliothique 
Nationale’deki nüsha) müstensihinin bunu belirtmemesi için hiçbir sebep düşünülemez.”532 der. Hâl-
buki benzer bir durum -daha önce belirtildiği üzere- el-Menâhicü’s-Seyfiyye için de geçerlidir; onun 
da mevcut üç nüshasından sadece birinde müellif adı müstensih tarafından kaydedilmiştir. 

“Kaldı ki Kadı Siracü’d-din el-Urmevî bütün eserlerini Arapça yazmıştır. Farsça eser yazdığı vaki 
değildir.”533 diyen Bayram aynı zamanda -ileride değinileceği üzere- “Yusufağa Kütüphanesi nr. 
4866’daki kitabın tamamı Kadı Siracü’d-din el-Urmevî’nin el yazısı olduğu kuvvetle muhtemeldir”534 
demekte ve mezkûr yazmanın 1a yaprağının resmi altına “Kadı Sirâcü’d-dîn Mahmûd el-Urmevî’nin 
el yazısı” kaydını düşmektedir.535 Bu iddia doğru ise mecmuadaki Farsça eserlerin müstensihi olan 
Urmevî’nin Farsça eser telif etme potansiyelinin bulunduğunu kabul etmek gerekir. Günümüze ulaşan 
eserlerinin ve onun yazdığı eser adlarının tarihi kaynaklardan tespiti, eserlerinin ezici bir çoğunluğu-
nun Arapça olduğunu gösterir. Fakat bu durum onun hiç Farsça telif eser yazmadığı veya yazamaya-
cağı anlamına gelmez. 

“Öte yandan Kadı Urmavî’nin kitapları onun ahfadından olan Kutlu Melek Hatun tarafından 
Konya’daki Atabekkiyye Medresesi’ne vakfedilmiştir. Bu vakıf kitaplar fakirin elinden geçti. Bu vakıf 
kitaplar arasında "Letaifü’l-hikme" bulunmadığı gibi literatürde de Urmevi’nin bu adda bir eseri 
bulunduğu geçmemektedir.”536  

Tarihi kaynak veya belgelerde bir şahsa ait eser isimleri listesinde her zaman o kişinin bütün eser-
leri eksiksiz olarak kaydedilmiştir denilemez. Dolayısıyla vakfedilen eserlerin listesinde bu eser adı-
nın olmayışı onun Urmevî tarafından telif edilmediğini ispat noktasında geçerli değildir. Literatürde 
bu adla bir eserin Urmevî’ye ait olarak geçmemesi şeklindeki iddiada bulunmak için bütün literatürün 
taranmış olması gerekir; bu da çok zor olduğuna göre ihtiyatlı olunmalıdır. Ayrıca günümüze ulaş-
mayan literatürün de olduğunu belirterek bir literatür kaydı sunalım.  

Afîfüddîn Ebu’s-Siyâde/Ebu’s-Se‘âde Abdullah b. Muhammed b. Ahmed b. Halef b. İsa el-Ensârî 
el-Hazrecî es-Sa‘dî el-‘Ubâdî el-Matarî (698-765/1299-1364), İbn Kesîr’in Tabakâtü’l-Fukahâi’ş-
Şâfi‘iyye’sine yazdığı zeylinde Urmevî’nin eserlerini zikrederken şu bilgiyi vermektedir:  

“Mantıkta el-Letâifü’l-Efrenciyye, amelî hikmette el-Letâifü’l-Gıyâsiyye” 

 
el-‘Ubâdî, Afîfüddîn Abdullah el-Matarî, Zeylü Tabakâti’l-Fukahâi’ş-Şâfi‘iyye, Tunus Millî Ktp., nr. 6448/2, vr. 210b. 

                                                 
530 Sümer, Faruk, “Keykâvus II”, s. 356 
531 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 89 
532 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 89 
533 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 89-90 
534 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 137. 
535 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 150. 
536 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 90 
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Matarî’nin Urmevî’nin eser isimlerine dair bazı ifadeleri diğer kaynaklarımızda bulunmadığından 
bu konuda oldukça önemli bilgilere dönüşmektedir. Örneğin Necmüddîn Melik Sâlih döneminde 
(637-647/1240-1249) Frank kralına (Melik-i Efrenc) elçi olarak gönderilip orada ağırlandığı süre 
içinde kral için yazdığı mantık eserinin adından başka kaynaklarımız söz etmezler. Matarî bu eserin 
adını el-Letâifü’l-Efrenciyye diye anmaktadır. Keza başka kaynaklar şimdi üzerinde durduğumuz 
eserden (Letâifü’l-Hikme), konusu ve adından söz etmezler. “Matarî bu eserin adını Letâifü’l-
Gıyâsiyye ve konusunu da hikmet-i ‘amelî olarak kaydetmektedir.” Daha doğrusu önemli bir noktaya 
dikkat çekmek için son cümlemizi “Matarî’nin eserinin Tunus nüshası bu eserin adını Letâifü’l-
Gıyâsiyye olarak kaydetmektedir” şeklinde düzeltmemiz gerekiyor. Zira Sirâcüddîn el-Urmevî’nin 
öğrencisinin öğrencisi olan ve dolayısıyla eser isimlerini kaydederken fahiş hatalar yapmayacağını 
tahmin ettiğimiz Matarî’nin537 kendi hattıyla olan nüsha bildiğimiz kadarıyla günümüze ulaşmamış-
tır. 868/1463 istinsah tarihli tek kopyasında ya müstensihin asıl aldığı nüshadan ya da müstensihin 
kendince tashih ederek kopyalamasından kaynaklanan hatalar, özellikle de bazı yer, kişi ve eser ad-
larının yazımında yanlışlıklar vardır. Örneklerden birini sunalım.  

Kutbüddîn Mahmûd b. Mes‘ûd eş-Şîrâzî’nin (ö. 710/1311) eser isimleri belirtilirken muhtemelen 
onun en meşhur eserlerinden bazılarını sunmak özere şu cümlenin kurulduğu görülmektedir. “Onun 
musannefatından bazıları şunlardır: Gurretü’t-Tâc, Maktul Sühreverdî’ye ait Serâhu’l-Esrâr (veya: 
Sirâcü’l-Esrâr), Şerhu’l-Külliyyât, Şerhu Muhtasari İbni’l-Hâcib.”  

 
el-‘Ubâdî, Afîfüddîn Abdullah el-Matarî, Zeylü Tabakâti’l-Fukahâi’ş-Şâfi‘iyye, Tunus Millî Ktp., nr. 6448/2, vr. 236a. 

 “Maktul Sühreverdî’ye ait Serâhu’l-Esrâr” ifadesinden sonra yer alan iki eser de şerh çalışmala-
rıdır ve meşhurdur. Gurretü’t-Tâc (doğrusu: Dürretü’t-Tâc) diye kaydedilen eser de meşhurdur. Bu 
eserlerin yanında zikredilen eser de meşhur bir eser olmalıdır. Suhreverdî’nin “سراح/سراج األسرار” adlı 
bir eseri bilinmemektedir.  

Esasen Şîrâzî’nin eserleri anılırken “Maktul Sühreverdî’ye ait Serâhu’l-Esrâr (veya: Sirâcü’l-
Esrâr)” ifadesinin yer alması mantıksızdır. Bu ifadenin ilk aşamada “شرح األسرار للسهروردي المقتول” 
yani “Maktul Sühreverdî’nin Esrâr adlı eserinin Şerhi” şeklinde tashih edilmesi gerekir. Bu durumda 
müstensihin “شرح” kelimesini nasıl oluyor da araya bir elif harfi yerleştirerek “سراح/سراج” haline 
dönüştürdüğüne veya asıl aldığı nüshadaki böyle bir yanlışlığı tashih etmediğine şaşmamak elde de-
ğildir. Fakat bu ilk tashihimizde ulaşılan sonuç da yanlıştır zira ne Sühreverdî’nin Esrâr adlı bir eseri, 
ne de Şîrâzî’nin bu esere yazdığı bir şerh vardır. Çünkü eser adındaki ikinci kelime yani “األسرار” 
kelimesi de tashihe muhtaçtır. Doğrusu “اإلشراق” olmalıdır. Sühreverdî’nin bu kelimeyi içeren meşhur 

                                                 
537 Matarî, İbnü’n-Nakîb diye meşhur Nizâmüddîn Muhammed b. Mahmûd er-Râzî et-Tokadî’nin öğrencisidir. 

Nizâmüddîn er-Râzî de, Sirâcüddîn el-Urmevî’nin öğrencisidir (el-‘Ubâdî, Afîfüddîn Abdullah, Zeylü Tabakâti’l-Fu-
kahâi’ş-Şâfi‘iyye, Tunus Millî Ktp., nr. 6448, vr. 13a). Birzâlî bu kişiyi İbnü’n-Nakîb Nizâmüddîn Muhammed b. Rük-
nüddîn Muhammed b. Mahmud er-Râzî el-Konevî (doğumu: 654/1256, 718/1318’de sağ) diye tanıtır (el-Muktefî, c. 4, 
s. 332). Muhammed b. Muhammed b. Mahmud er-Râzî’nin Sirâcüddîn el-Urmevî’nin Metâli‘u’l-Envâr’ı üzerine Be-
dai‘u’l-Efkâr fi Şerhi Metâli‘i’l-Envâr isimli ve şârih hattıyla 698/1299’da Tokat’ta yazılmış bir şerhi vardır (Beya-
zıt/Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Ktp., nr. 375/1, vr. 1b-127a). Aynı kişinin Tefsîru İbni’n-Nakîb diye anılan Yenâbi‘u 
Hakâikı’l-Kur’ân ve Menâbi‘u Dekâikı’l-Îmân isimli tefsiri vardır (Beyazıt/Veliyyüddin Efendi Ktp., nr. 99, 325 vr., 
sondan eksik, istinsah: 713/1314) Ayrıca aynı kişi -ileride değineceğimiz üzere-Vatikan Ktp., nr. 1397’deki mecmuada 
bulunan İbnü’l-‘Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem (vr. 1b-55a) ve Konevî’nin Tuhfetü’ş-Şekûr adlı eserini 698/1299 tarihinde 
Tokat’ta istinsah eden ve Konevî’yi “şeyhimiz” diye niteleyen kişidir. Mevlânâ’nın hekimi ve yakın dostu Ekmelüddîn 
Müeyyed b. Ebî Bekr b. İbrâhîm el-Konevî en-Nahcüvânî’nin (ö. 701/1302’den sonra) Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ını 
702/1303 tarihinde, Şemsüddîn es-Semerkandî’nin es-Sahâifü’l-İlâhiyye’sini 730/1330’da yine aynı kişi istinsah etmiş-
tir. Yine ona ait olarak Bursa Eski Eserler/Haraccıoğlu Ktp., nr. 1046’da bulunan Menâkıbü’l-İmâm eş-Şâfi‘î (vr. 1b-
53b) ve Menâkıbü’l-İmâm el-A‘zam Ebî Hanîfe (vr. 54a-104b) adlı Farsça eserler 745/1344 tarihlidir. Dolayısıyla Ma-
tarî’nin, hocasının hocası Sirâcüddîn el-Urmevî’nin eserlerine çoğu kişiden daha fazla âşina olduğunu düşünebiliriz.  
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Hikmetü’l-İşrâk adlı eseri -ki sadece el-İşrâk diye anıldığı da vakidir- ve Şîrâzî’nin de bu esere yaz-
dığı meşhur bir şerhi vardır. Çoğunlukla Şerhu Hikmeti’l-İşrâk diye anılan bu şerhin Şerhu’l-İşrâk 
diye anıldığı da olur. Mesela, Molla Fenârî (ö 834/1431), Miftâhu’l-Gayb’ın şerhi Misbâhu’l-Üns 
eserinde, Molla Sadruddîn eş-Şîrâzî (ö. 1050/1641) bir risâlesinde böyle anar. 

          
el-Fenârî, Şemsüddîn, Misbâhu’l-Üns, Ragıp Paşa Ktp., nr. 696, vr. 87b, 88a. 

 
eş-Şîrâzî, Sadruddîn Muhammed, Keyfiyyetü Ma‘iyyeti’l-Vâcibi’l-Hakk 

bi’l-Mevcûdât’l-Mümkine, Meclis-i Millî Ktp., nr. 1384/7, s. 41. 

İbn Hacer el-‘Askalânî (ö. 852/1449) ed-Dürerü’l-Kâmine’de Kutbüddîn eş-Şîrâzî’nin eserleri 
arasında bu eseri Şerhu’l-İşrâk li’s-Sühreverdî diye kaydeder. 

 
İbn Hacer, ed-Dürerü’l-Kâmine, Dâru’l-Kütübi’l-Hadîsiyye, 

Kahire 1385/1966, c. 5, s. 109. 

Celâlüddîn Muhammed b. Es‘ad ed-Devvânî (ö. 908/1502), Şerhu Heyâkili’n-Nûr’da Şerhu’l-
İşrâk adıyla bu eseri anar. Bahâüddîn Muhammed el-Lâhîcî (ö. 1097/1685) çok sayıda alıntı yaptığı 
Şîrâzî’nin eserini anarken Şerh-i İşrâk ismini zikreder. 

   
ed-Devvânî, Muhammed, Şerhu Heyâkili’n-Nûr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2706, vr. 45b (Sağda). 

Lâhîcî, er-Risâltü’l-Misâliyyetü’n-Nûriyye, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1803/3, s. 119. 

Tehânevî (ö. 1158/1745’te sağ) hacimli kitabında bu eseri on beş kez anarken sürekli olarak Şerhu 
İşrâkı’l-Hikme adını kullanır.  

 
et-Tehânevî, Muhammed Ali, Keşşâfu Istılâhâti’l-Funûn ve’l‘Ulûm, 

Mektebetü Lübnân Nâşirûn, Beyrut 1996, s. 322.  

Şerhu Hikmeti’l-İşrâk bizzat şârih Şîrâzî tarafından 708/1308’de iki öğrencisine verdiği icazede 
“el-İşrâk ve el-Miftâh’a Şerh” diye anılır. 

 
eş-Şîrâzî, Kutbüddîn, İcâze, Meclis-i Millî Ktp., nr. 498/2, vr. 285a. 

Sonuç olarak Matarî’nin eserinin Tunus nüshasında yer alan “سراح/سراج األسرار” kitap adının as-
lında “شرح اإلشراق” olması gerektiğini söyleyebiliriz.  

İşte benzer bir durumun yine Tunus nüshasında Sirâcüddîn’in eseri olarak kaydedilen el-Letâifü’l-
Gıyâsiyye adının başına geldiğini düşünüyoruz. Doğru bir şekilde konusunun hikmet-i ‘amelî olduğu 
belirtilen eser, Râzî’nin el-Letâifü’l-Gıyâsiye’si olamaz zira Râzî’nin aynı adı taşıyan eserinin sadece 
hikmet-i ‘ilmî kısmı vardır, o da eksiktir ve hikmet-i ‘amelî konulu kısmı hiç yazılmamıştır. Şu halde 
kitap adının ikinci kelimesinde, fazladan harf ekleme ve değiştirme yapılarak  aslında “اللطائف العزية” 
olması gereken ismin “اللطائف الغياثية” şekline sokulduğunu tahmin edebiliriz.  
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Ayrıca Urmevî’nin Letâifü’l-Hikme’sinin üç yazma nüshasının mukaddimesinde bu eserin 
Letâifü’l-Hikme diye adlandırdığını, fakat nüshaların sonunda aynı eserin -ithaf edilen melikin laka-
bına nispetle- iki nüshada Letâifü’l-Hikmeti’l-‘İzziyye bir nüshada ise sadece Letâifü’l-‘İzziyye diye 
anıldığını görüyoruz.  

   
Letâifü’l-Hikme, Fransa Millî Ktp., nr. Persan 121), vr. 182b (Sağda). 

 Urmevî, Letâifü’l-Hikme, Radavî Ktp., nr. 230, vr. 94b. 

 
Letâifü’l-Hikme, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 2880, vr. 95a. 

Böylece Matarî’nin eserinde yer alan ve doğrusunun Letâifü’l-‘İzziyye olması gerektiğini düşün-
düğümüz kitap ismi, Urmevî’nin Letâifü’l-Hikme adında bir eseri olduğunu gösteren bir literatür 
kaydı olmakta ve eserin Ahi Evran’a ait olmadığını göstermektedir.  

Şu var ki, bu tashihimiz ve tahminimiz iki sebepten ötürü geçersiz görülebilir.  
Birincisi: Letâifü’l-Hikme’nin Esad Efendi nüshasında sayfanın iki tarafına sonradan kağıt yapış-

tırıldığı için eser adı kaydındaki “… el-Hikme…” kelimesi yapıştırılan kağıt altında kalmış ve dola-
yısıyla aslında eser adı bu nüshada da Letâifü’l-Hikmeti’l-‘İzziyye diye kaydedilmiş olabilir.  

İkincisi: Müellif nüshasına veya bir başka kopyasına ulaşamadığımız Matarî’nin Zeylü Tabakâti’l-
Fukahâi’ş-Şâfi‘iyye’sinden alıntı yapan tarihçi Kutbüddîn Muhammed b. Muhammed el-Haydırî (ö. 
894/1489) el-Lüma‘u’l-Elma‘iyye li-A‘yâni’ş-Şâfi‘iyye adlı sadece müellif nüshası halinde günümüze 
ulaşan eserinde Urmevî’nin eserini “… amelî hikmette el-Letâifü’l-Gıyâsiyye…” diye anmaktadır. 

 
el-‘Ubâdî, Afîfüddîn Abdullah el-Matarî, Zeylü Tabakâti’l-Fukahâi’ş-Şâfi‘iyye, Tunus Millî Ktp., nr. 6448/2, vr. 210ab. 

el-Haydırî, Kutbüddîn Muhammed, el-Lüma‘u’l-Elma‘iyye li-A‘yâni’ş-Şâfi‘iyye, Irak Müzesi Ktp., nr. 8642, s. 421. 

Bu takdirde de Matarî’nin verdiği bilgi, Ahi Evran’a ait ilan edilen ve hikmet-i ‘amelî konulu 
Letâifü’l-Gıyâsiyye adlı eserin Urmevî’ye ait olduğunu göstermektedir.  
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“Eserin muhtevası incelendiği zaman yazarın diğer eserlerine yaptığı göndermelerden, yaptığı 
alıntılardan, bahsettiği kişilerden, şahid olarak kullandığı şiirlerden bu eserin Urmevî’ye ait olami-
yacağı görülebilmektedir.”538 Bu yargılar Bayram’a göredir; Bayram’ın kendi indî yorum ve değer-
lendirmeleri ve de bir kısmı onun yanlış okuma ve anlamasına kurban gitmiş eser metninden bazı 
parçalara dayanmaktadır. Nitekim bu bağlamda son kurduğu cümle de bu durumu ortaya koymakta-
dır: “Esas itibariyle yukarıda adı geçen "Letâif-i Giyasiyye"nin birinci cildi ile üçüncü cildinin özeti 
olduğu görülmektedir.”539 Zira Letâif-i Gıyâsiyye’nin birinci cildi/birinci kısmı bile tamamlanama-
mıştır. Bayram bu ilk cildi/kısmı tamamlanmış gösterip hiçbir zaman var olmamış üçüncü cildi de 
var gösterip ikisinden bir özet eser yazıldığını iddia etme başarısına imza atmıştır.  

Letâifü’l-Hikme’nin Radavî nüshası hariç, diğer iki tam nüshasının yazarı nüshalar üzerinde ve 
kataloglarda anonim olarak geçer. Yazarının belirtilmemiş olması, ithaf edildiği sultan ve dönemi, 
daha da önemlisi eserin konularının ve yazar üslubunun el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’yi andırması, Bayram 
tarafından bu iki eserin yazarlarının aynı kişi yani Ahi Evran olduğu sonucuna götürmüştür.540 

el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’nin Ahi Evran’a değil Râzî’ye ait olduğunu biraz önce göstermiştik. Bay-
ram ise her iki eserin de Ahî Evran’a aitliği konusunda ikna edici bir açıklamada bulunmamıştır. 
Esasen iki eserin yakınlık arz etmesi meselesi Letâifü’l-Hikme yazarının Râzî mektebine mensup ol-
masından ve kitabın bazı konularını yazarken Râzî’nin el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, Esrâru’t-Tenzîl ve el-
Erba‘în fî Usûli’d-Dîn’inden yararlanmış olmasındandır. Radavî nüshasının unvan sayfasında bu ese-
rin yazarı Sirâcüddîn el-Urmevî  (594-682/1198-1283) olarak kaydedilmiştir. Bu zat rivayete göre 
Râzî’ye öğrencilik yapmış, daha sonra fıkıh, tefsir, hadis, mantık, hikmet gibi ilimlerde meşhur ol-
muştur. Râzî’nin öldüğü tarihte henüz 12 yaşında olan Urmevî’nin Râzî’nin bilfiil talebesi olduğunu 
belirten tek kaynak İbnü’l-‘İbrî (ö. 685/1286) olup541, diğer kaynaklar bu talebelikten bahsetmeksizin 
onun Musul’da eğitim aldığını, bir süre Dımaşk’ta ikamet ettiğini ve sonra ölümüne değin kalacağı 
Konya’yı vatan edindiğini belirtir.542  Onun Râzî’ye bilfiil öğrencilik yaptığı teyit edilmiş olmasa da 
Şafii fıkhı, fıkıh usulü, kelâm, mantık gibi çeşitli alanlardaki eserleri Râzî mektebinin bir öğrencisi, 
temsilcisi olduğunu göstermektedir. Bu itibarla, söz konusu iki eser arasında, özellikle ortak konula-
rın işlenişindeki benzerlik yadırganacak bir durum değildir. Asıl yadırganacak durum Bayram’ın ne-
redeyse herhangi bir delile ihtiyaç duymaksızın bu eseri Ahi Evran’a ait kabul etmesi ve aşağıda 
örneklerini sunduğumuz alıntılamalarla, Ahi Evran ve Ahilikle ilgili çıkarımlarda bulunmasıdır. 

“Bilindiği gibi bütün kaynaklarda Ahi Evren’in dabbağ (derici) olduğu belirtilerek dericilerin piri 
kabul edilmiştir. II. İzzü’d-Din Keykavus’a sunduğu ve bir siyasetnâme olan “Letâif-i Hikmet” adlı 
eserinde: “Deri, padişaha lâyık bir kemer oluncaya kadar nice zor ameliyelerden geçtiği gibi, padi-
şah da bir ülkeye sahip oluncaya kadar çok zorluklara katlanmak zorundadır.” derken mesleği olan 
dericiliğe işarette bulunmuştur.”543  

Bayram bu eseri Ahi Evran’a ait gördüğü için, yazarın kendi mesleğine yönelik en ufak bir imada, 
işarette bulunmadığı teşbih içerikli ifadelerini onun dericilik mesleğine işaret olarak algılamak iste-
mektedir. Eserde geçen ve başka mesleklere değinen diğer ifadelerden herhangi bir çıkarımda bulun-
mamayı tercih etmiş olduğu anlaşılıyor. 

Söz konusu eserde geçen ve atıf yapılan yere baktığımızda “Rahat ve Nimetlere Dalmak Yerine 
Zahmet ve Meşakkati Tercih Etmek” başlığı altında yer alan şu ifadeler açığa çıkmaktadır: 

                                                 
538 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 90 
539 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 90 
540 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 90. 
541 İbnü’l-‘İbrî, Ebu’l-Ferec Yuhannâ el-Malatî, Târîhu Muhtasari’d-Düvel, Dâru’r-Râidi’l-Lübnanî, Beyrut 1403/1983, 

s. 445. 
542 el-İsnevî, Cemâlüddîn, Tabakâtü’ş-Şâfi‘iyye, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1416/1996, s. 53; İbn Kâdî Şühbe, Takıyyüddîn, 

Tabakâtü’ş-Şâfi‘iyye, ‘Âlemü’l-Kütüb, Beyrut 1407/1987, c. 2, s. 202. 
543 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 10; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, 

s. 89. 
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“Deri, tabaklanma zahmetini çekmeden kemer olmaz, altın defalarca ateşe girmeden padişahlara 
layık hale gelmez, at eğitim-egzersiz zahmetini çekmeden sultana layık bir binit olmaz, ay yolculuk 
zahmeti çekmeden hilalden dolunaya geçmez/dönüşmez.”544 

 
Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 265. 

Bu ifadelere dayanarak dericilik yanında kuyumculuk ve seyislik mesleğini de Ahi Evran’ın mes-
leği olarak nitelememiz gerekmez mi?  

Bu soruyu, aynı ifadelere yer veren Dürretü’t-Tâc müellifi Kutbüddîn eş-Şîrâzî için de sormamız 
veya onu da derici ilan etmemiz gerekmez mi? 

 
Dürretü’t-Tâc: Bahş-i Hikmet-i ‘Amelî u Seyr u Sülûk, 

Şirket-i İntişârât-ı ‘İlmî u Ferhengî, Tahran 1369 hş./1991, s. 184. 

 Yine Bayram’a göre, çeşitli sanat alanlarında ilmi uygulama ve bundan toplumu yararlandırma 
ülküsünü topluma vermek amacıyla Ahi Evran “Letâif-i Hikmet adlı eserinde şöyle demektedir: 

“Allah, insanı, medenî tabiatlı yaratmıştır. Bunun manası şudur, Allah insanları yemek, içmek, 
giymek, evlenmek, mesken edinmek gibi çok şeylere muhtaç olarak yaratmıştır. Hiç kimse kendi ba-
şına bu ihtiyaçları karşılayamaz. Bu yüzden demircilik, marangozluk gibi çeşitli meslekleri yürütmek 
için çok insan gerekli olduğu gibi, demircilik ve marangozluk da bir takım âlet ve edevatla yapılabi-
leceği için bu âlet ve edevatı tedarik için de çok sayıda insana ihtiyaç vardır. Böylece insanın (toplu-
mun) ihtiyaç duyacağı bütün san’at kollarının yaşatılması gerekir. O halde toplumun bir kesiminin 
                                                 
544 Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 265. 
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san’atlara yönlendirilmesi ve her birinin belli bir san’atla meşgul olması gerekir ki, toplumun ihti-
yaçları görülebilsin.” 

Görüldüğü üzre İbn Haldun nasıl san’atı ve san’at kollarını uygarlığın gereği olarak görmüşse, 
Ahi Evren de toplumun mutluluk ve refahı için bütün san’at kollarının yaşatılmasının gerekli oldu-
ğunu savunmuştur.” 545 

“Her Ahi işyerinde bir üstad (şeyh) ve o şeyhe iman derecesinde bağlanan çırak, yamak ve kalfalar 
arasında sarsılmaz bir hiyerarşi bulunmaktaydı. Bu işyerinde çalışanlar dinî ve ahlakî bilgilerle tec-
hiz edilir ve bunun uygulamasına titizlikle riayet edilirdi. Bu konu ile ilgili olarak “Letaif-i hikmet”de 
şöyle demektedir: “Birçok insanların bir arada çalışması san’atkarlar arasında rekabet ve münaza-
aya sebep olabilir çünkü bunların her biri kendi ihtiyacına yönelince menfaatler çatışması ortaya 
çıkar. Karşılıklı hoşgörü ve affetme olmadığı zaman münazaa ve ihtilaf zuhur eder. O halde bu in-
sanlar arasındaki ihtilafı halledecek kanunlar koymak gereklidir. Bu kanun şeriata uygun olmalı ki 
ona uyulsun ve insanlar arasındaki ihtilafın halline vesile olsun. İhtilafsız bir ortam yaratılınca her-
kes rahatça umduğunu elde eder. İhtilaf zuhurunda ise bu kanuna müracaat ederek ihtilaflar ortadan 
kaldırılabilir. Peygamberlerin şeriat koymaları bundandır.” Şüphe yok ki bu prensipler ve uygula-
malar Bacılar arasında da geçerli idi.”546 

Aslında bu görüş sadece Letâifü’l-Hikme veya İhvânu’s-Safâ’nın yazdığı Risâleler’den çok daha 
eskilere dayanır. İnsanın medeni tabiatlı/karakterli yani yaratılışı gereği sosyal/toplumsal bir varlık 
oluşu konusunda Letâif-i Hikme’de yer alan ve Ahi Evran’ın görüşleri arasında sunulan bu açıklama-
lar esasen Aristo’dan, Eflatun’dan beri dillendirilen ve birçok İslâm düşünürü tarafından bilinen, söy-
lenen bir açıklamadır. Yunan filozoflarına (özellikle Aristo’ya) atfedilen “zoon politikon/political 
animal” deyiminin içeriği “اإلنسان مدني بالطبع” veya Farsça ifadesiyle söylersek “آدمى بطبع مدني است” 
(İnsan, doğası gereği sosyal varlıktır) diye ifade edilen ve adeta üzerinde tüm bilginlerin, düşünürlerin 
ittifak ettikleri meşhur bir hükümdür. O derece meşhurdur ki, felsefe, ahlâk, siyaset ve diğer alanlarda 
İslâm kültürünün günümüze ulaşan yüzlerce farklı eserine (bu cümleyi ve açıklamasını içermesi bağ-
lamında) atıf yapabiliriz. Urmevî de kendinden öncekilerin bu görüşünü -eserinde kendi tercih ettiği 
üslup üzere- nakilde bulunduğu görüş sahibinin adını zikretmeden aktarmış veya genel kabul gören 
bir görüş mahiyetinde zikretmiş olmaktadır. Dolayısıyla Urmevî (Bayram’a göre Ahi Evran) bu açık-
lamaları, bu görüşleri ortaya koyan ilk kişi değildir.  

 
Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 145. 

Urmevî’nin (Bayram’a göre Ahi Evran) insanın medeni varlık oluşuna ilişkin yukarıda geçen söz-
lerinden (ikinci paragraf) hareketle Bayram şöyle demektedir: “Ahi Evren’in bu sözlerinden şehir-
lerde sanayi çarşılarının kurulması fikrinin ortaya atıldığını görüyoruz.”547 “Ahi Evren bütün san’at 

                                                 
545 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 38-39; Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 64-65; Fatma Bacı ve Ba-

cıyân-ı Rûm, s. 64-65; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 229. 
546 Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 83; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 229. 
547 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 66; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 230. 
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kollarının toplumda yaşaması ve her san’at kolunun teşvik ve himaye edilmesi gerektiğini belirtmekle 
de yetinmiyor. Bütün san’at erbabının belli bir yere toplanmaları ve orada san’atlarını icra etmele-
rini yani kooperatifleşmelerini öğütlüyor.”548 “San’atkârların belli bir yerde toplanıp orada san’at-
larını icra etmeleri gerek- tiğine dair görüşü istikametinde Kayseri’de Ahiler için bir sanayi sitesi 
kurulmuş olması o zamanki Ahi Teşkilâtı’nın yapısı hakkında da bir fikir vermektedir.”549  

Hâlbuki Urmevî’nin ifadesinde “sanatkârların belli bir yerde toplanıp orada sanatını icra etmeleri” 
değil, insanların bir yerde yani şehirde kalabalık ve toplu halde bir arada yaşamaları, her birinin bir 
sanatla, meslekle, işle meşgul olup o “bir yer”deki yani şehirdeki herkesin ihtiyaçlarının (yiyecek, 
içecek, giyim, evlenme, mesken vs.) giderilmesi dile getirilmektedir. Bir diğer ifadeyle insanın kendi 
türünden olanlarla -insanlarla- bir arada yaşaması, böylece şehirleşmenin, medenileşmenin (temed-
dün) gerçekleşmesi kastedilmektedir. Nitekim bu cümlenin ardından “İşte, insan medeni tabiatlıdır 
 sözü(nün anlamı) bu demektir.” diye söylemesi bunu göstermektedir. Kısacası (آدمى بطبع مدني است)
maksadı, sanatkârların, meslek erbabının belirli bir yerde toplanmaları şeklinde dar ve özel bir toplu-
luk oluşturmaları değil, insanların tek başlarına yaşayamayacağı ve bütün gereksinimlerini kendi baş-
larına temin edemeyeceklerinden dolayı şehir (medîne) diye nitelenen büyük kalabalıkları barındıran 
bir yerde toplanıp orada herkesin kendi sanatını, mesleğini ifa etmesi kastedilmektedir. 

“Letaif-i Hikmet adlı eserini sunduğu II. İzzü’d-Din Keykavus’a İslamı yaymak hususunda yap-
ması gereken işlerden biri olarak “Müellefetü’l-kulub” (kalpleri ısındırılanlar) müessesesini çalış-
tırması gerektiğini savunmakta ve “Müellefetü’l-kulub”u üç gruba ayırmakta ve şöyle demektedir: 
“Müellefe üç tâifedir. Birincisi Müslümanlıkları zayıf olanlardır. Bunların İslâm’dan çıkmalarından 
korkulur. Eğer para bakımından bunlara bir şeyler verilirse İslâm’a gönül vermeleri sağlanmış olur. 
İkincisi Müslüman olmayıp İslâm’a ilgi duyanlardır. Bunlar da himaye edilirse İslâm’a girmeleri 
temin edilmiş olur. Üçüncüsü de Müslümanlara zarar vermeleri mümkün olanlardır. Bunlara da, bir 
şeyler verip zararları önlenmelidir.” Bu zümrelere para verilmesini ısrarla önermektedir.”550 

Müellefe-i kulûbun üç grup olduğu ve bu üç gruba kimler olduğuna dair açıklamayı Urmevî’nin 
orijinal düşüncesi gibi sunan Bayram, Letâifü’l-Hikme’nin metninde, “Müellefe üç taifedir…” cüm-
lesinin hemen başında yer alan “Âlimler demiştir ki” ifadesini aktarmamaktadır. Yine aynı açıklama-
nın hemen sonunda yer alan ve bu üç gruba ayırmanın, onlara zakâttan pay vermenin Hz. Peygamber 
zamanına uzandığını gösteren cümleyi de aktarmamaktadır. 

 
Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 252-253. 

                                                 
548 Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 65. 
549 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 51-52. 
550 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 41-42; Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 63; Ahi Evren-Mevlânâ Mü-

cadelesi, s. 228; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 151. 
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Metinde de görüleceği üzere Bayram’ın atıfta bulunduğu müellefe-i kulûbla ilgili sözler Ur-
mevî’nin “Âlimler müellefe üç tâifedir, demiştir. Birincisi…” diye başladığı ve âlimlerden naklettiği 
sözlerdir, kendi görüşü de bu yönde olabilir fakat bunlar ilk kez veya diğer âlimlerden farklı olarak 
ortaya koyduğu sözler değildir. Dolayısıyla müellefeyi üç gruba ayıran da yine o olmayıp çok daha 
öncesinden yapılan bir tasniftir. Bunu belirtiyoruz zira Bayram bu sözleri Ahi Evran’a ait görerek 
şöyle demektedir: “Ahi Evren’in bu ifadeleri gerek Ahilerin (teşkilat olarak) gerek devletin Ana-
dolu’da İslâmlaştırma faaliyetinin sürdürüldüğünün ifadesi olmalıdır. Müellefenin ilk iki tâifesi ile 
Bogomil denilen Hristiyan (Rum) zümreyi kasdetmiş olabilir. Bilindiği gibi Bogomiller İslâmî anla-
yışa yakın bir Hristiyan zümre olup, Anadolu’da Müslümanlarla hristiyan halk arasındaki kültür mü-
nasebetleri sonucu ortaya çıkmıştır.”551 “Ahi Evren de “Letaif-i hikmet” adlı eserinde bu sultana (II. 
İzzü’d-din Keykavus) Anadolu’daki Rumlara yakınlık göstermesini ve onlara ekonomik yardımda bu-
lunmasını öğütlemektedir.”552 

Böylece Bayram, bu eserin yazılmasından asırlarca önce ortaya konan ve doğu-batı ekseninde Orta 
Asya’dan İspanya’ya kadar uzanan İslâm dünyasında yeri geldikçe uygulama alanı bulan üçlü müel-
lefe-i kulûb tasnifini doğrudan Diyâr-ı Rûm ile, Bogomiller ile ilişkilendirebilmektedir. 

Verdiği bu örneklerden hareketle Bayram şunları da ilave eder: 
“Ahi Evren’in bu eğitimci vasfı da Ahi Teşkilâtı’nın kurulmasında önemli rol oynamıştır. Eserleri 

ders kitabı olarak asırlarca Ahi ocaklarında okunmuş ve okutulmuştur. Eserlerinin yazma nüshala-
rının istinsah ve kıraat kayıtlarında bu konularla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.”553 

Bayram’ın “Eserleri ders kitabı olarak asırlarca Ahi ocaklarında okunmuş ve okutulmuştur” di-
yebilmesi için, bunu örnekleriyle delillendirmesi gerekir. Özellikle iddia ettiği gibi “yazma nüshala-
rının istinsah ve kıraat kayıtlarında bu konularla ilgili önemli bilgiler bulunmakta” ise bunları da 
belgelemesi gerekir. Hâlbuki Ahi Evran’a ait gösterdiği tüm eserlerin yazma nüshaları kontrol edil-
diğinde ancak bir kısmının istinsah kayıtlarının ve/ya nüsha mukabele kayıtlarının mevcut olduğu; 
kıraat kayıtlarının ise hiç olmadığı görülür. İstinsah kayıtlarında ise en fazlasıyla tarih, kâtip/müsten-
sih adı ve bazılarında ise istinsah edildiği şehir ismi mevcuttur, buna karşın bu kayıtlarda herhangi 
bir Ahi ocağı veya tekkesi veyahut Ahi Evran ismi zikredilmemektedir. Hatta bu eser kayıtlarında ahi 
diye nitelenen bir şahıs ismi dahi geçmemektedir. Hal böyle olunca Bayram’ın bu kayıtlardan ne tür 
“önemli bilgiler” çıkardığını merak ediyoruz. Ayrıca, ders kitabı olarak asırlarca Ahi ocaklarında 
okunmuş ve okutulmuş bu eserlerin neden günümüze çok az yazma nüshası ulaşabilmiştir, diye sor-
mak isterdik, fakat Bayram’ın şöyle bir genellemesi vardır: “Ancak Farsça okuma ve yazma geleneği 
Anadolu’da terk edilince Ahi Evren’in eserleri daha az okunur olmuştur.”554 

Bir önceki başlık altında el-Letâifü’l-Gıyâsiyye yazarı ile Letâifü’l-Hikme yazarının farklı kişiler 
olduğuna değinmiş; ilkinin Râzî’ye ikincisinin Urmevî’ye ait olduğunu, dolayısıyla her iki eserin de 
Ahi Evran’a ait olmadığını belirtmiştik. Letâifü’l-Hikme yazarının Ahi Evran olamayacağına yönelik 
bir delil de yine Letâifü’l-Hikme içerisinde yer alan ve yazarının geçmişte “Melik Sâlih Eyyûb b. 
Muhammed tarafından Frank kralı imparatora elçi olarak gönderildiği”nden söz etmesidir: 

                                                 
551 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 42; Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 63-64; Ahi Evren-Mevlânâ Mü-

cadelesi, s. 228-229. 
552 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 37. 
553 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 42; Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 64; Ahi Evren-Mevlânâ Müca-

delesi, s. 229; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 151. 
554 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 42; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, 

s. 151. 
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Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 288. 

Eyyûbî hükümdarı Necmüddîn Melik Sâlih döneminde (637-647/1240-1249) Urmevî’nin elçi ola-
rak gönderilişini İbn Vâsıl (ö. 697/1298) ve Yûnînî (ö. 726/1326) zikrederler.555  

 
İbn Vâsıl, Cemâlüddîn Muhammed, Müferricü’l-Kürûb, c. 4, s. 247.  

Yûnînî, Zeylü Mir’âti’z-Zemân, c. 2, s. 125 (Solda). 

Letâifü’l-Hikme bağlamında Bayram’ın -her gördüğü sakallıyı babası/dedesi sanmak anlamındaki- 
bir hatasına işaret edelim. Bayram şöyle der: “Malatya’da ilmî bir çevreye sahip olanlardan biri de 
Cemalü’d-din el-Vâsıtî’dir. Bu zat tıp, heyet, hendese alanında meşhur idi. Konya’da uzun yıllar 
kadılık yapmış olan Kadı Siracü’d-din Mahmud el-Urmevî bir müddet Malatya’da Cemalü’d-din el-
Vâsıtî’den ders almıştır (Menakıb-i Şeyh Evhadü’d-din-i Kirmânî, nşr. B. Fürüzanfer, Tahran 1969, s. 91-95). Ev-
hadü’d-din-i Kirmânî’nin müridleri arasında büyük bir üne sahipti. Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din de 
bir eserinde ondan bahsetmektedir (Letaifü’l-hikme, Neşr. G. Yusifî, Tehran 1351, s. 175).”556 

Önce atıf yapılan eserin Cemalü’d-din el-Vâsıtî ismini bulacağımızı zannettiğimiz sayfasına, ese-
rin ikinci kısmı olan hikmet-i ‘amelînin ikinci bâbının altıncı faslında yer alan ifadelere göz atalım: 

 
Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 175. 

Görüldüğü üzere atıf yapılan sayfada sözü nakledilen kişi sadece Vâsıtî diye anılmaktadır, 
Cemâlüddîn el-Vâsıtî diye anılmamaktadır. Diyelim ki, bu kişi tarihte Vâsıtî nisbesiyle anılan yüz-
lerce kişi arasından Cemâlüddîn el-Vâsıtî olsun, acaba bu naklin öncesinde ve sonrasında yine ken-
disinden bazı sözler nakledilen kişiler var mıdır ve hangi konu bağlamında, hangi alanda sözleri nak-
ledilmektedir, bir göz atmak gerekmez mi? İlgili satırın öncesi ve sonrasına bakıyoruz. 

  
Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 175. 

 
                                                 
555 İbn Vâsıl, Cemâlüddîn Muhammed, Müferricü’l-Kürûb fî Ahbâri Benî Eyyûb, Kahire 1372/1953, c. 4, s. 247; Yûnînî, 

Zeylü Mir’âti’z-Zemân, c. 2, s. 125. 
556 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 38. 
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Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 175. 

İlgili sayfada ele alınan konu başlığı “Güzel ve Kötü Ahlâkın Tanımı Hakkında Söylenen Sözler” 
olsa da, nakledilenler sadece güzel ahlâkla ilgilidir. Burada (1) Hz. Peygamber’in bir hadisi 
(Arapça’sıyla birlikte), (2) ismi belirtilmeyen (ve eseri tahkik edenin de dikkatinden kaçan) bir kişinin 
bir sözü, (3) Vâsıtî’nin bir sözü, (4) Hazreti Ali’nin bir sözü ve (5) (eseri tahkik edenin tashih ettiği 
ve üç yazma nüshada da Hasen diye kaydedilmiş olan) Hüseyn-i Mansûr’un bir sözü yer almaktadır. 
Bir diğer ifadeyle bir hadis, bir sahabi sözü, (birazdan ortaya konulacağı üzere) bir tabiî sözü ve 
Hallâc ile Vâsıtî’nin sözü yer almaktadır. Hz. Peygamber’den başlayarak beş kişinin sözlerini nakle-
den kişinin, VII./XIV. asrın Vâsıtî’sine ait olan sözü naklederken onu diğer Vâsıtîlerden ayırt etmek 
için Cemâlüddîn lakabıyla anması gerekmez miydi? Cemâlüddîn el-Vâsıtî’yi kastediyor olsaydı bü-
yük ihtimalle böyle bir kayıt düşerdi. Şu halde bu Vâsıtî, ahlâk veya (Hallâc’ın sözü nakledildiğine 
göre) tasavvuf alanında sözleri nakledilen birisi olmalıdır. 

Şimdi, Letâifü’l-Hikme ile bazı ortak konuları ele alan, bu ortak konularda Letâifü’l-Hikme’nin 
ifadelerini aynen tekrarlayan bir diğer eserin; Kutbüddîn eş-Şîrâzî’nin 693-705/1294-1306 tarihleri 
arasında yazdığı Dürretü’t-Tâc adlı eserinin ilgili sayfasına bakalım: 

 

 
 

 
Dürretü’t-Tâc: Bahş-i Hikmet-i ‘Amelî u Seyr u Sülûk, 

s. 24-25 ve s. 61 (Dipnot). 
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Letâifü’l-Hikme’de geçen Vâsıtî’yi Cemâlüddîn el-Vâsıtî kabul eden Bayram Kutbüddîn eş-
Şîrâzî’nin Dürretü’t-Tâc’ında geçen Vâsıtî’yi de aynı kişi mi kabul edecektir? Şîrâzî’nin Anadolu’da 
onlarca yıl kaldığını bildiğinden cevap evet olacaktır, diye tahmin ediyoruz.  

Bayram’ın Ahi Evran’ından, Urmevî ve Şîrâzî’den 150-200 yıl önce yaşayan Gazâlî’nin İhyâ’sının 
Arapça metninden -Letâifü’l-Hikme ile Dürretü’t-Tâc’daki çeviriden farklı olduğunu ve bu iki eser-
dekinin biribirinin neredeyse aynısı olduğunu göstermek amacıyla- Muhammed el-Hârezmî’nin (ö. 
620/1223) Farsça çevirisinden yapacağımız şu alıntıda yer alan Vâsıtî’yi Cemâlüddîn el-Vâsıtî ilan 
edilemeyeceğini, kronolojik bakımdan bunun imkânsız olduğunu biliyoruz. 

Gazâlî, İhyâü ‘Ulûmi’d-Dîn, c. 3, s. 48 Hârezmî, Tercüme-i İhyâü ‘Ulûmi’d-Dîn, s. 107 

 بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق
... قال صل ى هللا عليه و سلم هو أن تصل    

ن  من قطعك و تعطى من حرمك و تعفو عم 
 ظلمك...

 

 بيان فضيلت خوشخويى و نكوهش بدخويى
... پس پيغامبر صل ى هللا عليه و سلم فرمود هو أن تصل    

ن ظلمك، اى، معنى من قطعك و تعطى  من حرمك و تعفو عم 
آن است كه بپيوندى با كسى كه از تو ببرد، و بدهى به 
كسى كه تو را محروم گرداند، و عفو كنى از كسى كه بر 

 تو ستم كند...
Gazâlî, İhyâü ‘Ulûmi’d-Dîn, c. 3, s. 51 Hârezmî, Tercüme-i İhyâ, s. 112-113 

 الخلقبيان حقيقة حسن الخلق وسوء 
اعلم أن الناس قد تكلموا في حقيقة حسن 
الخلق وأنه ما هو وما تعرضوا لحقيقته وإنما 
تعرضوا لثمرته ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته 
بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له وما 
كان حاضراً في ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى 
ذكر حده وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته 

 الحسنواالستيعاب وذلك كقول على التفصيل 
حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف 

هو أَْن اَل ي َخاِصَم َواَل  الواسطياألذى وقال 
ِة معرفته باهلل تعالى وقال شاه  ي َخاَصَم ِمْن ِشدَّ
الكرماني هو كف األذى واحتمال المؤن وقال 
ً وفيما  بعضهم هو أن يكون من الناس قريبا

 ً الواسطي مرة هو إرضاء  وقالبينهم غريبا
وقال أبو عثمان الخلق في السراء والضراء 

هو الرضا عن هللا تعالى وسئل سهل التستري 
عن حسن الخلق فقال أدناه االحتمال وترك 
المكافأة والرحمة للظالم واالستغفار له 
والشفقة عليه وقال مرة أن ال يتهم الحق في 
 الرزق ويثق به ويسكن إلى الوفاء بما ضمن
فيطيعه وال يعصيه في جميع األمور فيما بينه 

علي  وقالوبينه وفيما بينه وبين الناس 
حسن الخلق في ثالث خصال رضي هللا عنه 

اجتناب المحارم وطلب الحالل والتوسعة على 
هو أن ال  الحسين بن منصورالعيال وقال 

يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق وقال 
ال يكون لك هم غير  أبو سعيد الخراز هو أن

فهذا وأمثاله كثير وهو تعرض هللا تعالى 
ثم ليس هو  لثمرات حسن الخلق ال لنفسه

ً بجميع الثمرات أيضاوكشف الغطاء  محيطا
 عن الحقيقة أولى من نقل األقاويل المختلفة

 بيان حقيقت خوشخويى و بدخويى
اند كه بدان كه مردمان در حقيقت خوى خوش سخن گفته

ض ننمودهآن چيست،  اند، و جز ثمره و حقيقت آن را تعر 
نگفته،  آن را بيان نكرده، پس كل ثمرات آن را مستوفى

بل هر كسى از ثمرات آن چيزى ياد كرده است كه در خاطر 
او آمده است و در ذهن او گشته، و عنايت در ذكر حد و 
حقيقت آن كه به همه ثمرات بر سبيل تفصيل و استيعاب 

گفته  حسنوف نگردانيده. و چنانكه محيط باشد مصر
رويى است و عطا دادن و رنج است: خوشخويى گشاده

گفت: آن كه او با  واسطىخود از مردمان بازداشتن. و 
كسى و كسى با او خصومت نكند بدانچه در معرفت خداى 

و همو بار ديگر گفت كه خشنود گردانيدن مفيد او باشد. 
گفت كه  كرمانى. و شاه مردمان است در غم و شادى

نمودن مؤنث است. و بعضى  بازداشتن رنج و احتمال
اند: آن است كه از مردمان نزديك باشى و در ميان گفته

حق  گفت كه خشنودى است از ايشان غريب. و أبو عثمان
چون وى را از آن پرسيدند گفت: اقل آن  تعالى. و سهل

احتماالست، و ترك مكافات، و بخشودن بر ظالم، و 
ش خواستن براى او، و شفقت بر او. و بار ديگر آمرز

گفت كه آن كه خداوند خود را در روزى متهم ندارى، و 
واثق باشى به او كه آن چه ضمان فرموده است به وفا 
رساند، و او را فرمانبردارى نمايى، و در كل آن چه ميان 
و  تو و خداى است و ميان تو و خلق است معصيت نكنى

كه خوشخويى در سه چيز گفت  -ههكرم هللا وج -على
و جستن حالل، و نفقة بر عيال  است: باز بودن از محارم

گفت كه آن است كه حسين بن منصور فراخ داشتن. و 
جفاى خلق در تو اثر نكند، پس از آن كه حق را مطالعه 
از گفت: آن كه همت تو جز خداى نباشد  كرده باشى. و خر 

ضپس اين و امثال اين بسيار است.  ثمرات  و آن تعر 
، آن گاه به همه ثمرات محيط خوشخويى است نه عين آن

نيست. و پرده از حقيقت آن برداشتن به از نقل قولهاى 
 مختلف 
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Gazâlî’den yaptığımız bu nakille şu üç husus ortaya çıkmaktadır: (1) Letâifü’l-Hikme ile Dür-
retü’t-Tâc’da bu konuya ilişkin ifadeler Gazâlî’nin eserinden kısmen alıntılanıp Farsça’ya çevrilmiş 
ifadelerdir. (2) Letâifü’l-Hikme ve Dürretü’t-Tâc’daki çeviri alıntı ile İhyâ’da Vâsıtî’den nakledilen 
söz aynıdır ve bu Vâsıtî Bayram’ın bahsettiği Cemâlüddîn el-Vâsıtî olamaz. (3) İlgili sayfaların gör-
sellerini karşılaştırdığımızda Letâifü’l-Hikme ile Dürretü’t-Tâc’daki çeviri ifadelerin neredeyse bir-
birinin aynı olduğu görülür. İki esere ait sayfaların görsellerini, bir de çift sütun metin halinde karşı-
laştırdığımızda hangisinin hangisinden alıntıladığını tespit noktasında önemli bir bulguya ulaşırız. 

Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 175 Şîrâzî, Dürretü’t-Tâc, s. 24-25 

و چه گفته اند در حد حسن خلق در بيان آن
 سوء خلق

فرمود: هو أن تصل من مصطفى عليه السلم اول 
ن ظلمك،  قطعك و تعطى من حرمك و تعفو عم 
فرمود كه حسن خلق آنست كه بدانكه از تو ببرد 

بازداشت و  چيزیبپيوندى و آن را كه ]ترا[ از 
نداد تو بدو بدهى و آن را كه بر تو ظلم كرد تو 

 ازوى عفو كنى. 
خلق روى كشادگى و بذل مال حسن دوم گفت: 

 ديگران بازداشتن.كردن و رنج از 
گفت: حسن خلق آنست كه مردم  واسطىسوم 

 را خشنود دارى در وقت خوشى و ناخوشى. 
حسن خلق على گفت  كرم هللا وجهه:  رمچها

دور باشى و طلب حالل كنى و  آنست كه از حرام
 بر عيال خود خير را فراخ دارى. 

گويد كه حسن خلق منصور  (3)حسين پنچم 
تو اثر نكند، بعد از آنكه  آنست كه جفاى خلق در

 حق را دريابى.
د اما اين و گفته انين جنس بسيار وبدانكه از

امثال اين اشارتست بآثار حسن خلق اما حقيقت 
 رم ياد كرده شد.چهاحسن خلق آنست كه در فصل 

 
 ( نسخهء اساس، آ، ت: حسن. اصالح شد، رك: تعليقات3)

و سوء خلق در حد حسن خلق  چهدر بيان آن
 گفته اند

فرمود: هو أن تصل مصطفى عليه السالم اول 
ن ظلمك،  من قطعك و تعطى من حرمك و تعفو عم 
فرمود كه حسن خلق آنست كه بپيوندى به آن كس 
كه از تو ببرد و بدهى به آن كس كه ترا محروم 

به تو نداد و عفو كنى از آن كس كه  چيزیكرد و 
 بر تو ظلم كرد. 
شادگى و بذل مال خلق روى كحسن دوم گفت: 

 كردن است و رنج از ديگران بازداشتن.
گفت: حسن خلق آنست كه مردم را  واسطىسيم 

 خشنود دارى در وقت خوشى و ناخوشى. 
حسن خلق على گفت  كرم هللا وجهه:  چهارم

دور باشى و طلب حالل كنى و  آنست كه از حرام
 بر عيال خود خير را فراخ دارى. 

گويد كه حسن خلق منصور  (25)حسن پنچم 
آنست كه جفاء خلق در تو اثر نكند، بعد از آنكه 

 حق را دريابى.
د اما اين و گفته انين جنس بسيار وبدانكه از ا

امثال اين اشارات ست به آثار حسن خلق اما 
رم ياد چهاحقيقت حسن خلق آنست كه در فصل 

  كرده شد.
نسخه "حسن" است. أقاى دكتر يوسفى  چهار( در هر 25)

احتمال داده اند كه در اصل " حسين" و منظور حسين بن 
صوفة معروف است. لطايف الحكمة ص منصور حالج، 

392  
 

  İki metinde de “… Evvel: Mustafa ‘aleyhi’s-selâm fermûd…” sonrasında yer alan “… Dovvem: 
Goft: Husn-i hulk…” ifadesinde, iki muhakkikin de dikkatinden kaçan ve iki eserde de aynen tekrar-
lanan bir eksiklik vardır. İhyâ metnine baktığımızda bu eksiklik “… Dovvem: Hasan goft: Husn-i 
hulk…” şeklinde tamamlanmalıdır. Hasan ile kastedilen Hasan el-Basrî’dir. Bu eksiklik muhtemelen 
Letâifü’l-Hikme’yi istinsah eden müstensihlerin veya diğerlerine kaynaklık eden ilk istinsah edilen 
nüshanın müstensihinin iki adet “حسن” kelimesinden ilkini atlamasından kaynaklanmış olmalıdır. Her 
hâlükârda Dürretü’t-Tâc’da da aynı hatanın yer alması, Letâifü’l-Hikme’nin hatalı istinsahından alıntı 
yapılması esnasındaki dikkatsizlikten kaynaklanmış olabilir. Zira her iki eserin bütün yazma nüsha-
larında tekrarlanan ve dipnotlarında (3. ve 25. dipnot) işaret edilen bir hata daha vardır: Hüseyn-i 
Mansûr olması gereken isim Hasan-i Mansûr olarak yazılmıştır. Her iki eserde de altıncı fasılın so-
nundaki ifade aynıdır: “Bilesin ki bu türden birçok söz söylemişlerdir fakat bu ve benzerleri güzel 
ahlâkın semerelerine işarettir, güzel ahlâkın hakikati/ne olduğu ise dördüncü fasılda zikredilmiştir.” 
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Aslında hikmet-i ‘amelî deyimiyle ifade edilen ahlâk konusu, her iki eserde de birbirlerinin nere-
deyse aynısı diyebileceğimiz yakın cümlelerle, aynı numaralara sahip başlıklarla yer almaktadır. Bu 
konuda her iki metini karşılaştıran çok sayıda örnek verilebir. Sonuç itibariyle iki eserden ilki olan 
Letâifü’l-Hikme’nin 655/1257 tarihinde, diğerinin yani Dürretü’t-Tâc’ın 705/1306 tarihinde tamam-
lanmış olması, bazı hataların tekrarına varıncaya kadar ikincisinin ilk eseri adım adım alıntılayıp üze-
rine bazı eklemelerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Aynı hususun (Dürretü’t-Tâc’da yer alan fakat 
Letâifü’l-Hikme’de bulunmayan mantık, felsefe-i ûlâ, ‘ilm-i tabî‘î ve metafizik hariç olmak üzere) 
her iki eserin hikmet-i ‘ilmî denilen teorik hikmetle ilgili kısımları için de geçerli olduğunu ve bu 
konuda -Râzî’ye aidiyetini gösterdiğimiz- el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’nin ana kaynak konumunda bulun-
duğunu daha önce belirtmiştik. 

Asıl konumuza dönersek, Letâifü’l-Hikme’de adı geçen Vâsıtî’nin kim olduğunu İhyâ’ya İthâfü’s-
Sâde adlı hacimli şerhi yazan Zebîdî’den557 öğrenebiliriz. 

 
Zebîdî, İthâfü’s-Sâde, Kahire 1311/1894, c. 7, s. 326. 

Rey’de 321/933’te ölen Ebû Bekr Muhammed b. Musa el-Fergânî el-Vâsıtî Letâifü’l-Hikme’de 
sözü nakledilen sûfî olup, Bayram’ın Cemâlüddîn el-Vâsıtî’si ile kesinlikle farklı kişilerdir. Ebû Bekr 
el-Vâsıtî’den nakledilen “مردم را خشنود دارى در وقت خوشى و ناخوشى =  إرضاء الخلق في السراء والضراء ” 
şeklindeki güzel ahlâk tarifine dair söz VII./XIII. asırdan önce telif edilmiş bazı eserlerde de ona ait 
olarak nakledilmektedir. Meselâ 407/1016’da ölen Ebû Sa‘îd Abdülmelik b. Muhammed en-Nîsâbûrî 
el-Harkûşî Tehzîbü’l-Esrâr eserinde558, 470/1077 civarında ölen Ebû Halef Muhammed b. ‘Abdül-
melik et-Taberî Selvetü’l-‘Ârifîn ve Ünsü’l-Müştâkîn eserinde559 bu sözü Ebû Bekr el-Vâsıtî’ye ait 
olarak zikretmektedir. 

 
Abdülmelik el-Harkûşî, Tehzîbül-Esrâr fî Tabakâtil-Ahyâr, 

Tokat İl Halk Ktp, nr. 312, vr. 113b. 

 
Muhammed et-Taberî, Selvetü’l-‘Ârifîn ve Ünsü’l-Müştâkîn, 

Leiden 2013, s. 176. 
 

  

                                                 
557 ez-Zebîdî, Murtaza Muhammed b. Muhammed, İthâfü’s-Sâdeti’l-Müttakîn bi-Şerhi Esrâri İhyâi ‘Ulûmi’d-Dîn, Kahire 

1311/1894, c. 7, s. 326. 
558 el-Harkûşî, Abdülmelik b. Muhammed en-Nîsâbûrî, Tehzîbü’l-Esrâr, el-Mecma‘u’s-Sekâfî, Abudabi 1999, s. 218. 
559 et-Taberî, Ebû Halef Muhammed b. ‘Abdülmelik es-Selmî, Selvetü’l-‘Ârifîn ve Ünsü’l-Müştâkîn, Brill, Leiden 2013, 

s. 176. 
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Âgâz u Encâm (Vasiyyet)  
“Bir vasiyyet-nâme olup, Ahi Evran’ın en son olarak kaleme aldığı eseridir. Sultanların kokuş-

muşluğunu anlatır. Bir nüshası Bursa Eski Eserler Ktp. (Hüseyin Çelebi Kısmı) nr. 1184’deki mec-
muanın 190b-198b sahifelerindedir. Diğer önemli bir nüshası da Fatih (Süleymaniye) Ktp. nr. 
5426′daki mecmuanın 123b-130a sahifelerinde yer almaktadır.”560 

Bayram’ın bu eserin Ahi Evran’a ait olduğunu gösteren bir bilgi veya belge ve de bunlara dayalı 
net bir açıklama sunduğunu göremiyoruz. Ancak, Ahi Evran’a ait gösterdiği el-Menâhicü’s-Sey-
fiyye’nin bulunduğu ve ilki 31 risâle, ikincisi 17 risâle içeren iki yazma mecmuanın, yazar ismi kaydı 
içermeyen bazı risâlelerini otomatik olarak Ahi Evran’a ait kabul ettiği anlaşılmaktadır.561  

Eserin aidiyet sorununu şimdilik bir tarafa bırakırsak Bayram’ın bu eser hakkında kullandığı bazı 
ifadelerin yanlış anlaşılabileceğine veya yanlışlığına işaret etmek isteriz.  

Birinci ifade: “Bir vasiyyet-nâme olup, Ahi Evran’ın en son olarak kaleme aldığı eseridir.”  
Bu cümle “ölümüne yakın veya ömrünün sonlarında vasiyet yazmak” şeklinde anlaşılabilir ve do-

layısıyla buradan hareketle “son olarak kaleme aldığı eser” yargısına ulaşıldığı sanılabilir. Bayram 
vasiyyet-nâme türünden birçok esere âşina olduğundan bu cümledeki “vasiyyet-nâme”yi “nasihat-
nâme, pend-nâme, öğüt-nâme” anlamında kullanmış olmalıdır. Bunun aksini değil dillendirmek, dü-
şünmek dahi istemeyiz.  

Aynı husus eserin “Âgâz u Encâm (Vasiyyet)” şeklinde başlıklandırılmasında da söz konusudur 
yani eserin diğer adının “vasiyyet” olduğu değil “sultana öğüt” anlamında parantez içinde eserin ko-

nusuna işaret edildiğini düşünmek isteriz. Dolayı-
sıyla bu eserin en son olarak kaleme alınan eser ol-
duğu şeklindeki yargının eserin “bir vasiyyet-
nâme” olmasıyla alakası yoktur diyebiliriz.  

O halde Bayram Ahi Evran’a ait gösterdiği bu 
eserin onun son eseri olduğunu hangi bilgiye, bel-
geye dayandırmaktadır? Bu soruya cevap teşkil 
edecek herhangi bir açıklamaya Bayram’ın çalış-
malarında rastlayamadık veya bizim gözümüzden 
kaçtı. 

İkinci cümle: “Sultanların kokuşmuşluğunu an-
latır.” Burada “Sultanların kokuşmuşluğu” tabiri 
kendi başına sorunlu olmakla beraber, eğer bu cüm-
leyle eserin sırf bu konuyu ele aldığı kastediliyorsa, 
yanıltıcı bir bilgi veriliyor demektir. Zira Fatih nüs-
hasını asıl alırsak yirmi bir satırlık on dört sayfalık 
eserin sadece bir sayfasındaki üç satırda bu konuya 
değinilmektedir. Hâlbuki yönetici konumda bulu-
nan bir kişiye öğütler veren bu ufak hacimli eserde 
her ne kadar konu başlıkları bulunmasa da hangi 
konulara temas ettiğine dair kısa bir bilgi sunulabi-
lirdi. Yazarın son eseri olduğuna ve yazarın ifade-
siyle “din büyüklerinin sözlerinden derlenen” bu 
ufak eserde insan, insan ruhu, bedenin yaratılışı, 

                                                 
560 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 98; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 90; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 82. 
561 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 78; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 78-79. 

Âgâz u Encâm, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426, 129b. 
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dünya, dünya tutkusu, geçici dünya hayatı, bedensel hazlar, kulluk, ibadet, velilik, gaflet, basiret, 
ölüm, kıyamet, hesap ve ahiret halleri, şeytan, dostluk, takva gibi konulara değindiğine göre bu ko-
nulara ilişkin görüşlerinin son halini tespit etmemiz mümkün demektir. Ne yazık ki Bayram buna 
benzer bir konu tanıtımı yerine eserdeki üç satırlık bilgiyi eserin konusu gibi tanıtmayı tercih etmiştir. 

Diğer ve daha da önemli bir husus şudur: Bu eser ne derece özgün bir eserdir, ne kadarı yazara ait 
ifadelerden, ne kadarı nakillerden ibarettir? Yazar tarafından “din büyüklerinin sözlerinden derle-
nen” bir eser olarak nitelendiğinden eser metnini ilk önce yazarın metinde yer alan Arapça ayet ve 
hadislerin, bazı şiirlerin Farsça çeviri cümleleriyle birlikte tam metin olarak, sonra bu çeviri cümleleri 
metinden çıkararak hangi kaynaklardan nakiller yaptığını araştırdık. Sonuçta bu ufak eserin Ko-
nevî’nin Tebsıratü’l-Mübtedî ve Ahmed el-Gazâlî’nin ‘Aynülkudât el-Hemedânî’ye nasihat içerikli 
yazdığı ‘Ayniyye/Râz-nâme/Nasîhat-nâme/Tâziyâne-i Sülûk adlı risâlesinden özetlenerek derlenen bir 
eser olduğunu tespit ettik.  

Fatih nüshası 727/1327 istinsah tarihli olan eserin metin olarak yarıdan fazlasının Konevî’ye, geri 
kalanının Hemedânî’ye ait eserden özetle derlenmiş olduğu görülmektedir. Bu durumda derleyicinin 
Konevî olma ihtimali akla gelebilirse de eser metninin ilk yarıdan fazlasının sadece Tebsıratü’l-Müb-
tedî ve Tezkiratü’l-Müntehî’den, sonrasının sadece Risâle-i ‘Ayniyye’den alıntılanmış olması, derle-
yenin ilk önce bir eseri sonra diğer eseri okuyup alıntıladığını göstermektedir. Derleyenin bu iki eser-
den alıntılamanın ve Arapça cümlelerin Farsça çevirilerini yapmanın dışında özgün ve önemli diye-
bileceğimiz herhangi bir katkısının olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Konevî dışında birisinin bu 
derleme işlemini yapmış olması daha muhtemeldir. Üçüncü bir nüshası tespit edilemeyen bu eserin 
yazarı şimdilik meçhuldür. 

Eser metnini önce tam metin, sonra çeviri cümleleri metinden çıkartarak Konevî’den alıntıları 
kırmızı, Gazâlî’den alıntıları mor, yazarın kendi ifadelerini siyah renkle göstererek sunuyoruz. 

 آغاز و انجام
 الحمد هلل حمد الشاكرين والذاكرين والصالة على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين

جمله انبيا و اوليا و علما و حکما صلوات هللا عليهم بدان اى مخدوم كرامى أسعدك هللا في الدارين وأيدك بروح القدس كه 
ورضي عنهم بر اين متفقند و جمله کتب منزل از باري تعالى بدين ناطق که حقيقت آدمی که آن را روح الهی خوانند و لطيفه 

ا سعادت ابد باشد اند و عاقبنشود و او را برای بقای ابد آفريدهو ناجيز نفس ناطقه خوانند به مرگ معدوم  حكماربانی و  ت او إم 
ا شقاوت سرمد و محمد مصطفی صلی هللا عليه و سلم از اين معنی چنين عبارت می إنکم خلقتم لألبد و إنما »فرمايد که  و إم 

باشد كه شما آفريده شديت از بهر بقا و بمردن از دار فاني بدار بقا منقول مى  چنينمعنى اين حديث  «تنقلون من دار إلی دار
حقيقت ارواح يا به طريق حجت و برهان و يا به طريق کشف و بيان به يقين معلوم مى شود و محقق مى گردد که  بسد شوي

خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونها للنفاد وإنما ينقلبون من دار أعمال إلی »حق تعالی او را برای فنا و دثور نيافريده است 
ندارند كه از پشدند آن جماعت كه مى گمراه باشد كه مردم آفريده شدند از بهر بقا بس  چنينمعنى اين حديث « دار شقوة ورشاد

بهر فنا آفريده شدند و مردم بمردن نقل مى كنند از دار اعمال كه دنياست بدار آخرت براى شقاوت يا از براى سعادت و ببايد 
 دانستن كه نشأت سه گونه است 

و  نند که دراين حال که درانيم و حکم اين نشأت از زمان والدت بود تا زمان مرگخوايکم نشأت حسی است که آن را دنيا 
مقصود از اين نشأت آنست كه مردم كمال نفس حاصل كردانند و مراسم طاعت و عبوديت بجاى آرند و اسباب آخرت و توشه 

يعني بحاصل مزرعه دنيا در آخرت « ةالدنيا مزرعة اآلخر»معاد مهيا دارند و اشارت نبوي عليه السالم بدين معنى است كه 
 انتفاع يابند

باشد كه از بس آدميان بعد از  چنينمعنى اين آيت « ومن ورائهم برزخ إلی يوم يبعثون»دوم نشأت برزخ است قوله تعالى 
به صورت  آدمى همه احوال و افعال و اخالق خود را در آنجا مشخص بينندشوند از كور  انگيختهمردن برزخست تا روزى كه بر 

ويحذركم » «يوم تجد کل  نفس ما علمت من خير محضرا و ما عملت من سوء تود  لو ان بينها و بينه امدا بعيدا»مناسب قوله تعالى 
معنى اين آيت اين بود كه روزى بيايد يعني در قيامت هر نفس آنج كرده است از خير در دنيا حاضر « هللا نفسه وهللا رؤوف بالعباد

اخالق و افعال نيكو در  اگركرده است از بدى در دنيا خواهد كه در ميان وى و در ميان آن بدى غايتى باشد دور  شد و هر آنج
افعال و اخالق بد در زيده باشد قرينى زشت  اگرزيده است قرين نيكو در كور با او مونس شود و از وى هر دم راحت بيند و 

 مونس وى شد و هر دم ويرا برنجاند
 حسي چو از پيش تو بردارند * اگر كبرى سقر يابی و گر مؤمن جنان بينینقاب قوت 

 در دنيا از وى صادر شده باشد باز بيند چهنقد باطن وى بود ظاهر گردد و هر چه هر 



370 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

370 
 

 ای عشق در شب ديجوربه وقت صبح شود همچو روز معلومت * که با که باخته
 ت خواهد بودنو سؤال منکر و نکير و حفره و روضه همه در اين نشأ

و قرآن مجيد از تحقيق و ثبوت آن نشأت و صورت انکار خلق بر وقوع شدن مردگان  انگيختهيعني بر سوم نشأت حشر است 
أو لم ير اإلنسان أن ا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثال ونسی خلقه قال من يحيی » دهد اين چنين نشأت خبر می

ي معنى اين آيت بود كه نديدند مردمان كه ايشان را از قطره نطفه آفرديم و ايشان با ما خصومت كننده اند يعن« العظام وهی رميم
قل يحييها الذی » پوسيده را زنده کردنكه تواند استخوانهاى  گفتندو ضرب مثال كردند و آفريده شدن خود را فراموش كردند و 

ل مرة و هو بکل  خلق عليم پوسيده را بار خدای که اول بار از نيست هست زنده كرداند آن استخوانهاى بگو يا محمد « أنشأها أو 
عجايب بسيار است و عقل از ادراك بيشتر آن معزول است و جمله انبيا و اوليا بر وقوع اين روز  و در احکام اين نشأت كردانيد

لين واآلخرين لمجموعون إلی ميقات يوم معل»متفق اند  لفظ قيامت مشترک الداللة است نزد و ببايد دانستن كه « ومقل إن  األو 
اشارت « من مات فقد قامت قيامته»خوانند کنند و آن را قيامت صغری می بدين روز كه ذكر رفت اطالق می يعني اهل بصيرت 

و  خواهد بودنگ يعني هر كه بمرد قيامت او برخاست بهشت و دوزخ صراط و ميزان و حساب روز قيامت بزر بدين معنی است
  شرح كردن لذات بهشت در موازين عقل نسنجد

 دال تا کی درين منزل قريب اين و آن بينی * يکی زين چاه ظلمانی برون شو تا جهان بينی
إن  رسول عليه السالم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لکم أن تحيوا فال تموتوا »در صحيح مسلم آمده است که 

وا فال تسقموا و إن لکم أن تنعموا فال تبأسوا أبداأبدا و  چون معنى حديث اين بود كه رسول خدا مي فرمايد كه « إن لکم أن تصح 
اهل بهشت در بهشت درانيد منادى ندا كند كه يا اهل بهشت بعد ازين زنده بمانيد و نميريد هميشه و شما راست تن درست كه 

 نوميد نشويد ديگرو شما راست كه خوش عيش شويد و نشويد پير  ديگرنشويد و  رنجور ديگر
بدان اى مخدوم عزيز ألهمك هللا رشدك وأعاذك من شر نفسك كه مقصود از آفرينش عالم و عالميان ماليكه و انبيا و اوليا اند 

يعني نيافريديم « وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون»قوله تعالى  صلوات هللا عليهم ورضي عنهم و اهل معرفت و طاعت اند
و از اين معنى سؤال كرد از حضرت ربوبيت داود عليه السالم وقتى ستند و بشناسند بپرو آدميان را اال از براى آنكه مرا پريان 

فنودي من وراء » آفريدي؟پروردگار از برای چه خلق را اى « ای رب  لم خلقت الخلق؟»كه از عالم ظلمات منسلخ شد كه 
ة  بودم خواستم كه مرا بشناسند گنجی پنهان  عزت كهپرده يعني ندا آمد از سرا «ت کنزا مخفيا فأحببت أن أعرفکن»سرادقات العز 

ماليكه و انبيا و اوليا اند صلوات هللا عليهم ورضي عنهم و عالميان از آفرينش اين عالم و مقصود مراد بس معلوم می شود که 
چهارپايان است مثال  چونشان بجهت آبادانى عالم آفريده شده اند مثال ايشان و باقی مردم بطفيل اياند و طاعت  و اهل معرفت

چهارپايانند يعني ايشان خود « أولئك كاألنعام بل هم أضل»آمده اند قوله تعالى چه و نداند كه با اين عالم براى که بخورند و بخسپند 
سر امانت و نور خالفت بوديعت نهاده اند زنهار آن نور الهي يده اند و در باطن تو أفر بزرگترا براى کارى بلک گمراه تر. چون 

 را و سر قدسي را بتاريكى هواى نفس ضايع نگردانى
 دانی تو به گوهر ورای دو جهانی * چه کنم قدر خود نمی

راض آبی ضعيف گردانی و به مقخورد به بیکه آب از محبت دنيا می  را آنگاه باشى که شجره خبيثهو شايسته حضرت حق 
تقوی خيوط ظلمات تعل قات بشری يك يك را قطع کنی و شهباز لطيفه رب انی به اجنحه عبوديت حق پرواز دهی و احکام وهم و 
ت قدس الوهيت است از  خيال را منقاد نگردی و لذ تهاى بهيمی و سبعی را پشت پای بزنی و خانه دل را که مهبط انوار عز 

به جاروب تجرد پاک کنی غبنی عظيم بود که كسى كه همنشينی سلطان تواند شد آنگاه  قاذورات طبيعت و خار و خاشاک حدثان
گريزی و لذات مجازی از طلبد و تو از آن می  خود را در گلخن طبيعت به نجاسات شهوات آلوده گرداند و لذات حقيقى تو را می

يا ابن آدم ما أدنی همتك ما أخس نفسك أطلبك فتهرب »که آويزی  به بعضی از انبيا وحی آمده است گريزد و تو در آن می تو می 
گريزى از من طلبم ترا و تو می خسيس است نفس تو می  چهدونست همت تو و  چهيعني اى فرزند آدم « منی و يطردك غيری

 تصرفجاللت  كارى نكنى فردا كه دستگر امروز كه زمام اختيار بدست تست ا و غير من ترا مي راند و تو باو باز مى آيى
لمن الملک اليوم ّلل  الواحد »از بطنان کبريا ندا کند عزت نقاب پندار اختيار از روز گار تو بردارد و منادی « األمر يومئذ هلل»

ار طت »ترا فرياد خداوند راست جل وعال كه   بلکكس را نيست  هيچيعني كراست امروز ملك يعني « القه  يا حسرتا علی ما فر 
  چه سود دارد؟ «في جنب هللا

 تا کی نالد ز غصه غمخواره دلت * درياب که نيست كشت يکباره دلت
 امروز اگر تو چاره دل نکنی * فردا که کند چاره بيچاره دلت

ا رزقنکم من قبل أن يأتی يوم ال بيع فيه و ال خل ة و ال شفاعة و الکافرون هم الظ المون» معنى « يا اي ها الذين آمنوا انفقوا مم 
از آن كه بيايد روزى كه در آن  پيشآنست كه اى آن كسان كه ايمان آورديد خرج كنيد از آنج من به شما روزى كردانيدم  آيت

 ويدكان برين روز كافرندناگرسود نكند و  يکديگرروز خريد و فروخت نباشد و دوستى نبود و شفاعت 
 چشم عبرت بين فروماند ز کارپيش از آن کاين جان عذر آور فروماند ز نطق * پيش از آن کاين 

ود من غناك ليوم فقرك و من صحتك ليوم سقمك و من شبابك ليوم شيبك و من دنياك» عليه السالم مى فرمايد كه  پيغامبر« تز 
و از دنيا براى پيری براى روز درويشى و از تن درستى براى روز رنجورى و از جوانى براى روز  توانگریتوشه كن در حال 

 آخرت
 افتدت ای دل که ز جان برخيزی * مردی کنی از سود و زيان برخيزیهيچ 

 ترسم که ز بس باد هوس پيمودن * ناگاه چو گردی ز ميان برخيزی
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ريزد بكلوى بنى آدم فرو می  در شراب آمال و امانی بهو غرور خياالت باطل دنياست که شيطان به واسطه آن افيون غفلت 
يعني شيطان وعده مى دهد و آرزومند مى كرداند بفساد و وعده . «ما يعدهم الشيطان إال غرورا يعدهم و يمن يهم و»قوله تعالى 

 حذر باش برالوان أي دك هللا بروح منه از مكر و خداع دنيا  برگزيده هان و هان ایكه شيطان دهد نباشد اال غرور يعني 
 وززنی انس نگيری دو سه ردنيا زن پير است چه باشد گر تو * با پير

رسول عليه السالم مى فرمايد كه باش در دنيا « کن فی الدنيا کأنك غريب أو کأنك عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور»
مزخرفست  لذتهاى دنيا كهو بشمار نفس خود را از ياران كورستان زينهار تا به  گذریكه ره همچنانكه غريبى يا  همچنان
إنما مثل الحياة الدنيا کماء أنزلناه من السماء »کند که و مثال حقيقت دنيا اين است که قرآن قديم از آن خبر می نشویفريفته 

شد  نگيختهبارانست كه آن را فروفرستاديم بس بر آ چوندنيا  گانیمعنى آيت آنست كه متل زنداآلية ...« فاختلط به نبات األرض 
ارند كه قادرند بر پندو اهل زمين  گشتبا زمين مزخرف شد و مزين  چهارپايانرند مردم و بزان باران نبات زمين از آنج مى خو

همه عمر از هاويه شود  جيزههاست و حبوبات كه بسبب باران برويد و زمين مزين كردد و بزودى ناگياچون آن يعني مثل دنيا 
ز ظلمات هوی جز به متابعت رسول عليه السالم خالص و ا« واعتصموا بحبل هللا جميعا»دنيا جز بحبل هللا باز نتوان رسيدن 

 نتوان يافتن
 چنگ در گفته يزدان و پيامبر زن ورو *  کآنچه قرآن و خبر نيست فسان است و هوس

 يعنی اندر ره دين رهبر تان قرآن بس«  *  سين»آمد و« با»اول و آخر قرآن ز چه 
هيده نگوهيده نيست تعلق و دوستى آدمى با اسباب دنيا نگودانستن كه مال و اسباب دنيا از آن رو كه مال و اسبابست  ببايدو 

يعني دوست داشتن « حب الدنيا رأس كل خطيئة»بيان فرمود كه  چناناست ولهذا صاحب شريعت صلوات هللا عليه ازين معنى 
ومما »د گيرمال و اسباب دنيا را آلت راه دين سازد و نظر از استيفاء حظوظ اين جسم بر چهههاست گنادنيا و اسباب سر جمله 

« إن هلل عبادا أبدانهم في الد نيا قلوبهم عند هللا»دارد و به صورت در دنيا بود و به دل در مالء اعلى  چشمبرابر « رزقناهم ينفقون
و برای خدا زيد نه برای هوی تا همه ا باشد و دل ايشان نزد حق تعالى نى هستند كه تن ايشان در دنيگايعني خداى را تعالى بند

تا الجرم مرجع و مصير او ملکوت اعلی باشد و هر در طلب آخرت را در رضا صرف كند هر آينه دنيا وى را معاونی عظيم باشد 
اره صرف كند و ورای اين  ىلذتهاکه مال و اسباب دنيا را آلت راه شياطين سازد و همگی اوقات خود به تحصيل مطالب  نفس ام 

 يدگوو عذرش مثل اين « يعلمون ظاهرا من الحياة الد نيا و هم عن اآلخرة هم غافلون»ر نداند گجهان دون عالمی دي
 أتترك لذة أنصبها نقدا * بما وعده من لبن و خمر
 حياة ثم موت ثم نشر * حديث خرافة يا ام عمرو

نى باشد بعد از آن گاار لذت خمر نقد را بوعده شير و خمر كه مى دهند اين كه زندمگذى ارى يعنگذمعنى بيت آنست كه ا مى 
او درکات حجيم بود و حاصل و نقد  گشتمنقلب و بازمردن و بعد از آن زنده شدن شخن بيهوده است اى ام عمرو والعياذ باهلل 

و لو تری اذ »کشد  می« أسف السافلين»جنكالهاى ظلمات تعلقات اين عالم سرنگوسار او را علی الدوام به  او عذاب اليم
 پروردگارسار كرده بحضرت نگوببينى مجرمان سر اگريعني « المجرمون ناکسو رئوسهم عند رب هم

افعی چنانکه  هد  که ترياقی سازد از مارعلما و اوليا با جهال و اغنيا در استعمال دنيا چنان است طبيب دانا چون خوامثال 
مقتضای علم و وفور فضل او بود به طريق معين افعی را صيد کند و مقداری از سر و دم او بيندازد و بعد از آن بقايای اجزای 

ت سموم دفع توان کرد و چون نظر جاهل غبی بر  احوال او را بجوشاند و به حسب قواعد طبى ترياقی ترتيب کند که بدان مضر 
آن طبيب افتد و کيفيت احوال صيد افعى نداند و از غرض و مقصود طبيب آگاه نبود پندارد که مقصود حكيم از صيد افعی تماشای 

بيشتر اند هاى پوست اوست زود و علی العميا دست به افعی دراز کند به يک زدن او را هالك كند و از بهر اين گفتهنگنقشها و ر
 «الدنيا فإنها أسحر من هاروت و ماروتاتقوا »خلق را كه 

 همه اندرز من به تو اين است * که تو طفلی و خانه رنگين است
ن کم باّلل  الغرور» ن کم الحياة الد نيا وال يغر  معنى آيت آنست كه اى مردمان وعده حق « يا أي ها الناس إن  وعد ّللا  حق  فال تغر 

 نى دنيا كه او فريبنده استگاتعالى حقست تا نفريباند شما را از زند
 اما عالمان صاحب بصيرت را که از ظلمات هوا منسلخ شده باشند استعمال دنيا زيان ندارد 

نمايی و کنی و خلق را بر قطع عالئق تحريض می تو همه روز ذم  دنيا می»به خواجه احمد غزالی رضي هللا عنه گفتند که 
 « ام نه در دلميخ طويله در گل زده»گفت « چگونه بود؟ای اين تو چندين طويله اسب و استر بسته

 در دل بجز از يکی نشايد که بود * در خانه اگر هزار باشد شايد
از اعمال مفلس باشند و از احوال فارغ و از معانی خالى و هوا را متابع به زبان مسلمان ر كه كساني كه گاروز بدان اى عزيز
گمراهتر يعني در دنيا راه نبينند و كور باشند در آخرت  اآلية« اآلخرة اعمی...  فهو فی من کان فی هذه اعمی»و به دل مشرك 

 به مسامع ايشان نرسد بيدار نگردند « لمن الملك»تا نداء  بود
 دردا و دريغا که از اين خاست نشست * خاکيست مرا بر سر و باديست به دست
 استبه هيچ چيز از جمله چيزها بازماندن موجب غرامت است و فانی را بر باقی اختيار كردن مثمر ندامت 

 حاصل زميان كار با صد درديم * بر بيهده عمری به زيان آورديم
 بيش از اين تغافل كردن نه اثر سعادت باشد

 تا راست كنی كار جهان دير شود * چون دير شود دلت زما سير شود
 سال زندگانی عذاب ابد خريدن خذالن است و به رضای خلق خشم خالق اندوختن حرمان به صد
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امالست چون و مى كنى گويی در دل مى  يعني آنچه« ماذا يکتبانتملى علی كاتبيك يكتبان إلی ربك فانظر ماذا ترى و إنما»
 مى كنىچه بر دو فرشته كه مى نويسند بنكر كه 

 پيوست * دشوار توان کردن و آسان بشکستچون شيشه گرياست توبۀ ما را 
يعني كارى كه نمى دانى بر تو  «أمر التدری متی تلقاه استعد له قبل أن يفجاك»پسر خويش را پند ميداد و گفت حكيم لقمان 

است  بر حذر بودن شرطاز شبيخون مرگ بيايد يعني براى مردن مستعد بايد بودن  گاهخواهد آمدن باش براى وى بيش از آنكه نا
كاشكى فرمان بردارى خدا و رسول گويد يعنی  «اطعناّللاه و اطعنا الرسوال» پيش از آن روز كهو از تنهايی گور ياد آوردن شرع 

تأخير مى گر معنى آيت آنست كه ا «لوال أخرتنی إلی أجل قريب»در خواست که پيش از آمدن ملك الموت و اين كرده بوديمى 
 مصرعگشتمی كردى تا زمان نزديك تا صدقه بدادمى و از صالحان 

 ترسم که چو بيدار شوی روز بود
 جهان خوش است وليکن زوال مالك اوست * بقا خوش است وليکن فنا فذالك اواست

ال کند اول سؤال اين بود ؤسچهل از آن ساعت که مرده را بر جنازه نهند تا لب گور رسيدن خداى تعالى بخودی خود از وى  
هيچ داشتى پاک يعني منظر خلق را كه جامه است  «عمركطهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظری ساعة فيم افنيت »که 

سيد اعظم عليه السالم بو ذر غفاری را رضی ّللاه عنه گفت گذرانيدی عمر خود چه داشتى در پاک منظر مرا كه دلست يك ساعت 
تا يعني مجاورت اهل گورستان کن  «ر يذکرك اآلخرة و شيع الجنائز لعل ذلك تحزن قلبك فإن الحزين فی ظل ّللاه جاور أهل القبو»

هگين شود در كرداند هركه به جهت آخرت اندوهگين به تو آخرت را ياد دهد و به جنازه مردگان حاضر شو باشد كه ترا اندو
يعني ترك دانكى  «لترك دانق من حرام خير من عبادة مأتی سنة»دن که  و در لقمه احتياط بجای آورسايه خداى تعالى است 

سه خصلت يعني بخندند اندك و بگريند بسيار  «فليضحكوا قليال وليبكوا كثيرا»قوله تعالی دويست ساله و بسيار گريه نافع است 
 روى او كنندپی و هواى نفس كه  «وهوی متبع»بخلى كه فرمان بردار او شوند  «شح مطاع»مرد در آن است  كاست که هال

بخيل هرگز شهيد نشود كسى كه ترك نان نگويد ترك جان »گويد رحمة هللا عليه شبلی  يعني خود بينى «وإعجاب المرء بنفسه»
 «چون گويد

خود را در مى بايد يافتن که عيار مردم بگرديد مکارم اخالق مندرس شد و معالم صحبت اى مخدوم عزيز أيدك هللا بروح منه 
يعني در ظاهر دوست مى نمايند و در باطن دشمن  «خوان العالنية وأعداء السريرةإ»اين زمان منطمس گشت بيشترين دوستان 

در تو نيكى بيند اگر د مى بيند آن را فاش كرداند و از تو ب چونيعني  «إن رأی منك سيئة أزعاها و إن رأی منك حسنة دفنها»اند 
لق بايد  تا امان يافته آيدكرد با حق تعالى معامله به صدق بايد پوشاند  حاصل شد و از خلق اميد  اميدواری تاگفت با خلق به خ 

باش تا عبادت پرهيزکار ني يع «كن ورعاً تکن أعبد الناس» بربايد بريدن تا جنك برخيزد سيد عالم عليه السالم مى فرمايد كه
وأحب للناس ما تحب لنفسك » يعني قانع باش تا شكر كننده ترين مردم باشى «وکن قنعا تکن أشکرالناس» كننده ترين مردم باشى

وأحسن » همان خواهى تا مؤمن باشىديگران يعني هرانج براى نفس خود مى خواهى و دوست مى دارى براى  «تکن مومنا
وأقل الضحك فان کثرة الضحك » نيكوكن همسا يكى با آن كس كه همسايه تست تا مسلمان باشى «تکن مسلماجوار من جاورك 

 و اندك بخند كه خنده بسيار دل را بميراند «يميت القلب
 كه عاقل و هشيار و بيدار كسى بود كه دم بدم لحظه بلحظه انتقال ازين سراى غرور به سراى سرورروزگار  بدان اى عزيز

منتظر و مترصد نشسته باشد و أسباب آخرت آماده دارد و مهمات اين جهانى را از وصيت و غيره با تمام رساند  دانسته محقق
كى و خير و در خيرات و صدقات كه خداى تعالى در خاطر وى انداخته است استعجال كند كه خير البر عاجله يعني بهترين ني

چون ناگاه اجل فرا رسد در واهد دادن بدست خود به فقرا و مستحقان صرف كند تا آنست كه زود با تمام رسانند و صدقاتى كه خ
سود نكند سيما هيچ در آن حالت پشيمانى چه مهمى حسرت و پشيمانى نخورد كه دريغا كه تغافل دامن گير شد و كاهلى رفت هيچ 

و از گشت د و بيشتر احكام شريعت مرتفع وارث دارد طمع مى كننگان اگرچه كرك صفت در تركه مردپادشاهان درين زمان كه 
دين بزرگان كه از سخنان چند را آن مخدوم را با اين مخلص توددى ظاهر شد واجب نمود اين كلمه چون مسلمانى نامى ماند و 

 جمع كرده است به جهت خدمت ثبت كردن بايد كه اين نوشته را نيك تامل فرمايد از سر رفاهيت و فراغت نه از سر سئامت و
طعم گنجها دانستن اگر ماللت كه هم در دنيا و هم در آخرت فايده دهد و درين كلمات بسيار خيرات بايد شمردن و كليد بسيار 

خفته را بيدار کرداند اما دل دل و نصيحت و مالهى مرغوب محبوب  نصيحت در کام بيشترين مردم تلخ باشد و در طباع مناهی
آخوك من حذرك » ونگذاشت يعني سخن راست مرا دوست مشهور است  «لم يترك لى صديقا إن القول بحق»مرده را سود نكند و 

اين کلمات به سمع دل بايد شنيدن و بر لوح جان باز دارد گناهها يعني برادر تو آنكس است كه ترا از مذکورست  «من الذنوب
آبادانی عالم به چهار کس است وينده که گو بى غرض بايد شمردن و بايد نوشتن و مرا در آن منهى صادق و واسطه مخلص 

عالمی که به علم کار کند و نادانى که از آموختن ننگ ندارد و توانگری که حق شرع بگزارد و درويشی که آخرت را به دنيا 
 نفروشد

 شب رفت و حديث ما به پايان نرسيد  *   شب را چه گنه حديث ما بود دراز
مساعد كرداناد بضاعت ايمان را از اضاعت مصون دنيا و آخرت را دارد و سعادت  خداوند سبحانه وتعالى توفيق را رفيق

نعوذ باّلله من دعاء اليسمع و قلب اليخشع »و  داراد و طاعت از ريا و سمعت بيرون و مدد الطاف هر روز افزون بمنه وفضله
 طيبينالطاهرين ال آلهعلی وصلی ّللاه علی سيدنا محمد و «وبطن اليشبع علم الينفع
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 آغاز و انجام
 الحمد هلل حمد الشاكرين والذاكرين والصالة على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين

جمله انبيا و اوليا و علما و حکما صلوات هللا عليهم بدان اى مخدوم كرامى أسعدك هللا في الدارين وأيدك بروح القدس كه 
ورضي عنهم بر اين متفقند و جمله کتب منزل از باري تعالى بدين ناطق که حقيقت آدمی که آن را روح الهی خوانند و لطيفه 

ا سعادت ابد باشد اند و عاقبنشود و او را برای بقای ابد آفريدهو ناجيز نفس ناطقه خوانند به مرگ معدوم  حكماربانی و  ت او إم 
ا شقاوت سرمد و محمد مصطفی صلی هللا عليه و سلم از اين معنی چنين عبارت می إنکم خلقتم لألبد و إنما »فرمايد که  و إم 

حقيقت ارواح يا به طريق حجت و برهان و يا به طريق کشف و بيان به يقين معلوم مى شود و  بس «تنقلون من دار إلی دار
مة يحسبونها للنفاد وإنما ينقلبون أخلق الناس للبقاء فضلت »دد که حق تعالی او را برای فنا و دثور نيافريده است محقق مى گر

 و ببايد دانستن كه نشأت سه گونه است « من دار أعمال إلی دار شقوة ورشاد
و  زمان والدت بود تا زمان مرگخوانند که دراين حال که درانيم و حکم اين نشأت از يکم نشأت حسی است که آن را دنيا 

مقصود از اين نشأت آنست كه مردم كمال نفس حاصل كردانند و مراسم طاعت و عبوديت بجاى آرند و اسباب آخرت و توشه 
 « الدنيا مزرعة اآلخرة»معاد مهيا دارند و اشارت نبوي عليه السالم بدين معنى است كه 

آدمى همه احوال و افعال و اخالق خود را در آنجا « لی يوم يبعثونإبرزخ ومن ورائهم »دوم نشأت برزخ است قوله تعالى 
يوم تجد کل  نفس ما علمت من خير محضرا و ما عملت من سوء تود  لو ان بينها »مشخص بينند به صورت مناسب قوله تعالى 

در زيده است قرين نيكو در كور با او مونس اخالق و افعال نيكو  گرا« ويحذركم هللا نفسه وهللا رؤوف بالعباد» «و بينه امدا بعيدا
 افعال و اخالق بد در زيده باشد قرينى زشت مونس وى شد و هر دم ويرا برنجاند گرشود و از وى هر دم راحت بيند و ا

 نقاب قوت حسي چو از پيش تو بردارند * اگر كبرى سقر يابی و گر مؤمن جنان بينی
 در دنيا از وى صادر شده باشد باز بيند چهنقد باطن وى بود ظاهر گردد و هر چه هر 

 ای عشق در شب ديجوربه وقت صبح شود همچو روز معلومت * که با که باخته
 و سؤال منکر و نکير و حفره و روضه همه در اين نشأت خواهد بودن

تحقيق و ثبوت آن نشأت و صورت انکار خلق بر وقوع  و قرآن مجيد ازان گشدن مرد انگيختهيعني بر سوم نشأت حشر است 
ذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثال ونسی خلقه قال من يحيی إن ا خلقناه من نطفة فأنسان و لم ير اإلأ» دهد اين چنين نشأت خبر می

ل مرة و هو بکل  خلق عليمأنشأها أقل يحييها الذی « »العظام وهی رميم عجايب بسيار است و عقل از  و در احکام اين نشأت« و 
لين واآلخرين لمجموعون ن  األإقل »ادراك بيشتر آن معزول است و جمله انبيا و اوليا بر وقوع اين روز متفق اند  لی ميقات إو 

کنند و  بدين روز كه ذكر رفت اطالق میيعني لفظ قيامت مشترک الداللة است نزد اهل بصيرت و ببايد دانستن كه « يوم معلوم
بهشت و دوزخ صراط و ميزان و حساب  اشارت بدين معنی است« من مات فقد قامت قيامته»خوانند  را قيامت صغری می آن

  و شرح كردن لذات بهشت در موازين عقل نسنجد خواهد بودنگ روز قيامت بزر
 دال تا کی درين منزل قريب اين و آن بينی * يکی زين چاه ظلمانی برون شو تا جهان بينی

ن تحيوا فال تموتوا أن لکم إهل الجنة الجنة ينادي مناد أذا دخل إ ن  رسول عليه السالم قالإ»حيح مسلم آمده است که در ص
وا فال تسقموا و أن لکم إبدا و أ  «بداأسوا بأن تنعموا فال تأن لکم إن تصح 

و عالميان ماليكه و انبيا و اوليا اند  بدان اى مخدوم عزيز ألهمك هللا رشدك وأعاذك من شر نفسك كه مقصود از آفرينش عالم
و از اين معنى « وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون»قوله تعالى  صلوات هللا عليهم ورضي عنهم و اهل معرفت و طاعت اند

فنودي من « ای رب  لم خلقت الخلق؟»سؤال كرد از حضرت ربوبيت داود عليه السالم وقتى كه از عالم ظلمات منسلخ شد كه 
ة  و عالميان از آفرينش اين عالم و مقصود مراد بس معلوم می شود که  «کنت کنزا مخفيا فأحببت أن أعرف»وراء سرادقات العز 

و باقی مردم بطفيل ايشان بجهت آبادانى اند و طاعت  ماليكه و انبيا و اوليا اند صلوات هللا عليهم ورضي عنهم و اهل معرفت
آمده اند قوله چه و نداند كه با اين عالم براى چهارپايان است که بخورند و بخسپند مثال  چونن عالم آفريده شده اند مثال ايشا

يده اند و در باطن تو سر امانت و نور خالفت بوديعت نهاده أفر بزرگترا براى کارى چون « أولئك كاألنعام بل هم أضل»تعالى 
 س ضايع نگردانىاند زنهار آن نور الهي را و سر قدسي را بتاريكى هواى نف

 دانی تو به گوهر ورای دو جهانی * چه کنم قدر خود نمی
آبی ضعيف گردانی و به مقراض خورد به بی که آب از محبت دنيا می را آنگاه باشى که شجره خبيثهو شايسته حضرت حق 

را قطع کنی و شهباز لطيفه رب انی به اجنحه عبوديت حق پرواز دهی و احکام وهم و  كي كتقوی خيوط ظلمات تعل قات بشری ي
ت قدس الوهيت است از  خيال را منقاد نگردی و لذ تهاى بهيمی و سبعی را پشت پای بزنی و خانه دل را که مهبط انوار عز 

ه كسى كه همنشينی سلطان تواند شد آنگاه قاذورات طبيعت و خار و خاشاک حدثان به جاروب تجرد پاک کنی غبنی عظيم بود ک
گريزی و لذات مجازی از  طلبد و تو از آن می خود را در گلخن طبيعت به نجاسات شهوات آلوده گرداند و لذات حقيقى تو را می

ك أطلبك فتهرب يا ابن آدم ما أدنی همتك ما أخس نفس»آويزی  به بعضی از انبيا وحی آمده است که  گريزد و تو در آن می تو می
نقاب « األمر يومئذ هلل» تصرفجاللت  كارى نكنى فردا كه دستگر امروز كه زمام اختيار بدست تست ا« منی و يطردك غيری

ار»از بطنان کبريا ندا کند عزت پندار اختيار از روز گار تو بردارد و منادی  يا »ترا فرياد كه  « لمن الملک اليوم ّلل  الواحد القه 
طت في جنب هللا حسرتا علی   چه سود دارد؟« ما فر 

 تا کی نالد ز غصه غمخواره دلت * درياب که نيست كشت يکباره دلت
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 امروز اگر تو چاره دل نکنی * فردا که کند چاره بيچاره دلت
ا رزقنکم من قبل »  « ع فيه و ال خل ة و ال شفاعة و الکافرون هم الظ المونبين يأتی يوم ال أيا اي ها الذين آمنوا انفقوا مم 

 پيش از آن کاين جان عذر آور فروماند ز نطق * پيش از آن کاين چشم عبرت بين فروماند ز کار
ود من غناك ليوم فقرك و من صحتك ليوم سقمك و من شبابك ليوم شيبك و من دنياك»  «تز 

 نی از سود و زيان برخيزیهيچ افتدت ای دل که ز جان برخيزی * مردی ک
 ترسم که ز بس باد هوس پيمودن * ناگاه چو گردی ز ميان برخيزی

ريزد  بكلوى بنى آدم فرو می در شراب آمال و امانی بهو غرور خياالت باطل دنياست که شيطان به واسطه آن افيون غفلت 
 هان و هان يعني  «غرورا إاليعدهم و يمن يهم و ما يعدهم الشيطان »قوله تعالى 

 حذر باش برالوان أي دك هللا بروح منه از مكر و خداع دنيا  گزيدهبر ای
 زنی انس نگيری دو سه روزدنيا زن پير است چه باشد گر تو * با پير

مزخرفست فريفته  لذتهاى دنيا كهزينهار تا به  «کن فی الدنيا کأنك غريب أو کأنك عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور»
إنما مثل الحياة الدنيا کماء أنزلناه من السماء فاختلط به »کند که  و مثال حقيقت دنيا اين است که قرآن قديم از آن خبر می نشوی

و از ظلمات هوی « واعتصموا بحبل هللا جميعا»اآلية همه عمر از هاويه دنيا جز بحبل هللا باز نتوان رسيدن ...« نبات األرض 
 السالم خالص نتوان يافتنجز به متابعت رسول عليه 

 چنگ در گفته يزدان و پيامبر زن ورو *  کآنچه قرآن و خبر نيست فسان است و هوس
 يعنی اندر ره دين رهبر تان قرآن بس«  *  سين»آمد و« با»اول و آخر قرآن ز چه 

هيده نگوهيده نيست تعلق و دوستى آدمى با اسباب دنيا نگودانستن كه مال و اسباب دنيا از آن رو كه مال و اسبابست  ببايدو 
مال و اسباب دنيا  چه« حب الدنيا رأس كل خطيئة»بيان فرمود كه  چناناست ولهذا صاحب شريعت صلوات هللا عليه ازين معنى 

به صورت در دنيا  دارد و چشمبرابر « ومما رزقناهم ينفقون»د گيررا آلت راه دين سازد و نظر از استيفاء حظوظ اين جسم بر
و برای خدا زيد نه برای هوی تا همه را در رضا  «إن هلل عبادا أبدانهم في الد نيا قلوبهم عند هللا»بود و به دل در مالء اعلى 

تا الجرم مرجع و مصير او ملکوت اعلی باشد و هر که مال و در طلب آخرت صرف كند هر آينه دنيا وى را معاونی عظيم باشد 
اره صرف كند و ورای اين جهان  لذتهاىرا آلت راه شياطين سازد و همگی اوقات خود به تحصيل مطالب  اسباب دنيا نفس ام 
 يدگوو عذرش مثل اين « يعلمون ظاهرا من الحياة الد نيا و هم عن اآلخرة هم غافلون»نداند  ديگردون عالمی 

 أتترك لذة أنصبها نقدا * بما وعده من لبن و خمر
 م نشر * حديث خرافة يا ام عمروحياة ثم موت ث

جنكالهاى ظلمات تعلقات اين عالم سرنگوسار  او درکات حجيم بود و حاصل و نقد او عذاب اليم گشتمنقلب و بازوالعياذ باهلل 
 « و لو تری اذ المجرمون ناکسو رئوسهم عند رب هم»کشد  می« سف السافلينأ»او را علی الدوام به 

افعی چنانکه  جهال و اغنيا در استعمال دنيا چنان است طبيب دانا چون خواهد  که ترياقی سازد از مارعلما و اوليا با مثال 
مقتضای علم و وفور فضل او بود به طريق معين افعی را صيد کند و مقداری از سر و دم او بيندازد و بعد از آن بقايای اجزای 

ت سموم دفع توان کرد و چون نظر جاهل غبی بر احوال  او را بجوشاند و به حسب قواعد طبى ترياقی ترتيب کند که بدان مضر 
آن طبيب افتد و کيفيت احوال صيد افعى نداند و از غرض و مقصود طبيب آگاه نبود پندارد که مقصود حكيم از صيد افعی تماشای 

بيشتر اند ك كند و از بهر اين گفتههاى پوست اوست زود و علی العميا دست به افعی دراز کند به يک زدن او را هالنگنقشها و ر
 «اتقوا الدنيا فإنها أسحر من هاروت و ماروت»خلق را كه 

 که تو طفلی و خانه رنگين است*  همه اندرز من به تو اين است
ن کم باّلل  الغرورأيا » ن کم الحياة الد نيا وال يغر   « ي ها الناس إن  وعد ّللا  حق  فال تغر 

 ت را که از ظلمات هوا منسلخ شده باشند استعمال دنيا زيان ندارد ن صاحب بصيرااما عالم
نمايی و  کنی و خلق را بر قطع عالئق تحريض میتو همه روز ذم  دنيا می»به خواجه احمد غزالی رضي هللا عنه گفتند که 

 « ام نه در دلميخ طويله در گل زده»گفت « ای اين چگونه بود؟تو چندين طويله اسب و استر بسته
 در دل بجز از يکی نشايد که بود * در خانه اگر هزار باشد شايد

به زبان مسلمان از اعمال مفلس باشند و از احوال فارغ و از معانی خالى و هوا را متابع ر كه كساني كه گاروز بدان اى عزيز
 به مسامع ايشان نرسد بيدار نگردند « لمن الملك»تا نداء  اآلية« اآلخرة اعمی...  من کان فی هذه اعمی فهو فی»و به دل مشرك 

 دردا و دريغا که از اين خاست نشست * خاکيست مرا بر سر و باديست به دست
 استرا بر باقی اختيار كردن مثمر ندامت به هيچ چيز از جمله چيزها بازماندن موجب غرامت است و فانی 

 حاصل زميان كار با صد درديم * بر بيهده عمری به زيان آورديم
 بيش از اين تغافل كردن نه اثر سعادت باشد

 تا راست كنی كار جهان دير شود * چون دير شود دلت زما سير شود
 خالق اندوختن حرمانبه صد سال زندگانی عذاب ابد خريدن خذالن است و به رضای خلق خشم 

 «ماذا يکتبانتملى علی كاتبيك يكتبان إلی ربك فانظر ماذا ترى و إنما»
 چون شيشه گرياست توبۀ ما را پيوست * دشوار توان کردن و آسان بشکست
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يد يعني براى مردن مستعد با «أمر التدری متی تلقاه استعد له قبل أن يفجاك»پسر خويش را پند ميداد و گفت حكيم لقمان 
 «اطعناّللاه و اطعنا الرسوال» پيش از آن روز كهبر حذر بودن شرط است و از تنهايی گور ياد آوردن شرع از شبيخون مرگ بودن 
 مصرع «لوال أخرتنی إلی أجل قريب»در خواست که پيش از آمدن ملك الموت و اين گويد 

 ترسم که چو بيدار شوی روز بود
 اوست * بقا خوش است وليکن فنا فذالك اواستجهان خوش است وليکن زوال مالك 

ال کند اول سؤال اين بود ؤسچهل از آن ساعت که مرده را بر جنازه نهند تا لب گور رسيدن خداى تعالى بخودی خود از وى  
 سيد اعظم عليه السالم بو ذر غفاری را رضی ّللاه  «عمركطهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظری ساعة فيم افنيت »که 

و در لقمه احتياط بجای  «جاور أهل القبور يذکرك اآلخرة و شيع الجنائز لعل ذلك تحزن قلبك فإن الحزين فی ظل ّللاه »عنه گفت 
 كسه خصلت است که هال «فليضحكوا قليال وليبكوا كثيرا»قوله تعالی  «لترك دانق من حرام خير من عبادة مأتی سنة»آوردن که  

بخيل هرگز شهيد نشود كسى كه »گويد رحمة هللا عليه شبلی  «وهوی متبع وإعجاب المرء بنفسه شح مطاع»مرد در آن است 
 «ترك نان نگويد ترك جان چون گويد

مردم بگرديد مکارم اخالق مندرس شد و معالم صحبت  يارخود را در مى بايد يافتن که عاى مخدوم عزيز أيدك هللا بروح منه 
إن رأی منك سيئة أزعاها و إن رأی منك حسنة » «خوان العالنية وأعداء السريرةإ»زمان اين بيشترين دوستان  منطمس گشت

لق بايد  تا امان يافته آيدكرد با حق تعالى معامله به صدق بايد  «دفنها حاصل شد و از خلق اميد  اميدواری تاگفت با خلق به خ 
وکن قنعا تکن أشکرالناس وأحب  كن ورعاً تکن أعبد الناس» كهبربايد بريدن تا جنك برخيزد سيد عالم عليه السالم مى فرمايد 

 «ر من جاورك تکن مسلما وأقل الضحك فان کثرة الضحك يميت القلباللناس ما تحب لنفسك تکن مومنا وأحسن جو
 سروركه عاقل و هشيار و بيدار كسى بود كه دم بدم لحظه بلحظه انتقال ازين سراى غرور به سراى روزگار  بدان اى عزيز

منتظر و مترصد نشسته باشد و أسباب آخرت آماده دارد و مهمات اين جهانى را از وصيت و غيره با تمام رساند  محقق دانسته
كى و خير و در خيرات و صدقات كه خداى تعالى در خاطر وى انداخته است استعجال كند كه خير البر عاجله يعني بهترين ني

چون ناگاه اجل فرا رسد در قاتى كه خواهد دادن بدست خود به فقرا و مستحقان صرف كند تا آنست كه زود با تمام رسانند و صد
سود نكند سيما هيچ در آن حالت پشيمانى چه مهمى حسرت و پشيمانى نخورد كه دريغا كه تغافل دامن گير شد و كاهلى رفت هيچ 

و از گشت مع مى كنند و بيشتر احكام شريعت مرتفع وارث دارد طگان اگرچه كرك صفت در تركه مردپادشاهان درين زمان كه 
دين بزرگان كه از سخنان چند را آن مخدوم را با اين مخلص توددى ظاهر شد واجب نمود اين كلمه چون مسلمانى نامى ماند و 

ر سئامت و جمع كرده است به جهت خدمت ثبت كردن بايد كه اين نوشته را نيك تامل فرمايد از سر رفاهيت و فراغت نه از س
طعم گنجها دانستن اگر ماللت كه هم در دنيا و هم در آخرت فايده دهد و درين كلمات بسيار خيرات بايد شمردن و كليد بسيار 

خفته را بيدار کرداند اما دل دل و نصيحت و مالهى مرغوب محبوب  نصيحت در کام بيشترين مردم تلخ باشد و در طباع مناهی
مذکورست اين کلمات  «آخوك من حذرك من الذنوب» ومشهور است  «القول بحق لم يترك لى صديقاإن »مرده را سود نكند و 

گوينده و بى غرض بايد شمردن و به سمع دل بايد شنيدن و بر لوح جان بايد نوشتن و مرا در آن منهى صادق و واسطه مخلص 
که از آموختن ننگ ندارد و توانگری که حق شرع بگزارد آبادانی عالم به چهار کس است عالمی که به علم کار کند و نادانى که 

 و درويشی که آخرت را به دنيا نفروشد
 شب رفت و حديث ما به پايان نرسيد  *   شب را چه گنه حديث ما بود دراز

ن مساعد كرداناد بضاعت ايمان را از اضاعت مصودنيا و آخرت را خداوند سبحانه وتعالى توفيق را رفيق دارد و سعادت 
نعوذ باّلله من دعاء اليسمع و قلب اليخشع »و  داراد و طاعت از ريا و سمعت بيرون و مدد الطاف هر روز افزون بمنه وفضله

 الطاهرين الطيبين آلهعلی وصلی ّللاه علی سيدنا محمد و «وبطن اليشبع علم الينفع
 

  
                Âgâz u Encâm, Bursa Eski Eserler/H. Çelebi                           Âgâz u Encâm, Sül./Fatih Ktp., 
                                Ktp., nr. 1184, vr. 190b.                                                         nr. 5426, 123b.  
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Mi‘râc-nâme 
Bu eser, yazma ve matbu nüshaları bağlamında belki de Bayram tarafından en az araştırılan eser-

lerdendir. Zira “Bu eser ünlü tabib ve filozof İbn Sina’ya aittir. Fakru’d-din-i Razî bunu Farsça’ya 
tercüme etmiştir” demektedir.562  

Eserin İbn Sînâ’ya aidiyeti halen tartışılmalı olsa da yazma nüshalarının büyük çoğunluğunda ona 
ait gösterildiğinden şimdilik İbn Sînâ’nın bir eseri olarak görmek gerekir. Bayram’ın asıl aldığı Râzî 
hattıyla yazılı nüshada, Bayram’ın hiç değinmediği -bizim ulaşabildiğimiz- diğer yazma ve baskı 
nüshalarda, bu eser ve yazarı hakkında bilgi veren tarihi ve günümüz kaynaklarında Râzî’nin bu eseri 
tercüme ettiğine dair bir bilgi yer almamaktadır.  

Eserin tercüme olduğundan söz edildiğine göre, olsa olsa Arapça’dan tercüme edilmiş demektir 
ki, bu takdirde eserin Arapça metnine ilişkin bir araştırma da yapılması gerekirdi.  

İbn Sînâ’nın mirac hakkında Arapça bir eseri vardır, fakat çeviri olduğu iddia edilen Farsça metin 
ile alakası yoktur; eser isminde geçen mirac kelimesindeki ortaklığın dışında metin, içerik, konu iş-
lenişi vs. tamamen farklıdır. Farsça metnin herhangi bir yerinde bu eserin tercüme bir eser olduğuna 
dair bir kayıt da bulunmadığına göre, eserin orjinalinin Farsça kaleme alındığını söylemek gerekir. 
Bazı kaynaklar bu kanaatimizi destekleyen işaretler içerir.  

Mesela Şemsüddîn İbrahim el-Eberkûhî (718/1318’de sağ) 711-714/1311-1315 tarihleri arasında 
yazdığı Mecma‘u’l-Bahrayn adlı Farsça eserde bir dostunun talebi üzerine İbn Sînâ’nın Risâletü’l-
Mi‘râc’ını -üzerinde bazı tasarruflarda bulunarak- özetlediğinden, miracın sadece ruhen olduğunu 
vurgulayan esere miracın hem ruh hem de bedenle birlikte gerçekleştiğine ve iki tür miracın da ola-
bilirliğine yönelik rivayetleri, irfânî yorumları eklediğinden söz eder.563 Bizden önce Herevî’nin dik-
kat çektiği564 bu hususa şunu da eklemeliyiz: Eberkûhî İbn Sînâ’nın Risâle-i Mi‘râc’ını anarken ve 
bu risâleyi özetleyerek aktarırken eserin Arapça olduğuna veya Arapça’dan tercüme edilmiş olduğuna 
yönelik bir bilgi sunmamaktadır. Bir diğer ifadeyle Eberkûhî’nin, özetleyerek oluşturduğu yeni metin 
de yine Farsça’dır. 

 
Eberkûhî, Mecma‘u’l-Bahrayn, Fransa Millî Ktp., nr. Persan 122, s. 619. 

                                                 
562 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 96. 
563 el-Eberkûhî, Şemsüddîn İbrahim, Mecma‘u’l-Bahrayn, İntişârât-ı Mevlâ, Tahran 1364 hş./1985, s. 420.  
564 Herevî, “Kitâb-şinâsiy-i Dû Risâle: Mi‘râciyye-i Bû-Alî u Tabsırâ-i Kûnevî”, s. 21. Eberkûhî’nin Mecma‘u’l-Bahrayn 

adlı eseri Necîb Mâyil Herevî tarafından yayınlanmış olup (İntişârât-i Mevlâ, Tahran 1364 hş./1985, 570 s.) 
Eberkûhî’nin İbn Sînâ’nın Mi‘râc-nâme’si üzerindeki çalışması aynı zatın takdim, tashih ve dipnotlarıyla yayınlanan 
İbn Sînâ’nın Mi‘râc-nâme’si ekinde yer almaktadır (Bunyâd-i Pejuhişhâ-yi İslâmî, Meşhed 1365 hş./1986, 212 s.). 
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Kadı Mîr Hüseyin el-Meybudî (ö. 909/1504) 890/1485 yılında tamamladığı Şerhu Dîvâni’l-İmâm 
Alî’de İbn Sînâ’nın Risâle-i Mi‘râciyye eserinden bir satırlık Farsça cümle nakleder.565 

 

 
el-Meybudî, Hüseyin, Şerhu Dîvân-i Hazret-i Alî, Tokat İl Halk Ktp., nr. 151, vr. 21b. 

Nasûh Çelebî el-Belgrâdî (ö. 981/1573 veya 984/1576) 957/1550’de telif ettiği Terşîhât eserinde, 
bu Farsça cümlenin Türkçe çevirisini sunar: “Şeyh Ebû Ali Risâle-i Mi‘râciyye’sinde dimiş ki, 
revândan murad nefs-i natıkadır ve cândan murad rûh-i hayevânîdir.”566  

 
Nasûh Çelebî, Terşîhât, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 701, vr. 96a. 

Abdürreşîd b. Abdülgafûr et-Tettevî (ö. 1077/1666) 1064/1654 yılında tamamladığı Ferheng-i 
Reşîdî’sinde İbn Sînâ’nın Risâle-i Mi‘râciyye eserinden aynı Farsça cümleyi nakleder.567 

 
et-Tettevî, Abdürreşîd b. Abdülgafûr, Ferheng-i Reşîdî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 2193, s. 213. 

Hizânetü’l-Edeb eseriyle ünlü ve Fars edebiyatında da söz sahibi olan Abdülkâdir b. Ömer el-
Bağdâdî (ö. 1093/1682) 1068/1658 tarihinde telif ettiği Luğat-i Şehnâme’de İbn Sînâ’nın Risâle-i 
Mi‘râciyye’sinden aynı cümleyi Türkçe’ye çevirerek nakleder.568 

 
el-Bağdâdî, Abdülkâdir b. Ömer, Luğat-i Şehnâme, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1443, vr. 64b. 

Mevlevî Muhammed Rıdâ b. Muhammed Ekrem Lâhôrî’nin Hindistanda 1081/1670’de tamamla-
dığı Mükâşefât-i Radavî der Şerh-i Mesnevî-i Ma‘nevî eserinde aynı Farsça cümleyi İbn Sînâ’nın 
Risâle-i Mi‘râciyye’sinden nakleder.569 

 
Lâhôrî, Muhammed Rıda, Mükâşefât-i Radavî, İmâm Muhammed b. Suud Ün. Ktp., nr. 5806, vr. 176b. 

 
 

Mîr Dâmâd (ö. 1041/1631) “İbn Sînâ Farsça (‘alâ lisâni’l-Furs) Risâletü’l-Mi‘râc’da tercüme 
olarak şöyle demektedir…” der ve naklettiği parçayı Arapça’ya çevirerek sunar.570 

                                                 
565 el-Meybudî, Kadı Mîr Hüseyin, Şerhu Dîvâni’l-İmâm Alî, Tahran 1285/1868, s. 66. 
566 Nasûh Çelebî, Terşîhât, Vatikan Ktp., nr. turc. 325, vr. 123a. 
567 Tettevî, Molla Abdürreşîd, Ferheng-i Reşîdî, Kalküta 1872, c. 1, s. 228. 
568 el-Bağdâdî, Abdülkâdir b. Ömer, Luğat-i Şehnâme, Petersburg 1895, s. 106. 
569 Lâhôrî, Muhammed Rıdâ b. Muhammed Ekrem, Mükâşefât-i Radavî der Şerh-i Mesnevî-i Ma‘nevî, Rûzne, Tahran 

1377/1998, s. 761.  
570 Mîr Dâmâd, Muhammed Bâkır, es-Sırâtü’l-Müstakîm, Mîrâs-ı Mektûb, Tahran 1381 hş./2002, s. 8-9. 
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Mîr Dâmâd, Muhammed Bâkır, es-Sırâtü’l-Müstakîm, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr., 138, vr. 13b-15a. 

 

Bir diğer eserinde de Risâletü’l-Mi‘râc’ı İbn Sînâ’ya ait göstererek ve yine Arapça çevirisiyle 
benzer bir parça nakleder.571 

 
Mîr Dâmâd, Nibrâsü’d-Dıyâ, Meclis-i Millî Ktp., nr. 75694/2, vr. 32b. 

Debistân-i Mezâhib adlı eserini 1055-1069/1645-1659 yılları arasında yazdığı tahmin edilen Key-
hüsrev İsfendiyâr, filozofların Hz. Peygamber’in miracı konusunda çok sözler söylediklerini, bunlar 
arasında en iyi yorumun İbn Sînâ’ya ait olduğunu belirterek onun Risâle-i Mi‘râciyye eserinden na-
kilde bulunur;  Mi‘râc-nâme’nin “Kıssa-i Mi‘râc” başlıklı son faslının tamamını aktarır, aktardığı 
metin Farsça’dır.572 

 
İsfendiyâr, Keyhüsrev, Debistânül-Mezâhib, Meclis-i Millî Ktp., nr. 2531/2, s. 386 

 
İsfendiyâr, Keyhüsrev, Debistânül-Mezâhib, Meclis-i Millî Ktp., nr. 2531/2, s. 391. 

                                                 
571 Mîr Dâmâd, Muhammed Bâkır, Nibrâsü’d-Dıyâ, Hicret, Tahran 1995, s. 31. 
572 İsfendiyâr, Keyhüsrev, Debistânül-Mezâhib, Bombay 1262/1846, s. 290-297. 
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Kâtib Çelebi (ö. 1067/1657) de İbn Sînâ’nın mirac konusunda Farsça bir risâle telif ettiğini ve 
o risâlede miracın olabilirliğini tahkik ve ispat ettiğini belirtir.573 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 4461, vr. 195a. 

Bayram, eserin başında “meclis-i ‘âliy-i ‘alâî” ifadesinin yer alması ve Râzî’nin talebesi zannettiği 
Ahi Evran’ın Alâüddîn Keykubâd’a eserler ithaf ettiğini düşündüğünden dolayı bu eserin sunuş kıs-
mının da Ahi Evran’a ait olduğunu belirtmiştir. Bu hususu ve kendi çıkarımlarını şöyle ifade eder: 
“Bu eser metninin başında Selçuklu neshi ile bir sunuş açıklaması yazılmıştır. Bu sunuşu yazan 
şöyle diyor: “Dostlarımdan biri sık sık mi’rac hakkında bana sorular soruyor ve mi’racın aklî bir 
izahını yapmamı istiyordu. Ben ise konunun ciddiyetinden dolayı bu işe yanaşmıyordum. Alâü’d-
din’in Yüce Meclisi’nin (Meclis-i Ali-yi Alâî) hizmetine girince bu ciddi konuyu onun görüşüne sun-
mam uygun görüldü”… Ahi Evren… “Mürşidü’l-kifaye” adlı eseri de İbn Sina’ya ait iken bir dostu 
vesilesi ile tercüme ederek Sultan Alâü’d-din’e sunmuş ve buradaki ifadelere benzer sözler kullan-
mıştır. Demek istiyorum ki, bu “Mi’rac-nâme”ye kısa bir sunuş yazarak Alâü’d-din Keykubad’a 
hediye eden Ahi Evren Hace Nasirü’d-din Mahmud’dan başkası değildir. Bu vesile ile Ahi Evren 
Hace Nasirü’d-din’in el yazısının örneği günümüze gelmiş bulunuyor. Öyle anlaşılıyor ki, Ahi Evren 
hocası İmam Fahru’d-din-i Razî’nin el yazısı ile olan bu nüshayı bizzat hocasından değerli bir hatı-
rayı Sultan Alâü’d-din Keykubad’a takdim etmeyi uygun görmüştür. Mi’rac-nâme’nin bu değerli nüs-
hasının Anadolu’dan nasıl ve hangi yollarla İran’a gittiğini burada açıklamayı zait görüyorum.”574   

Hemen belirtelim ki bu eser başına sunuş yazan, ne bu eseri çevirdiği söylenen Râzî, ne de Râzî’nin 
çeviri metninin başına bu sunuşu yazıp “meclis-i ‘âliy-i ‘alâî” ifadesini kaydettiği sanılan Ahi Ev-
ran’dır; bizzat eserin müellifi olarak belirtilen İbn Sînâ’dır. Eserin ithaf edildiği şahıs ise kuvvetle 
tahmin edebileceğimiz üzere, İbn Sînâ’nın saray nazırlığını yaptığı ve meşhur Dâniş-nâme-i ‘Alâî 
adlı eserini ithaf ettiği ‘Alâüddevle ‘Alâüddîn Ebû Cafer Muhammed b. Kâkûyeh (ö. 433/1041) ol-
malıdır.  

Nüshalarının neredeyse hepsi İbn Sînâ’ya ait gösterilen eserin, sadece birkaç nüshası Sühreverdî 
el-Maktûl’e, Kutbüddîn Muzaffer b. Erdeşîr el-‘Abbâdî’ye (ö. 547/1152) ait gösterilir. Sûfî-nâme (et-
Tasfiye fî Ahvâli’l-Mutasavvife) ve Menâkıbü’s-Sûfiyye adlı eserleri günümüze ulaşan, sûfîleri savu-
nan, eserlerinde onlardan bol miktarda nakilde bulunan, geleneğe sıkı sıkıya bağlı ‘Abbâdî’nin, mi-
racın bedenle olmadığını savunan bir eser telif etmesi pek makul görünmemektedir. 

Biraz sonra değineceğimiz Mürşidü’l-Kifâye adlı Farsça eserin, aslında Mi‘râc-nâme’nin içinde 
yer aldığını, ondan bir bölüm olduğunu fark edemeyen -ki metin okuması yapan kişinin bunu fark 
etmemesi neredeyse imkânsızdır- Bayram, Mi‘râc-nâme’yi Râzî’ye Mürşidü’l-Kifâye’yi ise Ahi Ev-
ran’a tercüme ettirmek gibi bir hataya düşmüştür. Ayrıca Eser metnindeki yazının Selçuklu neshi 
olduğunu ayırt edecek derecede uzman olan Bayram, Râzî’nin hattıyla yazıldığı belirtilen bu nüsha-
nın575 sunuş kısmının Ahi Evran’in el yazısıyla olduğunu, metnin ise Râzî’nin el yazısı olduğunu 
kesin bir dille ifade etmiş ve eserin tıpkıbasımından sunduğu ilk ve son sayfa resimlerinin altına da 
not düşmüştür.576  

                                                 
573 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, s. 892. 
574 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 96-97. 
575 Doktor Mehdî Beyânî’nin (Tahran) özel kütüphanesindeki el yazma er-Risâletü’l-Mi‘râciyye nüshası (şimdi Meclis-i 

Şûrây-i İslâmî/2, nr. 219’dadır) ketebesindeki tarih: 584 Safer ortası/Nisan 1188. 
576 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 97, 317, 318; Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 119, 149, 158. 
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Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 317, 318. 

Nüshanın aşağıda sunulan dijital resimleri üzerinde daha ilk bakışta fark edilebilecek şu hususların 
Bayram’ın dikkatinden kaçtığı anlaşılmaktadır: 

Birincisi: Bayram’ın, Ahi Evran’ın el yazısı olarak sunduğu sayfa (1b), aslında düşmüş ve kaybol-
muş olan varağın, meçhul birisi tarafından nüsha metnindeki yazı stiline benzetilerek sonradan yazıl-
masıyla oluşturulmuştur; gerek sayfa rengi gerek mürekkep ve diğer özellikler bunu açıkça göster-
mektedir. Özellikle de bu ilk sayfada yer alan “emmâ ba‘d” ifadesinin paragraf başı olması ve önce-
sindeki cümleyle arasında boşluk bırakılması, sayfanın yakın dönemde yazıldığının bir diğer işareti-
dir. Nüshada yer alan sunuş kısmı da bu ilk sayfada bitmemekte, 3b sayfasına kadar devam etmek-
tedir, sonraki sayfalar da metin sonuna kadar aynı yazı karakterine sahiptir.  

   
er-Risâletü’l-Mi‘râciyye (Mehdî Beyânî Ktp. nüshası), vr. 1b-2a ve vr. 45b. 
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İlk sayfa ile diğer sayfalardaki dal harfinin başta ve sonda yazılşları 

    

      
İlk sayfa ile diğer sayfalardaki kâf harfinin başta ve sonda yazılşları ve “-ki”ler 

  

   
İlk sayfa ile diğer sayfalardaki lâm harfinin yazılışları 

      

     
İlk sayfa ile diğer sayfalardaki râ harfinin yazılşları 

    

        
İlk sayfa ile diğer sayfalardaki cîm ve hâ’ harflerinin yazılışları 

 

  

      
İlk sayfa ile diğer sayfalardaki ‘ayn ve elif birleşmeleri 

 

       

    
İlk sayfa ile diğer sayfalardaki lâm-elif yazılışları 
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İkincisi: Bu durumda -ilk sayfa hariç diğer bütün sayfalarda- aynı kalemden çıkan aynı yazı stili 
hâkim olduğuna göre, sunuş kısmının Ahi Evran’in el yazısıyla olduğunu, metnin ise Râzî’nin el 
yazısı olduğunu kesin bir dille ifade etmek kesinlikle hatadır.  

Ayrıca bu durumda, nüshanın sonunda yer alan “Bu onun (İbn Sînâ’nın) sözünün sonudur. Bunu 
Muhammed b. Ömer er-Râzî 15 Safer 584’te (1188) yazdı” ifadesinden hareketle şu sonuçlara ulaş-
mak da mümkündür: Bu nüshayı Râzî yazmıştır/istinsah etmiştir; eseri çevirdiğine (terceme) veya 
Arapça’dan Farsça’ya aktardığına (nakil) dair ifadelere yer vermemiştir. Bu husus yukarıda değindi-
ğimiz üzere eserin orijinalinin Farsça telif edildiğini teyit eder. 

Sunuş kısmının da orijinal metnin bir parçası olduğu ve ketebe kaydı dikkate alındığında yani ilk 
sayfa hariç bu nüshanın 584/1188 tarihinde yazıldığını ve Alâüddîn Keykubâd’ın sultanlık dönemi-
nini (618-634/1220-1237) göz önünde bulundurursak, nüshanın Alâüddîn Keykubâd’a sunulmasın-
dan bahsedemeyiz. 

Râzî’nin yazdığı bu nüshanın başına -Bayram’ın iddia ettiği gibi- “kısa bir sunuş yazarak Alâü’d-
din Keykubad’a hediye” eden birisinin varlığından söz ettiğimizi farzetsek bile, aynı eserin (yani 
aynı sunuşu içeren, eser metninin de baştan itibaren son fasla kadar olan kısmını içeren Mürşidü’l-
Kifâye’nin) büyük olasılıkla 609/1213 tarihinde istinsah edilmiş ve birinci faslın sonlarından başlayan 
bir diğer nüshası daha vardır.577 Bu durumda yine eserin “Sultan” Alâüddîn Keykubâd’a sunulmasın-
dan bahsedemeyiz. 

Eser metninin kaybolan ilk varağını sonradan yazarak nüshaya ekleyen kişi, metnin sona erdiği 
son varağın karşısındaki sayfaya “Bu nüshanın kâtibi … er-Râzî’dir.” diye beş satırlık notu yazan 
kişidir. Karşılaştırılma için vr. 1b ve bu notun bulunduğu sayfayı aşağıda sunuyoruz. 

  
Bayram “Mi’rac-nâme’nin bu değerli nüshasının Anadolu’dan nasıl ve hangi yollarla İran’a git-

tiğini burada açıklamayı zait görüyorum” derken şunu kastetmektedir: “Selçuklu Sarayı içinde bir 

                                                 
577 İrfâniyân, Gulâm-Ali, Fihrist-i Kütüb-i Hattî-i Kitâb-hâne-i Merkezî-i Âsitân-i Kuds-i Radavî, c. 12, Meşhed 1991, s. 

293. Katalog bilgisine göre, nr. 7342’de bulunan ve aynı kâtibin kaleminden çıkma beş risale ihtiva eden yazma mec-
muada sırasıyla İbn Sînâ’nın Farsça Mi‘râc-nâme’si,  Arapça telif edip Farsça’ya çevirdiği Risâle der Nefs-i Nâtıkâ-i 
İnsân’ı, yazarı meçhul ve tasavvuf içerikli Farsça Tuhfetü’l-Ahbâb (istinsahı: 609/1213), Ahmed el-Gazâlî’nin 
Sevânihu’l-‘Uşşâk’ı, yazarı meçhul ve baştan üçüncü fasıl ortalarına kadar eksik Risâle der Ma‘ârif diye adlandırılmış 
Farsça bir eser yer almaktadır (s. 294-296). Bu son eser aslında farklı adlarla anılmış ve daha ziyade Zâd-ı Meâd ismiyle 
tanınmış olup, Fahruddîn er-Râzî’nin vefat eden oğlu nedeniyle ona taziye mektubu gönderen Gur Sultanı Bahâüddîn 
Sâm’a oldukça uzun cevabî mektubudur. 
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kütüphane vardı. Öyle görünüyor ki, Moğollar zaman zaman sultanların özel kitaplıklarına da mu-
sallat olmuşlar ve buradaki eserleri beraberlerinde götürmüşlerdir. Çünkü Sultanların özel kitaplık-
larına ait bazı kitaplar, İran’daki kütüphanelerde bulunmaktadır. Bu eserlerin bu yolla İran’a gitmiş 
olduğunu düşünüyorum.”578  

Bayramın bu tahmini kadar bizim şu tahminimiz de düşünülmelidir: Söz konusu nüsha Anadolu’ya 
hiç uğramamıştır. Farzedelim, Mi‘râc-nâme’nin bu nüshası Anadolu’ya uğramıştır, gerek Anadolu 
ve İstanbul, gerek İran ve diğer ülkelerde bulunan, üstelik bazılarının istinsah tarihi 6.-7./12.-13. asır-
lara uzanan onlarca nüshası hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunacağız? 

Yazma halde tam metin Mi‘râc-nâme nüshaları ya çoğunlukla Mi‘râc-nâme diye isimlendirilmiş 
ya da içerisinde Mi‘râc kelimesinin bulunduğu bir isim verilmiştir ve mukaddime kısımlarındaki ufak 
bazı farklılıklar hariç, metinlerinin aynı olduğu görülür. 

Eserin nüshaları 
Ülkemizdeki tam metne sahip olan Mi‘râc-nâme nüshaları şunlardır: 
Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1209/3, vr. 140b-156b, Risâle der Kıssa-i Mi’râc (yazar belirtil-

meksizin); Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 1589/21 (hâmişteki sıra itibariyle), vr. 147a-151b, 
istinsah: 753-754/1352-1353, Risâle fî Keyfiyyeti’l-Mi‘râc (yazar belirtilmeksizin); Süleyma-
niye/Murad Buhari Ktp., nr. 71, vr. 2b-24a, er-Risâletü’l- Mi‘râciyye (müellif: Kutbüddîn el-Muzaf-
fer b. Erdeşir el-‘Abbâdî).  

İran kütüphanelerindeki nüshalar: Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî/2 Ktp., nr. 219, 46 vr., istinsah: 
584/1188, Mi‘râc-nâme (kâtip: Fahruddîn Muhammed b. Ömer er-Râzî), nr. 241/1, vr. 31a-42a, 
Mi‘râc-nâme, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 15877, s. 106b-116a (yazar ve eser adı belirtilmeksi-
zin), nr. 1807/10, vr. 111b-128a, istinsah: 1102/1690-1691, Risâle-i Mi‘râc, nr. 1923/3, s. 159-211, 
istinsah: 1294/1877, Mi‘râciyye, nr. 3456/5, vr. 34b-48a, Kitâb fi Hakîkati’l-Mi‘râc, nr. 9409/7, s. 
153-186, Risâle-i Mi‘râciyye, nr. 1226/10, s. 46-85, istinsah: 845/1441, Risâle fî Şerhi Esrâri’l-
Mi‘râc (yazar adı belirtilmeksizin); Dânişgâh Ktp., nr. 2731, vr. 17b-27a, Mi‘râc-nâme, nr. 253/19, 
vr. 115b-129b, istinsah: 1076/1665-1666, Mi‘râc-nâme, nr. 861/9, vr. 83b-94a, istinsah: 1283/1866-
1867, Mi‘râc-nâme, nr. 62, vr. 190b-205b, Mi‘râc-nâme, nr. 361/5, Mi‘râc-nâme, nr. 683/6, vr. 98a-
113b, istinsah: 1105/1694, Risâle der Mi‘râc, nr. 14/7, vr. 358b-404a, Risâle-i Mi‘râc, nr. 7208/2, vr. 
48b-67a, 1051/1641, Mi‘râc-nâme; Meclis-i Millî Ktp., nr. 2412/4, s. 44-72, istinsah: 659/1261, 
Mi‘râc-ı Peygâmber (Sühreverdî el-Maktûl’e ait olarak); Radavî Ktp., nr. 947, vr. 16b-27a, Mi‘râc-
nâme, nr. 7342, 15 vr, Mi‘râc-nâme (başı sonu eksik); Mar‘aşî Ktp., nr. 11294/10, vr. 48b-57a, istin-
sah: 1366/1948, Mi‘râc-nâme; Dairetü’l-Maârif-i Bozorg-i İslâmî Ktp., nr. 55/3, vr. 17b-28b, istin-
sah: 1006/1597-1598, el-Mi‘râciyye; Millî Melik Ktp., nr. 4196/19, vr. 206b-217a, istinsah: 
1016/1607, Mi‘râc, nr. 4694/19, vr. 173a-183b, istinsah: 1024/1615, Mi‘râc-nâme; Sipehsalar Ktp., 
nr. 2911/23, vr. 83a-84b, istinsah: 1092/1681-1682, Risâle-i Nübüvvet; Yezd-Vezîrî Ktp., nr. 
2377/18, istinsah: 965/1557-1558, Risâle-i Mi‘râciyye; Yezd/Seryezdî Ktp., nr. 65 (1342)/5, istinsah: 
1070/1659-1660, Mi‘râc-nâme; Nurbahş Ktp., nr. 573/3, s. 130-170, Mi‘râc-nâme, nr. 2 (33), s. 148-
181, istinsah: 1346/1928,  Mi‘râc-nâme =Mürşidü’l-Kifâye.  

Pakistan nüshaları: Rıda Rampur Ktp., nr. 788, vr. 35b-52a, Risâle-i Mi‘râciyye, nr.  1135, vr. 
134b-149a, istinsah: 1041/1631-1632, Risâle-i Mi‘râc, nr. 1154, istinsah: 1155/1742-1743, Risâle-i 
Mi‘râc; Gencbahş Ktp., nr. 7999, s. 63-94, Mi‘râc-nâme; (Lahor) Pencap Üniversitesi Merkez Ktp., 
nr. P II 65 (603), vr. 109b-122b, istinsah:  1198/1784, Mi‘râc-nâme.  

Diğer ülkelerdeki nüshalar: Hindistan/Leknev Ktp., nr. 25613/8, vr. 93b-108a, Şerh-i Mi‘râc-nâme 
= Risâle-i Mi‘râciyye; Bengal Asiatic Society Ktp., nr. 487, vr. 56b-68b, Mi‘râciyye; Dâru’l-Kütübi’l-
Mısriyye/Felsefe, nr. 284/2, 9 vr., istinsah: 1182/1768-1769, er-Risâletü’l-Mi‘râciyye, Britanya Mü-
zesi Ktp., nr. 16659/4, vr. 373-381, istinsah: 1182/1768, Şerh-i Mi‘râc, nr. 16839/17, vr. 151-157, er-

                                                 
578 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 120 
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Risâletü’l-Mi‘râciyye, nr. 7723/1, vr. 1-14, Risâletü’l-Mi‘râc; Princeton Ün./New Series, nr. 2004/22, 
vr. 196b-216a, Risâle der Mi‘râc=Mi‘râc-nâme. 

                        
er-Risâletü’l- Mi‘râciyye, Sül./Murad Buhari Ktp.,        Mi‘râc-nâme, Radavi Ktp, nr. 947, vr. 16b                                

nr. 71, vr. 2b, Kutbüddîn el-‘Abbâdî  (istinsah 8./14. yy.).                    (istinsah: 7/14. yy).  
          

                         
                      Mi‘râc-nâme, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp.,               Mi‘râc-ı Peygâmber, Meclis-i Millî Ktp., 
                           nr. 242/1, vr. 1a (istinsah: 679/1281).                     nr. 2412/4, s. 44, Sühreverdî el-Maktûl 
                                                                                                                          (istinsah: 659/1261). 
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Mi‘râc-nâme İbn Sînâ’ya ait olarak Behmen Kerîmî takdim ve tahkikiyle (Matba‘a-i ‘Urvetü’l-
Vuskâ, 1312 hş./1934), Gulâm Hüseyn Sıddîkî tashihiyle (Encümen-i Âsâr-i Millî, Tahran 1331 
hş./1952) müstakil olarak basıldığı gibi, Necîb Mâyil-i Herevî tarafından, Eberkûhî’nin Mecma‘u’l-
Bahrayn adlı eserinde yer alan Mi‘râc-nâme ile birlikte (Bunyâd-i Pejuhişhâ-yi İslâmî, Meşhed 1365 
hş./1986, s. 79-119), ayrıca Mecelle-i Armagân (“Risâle-i Mi‘râciyye”, cilt 21, S. 8-9, 1319 hş./1941, 
s. 417-425, S.10, s. 529-536, cilt 22, S.1, s. 25-36) ve Mihr’de (cilt 2, S.118, 1344 hş./1966, s. 97-
108) ve de yazma nüshasından tıpkıbasım olarak (müstakil şekilde Tahran 1331 hş./1953; İbn 
Sînâ’nın Arapça iki eseri ile beraber Tahran 1375 hş./1997) yayınlanmıştır. Eser hakkında geniş bir 
araştırma ürünü ortaya koyan Peter Heath (yazma nüshalarına ve eserin İbn Sînâ’ya aidiyet proble-
mine de işaret ederek), eserin sadece bazı nüshalarında mevcut olan “mirac kıssası” bölümünü İngi-
lizce’ye çevirmiştir (Allegory and Philosophy in Avicenna (Ibn Sina): With a Translation of the Book 
of the Prophet Muhammad’s Ascent to Heaven, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1992, 
256 s.). 
 

 
“Risâle-i Mi‘râciyye”, Mecelle-i Armagân, cilt 21, S. 8-9, s. 417. 
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“Mi‘râc-nâme”, Mihr, cilt 2, S. 118, s. 97. 

 
İbn Sînâ, Mi’râc-nâme, Bunyâd-i Pejuhişhâ-yi İslâmî, Meşhed 1365 hş./1986, s. 79. 
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Mürşidü’l-Kifâye 
“Ruhun bekası hakkında olup, I. Alâü’d-din Keykubâd’a sunulmuştur. Bilinen tek nüshası Fatih 

(Süleymaniye) Ktp. nr. 5426′daki mecmuanın 130b-136a sahifelerindedir.”579 
Biraz önce belirttiğimiz üzere 5426 numaralı yazma mecmuada, yazar adı kaydedilmemiş eserler 

Bayram tarafından bir şekilde Ahi Evran’ın eserleri olarak ilan edilmektedir; tutarlı ve geçerli bir 
açıklaması mevcut değildir. Bu Farsça eserin girişinde “meclis-i âlî” ve hem girişinde hem de sonunda 
yer alan “‘Alâü’devle ve’d-dîn” ifadelerinin Bayram’a göre delalet ettiği tek sultan vardır, o da I. 
Alâüddîn Keykubâd’dır. Bu yüzden şöyle der: 

“Şeyh Nasirü’d-din Mahmud, “Murşidü’l-Kifâya” adlı eserinin önsözünde Sultan Alâü’d-din Key-
kubâd’ın hem adını anmış, hem de onu “Meclis-i Âlî” diye tazim etmiştir.”580 

Hâlbuki “Keykubâd” kelimesi Mürşidü’l-Kifâye’nin ne bu nüshasında ne de diğer nüshalarında 
mevcuttur. Diğer bir ifadeyle “Keykubâd” kelimesi Bayram tarafından eklenilmiş olup, orijinal me-
tinde bu kelime varmış, kayıtlıymış izlenimi doğuracak tarzda bir cümle kurulmuştur. Gerek Fatih 
nüshasını içeren mecmuanın istinsah tarihinden (727/1326-1327) gerek aynı eserin bilinen en eski 
nüshasında kaydedilen tarihten (584/1188) önce ‘Alâüddevle lakabıyla anılan onlarca devlet ricâli 
olduğunu veya olabileceğini tahmin etmek Ortaçağ İslam tarihi alanında bilimsel araştırma yapan 
birisi için zor olmasa gerektir.  

Bir önceki başlıkta belirttiğimiz gibi Mürşidü’l-Kifâye adlı Farsça eser, aslında son faslı hariç ol-
mak üzere Mi‘râc-nâme adlı eserden ibarettir. Bahsettiğimz son fasıl ise Mi‘râc-nâme metninin yarı-
dan fazlasını (tüm metin 40 sayfa farzedilirse, son fasıl 23 sayfa) teşkil etmekte ve eserin asıl konusu 
olan mirac kıssasının felsefî yorumunu içermektedir; önceki fasıl ise bu felsefî yoruma hazırlık ma-
hiyetindeki ön bilgilerden ibarettir. Mürşidü’l-Kifâye sonunda, buradaki bilgilerin ön bilgiler (mu-
kaddemât) olduğu belirtilmektedir ki, bu ifade, eserin bir devamı bulunduğu anlamına gelir. İşte sa-
dece bu bilgilerde değinilen konulara aldanarak Bayram Mürşidü’l-Kifâye adlı eserin konusunu “Ru-
hun bekası hakkındadır” diye sunmaktadır. 

Eserin nüshaları 
Bayram’ın “bilinen tek nüshası” olarak bildiği ve mukaddimesinde Mürşidü’l-Kifâye diye isim-

lendirilen bu eserin, başında ve sonunda -aşağıda sunulan- bazı değişiklikler eşliğinde Mi‘râc-
nâme’nin (son fasıl hariç olmak üzere) yaklaşık ilk yarısından ibaret olduğunu belirtmiştik. Dolayı-
sıyla Mürşidü’l-Kifâye’nin metni de Mi‘râc-nâme’nin metni içerisinde yer almakta, bir diğer ifadeyle 
-bir önceki başlıkta belirtilen- kırktan fazla yazma nüshasında ve birkaç baskısında da yer almaktadır. 

Müstakil risâle halinde İbn Sînâ’ya ait olarak bazı nüshaları ise şunlardır: Nuruosmaniye, nr. 
4894/45, vr. 244b-245b (Risâle fî İsbâti’n-Nübüvve); Süleymaniye/Bağdatlı Vehbi Ktp., nr. 2023, vr. 
312b-316b (Risâle-i Nübüvvet); Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî, 631/6, s. 54-65 (Risâle min İsbati’n-Nü-
büvve), nr. 1136/1, vr. 1b-4a (katalog kaydı: İsbâtü’n-Nübüvve/Mi‘râc-nâme, yazma nüshada metin 
başlığı: Risâle der Peydâ Kerden-i Hâl-i Nübüvvet), nr. 1807/11, vr. 129b-136b (Risâle fi’n-Nü-
büvve), nr. 3321/9, s. 266-273 (katalog kaydı: İsbâtü’n-Nübüvve/Mi‘râc-nâme, yazma nüshada metin 
başlığı: Risâle der Nübüvve vemâ Yete‘allaku bihâ), nr. 5180/8, s. 75-78 (katalog kaydı: İsbâtü’n-
Nübüvve/Mi‘râc-nâme/Mürşidü’l-Kifâye, yazma nüshada metin başlığı:  Risâle fî Hâli’n-Nübüvve); 
Meclis-i Millî Ktp., nr. 2707/4, 13b-18a (Risâle li’ş-Şeyhi’r-Reîs); Millî Melik Ktp., nr. 4648/2, s. 
273-280 (Risâle li’ş-Şeyhi’r-Reîs); Sipehsalar Ktp., nr. 2911/23, 83a-84b (Mi’râc-nâme); Dânişgâh 
Ktp., nr. 1035, s. 100-102 (Risâle-i Nübüvvet), nr. 2731/2, 12b-14b (Mi’râc-nâme), nr. 4732/5, s. 39-
48 (Risâle-i Nübüvvet). 

                                                 
579 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 98; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 90; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 82. 
580 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 99-100; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 92. 
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Şimdi sunacağımız Mi’râc-nâme (son fasıl hariç) ve Mürşidü’l-Kifâye metin karşılaştırması bu iki 
eserin, giriş ve hâtimelerindeki bazı farklılıklar dışında aynı metne sahip olduklarını göstermektedir. 
İki metin arasındaki farklılıklar kırmızı, aynı kelime ve cümleler siyah renkle gösterilmiştir. Bu fark-
lılıkların, giriş ve hâtimedeki cümleler haricinde aynı eser metninin farklı iki yazma nüshası arasın-
daki normal karşılanan farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. 

Giriş ve hâtimelerdeki farklılıklar tahminimizce Mürşidü’l-Kifâye’nin Fatih nüshasının müstensihi 
Şeyh Ali el-Ankaravî’den veya onun asıl aldığı nüshadan kaynaklanmaktadır. Müstakil risâle halinde 
ulaşabildiğimiz diğer nüshalarında Fatih nüshasındaki değişiklikleri göremedik. Esasen, 43 eserin yer 
aldığı Fatih Ktp. nr. 5426’daki mecmuada bazı eserlerin giriş ve/veya hâtimeleri, eserlerin diğer nüs-
halarında ortak olan giriş ve hâtimelerden biraz farklıdır. Mukaddimesi, yazarın başka bir eserinin 
mukaddimesiyle yer değiştirmiş eserler dahi bu mecmuada bulunmaktadır. Bununla birlikte her 
hâlükârda Mi’râc-nâme ve Mürşidü’l-Kifâye’nin ortak olan metni içerisinde yazarın birinci tekil şahıs 
fiilleriyle ve zamirleriyle kurduğu cümleler, farklı isimle anılan bu iki eserin aynı yazara ait olduğunu 
göstermektedir. Bir önceki başlıkta ele alınan Mi’râc-nâme’nin kime ait olduğu ve hangi Alâüddîn’e 
ithaf edildiğiyle ilgili değerlendirmelerimiz bu eser için de geçerlidir.  

Mürşidü’l-Kifâye, 
Süleymaniye/Fatih Ktp., 
nr. 5426, vr. 130b-136a 

İbn Sînâ, Mi’râc-nâme, 
tahkik: Behmen Kerîmî, Matba‘a-i ‘Urvetü’l-

Vuskâ, 1312 hş./1934, s. 1-16 
وجود و  جانآفرينندهء  بر تايشس و سپاس

درود بر پيغامبر گزيدهء او  ديدارندهء نيك و بدوب
 او  پاك  ياران و   بيت  لـمحمد مصطفى و بر اه

زى از دوستان اين ـعزياما بعد بهر وقت  باد
يف در معنى ارواح و كشف اسرار از من  ـضع

ار آن محترز ـــكرد و من از اظهــماس ميــتــال
كه چون اين معنى از ــم آنـكــحـــبودم ــمى ب

كردند بحق تعالى التماس رسول عليه السالم 
تا بدين وقت حوالت كرد و ديگر جواب نداد 

مجلس عالى عالء الدولة همايون كه بخدمت 
از اين پيوستم هم اين معنى ادام هللا علوه والدين 

 درحالى و اجازت داد  ضعيف درخواست كرد
 هبت و آن بزرگ فرآن خوض اظهار شرح 

پس بقدر وسع طاقت در بيان ارادت خود مدد كرد 
نموده آمد سبب آن كه در روزگارهاى جد و جهد 

چنين پادشاهى فضايل دوست نبوده است كه در 
همهء اطراف عالم و اكناف جهان هر جاى كه 
صاحب هنرى بود روى بحضرت او آورد و هر 

شريف و و رموز و غريب چه معانى لطيف 
ن آآنرا تحفهء را مى آمد  در خاطر او نفيس

حضرت و راه آوردن آن پايگاه مى ساخت و 
او بواسطهء آن منزلت و مرتبت خود بمجلس 

ل ـــروزگارى مث هيچ مى افزود بحكم آن كه در
الم و علم دوست هنر ــع بزرگواراه ـــادشــاو پ

ام وكردش ـــدر اي  نبودست و مانند او ما پرور
اورد چون اين ضعيف ــود نيــوجــالك بـــاف

ده كرد و محبت و رغبت او بر ـاحوال اورا مشاه
اب هنر ـــاكرام ارب  و فضيلت  احترام اصحاب 

آن دوست   قول  ل ديد اجابتــت مايــايــفــك
رسالهء   ورد و اينأ  عزيز از سر اخالص بجاى

مختصر پرفايدهء تفكر و انديشهء صادق 
  وسيلت و  فرستاد   بياراست و بحضرت بزرگوار

خداوند آسمان و زمين را و ستايش سپاس 
درود بر پيغمبر گزيدهء او و تن را و جان  دهندهء

و بر اهل بيت و صلى هللا عليه و آله  محمد مصطفى
دوستى از دوستان  ياران پاك او اما بعد بهر وقتى

 ما در معراج سؤالها ميكرد و شرح آن بطريق معقول
در چون  تاميخواست و بحكم خطر محترز ميبودم 

اين وقت كه بخدمت مجلس عالى عالئى رسيدم اين 
موافق افتاد  را بر رأى عالى او عرضه كردم معنى

خود  تبه اراد كردن وو اجازت داد در آن خوض 
در  منجد و جهد تا بند كاهلى گشاده شد و  مدد كرد

 معانىبسيار  چه آن ظاهر توانست گرديد كه اگر
چون قابلى فاضل و خاطر آيد  درانلطيف و رموز 

كرد كه چون افشاء  عاقلى كامل نباشد ظاهر نتوان
غمز باشد و آنكه گوينده مجرم اسرار با بيگانه كنند 

اما « االسرار صونوها عن االشرار»اند گردد و گفته
چون با اهل گوئى رسانيدن حق بود بمستحق و 

اسرار بنزديك جاهل خطا است منع  چنانكه وضع
و در اين عهد ما هيچ  معانى از عاقل ناستوده است

خاطر ياد ندارد كه بزرگى ديده است كاملتر از 
 هيچكه بحقيقت معلوم است كه فلك ى مجلس عال

را بصحراى ظهور و وجود نياورده است  بزرگوار
بزرگوارتر و كريمتر و عاقلتر و خردمندتر از ذات 

و چون مجموع مجمع همه  عالء الدولهشريف 
محامد و معالى و بزرگيها اوست هر كجا كه در 
خاطرى معنى پيدا شود قوت عقلى جهد ميكند تا مگر 

را بسمع عزيز آن بزرك رساند تا آن جزو  آن معنى
در سايه آن گل مشرف شود چه همه معانى در 
خاطرها بدو مايل است گوئى كه عقل پاك او مركز 

زيرا همه چيزها  همه عقلهاى بزرگان گشته است
بگويد  بمركز خود گراينده باشد و هر سخن كه كسى

بدان مجلس عالى اگر چه شريف باشد اما تا قبول 
پيوندد هيچ لطافت و ذوق نكيرد زيرا كه قبول او  نه
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 ة ــايــفــكــد الــرشــم امش ـــخود ساخت و ن
  عهــطالــم  فــطــل  تـــايــاز غ ون ـــاد و چهـــن
ول آن حضرت گشت حالى در ــبـقـم رمود ـف

وافر  امهاء ـــانع و  بيفرود   يفـــاحترام اين ضع
ب جـــار بواـــآفردگ  پس بدين سبب شكر  فرمود
چه ـــا آنــت تـــدد خواســـون او مــو از عگزارد 

دهء ـد و قاعـر آيـــخاط ارد فــواب باشـــص
الى ـعــاء هللا تـــش د انـــون مانـــمص  تقادـاع

فصل : بدان كه حق تعالى آدمى را از دو چيز 
روان يكى را تن گويند و يكى را  فريد بيمختلف 

چنانكه آورد بوجود ر گرا از عالم دي و هر يكى
فراهم  تن را از اجتماع اخالط و تركيب اركان

 پيوند داد ىآورد و جان را از تاثير عقل فعال بو
بياراست باعضا چون دست و پا و سر  و تن را

و هر  چيزها و ديگر و روى و شكل و حواس
 ددا سازگارى يكى را چون دل و جگر و دماغ

و هر يکی  چنانكه دست گرفتن را و پاى رفتن را
را و تن ا ازين اعضا و حواس کاری فرمود ر

و رونق تن است ساخت پس ألت جان مرکب جان 
چون تن آفريده شد سه عضو شريف  و تن بجان

هر يكى روحى بنهاد  را از وى برگزيد و در
و  چنانكه حيوانى در دل و طبيعى در جگر

 بقوتهاى نفسانى در دماغ و هر يكى را از اين
بشهوت و غضب و  حيوانى را بياراست لطيف

بقوت دفع و  حس و خيال و وهم و طبيعى را
 و نفسانى را بقوت تفكرجاذبه و ماسكه  هضم و

دو و اين  و تذكر و تميز و حفظ و ديگر چيزها
و  اوستاصل  كه آمدندروح نفسانى روح تبع 

كاملتر و شريفتر  هر دو چاكران ويند و او اين
و  لاست زيرا كه حيوانى و طبيعى در شرف زوا

 فنايند اما نفسانى فنا نپذيرد و هميشهدر بند 
 ساختاو  حق تعالى تن را مركب چون بماند پس

متميز  مقصود آنكه شرف آدمى ظاهر شود و
 يااز ديگر حيوانات كه اگر اصل حيوانى  و گردد
و اگر همه حيوانات بودندى شريك  آمدى طبيعى

نفسانی مجرد بنهادی از حيوانات بهره نيافتندی 
 تا حيوانى و طبيعى با همه بس هر سه بداد

شريفتر باشد پس  شريك باشد و بنفسانى از همه
تميز  اصل در آدمى نفسانى آمد و نطق و خرد و

و نفسانى  را ناطقه نفس و دانش از وى يافت و
روان خوانند زيرا جان جسم  و نخوانند را جان

جسم نيست بلكه قوتيست  است لطيف و روان
و تن  جان و محرك ت خود مددكنندبكمال لطاف

است و محل سخن و منبع خرد و علم است و 
رسد و چون شرف تسد روان را نبترجان  چون
تن  اوبنفس ناطقه است و مركب و ساز  آدمى

نگهبان بايد تا در وبال و هالك  را ساز است البد
 دوپس براى اين  باز ماند هاز ك نيفتد كه آنگه

 را قوتهايو جگر نهادند وروح طبيعى در  معنى
خواهد و آنچه تا بهر وقتى از غذا مدد مى دادند

روح قدرى نكيرد و نه سخنها را روحست و قالب بى
هر كه سخنى گويد قبول آن مجلس باشد بلكه سخن 
بايد كه از خلل و عيب پاك باشد لفظا و معنا تا سمع 

منتهاست و  او در پذيرد براى آنكه سمع او سدره
ظى روحانى بايد تا هيچ كثيف آنجا نتواند رسيد لف

برد تا كدام بسدره راه يابد اما هركسى تحفه مى
مقبول گردد ما نيز بدليرى و حسن الظن آن بزرك 

مجلس خوض  اين حرفها وسيلت ساختيم و بدان
 كرديم در رمزهاى قصه معراج بدين مقدار كه عقل
مدد كرد و اعتماد بر كرم بزرگوار است كه آنچه 

فو نكرد تا نيكو نمايد و مدد عيب بيند باشد بچشم ع
در  فصلاّلل  التوفيق ببخواستيم از ايزد بخشاينده و 
ت و رسالت : بدان كه حق تعالى  پيدا كردن حال نبو 

يكى را تن گويند  آدمى را از دو چيز مختلف آفريد كه
ديگر آورد  و هر يكى را از عالمىجان  و يكى را

فراهم  اركان چنانكه تن را از اجتماع اخالط و تركيب
و  آورد و جان را از تاثير عقل فعال بدو پيوند داد

بياراست باعضا چون دست و پا و سر و روى  تن را
و هر يكى را چون  عضوها و ديگر و شكل و حواس
چنانكه دست گرفتن كرد سازگارى  دل و جگر و دماغ
اين كار وى نكند و وى  بنوعى كه را و پاى رفتن را

پس مركب جان سوار  آمد ون مركب و ت كار اين نكند
چون تن آفريده  تن است و رونق تن بجان و به جان

هر يكى  شد سه عضو شريف را از وى برگزيد و در
 روحى بنهاد چنانكه حيوانى در دل و طبيعى در جگر
و نفسانى در دماغ و هر يكى را از اين بقوتهاى 

حيوانى را بشهوت و غضب و  بياراستمختصى 
بقوت دفع و هضم  و وهم و طبيعى راحس و خيال 

و تذكر و  و نفسانى را بقوت تفكرجذب و امساك  و
و  دو روح تبع آمدند آنتميز و حفظ و ديگر چيزها 

اصل اين روح نفسانى آمد كه هر دو چاكران ويند و 
كاملتر و شريفتر است زيرا كه حيوانى و طبيعى  او

ا نپذيرد و در بند فنايند اما نفسانى فن در شرف زوال
 سبحانه وبماند پس حق  هميشهو پس از فناى تن 
او گردانيد  مركببديد كرد پذيرا و تعالى چون تن را 

متميز  روح را مقصود آنكه شرف آدمى ظاهر شود و
 گردد از ديگر حيوانات كه اگر اصل حيوانى و طبيعى

و اگر انسانى از حيوانات ديگر ممتاز نكشتى  آمدى
بهره و طبيعى ادى از حيوانى بنهبتجرد  نفسانى

 تا حيوانى و طبيعى با همه نيافتى بس هر سه بداد
شريفتر باشد  از همهانسانى  شريك باشد و بنفسانى

تميز  پس اصل در آدمى نفسانى آمد و نطق و خرد و
 ناطقه و نفسانى را جانروح  و دانش از وى يافت و

جان جسم است لطيف  كه نخوانند روان خوانند زيرا
بكمال لطافت  كهجسم نيست بلكه قوتيست  و روان

و تن است و محل سخن و منبع  خود مددكننده جان
رسد و تن را زوال جان  علم است و چونخرد و 

بنفس ناطقه است  روان را نرسد و چون شرف آدمى
نگهبانى  رامركب تن است البد  آن و مركب و ساز

 ز كار باز ماندبايد تا در وبال و هالك نيفتد كه آنگاه ا
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و مركب را  رساندمى به تن بدان قوت بكار آيد
باشد بقوتى فضله  كند و آنچهبدان تربيت مى

 ديگر دفع بعضى بمسامها بتحليل و بعضى
باخراج كه اگر قوت غذا پذيرفتن نباشد مركب از 

مجموع  فع كردن نباشدآيد و اگر قوت د پاى در
و قوت حيوانى نيز  شخص برنتابد غذاهاهمه 

طبع آيد  غضبى هر چه ناموافققوت  بدادند تا
 شهوانى هر چه ماليم طبعو بقوت  دارد دور
 بر ميكرداند و قوتهاى حواس را نزديك بدو باشد

تا هر چه از  اندبداشتهنفس ناطقه در سراى 
مشترك محسوسات بديشان رسد بگيرند و بحس 

پذير همه چيزهاست پس آنچه كه صورت رسانند
آنچه وهم را شايد بدو  مخيله را شايد بدو دهد

فكرت و تميز از  عقل را شايد بمدد آنچه و دهد
 كند مدخر و در خزانه حافظه همه چيزها جدا كند

تا  عقل را بكار آيد بقوت ذكر بازگردد تا چون
اوست ذاكره از حافظه بدو رساند آنچه مطلوب 

اين سه روح در آدمى  معنى شد كه و چون اين
از تفاوت قوت و غلبه  را اند تفاوت آدمياننهاده

هر بود  آن را كه طبيعى غالب ديآن روحها بديد آ
چه تعلق بلقمه و حرص و خورش دارد كار وى 

و آن را كه حيوانى قوى باشد بر شهوت و  باشد
 و آن را كهبود  ذميمه حريص غضب و اوصاف

 را مسخر خود حيوانى نفسانى غالب آيد طبيعى و
تعلق دارد از وى  و تميزكر فهر چه بعلم و  سازد

 كند كه لغهابمظاهر شود پس حيوانى را چندان 
و طبيعى  نهندبحميتى نفسى و بى بى اسم مرده
كار فرمايد كه مركب را بدان حاجت  را چندان

افتد و چون كسى را ناطقه غالب و قوى افتد 
طبيعى و حيوانى مغلوب و مقهور گردند زيرا كه 

 در همه كارهاعقل آدمى را از افراط باز دارد 
كند چنانكه نفس ناطقه فرمانده و  حملاعتدال 

نفس ناطقه را كه روح مهمتر ارواح است 
و حواس ك خوانند پاو روان  گويندنفسانى 

و تفكر كنند ر يتذك و حفظ و تميز و چاكران اويند
 مهترىپرورنده و  نيز را اوو  زايد  همى از وى

هست كه ديده بر وى نهاده است و هميشه بدر 
و آن عقلست كه مدرك  شده طالب فايده او سراى

آنكه صورتهاست بى و قابل همه هاستهمه چيز
رسد  كه بنفس در وى نسيانى راه يابد و هر علم

 بمرتبتنفس پديد آيد همه  درو هر سعادت كه 
عقل براى آنست تا بواسطه سعادت و  عقلست

نفس براى آنكه مدد  علم بنفس ميرساند و
كند و بعقل  محسوسات جدا معقوالت از ميان

 رساند كه عقل را با محسوسات كارى نيست زيرا
هر چه محسوس است در شرف كمال نيست  كه

و عقل  بلكه كمال وشرف و بزرگى معقول راست
د و از شريف بزير ننگر هميشه روى بر باال دارد

را از  بخسيس نيايد اما مددى داده است نفس
 احوال خود كه مصلحت عالم زيرين و

 نهادند وبپس براى اين معنى روح طبيعى در جگر 
خواهد از غذا مدد مى دادند تا بهر وقتى را قوتهايو

رساند و مركب را بدان بدان قوت مى و آنچه بكار آيد
باشد بقوتى ديگر دفع فضول  كند و آنچهتربيت مى

باخراج كه  بعضى بمسامها بتحليل و بعضىميكند 
آيد و  ذا پذيرفتن نباشد مركب از پاى دراگر قوت غ

شخص  رااگر قوت دفع كردن نباشد همه غذاها 
غضبى هر  قوتبو قوت حيوانى نيز بدادند تا  برنتابد

و بقوة شهوانى هر چه كند  طبع آيد دور چه ناموافق
ميكرداند و قوتهاى  بدو نزديكبود ماليم طبع 

هر  تا اندنفس ناطقه بداشته بپرستارى را ىحواس
چه از محسوسات بديشان رسد بگيرند و بحس 

پذير همه چيزهاست پس كه صورت مشترك رسانند
آنچه وهم را شايد  و آنچه مخيله را شايد بدو دهد

فكرت و تميز  عقل را شايد بمددهر چه  بدو دهد و
مدخر  از همه چيزها جدا كند و در خزانه حافظه

تا  بازگرددتا چون عقل را بكار آيد بقوت ذكر نمايد 
ذاكره از حافظه بدو رساند آنچه مطلوب اوست و 

معلوم شد كه اين سه روح در آدمى معنى  چون اين
از تفاوت قوت و غلبه آن  اند تفاوت آدمياننهاده

هر چه شود  روحها بديد آمد آن را كه طبيعى غالب
و  تعلق بلقمه و حرص و خورش دارد كار وى باشد

باشد بر شهوت و غضب و حيوانى قوى  آن را كه
و آن را كه نفسانى باشد  ذميمه حريص اوصاف

گرداند و را مسخر خود  حيوانى غالب آيد طبيعى و
تعلق دارد از وى  و تميزخرد و ذكر هر چه بعلم و 

اسم  كند كه متابعتظاهر شود پس حيوانى را چندان 
نهند و طبيعى را بر وى حميتى مرده نفسى و بى

ايد كه مركب را بدان حاجت افتد و كار فرم چندان
قوى افتد طبيعى  وناطقه غالب  روحچون كسى را 

گردند زيرا كه عقل  وىو حيوانى مغلوب و مقهور 
 اعتدالبر  وباز دارد و تفريط آدمى را از افراط 

كند چنانكه نفس ناطقه فرمانده و مهمتر تحريص 
و دان حواس اوست مصلحتارواح است  ديگر

و تفكر تذكر  و حفظ و تميز و ن اويندحواس چاكرا
هست كه ديده بر وى  از وى زايد او نيز مهترى

طلب فايده  ست واو هميشه بدر سراى ونهاده است 
 و آن عقلست كه مدرك همه چيز و قابل همهميكند 

آنكه در وى نسيانى راه يابد و هر صورتهاست بى
نفس پديد  ازرسد و هر سعادت كه  كه بنفس ىعلم

و عقل براى آنست تا  عقلستثمره تربيت  آيد همه
نفس  بنفس ميرساند و راعادت علم او س بواسطه

 از ميان را معقوالت آن مددتا ب براى آنكه
كند و بعقل رساند كه عقل را با  محسوسات جدا

هر چه محسوس است  محسوسات كارى نيست زيرا
كمال نيست بلكه كمال وشرف و  و شرفدر مرتبه 

معقول راست و عقل هميشه روى بر باال بزرگى 
بزير ننگرد و از شريف بخسيس نيايد اما مددى  دارد

را از خود كه مصلحت عالم زيرين  داده است نفس
عقل مكتسب و او را  ميكند تربيت و محسوسات را او
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او ترتبيب كنند كه عقل مكتسب  از محسوسات را
بنفس  يكى است آدمى بدو چيز پس شرفخوانند 

و اين هر دو نه از عالم اجسامند  بعقل دوم ناطقه
و متصرف بدنند نه ساكن  از عالم علويند بلكه

بسيط را حيز و مكان  دن كه قوتهاى مجردب
بنظام  نخواهد بود و ليكن اثر ايشان بدن را

ميدارد و اينكه ميگوئيم دو چيز است نفس و 
تحقيقى  راهاز تفرد  ميخواهيم كه عقل نه آن

در  تميز الفاظ است جسميت در نكنجد بلكه مراد
 احوال و تاثيرات غيبى بتعينتربيت آن قوت 

 چون ىكه در محل حيزست معانىفوائد و اظهار 
مقصود آنكه در  نامى ديگر پذيرد دهد فايده ديگر

و لفظ آسان شود بيتعبى چون پذيراى  ادراك
شود بصر خوانند چون شنوا شود سمع  صورت

در محل بينى ظاهر شود شم  خوانند چون بوئيدن
ذوق خوانند و  گردد گويند و چون پذيراى طعم

ر شود كه اين حقيقت در قوت تميز ظاه
نيست بچشم و گوش و مشام در همه  مخصوص
باختالف  معلوم شد تميز ظاهر است تاعضا قو

اما در حقيقت يك چيز  تاثير قوا نام ميگردانند
و فرق  است احوال نفس ناطقه نيز همين است

ميان علم و عقل جز بنام نيست اما در حقيقت يك 
 است چه كه پذيرا و داناست همان كه پذيردقوت

صور  و داند پذيرد كه حقايق داند و همان كه
و  پذيرد مجرد پذيرد نه در موضع الجرم نه بالت

چنين بود صورت چيزها مزاحم يكديگر  چون
و اختالف جسميت  كميت کثرت نيايد زيرا كه

و  معلوم او مقبول و هم نيست صور مجرد است
معقول و ليكن قوه ناطقه در هر وقتى كه قوتى 

 فايده تازه حاصل شود نامى ديگر ظاهر كند كه
از قائم است بخود  جوهرى پذيرد نفس ناطقه اثر

د پذيرلطافت جنان شدست كه موضع نمى 
او علم خويش بهر چه داند بخود داند  قايمست

بخود  خود دريابد و بخود خود بنفسه عالمست
گويند و حقيقت  دريابنده را عقلآنكه آن  قبول كند

 چون بداند بخود دريابد وخوانند  دريافتن را علم
آن را بصيرت  شود حاصل بپذيرد و ديدنى حقيقى

در ادراك رود و نهايت ادراك طلبد  چون خوانند
نيك جدا كند تميز گويند  تفكر گويند و چون بد از

حفظ خوانند و  و چون آن جدا كرده را قبول كند
 چون آشكارا خواهد كرد خاطر گويند و چون

رسد ذكر گويند و چون ارادت بظهور نزديك 
و چون بزبان  عزم و نيت گويند شود كشف مجرد

در عبارت آيد قول  پيوندد كالم خوانند و چون
و  خوانند و از اينجا در اعراض حسى درافتد

سر جمله اين  روان شوديات حسچون در 
خوانند و منبع اين قوتها را نفس  مقدمات را نطق

ابتدا آن دريافت  ناطقه خوانند شرف آدمى از
 است تا بنهايت كالم و شرف حسى بدن از

آغاز كند كه عبارت و قول و هر ل قو آنجاست كه

بنفس  است پس شرف آدمى بدو چيز خوانندمى
 بلكهبعقل و اين هر دو نه از عالم اجسامند  و ناطقه

از عالم علويند و متصرف بدنند نه ساكن بدن كه 
بسيط را حيز و مكان نخواهد بود و  قوتهاى مجرد

بنظام ميدارد و اينكه ميگوئيم  ليكن اثر ايشان بدن را
ميخواهيم كه از راه  دو چيز است نفس و عقل نه آن

تميز الفاظ  جسميت در نكنجد بلكه مرادعدد بحقيقت 
 احوال و تاثيراتبعين يقين  است در تربيت آن قوت

محل هر كه در و آن چيزيست  فوائد و اظهار معانى
چنانكه روح نامى ديگر پذيرد  و دهد فايده ديگر

حقيقت بيش نيست اما در  حيوانى كه در دلست يك
عضوى معين ظاهر  هر وقتى كه اثرى از آن قوت در

و لفظ  مقصود آنكه در ادراك شود نامى ديگر پذيرد
چون پذيراى پس آن قوت حيوانى  شود بيتعبىآسان 

شود بصر خوانند چون شنوا شود سمع  صورت
در محل بينى ظاهر شود شم  خوانند چون بوئيدن

ذوق خوانند و اين  گردد گويند و چون پذيراى طعم
نيست  حقيقت در قوت تميز ظاهر شود كه مخصوص

در همه اطراف اعضا و ذوق بچشم و گوش و مشام 
باختالف  كهمعلوم شد  پس ظاهر استتميز ت قو

اما در حقيقت يك چيز است  تاثير قوا نام ميگردانند
و فرق ميان علم  احوال نفس ناطقه نيز همين است

است چه و عقل جز بنام نيست اما در حقيقت يك قوت
 كه پذيرا و داناست همان كه پذيرد داند و همان كه

رد نه در ـذيـور مجرد پـص چون داند پذيرد كه حقايق
ود صورت ـنين بـچ موضع الجرم نه بالت و چون

و  كميت اگرچيزها مزاحم يكديگر نيايد زيرا كه 
 وست صور مجرد است ــت نيـيـالف جسمـتـاخ

ول و ليكن قوه ناطقه ـقـعـو م لومـعـمقبول و او هم م
فايده تازه حاصل  در هر وقتى كه قوتى ظاهر كند كه

 جوهرى  هـقـناط نفس وشود نامى ديگر پذيرد 
 المـعد ـبخود دان دـه دانــر چــبخود ه ت ـم اســائــق
د ـنـود قبول كـد و بخـابـدري ودـخـويش بـلم خـع
گويند و  لـده را عقـنـابـدريقت ـيـدان كه حقـب

ود ـد بخـدانـون بـچ و لمـتن را عـافـت دريـقـيـحق
ود ـشظاهر قى ـيـقـى حـدنـرد و ديـذيـپـب د وـابـدري

در ادراك رود و  چون و ندـوانـرت خـصيـآن را ب
  كـني بد از  و چون ت ادراك طلبد تفكر گويند ـنهاي

كرده را   جدا  و چون آن  دـگوين  زـتمي  ندـك  داـج
 كرد   د و چون آشكارا خواهدـنـخوان ظ ـحف  ندـقبول ك
د ذكر گويند ــك رسـبظهور نزدي گويند و چون  خاطر

  نيت و  عزم   شود  مجرد  فـشـك و چون ارادت
 چون  و  دـنـخوان  كالم پيوندد  چون بزبان   و  گويند

 در  اينجا  از  و  خوانند  قول  آيد   در عبارت 
 جسمانيات  در   چون و   افتد حسى در  اعراض

 خوانند  نطق را   مقدمات اين   سر جمله  شود روان 
  ندــخوان ه ـقــاطـن  سـنف را   هاــاين قوت منبع   و

 ا ــت  است  تـافـدري آن  دا ـتـاب ى ازـآدم  شرف
  از بدن  ى ــســح  شرف و  الم ـك  تـايـنهـب
 قول  و  عبارت   كه  كند  ازــآغقوت   كه  استـجــآن
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دارد نه براى آنست كه شرف آدمى  چه تعلق بدين
 جهولى جسم است  ظاهر كند بلكه سبب كندى و

نفس  كه جز بمحسوس و معين راه نبرد آنچه
قايق ناطقه بقلم علم بر لوح عقل اثبات كند از ح

مجرد كه نطق است و بشركت  معانى و صور
قدرشناس آنست اين  مالئكه است شرف افزاى و

صور  ضرورت اندديگران خود روى عز نديده
و آن پاك  نقاش اشكال مجسم شوندجسم خود 

 زايدهاصلى را از خود در ميان تعبيه ميكند تا 
حاصل و ظاهر ميشود و اثر قول  نطق حاصل

 نفس نسته شود همچنانو چون اين دا ميشود
دارد و منتظر ايستاده است تا چه  نفسروى در 

بايد بيان كند كه مدد جسم خود مى بدان رساند
نيز  جاى بماند آن نظام محسوسات بر و ساخت

 روى در عالم خود دارد منتظر فيض مهتران
ها خود تا چه بدان رسانند كه از آن واسطه

انتظار  راست دارد و آن مصلحت ظاهر و باطن
 همت خوانندآن را  علمست عقل را كه اثر فيض

روا  و آن طلب را اراده گويند كه بروى اضطرار
ديده بصيرت گشاده  علوست قدرشناس نيست
در بصر حس پوشيده است آن پوشيده را  است

پس اين عقل هميشه ديدهء علم از  غيب گويند
مدد  تربيت بر بصيرت برگشاده است خدمت
بيشتر آدميان را كمال در آن  طلبد مى علوى
باز يابند و از منهى هشتم درنگذرد هميشه  ادراك

 از عقل فعال مددميستاند تا در تربيت اول افتد
تربيت دوم  طهارت و لطافت بوى پيوندد تا در

افتد رفيق خاطر شود و وى را انواع علوم ميسر 
كه تعلق بعلم و نوع آن دارد تا در تربيت  گردد

دوست دارد تا در تربيت  ب و نشاطسوم افتد طر
و شرف تا  بزرگى چهارم افتد مميز شود بانواع

 در تربيت پنجم افتد قوتهاى حيوانى حجاب او
گردند تا در تربيت ششم افتد زهد و علم و ورع 

او را مسلم گردد تا در تربيت هفتم  و نيكو عهدى
گردد بهر نوع كه  افتد درست عزم و ثابت راى

 بود و هر چه خواهد تواند كردنميل كند تمام 
اگر كسى را كمال يارى كند در همه تربيتها 

همه علويان مدد يابد از همه  روزگار گذارد و از
كل است و  بگذرد بمنهى اول پيوندد كه آن عقل

در يابد كه تا آدمى اين مقدمات در نيابد نه در 
 اول علو بود و محسوس چون بمعقول جهت

بدو نظر  اول عقل ى شود آنبود متالش رسد آنچه
 و شجاع وو زيبا  كند تا مهذب و مؤدب و لطيف

اول او را بمثابت عقل  عقلو نبى شود  تمام گردد
 گردداو را بمثابت نفس ما  ماو عقل  گرددما 

ربايد عالم بود عقل از عقل معنى مى چنانكه نفس
بود و ليكن اين حالت  نبىر ربايداو از اول مى

مشغله حواس و كثرت  بيدارى كه مختلف بود
وقت  بود كه در در بيدارى ات مانع آيد اشغال

خواب قوت خيال غالب شود يا در هر دو حالت 

ت كه ـسـراى آنـدارد نه ب نــديـق بـلـعـت هر چه  و 
جهولى   ر كند بلكه سبب كندى وـاهـى ظـرف آدمــش

 جسم راست كه جز بمحسوس و معين راه نبرد آنچه
ه بقلم علم بر لوح عقل اثبات كند از ـقـاطـن  فسـن

مجرد كه نطق است و بشركت  حقايق معانى و صور
قدرشناس آنست اين  مالئكه است شرف افزاى و
در  ضرورت و از سراند ديگران خود روى عز نديده

 جسم شوندنقاش اشكال مو حواس خود  جسم دخو
 ميكند  تعبيه  در ميان  خود  از پاك اصلى را  كهو آن

دا ــيـپ ول ـق و اثر   ميشود  لـحاص  قـنطفايده  تا
  كه  همچنان شود   هـتـسـدان اين  و چون د ــآي مى

اده است تا ـتـروى در عقل دارد و منتظر ايس حس 
بايد بيان كند كه مدد جسم خود مى اندـچه بدان رس

نيز عقل جاى بماند آن  نظام محسوسات بر تا ساخت
خود  يض مهترانـروى در عالم خود دارد منتظر ف

ها مصلحت دان رسانند كه از آن واسطهـتا چه ب
ظار عقل را كه ـراست دارد و آن انت ظاهر و باطن

لب ـط و آن  دـنـخوان  تـمــه  تـسـلمـع اثر فيض 
 روا نيستو جبر  را اراده گويند كه بروى اضطرار

گشاده  اوده بصيرت ـدي و اوستعلوم اس ـقدرشن
ميطلبد و آن مداومت را شوق  باختيار مدام است

در بصر او گشاده است  گويند و آنچه بر بصيرت
پس اين  حس پوشيده است آن پوشيده را غيب گويند

بصيرت برگشاده  حدقهعقل هميشه ديدهء علم از 
 بيشتر وعلوى طلبد از منهيان  مدد تربيت است

باز يابند و از منهى  آدميان را كمال در آن ادراك
ميستاند تا  هشتم درنگذرد هميشه از عقل فعال مدد

طهارت و لطافت بوى پيوندد تا  در تربيت اول افتد
تربيت دوم افتد رفيق خاطر شود و وى را انواع  در

كه تعلق بعلم و نوع آن دارد تا در  علوم ميسر گردد
دوست دارد تا در  ت سوم افتد طرب و نشاطتربي

و كرم  وبزرگى  تربيت چهارم افتد مميز شود بانواع
شرف تا در تربيت پنجم افتد قوتهاى حيوانى حجاب 

گردند تا در تربيت ششم افتد زهد و علم و ورع  او
او را مسلم گردد تا در تربيت هفتم  و نيكو عهدى

وع كه ميل گردد بهر ن افتد درست عزم و ثابت راى
اگر كسى  كند تمام بود و هر چه خواهد تواند كردن

را كمال يارى كند در همه تربيتها روزگار گذارد و 
همه علويان مدد يابد از همه بگذرد بمنهى اول  از

كل است و در يابد كه تا آدمى اين  پيوندد كه آن عقل
علو بود و محسوس  مقدمات در نيابد نه در جهت

عقل  آنچه بود متالشى شود آن چون بمعقول رسد
و و زيبا بدو نظر كند تا مهذب و مؤدب و لطيف 

نفس بمنزلت او را ما عقل  وگردد عقل  تمام شجاع و
ربايد عالم بود از عقل معنى مى ما گردد چنانكه نفس

بود و ليكن اين  ربايد نبىاول مىعقل  عقل او از
 بيدارىيا در خواب بود كه در  حالت مختلف بود

در بيدارى يا مشغله حواس و كثرت اشغال مانع آيد 
وقت خواب قوت خيال غالب شود يا در  بود كه در

آيد و حركت و سكون  هر دو حالت راست و درست
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آيد و حركت و سكون اين كس  راست و درست
مسخ نپذيرد از اشغال  شرع پاك بود هرگز نسخ و

 دنيائى و دينى و حطام دنيائى پاك شود
عقل اول  باختصاص بامور واجب الوجود شود

غذا دهد آن غذا دادن را  روح او را از خود
َوأَيَّْدٰناه  قرآن خبر داد  که چنان تقديس گويند
وحِ اَْلق د ِس  در تمييز  پس خود را بوى نمايد تا بِر 

گل وقوف  او معلومات را در ربايد كه چون بر
اين كس را حاصل آيد  افتاد علم با جزاء متضمن

أدبني ربي  چنانكه گفت بايدن مهلت روزگار
و  َو َعلَّْمٰناه  ِمْن لَد نها ِعْلماً  گفتفأحسن تأديبي و 
برتر از ارواحست و جبريل  كه چون روح القدس

خود پيوسته  امين است و بريد وحى است نظر
گرداند بدان كس حركت و سكون او را رنگ 

ِ َو َمْن  گويددهد چنانكه قرآن مى الهيت ِصْبغَةَ ّللَاه
ِ ِصْبغَةً  آنچه از روح القدس بعقل  و أَْحَسن  ِمَن ّللَاه

تست و آنچه از آن عقل بظاهر رسد  پيوندد نبو 
رسالت بود و آنچه نبى گويد دعوتست و آنچه از 

پيدا گردد شريعت است و قانون  دعوت او
جمله ايمان است  اين شريعت ملت است و قبول

 ستو نام آن دريافت وحى است چون بآدمى پيو
و روح القدس راه او بخود گشاده گرداند و در 

شود پاك و عالى همت و كم  آن نهاد متصرف
هر چه كند از  حسدش گرداندحقد و بىو بى طمع

اسئلك » قوت قدسى كند چنانكه در خبر است كه
شريفتر  روح القدسپس  «ايمانا تباشر به قلبى

کل است اما  عقل ارواحست و همه ارواح تبع
روح القدس نيست که اوست واسطه ميان واجب 

نبى است كه  و ايمان آن قوتعقل اول  الوجود و
و  گشندهء فيض قدسى است و آن قوه ثمره

االيمان » عقل كل است كه نبى خبر داده مجاورت
و بمدد آن قوت باز با  «ةيمان و الحكمة يماني

نفس  انى الجد» روح قدسى كشيد كه گفت
روح القدس قوتى است  «من من قبل اليمنالرح

است و نه جوهر و نه عرضى امر  الهى نه جسم
است  او ارادت امر أاَٰل لَه  اَْلَخْلق  َو اأَْلَْمر   ستيايزد

 روح نه قول و عبارت و كسانى كه روا دارند كه
 اندرا امر خوانند از آنست كه حقيقت امر ندانسته

روح بامر  كه يستو اال هيچ شرف بيش از اين ن
ق ِل قرآن خبر داد چنانكه  مضافست ايزدى حق

وح  ِمْن أَْمِر َرب ِي  جز اين نيست پس امر مطلق اَلرُّ
كه  كه به نبى رسد آنچه بخلق رسد كشف است

را در حد شرع آرد پس امر  امر نبى حقايق
خواند و كه نفس قدسى مى قوت استن آ ىايزد

 درفصل   امين عليه السالم شرعش جبرئيل
عقول برابر است از راه ارواح و  شرف با جمله
وح   قرآن مجيد خبر داد مرتبه چنانكه يَْومَ يَق وم  اَلرُّ

  شد دانسته   و چون اين مقدمات َو اَْلَماٰلئَِكة  َصفًّا
نطق دريافت معنى است بخود  كه  دانست  ببايد 

ت دريافت حقايق  تهم قدسى واست بتائيد  و نبو 

  مسخ  و هرگز نسخ  بود   پاك  شرع  اين كس
ائى ـطام دنيـى و حـائى و دينـال دنيـرد از اشغـنپذي
وجود ــب الــور واجــامـب  تصاصـباخ  شود پاك 
د ــده  ذاــغ  ودــاو را از خ روح  اول  ل ــقــع ود ـش

وحِ  كه د ـگوين  سـديـقـآن غذا دادن را ت َوأَيَّْدٰناه  بِر 
او   تا بيمن نمايد   بوى خود را   پس  اَْلق د ِس 

وقوف   گل  بر  چون كه   ربايد  در را   معلومات
كس را   اين  شود متضمن جزاء   با  علم  افتاد

َو َعلَّْمٰناه  ِمْن   تـفـكه گــانـنـچ بايدب مهلت روزگار
 ً از  ر ــبرت  هــك  دســالق روح  ون ــو چ لَد نها ِعْلما
ى ـد وحـن است و بريـل اميـريـبـست و جــارواح
س ـك  دانـب  دـگردان وسته ـيـپ خود   نظر است 

 دهد   الهيت  رنگ  او را سكون  و  ت ـركـح
ِ  ِصْبَغةَ   ويدــگمى رآن ـق  كهــانـنـچ َو َمْن أَْحَسن   ّللَاه
ِ   ِمنَ  ل ـقـدس بعـالق روح  از   آنچه  و  ِصْبغَةً  ّللَاه
تـونــيــپ  ظاهرــل بـقــچه از آن عـست و آنــدد نبو 

  ستـوتــدع  گويد نبى   و آنچه بود   رسالت رسد 
  شريعت است  رددــگ دا ـيــپ  او وت ــدع  از  و آنچه
  اين  ولـبـق و  است  ت ـمل ت ــريعـش  ونـانـو ق
وحى است   دريافت آن   نام و  است  ايمان   جمله
دس راه او ـالق  روح و   وستـيـپ ى ـبآدم چون 

  متصرف نهاد  آن   در  و  گرداند  گشاده  خودـب
حقد و شود پاك و عالى همت و كم طمع و بى

هر چه كند از قوت قدسى كند  حسدش گرداندبى
به   تباشر ايمانا   اسئلك» چنانكه در خبر است كه

 دسـالق  روح  كه  شد  واضح ل ـدالئ  بدين  «ىـلبـق
ل ـقـتبع ع  ارواح همه  و   ارواحست از   شريفتر

دهء ـشنـگ كه  است  نبى   قوت آن  ايمان   و  اول
 و مجاورت  ثمره  قوه  آن و  قدسى است   فيض
يمان   االيمان»  داده خبر  نبى   كه  كل است عقل 

و بمدد آن قوت باز با روح قدسى  «ةيماني و الحكمة 
نفس الرحمن من قبل  انى الجد» كشيد كه گفت

الهى نه   است ى ـقوت  دسـأالق  روح  در «اليمن
زدى ـر و نه عرضى امر ايـو نه جوه است  جسم
نه  امر است  ارادت   َو اأَْلَْمر    اَْلَخْلق    لَه    أاَلٰ   تـاس

  روح كه روا دارند كه  قول و عبارت و كسانى
حقيقت   كه  آنست  از خوانند   امر  اثر  راالقدس 
  از بيش   رفـش  چـو اال هي  اندندانسته  را امر 
چنانكه  كه بامر حق مضافست را ن نيست روحـاي

وح  ـاَل ق ِل گفت   ق ـلـس امر مطـپ  يـأَْمِر َرب ِ   ِمنْ   رُّ
بخلق رسد   آنچه  دـرس  به نبى  كه نيست جز اين 

آرد   شرع  حد در   حقايق را نبى  كه   كشف است
  شـلـقـع  كه  تــاس  وتــق  نــايزد ــپس امر اي

  شــشرع  و واند ـخ مى ى ـدسـق  روح  نفس
  ولـقـع له ـمـج با   رفـش  در او  و   لــرئيـبــج
  گفت  كهـانـنـچ  هـبــرتـراه م  از  تــاس  رــرابــب

وح   يَق وم   يَْوَم   ون ـچ  و  َصفًّا  ة  ـكَ ــاٰلئِ ــَو اَْلمَ   اَلرُّ
ببايد دانست كه نطق  ن مقدمات دانسته شدــاي

ت دريافت حقايق  دريافت  معنى است بخود و نبو 
نه   ولـق  كهـانـنــچــهم  و ى ــدسـق يد ـائـبت  تـاس



394 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

394 
 

و نطق نه آنست  قول نه آنست كه نطق چنانكه
ذكر ميان و دعوت نه أنست كه نبوت  دعوت كه

رسالت ميان دعوت  قول و نطق ايستاده است و
 نطق است معانى كهعقل آنچه خواهد  با و نبوت
رساند بدست ذكر دهد تا در شكل بحرف  بحس

 وتنب همچنين سمع  داردتا  آرد و بقول پيونداند
 ق ـخلـب  رازدى ــاي  رــخواهد كه حقيقت ام

 آن   تا دهد  اجازت  ت را ـالـرس وت ـق  دـانـرس
 س ـپ و مجسم كند   آرد  در خيال  معانى را

 ون ـچ  نبوت و  ت ـاس ول ـق  ونـچ  وتـدع
   وتـبـن ا ـام  تـنيس  قـطـن  ىــب  ولـق و قـطـن
كنت »  تـفـگ   هـكـانـنـچ   تـســه  تــالـرس ىــب

 روح القدس چون «الطين منجدل في بنيا و آدم
نقطه است و نبوت چون خط و رسالت چون 

جوهر و ملت چون جسم و  سطح و دعوت چون
ملت به  رونق جسم بروح باشد همچنين قدر

 نبوت باشد جسم عام و نقطه خاص و جسم
مدرك و نقطه نامعين نامدرك نى و مع محسوس

پس  اٰل ت ْدِرك ه  اأَْلَْبٰصار   چنانكه كفتنامحسوس  و
 ابتداى همه چيزها نقطه است و ابتداى كارها
روح القدس است سلطنت نقطه بر موجودات 

 قدسى بر معقوالت ظاهر معلوم و سلطنت نفس
و اين در  فَْوَق ِعٰباِدهِ  قرآن خبر داده َوه َو اَْلٰقاِهر  

 افزايدكه جهت و شكل مىچنان  وهم دور نمايد 
 الحاما در عقل نزديكتر از آنست كه خاطر را م

َو نَْحن  أَْقَرب  إَِلْيِه  چنانكه گفت تعين وضع باشد
همه  وه َو َمعَك ْم أَْيَن ٰما ك ْنت مْ  و گفت ِمْن َحْبِل اَْلَوِريدِ 

چيزها محتاج فيض قدسيند و او از همه فارغ نه 
 ه گفتتعلق و نه باجسام مشغول چنانك ارواح به
ملك مقرب و ال  لى مع ّللا  وقت ال يسعنى فيه»

و چون دانسته شد كه نبوت فيض  «نبى مرسل
قدسى است ببايد دانست كه حقيقت قرآن  نفس

كتاب قول نبوتست كه قول  كالم ايزد است و لفظ
و اين هر  كالم نتواند بودصورت و حرف بىبى

 و مخارجو کام و زبان  دو را حلق و لب و دندان
حروف دربايد و اين جمله در جسم بود و جوهر 

و آن حقيقت اول جوهر نيست  از جسم شريفتر
پس كالم او  و نفس جسمى از او بطريق اولى

 قول نبوده چه انسان كه مركب است والت و قول
دارد و نطق او نه حرف و نه صوت است ببايد 

قول در آن جانب محال بود پس  دانست كه اثبات
كه روح القدس كند  ايزدى كشف معنى استكالم 

نبى  بوسيلت عقل كل بر روح نبى پس آنچه نطق
بخود باطل  است همه عين كالم گردد و حكم او

نام قدسى بر وى افتد نطق او قرآن بود آنچه  شود
 البد بلكه باجازت امر گويدقت خل گويد نه از سر

ْحٰمن  َعلََّم اَ  گفت گويد چنانكه باخالط  ْلق ْرآنَ اَلرَّ
 مستغرق خود گرداند  چون آن كشف نطق را

ليكن امت را بر آن اطالع  نبى گرددمحمد  معانى 
ايشان باشد و از براى  نتواند بود كه حواس بند

  آنست نه  هم   وتــدع  تـاس  قــنط  كه ست ــآن
تست  كه   ايستاده  قـطـن و  ول ـق ميان   ذكر  بنو 

ل ـقـع تا   نبوت  و  دعوت  ميان  رسالت  و  است
  تـدسـب  رساند  بحس  ىـانـمع  از خواهد  آنچه 
  بقول  و آرد  بحرف   شكل در   تا دهد  ذكر 

خواهد چون نبى همچنين سهلى دريابد تا  ونداندـيـپ
بخلق رساند قوت رسالت  كه حقيقت امر ايزدى را

 آرد و مجسم  را اجازت دهد تا آن معانى را در خيال
 چون دعوتدر زبان دعوت بامت رساند  كند پس

نطق نيست قول است و نبوت چون نطق و قول بى
اما نبوت نيست بى قول هست رسالت نيزبى اما نطق
 كنت بنيا وآدم» چنانكه گفت رسالت هستنبوت بى

نقطه است و  روح القدس چون «الطينبين الماء و 
  و دعوت سطح  چون   رسالت و  خط   نبوت چون

 جسم   رونق و   جسم  چون  ملت  و جوهر  چون
 جسم   باشد به نبوت  ملت  بروح باشد همچنين قدر

مدرك نى محسوس و مع جسمو نقطه خاص و  عام 
 كفت  چنانكه  نامحسوس  و  نامدرك  و نقطه نامعين

نقطه  چيزها  همه   ابتداى  پس اٰل ت ْدِرك ه  اأَْلَْبٰصار  
سلطنت  القدس است  روح  است و ابتداى كارها

  قدسى  نفس و سلطنت   معلوم  بر موجودات  نقطه
ه َو قرآن خبر داده وَ چنانكه در بر معقوالت ظاهر 

در وهم دور نمايد كه معنى  و اين فَْوَق ِعٰباِدهِ  اَْلٰقاِهر  
 اما در عقل  زايدـافجهت و شكل مى خيال در
 تعين وضع باشد الجتر از آنست كه خاطر را مـنزديك

 و گفت َو َنْحن  أَْقَرب  إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اَْلَوِريدِ  چنانكه گفت
  فيض  همه چيزها محتاج ك ْنت مْ وه َو َمعَك ْم أَْيَن ٰما 

تعلق و نه  ارواح قدسيند و او از همه فارغ نه به
لى مع ّللا  وقت ال »  گفت  چنانكه باجسام مشغول 

 چون  و   «ملك مقرب و ال نبى مرسل يسعنى فيه
  ببايد قدسى است  دانسته شد كه نبوت فيض نفس

ب كتا دانست كه حقيقت قرآن كالم ايزد است و لفظ
كالم صورت و حرف بىقول نبوتست كه قول بى

 وو اين هر دو را حلق و لب و دندان  نتواند بود
دربايد و اين جمله   حروف  مخارج  و  شش و امعاء

حقيقت  آن   و از جسم در جسم بود و جوهر شريفتر
جسمى از او بطريق   نفس  و  جوهر نيست  اول
كه مركب  پس كالم او قول نبوده چه انسان اولى

دارد و نطق او نه حرف و نه  است والت و قول
در آن  قول   اثبات كه  دانست  ببايد  است  صوت 
معنى  كشف   ايزدى كالم   پس بود   محال  جانب
كه روح القدس كند بوسيلت عقل كل بر روح  است

نبى است همه عين كالم گردد و  نبى پس آنچه نطق
افتد  وى   بر  قدسى  نام  شود باطل   بخود  او  حكم

حقيقت خود  نطق او قرآن بود آنچه گويد نه از سر
  گفت  چنانكه گويد  ر ــام  ازتــباج  كهـبل گويد 

ْحٰمن  َعلََّم اَْلق ْرآنَ   چون آن كشف نطق را و اَلرَّ
نبى گردد  مجملمعانى حقايق مستغرق خود گرداند 

  اسحو بود كه   نتواند  ليكن امت را بر آن اطالع
ايشان باشد و از براى مصلحت خلق نبى را  بند
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و وهم  خيال بامصلحت خلق نبى را اجازت دهند 
 را در كار آرد و بدان فيض را در عمل آرد و آن

بود بوهم را در فعل كشد و آنچه ادراك  قوت
بنمايد معجزه بود و آنچه  سپارد تا مجسم كند

وى تصرف  و تا ذكر در نطق بود بخيال سپارد
 كند در قول آرد كتاب شود بحكم آنكه بمدد ايزدى
باشد مضاف كنند و گويند كتاب ّللا  همچنانكه 

و رسول ّللا  پس آنچه نبى  بيت ّللا  و عبد ّللا  
و آنچه  ض باشددريابد از روح القدس معقول مح

بگويد محسوس باشد بتربيت و وهم آراسته 
معاشر االنبياء امرنا ان نتكلم الناس  إنا» چنانكه

مجرد بعقل مجرد  و معقول «على قدر عقولهم
پس ادراك توان كردن و آن دريافتن بود نه گفتن

معقول كه دريابند در  شرط انبيا آنست كه هر
ا امت كنند و در قول آرند ت محسوس تعبيه

ايشان  متابعت آن محسوس كنند و برخوردارى
هم معقول باشد ليكن براى امت نيز محسوس و 

و بر وعد و اميدها بيفزايند و  كنند مجسم
بكمال رسد و تا  گمانهاى نيكو زياده كنند تا شرط

 اساس عبوديت منحل و قاعده و ناموس شرع و
مختل نشود و آنچه مراد نبى است پنهان نماند و 

بعقل خود ادراك كند و داند كه  بعاقلى رسد چون
و و اكثر معقول  هاى نبى همه رمز باشدگفته
بظاهر كفته نگرد و دل بر  رسدلى عاقبچون 

در جوال خيال  محسوس خوش گرداند مجسمات
 تاآستانه وهم در نگذرد ميپرسد  شود و از

ِ  و ميشنود نايافته دانسته ه ْم اٰل  اَْلَحْمد  ّلِله بَْل أَْكثَر 
و براى اين بود كه شريفتر انسان و  ونَ قليَعْ 

م چنين سالالتر انبيا و خاتم رسوالن عليه  عزيز
كه  رضي هللا عنهامير المؤمنين  بارمز  باگفت 
 الى خالقهم بانواع البر الناس تقرباذا  يا على

با بانواع العقل و اين چنين خطاب جز  تقرب اليه
او در ميان خلق آن  كهنبايد  داشتبزرگى  خبر

گفت يا  چنان بود كه معقول در ميان محسوس
رنج برند تو  بسيار على چون مردمان در عبادت

گيرى معقول رنج بر تا بر همه سبقت در ادراك
عقلى مدرك اسرار  الجرم چون بديده بصيرت
 و معقول را دريافت گشت همه حقايق را دريافت

كه گفت لو براى اين بود د دار يك حكم و ديدن
آدمى  لتدوهيچ  وما ازددت يقينا  ءكشف الغطا

رازيادت از درك معقول نيست بهشت بحقيقت 
 نعم و زنجبيل و سلسبيل آراسته باشد بانواع

 ادراك معقول است دوزخ با عقاب و اغالل
ست كه مردم در جحيم يمتابعت اشغال جسمان

خيال و رنج  هخيال بماند و بند هوى افتد و دربند
كه بعمل  برخيزد ازان آزادى بعلم زودتر وهم

 پذير را پذير است و حركت زيرا كه عمل حركت
انجام جزء بمحسوس نيست اما علم قوت روح 

 گفت معقول نرود چنانكه رسول جز اين است و
و نيز  من كثير العمل قليل العلم خير عليه السالم 

و وهم را در كار آرد و بدان  خيال تا اجازت دهند
شد ــك  در فعل را  قوت  فيض را در عمل آرد و آن

 وبنمايد  و آنچه ادراك بود بوهم سپارد تا مجسم كند
معجزه بود و آنچه نطق بود بخيال سپارد و تا ذكر 

آرد كتاب شود بحكم آنكه  وى تصرف كند در قول در
باشد مضاف كنند و گويند كتاب ّللا   بمدد ايزدى

و رسول ّللا  پس آنچه  همچنانكه بيت ّللا  و عبد ّللا  
و  نبى دريابد از روح القدس معقول محض باشد

آنچه بگويد محسوس باشد بتربيت و وهم آراسته 
معاشر االنبياء امرنا ان نتكلم  نحن» گفت چنانكه

  بعقل مجرد   و معقول  «اس على قدر عقولهمالن
نه   بود  دريافتن  و آن كردن  ادراك توان  مجرد 
معقول كه دريابند  شرط انبيا آنست كه هر  پس  گفتن

كنند و در قول آرند تا امت متابعت  در محسوس تعبيه
ايشان هم معقول  آن محسوس كنند و برخوردارى

و  كنند و مجسمباشد ليكن براى امت نيز محسوس 
بر وعد و اميدها بيفزايند و گمانهاى نيكو زياده كنند 

 بكمال رسد و تا قاعده و ناموس شرع و تا شرط
مختل نشود و آنچه مراد نبى  اساس عبوديت منحل و

بعقل خود  است پنهان نماند و چون بعاقلى رسد
هاى نبى همه رمز باشد ادراك كند و داند كه گفته

رسد بظاهر كفته نگرد بغافلى ون و چآكنده  بمعقول
محسوس حريص و خوش گرداند  و دل بر مجسمات

آستانه وهم در نگذرد  در جوال خيال شود و از و
ِ  و ميشنود نادريافته دانستهنا ميپرسد بَْل  اَْلَحْمد  ّلِله

ه ْم الٰ   ينو براى اين بود كه شريفتر يَْعلَم ونَ  أَْكثَر 
خاتم رسوالن صلى هللا انبيا و  ينتر انسان و عزيز

مركز حكمت و فلك  عليه و آله و سلم چنين گفت با
كه  عليه السالمامير المؤمنين  حقيقت و خزينه عقل

الى خالقهم بانواع يتقربون  الناسرأيت  اذا يا على
و اين چنين تسبقهم  بانواع العقل تقرب اليه البر

كه او در نيامدى  راستبزرگى ما چنو خطاب جز 
 خلق آن چنان بود كه معقول در ميان محسوس ميان

عبادت رنج برند كثرت  گفت يا على چون مردمان در
گيرى معقول رنج بر تا بر همه سبقت تو در ادراك

عقلى مدرك اسرار گشت  الجرم چون بديده بصيرت
دارد كه گفت  يك حكم همه حقايق را دريافت و ديدن

آدمى ست دوما ازددت يقينا هيچ  ءلو كشف الغطا
بحقيقت  ى كهك معقول نيست بهشتادرارازيادت از 

م و زنجبيل و سلسبيل ادراك ينع آراسته باشد بانواع
متابعت اشغال  معقول است دوزخ با عقاب و اغالل

 جسمانى است كه مردم در جحيم هوى افتد و دربند
خيال بماند و بند خيال و رنج وهم آزادى بعلم زودتر 

پذير است و  كه عمل حركت كه بعمل زيرا برخيزد
انجام جزء بمحسوس نيست اما علم  پذير را حركت

معقول نرود چنانكه رسول  جز آنقوت روح است و 
من كثير  گفت قليل العلم خير صلى هللا عليه و آله

نية المؤمن خير من عمله و فرموده العمل و نيز 
على گفت كه قدر آدمى و شرف مردمى  امير جهانيان

چون اين مقامات در پيش افتاد  نش نيست وجز در دا
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رضی هللا  نية المؤمن خير من عمله و على گفت
گفت كه قدر آدمى و شرف مردمى جز  نينچ عنه

چون اين مقامات در پيش افتاد  در دانش نيست و
مقصود  از مقصود باز نمانيم که درازتر نكشيم

جهان عالء  رذكر بزرگواآن بود كه  رساله از اين
و مختصر مثبت شد  الدولة والدين دام ظله در جز

ابها ساخته نام عزيز او كتباگرچه فضالء جهان 
اند و پرداخته و بدين مختصر حاجت نبود اما اين 
ضعيف خواست كه بدين تذكره مشرف خدمت او 
كردد اگرچه نام خود بيدانكرد اما از خوانندهء 

  اين رساله توقع ترحم و دعا مى دارد

مقصود از اين  از مقصود باز نمانيم تادرازتر نكشيم 
 شرح دهم معراج نبى را بر موجبآن بود كه كتاب 

عقل چنانكه رفته است و بوده تا عاقالن دانند كه 
آن سير حسى نبوده است بلكه آن  مقصود او از

بگفته بزبان محسوس  معقول بوده است كه مرموز
نمانند و  است تا هر دو صنف مردم از آن محروم

اين جز بتائيد ربانى و مدد و روشنائى نور االنوار 
است كه خاطر مدد گيرد و آينهء عقل روشن  نبوده

كلمات داده شود بر طريق اختصار  نمايد تا شرح اين
سبيل اسرار و اعتماد  معراج گشاده گردد بر و رمز

 و عال بر توفيق ايزد است عز
 

 
Mürşidü’l-Kifâye, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426, 130b ve136a. 
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Tercüme-i en-Nefsü’n-Nâtıka 
“Ahi Evren’ın İbn-i Sinâ’dan yaptığı bu tercüme eserin bir nüshası Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. 

nr. 4851, yp. 31b-49a’da olup, Sultan I. Alâü’d-din Keykubâd’ın emriyle tercüme etmiştir.”581 “İbn 
Sina’nın en-Nefsü’n-natıka adlı eserini bu sultanın isteği üzerine Farsça’ya tercüme etmiştir.”582 
“Önsözünde Sultan Alaü’d-Din Keykubad’ın emri ile bu eseri tercüme ettiğini bildirmektedir.”583 “I. 
Gıyasü’d-Din Keyhüsrev de felsefeye meraklı, şair ruhlu ve İbn Sina’nın hayranlarındandı. Oğulları 
I. İzzü’d-Din Keykavus ile I. Alaü’d-Din Keykubad’ı da kendisi gibi yetiştirdiği anlaşılmaktadır. Ni-
tekim Sultan Alaü’d-Din Keykubad’ın, İbn Sina’nın “er-Risale fi’n-Nefsi’n-Natıka” adlı eserini Ahi 
Evren’e tercüme ettirmesi (Farsça’ya) bunu göstermektedir.”584 

Hemen belirtmeliyiz ki, eserin Bayram tarafından asıl alınan yazma nüshasında “Alâüddîn Key-
kubâd” ifadesi değil “‘Alâiy-i Şemsî” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade, o dönemin resmî yazışmala-
rında, hitaplarında gelenek haline gelen saygı amaçlı bir kısaltma olup “Alâüddîn ve/veya Şem-
süddîn” lakaplarına sahip bir makam sahibine işaret etmektedir. Eser metni içerisinde ne girişte ne de 
sonda ve ne de eserin herhangi bir yerinde bu ifadeye eşlik eden, bu hitabın yapıldığı kişinin ismini 
açıkça belirten bir isim yani Keykubâd ifadesi yer almamaktadır.   

 
Risâle fi’n-Nefsi’n-Nâtıkati’l-İnsâniyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4851, vr. 31b. 

 

Şimdi üzerinde durduğumuz bu Farsça eser Arapça’dan çeviri olduğuna göre metin karşılaştırması 
yapmak suretiyle İbn Sînâ’nın insan nefsi ile ilgili hangi Arapça eserinin çevirisi olduğunu tespit 
edelim. Malum olduğu üzere İbn Sînâ’nın insan nefsi/ruhu hakkında Arapça ve Farsça birden fazla 
eseri vardır. Daha birçok yazma nüshası bulunan çeviri metnin Bayram’ın asıl aldığı nüshasını gözden 
geçirdiğimizde karşımıza on altı fasıl üzere düzenlenmiş bir eser çıkmaktadır. İbn Sînâ’nın “on altı 
fasıl veya bâb üzere tertip edilmiş ve Arapça olan” sadece bir eseri vardır. Kendisi tarafından özel bir 
isim belirlenmediği için farklı isimlerle günümüze nüshaları ulaşan bu Arapça eserin olduğu gibi veya 
özetlenerek Farsça’ya çevrilmiş yahut çevirisi özetlenmiş nüshaları mevcuttur. Yine on altı fasıl veya 
bâb içeren bu çeviri nüshalar kontrol edilip Farsça metinler karşılaştırıldığında çeviri eserin başlangıç 
cümlelerinde bazı farklılıklar olduğu görülür.  

Ne var ki böyle bir zahmete katlanma ihtiyacı duymayan Bayram, Ahi Evran’ın Arapça’dan çevi-
risi diye nitelediği eserin -asıl aldığı Ayasofya nüshasının- ilk cümlelerini çok dikkatli okumamışa 
benziyor, zira orada şöyle demektedir: 

“Bu, insanî nefsin mahiyeti, ahretteki beka ve fena(sı), saadet ve şakavet(i) ve diğer halleri(ni) 
aydınlatma hususunda Şeyh-i Reîs İbn Sînâ’nın -rahmetullah aleyh- tasnif eylediği bir risâledir. 
Şöyle zikrettiler: 

‘Alâiy-i Şemsî’nin -Allah onun yüceliğini ve nüfûzunu artırsın- bu zayıf kölesi hakkında bu 
risâleyi Arapça’dan Farsça’ya nakletmem yönündeki yüce fermanı olunca ben bu ferman ge-
reği…” 

Sonrasında on altı fasıl altında işlenecek konu başlıkları sırayla zikredilir.  
 

                                                 
581 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 101; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 95; Konya’da Dinî ve Fikrî Hare-

ketler, s. 43; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 85. 
582 Bayram, Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 83. 
583 Bayram, “İbn Sînâ ve Ahi Evren”, s. 184 (Dipnot). 
584 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 43; “İbn Sînâ ve Ahi Evren”, s. 158; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mah-

mud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 152. 
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Risâle fi’n-Nefsi’n-Nâtıkati’l-İnsâniyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4851, vr. 31b-32a. 

Eser başındaki “Bu, insanî nefsin mahiyeti, ahretteki beka ve fena(sı), saadet ve şakavet(i) ve diğer 
halleri(ni) aydınlatma hususunda Şeyh-i Reîs İbn Sînâ’nın -rahmetullah aleyh- tasnif eylediği bir 
risâledir. Şöyle zikrettiler:..” ifadelerinin müstensih tarafından tanıtım amaçlı yazıldığını fark etme-
mek mümkün değildir. Bir yazarın kendi eserinin başında kendisi hakkında “rahmetullahi ‘aleyh” 

ifadesini kullanmak gibi bir âdetin ol-
madığı da bilinen bir husustur. “Şöyle 
zikrettiler” ifadesini takip eden cüm-
leler ise, müstensihin ismini belirttiği 
musannife yani İbn Sînâ’ya aittir: 
“‘Alâiy-i Şemsî’nin -Allah onun yüce-
liğini ve nüfûzunu artırsın- bu zayıf 
kölesi hakkında bu risâleyi 
Arapça’dan Farsça’ya nakletmem 
yönündeki yüce fermanı olunca ben bu 
ferman gereği…” 

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, çevi-
riyi yapan İbn Sînâ’dır. Nitekim aynı 
çevirinin başka bir nüshası şöyle baş-
lar: “Bu risâlenin musannifi şöyle 
der: Zamanın Padişahı’nın -Allah 
onun yüceliğini ve nüfûzunu artırsın- 
bu zayıf hakkında bu risâleyi 
Arapça’dan Farsça’ya nakletmesi 
yönündeki fermanı olunca ben ferman 
gereği…” 

Bir diğer nüsha ise şöyle başlar: 
“Hâce-i Reîs Ebû Ali Sînâ şöyle der: 
…” 

 Risâle fi’n-Nefs, Radavi Ktp., nr. 587, 1b-2a. 
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Gerek tercüme gerek telif çalışmalarında yazarların/müstensihlerin yazarı üçüncü tekil şahıs ola-
rak sunup konuşmaları/konuşturmaları, müstensihlerin yazar hakkında övücü ifadeleri eklemeleri, 
hamdele veya salvele ifadelerinde bazı değişiklikler yapmaları sıklıkla karşılaşılan bir âdettir. Sayısız 
örneklerden birisini Fahruddîn er-Râzî’den verebiliriz. Câmi‘u’l-Ulûm veya eklemelerle genişletilmiş 
haliyle Sittînî/Sittîniyye ve Hadâiku’l-Envâr diye anılan eserinin başında hamdele ve salveleden sonra 
şu ifade yer alır: 

  
Râzî, Câmi‘u’l-Ulûm, Millî Melik Ktp., nr. 862, vr. 1b (istinsah:8./14.yy.) (Sağda). 

Râzî, Câmi‘u’l-Ulûm, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî/2 Ktp., nr. 321, vr. 1b (istinsah: 828/1425). 

 
Râzî, Câmi‘u’l-Ulûm, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 2188, vr. 1b (istinsah: 1101/1689). 

  
Râzî, Câmi‘u’l-Ulûm, Meclis-i Millî Ktp., nr. 1411, vr. 1b-2a (istinsah: 993/1585). 

Sonuç itibariyle Tercüme-i Nefs-i Nâtıka diye anılan eserin bütün nüshalarında eseri Farsça’ya 
tercüme eden kişinin, eserin yazarı yani İbn Sînâ olduğu belirtilir. 

Eserin Arapça nüshaları kontrol edildiğinde şu hususlar tespit edilir: 
Yazar, eseri “risâle” diye nitelemiş, “seçkin/has kardeşlerden birisi” için telif etmiştir.  Esere müs-

takil bir ad koymamış, sadece girişte konusuna işaret etmiştir. Esere belirli bir ad koymadığı için 
farklı adlarla günümüze ulaşan 16 fasıllı aynı metnin bazı nüshalarının ya unvan sayfaları veya metin 
başları ve/veya sonlarında “Me‘âd” kelimesi içeren bir isimle kaydedildiği görülür. Bu, İbn Sînâ’nın 
bu Arapça eseri hakkında Kâtib Çelebi’nin verdiği şu bilgi585 ile de örtüşür: 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 4461, vr. 195a. 

“er-Risâle fi’l-Me‘âd, 428 yılında ölen İbn Sînâ’nındır, sonra onu Farsça’ya çevirdi. Başlangıcı 
şöyledir: el-Hamdü lillâhi ehli külli hamd… O risâlede insanî nefsin durumunu on altı fasıl içeri-
sinde anlattı. Onun bundan başka (bir de) el-Mebde’ ve’l-Me‘âd’ı vardır. Başlangıcı …” 

                                                 
585 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, s. 891. 
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İbn Sînâ, Risâle der Nefs-i Nâtıka-i İnsân (Katalog kaydı)/Kitâbu Hâli’l-Me‘âd  

(Risâle başı ve sonundaki kayıt), Radavî Ktp., nr. 6427, vr. 1b ve 32b. 

 
İbn Sînâ, Risâle fi’n-Nefs ve Bakâihâ ve Me‘âdihâ, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4894, vr. 577a. 

   
İbn Sînâ, Kitâbü’l-Me‘âd, Millî Melik Ktp., nr. 4651, vr. 161a (Unvan sayfası) ve 161b (Metin başı). 

 

 
 

 
İbn Sînâ, Risâletü’n-Nefs, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 15733/8, 
vr. 24b ve 46a (Risâle sonundaki kayıt: “Kitâbü’l-Me‘âd sona erdi.”) 
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                                        İbn Sînâ, Kitâbü’l-Me‘âd, Sül./                          İbn Sînâ, Kitâb fî Hâli’l-Me‘âd,  
                                      Hamidiye Ktp., nr. 1448, vr. 442b.            Köprülü/F. Ahmed Paşa Ktp., nr. 1605, vr. 75a. 

 

Bu eserin meçhul birisi tarafından yapılan ve sadece dört nüshasından haberdar olduğumuz (Bri-
tanya Müzesi Ktp., nr. Add. 16659/5, vr. 381-402; Meclis-i Şûrâ-
yı İslâmî Ktp., nr. 1566/3, vr. 44a-110a; Sipehsâlâr Ktp., nr. 
8371/23; Mevlânâ Âzâd Ktp., nr. 107, 48 vr.) bir diğer Farsça 
çevirisinin girişinde de Arapça eserin İbn Sînâ’nın yazdığı eser-
lerden biri olup Risâle-i Me‘âd diye anıldığı belirtilir.  

Kâtib Çelebi’den çok önce Ebû ‘Ubeyd Abdülvâhid b. Mu-
hammed el-Cûzcânî (428/1037’de sağ) hocası İbn Sînâ’nın ha-

yatı ve eserleri hakkında müstakil bir eser yazmıştır. Yazma nüshaları arasında farklılıklar, eklemeler, 
çıkarmalar olsa da yazar şu hususa dikkat eder: Hocasının Arapça telif ettiği eserlerinin Arapça oldu-
ğuna dair bir hatırlatmada bulunma ihtiyacı hissetmeyen Cûzcânî, hocasının Farsça telif ettiği eserle-
rin isimlerini belirtirken eser isminin hemen sonuna “bi’l-Fârisiyye”, Arapça’dan Farsça’ya tercüme 
ettiği kendi telif eserlerinin ismini belirtirken hemen sonuna yine “bi’l-Fârisiyye” ve başına da “Ter-
cüme…” ifadesini yerleştirir. Cûzcânî Kitâbü’l-Me‘âd ve Tercümetü Kitâbi’l-Me‘âd bi’l-Fârisiyye 
ifadesiyle İbn Sînâ’nın Arapça yazdığı Kitâbü’l-Me‘âd adlı eserinin yine İbn Sînâ tarafından 
Farsça’ya çevrildiği bilgisini verir. 

   
Risâle fî Târîhi’s-Sâhibi’l-Ecell Şerefi’l-Mülk Ebî ‘Alî el-Hüseyn b. ‘Abdillâh b. Sînâ eş-Şeyhi’r-Reîs, Ragıp Paşa Ktp., 

nr. 988/2, vr. 244a (Sağda); Risâle fî Târîhi Ebî ‘Alî  b. Sînâ, Avusturya Millî Ktp., nr. 866 Han, vr. 81b. 

 
Risâle fî Târîhi’s-Sâhibi’l-Ecell Şerefi’l-Mülk Ebî ‘Alî el-Hüseyn b. 

‘Abdillâh b. Sînâ eş-Şeyhi’r-Reîs, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 5889/2, vr. 119a. 

  
Tercümetü’r-Reîs Ebû ‘Alî b. Sînâ, Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1315, vr. 280b (Sağda). 

Sîretü İbni Sînâ ve Fihristü Musannefâtih, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4849, vr. 3b. 

Aynı husus Zahîruddîn el-Beyhakî’nin Tetimmetü Sıvâni’l-Hikme ve Şehrezûrî’nin Nüzhetü’l-
Ervâh adlı eserlerinin bazı yazma nüshalarında da vardır.  
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                              Beyhakî, Tetimmetü Sıvâni’l-Hikme,                             Şehrezûrî, Nüzhetü’l-Ervâh, 
                                    Radavî Ktp., nr. 4096, vr. 14a.                            Ragıp Paşa Ktp., nr. 990, vr. 275a. 
 

Bu bilgiler ışığında eserin Ahi Evran tarafından değil İbn Sînâ tarafından Farsça’ya (özetlenerek) 
çevirildiğini söylemek daha akla yakındır. 

Eserin nüshaları 
Çeviri eserin İbn Sînâ’ya ait olarak farklı adlarla kayıtlı bazı nüshaları şunlardır: 
Süleymaniye/Fatih Ktp., nr. 5426/5, vr. 40b-52b, istinsah: 727/1326-1327 (Risâle der Nüfûs), Aya-

sofya Ktp., nr. 4851, vr. 31b-49a (Risâle fi’n-Nefsi’n-Nâtıka el-İnsâniyye); Topkapı/Emanet Hazinesi 
Ktp., nr. 1729/46, vr. 320-327, istinsah: 1089/1678 (Risâle fî Mâhiyeti’n-Nefs), Ahmed III Ktp., nr. 
3447/81, vr. 696b-709a, istinsah: 866/1462 (Tercemetü Risâle fî Mâhiyeti’n-Nefs); Mücteba Mînovî 
Ktp., nr. 153, 25 vr., istinsah: 663/1265 (Risâle fi’n-Nefs); Encümen-i Zertüştiyân-i Tahrân Ktp., nr. 
?, istinsah: 683/1284 (Risâle-i Mâhiyet-i Nefs); Radavî Ktp., nr. 587, 25 vr., istinsah: 700/1301 (Risâle 
fi’n-Nefs); Yezd-Vezîrî Ktp., nr. 2013/3, s. 76-91, istinsah: Safer 1034/1624 (Tercemetü Ahvâli’n-
Nefs); Meclis-i Millî Ktp., nr. 913/1, vr. 2b-39b, istinsah: 1072/1661-1662 (Terceme-i Risâle-i Nefs); 
Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 14473/26, vr. 112b-117b (Risâle fî Mâhiyeti’n-Nefs), Meclis-i Şûrâ-
yı İslâmî/2 Ktp., nr. 1255/13, vr. 41a-50b, istinsah: 1091/1680-1681 (Risâle fî Mâhiyeti’n-Nefs); Millî 
Melik Ktp., nr. 4931/4, vr. 113b-132a (Tercemetü’n-Nefs ‘alâ Tarîkı’l-Burhân), nr. 4694/17, vr. 
160b-171a, istinsah: 1022/1614 (Risâle-i Mâhiyetü’n-Nefs); (Isfahan) İmam Sâdık (Ferheng-i Isfa-
han) Ktp., nr. 2813/2, vr. ?, istinsah: 1073/1663 (Mâhiyetü’n-Nefs=Esrâru’n-Nefs=Tercüme-i Risâle-
i Nefs); Sipehsalar Ktp., nr. 1216/13, s. 55-70 (Terceme-i Risâle-i Nefs); nr. 8371/2, vr. 250a-262b 
(Terceme-i Risâle-i Nefs); Dânişgâh Ktp., nr. 601/28, vr. 174a-184a, istinsah: 1309/1891-1892 
(Risâle fî Mâhiyeti’n-Nefs); nr. 1925/5, vr. 87a-94a (Risâle-i Nefs=Revân-şinâsî); Mar‘aşî Ktp., nr. 
286/46, vr. 162a-168a, istinsah: 1072/1662 (Terceme-i Risâle-i Nefs); Kitâbhâne-i Ma‘ârif-i Isfahân, 
nr.?/2, vr. 6b-19b (Tercemetü Risâleti’n-Nefs); Abdulazîm Hasenî Ktp., nr. 628/2, vr. 25b-38a (Risâle 
fî Mâhiyeti’n-Nefs); Mevlânâ Âzâd Dânişgâh-i İslâmi-yi ‘Alîger Ktp., nr. 105/2, 17 vr. (Risâle fî 
Mâhiyeti’n-Nefs). 

  
Risâle fî Mâhiyeti’n-Nefs, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî/2 Ktp., nr. 1255/13, vr. 41a. 



403Hayri KAPLAN

403 
 

Eser Mahmud Şihâbî Horâsânî’nin tashihi ile tek nüsha asıl alınarak Risâle der Revân-şinâsî adıyla 
yayınlanmıştır (Kitâbhâne-i Hayyâm Yay., Tahran 1315 hş./1936, 46 s. (takdim) + 34 (metin)). Musa 
‘Amîd’in tashihi ile Mâhiyetü’n-Nefs=Esrâru’n-Nefs isminin kayıtlı bulunduğu 683/ 1284 tarihli 
nüsha asıl alınarak ve yedi nüsha ile karşılaştırılmak suretiyle Risâle-i Nefs adıyla yayınlanmıştır 
(Encümen-i Âsâr-ı Millî Yay., Tahran 1371/1954, 46 s. (takdim) + 88 s. (tahkikli metin)). Mâhiyyet-
i Nefs adı altında İbn Sînâ’nın “bilinmeyen bir mütercim tarafından Farsça’ya çevrilmiş nüshası” 
olarak Hadîce Mukaddes Zâde tarafından Musa ‘Amîd’in yayını ile Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî’deki bir 
yazma nüshası (nr. 14473/26, vr. 112b-117b) karşılaştırılarak yayınlanmıştır (Gencîne-i Baharistân, 
editör: Ali Ûcebî, Kitâbhâne, Mûze u Merkez-i İsnâd-i Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Yay., Tahran 1379 
hş./2000, c.1, s. 131-133 (takdim), s. 134-146 (metin)).  

 
İbn Sînâ, Risâle-i Nefs, Tahran 1371/1954, s. 1. 
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İbn Sînâ, Risâle-i Nefs, Tahran 1371/1954, s. 2. 
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Yezdân-şinâht 
“Bu eser başta Sühreverdî el-Maktul olmak üzere çeşitli kimselere mal edilmiş, felsefî mahiyette-

dir.”586 “Ahi Evren’in bu güne kadar tabedilen tek eseri budur.”587 “Seyyid Nasrullah Takva’nın tas-
hihiyle yapılan taş basmasında da Sühreverdî el-Maktul’e nisbet edilmiştir. Yezdân-şinaht’ın Türkiye 
kütüphanelerinde sadece iki nüshasına rastladık. Bu nüshalardan biri 731 (1330) istinsah tarihli 
olup, Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. nr: 4819, yp. 118b-138b’dedir. Diğeri ise 720 (1320) istinsah 
tarihli olup Şehid Ali Paşa (Süleymaniye) Ktp. nr. 2841, yp. 31a-45b’dedir. Bu nüshanın başında 
(ser-levhada)  Sühreverdî el-Maktul’e ait olduğuna dair bir kayıt mevcuttur.”588  

“Önsözünden ve son faslından onun, adı zikredilmeyen ve fakat  “Meclis-i Âlî” ve “Meclis-i Sâmî” 
sözleriyle ta’zim edilen bir devlet büyüğüne sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu sözlerin Sultan I. Alâü’d-
din Keykubâd için kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca Şeyh Nasirü’d-din Mahmud, “Murşidü’l-
Kifâya” adlı eserinin önsözünde Sultan Alâü’d-din Keykubâd’ın hem adını anmış, hem de onu 
“Meclis-i Âlî” diye tazim etmiştir. Böylece “Yezdan-şinaht”ın Alâü’d-dîn Keykubad’a sunulduğu 
ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla bu eserin 587 (1191)’de ölen Sühreverdî el-Maktul’e, 525 (1130)’de 
ölen Aynü’l Kuzât el-Hemedanî’ye ait olamayacağı gayet açıktır. Diğer eserleriyle yapmış olduğu-
muz karşılaştırmalar neticesinde bu eserin Ahi Evren Şeyh Nasîrü’d-din Mahmud’a ait olduğu anla-
şılmıştır. Bu eserin yukarıda adları geçen bilginlere mal edilmesinin en önemli sebebi, bu kişilerin 
Ahi Evran’ın fikir yapısı üzerindeki etkilerinin bu eserde çok açık olarak görülmesidir.”589  

“Ahi Evren, gene bu sultana (I. Alaü’d-Din Keykubad) ithaf ettiği “Yezdanşinaht” adlı eserinin 
son faslında onun Felsefe’ye (hikmet) meraklı bir sultan olduğunu belirtmektedir.”590 

Yezdân-şinâht’ın Süleymaniye/Ayasofya Ktp., nr. 4819’daki nüshasının, Bayram tarafından Ahi 
Evran’a ait olduğu iddia edilen Goşâyiş-nâme nüshasının hemen ardından geliyor olması ve metin 
başında yahut sonunda eserin yazarına ilişkin bir kaydın belirtilmemiş olması Bayram tarafından bu 
eserin de Ahi Evran’a ait gösterilmesine neden olmuş olabilir. Her hâlükârda Bayram tarafından bu 
eserin Ahi Evran’a ait gösterilmesinin en önde gelen gerekçesi eserde “meclis-i âlî”, “meclis-i sâmî”  
sözünün bulunmasıdır (İkisi de aynı anlama gelen bu iki sözün sadece birincisi bu eserde yer almak-
tadır). Bu sözü her gördüğü eseri Ahi Evran’ın Alâüddîn Keykubad için yazmış olduğu eser diye 
nitelemek, bilimsel olmayan bir dille söylersek, her gördüğü sakallıyı dedesi sanmaktan farklı değil-
dir. Üstelik eserde “Alâüddîn” veya “Alâü’devle ve’d-dîn” ifadesi de yer almamaktadır.  

Türkiye kütüphanelerinde ‘Aynülkudât el-Hemedânî’ye (ö. 525/1131) ait olarak bu eserin bazı 
nüshalarının bulunmasının da ötesinde, Bayram bu eserin Sühreverdî el-Maktûl’e ait olarak Seyyid 
Nasrullah Takvâ’nın tashihiyle yapılan baskısını “Ahi Evren’ın bu güne kadar tabedilen tek eseri 
budur” diye nitelerken, bu baskıda eserin ithaf edildiği kişinin “Cemâlü’d-devle ve’d-dîn Kemâlü’l-
İslâm ve’l-müslimîn Muhammed b. Mahmûd ed-Dârî (?)” diye anıldığına değinmemektedir. Kendi-
sinin işaret ettiği Ayasofya nüshasının girişinde bu isim zikredilmiyor olsa da, yine kendisinin işaret 
ettiği baskı metinde zikredilmesine neden değinmemiştir? Nihayetinde Nasrullah Takvâ da bu eseri 
yazma eserlere dayanarak neşretmiştir. Hüseyin Nasr’ın neşrettiği ve günümüzde en muteber neşir 
kabul edilen eser metninde de eserin ithaf edildiği kişi anılmaktadır. Devlet ricâlinden birisi olduğu 
anlaşılan ve bu yüzden hakkında “meclis-i âlî” ifadesi kullanılan Cemâlüddîn Muhammed b. Mah-
mud, Bayram’ın da önemle üzerinde durması gereken bir isme dönüşmeliydi. Aynı husus Şehid Ali 

                                                 
586 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 98; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 91; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 83. 
587 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 98; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, 

s. 83. 
588 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 98-99; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 92; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-

Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 83. 
589 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 100; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 92; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 84. 
590 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 43. 
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Paşa nüshasının girişindeki “Şihâbüddîn Fahru’l-İslâm seyyidü’l-kudât ve’l-fudalâ” diye anılan fakat 
Bayram’ın hiç değinmediği kişi hakkında da geçerlidir. 

  
Sühreverdî, Risâle-i Yezdân-şinaht, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 2841/3, vr. 31a. 

Eserin yazar adaylarını sıralayalım: (I) İbn Sînâ (ö. 428/1036), (II) Hicri 33 miladi 32 yaşında 
öldürülen ‘Aynülkudât el-Hemedânî (492-525/1098-1131), (III) Hicri 37 miladi 36 yaşında öldürülen 
Sühreverdî (549-587/1154-1191), (IV) Baba Efdal diye ünlü Efdalüddîn Muhammed b. Hasen el-
Merakî el-Kâşânî (d. 582 veya 592/1186 veya 1196, ö. 667/1268).  

İlk üç ismin Yezdân-şinâht’ın yazarı olarak I. Alâüddîn Keykubâd’a (618-634/1221-1237) eser 
ithaf etmesi kronolojik açıdan mümkün değildir.  

İthaf edilen şahsın ismini (Şihâbüddîn ve Cemâlüddîn Muhammed b. Mahmud) içeren yazma nüs-
haların varlığı dikkate alındığında her dört ismin de sırf “meclis-i âlî” ifadesinden hareket edilerek 
Keykubâd’la ilişkilendirilmesi abesle iştigal anlamına gelir.  

Eserde Hakîm Senâî’ye (464-535/1071-1140) ait iki şiirin yer alması dolayısıyla İbn Sînâ’yı, mü-
ellif aday listemizin dışında bırakmamız gerekir.  

Bazı nüshalar ‘Aynülkudât el-Hemedânî’ye ait gösterilmekle beraber, eserde iki şiiri zikredilen 
Senâî’nin bir şiirinin başında “rahmetullahi âleyh” ifadesinin yer alması ve Hemedânî’nin Senâî’den 
on sene önce vefat etmiş olması, eserin içeriği, içerikte yer alan tartışmalı konularda sûfî ve kelâmcı-
ların değil filozofların görüşlerinin tercih ediliyor ve savunuluyor olması, felsefî kavramların bol 
miktarda kullanılması, bir diğer ifadeyle Hemedânî’nin görüşleri ve üslubunu taşımadığı farkedildi-
ğinden geriye müellif adayı olarak Sühreverdî ve Baba Efdal kalmaktadır. 

Biyografik kaynaklarımızda Yezdân-şinâht/Îzed-şinâht adlı bir eseri olduğu kaydedilen müellif 
adayımız sadece Sühreverdî olmakla beraber, kaynaklarımızın biyografik bilgileri eksiksiz sunduğu 
iddiasında olmadığımızdan, karşılaştırma yapabileceğimiz bir alıntı da tespit edemediğimizden, son 
iki aday arasında tercihimizin ağır basan bir kanaatle Sühreverdî olduğunu söyleyebiliriz. 

Mektupları hariç neredeyse bütün mensur eserlerinde şiir kullanmadığı görülen Baba Efdal el-
Kâşânî’ye karşın Sühreverdî el-Maktûl’ün Bustânü’l-Kulûb, ‘Akl-ı Surh, Risâle fi’l-‘Işk, Safîr-i 
Sîmurğ adlı eserlerinde Senâî’den beyitler alıntılamış olması591 da yine Senâî’den iki beytin alıntılan-
dığı592 Yezdân-şinâht adlı eserin Sühreverdî’ye ait olduğu fikrini güçlendirmektedir. 

İthaf edilen şahsın (kadı ve fazıl olduğu anlaşılan fakat yeterli isim bilgisi elde bulunmadığından 
hakkında sadra şifa herhangi bir bilgi tespit edemediğimiz Şihâbüddîn ile Cemâlüddîn Muhammed 
ed-Dârî’nin) anıldığı yazma nüshaların varlığının bu eserin Keykubâd’a ithaf edildiği iddiasını çürüt-
tüğünü yukarıda belirtmiştik. Bununla birlikte eserin bazı nüshalarının mukaddimesindeki ithaf edi-

                                                 
591 Hüseynî, Meryem, “Te’sîr-pezîrîhâ-yı Sühreverdî ez Hadîka-i Senâî der Âferîneş-i Destânhâ-yı Remzî”, Pijûhişhâ-yı 

Edebî, yıl: 6, S. 22, Tahran 1386 hş./2007, s. 41-42. 
592 es-Sühreverdî, Şihâbüddîn Yahya, Yezdân-şinâht (Mecmû‘a-i Musannefât-ı Şeyh-i İşrâk içerisinde), Tahran 1348 

hş./1970,, c. 3, s. 406, 437. 
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len şahıs ismine ilişkin cümle, çoğu nüshada hazfedilmiş durumda karşımıza çıkmaktadır ki, bu du-
rumda mukaddimede yer alan üçüncü tekil şahıs zamirinin geriye döneceği bir kişi ismi kalmamak-
tadır. Bir diğer tabirle,  mukaddimede bir eksiklik olduğu hemen göze çarpmaktadır. 

Ayrıca bu eserin gerek mukaddimesinde gerek birinci bâbının ikinci faslına kadar olan metni üze-
rinde kasıtlı veya kasıtsız ne gibi tasarruflarda bulunulduğunu göstermek için birkaç yazmadan kar-
şılaştırma amaçlı görseller sunuyor, yine yazma nüshalara dayanılarak Nasrullah Takvâ tarafından 
neşredilen matbu nüshada Cemâlüddîn Muhammed b. Mahmud ed-Dârî’ye ithaf cümlesinin yer aldığı 
sayfayı da ilk sıraya yerleştiriyoruz. 

  
Sühreverdî, Risâle-i Yezdân-şinaht, Matba‘a-i ‘İlmî, Tahran 1316/1898, s. 7. 

   
Yezdân-şinâht, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4868/15, vr. 91a-91b. 
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Yezdân-şinâht, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4868/15, vr. 92a. 

 
Yezdân-şinâht, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4819/9, vr. 118b-119b. 

  
Yezdân-şinâht, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4819/9, vr. 120a. 
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Baba Efdal, Yezdân-şinâht,, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî, nr. 3321/5, s. 85-87. 
 

Sunulan görsellerin metin karşılaştırması yapıldığında şu sonuçlara ulaşmak mümkündür:  
Bazı nüshalarda bazı cümleler ya değiştirilmiş ya da hazfedilmiş, birtakım takdim tehirler de ger-

çekleştirilmiştir. Eserin ithaf edildiği kişinin çeşitli vasıflarla övüldüğü ve isminin zikredildiği cümle 
bazı nüshalarda mevcutken, bazılarında hazfedilip yerine sadece “fülân” denilmekle yetinilmiş, bazı-
larında ise tamamen atlanılmıştır. Bu hazfetme işlemi bazı nüshalarda yedi fasıldan ibaret ilk bâbın 
tamamına yönelik gerçekleştirilmiş yani aynı mukaddimeye sahip olmakla beraber ikinci bâbın bi-
rinci faslından başlanılmıştır. Böylece bu eserin biri ilk babını içeren, diğeri ilk babını içermeyen 
olmak üzere iki iki grup yazma nüshalar halinde karşımıza çıktığını görmekteyiz. 

İthaf cümlesindeki övgülerden anlaşıldığına göre devlet adamı, vezir veya vezir değerinde bir gö-
revi olan ve nisbesi “ed-Dârî” olan Cemâlüddîn Muhammed b. Mahmud’a kaynaklarımızda rastlaya-
madık fakat nisbesi yazım itibariyle “ed-Dârî”ye çok yakın olan “er-Râzî” nisbeli bir Cemâlüddîn 
Muhammed b. Mahmud’a rastladık ( الرازي-الداري ). Her ne kadar isminin dışında hakkında kayda değer 
bir bilgi tespit edemesek de onun da bir devlet adamı olduğu anlaşılmaktadır. Bu adayımız Şia âlim-
lerinden İbn Cebr diye anılan Zeynüddîn Ali b. Yusuf el-Ensârî’nin (ö. 645/1247-1248), Hz. Ali’nin 
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menâkıbını ele alan Nehcü’l-Îmân adlı eserini ithaf ettiği ve Şiî olduğu anlaşılan devlet adamıdır. 
İthaf cümlesinde593 şöyle anılmaktadır: 

 

والبهجة الحميدة والغرة الرشيدة شرف اإلسالم  ذو األخالق الجميلةالمولى الصاحب الصدر الكبير المعظم وحيث كان  ...
أدام هللا في عز الدين والدنيا مدته وأطال بالتأييد نصره وقدرته وحرس من الغير محمد بن محمود الرازي  جمال الدين والمسلمين

، محبا للعلوم راغبا في انتشارها، أهديت هذا الكتاب لخزانته ليكثر له وللمؤمنين به النفع من رؤساء الملة ونبالء اإلماميةمهجته، 
 ...إن شاء هللا

Eserin ithaf edildiği kişinin bu kişi olduğuna dair şimdilik sadece bir tahmine sahip olsak da burada 
Yezdân-şinâht bağlamında kesin olan husus, söz konusu eserin ithaf edildiği kişinin Bayram’ın iddia 
ettiği kişi (Alâüddîn Keykubâd) olamayacağı ve “meclis-i âlî” ifadeleriyle anılmayı hakeden, hikmet 
bilgilerine ilgili, erdem sahibi, üst düzey bir devlet adamı olduğudur.  

Sonuçta eser yazarının Ahi Evran ve diğerleri değil, işrak filozofu Sühreverdî olması daha makul-
dür. Nitekim eserin Sühreverdî’ye ait olarak yazma ve matbu nüshaları vardır. Ayrıca Sühreverdî’nin 
işrâk yolunun sadık takipçisi Şehrezûrî de -metin karşılaştırması yapmamızı sağlayacak bir alıntı sun-
masa da- üstadının eser listesi içerisinde bu eserin adını anmaktadır. 

 
Şehrezûrî, Târîhu’l-Hukemâ, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10097, vr. 74b. 

  
Sühreverdî, Risâle-i Yezdân-şinâht, Meclis-i Şûrây-ı İslâmî Ktp., nr. 5180, s. 88. 

Eserin nüshaları 
Eserin yazma nüshalarından bazılarını (toplam 41 adet) nüsha üzerinde kayıtlı müellif isimlerine 

göre gruplandırarak sunuyoruz. 
İbn Sina’ya ait olarak Yezdân-şinâht adıyla kayıtlı nüshalar (4 adet): Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., 

285/1, s. 3-21, istinsah: 1091/1680; nr. 1987/1, s. 1-15, istinsah: 1094/1682; Dânişgâh Ktp., nr. 
4650/8, s. 117-132, istinsah: 1226/1811; Radavî Ktp., nr. 570/10, vr. ?, 13./19. yy.; Mar‘aşî Ktp., nr.    

‘Aynülkudât el-Hemedânî’ye ait olarak, Îzed-şinâht adıyla kayıtlı nüshalar (7 adet): Süleyma-
niye/Hamidiye Ktp., nr. 1447/68, vr. 73b-80b, istinsah: 754/1353; Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 
5138/24, vr. 482a-486b, istinsah: 11./17. yy.; Dânişgâh Ktp., nr. 1257/34, vr. 165b-169b, istinsah: 
1097/1686; nr. 2401/33, s. 304-316, istinsah: 11./17. yy.; Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10363/3, 
s. 241-284, istinsah: 1256/1840; nr. 9541/24, vr. 235b-252a, istinsah: 1287/1870-1871; Ferhengistân-

                                                 
593 İbn Cebr, Zeynüddîn Ali b. Yusuf el-Ensârî, Nehcü’l-Îmân, Müctema‘-i İmâm-ı Hâdî, Meşhed 1418/1998, s. 22-23. 
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ı ‘Ulûm-Tacikistan Ktp., nr. 19/2, vr. ?; Yezdân-şinâht adıyla kayıtlı nüshalar (2 adet), Dânişgâh Ktp., 
nr. 1046/17, vr. 74b-81a, istinsah: 1061/1650-1651; Mar‘aşî Ktp., nr. 6525/16, vr. 117a-124a, istin-
sah: 1041/1631. 

Sühreverdî’ye ait olarak, Yezdân-şinâht, adıyla kayıtlı nüshalar (11 adet): Süleymaniye/Şehid Ali 
Paşa Ktp., nr. 2841/3, vr. 31a-45b, istinsah: 720/1320; Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 644/4, vr. 
18b-24a, istinsah: 886/1481-1482; nr. 5180/10, s. 83-94, istinsah: 1069/1658-1659; nr. 4954/15, vr. 
177b-191a, istinsah: 1069/1658-1659; nr. 1207/15, s. 104-117, istinsah: 1234/1819; nr. 5617/4, s. 
338-365, istinsah: 1285/1868-1869; nr. 1988/1, s. 1-27, istinsah: 12./18. yy.; Meclis-i Millî Ktp., nr. 
24613/22, vr. 102b-107a, istinsah: 1262/1846; Tahran İlahiyat Ktp., nr. 671/10, vr. 86b-95a, istinsah: 
1251/1835-1836; Radavî Ktp., nr. 12053/3, vr. ?, istinsah: 1277/1860; Kum-Mescid-i A‘zam Ktp., 
nr. 3917/6, vr. 31b-38b, istinsah: 1278/1861-1862. Îzed-şinâht adıyla kayıtlı nüsha (1 adet): Meclis-i 
Millî Ktp., nr. 32389, s. 5-8, 23-41, istinsah: 14./20. yy. 

Baba Efdal’e ait olarak Yezdân-şinâht adıyla kayıtlı nüsha (1 adet): Dânişgâh Ktp., 1237/2, vr. 
144a-155a, istinsah: 874/1469-1470; Îzed-şinâht adıyla kayıtlı nüsha (1 adet): Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî 
Ktp., nr. 3321/5, s. 85-115, istinsah: 1084/1673-1674. 

Müellifi meçhul olarak Îzed-şinâht adıyla kayıtlı nüshalar (1 adet): Radavî Ktp., nr. 349, 28 vr., 
istinsah: 1001/1592; Yezdân-şinâht, adıyla kayıtlı nüshalar (14 adet): Süleymaniye/Ayasofya Ktp., 
nr. 4819/9, vr. 118b-138b, istinsah: 731/1330;  Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10029/31, s. 94-98, 
istinsah: 11./17. yy.; nr. 595/4, s. 97-147, istinsah: 1032/1623; nr. 6489/11, vr. 156b-159a, istinsah: 
1087/1676; nr. 15877/12, vr. 121a-125b, istinsah: 12./18. yy.; nr. 4868/15, vr. 91a-102a, istinsah: 
13./19. yy.; Dânişgâh Ktp., nr. 5915/4, vr. 87a-91a, istinsah: 1097/1686; Biritanya Müzesi Ktp., nr. 
Add. 16834, 30 vr., istinsah: 1114/1703; Mar‘aşî Ktp., nr. 4055/6, vr. 43b-50b., istinsah: 1216/1801-
1802; nr. 5792/1, vr. 1b-20a, istinsah: 1282/1865; Radavî Ktp., nr. 5948, 6 vr., 13./19. yy.; Kum-
Merkez-i Mütâla‘ât Ktp., nr. 727/5, vr. 154a-194a, istinsah: 1234/1818-1819; Kum-Mescid-i A‘zam 
Ktp., nr. 2664/1, vr. 1b-31a, istinsah: 14./20. Yy.; Yezd-Vezîrî Ktp., nr. 3067/2, s. 14-28, istinsah: 
1081/1671. 

Yezdân-şinâht Sühreverdî el-Maktûl’e ait gösterilerek ve beş nüshaya dayanılarak Seyyid Nasrul-
lah Takvâ’nın tashihiyle taşbaskı yayınlanmış (Tahran 1316/1898, Matba‘a-i ‘İlmî, takdim: s. 2-5, 
metin: s. 6-85), ‘Aynülkudât el-Hemedânî’ye ait gösterilerek ve 731/1330 tarihli tek nüshaya (Aya-
sofya nüshası) dayanılarak Behmen Kerîmî tarafından (Tahran 1327 hş./1949, 112 s.), Sühreverdî’ye 
ait olarak ve üç tam bir özet nüsha asıl alınarak Seyyid Hüseyin Nasr tarafından yayınlanmıştır (Tah-
ran 1348 hş./1970, Mecmû‘a-i Musannefât-ı Şeyh-i İşrâk içerisinde, c. 3, s. 404-459).  
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Tercüme-i el-Elvâhu’l-‘İmâdiyye 
“Bu eser de Suhreverdî el-Maktul’den tercüme olup, bilinen tek nüshası Konya Yusuf Ağa Ktp. nr. 

4866’da kayıtlı mecmua içindedir.”594 
Söz konusu tercüme eser Sühreverdî’nin, Harput Emîri ‘İmâdüddîn Ebû Bekir Karaarslan'a (dö-

nemi: 581-600/1185-1204) ithaf ettiği Arapça el-Elvâhu’l-‘İmâdiyye’nin çevirisidir. Bayram’ın Ahi 
Evran Nâsıruddîn Mahmud’a ait gösterdiği Metâli‘u’l-Îmân’ın (birinci sırada) ve Konevî’ye ait et-
Teveccühü’l-Etemm adlı eserin meçhul birisi tarafından yapılan çevirisinin (ikinci sırada) bu Farsça 
eser (üçüncü sırada) ile aynı mecmuada bulunmasını göz önünde tutarak,  söz konusu son iki eserin 
de çeviri olduğu ve çevireninin de Ahi Evran olduğu kanaatine ulaştığı anlaşılmaktadır. 

Bu Farsça eser, tek nüshası (Yusufağa Ktp., nr. 4866, vr. 59b-112b) asıl alınarak Seyyid Hüseyin 
Nasr’ın -eserin Arapça metininden istifadeyle- tashihi ve hâşiyeleriyle Mecmû‘a-i Musannefât-i Şeyh-
i İşrâk içerisinde (Tahran 1373 hş./1993, c. 3, s. 110-195) Elvâh-ı ‘İmâdî adı altında yayınlanmıştır.  

Farsça metnin Arapça’dan çeviri olduğu kesin olmakla birlikte çevirenin kim olduğu meçhuldür. 
Ne tek nüshası olan metinde, ne de metnin bulunduğu mecmuanın herhangi bir yerinde, değil çevire-
nin kim olduğuna yönelik, eserin çeviri olduğuna yönelik bile bir kayıt mevcut değildir. Metin karşı-
laştırmasına dayanarak çeviri eser olduğu açıkça anlaşılan eserin mütercimine dair bir kayda da rast-
lanılmaması, Bayram tarafından bu çevirinin de Ahi Evran’a ait gösterilmesini kolaylaştırmıştır.  

Şu ihtimal de gözden ırak tutulmamalıdır: 
Arapça eser bizzat yazarı (Sühreverdî) tarafından Farsça’ya çevrilmiş olabilir. Nitekim Sühre-

verdî’nin sadık takipçisi Şemsüddîn eş-Şehrezûrî (687/1288’de sağ) Nüzhetü’l-Ervâh adlı eserinde595 
hocasının eserlerini sıralarken bazı eser isimlerinin yanına Farsça olduklarına dair kayıt düşer ve el-
Elvâhu’l-‘İmâdiyye ile el-Elvâhu’l-Fârisiyye (Nüzhetü’l-Ervâh’ın Maksûd Ali Tebrîzî tarafından 
1011/1602-1603 tarihinde yapılan Farsça çevirisinde596: Elvâh-ı ‘İmâdiyye, Elvâh-ı Fârisî) diye iki 
ayrı isim kaydeder. el-Heyâkilü’n-Nûriyye ile el-Heyâkil el-Fârisiyye (Farsça çeviride: Heyâkil-i 
Nûriyye, Heyâkil-i Fârisiyye) diye iki ayrı isim zikretmesi de dikkate alındığında aynı eserin 
Arapça’sı ve bir de Farsça’sı olduğunu göstermektedir ki, bunların tercüme olduğuna ilişkin bir not 
düşmeksizin Sühreverdî’ye ait göstermiştir. Bir diğer ifadeyle genç yaştan itibaren Sühreverdî’nin 
eserleri üzerine yoğunlaşan Şehrezûrî’nin hayatta olduğu dönemde el-Elvâhu’l-‘İmâdiyye’nin Farsça 
çevirisi (en azından ismen) bilinmektedir. Nitekim Farsça metne sahip Heyâkil ve Elvâh her ikisi de 
yegâne nüsha halinde günümüze ulaşmıştır. 

 

 
eş-Şehrezûrî, Şemsüddîn İbrahim Târîhu’l-Hukemâ, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10097, vr. 74b. 

 
Tercüme-i Târîhu’l-Hukemâ, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 9361, vr. 179b. 

 
Tercüme-i Târîhu’l-Hukemâ, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 9361, vr. 180a. 

                                                 
594 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 85. 
595 eş-Şehrezûrî, Şemsüddîn İbrahim, Târîhu’l-Hukemâ, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10097, vr. 74b. 
596 Tercüme-i Târîhu’l-Hukemâ, Meclis-i Şûrây-ı İslâmî Ktp., nr. 9361, vr. 179b-180a. 
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Sühreverdî, Heyakil-i Nûr, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426, vr. 80ab (Sağda) ve 91a. 

Bu durumda şu iki ihtimal düşünülür: (a) Adı geçen eser meçhul birisi tarafından Farsça’ya çev-
rilmiştir, (b) eser bizzat Sühreverdî tarafından Farsça’ya çevrilmiştir. İkinci ihtimali güçlendiren bir 
işaret çevirinin bilinen tek nüshasının ketebe kaydındaki şu ifadelerdir: 

“el-Elvâh tamamlandı, Allah’a hakkıyla hamd olsun, ondan (müelliften) nakledilen asıl (nüshay)a 
(veya: kendisinden istinsah edilen asıl nüshaya) arz olunarak (yani mukabele olunarak) sona erdi… 
676 senesi mübarek Zülhicce ayının 8’i Salı günü/2 Mayıs 1278…” Demek oluyor ki, bu kopyaya 
asıl alınan (veya -zayıf bir ihtimal de olsa- “ondan” (yani Sühreverdî’den) nakledilen) ve bu tarihten 
önce yazılmış bir nüsha mevcuttur.  Her hâlükârda hem asıl alınan nüsha hem de asıldan kopyalanan 
bu nüsha Farsça’dır.  

 
Yusufağa Ktp., nr. 4866/3, vr. 112b. 

İlginçtir ki, Sühreverdî’ye ait Heyâkil adlı Arapça eserin Farsça versiyonunun bilinen tek nüshası 
Süleymaniye/Fatih Ktp., nr. 5426’daki mecmuadadır (vr. 80b-91a, istinsah 726-727/1325-1327, yu-
karıda başı ve sonuna ait görselleri sunuldu). Bayram’ın söz konusu mecmuada yer alan ve hepsi de 
Farsça olan Medh-i Fakr, Mürşidü’l-Kifâye ve Yusufağa nüshası Farsça el-Elvâhu’l-‘İmâdiyye’yi ve 
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et-Teveccühü’l-Etemm’i Ahi Evran’ın Arapça’dan tercüme eserleri olarak ilan etmesine rağmen, 
Heyâkil’in Fatih nüshasını da Ahi Evran’ın çevirdiği bir eser olarak neden ilan etmediğini merak 
ediyoruz. 

 

 
Yusufağa Ktp., nr. 4866/3, vr. 59b ve Mecmû‘a-i Musannefât-i Şeyh-i İşrâk (c. 3) 

içerisinde Elvâh-i ‘İmâdî, s. 110 (Yusufağa 4866/3 nüshasından). 
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Tercüme-i Kitâbü’l-Hamsîn fi Usûli’d-Dîn 
“Tabsira nüshasının da içinde bulunduğu mecmuanın başında Şeyh Nasîrü’d-dîn [Ahi Evren] 

tarafından tercüme edildiğine kani olduğumuz Fahru’d-Dîn Râzî’nin “Kitâbü’l-hamsîn fî usûli’d-
dîn” adlı eserinin tercemesi bulunmaktadır. Mecmuanın başında yer alan eser Râzî’ye ait olduğu 
düşünülerek aynı mecmuanın içerisinde bulunan ve Şeyh Nasîrü’d-dîn el-Hoyî’ye ait olduklarını 
kat’î olarak tesbit ettiğimiz “Tabsira” ve “Matâli’ül-Îmân”’ın da ona ait olabileceği zannı ile bu iki 
eserin de başına yukarıda görüldüğü üzere Fahru’d-Dîn Râzî’ye ait olduklarına dair kayıtlar konul-
muştur.” 597 

“Bilinen tek nüshası Reşid Efendi (Süleymaniye) Kütüphanesi’nde 333 numarayla kayıtlı olup, 
Ahi Evran’ın Fahrüddîn Râzî’den yaptığı tercüme eserlerden biridir.”598 

Metali‘u’l-Îmân ve Tebsıratü’l-Mübtedî adlı eserler hakkında ulaşılan yanlış kanaatler hakkında 
yukarıda gerekli açıklamalar yapılmış ve bu iki eserin de Konevî’ye ait olduğu gösterilmiştir. Böyle 
olmayıp bu iki eserin de Ahî Evran tarafından yazıldığı farzedilse dahi, aynı mecmuada yer alıyor 
diye Kitâbü’l-Hamsîn nüshasının da aynı kişiye ait olması zorunlu değil, olsa olsa muhtemeldir. Bu 
ihtimal aynı müellife ait sadece iki-üç eserin değil daha fazla sayıdaki eserin (genelde risâlelerin) bir 
araya getirildiği mecmualarda -başka bilgilerle teyit edilmek şartıyla- güçlenir, İbn Sînâ’nın, ‘Aynül-
kudât’ın, Muhammed ve Ahmed el-Gazâlî’nin, es-Sühreverdî el-Maktûl’ün, İbnü’l-‘Arabî’nin, Da-
vud el-Kayserî’nin, Sâinuddîn Turka’nın eserlerinin/risâlelerinin toplandığı mecmualar gibi. Ne var 
ki aynı yazara ait bir tür külliyat niteliğindeki bu mecmualar sayıca çok fazla değildir. Aynı yazara 
ait mesela sekiz-on risâle içeren bir mecmuada başka yazara/yazarlara ait eserler de yer alabilir ki 
çoğunlukla mecmuaların muhtevaları bu şekildedir. 

Ayrıca, “Şeyh Nasîrü’d-dîn [Ahi Evren] tarafından tercüme edildiğine kani olduğumuz 
Fahru’d-Dîn Râzî’nin “Kitâbü’l-hamsîn fî usûli’d-dîn” adlı eserinin tercemesi bulunmaktadır” de-
nilmekteyken daha sonra bu kanaat kesin bir bilgi gibi sunularak “Ahi Evran’ın Fahrüddîn Râzî’den 
yaptığı tercüme eserlerden biridir” ifadesi yer almaktadır.  

Bu farsça eserin Arapça’dan tercüme edildiğine dair bilgi o eseri inceleyen (muhtemelen kataloğu 
hazırlayan kişi) tarafından esere ait bilgilerin yer aldığı kütüphane tespit fişine Terceme-i Hamsîn der 
Usûl-i Dîn şeklinde yazılmış ve öylece kaydedilmiştir. Arapça nüshalarının daha yaygın olmasından 
ve muhtemelen başka bir Farsça nüshasına rastlamamış olduğundan, bu kaydı düşen kişi eserin 
Arapça’dan çeviri olduğunu zannetmiştir. Dolayısıyla, eserin tercüme olduğuna dair kayıt sadece ka-
talog bilgisi olarak vardır; nüshanın kendisinde (zahriye sayfasında, mukaddimesinde, ketebe kay-
dında) çeviri olduğuna dair bir kayıt veya bu yönde herhangi bir işaret yoktur. Zahriye sayfasında yer 
alan ve müstensihin hattıyla yalnızca şu isim yer almaktadır: Kitâbü’l-Hamsîn fî Usûli’d-Dîn.  

Bayram Eserin Arapça’dan Farsça’ya çeviri olduğu ve aynı mecmuada bulunan diğer eserler hak-
kındaki kanaati ile (ve belki de bu eserin ithaf edildiği sultana iliş-
kin mukaddimede yer alan nitelemelere dayanarak) mütercimin 
Ahi Evran olması ihtimalini kuvvetle düşünmüş olmalıdır. Ne var 
ki bu ihtimal, bu kanaat hiçbir zaman kesin bir bilgiye dönüşeme-
yecektir, çünkü Fahruddîn er-Râzî, Kitâbü’l-Hamsîn adlı eserini 
Farsça telif etmiştir. Farsça çevirisi değil, Farsça’dan Arapça’ya 
veya bir başka dile çevirisi söz konusu olabilir. Nitekim Arapça 
çevirisinin birçok yazma nüshası vardır ve baskıları da Arapça çe-
viridir. Dolayısıyla aslı Farsça olan bir eseri “Ahî Evran tarafın-
dan Farsça’ya çevrilmiş bir eser” olarak nitelememiz mümkün de-
ğildir. 

                                                 
597 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 90-91; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 84. 
598 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 101;  Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 96; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-

Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 85. 
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Bu eserin Râzî tarafından Fars dilinde yazıldığını gösteren delilleri sunalım: 
Bir zamanlar Escurial Ktp., nr. 625 (Casiri 622)’de bulunan, daha sonra kaybolan599 Fahruddîn er-

Râzî’nin Şerhu ‘Uyûni’l-Hikme nüshasının sonunda Râzî’nin kısa bir biyografisi ve eser listesini içe-
ren bir sayfalık not yer alıyordu. 637/1240 istinsah tarihli nüshanın katalog bilgileri arasına bu bir 
sayfalık not da eklenmiştir. Eser listesinde bu eser Kitâbü’l-Hamsîn fî Usûli’d-Dîn adıyla ve yanına 
“bi’l-fârisiyye” (Farsça) ifadesi ekenerek kaydedilmiştir. 

 
Casiri, Miguel, Bibliotheca arabico-hispana escurialensis, Madrit 1770, c. 2, s. 183 

Ahî Evran’ın hayatta olduğu düşünülen dönemde bibliyografik eserlerini telif eden Cemâlüddîn 
İbnü’l-Kıftî (568-646/1172-1248) ve Kemâlüddîn İbnü’ş-Şa‘‘âr el-Mevsılî (593-654/1197-1256), 
Râzî’nin eserlerini sıralarken Kitâbü’l-Hamsîn fî Usûli’d-Dîn adıyla kaydettikleri eserin hemen ya-
nına “bi’l-fârisiyye” (Farsça) ifadesini eklemişlerdir.600 

 
İbnü’ş-Şa‘‘âr, Kalâidü’l-Cümân, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 2327 (c. 6), vr. 56a (Sağda). 

İbnü’l-Kıftî, Tabakâtü’l-Hukemâ, Sül./Halet Efendi Ktp., nr. 619, vr. 129a. 
 

Özellikle İbnü’ş-Şa‘‘âr bu noktada önemli zira Râzî’nin büyük ihtimalle öğrencisi olan Ebu’l-
Ma‘âlî Abdülcebbâr b. Muhsin el-Ceylî ile görüşmüş (615/1218’de sağ), Râzî’nin  Arapça şiirlerini 
ondan dinlemiş, yazmış ve Râzî’ye ait 66 eser ismini kaydetmiştir. Abdülcebbâr el-Ceylî aynı za-
manda Râzî’nin bazı eserlerini istinsah eden kişidir (el-Cebr ve’l-Kader kitabını (Esad Ef. Ktp., nr. 
1278/1, vr. 1b-11b, istinsah: 606/1209) Râzî’nin hattından, yine aynı mecmuadaki Esâsü’t-Takdîs 
eserini (vr. 112b-175b), Şerhu Külliyâti’l-Kânûn, el-Esbâbü’s-Sitte ve Kitâb fî ‘İleli’l-‘Ayn eserlerini 
(İÜ Ktp., nr. AY 4743, 180 vr., istinsah: 608/1212, Râzî’nin müsveddelerinden) kopyalamıştır). 

Daha da önemlisi, Yâkût el-Hamevî’nin (ö. 626/1229) Mu‘cemü’l-Üdebâ diye meşhur eserini 
Mu‘cemü Ehli’l-Edeb adıyla anarak bu eserden Râzî’nin biyografisini nakleden bir kaynağımız daha 
vardır ki, orada Yâkût bazı bilgileri Râzî’nin oğlu Ziyâüddîn Ebû Abdullah Ali’den aktarmaktadır. 
Râzî’nin eser listesini sunarken o da Kitâbü’l-Hamsîn fî Usûli’d-Dîn adıyla kaydettiği eserin yanına 
“bi’l-fârisiyye” (Farsça) ifadesini eklemiştir. 

 
Mültekatât min Kitâbi Mu‘cemi Ehli’l-Edeb, 

Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1932/1, vr. 7a. 
Râzî Gur sultanları ve onların Bâmyân kolu sultanlarına ithaf ve hediye ettiği eserlerin çoğunu 

Farsça kaleme almıştır. Mesela el-Berâhînü’l-Bahâiyye adlı kelâm konulu eserini ve en-Nihâyetü’l-
Bahâiyye adlı Şafiiliği savunan eserini, Risâle-i Bahâiyye diye de bilinen Zâd-ı Me‘âd adlı risâlesini 
Bâmyân sultanı Bahâüddîn Sâm b. Muhammed (dönemi: 588-602/1192-1206) için, el-Letâifü’l-
Gıyâsiyye’yi Gur Sultanı Gıyâsüddîn Muhammed b. Sâm (dönemi: 558-599/1163-1202) için telif et-
miştir. Arapça ve Farsça’yı kullanarak ders ve vaaz vermesiyle tanınan, her iki dilde de eser yazan 
Râzî’nin daha çok Farsça’nın hâkim olduğu Gurlular ülkesinde amelî ve itikadî konularda sultanlara 
hediye ettiği ve onlarla beraber halka da hitap eden eserler yazması son derece doğaldır. Bu kabilden 
olmak üzere Kitâbü’l-Hamsîn’i Farsça yazıp Bahâüddîn Sâm’ın kardeşi Hint fetihleriyle ünlü Gur 
                                                 
599 Derenbourg, Hartwig, Les Manuscrits Arabes De L’Escurial, Paris 1884, c. 1, s. 432. 
600 el-Kıfti, İhbâru’l-‘Ulemâ, s. 192, İbnü’ş-Şa‘‘âr, Kalâidü’l-Cümân fî Ferâidi Şu‘arâi Hâze’z-Zemân, c. 5, s. 83 

(Kalâid’in basılı metninde eserin adı Kitâbü’l-Hams fî Usûli’d-Dîn olarak yer almaktadır.). 



417Hayri KAPLAN

417 
 

sultanı Mu‘izzüddîn Muhammed’e (dönemi: 599-602/1203-1206) ithaf etmiştir. Eser henüz Râzî ha-
yattayken Arapça’ya çevrilmiştir (Topkapı/Ahmed-III Ktp., nr. 1302, 99 vr., istinsah: 605/1208). 

Eserin Farsça telif edilip sonra Arapça’ya çevrilmiş olması konusunda bizi aydınlatan husus, ese-
rin, ithaf edildiği sultan hakkında şu bilgileri veriyor olmasıdır: “Sultân-ı mu‘azzam, pâdişâh-ı a‘zam 
(ikinci niteleme Reşid Ef. nüshasında yok), şehriyâr-i cihân, zıllullahi ‘alâ ehli’l-îmân, Mu‘izzü’d-
dünyâ ve’d-dîn, gıyâsü’l-İslâm ve’l-müslimîn, burhânü emîri’l-mü’minîn, nasarallah evliyâeh ve 
kahara a‘dâeh… pâdişâh-i İslâm sultân-i kebîr (Reşid Ef. nüshasında: pâdişâh-i kebîr sultânü’l-İslâm) 
Mu‘izzü’d-dünyâ ve’d-dîn… ” 

Eserin Arapça yazma nüshalarının bazılarında bu sultan şöyle anılmaktadır: “es-Sultânü’l-mu‘az-
zam… zıllullahi ‘alâ ehli’l-îmân, Mu‘izzü’d-dünyâ ve’d-dîn, ‘alâü’l-İslâm ve’l-müslimîn, 
burhânü emîri’l-mü’minîn, nasarallah evliyâeh ve kahara a‘dâeh… es-sultânü’l-kebîr Mu‘izzü’d-
dünyâ ve’d-dîn… ” 

  
Râzî, Kitâbu’l-Hamsîn fî Usûli’d-Dîn, Ezher Ktp./Yazmalar, nr. 55134 (Tevhîd 4176), vr. 2a-2b. 

 

 
Râzî, el-Mesâilü’l-Hamsûn fî Usûli’d-Dîn, Melik Abdülaziz Ktp., nr. 954/4, vr. 36a. 
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Râzî, el-Mesâilü’l-Hamsûn fî Usûli’d-Dîn, Melik Abdülaziz Ktp., nr. 954/4, vr. 36b. 

 

Bu eserin Arapça çevirisinin yazma nüshalarının çoğunda “emmâ ba‘d” ifadesinden sonra yer alan 
telif sebebi ve ithaf bilgileri metinde yer almamaktadır. Bu yazma nüshalara dayanılarak günümüze 
dek gerçekleşen çeşitli baskılarında da bu bilgiler yer almamaktadır.  

   
                         el-Mesâilü’l-Hamsûn, Michigan Ün.,                      Kitâbül-Hamsin fî Usûlid-Dîn, 
                        Abdülhamid Koleksiyonu, nr.? vr. 2b.             Manisa İl Halk Ktp., nr. 2965/33, vr. 149a. 
 

       
            el-Mesâilü’l-Hamsûn (Mecmû‘atü’r-Resâil içerisinde),      el-Mesâilü’l-Hamsûn, Sül./Carullah Ktp.       
                                   Kahire 1328/1910, s. 332.                                             nr. 2117, vr.  137a.                                                                                               

 
el-Mesâilü’l-Hamsûn, Beyrut 1410/1990, s. 17. 

Matbu nüshaların tek istisnası Sa‘îd Fûde’nin tahkikiyle yayınlananıdır (Dâru’l-Asleyn, Amman 
1438/2017). Muhakkik, Süleymaniye/Fatih Ktp., nr. 2993’te bulunan ve 680/1282 istinsah tarihli nüs-
hayı asıl almıştır. Asıl alınan yazma nüshada, mütercim tarafından hem eserin orijinalinin Farsça ve 
Râzî’ye ait olduğuna, hem de eserin ithaf edildiği sultanın kimliğine işaret edilmektedir.601 

                                                 
601 Râzî, el-Hamsûn fî Usûli’d-Dîn, Dâru’l-Asleyn, Amman 1438/2017, s. 49-55. 
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el-Hamsûn fî Usûli’d-Dîn, Sül./Fatih Ktp., nr. 2993, vr. 1b, 8a-9b. 

     
el-Hamsûn fî Usûli’d-Dîn, Sül./Fatih Ktp., nr. 2993, vr. 10a-12a. 

     
el-Hamsûn fî Usûli’d-Dîn, Sül./Fatih Ktp., nr. 2993, vr. 12b-14b. 

     
el-Hamsûn fî Usûli’d-Dîn, Sül./Fatih Ktp., nr. 2993, vr. 15a-17a. 

   
el-Hamsûn fî Usûli’d-Dîn, Sül./Fatih Ktp., nr. 2993, vr. 17b-18b. 
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Mütercim eserin “şehit sultan” Gıyâsüddîn Muhammed b. Sâm için telif edildiğini belirtse de, 
çevirisini yaptığı metnin ithaf kısmında müellif Mu‘izzüddîn lakabını vurgulamaktadır. Ayrıca her 
ikisi de Muhammed adını taşıyan kardeş iki sultanın eceliyle öleni Gıyâsüddîn, öldürüleni ve “sultan-
ı muazzam” sanını kullanan ise Mu‘izzüddîn’dir.602 Râzî, Gıyâsüddîn için “sultan-ı a‘zam”, bu ese-
rinde Mu‘izzüddîn için “sultân-ı mu‘azzam, sultân-ı kebîr” ifadesini kullanmıştır. Her hâlükârda bizi 
asıl ilgilendiren, bu çeviriyi yapanın eserin Farsça telif edildiğini ve kendisinin bu eseri Farsça’dan 
Arapça’ya tercüme ettiğini belirtmesidir. 

Eserin ithaf edildiği sultanın benzer nitelemelerle anılması sadece bu esere özgü değildir. Telifine 
h. 602 yılında başladığı eserinde önce Mu‘izzüddîn’in fetihlerini anlatan Tâcü’l-Me’âsir yazarı Sad-
ruddîn Hasan b. Muhammed en-Nîsâbûrî (ö. 614/1217) onu şöyle niteler: “Hodâvend-i ‘âlem, 
pâdişâh-i benî Âdem, …, Mu‘izzü’d-dünyâ ve’d-dîn, Gıyâsü’l-İslâm ve’l-müslimîn, …, 
sultânü’s-selâtîn, …, zıllullah fi’l-hâfikayn, nâsıru evliyâillah, kâhiru a‘dâillah, …, ebu’l-muzaffer 
Muhammed b. Sâm b. el-Hüseyin nâsıru emîri’l-mü’minîn …” 

 
en-Nizâmî, Sadruddîn  Hasan, Tâcü’l-Me’âsir, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 8556, vr. 8b. 

 “Bilinen tek nüshası Reşid Efendi (Süleymaniye) Kütüphanesi’nde 333 numarayla kayıtlı” olarak 
sunulan bu Farsça eserin h. 906 istinsah tarihli Reşid Efendi (nr. 333/1, vr. 1b-46a) nüshasından daha 
kadim istinsahlı (tahminen 7./13. asır, sondan eksik ve formadaki sayfaları karışmış halde), zahriye-
sinde müellif adı belirtilmeksizin sadece Kitâbü’l-Hamsîn kaydını taşıyan bir diğer nüshası Yusufağa 
Kütüphanesi’nde (nr. 5443/1, vr. 2b-13b) mevcuttur. 

 
Kitâbül-Hamsin fî Usûlid-Dîn, Sül./Reşid Efendi Ktp., nr: 333/1, vr. 1b-2b. 

                                                 
602 Öztuna, Yılmaz, Devletler ve Hânedanlar, İslam Devletleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2005, s. 831. 
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Kitâbül-Hamsin fî Usûlid-Dîn, Sül./Reşid Efendi Ktp., nr: 333/1, vr. 3a-4a. 

 
Kitâbü’l-Hamsîn,Yusufağa Ktp., nr: 5443, vr. 2b-3a. 
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Medh-i Fakr u Zemm-i Dünyâ  
Farsça tercümenin iki nüshası üzerindeki farklı iki isminden sadece birini zikrederek, tercümesi 

yapılan Arapça eser üzerinde herhangi bir araştırma yapmadığından ötürü, gerek Arapça eserin ismini 
gerek yazarının ismini yanlış tespit eden Bayram şöyle der: “Suhreverdî el-Maktul’ün “Vasiyye”sinin 
tercümesi olup, Celâlüddîn Karatay’a sunulmuştur. Bu eserin bir nüshası Bursa Eski Eserler Ktp. 
(H. Çelebi Kısmı) nr. 1184’deki Mecmuanın 180a-187a sahifelerinde, diğeri de Fatih (Süleymaniye) 
Ktp. nr. 5426’daki Mecmuanın 229a-235a sahifelerinde yer almaktadır.”603 

Tercümenin Fatih nüshası (nr. 5426/21) Tercüme-i Medh-i Fakr u Zemm-i Dünyâ ismini taşırken, 
Hüseyin Çelebi nüshası (nr. 1184/14) -her iki nüshanın metnindeki bir cümleden iktibasla- Risâle-i 
Mehâmid-i Erbâb-ı Fakr ve Mesâlib-i Tullâb-i Dünyâ ismini ve bu risâlenin Şeyhü’l-İslâm 
Şihâbuddîn’in beyanını içerdiği kaydını taşımaktadır. 

 
Tercüme-i Medh-i Fakr u Zemm-i Dünyâ, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/21, vr. 235a (Sağda). 

Risâle-i Mehâmid-i Erbâb-ı Fakr u Mesâlib-i Tullâb-i Dünyâ, Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp., 
nr. 1184/14, vr. 180a (sol hâmişte dikey olarak) (Ortada) ve vr. 181a.. 

 

Bayram, asıl yazarın ismine dair “Sühreverdî” ve “Maktûl” nitelemesinin yer almadığı, “Şeyhu’ş-
Şuyûh Şihâbüddîn… Şeyhu’l-İslâm” ifadesinin bulunduğu tercüme metnin gerek Fatih gerek Hüse-
yin Çelebi nüshasının giriş kısmını daha dikkatli okusaydı “Suhreverdî el-Maktul’ün “Vasiyye”sinin 
tercümesi…” cümlesini kurmazdı. Dikkatli okuduysa -şimdi açıklayacağımız- bir nedenden ötürü ka-
sıtlı olarak “Sühreverdî el-Maktûl” ifadesini kullanmış demektir. Çünkü tercüme edenin girişte ver-
diği bilgilerden hareketle, tercümeye asıl alınan Arapça eserin yazarının Sühreverdî el-Maktûl de-
ğil, Ebû Hafs Ömer b. Muhammed es-Sühreverdî olması daha olası gözükür. Bir diğer ifadeyle, ter-
cümeye asıl alınan nüshanın bazı cümleleri, Arapça metnin Şeyhü’l-İşrâk Şihâbüddîn es-Sühreverdî 
el-Maktûl’ün değil Şeyhu’s-Sûfiyye Şihâbüddîn es-Sühreverdî’nin eseri olduğunu işaret eder. Eseri 
Farsça’ya çevrilen şeyh “Mâlik-i kâde-i tarîkat u sâlik-i câdde-i hakîkat kıdve-i erbâb-ı kemâl bel 
muktedây-ı kâffe-i ebdâl Şeyhu’ş-Şuyûh Şihâbüddîn gıyâsü’l-müslimîn… Şeyhu’l-İslâm…(Tari-
kat önderlerinin sahibi, hakikat yolunun yolcusu, kemâl sahiplerinin önderi, dahası bütün ebdâlin tabi 
olduğu kişi, şeyhler şeyhi, Din’in yıldızı, Müslümanların imdadına yetişen… İslâm’ın şeyhi…)” ola-
rak anılmaktadır ki, “Şeyhu’ş-Şuyûh” unvanıyla o dönemlerde tanınan sûfîlerden biri de Ebû Hafs 
es-Sühreverdî’dir. Bayram da Ebû Hafs es-Sühreverdî’yi “Fütüvvet Teşkilâtı’nın şeyhu’ş-şuyûh’u” 
diye nitelemektedir.604 Sühreverdî el-Maktûl, Şeyh Şihâbüddîn diye anılırsa da “Şeyhu’ş-Şuyûh, 
Şeyhu’l-İslâm” diye nitelendirildiğine dair bir bilgiye rastlamadık. Ayrıca tercüme eden “Şeyh 
Şihâbüddîn” hakkındaki nitelemeler ardından “Allah onun derecelerini yükseltsin, bizleri bereketle-
rinden mahrum bırakmasın” ve özellikle “Allah onun bereketini daim kılsın… ona uzun ömür ver-
mekle (bi-tûli bakâih) İslam ve Müslümanları faydalandırsın…” ifadelerini kullanmakta, vefat et-
tiğini gösteren ifadeler kullanmamaktadır. O halde, bahsettiği Şeyh Şihâbüddîn bu eserin tercümesi-
nin yapıldığı sırada hayattadır. 

  
Tercüme-i Medh-i Fakr u Zemm-i Dünyâ, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/21, vr. 230a, 230b.. 

                                                 
603 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 100-101; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 95; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-

Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 85. 
604 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 31. 
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Risâle-i Mehâmid-i Erbâb-ı Fakr u Mesâlib-i Tullâb-i Dünyâ, 
Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp., nr. 1184/14, vr. 180b, 181a. 

 

Bahsi geçen Şeyh Şihâbüddîn bu eserin tercümesinin yapıldığı sırada hayatta olduğuna ve eser 
tercümesinin Celâleddîn Karatay’a (ö. 652/1254) sunulduğu da mütercimin açık ifadesiyle metinde 
yer aldığına göre, tercümeye asıl alınan Arapça yazma nüshadaki eserin yazarı 587/1191 tarihinde 
ölen Şihâbüddîn (es-Sühreverdî) el-Maktûl olamaz. Keza ölüm tarihleri dikkate alındığında, birazdan 
belirtilecek olan bazı yazma nüshaların nisbet edildiği Necmüddîn el-Kübrâ (ö. 618/1221), Ahmed 
el-Gazâlî (ö. 520/1126), Muhammed el-Gazâlî (ö. 505/1111), Ebû ‘Amr b. Osman el-Ebherî (ö. 
728/1328’den önce) ve İbn Kemâl’a (ö. 940/1534) ait olması da düşünülemez. 

Adı geçen şeyhin Şihâbüddîn el-Maktûl değil de 632/1234’te ölen, Karatay’ın ikinci defa Ana-
dolu’ya geldiğinde (618/1221) kendisiyle tanıştığı, her yıl kendisine on bin akçe yardımda bulunduğu, 
ölümünden sonra Bağdat’ta türbesini yaptırdığı Şihâbüddîn Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî (ö. 
632/1234) olduğu kabul edilebilir. Bir diğer ifadeyle, eser tercümesinin de, tercümeyi yapanın beş 
senelik çileli, zahmetli döneminin de 632/1234 tarihinden önceye tarihlendirilmesi gerekir. Bu du-
rumda Bayram’ın tercüme metinde yer alan “beş sene” ifadesinden yola çıkarak çileli ve zahmetli 
dönemi “637 (1240) ile 642 (1245) yılları arasında” tarihlendirdiği kişinin Ahi Evran olduğunu kabul 
ettiğimiz takdirde, bu eser tercümesinin Ahi Evran’a ait olduğunu söylememize imkân kalmaz. 

Bayram bu tercüme eserin mütercimi tarafından yazılan önsözüne atfen Ahi Evran’ın “beş sene 
müddetle tutuklandığına ve işkenceye maruz kaldığına değindiği” yönünde bir iddiada bulunur.605 
Üstelik “beş sene” olarak belirtilen tutukluluk süresinin hangi tarihler arasında ve nerede gerçekleş-
tiği, Bayram tarafından yine aynı metine atıfta bulunularak belirlenir ve “tahminimizce” gibi bir 
ifadeye bile gerek duymaksızın kesin bir bilgi şeklinde sunulur ve aynı metinden ne sebeple bu tu-
tuklanma olayının vuku bulduğu da tespit edilir ki, dünya bilim tarihinde daha doğrusu tarih biliminde 
sanırız başka bir örneği yoktur: 

“Ahi Evren ise, 637 (1240)’de vuku bulan Sa’du’d-din Köpek olayı ile, II. Giyasu’d-din Keyhüs-
rev’in ölüm tarihi olan 642 (1245) yılları arasında beş sene müddetle Konya’da tutuklu bulunuyordu 
(Medh-i Fakr u Zemm-i Dünya, Bursa Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1184, 180b).”606 “Ahi Evren beş sene müddetle 
637-642 (1240-1245) tutuklandı.”607 “Bu tutuklanma olayının II. G. Keyhusrev iktidarına muhalif 
bir politik faaliyet sonucu vukuu bulduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu olayın Sultanın atabeği 
olan Sa’dü’d-din Köpek olayı (1240) ile II. G. Keyhüsrev’in ölüm tarihi olan 1245 yılları arasında 
vukua geldiği anlaşılmaktadır (Medh-i fakr u zemm-i dünya, Fatih (Süleymaniye) Ktp. Nr. 5426, yp. 229b).”608 
“Anadolu’da baş gösteren “Babailer İsyanı” diye bilinen Türkmen isyanlarında, isyancılara destek 
verdiği gerekçesiyle 5 sene müddetle tutuklandı ve işkenceye maruz kaldı (Ahi Evren, “Medh-i fakr u 
zemm-i dünya”, (Fatih(Süleymaniye) ktp. Nr. 5426, yp. 229b).”609  

Bu iddialarda atıf yapılan tek eser, şimdi üzerinde durduğumuz tercüme eser olup atfa konu olan 
cümlelerde mütercim kendisinden bahsetmektedir. Eserin her iki nüshasından ilgili cümlelerin yer 
aldığı görselleri kontrol edelim. 

                                                 
605 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 9; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 134-135. 
606 Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 34; Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, s. 85. 
607 Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 72; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 55, 68. 
608 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 106 
609 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 25. 
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Tercüme-i Medh-i Fakr u Zemm-i Dünyâ, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/21, vr. 230a (Sağda). 

Risâle-i Mehâmid-i Erbâb-ı Fakr u Mesâlib-i Tullâb-i Dünyâ, 
Bursa Eski Eserler/H. Çelebi, nr. 1184/14, vr. 180b-181a. 

 

Görüldüğü üzere bu cümlelerde “tutuklanma, hapis” ve “işkence görme” anlamına gelecek keli-
meler yoktur, sadece “zahm” ve “cefa” kelimeleri vardır. Nitekim aynı cümlelerin Bayram tarafından 
yapılan çevirisinde de böyledir: “Onun (Karatay’ın) bu emrini uyulması gerekli bir vecibe olarak 
kabul ettim. Fakat düşündüm ki, beş seneden beri bir günah ve hatam olmaksızın feleğin okundan 
almış olduğum yara ve zamanın insanlarından görmüş olduğum zulüm ile iradem elden çıkmış, 
fikir hayatım yıkılmış, perişan bir gönül ve dağınık bir düşünce ile gönül sahipleri tarafından sevilen 
bir zorlukta ve zevk-i selimi olanların beğeneceği bir üslupta bir eser yazmayı imkânsız gördüm. Az 
kalsın azmim yıkılacak ve teşebbüsüm neticesiz kalacakken Allah’a yalvarmam ile ilahî inayet imda-
dıma yetişti. Onun yardımına nail olunca bu işi başardım. (Medh-i Fakr u Zemm-i Dünya, Bursa Hüseyin 
Çelebi Ktp., nr. 1184, 180b)”610 

Sonuçta mütercimin beş sene boyunca “feleğin okuyla yaralanmış, zamane insanlarından cefa gör-
müş” olduğu dönem, iyi bir mevki ve makamdan daha düşük bir yere gönderildiği, görevden azledil-
diği, sürgün edildiği, rütbesinin düşürüldüğü veya elinden alındığı bir dönem de olabilir. “Tutuk-
lanma, hapse düşme, işkence görme” olaylarının burada sunulan metne atıfla söylenmesi şaşırtıcıdır. 

Farsça’ya çevirisi yapılan Arapça eserin, mütercim tarafından asıl alınan nüshasının Şeyh 
Şihâbüddîn Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî’ye ait olması gerektiğini belirtmiştik. Bu yönde bir diğer 
işaret yine çeviri metin içerisinde Arapça metnin giriş cümlelerinin olduğu gibi yani Arapça olarak 
iktibas edilmesidir. Mütercim teberrük ve teyemmün/uğur amaçlı bu iktibası yaptığını belirtmektedir.  

 
Tercüme-i Medh-i Fakr u Zemm-i Dünyâ, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/21, vr. 230b. 

Risâle-i Mehâmid-i Erbâb-ı Fakr u Mesâlib-i Tullâb-i Dünyâ, 
Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp., nr. 1184/14, vr. 181a. 

“Emmâ ba‘dü” kelimesine kadar Arapça metnin tercümede nakledilen bu giriş cümleleri, Arapça 
eserin kime ait olduğunu tespitte oldukça önemlidir. Nitekim araştırmalarımız sonucunda Şihâbüddîn 
Ömer es-Sühreverdî, Necmüddîn el-Kübrâ ve diğer birkaç isme nisbet edilen, aynı giriş cümlelerini 
içeren, 8 fasıllı (bazı nüshalarda:bâb, menhec) ve farklı isimlerle anılan bir eser karşımıza çıktı. 
“Emmâ ba‘d”den birinci faslın başına kadar olan ve yazarın tecrübe ve gözlemlerini aktardığı veciz 

                                                 
610 Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm, s. 34; Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi, s. 86. 



425Hayri KAPLAN

425 
 

sözleri içeren ve müstakil bir fasıl oluşturabilecek kadar uzun metin parçası “fasıl” başlığı taşıma-
maktadır. Bu parçaya “başlıksız fasıl” diyeceğiz. Bu parça da dâhil olarak metnin girişi ve fasıllarını 
Arapça olarak belirtmemiz gerekiyor çünkü Farsça’ya çevirenin gerçekte hangi Arapça metni asıl 
aldığını tespitte yardımcı olacaktır. Zira eserin sadece bir veya birkaç faslını içeren nüshaları da vardır 
ve bunların bazıları aynı giriş cümlelerini içermekte bazıları ise içermemektedir. Bu eserin, birisi 8 
fasıllı olan, diğeri 8 fasıldan daha az fasıllı; bir veya birkaç fasıllı diye iki gruba ayırabileceğimiz 
nüshaları vardır.  

 الفقر نعمة من ىتعال هللا عطانيأ ما بعض شرح عن ىتعال هللا وفقك لتنيأس وبعد... الجبال ومثاقيل البحار مكاييل يعلم الذي هلل الحمد
 وصحيفة قلبي جريدة عن ونقلت جابتكإ ليإ سرعتأف عامة الفقراء جميع ىوعل خاصة علي الجميل حسانهإ من قلبي بعين يتأمار وبيان

 الفقير نعت/حلية في ولاألالباب  ...موراأل وجربت الدنيا بعض طفت التوفيق وباهلل قولأف بجمعه لهمنيأو به هللا خصني ما بعض خاطري
 عالمة في الثانيالباب  ...فالساإل وبضاعتك التقوي زادك خيأ يا اجعل الصادق الفقير حلية عن هللا فقكو لتنيأس التصوف طريق في السالك
 الخلوة في الفقير دخول حقيقة في الثالث الباب... هي وذاته  وتقدس بصفاته ومعرفته ذكره جل مواله ليإ العبد ووصول للعبد ىتعال هللا محبة

 خلق هللا نأ اعلم واتباعها/هايوبوع النفس معرفة في الرابع الباب... واآلخرة الدنيا من فارغا المريد السالك العبد يكون نأ حاصله وآدابها
 ويعبر آمنا اآلخرة طريق عطيق نأ الفقير رادأ ذاإ رشادهإو الفقير نصيحة في الخامس الباب... مطيتك وهي جنبيك بين وهي االشياء شر النفس
 ربي من آت اتي لو المعيد المبديء هو اال اله ال الذي هللاواه سو ما ىعل واختيارهالفقر تفضيل في السادس الباب... سالما الدنيا آفات بحار
 الثامن البابوبناء الحسرة وهي مزرعة...  العثرة ومقام العبرة ومنزل الفكرة موضع الدنيا وحقيقتها الدنيا صفة في السابع البابى... تعال
 . سي... )شعر( ... تعوذوا من شر إبليالنهار من بينأو القمر من ضوءأو الشمس من نورأ نهاأ اعلمى تعال هللا طريق صفة في

Önce yazarı Şihâbüddîn Ömer es-Sühreverdî olanların iki grubuna dair örneklerini verelim. 

 
Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Risâletü’l-Fakr, Zâhiriyye Ktp./Tasavvuf, nr. 3880/9, vr. 53b 

(8 fasıllı, giriş cümleleri, başlıksız faslı var) (Sağda). 
Şihâbüddîn-i Sühreverdî, Risâletü’l-Fakr, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7200/5, vr. 32b-33a 

(8 fasıllı, giriş cümleleri, başlıksız faslı var) (Ortada). 
Şihâbüddîn Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî, Risâle fi’t-Tasavvuf, Sül./Yazma Bağışlar Ktp., 

nr. 1971/3, vr. 114b (8 fasıllı, giriş cümleleri ve başlıksız faslı yok). 

 
Şihâbüddîn Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî, Risâletü’l-Fakîr, Millî Melik Ktp., nr. 3995/5, vr. 19b 

(8 fasıllı, giriş cümleleri ve başlıksız faslı yok) (Sağda). 
Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu’l-Fakr ve’l-‘İfâf, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 5529/2, vr. 30a, 

(1. ve 4. fasıllar fasıl başlığı olmaksızın birleşmiş, giriş cümleleri yok, başlıksız fasıl var, hepsi de özet halde). 
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Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Risâle fî Şerhi Ma‘na’l-Fakr ve Nushi’l-Fukara, 
Konya İl Halk Ktp., nr. 198/27, vr. 285b (1. fasıl, 3. fasıl (sadece iki cümle), 4. fasıl (yarısı), 

5. fasıl (yarıdan fazlası ve ek nesir), 6. fasıl (yarısı, ek nesir ve ek şiir), 7. fasıl (ek şiir), 
fasıllar fasıl başlığı olmaksızın birleşmiş, giriş cümleleri var, başlıksız faslın yarıya yakını var). 

 

İşte yukarıda görselini, bilgilerini sunduğumuz Arapça metin Konya nüshası, Farsça çeviri metinle 
örtüşmekte olup, sadece Ömer es-Sühreverdî’ye nisbet edilen nüshalar arasında yer almaktadır. Gerek 
Sühreverdî’ye gerek diğer kişilere nisbet edilen 8 veya daha az fasıllı diğer bütün nüshalarda bulun-
mayan iki nesir ve iki şiir parçası sadece Konya nüshasında bulunmaktadır. Nesir parçaları Farsça 
çeviride sadece Farsça’ya tercüme edilmiş haliyle yer alırken, şiir parçaları Arapça’sı ve hemen al-
tında Farsça tercümesiyle birlikte yer almaktadır. Karşılaştırma amaçlı olarak Arapça metinde ve 
Farsça çeviride ortak bulunan iki şiir parçasını sunuyoruz. 

 
 

Sühreverdî, Risâle fî Şerhi Ma‘na’l-Fakr ve Nushi’l-Fukara, Konya İl Halk Ktp., nr. 198/27, vr. 290b 
 

  
 

Tercüme-i Medh-i Fakr u Zemm-i Dünyâ, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/21, vr. 230b (Sağda). 
Risâle-i Mehâmid-i Erbâb-ı Fakr u Mesâlib-i Tullâb-i Dünyâ, 

Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp., nr. 1184/14, vr. 180b. 
 

 
 

Sühreverdî, Risâle fî Şerhi Ma‘na’l-Fakr ve Nushi’l-Fukara, Konya İl Halk Ktp., nr. 198/27, vr. 290b. 
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Tercüme-i Medh-i Fakr u Zemm-i Dünyâ, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/21, vr. 230b (Sağda). 

Risâle-i Mehâmid-i Erbâb-ı Fakr u Mesâlib-i Tullâb-i Dünyâ, 
Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp., nr. 1184/14, vr. 180b. 

Yazarını Şihâbüddîn Ömer es-Sühreverdî olarak anarak Arapça 8 fasıllı eserden alıntı yapan sa-
dece bir kişi tespit edebildik. Muhammed b. Halil er-Remlî el-Makdisî (ö. 888/1483), 881/1477 tari-
hinde tamamladığı Risâle fi’r-Red ‘ale’r-Râfıda eserinde611 Şihâbüddîn Ömer es-Sühreverdî’ye ait 
gösterdiği Risâletü’l-Fakr’dan iki alıntı yapmıştır. 

 
er-Remlî, Muhammed b. Halil, Risâle fi’r-Red ‘ale’r-Râfıda, s. 372 (Üstte), s. 376-377. 

Söz konusu Arapça eserin Şihâbüddîn Ebû Hafs es-Sühreverdî’ye ait gösterilen 8 fasıllı nüshaları 
(12 adet), yazar ve eser ismi kayıtları şunlardır: Zâhiriyye Ktp./Tasavvuf, nr. 3880 (Mecâmî‘ 147/7), 
vr. 53b-63b, istinsah: 1184/1770-1771, Şeyh Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Risâletü’l-Fakr fî Muhâle-
feti’n-Nefs ve’l-Kahr); Millî Melik Ktp., nr. 3995/5, vr. 19b-23b, istinsah: 1031/1622, Şihâbüddîn 
Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî (Risâletü’l-Fakîr=el-Muhtasaru’l-Kebîr fî ‘ilmi’t-Tasavvuf); Meclis-i 
Şûrây-ı İslâmî Ktp., nr. 1405/13, s. 113-124, Şeyh Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Risâletü’l-Fakr), nr. 
14105/2, 152b-161b, istinsah: 1076/1666, eş-Şeyh es-Sühreverdî (Sandûku’l-Cevher), nr. 15351/8, 
108a-113b, istinsah: 1004/1596, Şeyh Sühreverdî (er-Risâletü’l-Fakriyye), nr. 3919/2, vr. 9b-12b 
(Mîzânü’l-‘Amel=Fakriyye, sondan eksik); Meclis-i Millî Ktp., nr. 7200/5, vr. 32b-48a, istinsah: 
996/1588, Şeyh Şihâbüddîn-i Sühreverdî (Risâletü’l-Fakr); Dânişgâh Ktp., nr. 1880/9, 243b-250a, 
istinsah: 822/1420, Şeyh Sühreverdî-i ‘Ârif (es-Seyr ve’s-Sülûk ve Şerhu Nimeti’l-Fakr); Radavî Ktp., 
nr. 108, vr. ?, Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Risâle der Fakr ve Pend-nâme); Bağdad Evkaf Ktp., nr. 
4885, 6 vr., (Nebze min Kelâmi’ş-Şeyh Şihâbiddîn es-Sühreverdî); (İsviçre) Basel Ün. Ktp., nr. 141 
(M VI 53), vr. 212b-220a (Metinde yazar ve eser ismi yoktur, katalogda Risâle fî’l-Fakr adıyla Ömer 
es-Sühreverdî’ye ait olarak); Sül./Yazma Bağışlar Ktp., nr. 1971/3, vr. 114b-117b, istinsah: 
1070/1660, Şihâbüddîn Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî (Risâle fi’t-Tasavvuf). 

Eserin Sühreverdî’ye ait olarak fasılsız ve bir/birkaç fasıllı nüshaları (8 adet): Tübingen Ktp., nr. 
90/19, vr. 124a-125b, istinsah: 712/1312, Şeyhu şüyûhi ‘âlem Şihâbüddîn Ömer b. Muhammed es-
Sühreverdî (Risâle); Ragıp Paşa Ktp., nr. 660/3, vr. 220b-221a, istinsah: 786/1384, Şeyhu’ş-Şüyûh 

                                                 
611 er-Remlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Halil el-Makdisî, Risâle fi’r-Red ‘ale’r-Râfıda, ed-Dâru’s-Selefiyye, Bombay 

1403/1983, s. 372, 376-377. 
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Şeyh Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Risâle fî’l-Fakr); Berlin Ktp., nr. 3161/9 (Spr. 769), vr. 71b-74a, 
Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Risâle fi’l-Fakr); Bankipur Ktp., nr. 957/3, vr. 6b-8b, Ebû Hafs Ömer b. 
Muhammed es-Sühreverdî (Risâle fi’t-Tasavvuf, eser sonundaki isim: Muhtasar Müfîd fî Medhi’l-
Fakr ve Zemmi’d-Dünyâ); Katar Millî Ktp., nr. 323, vr. 22a-23a, eş-Şeyh el-imâm el-hıbr el-hümâm 
mürebbi’s-sâlikîn Muhammed b. Ahmed es-Sühreverdî (metin ve katalogta eser ismi yoktur); 
Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1761/5, vr. 52a-53b, eş-Şeyhu’l-‘Ârif Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Risâle fî 
Şerhi’l-Fakr); Konya İl Halk Ktp., nr. 198/27, vr. 285b-287a, eş-Şeyhu’l-Celîl Şihâbüddîn es-Sühre-
verdî (Risâle fî Şerhi Ma‘na’l-Fakr ve Nushi’l-Fukara); Melik Suud Ün. Ktp., nr. 5529/2, vr. 30a-
31b, Kutbu’l-Evliyâ ve’l-‘Ârifîn Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Şerhu’l-Fakr ve’l-‘İfâf). 

Eserin 8 fasıllı nüshalarının çoğu (31 adet) Necmüddîn el-Kübrâ’ya ait olarak kayıtlıdır: Amasya 
Beyazıt İl Halk Ktp., nr. 1074/5, vr. 128b-137a (Risâle fî Ni‘meti’l-Fakr); Sül./Ayasofya Ktp., nr. 
712/2, vr. 459a-461a (Risâle fî ‘İlmi’s-Sülûk), Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3340/8, vr. 225b-259b, istinsah: 
911/1505-1506 (Ketebe kaydında Necmüddîn el-Kübrâ’ya ait Risâle fî ‘İlmi’s-Sülûk adıyla, unvan 
sayfasında Esîrüddîn el-Ebherî’ye ait Risâle fî’s-Sülûk adıyla); Sül./Zühdü Bey Ktp., nr. 623, vr. 52a-
59a (Necmüddîn el-Kübrâ’ya ait Risâle adıyla); Meclis-i Şûrây-ı İslâmî Ktp., nr. 10110/2, vr. 13b-
21b, istinsah: 1097/1686 (Minhâcü’s-Sâlikîn ve Mi‘râcü’t-Tâlibîn), nr. 3321/1, vr. 2b-7b, istinsah: 
1061/1650 (Mîzânü’l-‘Amel), nr. 17933/9, vr. 87a-93a (Mîzânü’l-‘Amel), nr. 4840/6, vr. 33a-38b, is-
tinsah: 1305/1887 (er-Risâletü’ş-Şerîfe), nr. 1376/4, vr. 130-146 (Mîzânü’l-‘Amel=Minhâcü’s-Sâlikîn 
adlarıyla), nr. 3511/2, vr. 226-240, istinsah: 1012/1603-1604 (Fakriyye), nr. 1149/11, vr. 104b-109b 
(Mîzânü’l-‘Amel), nr. 603/5, vr. 95b-106a (Mîzânü’l-‘Amel), nr. 10055/38, s. 357-363 (Minhâcü’s-
Sâlikîn), nr. 10658/3, s. 426-446, istinsah: 1247/1831-1832 (Risâle-i Şeyh Necmüddîn); Meclis-i Millî 
Ktp., nr. 2059/2, vr. 3a-7b (Mîzânü’l-‘Amel), nr. 1698/4, s. 221b-238a (Minhâcü’s-Sâlikîn ve 
Mi‘râcü’t-Tâlibîn), nr. 1618/1, vr. 1a-13a (Mîzânü’l-‘Amel), nr. 1610/4, vr. 44a-47a  (Risâle-i Nec-
müddîn-i Kübrâ), nr. 23501/8, vr. 97a-101a (Mîzânü’l-‘Amel); Millî Melik Ktp., nr. 4267/3, vr. 8b-
13b (Mîzânü’l-‘Amel= Minhâcü’s-Sâlikîn ve Mi‘râcü’t-Tâlibîn); Merkez-i İhyâ-i Mîrâs-i İslâmî Ktp., 
nr. 2426/10, s. 144-154 (Mîzânü’l-‘Amel); Maraşi Ktp., nr. 11308/4, vr. 51b-57b (Minhâcü’s-Sâlikîn 
ve Mi‘râcü’t-Tâlibîn); Radavi Ktp., nr. 549/6 (Minhâcü’s-Sâlikîn ve Mi‘râcü’t-Tâlibîn); Sipehsâlâr 
Ktp., nr. 2887/5, vr. 5-13 (Risâle-i ‘İrfâniyye); (Erdekân) İmam Sadık Ktp., nr. 132/10, vr. 71b-76a 
(Mîzânü’l-‘Amel); Leknev Nedvetü’l-‘Ulemâ Ktp., nr. 394, vr. 26-45 (isimsiz); Dâru’l-Kütübi’l-Ka-
tariyye, nr. 202/6, vr. 114a-122a (Risâle fî ‘İlmi’s-Sülûk); Taşkent Bilimler Akademisi Ktp., nr. 
295/19, vr. 211a-216a (Risâletü’ş-Şeyh Necmiddîn el-Kübrâ), nr. 2956/10, vr. 168b-176b (Risâletü’ş-
Şeyh Necmiddîn el-Kübrâ); (Leiden) Lugduno Batavae Akademisi Ktp., nr. 2229, 12 vr. (Nüshada 
yazar ve eser ismi yoktur, katalogda adı meçhul eser Necmüddîn el-Kübrâ’ya aittir); Leipzig Üniver-
sitesi Ktp., nr. 890/2, vr. 557b-559b (Nüshada eser ve yazar ismi yoktur, katalogda Minhâcü’s-Sâlikîn 
ve Mi‘râcü’t-Tâlibîn adıyla Necmüddîn el-Kübrâ’ya aittir). 

Farklı yazarlara ait 8 fasıllı nüshalar (8 adet): Millî Melik Ktp., nr. 4034/11, vr. 283b-293a, istin-
sah: Necmüddîn Mahmud el-İsfahânî’nin (728/1328’de sağ) hattıyla yazılı nüshadan 841/1437-1438, 
Ebû ‘Amr b. Osman b. Ebî Ali b. Ebî ‘Amr b. Abdilgaffâr el-Ebherî (‘İlmü’s-Sülûk); yine aynı yazara 
ait olarak fakat yazar adı Ebû ‘Amr b. Osman b. Ebî Ya‘lâ b. Ebî ‘Amr b. Abdilgaffâr el-Ebherî 
şeklinde Wellcome Ktp., nr. WMS Or. 534 (MS Arabic 555), vr. 236a-241b (isimsiz); yine aynı ya-
zara ait olarak fakat yazar adı Ebû ‘Amr Osman b. Ebî Ali b. Ebî Ömer b. Abdilgaffâr el-Ebherî 
şeklinde Zâhiriyye Ktp./ Mecâmî‘, nr. 1361/3, vr. 38b-60a (Es’ile ve Ecvibetühâ ‘ani’n-Nefs ve’l-
Fakr ve’d-Dünyâ); yazar adı Ebû ‘Amr Osman b. Ebî Ya‘lâ b. Ebî ‘Amr b. Abdilgaffâr el-Ebherî 
şeklinde Sül./Halet Efendi Ktp., nr. 282, vr. 72b-93a (isimsiz ve her fasıl ayrı birer risâle halinde); 
İbn Kemal, Berlin Ktp., nr. 3162/4, vr. 46a-51b, istinsah: 1150/1737, (Risâle fî’l-Fakr); İmam Mu-
hammed el-Gazâlî, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 3633, vr. 35b-46b (Risâle fî Ni‘meti’l-Fakr), el-Mekte-
betü’l-Kâdiriyye (Abdülkadir Geylânî Camii) Ktp., nr. 1424, vr. 1b-14b (Ni‘metü’l-Fakr); İmam Ah-
med el-Gazâlî, Ezher Ktp./Yazmalar, nr. 66400 (Hususi, Felsefe, nr. 931), 35 vr., istinsah: 1186/1772; 
Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 430/1, vr. 1b-24a, zahriyede Muhammed el-Gazâlî’ye metin başında ise 
Ahmed el-Gazâlî’ye ait olarak (Son iki nüsha Kîmyâü’s-Se‘âde fî Ma‘rifeti’n-Nefs adıyla). 
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Aynı eserin nüshada ve kataloglarda yazar ismi meçhul olan nüshaları (7 adet): Atatürk Kitap-
lığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 795/2, vr. 18b-24b (Sandûku’l-Cevâhir); Meclis-i Millî Ktp., nr. 
20488/4, vr. 41b-58b, istinsah: 1295/1877 (Risâle-i Tasavvuf); Millî Melik Ktp., nr. 1857/6, s. 268-
279 (el-Fakr ve’l-Fakîr); (Isfahan) Medrese-i Sadr Bâzâr Ktp., nr. 227/2, vr. 72a-76a (Risâle fî’l-
Fakr); Zâhiriyye Ktp./Tasavvuf, nr. 1353, vr.? (Risâletü Sandûkı’l-Cevâhir); Ezher Ktp./Yazmalar, 
nr. 317262 (Revâku’l-Meğâribe, nr. 1425), vr. 1b-8a (Risâle fi’t-Tasavvuf); Sül./Hacı Mahmud 
Efendi Ktp., nr. 2944, vr. 53a-60b (231a-238b) (İsimsiz).  

Sekiz fasıllı metin Necmüddîn el-Kübrâ’ya ait olarak Minhâcü’s-Sâlikîn ve Mi‘râcü’t-Tâlibîn 
adıyla (Tahran 1303/1886, s. 136-161), yine ona ait olarak aynı eser adıyla Kâzım Muhammedî’nin 
takdim ve tashihiyle yayınlanmıştır (Kerc 1388 hş./2009, İntişârât-ı Necm-i Kübrâ, metin s. 53-70). 
Risâletü’l-Fakr fî Muhâlefeti’n-Nefs ve’l-Kahr adıyla Şihâbüddîn Ömer es-Sühreverdî’ye ait olarak, 
A‘lâmü’l-Hüdâ ve ‘Akîdetü Erbâbi’t-Tükâ eseriyle birlikte Abdüllatif Ömer el-Muhaymid tahkikiyle 
yayınlanmıştır (Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1437/2016). Eser metni Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Ah-
med Zerrûk el-Burnusî el-Fâsî’nin (ö. 899/1493) bir eserinde “Mes’ele fî ‘İlmi’s-Sülûk li’ş-Şeyh Nec-
middîn el-Kebîr” başlığı altında yer alır (Kitâbü’n-Nasâih, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 
1431/2010, c. 2, s. 408-426). Aynı metin iki farklı makale içerisinde Necmüddîn el-Kübrâ’ya ait ola-
rak yayınlanmıştır: Fîrûz Harîrçî, “Risâletü Mîzâni’l-‘Amel li’ş-Şeyh Necmiddîn el-Kübrâ”, Dirâsât 
fi’l-‘Ulûmi’l-İnsâniyye, Tahran 1415/1994, S.12, s. 26-33, Seyyid Muhammed Dâmâdî, “Minhâcü’s-
Sâlikîn ve Mi‘râcü’t-Tâlibîn fî ‘İlmi’s-Seyr ve’s-Sülûk ve Tasfiyeti’l-Kalb ve Âdâbi’l-‘Abîd ve’l-
Mülûk”, Âfâku’l-Hadârati’l-İslâmiyye, yıl 1378 hş./1999, S. 4, s. 195-208. 

    

    
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3340/8, vr. 225a-226b (Üsttte), vr. 227a ve 258b-259b 

(Zahriyede müellif adı Esîrüddîn el-Ebherî, eser adı Risâle fî’s-Sülûk, 
ketebe kaydında müellif adı Necmüddîn el-Kübrâ, eser adı Risâle fî ‘İlmi’s-Sülûk). 
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el-Ebherî, Ebû ‘Amr b. Osman b. Ebî Ali, ‘İlmü’s-Sülûk, Millî Melik Ktp., nr. 4034/11, 

vr. 283a (Sağda), 283b (Ortada) ve 293a. 

   
el-Gazâlî, Ahmed b. Muhammed, Kîmyâü’s-Se‘âde fî Ma‘rifeti’n-Nefs, 

Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 430/1, vr. 1a (Sağda) ve 1b 
(Zahriyede müellif adı Muhammed el-Gazâlî, metin başında Ahmed el-Gazâlî). 
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el-Gazâlî, Ahmed b. Muhammed, Kîmyâü’s-Se‘âde fî Ma‘rifeti’n-Nefs, 

Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 430/1, vr. 2a (Sağda) ve 23b. 

   
el-Gazâlî, Ahmed b. Muhammed, Kîmyâü’s-Se‘âde fî Ma‘rifeti’n-Nefs, 
Ezher Ktp./Yazmalar, nr. 66400 (Hususi, Felsefe, nr. 931), vr. 1a-2a. 

 
 



432 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

432 
 

  
el-Gazâlî, Ahmed b. Muhammed, Kîmyâü’s-Se‘âde fî Ma‘rifeti’n-Nefs, 
Ezher Ktp./Yazmalar, nr. 66400 (Hususi, Felsefe, nr. 931), vr. 33b-34a. 

 
el-Gazâlî, Muhammed b. Muhammed, Risâle fî Ni‘meti’l-Fakr, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 3633, 

vr. 35b (Sağda), 36a (Ortada) ve 46ab. 
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Mükâtebât 
Bayram, Nasîruddîn et-Tûsî ile Sadruddîn el-Konevî arasında gerçekleştiği yüzyıllardır kabul edile 

gelen mektuplaşmaların aslında Ahi Evran ile Konevî arasında gerçekleştiğini iddia etmiş ve bu ko-
nuda müstakil bir makale yazmıştır.612 Bu doğrultudaki delillerinden en kayda değeri şudur: “Konevî 
ile Hvace Nasîr ud-Din arasında mektuplaşmanın vaki olduğundan ilk defa Molla Abdur-Rahman 
Camî (ö.898/1492) 881 (1476) yılında te’lif ettiği Nafahat al-Üns adlı eserinde söz etmiştir...” “Mek-
tuplaşmanın vaki olduğundan ilk olarak bu iki bilginden 200 küsur sonra yaşayan Mevlana Camî’nin 
söz etmiş olması ve Camî’den önce bu iki bilginden bahseden pek çok tarihçi, tabakat ve menakıb 
yazarlarıdan hiç birinin bu iki bilgin arasında böyle bir mektuplaşmadan bahsetmemiş olmaları, 
bu iddianın Camî’nin başı altından çıktığı zannını uyandırmaktadır.”613 

Hâlbuki bu cümlenin hemen peşinden gelen şu cümleleri söz konusu iddianın Câmî’den önce de 
birilerinin başının altından çıktığını göstermektedir: “Oysa bu mektupları ihtiva eden ve Mükatebat 
diye adlandırılan eserin Camî’nin Nafahat ül-üns’ünü te’lif ettiği tarih olan 881 (1490) den önce 
istinsah edilmiş nüshaları vardır (Msl. Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. Nr. 2349’daki nüsha bunlardandır. Gerçi bu 
nüshanın istinsah tarihi yoktur. Fakat biraz sonra üzerinde duracağımız gibi biz bu nüshanın Yar Ali Şirazi’nin 
(814/1411) yazısı olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Ayrıca Pertev Paşa (Süleymaniye) Ktp. Nr. 617 deki nüshanın da 
IX (XV). Asır ortalarında istinsah edildiğini tahmin ediyoruz). Bu nüshalarda da Tusî ile Konevî’nin biribir-
lerine mektup yazdıkları ileri sürülmüş durumdadır. Sadr ud-Din Konevî’nin Nafahat ül-ilahiyye 
adlı eserinin sonunda yakınlarına, yakınlarının da kendisine yazdığı mektuplar yer almaktadır. Na-
fahat ül-ilahiyye’nin birkaç nüshasında Tusî’ye (iddiaya göre), Tusî’nin de kendisine yazdığı bazı 
mektuplar da bulunmaktadır (Bu Nafahat ül-ilahiyye nüshalarından biri Konya Mevlana Müzesi Ktp. 1633’de, 
bir diğeri ise, Esad Ef. (Süleymaniye) Ktp. Nr. 1783’dedir). Muhtemelen böyle bir Nafahat ül-ilahiyye nüshası 
Camî’nin eline geçmiş ve sözü edilen iddiasına bu Nafahat nüshası mesned olmuş olabilir.”614 

Bu cümlelerin üç sayfa sonrasındaki şu ifadeleri çok manidardır: “Durum öyle gösteriyor ki, Yar 
Ali Şirazî bir süre Konya’da bulunmuş ve Sadr ud-Din Konevî’nin kütüphanesine devam etmiş, … 
Konevî’nin burada bulunan özel defterlerini inceleme imkanı bulmuştur. Bu arada o zamana kadar 
yayınlanmamış olan Sadr ud-Din Konevî’nin Şeyh Nasîr ud-Din (veya Nâsır ud-Dîn) Mahmud el-
Hoyî’ye (Ahi Evran) ve Şeyh Nasîr ud-Dîn Mahmud’un da ona yazdığı mektuplardan bazılarını or-
taya çıkarmış ve Hvace Nasîr ud-Din Muhammed et-Tusî’ye nisbet ederek yayımladığı anlaşılmakta-
dır. Dolayısıyle 500 küsur yıllık bir geçmişi bulunan Sadr ud-Din Konevî ile Hvace Nasîr ud-Din 
Muhammed et-Tusî’nin mektuplaştıkları iddiasının, Yar Ali Şirazî tarafından ortaya atıldığı bir 
tahminden çok, bir vakıa olarak ileri sürülebilir. Yar Ali Şirazî’den sonra başkaları da aslında Sadr 
ud-Din Konevî ile Ahi Evran Şeyh Nasîr ud-Din arasında teati edilen bu mektupları genel olarak 
Yar Ali’nin nüshasından kopye ederek yayınladıkça Konevî ile Tusî arasında teati edilmiş olarak 
gösterdiler. İki bilginin felsefî ve dinî konularda münakaşalarını ihtiva eden bu mektuplarda Şeyh 
Nasîr ud-Din Mahmud ilzam olduğunu itiraf etmekte ve kendisini müridliğe kabul etmesini Sadr ud-
Din Konevî’den istemektedir (Bkz. Mükatebat, Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. Nr. 2349, yp. 36b-37b).”615 

Bu satırlar okunduğunda akla şu soru geliyor: Mademki bu iddia Yar Ali Şîrâzî tarafından ortaya 
atılmış, ondan sonrakiler de onun yazdığı nüshadan kopya etmek suretiyle bu iddiaya alet olmuşlar, 
Câmî de muhtemelen böyle bir nüshayı mesned almış ise mektuplaşmadan ilk bahsedenin Molla Câmî 
olduğunu vurgulayarak “Konevî ile Tûsî arasında mektuplaşmanın vaki olduğundan ilk olarak bu iki 
bilginden 200 küsur sonra yaşayan Mevlana Camî’nin söz etmiş olması ve Camî’den önce bu iki 

                                                 
612 Bayram, Mikâil, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, Tarih Der-

gisi, 1979, s. 11-28.  
613 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 12-13. 
614 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 13 
615 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 16-17. 
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bilginden bahseden pek çok tarihçi, tabakat ve menakıb yazarlarıdan hiç birinin bu iki bilgin ara-
sında böyle bir mektuplaşmadan bahsetmemiş olmaları, bu iddianın Camî’nin başı altından çıktığı 
zannını uyandırmaktadır.” cümlesi nasıl ve hangi mantıkla söylenebilir? 

Yazma eserlere aşinalığıyla tanınan Bayram, Câmî’nin eserini yazım tarihinden (881/1476) önce 
bu mektuplaşmalardan pek çok tarihçi, tabakat ve menâkıb yazarlarıdan hiçbirinin bahsetmediğini 
söylemek yerine, kendisinin ulaşabildiği tarih, tabakat ve menâkıb eserlerinde Câmî’den önce bu 
mektuplaşmalardan bahseden birisini tespit edemediğini söyleseydi daha bilimsel bir tavır sergilemiş 
olurdu.  

Bu mektuplaşmalardan bahsetmesi muhtemel olan eserler sadece tarih, tabakat ve menâkıb eserleri 
midir? Öyle kabul etsek bile Bayram’ın Konevî dönemiyle Câmî dönemi arasında telif edilmiş bu tür 
tarihsel eserlerin -matbu veya yazma haldeki- hepsine ulaşması, hepsini bu konuda gözden geçirmesi 
mümkün müdür? Farzedelim ki bu kaynakların hepsine ulaştı, hepsini kontrol etti ve iki ihtimalden 
birincisi olarak diyelim ki mektuplaşmalardan söz eden bir tarih kaynağı tespit etti, acaba Bayram bu 
tespiti yeterli görür mü? Kaynakları okuma ve değerlendirme tarzına dayanarak diyebiliriz ki, kendi-
sine sunulan bu tespiti hatalı ve yanlış bilgiye dayanan veya kasıtlı olarak kaydedilmiş bir bilgi ve 
belge olarak niteleyecektir (nitekim tarihsel belge konumundaki nüshalar karşısında öyle yapmakta-
dır). O halde Câmî’den önceki kaynaklarda bu mektuplaşmalardan “söz edilmeme” durumunu nasıl 
oluyor da Konevî ile Tûsî arasında böyle bir mektuplaşmanın olmadığına delil olarak sunabiliyor?  

Tarih, tabakat, menâkıb türü dışında kalan eserlerde bir vesileyle bu mektuplaşmalara değinilmiş-
tir. Nitekim 728/1328 tarihinde ölen İbn Teymiyye el-Fetâvâ’sında buna değinmiş, üstelik ifadele-
rinden anlaşıldığı üzere bu mektupların içeriğine de muttali olmuştur.616 

 
İbn Teymiyye, Mecmû‘atü’l-Fetâvâ, c. 2, s. 62. 

İçerisinde Konevî’nin Tûsî’ye gönderdiği ikinci mektubun da yer aldığı risâleler mecmuası yazan 
ve Kahire’de vefat eden  Erşedüddîn Mahmud b. Hacı Fettâh es-Serâyî617 (ö. ?) bu mecmuayı 724-
726/1324-1326 tarihleri arasında derlemiştir. Serâyî, Konevî’nin mektubunu istinsah ederken asıl al-
dığı yazma nüshanın zahriyesindeki şu bilgi notunu da nakletmiştir: “Şeyh Sadruddîn er-Rûmî el-
Malatî, Allâme Nasîruddîn et-Tûsî’ye çeşitli sorular içeren bir risâle/mektup göndermişti. Sonra, 
Allâme o soruların çoğunun cevaplarını içeren bir risâle gönderdi. Sonra Rabbânî Şeyh (Sadruddîn) 
o cevaplar üzerine bu risâleyi yazdı ve ona gönderdi.” 

 
Mecmû‘a, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4862, vr. 260a. 

                                                 
616 İbn Teymiyye, Takıyyüddîn, Mecmû‘atü’l-Fetâvâ, Dâru’l-Vefâ, Riyad 1426/2005, c. 2, s. 62. İbn Teymiyye’nin bu 

mektuplaşmalara âşina olduğuna bizden önce Schubert tarafından dikkat çekilmiştir. Bkz. Schubert, Gudrun, Annahe-
rungen. Der mystisch-philosophische Briefwechsel zwischen Sadr ud-Din-i Qonawi und Nasir ud-Din-i Tusi. Edition 
und kommentierte Inhaltsangabe, Bibliotheca Islamica (Bi) Serisi, nr. 43, F. Steiner Yay., Beyrut 1416/1995, s. 11. 

617 Serâyî, içerisinde Sühreverdî el-Maktûl’ün Yezdân-şinâht eserinin bulunduğu benzer bir mecmuayı (Süleymaniye/Şe-
hid Ali Paşa Ktp., nr. 2841) derleyen kişidir. 
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Müsâmeretü’-Ahbâr adlı tarih kitabının yazarı, Kerîmüddîn Mahmud Aksarâyî (ö. 733/1332-33), 
Mevlânâ’nın ve Konevî’nin vefatına değindikten hemen sonra Nasîruddîn et-Tûsî’nin vefatını zikre-
derken, ikamet yeri Meraga olsa da dünyanın her tarafından âlimlerin ve fazilet sahiplerinin onun 
eğitiminden ve faydalarından yararlandıkları bu zatın ölümüyle birlikte “Rum (diyarı, Anadolu) ve 
dünyanın diğer taraflarının onun yazışmalarından (mükâtebât), mektuplaşmalarından (mürâselât) 
ve kitaplarından (musannefât) istifadesinin son bulduğu” ifadelerine yer verir.618 Aksarâyî’nin bir 
şiirle “Âlemin Hâcesi” diye nitelediği, ilmi yönüne vurgu yaptığı Tûsî, Rum diyarındaki hangi kişi 
veya kişilerle (ilmî) yazışmalar yapmış olabilir?  

  
Aksarâyî, Müsâmeretü’-Ahbâr, Sül./Yeni Cami Ktp., nr. 827, s. 170. 

Şemsüddîn Muhammed b. Hamza el-Fenârî (ö. 834/1431) Konevî’nin Miftâhu Gaybi’l-Cem‘ ve’l-
Vucûd eseri üzerine 814/1411 tarihinde yazdığı Misbâhu’l-Üns beyne’l-Ma‘kûl ve’l-Meşhûd adlı şer-
hinde Konevî’nin iki risâlesinden alıntılar yapar. Birisi Tûsî’ye gönderilen ilk mektuba eşlik eden ve 
sorular içeren, Konevî ve Tûsî’nin Hâsılu Netâicü’l-Efkâr diye andıkları (Bayram’ın Netâicü’l-
Efkâr adıyla anıp “Bu eserin yazma nüshasına rastlayamadım” dediği) Fenârî’nin er-Risâletü’l-
Mufsıha ismiyle zikrettiği risâledir. Diğeri Konevî’nin Tûsîye gönderdiği ikinci mektubun ekinde 
yer alan er-Risâletü’l-Hâdiye’dir. Fenâri bu iki eserden onlarca kez alıntı yapar ve yaptığı alıntılar, 
bu iki eser metninde mevcuttur. Her iki eserden yaptığı onlarca alıntıdan birer örnek verelim. 

 
el-Fenârî, Şemsüddîn Muhammed, Misbâhu’l-Üns, İntişârât-ı Mevlâ, Tahran 1374 hş./1995, s. 28. 

 

   
Konevî, er-Risâletü’l-Mufsıha (el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî içerisinde), s. 16-17. 

 
Fenârî, Misbâhu’l-Üns, s. 85. 

 
Fenârî, Misbâhu’l-Üns, s. 86. 

                                                 
618 Aksarâyî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 120. Aynı tespit bizden önce Schubert tarafından yapılmıştır. Bkz. Schubert, 

Gudrun, “The textual history of the correspondence between Sadr ad-din-i Kunawi and Nasir ad-din-i Tusi”, MME 
(Manuscripts of The Middle East) 3 (1988), s. 76.  
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Konevî, er-Risâletü’l-Hâdiye (el-Mürâselât beyne Sadriddîn 

el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî içerisinde), s. 156. 

Fenârî, Miftâhu’l-Gayb üzerine yazdığı şerhte Konevî’nin er-Risâletü’l-Mufsiha’daki bazı sorula-
rını ve Tûsî’nin bu sorulara verdiği bazı cevapları alıntılar.  

 

 
Fenârî, Misbâhu’l-Üns, Ragıp Paşa Ktp., nr. 696, vr. 30a. 

Gerek Fenârî’nin yaptığı atıf ve alıntılardan gerek yazma nüshalarda kayıtlı eser isimlerinden ha-
reketle diyebiliriz ki, Konevî’nin Tûsî’ye yazdığı mektuplar ve bunların cevapları zaman içerisinde 
en genel şekliyle “mürâsele, mürâselât, mükâtebe, mükâtebât, müfâvada, müfâvadât” diye anılmış, 
her ikisinin de mektupları tek başına anılırken duruma göre “mektûb, nâme, risâle, kitâb, cevâb, 
pâsuh, es’ile, sü’âlât, mesâil” gibi adlarla anılmıştır. İster sadece mektûb/nâme/risâle/kitâb vs. diye, 
ister (er-Risâletü’l-)Hâdiye diye anılsın, aynı metni içeren mektubun Konevî’ye ait olduğunda sanırız 
Bayram da hemfikirdir. İşte bu mektupta Konevî muhatabına (Tûsî) “Şerhu’l-İşârât gibi bazı eserle-
rine vakıf olduğunu” söylemektedir.619 Tûsî’nin Şerhu’l-İşârât’ı vardır ve meşhurdur. Ahi Evran’ın 
el-İşârât ve’t-Tenbîhât’a şerh yazdığına dair bir bilgiye sahip değiliz. Şu halde bu mektubun muha-
tabının Ahi Evran olduğunu iddia eden Bayram’ın Ahi Evran’ın bir Şerhu’l-İşârât’ı olduğunu iddia 
etmesi, bu şerhin Ahi Evran’a ait olduğu kaydını taşıyan bir nüshasının veya bu yönde tarihi bir kay-
dın olduğunu belgelemesi gerekir. Gerçi “Bana öyle görünüyor ki, Hâce Nasîr-i Tûsî’ye ait olduğu 
kabul edilen ve literatürde öyle bilinen Ağaz u encam ve Tecrîdü’l-kelâm adlı eserler de ona ait de-
ğildir. Bu iki eser de Lâtifeler sahibi Ahî Evren Nasîrüddîn Hoca’ya aittir”620 diyebilen birisi “Öyle 
görünüyor ki, Tûsî’ye ait gösterilen edilen Şerhu’l-İşârât aslında Ahi Evren’in eseridir” diyebilir.  

Biraz önce, söz konusu mektupların bazı nüshalarının ve bunları içeren mecmuaların kendilerinin 
birer belge niteliğinde olduğunu belirtmiştik. Mesela Konevî’nin Farsça mektubu ve ekinde sorular 
içeren Arapça risâlesini, Tûsî’nin cevabi mektubunu içeren bir nüsha 786/1385 yılında ölen Haydar 
el-Âmulî tarafından Rebiulevvel 762/Ocak 1361 tarihinde Bağdat’ta istinsah edilmiştir.621 Âmulî 
kendi hattıyla istinsah ettiği diğer risâlelerle birlikte bu mektuplaşmalara da zahriye sayfasında yine 
kendi hattıyla oluşturduğu eser isim listesinde yer vermiştir. Bu tarih Yar Ali Şîrâzî’den (ö. 814/1411) 
ve Câmî’nin Nefahâtü’l-Üns’ü yazmasından (881/1476) öncedir. 

  
Tûsî, Cevâb-ı Müfâvadât, Radavî Ktp., nr. 32253, vr. 46a (Ali b. Zeyni’l-‘Âbidîn eş-Şirvânî tarafından 1292/1875 yı-

lında (muhtemelen) Âmulî’nin nüshasından istinsah ettiği mektubun sonunda Âmulî’nin istinsah tarihi kaydı: “Cevab(ın 
istinsahı) 762 senesi Rebiulevvel başında (Ocak 1361) Bağdat’ta tamamlandı.”) 

                                                 
619 el-Konevî, Sadruddîn ve et-Tûsî, Nasîruddîn, el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî, s. 142. 
620 Bayram, Mikâil, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-

gisi, S. 20, 2005, s. 16. 
621 Müderris Radavî, Muhammed Takî, Ahvâl u Âsâr-i Hâce Nasîreddîn-i Tûsî, Tahran 1354 hş./1975, s. 484. 
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Tahran Dânişgâh Ktp., nr. 1022, vr. 1a (Mecmuanın zahriye sayfasında: 

Es’iletü’ş-Şeyhi’l-Kâmil Sadriddîn el-Kûnevî ilâ Nasîruddîn et-Tûsî ma‘a Ecvibetihâ) (Sağda).  
Dâniş Pejûh, M. Takî, Fihrist-i Kitâbhâne-i İhdâî-yi Âkây Seyyid Muhammed Mişkât be-Kitâbhâne-i Dânişgâh-i 

Tahrân, İntişârât-i Dânişgâh-i Tahrân, Tahran 1332 hş./1953, c. 3, s. 187. 
 

İstinsah tarihlerinden biri 759/1358, diğeri 764/1362 olan ve çoğu İbn Sînâ ile Tûsî’ye ait 80 civa-
rında risâle içeren bir mecmuada Konevî ile Tûsî mektuplaşmalarından biri yer almaktadır. 

        
           Ragıp Paşa Ktp., nr. 1461,                                          Ragıp Paşa Ktp., nr. 1461, vr. 234a, 
                    vr. 153a, 297b.                                          Konevî’den Tûsî’ye gönderilen mektubun başı.  

  
Ragıp Paşa Ktp., nr. 1461, vr. 242a, Konevî’den Tûsî’ye mektubun sonu ve Tûsî’nin cevabi mektubunun başı; 

vr. 248b, Tûsî’nin cevabi mektubunun sonu. 

Bir diğeri Aydınoğlu İsa Bey’e (749-793/1348-1391) ait yazma mecmua nüshasıdır. Bu mecmuayı 
tanıtan Süheyl Ünver’in verdiği bilgilere göre622, 2+5.5+7 sayfa halinde ikisi Konevî’ye biri Tûsî’ye 
ait mektup metinlerinin başında şu kayıtlar bulunmaktadır: 

 
Ünver, A. Süheyl, “İlimler Tarihimizde …”, Belleten, Cilt: 14, Sayı: 95, 1960, s. 455. 

Konevî’den Tûsî’ye yazılan bir mektubun şu istinsah tarihi de Câmî’nin eserini yazdığı tarihten 
(881/1476) öncedir: 847/1443. 

                                                 
622 Ünver, A. Süheyl, “İlimler Tarihimizde Aydınoğlu İsa Beyle Şahsına Ait Mecmuanın Ehemmiyeti Hakkında”, Belle-

ten, Cilt: 14, Sayı: 95, 1960, s. 455. Bu tespit bizden önce Schubert tarafından yapılmıştır. Bkz. Schubert, Gudrun, “The 
textual history of the correspondence between Sadr ad-din-i Kunawi and Nasir ad-din-i Tusi”, MME (Manuscripts of 
The Middle East) 3 (1988), s. 76. 
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Konevî, el-Mesâil, Radavî Ktp., nr. 929, vr. 1b ve 17b. 

Abdulhay adlı birisinin 810-822/1407-1419 arasında oluşturduğu bir cönkte Konevî ve Tûsî mek-
tuplaşmalarından Farsça iki tanesine yer verilir. 

 

 
Cönk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp.,nr. 4559, vr. 261b (Konevî’den Tûsî’ye); vr. 262a (Tûsî’den Konevî’ye). 

Konevî ve Tûsî yazışmalarını içeren ve 10./16. yy. başında istinsah edilmiş yazma nüshada, Ko-
nevî’nin er-Risâletü’l-Hâdiye adıyla anılan ikinci mektubunun sonundaki temme kaydına eşlik eden 
cümlelere bakılırsa, nüsha bizzat Konevî kütüphanesindeki orijinal mektuplardan istinsah edilmiş gö-
rünmektedir. Bu kayıtta  yer alan şu ifadeler önemlidir: “Allah o ikisine (Konevî ve Tûsî’ye) uzun 
ömür vermekle (bi-tûli bakâihimâ) herkesi faydalandırsın…Melik ve Hallâk (olan Allah’ın) yardı-
mıyla evrak(ın yazımı) tamamlandı/sona erdi.” 

                
               Konevî, er-Risâletü’l-Hâdiye, Zâhiriyye Ktp.,         Konevî, er-Risâletü’l-Hâdiye, Ankara Millî Ktp., 
                                      nr. 132 T 7, vr. 36b.                                         nr. 06 Mil Yz A. 6342, vr. 69b. 

 Ayrıca burada cevaplanması gereken bir soru ortaya çıkmaktadır: Sözkonusu mektuplaşmaların 
en eski nüshası Câmî zamanından önce “ilk olarak Yar Ali Şirazi (814/1411) tarafından Sadru’d-din-
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i Konevi’nin Konya’da yaptırdığı kütüphanede çalıştığı sırada Konevi’nin özel defterlerinden derle-
yip yayınladığı ve İranlı feylesof Hace Nasîrü’d-din’e nisbet ettiği tespit olunmakta”623 ve “Yar Ali 
Şirazî’den sonra başkaları… bu mektupları genel olarak Yar Ali’nin nüshasından kopya ederek ya-
yınlamışlar”624 ise -Konevî’nin en-Nefahâtü’l-İlâhiyye nüshaları sonunda yer alanlar da dahil- bu 
mektupları içeren müstakil nüshalarda veya peşpeşe yahut serpiştirilmiş halde bu mektuplara yer ve-
ren mecmua nüshalarında mektup sayıları ve sıraları neden bu kadar farklıdır? 

Bundan daha önemlisi Bayram’ın iddia ettiği gibi çeşitli nedenlerle Nasîruddîn et-Tûsî’ye ait gös-
terilen mektuplar aslında Ahi Evran’a ait ise, diğer bir ifadeyle nerede Nasîruddîn et-Tûsî’ye ait bir 
mektup varsa aslında o mektup Nasîruddîn Ahi Evran’ındır denilebilecek ise Konevî’nin dışındaki-
lere yazılmış olan Ahi Evran (Tûsî) mektupları nasıl izah edilecektir? Örneğin gerçekte Ahi Evran’a 
ait olan bir mektup Necmüddîn el-Kâtibî el-Kazvînî’ye, Şerefüddîn Muhammed er-Râzî’ye, İbn 
Kemmûne’ye, Kadı Fahruddîn el-Biyârî’ye, Şemsüddîn el-Hüsrevşâhî’ye, Esîruddîn el-Ebherî’ye vs. 
hitaben yazılmış ise bunlar da mı Ahi Evran’a ait gösterilecektir? Konevî dışında diğer şahıslardan 
Nasîruddîn et-Tûsî’ye yazılan ve övgü ifadeleri eşliğinde açık ve uzun adıyla, lakaplarıyla Tûsî’nin 
anıldığı mektuplar da Ahi Evran’a yazılmış mektuplar olarak mı kabul edilecektir? Bayramın iddia 
ettiği gibi Ahi Evran tarafından Konevî’ye yazılmış olan mektubu/mektupları içeren bir yazma nüs-
hada, Konevî dışındakilere hitaben yazılmış diğer bir mektup veya mektuplar varsa Bayram nasıl 
karar verecek, ne yapacaktır? Ne yapacağını, dahası ne yaptığını aşağıdaki örnekten öğreniyoruz: 

Onun iddiasına göre Ahi Evran’ın, Konevî’ye yazdığı bir mektupta “Bir münasebetle “676 
(1278) yılında hizmetinde bulunduğum ve kendisinden istifade ettiğim sıralarda efendimiz, kadılar 
kadısı, bilgin ve araştırıcılar sultanı, Herat kadısı Fahru’l-Mille ve’d-Din bana sordu…” (Ayasofya 
(Süleymaniye) Ktp. nr. 2412, yp. 54) cümlesi geçmektedir. Burada verilen tarihin müstensihler tarafından 
tahrif edildiği açıktır. Çünkü Herat kadısı dediği Fahruddin Razi 606 (1209) yılında öldüğü ve bu 
tarihte ne Ahi Evran ve ne de Hâce Nasîr-i Tusî hayatta değillerdir. Tusî’nin 597 (1200)’de doğduğu 
göz önünde bulundurulursa Fahruddin Razi’ye talebelik edemeyeceği, Razi’nin süaline de muhatap 
olamayacağı gayet açıktır. Oysa Ahi Evran Şeyh Nasîruddin 570 (1175) yıllarında doğmuş, bir süre 
Fahruddin Razi’ye talebelik ettiği gerek Fahruddin Razi’den yaptığı tercümelerden ve gerek Fahrud-
din Razi’nin onun düşünce yapısı üzerindeki tesirden anlaşılmaktadır.”625 

Mektupların içinden belirlediği diğer yer, şahıs ve tarihlerden hareketle tezini destekleme gayre-
tinde olan Bayram, farkında olmadan başka mektupları da Konevî ve Ahi Evran mektuplaşmaları 
arasında göstermiş olmaktadır. Yukarıda belirttiği mektupta adı geçen Herat Kadısı, Fahruddîn Ab-
dullah b. Muhammed el-Biyârî’dir (ö. 699/1300) ve “Herat Kadısı” diye meşhurdur. Fahruddîn Mu-
hammed b. Ömer er-Râzî’nin ikamet yeri 596/119 tarihinden itibaren Herat olsa da hiçbir zaman 
“Herat Kadısı” diye anılmamış; resmi olarak kadılık yapmamıştır. Fahruddîn el-Biyârî ise resmen 
kadılık yapmış ve özellikle “Kâdı’l-Herat” diye tanınmıştır. Kadılığına ilaveten 671/1272’de Herat’ta 
sahib-i divan nâibliğine getirilmiş626,  675/1276 yılı olaylarında önemli bir rol üstlenmiştir.627  

 

                                                 
623 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 15-16; Ahi Ev-

ren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 47 (Dipnot). 
624 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 16-17. 
625 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 24. 
626 el-Herevî, Seyf b. Muhammed, Târîh-nâme-i Herât, İntişârât-ı Esâtîr, Tahran 1383 hş./2004, s. 359. 
627 Herevî, Târîh-nâme-i Herât, s. 367, 372. 

440 
 

el-Herevî, Seyf, Târîh-nâme-i Herât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp.,nr. 9651, vr. 135a. 

 
Herevî, Târîh-nâme-i Herât, vr. 135b. 

 
Herevî, Târîh-nâme-i Herât, vr. 137a. 

 
Herevî, Târîh-nâme-i Herât, vr. 138a. 

 
Herevî, Târîh-nâme-i Herât, vr. 140b. 

İbnü’l-Fuvatî (ö. 723/1323) onunla 677/1278 yılında görüştüğünü belirtir, ayrıca Biyârî’yi Fah-
ruddîn Râzî’nin diriltilmiş bir benzeri diye niteleyen bir şiir nakleder.628 Biyârî’yi öldüren kişiden 
bahsederken de onu “Herat kadısı diye tanınan kâdı’l-kudât Fahruddîn Fahruddîn Abdullah b. Şem-
süddîn” diye zikreder.629 

   
İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 3, s. 42. 

   
İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 3, s. 42, c. 5, s. 268. 

Nâsıruddîn Kirmânî (720/1320’de sağ), Fahruddîn el-Biyârî’yi “Herat Kadısı” diye tanıtır, sonra 
Horasan “Kadı’l-Kudât”ı oluşundan, üstün niteliklerinden, Kirman’daki karışıklıklar sonunda 
(699/1300) şehit edilişinden bahseder.630 

                                                 
628 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 3, s. 42, 430. 
629 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 5, s. 268. 
630 Kirmânî, Nâsıruddîn Münşî, Simtu’l‘Ulâ li’l-Hadrati’l-‘Ulyâ, tashih: Abbas İkbal, Mecelle-i Yâdigâr Yay., Tahran 

1328 hş./1949, s. 81-85. 



440 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

440 
 

el-Herevî, Seyf, Târîh-nâme-i Herât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp.,nr. 9651, vr. 135a. 
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Herevî, Târîh-nâme-i Herât, vr. 138a. 

 
Herevî, Târîh-nâme-i Herât, vr. 140b. 
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İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 3, s. 42. 

   
İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 3, s. 42, c. 5, s. 268. 

Nâsıruddîn Kirmânî (720/1320’de sağ), Fahruddîn el-Biyârî’yi “Herat Kadısı” diye tanıtır, sonra 
Horasan “Kadı’l-Kudât”ı oluşundan, üstün niteliklerinden, Kirman’daki karışıklıklar sonunda 
(699/1300) şehit edilişinden bahseder.630 

                                                 
628 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 3, s. 42, 430. 
629 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 5, s. 268. 
630 Kirmânî, Nâsıruddîn Münşî, Simtu’l‘Ulâ li’l-Hadrati’l-‘Ulyâ, tashih: Abbas İkbal, Mecelle-i Yâdigâr Yay., Tahran 

1328 hş./1949, s. 81-85. 
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bahsederken de onu “Herat kadısı diye tanınan kâdı’l-kudât Fahruddîn Fahruddîn Abdullah b. Şem-
süddîn” diye zikreder.629 

   
İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 3, s. 42. 

   
İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 3, s. 42, c. 5, s. 268. 

Nâsıruddîn Kirmânî (720/1320’de sağ), Fahruddîn el-Biyârî’yi “Herat Kadısı” diye tanıtır, sonra 
Horasan “Kadı’l-Kudât”ı oluşundan, üstün niteliklerinden, Kirman’daki karışıklıklar sonunda 
(699/1300) şehit edilişinden bahseder.630 

                                                 
628 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 3, s. 42, 430. 
629 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 5, s. 268. 
630 Kirmânî, Nâsıruddîn Münşî, Simtu’l‘Ulâ li’l-Hadrati’l-‘Ulyâ, tashih: Abbas İkbal, Mecelle-i Yâdigâr Yay., Tahran 

1328 hş./1949, s. 81-85. 
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Kirmânî, Nâsıruddîn , Simtu’l‘Ulâ li’l-Hadrati’l-‘Ulyâ, Tahran 1328 hş./1949, s. 81. 

 

 
Kirmânî, Simtu’l‘Ulâ li’l-Hadrati’l-‘Ulyâ, s. 84. 

 
Kirmânî, Simtu’l‘Ulâ li’l-Hadrati’l-‘Ulyâ, s. 85. 

Cemâlüddîn Ebu’l-Kasım Abdullah b. Ali el-Kâş(ân)î (ö. 738/1337) Zübdetü’t-Tevârîh’inde Herat 
Kadısı Fahruddîn hakkında detaylı bilgi verir.631 

Tarih, tıp gibi birçok ilimde yetkin ve meşhur bir vezir olan Reşîdüddîn Fadlullah el-Hemedânî (ö. 
718/1318) ünlü eseri Câmi‘u’t-Tevârîh’in Gazan Han için tahsis edilen bölümünde (Târîh-i Mübârek-
i Ğâzânî) Herat Kadısı Fahruddîn’i üç yerde zikretmektedir632: 

 
Reşîdüddîn Fadlullah, Câmi‘u’t-Tevârîh, Britanya Müzesi Ktp., nr. Add. 16688, vr. 190a. 

 
Reşîdüddîn Fadlullah, Câmi‘u’t-Tevârîh, vr. 228a. 

                                                 
631 Kirmânî, Simtu’l‘Ulâ li’l-Hadrati’l-‘Ulyâ, s. 130-133 (Musahhihin notunda yer alan nakil). 
632 Reşîdüddîn Fadlullah, Târîh-i Mübârek-i Ğâzânî: Dâstân-i Ğâzân Hân, Londra 1940, s. 130, 222, 242. 
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Reşîdüddîn Fadlullah, Câmi‘u’t-Tevârîh, vr. 236b. 

Şebâkâreî (ö.  759/1358) 743/1342 yılında tekrar yazdığı Mecma‘u’l-Ensâb adlı eserinde onu 
“Fahruddîn-i Herât” diye anar.633 

 
Şebâkâreî, Muhammed b. Ali, Mecma‘u’l-Ensâb, Tahran 1363 hş./1984, s. 203. 

Tarihçi Hâfız-ı Ebrû (833/1430) “Herat Kadısı” nitelemesiyle Fahruddîn’den bahseder.634  

 
Hâfız-ı Ebrû, Şihâbüddîn Abdullah, Cuğrâfyâ-yi Hâfız Ebrû, Tahran 1375 hş./1999, c. 3, s. 87. 

 
Hâfız-ı Ebrû, Şihâbüddîn Abdullah, Cuğrâfyâ-yi Hâfız Ebrû, c. 3, s. 89. 

 
Hâfız-ı Ebrû, Şihâbüddîn Abdullah, Cuğrâfyâ-yi Hâfız Ebrû, c. 3, s. 91. 

Fasîhî (ö. 845/1442’de sağ) de aynı şekilde ondan söz eder.635 

 
Fasîhî, Ahmed b. Muhammed Hâfî, Mücmel-i Fasîhî, Meşhed 1339 hş./2009, c. 2, s. 377. 

 
Fasîhî, Ahmed b. Muhammed Hâfî, Mücmel-i Fasîhî, c. 2, s. 379. 

 
Fasîhî, Ahmed b. Muhammed Hâfî, Mücmel-i Fasîhî, c. 2, s. 380. 

 
Fasîhî, Ahmed b. Muhammed Hâfî, Mücmel-i Fasîhî, c. 3, s. 42. 

İbnü’l-Fuvatî’nin “faziletli âlimlerden, zeki ediplerden, naklî ve şer‘î, usûl ve furû‘ ilimleri bilen” 
ve “Fahruddîn er-Râzî’nin diriltilmiş bir benzeri” diye nitelediği Kadı Fahruddîn’in Tûsî’ye sorduğu 
iki önemli soruya ve verilen cevaba bakılırsa felsefe ve kelâm alanında da yetkin olduğunu söyleye-
biliriz. Nitekim Reşîdüddîn onu “zamanın büyük âlimlerinden, meşhur fazıllarından, türlü türlü 
ilimde, fende yetkin ve parmakla gösterilen” diye nitelemektedir. Vassâf diye meşhur olan Şerefüddîn 
Abdullah b. Fadlullah eş-Şîrâzî (ö. 735/1334) sonradan Târîh-i Vassâf diye tanınan Tecziyetü’l-Emsâr 
ve Tezciyetü’l-A‘sâr eserinde Fahruddîn el-Biyârî’yi “Günümüz âlimlerinin allâmesi, önde gelen 
imamların önderi, muhakkikler üstadı, yakîn menbaı” diye nitelemektedir.636 Vassâf’ın eserini tekrar 
düzenleyen Âyetî’nin ifadesiyle “Fahruddîn âlim kişiydi, hikmet (felsefe, kelâm, mantık vb.), tefsir, 
hadis ve edebiyat alanında eşsiz bir üstad idi.”637 Aynı şahsı Kadı Fahruddîn-i Herevî adıyla anan 

                                                 
633 Şebâkâreî, Muhammed b. Ali, Mecma‘u’l-Ensâb, İntişârât-i Emîr-i Kebîr, Tahran 1363 hş./1984, s. 203. 
634 Hâfız-ı Ebrû, Şihâbüddîn Abdullah, Cuğrâfyâ-yi Hâfız-i Ebrû, Mîrâs Mektûb, Tahran 1375 hş./1999, c. 3, s. 87, 89, 

91. 
635 Fasîhî, Ahmed b. Muhammed Hâfî, Mücmel-i Fasîhî, Kitâb-furûşî-i Bâstân, Meşhed 1339 hş./2009, c. 2, s. 377, 379, 

380, c. 3, s. 42.  
636 Vassâf, Abdullah, Târîh-i Vassâf, İntişârât-i Dânişgâh-i Tahrân, Tahran 1388 hş./2009, c. 4, s. 73. 
637 Âyetî, Abdulmuhammed, Tahrîr-i Târîh-i Vassâf, Tahran 1383 hş./2004, s. 236. 
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Hândmîr (ö. 942/1535) onu “ilim kolyeleri dizen, maddi ve manevi fenleri içeren, ahlâki erdemleri 
kendinde bir araya getiren, insani yetkinlikleri edinen, çağdaşı diğer fazıl kişiler arasında bu husus-
larda mümtaz ve müstesna olan” birisi olarak vasfeder.638 

Daha fazlasıyla detaylandırılabilecek bu bilgiler doğrultusunda Bayram’ın iddiası boşa çıkmakta-
dır; üzerinde durduğumuz mektupta Herat Kadısı diye anılan kişi Fahruddîn er-Râzî değil, Fahruddîn 
el-Biyârî’dir, Tûsî’nin bu zatla görüşmesi ve ondan ilim alması tarihen mümkündür. Böylece, Bay-
ram’ın “676” tarihiyle ilgili olarak “Burada verilen tarihin müstensihler tarafından tahrif edildiği 
açıktır” hükmünün hiçbir dayanağı kalmamış olmakla beraber bu konuda onun bir ihmaline şahit 
oluyoruz. Böyle önemli bir tespitte bulunurken; söz konusu tarihin müstensihler tarafından tahrif edil-
diğini iddia ederken mektubun/risâlenin sadece tek nüshasına dayanması bilimsel bir tutum değildir. 
Üstelik kendisi, bu mektuplaşmaların sadece Türkiye kütüphanelerinde “26 nüshasında birbirinden 
farklı 30 kadar mektup ortaya çıkmaktadır” diye ifade etmektedir.639 O halde hiç olmazsa bu mektu-

bun birkaç nüshasını, mümkün ise hepsini kontrol etmesi gerekirdi. 
Çünkü onun da çok iyi bileceği üzere, gerek nakilde bulunduğu nüs-
hada olsun, gerek o dönemlerdeki yazışmalarda olsun tarihlerin sadece 
rakamla yazılmasından ziyade yazıyla yazılması bir gelenektir. Dola-
yısıyla 676 ile mesela 666 tarihlerinin rakamla değil yazı ile (kelime 
kelime) belirtildiğinde yazılışları birbirlerine yakınlık arz eder ve Bay-
ram’ın asıl aldığı yazma nüshada belki de (سنة ست وسبعين وستمائة) şek-
linde hatalı bir istinsah söz konusu olabilir, nitekim öyledir. Yazılışı 
itibariyle 676 tarihine yakın olan 666 (سنة ست وستين وستمائة) tarihi, sa-
hih olan tarihtir. Bayram mektupta rakamla değil yazı ile kaydedilen 
tarihi, kendince tashih ederek gerçekte ise zaten yanlış yazılmış tarihi 
tahrif ederek 596 olarak belirlemekte ve “Konevi’ye yazdığı mektup-
lardan birinde 596 (1199) yılında Herat’da Fahru’d-Din Râzî’nin 
hizmetinde olduğunu belirtmiştir (Mükâtebât, Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. 
nr. 2412, yp. 95b).” demektedir. 

Bayram, söz konusu tarih kaydını  tek nüshadan sunarken şu dipnotu640 düşmeyi ihmal etmez: 

 
Hâlbuki sadece İstanbul’daki yazma eser kütüphanelerinde aynı mektubun -biri giriş cümlelerini 

içermiyor (Süleymaniye/Fatih Ktp., nr. 3191, vr. 68b-69a, 278a) olsa da- (aşağıda bazılarının görsel-
leri sunulan) en az on nüshası tam metin halinde mevcuttur. Hem “676” tarihiyle ilgili olarak “Burada 
verilen tarihin müstensihler tarafından tahrif edildiği açıktır” diyen Bayram, “Bu mektubun başka 
nüshasını bulamadığımız için buradaki metni düzeltemedik” demesine rağmen “596” olarak düzelte-
rek “Konevi’ye yazdığı mektuplardan birinde 596 (1199) yılında Herat’da Fahru’d-Din Râzî’nin 
hizmetinde olduğunu belirtmiştir.” diyebilmektedir.  

Burada, mektubun diğer nüshalarından görseller sunarak rakamla değil yazıyla kaydedilen tarihin 
676 değil 666 olduğunu, Bayram’ın asıl aldığı nüshada yer alan (سنة ست وسبعين وستمائة ) yazısının 
müstensih tahrifi değil, olsa olsa hatasından kaynaklandığını belgelemiş olacağız. Önce Bayram’ın 
asıl aldığı nüshadan ve yine müstensih hatası içeren birkaç nüshadan örnekler sunalım. 

                                                 
638 Hândmîr, Gıyâsüddîn, Habîbü’s-Siyer, c. 3/2, s. 12. 
639 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 18. 
640 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 24. 
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Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2412, vr. 95b (Tarih: 676) 

Risâle fî Keyfiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât ‘an Mebdeihâ, 
Princeton Üniversitesi Ktp., nr. Yeni Seri 1028/24, vr. 117b (Tarih: 606 h.). 

  
Risâle fî Keyfiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 15536/5, vr. 24b (Tarih: 606 h.). 
Risâle fî Keyfiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 5283/55, vr. 143a (Tarih: 606 h.). 

Şimdi söz konusu tarihin doğru kaydedildiği nüshalardan örnekler verelim. 

 
Risâle fî Cevâbi Süâli Kâdı’l-Kudât bi-Herât, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1461/2, vr. 56b. 

Risâletü Nasîriddîn et-Tûsî, Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 1058, vr. 25b (Sol altta). 

  
Risâle fi Keyfiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât ‘an Mebdeihe’l-Evvel, Ayasofya Ktp., nr. 4855, vr. 207a. 

  
Risâle li-Hâce Nasîriddîn et-Tûsî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3427/10, vr. 177a (Sağda). 

Risâle fî Keyfiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 5690, vr. 70b. 

 
Risâle fi Tahkîkı Sudûri’l-Mevcûdât ‘ani’l-Mebdei’l-Evvel, Topkapı/Emanet H., nr. 1730 (Sezgin’e göredir; Karatay’a 
göre nr. 1729), vr. 212b, Fuat Sezgin, “Üç mecmû‘ât ar-rasâ’il”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, c. 2, cüz 2-4, 1958, 
s. 236; F. Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu, İstanbul 1969, c. 4, s. 434). 

  
Risâle-i Hâce der Cüz’iyyât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1717/6, vr. 225b (Solda). 
Risâle fî Keyfiyyeti’l-‘İlmi bi’l-Cüz’iyyât, Meclis-i Millî Ktp., nr. 33424/36, vr. 229b. 
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Keyfiyyetü Sudûri’l-Mevcûdât,  Meclis-i Millî, nr. 2697/8, vr. 149a (Sağda). 

Risâle der Keyfiyyet-i Sudûr-i Mevcûdât ez Mebde’, Radavi Ktp., nr. 608, vr. 1b. 

  
Risâle fî Keyfiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 8780/2, vr. 58b (Sağda). 

Risâle-i Nasîreddîn der Mebde-i Mevcûdât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp.,nr. 4802/3, vr. 54b. 

  
Risâle fî Keyfiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât, Millî Melik Ktp., nr. 4693/14, vr. 28b (Sağda). 

Risâle fî Sudûri’l-Eşyâ’ ‘ani’l-Mebde ve’l-‘İlmi bi’l-Cüz’iyyât, Melik Abdülaziz Ktp., nr. 3921/14, vr. 166a. 

  
Risâle fî Keyfiyyeti Sudûri’l-Eşyâ’ ‘an Vacibi’l-Vücûd, Radavî Ktp., nr. 37736/5, vr. 12b (Sağda). 
Risâle-i Tûsî der Keyfiyyet-i Sudûri’l-Mevcûdât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1373/11, vr. 41a. 

 

   
Risâle li’l-Muhakkik et-Tûsî, İmam Muhammed b. Suud Üniversitesi Ktp., nr. 5586/1, vr. 1b (Sağda). 

Risâle fî Keyfiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât’ ‘an Mebdeiha, Merkez-i Dâiretü’l-Me‘ârif-i 
Buzurg-i İslâmî Ktp., nr. 1792/17, s. 428. 

 
Risâle fî Keyfiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât’ ‘an Mebdeihe’l-Evvel, Sül./Hamidiye Ktp., nr. 1447, vr. 319b. 

Bu arada, Tûsî’nin Arapça 20 adet mektubunun bir araya getirilerek Abdullah Nûrânî tarafından 
yayınlandığını (Ecvibetü’l-Mesâili’n-Nasîriyye, Ma‘hedü’l-‘Ulûmi’l-İnsâniyye, Tahran 1425/2004), 
üzerinde durduğumuz mektubun da bu yayında yer aldığını,  yayına asıl alınan yazma nüshada, Herat 
Kadısı Fahruddîn’e yazılan bu mektubun sonunda yazılış tarihinin ay ve yıl olarak (Zülkade 
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666/Temmuz-Ağustos 1268)  belirtildiğini641 hatırlatalım. Abdullah Nûrânî’den 48 yıl önce M. Takî 
Dâniş Pejûh, aynı mektubu iki yazma nüshayı (Dânişgâh Ktp., nr. 1079/4 (s. 8-13) ve Millî Melik 
Ktp., nr. 4681(/25), vr. 53a-54a, Tûsî’nin hattından iki vasıta ile naklen) asıl alarak yayınlamıştır (Se 
Goftâr-ı Hâce-i Tûsî, İntişârât-ı Dânişgâh-ı Tahrân, Tahran 1335 hş./1956, s. 6-13).  

Tûsî’nin Herat Kadısı Fahruddîn ile görüşmesinin, onun sorusuna muhatap olması ve soruya cevap 
yazmasının aynı yıl (h. 666) içerisinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Böylece asıl aldığı yazma nüs-
hadaki “676” tarihine ilişkin “Burada verilen tarihin müstensihler tarafından tahrif edildiği açıktır” 
diyen, “Bu mektubun başka nüshasını bulamadığımız için buradaki metni düzeltemedik” demesine 
rağmen tarihi “h. 596” olarak düzelten Bayram’a aynı mektubun onlarca nüshasını haber veriyoruz. 
Belki birkaç tashihte bulunur; 659/1261 tarihinde öldürüldüğünü iddia ettiği Ahi Evran tarafın-
dan bu mektubun yazılmış olamayacağını, onun 596/1199 yılında Herat’da Fahruddîn er-Râzî’nin 
hizmetinde (ki burada “hizmet” kelimesiyle öğrencilik yapmak değil, ziyaret etmek, huzurunda ol-
mak kastedilmektedir) olduğunun vs. bu mektuptan istihraç edilemeyeceğini kabul eder. 

  
Dâniş Pejûh, Se Goftâr-ı Hâce-i Tûsî, İntişârât-ı Dânişgâh-ı Tahrân, Tahran 1335 hş./1956, s. 6 ve 13. 

 
Risâle fî Tahkîki Sudûri’l-Kesreti ‘ani’l-Vâhid, Millî Melik Ktp., nr. 4681/25, vr. 53a. 

 
Risâle fî Tahkîki Sudûri’l-Kesreti ‘ani’l-Vâhid, Millî Melik Ktp., nr. 4681/25, vr. 54a. 

Tûsî’nin bu risâlesi, bu mektubu onun hattıyla yazılmış olan nüshadan yine ona ve Konevî’ye 
öğrencilik yapmış olan Kutbüddîn Mahmûd b. Mes‘ûd eş-Şîrâzî (ö. 710/1311) tarafından kopyalan-
mıştır (Millî Melik Ktp., nr. 6192/9, s. 74-79, Sudûru’l-Kesreti ‘ani’l-Mebdei’l-Vâhidi’l-Evvel adıyla; 
Dânişgâh Ktp., nr. 1079/4, s. 8-13 ve Topkapı/Ahmed III Ktp., nr. 3455, vr. 72b-74a, Risâle fî Key-
fiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât adıyla642). Şîrâzî’nin  nüshası ile onun nüshasından istinsah edilmiş olan 
iki nüsha, sanırız bu risâlenin günümüze ulaşan en sağlam nüshalarındandır.   

                                                 
641 et-Tûsî, Nasîruddîn, Ecvibetü’l-Mesâili’n-Nasîriyye, takdim ve tahkik: Abdullah Nûrânî, Ma‘hedü’l-‘Ulûmi’l-

İnsâniyye, Tahran 1425/2004, s. 41, 46. 
642 Karatay, Fehmi Edhem, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu, İstanbul 1969, c. 4, s. 409. 
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Risâle fî Keyfiyyeti Sudûri’l-Mevcûdât’ ‘an Mebdeiha’l-Evvel, Tahran Dânişgâh Ktp., nr. 1079/4, s. 8 ve 13. 

  
Tûsî, Sudûru’l-Kesreti ‘ani’l-Mebdei’l-Vâhidi’l-Evvel, Millî Melik Ktp., nr. 6192/9, s. 74 ve 79. 
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Sonuçta kesin olarak ifade edebiliriz ki, doğru olan bu ikinci tarihtir (666 h.) ve Tûsî (ö. 672/1273) 
o tarihte hayattadır. Üstelik belli tarihler arasında sürekli Merâğa’da ikamet edip diğer bölgelerle 
yazışmalar yapmakla yetinen birisi de değildir. İbnü’l-Fuvatî’nin verdiği bilgilere göre hicrî 662, 663, 
664, 665’te Merâğa’da643, 665’te Kuhistân’a gitmiş 667’de (Merağa’ya) geri dönmüş644, 666’da Ho-
rasan’da645, 667, 668, 669, 670’te yine Merâğa’da646, 672 Rebiulevvel’de Bağdat’ta647 bulunmuştur. 
Bu bilgiler ışığında 665’te Kuhistân’a gidip oradan 666 yılında Horasan’a uğrayarak 667’de geri 
döndüğünü tahmin edebiliriz. Horasan’da bulunan büyük şehirlerden biri de Herat’tır. Şu halde 
Tûsî’nin hicrî 666 tarihinde Herat’ta Herat Kadısı Fahruddîn (el-Biyârî) ile görüşmüş olması, bu tarihi 
bilgilerle örtüşmektedir. 

Ayrıca, bu mektubu yazan kişi (Nasîruddîn et-Tûsî, Bayram’a göre Ahi Evran) “Allah’ın 
cüz’iyyâtı bilme” konusu hakkında kendisinin bilgi sunduğu bir eserine,  Şerhu’l-İşârât’a atıfta bu-
lunmaktadır. Eğer Bayram tarafından Tûsî’nin Hallü Müşkilâti’l-İşârât diye de adlandırılan bu eseri 
Ahi Evran’a ait gösterilmeye kalkışılmaz ise, bildiğimiz ve kaynakların, yazma nüshaların bildirdiği 
kadarıyla Tûsî’nin böyle bir eseri vardır, üstelik çok meşhur olup üzerinde geleneksel birçok çalışma 
yapılmıştır. Râzî’nin İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-Tenbîhât eserine yazdığı şerhteki eleştirilerine karşı 
İbn Sînâ’yı savunduğu bu şerhi Tûsî’nin yirmi senede yazdığı ve 644 yılı Safer ayı ortalarında ta-
mamladığı belirtilir.648    

  
Risâle-i Nasîreddîn der Mebde-i Mevcûdât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp.,nr. 4802/3, vr. 56a. 

Esasen Tûsî’nin bahsi geçen mektubu Bayram’ın iddia ettiği gibi Konevî’ye yazmış olmadığı, soru 
soran Fahruddîn el-Biyârî’ye cevaben yazdığı, mektubun hem geri kalanı dikkatle okunduğunda hem 
de mektubun girişindeki ifadeler incelendiğinde görülmektedir. Ne var ki, sadece Nasîruddîn lakaplı 
birinin yazdığı her mektubun Konevî’ye yazılmış olduğu zannına kapıldığı anlaşılan Bayram’ın 
Tûsî’nin onlarca kişiye mektup yazdığını fark etmediği veya görmezden geldiği anlaşılmaktadır. 

İlginç olan şudur ki, Bayram, Ahi Evran’ın Fahruddîn er-Râzî’nin öğrencisi olduğunu, ondan ilim 
tahsil ettiğini ispat etmek için yine aynı mektuba dayanarak şöyle diyor: “Bir münasebetle “676 
(1278) yılında hizmetinde bulunduğum ve kendisinden istifade ettiğim sıralarda efendimiz, kadılar 
kadısı, bilgin ve araştırıcılar sultanı, Herat kadısı Fahru’l-Mille ve’d-Din bana sordu…” (Ayasofya 
(Süleymaniye) Ktp. nr. 2412, yp. 54) cümlesi geçmektedir. Burada verilen tarihin müstensihler tarafından 
tahrif edildiği açıktır. Çünkü Herat kadısı dediği Fahruddin Razi 606 (1209) yılında öldüğü ve bu 
tarihte ne Ahi Evran ve ne de Hâce Nasîr-i Tusî hayatta değillerdir…” “Konevi’ye yazdığı mektup-
lardan birinde 596 (1199) yılında Herat’da Fahru’d-Din Râzî’nin hizmetinde olduğunu belirtmiştir 
(Mükâtebât, Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. nr. 2412, yp. 95b).”649 “En çok da Herat Kadısı Fahru’d-din-i 
Râzî’den (606/1209) yararlanmıştır. 20-30 yaşları arasında Herat’da Fahru’d-din-i Razî’nin hiz-
metinde bulunduğu anlaşılmaktadır.”650 

Bayram’ın iddiasına göre “müstensihlerin tahrifi” olarak h. 676 diye yazılan tarihin doğrusu h. 596 
ise bu durumda Ahi Evran’la ilgili olarak şunları söylememiz gerekir: 20-30 yaşları arasında Râzî’ye 
öğrencidir. Mektupta belirtildiğine göre Şerhu’l-İşârât’ı telif etmiştir. Kelâmî ve felsefî konulara ve 
özellikle sudûr nazariyesine vukuf ve eleştirileriyle tanınan Râzî 20-30 yaşları arasındaki öğrencisi 

                                                 
643 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 2, s. 25, c. 3, s. 172,  212, c. 4, s. 22, 65, 118, 121, c. 5, s. 367, 489, 563. 
644 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 1, s. 412. 
645 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 4, s. 97. 
646 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 1, s. 281, c. 2, s. 157, 317, c. 3, s. 140, c. 4, s. 233, 259, 492, c. 5, s. 78, 108, 248. 
647 İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 5, s. 86. 
648 Müderris Radavî, Ahvâl u Âsâr-i Hâce Nasîreddîn-i Tûsî, s. 434. 
649 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 16;  Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 51. 
650 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 51. 



449Hayri KAPLAN

449 
 

Ahi Evran’a soru sormaktadır. Hâlbuki Tûsî’den yaşça küçük ve Tûsî’den 27 yıl sonra ölen 
Biyârî’nin, felsefe ve hikmet ilimlerinde sultanü’l-hükemâ, üstâdü’l-beşer vs. diye nitelenen Tûsî’den 
bu konuda bilgi almak istemesi çok daha makuldür. 

Yukarıda Bayram’dan naklen sunulan ilk pa-
ragrafta atıf yapılan kaynağı (Ayasofya (Süleyma-
niye) Ktp. nr. 2412, yp. 54) ve ikinci paragrafta atıf 
yapılan kaynağı (Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. nr. 
2412, yp. 95b) kontrol ettiğimizde görüyoruz ki, 
Ayasofya Kütüphanesi 2412 nolu nüshanın 54. 
varağında (ne a ne de b yüzünde) Bayram’ın be-
littikleri yoktur (Konevî’den Tûsî’ye Farsça bir 
mektup vardır).   

Bayram’ın verdiği bilgiler vr. 95b’dedir 
(daha önce sunuldu). Belki bir baskı hatası so-
nucunda vr. 95 yerine vr. 54 yazılmıştır fakat 
ikinci paragrafın atfı da vr. 95b’yedir ve burada 
da Bayram’ın ikinci paragrafta bahsettiği değil, 
birinci paragrafta bahsettiği bilgiler vardır.  

Ayasofya Ktp., nr. 2412’deki mecmuada yer 
alan mektuplar arasında gerek Biyârî’ye yazılan 
mektubun gerek Konevî’ye yazılan bir diğer 
mektubun yazarının Nasîruddîn et-Tûsi oldu-
ğuna işaret eden bir diğer husus, Mebde-i Ev-
vel’den kesretin/çokluğun sudûrunu mertebe-

lere ayırarak harflerle, rakamlarla açıklayan metnin her iki mektupta ve Tûsî’nin Şerhu’l-İşârât’ı ile 
bazı risâlelerinde benzer ifadelerle yer almasıdır.  

   
Ecvibetü’t-Tûsî (‘an Es’ileti’l-Kûnevî), Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2412, vr. 25b-26b. 
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el-Ecvibe ‘an Es’ileti Fahriddîn Kâdî Herât, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2412, vr. 98a-99b. 

 
Tûsî, Hallü Müşkilâti’l-İşârât, Sül./Laleli Ktp., nr. 2517, vr. 216b-217a. 
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Tûsî, Risâle fi Beyâni Keyfiyyeti Sudûri'l-Eşyâ’, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4855, vr. 203b-205a. 

 
Tûsî, Keyfiyyeti Sudûri'l-Kesre ‘ani’l-Mebdei’l-Evvel, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1461, vr. 227a. 
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Tûsî, Keyfiyyeti Sudûri'l-Kesre ‘ani’l-Mebdei’l-Vâhid, Sül./Fatih Ktp., nr. 3191, vr. 261b (Sağda). 
Tûsî, Risâletü’t-Tûsî Cevâben ‘an Risâleti Sadriddîn, Sül./H. Hüsnü Paşa Ktp., nr. 1160, vr. 179b. 

Mektupların yazarlarını ve kime yazıldıklarını, mektup yazanın ve kendisine mektup gönderilen-
lerin -diğer tarihi kaynaklardaki bilgilerden istifadeyle- hangi şehirde olduklarını tespit ve ayırt etme-
den hepsini Ahi Evran ve Konevî diyaloğu çerçevesinde kullanmaya yöneldiğinden, mektuplaşmala-
rın Ahi Evran ile Konevî arasında gerçekleştiğinin delilleri olarak aşağıdaki ifadeleri sunmakta ve 
mektupları karıştırmaktadır: “Konevî ile… Tûsî arasında teati edildiği sanılan mektupların (20 kadar 
mektup), Konevî ile Tûsî arasında değil Konevî ile Ahi Evren… arasında teati edilmiş olduğunu de-
liller ve velgeler göstererek ortaya koydum.”651 “Mektupların Türkiye kütüphanelerinde bulunan 26 
nüshasında birbirinden farklı 30 kadar mektup ortaya çıkmaktadır. Biri Konya’da, diğeri İran’da 
(Merağa) bulunan iki bilginin o günün şartlarında bu kadar çok mektuplaşamıyacakları gayet açıktır. 
Bu mektuplar arasında çok kısa (bir sahife, hatta yedi satır) olan mektuplar vardır (Konya Mevlana 
Müzesi Ktp. nr. 1633; yp. 111b-114a). Sadr ud-Din Konevî gibi bir bilginin Merağa’ya veya İran’ın başka 
bir şehrinde bulunan meşhur bir filozofa mektup yazıp da bu mektubun sadece 7 satır olmasını (aynı 
eser, yp. 111b) kabul etmek mümkün değildir.”652 

Bayram’ın bu satırlarından anlaşılıyor ki, atıfta bulunduğu ve delil olarak öne sürdüğü nüshadaki 
mektupların ne metinlerini ne de kimden kime yazıldığını iyice tahkik etmemiştir. Atıfta bulunduğu 
Konya nüshanın diliyle söylersek bu satırlar bir bakıma bilimi ve insanları bilinçli olarak yanıltmaya 
yöneliktir. Çünkü belirttiği 111b-114a varakları arasında yer alan mektupların kimden kime yazıldığı 
bir tanesi hariç, hepsinin başlarında (mektup metnine başlamadan önce) belirtilmiştir. Hariç tuttuğu-
muz bir mektubun ise metin başında (hitab kısmında) “Muhammed b. İshak b. Muhammed” diye 
Konevi’den “Hâce-i muazzam… melik-i hukemâi’l-‘asr… Nasîru’l-Hak ve’d-Dîn” diye Tûsî’ye ya-
zıldığı belirtilmektedir. Daha sonra bunu takiben, Tûsî’nin bu mektuba verdiği cevap mektubu yer 
almaktadır. Ondan sonraki mektuplar (112b-114a) -isimleri kaydedilmiş olan- başkalarından Ko-
nevî’ye yazılmış mektuplardır.  

Bu ifadelerimizin belgelenmesi ve Bayram’ın iddialarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göster-
mek üzere Bayram’ın atıfta bulunduğu eserin 111b-114a sayfalarından alınan parçaları -öncesindeki 
ve sonrasındaki sayfalar eşliğinde- sunuyoruz. Sadece ilgili sayfaları sunmak yerine Konevî’nin en-
Nefahât adlı eseri sonuna dercedilmiş olan bu mektupların tamamının başlangıçlarını sunmamızın 
nedeni, Bayram tarafından bu nüsha için verilen varak numaralarının, nüshanın kendisinde yazılı va-
rak numaralarından ya bir önce ya bir sonrasını göstermesi ve bazen de “a, b” yüzleri belirtilmeksizin 
sadece varakların zikredilmesidir (Yazma eserin sayfa üstlerinde belirtilen kırmızı renkle yazılı nu-
maraları asıl alıyoruz). 

                                                 
651 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 14-15. 
652 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 18. 
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108b, Konevî’den müridi ve öğrencisi Bahâüddîn Toğân’a. 

 

 
108b-109a, Konevî’den yine Bahâüddîn Toğân’a. 

 
109a, Konevî’den bir dostuna. 

 
109b, Konevî’den Kutbüddîn İbnü’s-Seb‘în’e. 

 
109b, Konevî’den Mu‘înuddîn Pervâne’ye. 

 
110a, Konevî’den Sâhibü’d-Dîvân Şemsüddîn (el-Cüveynî)’e. 

 
110a, Konevî’den bir dostuna. 

 
111a, Konevî’den Şerefüddîn (Mesud) el-Hatîrî’ye. 
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111a, Konevî’den Şeyh Nasîruddîn’e 5 satırlık mektup ve mektubun bu 5 satırdan ibaret olmayıp eksik olan metnin 

yerine işaret eden sol kenardaki dikey yazı: “Cüz-i râbi‘adan ‘Risâle’ kelimesinden ibtida olunmaludur.” 

 
111b, Konevî’den Hâce Nasîruddîn et-Tûsî’ye. 

 
111b, Hâce Nasîruddîn et-Tûsî’den Konevî’ye. 

 
112b, Afîfüddîn et-Tilimsânî’den Konevî’ye 7-8 satırlık mektup. 

 
112b, Muhyiddîn b. Sürâka’dan Konevî’ye 7-8 satırlık mektup. 
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112b, Takıyyüddîn el-Hûrânî’den Konevî’ye 7-8 satırlık mektup. 

 

 
112b-113a, Fahruddîn el-‘Irâkî’den Konevî’ye bir sayfalık mektup. 

 

 
 

113b-114a, Şeyh Nâsıruddîn’den Konevî’ye 1 sayfa + 3 satırlık mektup. 
Sol üstte: “Cüz’ü sâdisde(n) ‘zâtühü’l-mukaddese’ lafzından ibtidâ olunacakdur.” 

 
114a, Şeyh Nâsıruddîn’in Konevî’ye yazdığı bir diğer mektup. 
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“Sadr ud-Din Konevî gibi bir bilginin Merağa’ya veya İran’ın başka bir şehrinde bulunan meşhur 
bir filozofa mektup yazıp da bu mektubun sadece 7 satır olmasını (aynı eser, yp. 111b) kabul etmek 
mümkün değildir” dediği mektup ise, sanırız 111a’daki kısa mektuptur (yukarıda sunuldu).  

Konevî’den Şeyh Nasîruddîn’e yazılan bu mektup 7 değil 5 satırlıktır ve fakat kenarına şu not 
düşülmüştür: “Cüz-i râbi‘adan ‘Risâle’ kelimesinden ibtida olunmaludur”; bir diğer ifadeyle buradaki 
haliyle mektubun aslında daha büyük olandan sadece bir parça olduğu belirtilmektedir.  

Daha kuvvetli bir ihtimalle Bayram “yedi satırlık” mektup derken 112b’de olanları kastetmiş ol-
malıdır. Zira buradaki üç mektup da 7-8 satırlık mektuplardır. Fakat bu mektuplar Bayram’ın iddia-
sının aksine Konevî’den Tûsî’ye yazılmış olmayıp, isimleri kaydedilen üç farklı şahıstan Konevî’ye 
yazılmıştır (yukarıda sunuldu).  

Ayrıca, mektûbât geleneği içinde derlenmiş mecmualarda (baskı veya yazma halde) değil 7 satır, 
3 satırdan, 2 satırdan ibaret mektupların bulunabileceği erbabınca bilindiğinden bu konuda Molla 
Câmî’den birkaç örnek göstermekle yetiniyoruz. 

 
Mektûbât-i Abdurrahmân-i Câmî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp.,nr. 3921/13, vr. 70b. 

 “Mektubun yazarı, Sadr ud-Din Konevî’ye…” “… ifade ettikten sonra Necm üd-Din’in feyizli 
sohbetinde bulunduğunu, daha sonra Kadı Mecd ud-Din Merendî’nin de bu sohbete katıldığını ve 
sohbet esnasında Atabeg ile Mahmud Beg’in de gerçek zahidin vasıfları hakkında bir iki söz söyle-
diklerini ve bu sözlerin kısa özetini Konevî’ye hikâye ettikten sonra o sohbette bulunan ve adını an-
maksızın sadece “Hazret-i Vezîr” diye zikrettiği vezirden de sitayişle bahsetmektedir. Bundan sonra 
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o günün 25 Şevval 653 (27 Kasım 1255) cumartesi günü olduğunu ve o gün hamama gittiklerini 
dönüşte “Melik ül-Havass ve’l-Umera” diye tanıttığı Bedr ud-Din Abd us-Samed Yalmanî ile karşı-
laştığını, görüşüp kucaklaştıktan sonra bu zatla da o gece veya ertesi gece bir toplantı yapacaklarını 
da bildirmektedir.  

Görüldüğü gibi bu mektupda adları geçen kişiler Anadoluda yaşamış devlet adamlarıdır… Netice 
olarak bu mektubun Ahi Evran Şeyh Nasîr ud-Din tarafından, Kırşehir’den Sadr ud-Din Ko-
nevî’ye yazıldığı gayet açıktır. Bu mektubun Tusî tarafından yazılmış olamıyacağı müstensihler ta-
rafından da fark edilmiş olmalı ki, bu mektubun içinde bulunduğu mecmuanın 110-112. Sahifelerin-
deki 5 mektupda Tusî’nin adı açık olduğu halde 112b ve 113a’da bulunan bu mektupda sadece 
-cümlesi yazılarak Tusî’ye ait olduğu tasrih edilmemiş ”صورت مكتوبى كه ناصر الدين بحضرت شيخ نوست“
tir.”653 

“112b ve 113a’da bulunan mektupda” ]aslında 113b-114a[ “ صورت مكتوبى كه ناصر الدين بحضرت شيخ
 cümlesinin yazılı olduğunu fark eden Bayram, diğer mektupların başında bulunan, kimden ”نوست
kime yazıldığını belirten ifadeleri de çok iyi farketmekte, Konevî’nin Anadolu’da bulunan ve mektup 
yazdığı talebe ve dostlarının isimlerini (yirmi kişi) sunmaktadır.654 Ne var ki, mektup başlarında bu-
lunan kayıtların sadece Nasîruddîn et-Tûsî ismini içereni Bayram’a göre yanlış veya kasıtlı olarak 
yazılmıştır, Nâsıruddîn ismini içeren kayıtlar ise sadece Ahi Evran’ı işaret etmektedir. 

“Diğer bir mektupta, mektubun yazarı bir vakıasını (rüya) Sadr ud-Din Konevî’ye anlatmaktadır 
(Bu mektubun bir tek nüshası vardır. O da Konya Mevlana Müzesi Ktp. nr. 1633, yp. 113’dadır). 
Yazar bu mektubunda “Ahina” (Ahimiz veya kardeşimiz) dediği Muvaffak ud-Din el-Merağî ile Fakih 
Ahmed’i rüyada gördüğünü, Fakih Ahmed’in kendisi ile Farsça konuştuğunu, hırkasını çıkarıp ken-
disine verdiğini, onun da bu hırkayı alıp elbisesinin içinden giydiğini bildirmektedir. Fotokopisini 
sunduğumuz bu mektubun da Hace Nasîr ud-Din tarafından yazılamıyacağı ortadadır. Çünkü Fakih 
Ahmed Şeyh Nasîr ud-Din Mahmud gibi Evhad ud-Din Kirmanî’nin müridlerinden olup Anadolu’da 
yaşamış olması bir yana Hace Nasîr ud-Din’in onun elinden hırka giymesi de düşünülemez.”655 

Bayram’ın asıl aldığı Konya nüshasında bu mektubu Tûsî’nin yazdığına dair bir ifade, müstensi-
hin kaydında veya mektubun başlığında yer almıyor, mektubun Şeyh Nâsıruddîn’e ait olduğu kay-
dediliyor (burada söz konusu olan ve Bayram’ın özellikle üzerinde durduğu yukarıda sunulan son iki 
mektuptur). Bir de -yukarıda 9. sırada sunulan- Konevî’nin Şeyh Nasîruddîn’e yazdığı bir mektup 
vardır. Konevî’ye yazılan iki mektubun başlığında “Nasîruddîn” denilmiş olsaydı bile, “Şeyh 
Nasîruddîn” diye anılmış olacak ve Nasîruddîn kelimesinin başında Hâce ve/veya sonrasında Tûsî 
nisbesi yer almadığına göre “şeyh” diye anılan şahsın Hâce Nasîruddîn et-Tûsî’den başka bir şahıs 
olduğu, Konevî’ye yazdığı bu iki mektubun içeriğine göre bir sufi şeyh olduğu anlaşılacaktır. Bayram 
bu iki lakap arasında fark görmediği için, mektubun Tûsî’ye ait olarak kaydedildiğini sanıyor ve öyle 
ilan ediyor, sonra da bu aidiyetin olamayacağından bahsediyor. Ayrıca Nâsıruddîn’in “Muvaffak ud-
Din el-Merağî ile Fakih Ahmed”den bahseden kısa mektubunun bir tek nüshasının olduğu da doğru 
değildir, bir diğer nüshası en-Nefahâtü’l-İlâhiyye’nin Esad Efendi nüshası sonunda -daha uzun 
metne sahip diğer mektubuyla birlikte- yer almaktadır.656 Bayram’ın haberdar olmadığı daha kadim 
Kudüs nüshası ise Niğde’de yazılmış olan bir mecmua içerisinde yer almaktadır. 

                                                 
653 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 20-21; Sadru’d-

Din-i Konevî, s. 156-160. 
654 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 120-121. 
655 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 21-22; Sadru’d-

Din-i Konevî, s. 160-161. 
656 Bayram son yayınlanan eserlerinden birinde Esad Efendi Ktp., nr. 1783’te de bu mektubun bir nüshası olduğunu be-

lirtmektedir (Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, Çizgi Kitabevi Yay., 
Konya 2016, s. 48). İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149’da bulunan kadim tarihli çok değerli yazma nüshanın içeriğine 
dair bkz. https://beta.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH003486577/NLI 
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İkisi Konevî’ye hitaben, biri Konevî tarafından gönderilen mektup nüshalarının bulunduğu üç 
mecmua günümüze ulaşmıştır. Konya nüshası Yahya b. Şeyh Mü’min Halîfe tarafından 898/1493 
yılında istinsah edilmiştir. Esad Efendi ve Ayasofya nüshası Bayram’ın iddia ettiği üzere muhteme-
len Şeyh Yâr Ali b. Siyâvuş ed-Divrikî tarafından Konya’da istinsah edilmiştir ve istinsah tarihi muh-
temelen 791-792/1389-1390 yıllarındadır. Kudüs nüshasında istinsah tarihi kaydedilen üç farklı eser 
667/1269, 669/1271, 679/1280 istinsah tarihlidir.  

Önce Bayram’ın Ahi Evran’a ait kabul ettiği ve Konevî’ye hitaben yazılan iki mektubun başlıkla-
rını ve metinlerini kontrol edelim. 

 

 
Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 113b-114a, Şeyh Nâsıruddîn’den Konevî’ye Mektup-1. 
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Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1783, vr. 86b(Sağda) ve 87a-86a, Şeyh Nâsıruddîn’den Konevî’ye Mektup-1. 

 
İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 2b Mektup-1. 
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İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 2b, Şeyh Nasîruddîn’den Konevî’ye Mektup-1’in devamı. 

 
Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 114a, Şeyh Nâsıruddîn’den Konevî’ye Mektup-2. 

  
Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1783, vr. 86a, Şeyh Nâsıruddîn’den Konevî’ye Mektup-2 (Mektup eksiktir). 



461Hayri KAPLAN

461 
 

 
İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 2b-3a, Şeyh Nasîruddîn’den Konevî’ye Mektup-2. 

İlk iki mektubun Türkiye nüshalarının başlığında “Şeyh Nâsıruddîn”, Kudüs nüshasının başlı-
ğında ise “Şeyh Nasîruddîn” yazılıdır. 

Türkiye nüshalarında bulunmayan, sadece Kudüs nüshasında bulunan ve Şeyh Nasîruddîn tara-
fından Konevî’ye yazılan bir mektup daha mevcuttur. Keza Konevî’den Şeyh Nasîruddîn’e yazılan 
mektupların iki tanesinden biri yine sadece Kudüs nüshasında bulunmaktadır. 

  
İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 82a, Şeyh Nasîruddîn’den Konevî’ye Mektup-3. 

 
İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 3a, Şeyh Nasîruddîn’den Konevî’ye Mektup-3. 
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İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 3a-3b, Konevî’den Şeyh Nasîruddîn’e Mektup-1. 

 
İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 82a, Konevî’den Şeyh Nasîruddîn’e Mektup-1 (Mektup eksiktir). 

 
Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 111a, Konevî’den Şeyh Nasîruddîn’e Mektup-2. 

 
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2349, vr. 41a, Konevî’den Şeyh Nasîruddîn’e Mektup-2. 
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İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 80b, Konevî’den Şeyh Nasîruddîn’e Mektup-2 (Mektup eksiktir). 

Bir mektup da sadece Kudüs nüshasında mevcut olup Konevî’den (Şeyh) Nâsıruddîn İbnü’l-Hallâl 
diye anılan ve hakkında biyografik bir bilgi tespit edemediğimiz bir şahsa hitaben yazılmıştır. 

 
İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 83a, Konevî’den Nâsıruddîn İbnü’l-Hallâl’e Mektup. 

Hepsi de Konevî’nin defterinden nakiller içeren ve mektuplaşmalara yer veren yukarıdaki kaynak-
lar arasında Konevî hayattayken 667/1269 ve 669/1271 tarihlerinde istinsah edilmiş bazı mektupları 
ihtiva eden Kudüs nüshası varakları düşmemiş ve tam nüsha halinde günümüze ulaşmış olsaydı Ko-
nevî ve mektupları bağlamında en sağlam, en güvenilir nüsha olurdu. Özellikle Konevî’ye yazılan ilk 
iki mektup (Mektup-1 ve Mektup-2) başlıklarında mektup sahibinin Şeyh Nasîruddîn olduğunu ve 
Türkiye nüshalarındaki Şeyh Nâsıruddîn ifadesinin muhtemelen istinsah hatası olduğunu Kudüs nüs-
hası sayesinde söyleyebiliyoruz. Konevî’nin Şeyh Nasîruddîn’e yazdığı iki mektuptan biri de Kudüs 
nüshasında bulunmaktadır. Yine Kudüs nüshasında yer alan Konevî’den (Şeyh) Nâsıruddîn İbnü’l-
Hallâl’a gönderilmiş olan mektup, müstensih tarafından Nasîruddîn ile Nâsıruddîn arasında fark gö-
zetildiğini dolayısıyla bunların farklı iki şahıs olduğunu göstermektedir. 

İhtiyatlı davrandık ve Konevî’ye “Seni görmediğim bir ay bana bin yıl ve bir yıl bana bin ay kadar 
uzun geliyor.” diyen, ona “Seyyidim, efendim, kıdvetim (rehberim)” diye hitap eden, onu Allah nu-
ruyla (ferâset) bakarak kalplerden, hallerden haberdar olan, nefisleri ve kalpleri kemâle erdiren, üze-
rine kesintisiz nurların ve bereketlerin indiği zat olarak niteleyen, ona yaşadığı manevi hali, gördüğü 
rüyaları anlatan, halvete gireceğini ve şeyhinin himmetinden her daim istimdatta bulunduğunu belir-
ten kişinin hem Şeyh Nasîruddîn hem de Şeyh Nâsıruddîn olma ihtimalini göz önünde bulundurarak 
kim olabileceğini araştırdık ve her ikisinde de Ahi Evran’dan daha kuvvetli adaylar  tespit ettik. 

Şeyh Nasîruddîn el-Konevî ve Şeyh Nâsıruddîn el-Muhaddis el-Malatî  
İlk adayımız Eflâkî’nin eserinde, sorulan bir soruya cevaben Müeyyidüddîn el-Cendî’nin (ö. 

711/1312) söylediği şu cümlede adı geçen Şeyh Nasîruddîn el-Konevî (ö. ?) olup, Cendî ve cümlede 
adı geçen diğer şahısların Konevî’nin ögrencileri olmaları hasebiyle onun da Konevî’nin müridi ol-
duğunu tahmin etmek zor değildir. Ne var ki, bu Şeyh Nasîruddîn el-Konevî hakkında biyografik bir 
bilgiye sahip değiliz. 

   
Eflâkî, Menâkıbü’l-‘Ârifîn, c. 1, s. 360. 

“Vallahi bir gün Şemsüddîn-i Eykî (ö. 697/1298), Fahruddîn-i ‘Irâkî (ö. 688/1289), Şerefüddîn-i 
Mevsılî (ö. 698/1299), Şeyh Sa‘îd-i Fergânî (ö. 699/1300), Nasîruddîn-i Konevî ve başka has dost-
larla birlikte Şeyh (Sadruddîn-i Konevî) huzurunda oturmuştuk…” 
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Şeyh Nâsıruddîn ihtimalinde söz konusu adayımız ise, Konevî’nin müridi, sonra halifesi yani Ek-
beriyye/Hâtemiyye/Mağribiyye tarikatının Konevî’den bir sonraki halkalarından olan Şeyh Nâsı-
ruddîn Ali (bazı nüshalarda: Yahya) b. Ebî Bekr b. Zi’n-Nûn el-Malatî’dir. Nisbesinden anlaşılacağı 
üzere Malatya doğumlu veya ikametli bu zat Bâğûzârî’den müselsel rivayet edilen müşâbeke ha-
disi senedinde de Konevî’den sonra Ebû Bekr es-Sîvâsî ile birlikte yer alır.657 Sîvâsî de Konevî’nin 

                                                 
657 Söz konusu edilen müşâbeke hadisinin senediyle birlikte yer aldığı kaynaklardan bazıları kronolojik olarak şöyle sıra-

lanabilir: es-Senûsî, Muhammed b. Yusuf et-Tilimsânî (ö. 895/1490), Meşyahatü Ebî Sâlim İbrahim b. Muhammed es-
Senûsî, (Fas) Dâru’l-Beydâ, Müessesetü’l-Melik Abdülazîz Ktp., nr. 330/7, vr. 21a; el-Vâdîâşî, Ebû Cafer Ahmed b. 
Ali el-Belevî (ö. 938/1532), Sebet, (İspanya) Escurial Ktp., nr. 1725, vr. 37b, Sebet, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 
1403/1983, s. 383;  eş-Şinnâvî, Ebu’l-Mevâhib Ahmed b. Ali (ö. 1028/1619), Damâiru’s-Serâiri’l-İlâhiyye fî Bevâhiri 
Âyâti’l-Cevâhiri’l-Ğavsiyye, Mısır Evkaf Merkez Ktp., nr. 2957, vr. 82b; et-Temenârtî, Ebû Zeyd Abdurrahman b. Mu-
hammed el-Cezûlî el-Me‘âfirî (ö. 1060/1650), el-Fevâidü’l-Cemme fî İsnâdi ‘Ulûmi’l-Ümme, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 
Beyrut 1428/2007, s. 211-212; el-‘Ayyâşî, Ebû Sâlim (ö. 1090/1679) , Iktifâü’l-Eser ba‘de Zihâbi Ehli’l-Eser, Fas 1996, 
s. 167-168; er-Rûdânî, Muhammed b. Süleyman (ö. 1094/1683), Sılatü’l-Halef bi-Mevsûli’s-Selef, Beyazıt/Veliyyüddin 
Efendi Ktp., nr. 776, vr. 129a, Sılatü’l-Halef bi-Mevsûli’s-Selef, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 1408/1988, s. 473;  el-
Fâsî, Muhammed b. Abdurrahman (ö. 1134/1722), el-Minahu’l-Bâdiye fi’l-Esânîdi’l-‘Âliye, Ezher Ktp., nr. 300806 
(umumi: 53083, hususi: 844), vr. 43a; el-Basrî, Cemâlüddîn Abdullah b. Sâlim (ö. 1134/1722), el-İmdâd fî Ma‘rifeti 
‘Uluvvi’l-İsnâd, Ezher Ktp., nr. umumi: 53065 (hususi: 826), vr. 47b, el-İmdâd fî Ma‘rifeti ‘Uluvvi’l-İsnâd, Dâru’t-
Tevhîd, Riyad 1428/2006, s. 163; İbn ‘Akîle, Muhammed b. Ahmed el-Mekkî (ö. 1150/1737), el-Fevâidü’l-Celîle fi’l-
Müselselât, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 4849/4, vr. 134b; el-Mîmî, Hüseyin b. Muhammed b. Hasan el-Basrî (ö. 
1162/1749), Hulâsatü’l-Esânîd, Süleymaniye/Aşir Efendi Ktp., nr. 36, vr. 84a;  İbnü’s-Sanâdîkî, Abdurrahman b. Ah-
med ed-Dımaşkî (ö. 1164/1751), Sebetü’s-Sanâdîkî, Zâhiriyye Ktp., nr. 3685, vr. 30a; el-Fâsî, Şemsüddîn Muhammed 
b. et-Tayyib b. Muhammed b. Musa el-Mağribî el-Medenî (ö. 1170/1757), İrsâlü’l-Esânîd fi Vasli’l-Musannefât ve’l-
Eczâ ve’l-Mesânîd, İmam Muhammed b. Suud Üniversitesi Ktp., nr. 538/1, vr. 28b; ‘Uyûnu’l-Mevâridi’s-Selsele min 
‘Uyûni’l-Esânîdi’l-Müselsele, Ezher Ktp., nr. 326398 (umumi: 23006, hususi: 283), vr. 13a-13b; el-Bandırmavî, 
Diyâüddîn Hâmid b. Yusuf b. Hâmid el-Üsküdârî (ö. 1172/1759), Tanînü’l-Mücelcelât bi-Tebyîni’l-Müselselât, Beya-
zıt/Veliyyüddin Efendi Ktp., nr. 886, vr. 209a-210a; et-Tettevî, Muhammed Hâşim b. Abdülğafûr el-Hârisî es-Sindî (ö. 
1174/1760), İthâfü’l-Ekâbir bi-Merviyyâti’ş-Şeyh ‘Abdilkâdir, el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 725 (c. 2), vr. 41a; (Pakis-
tan) Kâsımiyye Ktp., nr. ?, vr. 126b; el-Hilâlî, Ahmed b. Abdülazîz b. Reşîd (ö. 1175/1761), el-‘Ucâle (Fihrisetü’l-
Hilâlî es-Suğrâ), (Fas) Dâru’l-Beydâ, Müessesetü’l-Melik Abdülazîz Ktp., nr. 331/3, vr. 8b; el-Fihrisetü’l-Kübrâ, 
Dâru’l-Beydâ, Müessesetü’l-Melik Abdülazîz Ktp., nr. 516, vr. 13b; ed-Dehlevî, Şâh Veliyyullâh Ahmed b. Abdür-
rahîm (ö. 1176/1763), el-İntibâh fî Selâsili Evliyâillâh, el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 741, vr. 30b; el-Hıfnî, Şemsüddîn 
Muhammed b. Sâlim (ö. 1181/1767), Senedü’l-Hıfnî, Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye, nr. 322 (Mustalahu’l-Hadîs), vr. 3a; el-
‘Akkâd, Muhammed el-Mâlikî (ö. 1183/1769’dan sonra), Müselselâtü’ş-Şeyh Ali b. Muhammed es-Sakkât, Mektebetü 
Belediyyeti’l-İskenderiyye, nr. 245 (Hadis), vr. 7a; Anonim, Sebet ve Mecmû‘a mine’l-Ehâdîsi’l-Müselsele, İmam Mu-
hammed b. Suud Ün. Ktp., nr. 6734, vr. 33a; İbn Hamâdûş, Abdürrezâk b. Muhammed el-Cezâirî (ö. 1195/1781), Rih-
letü İbni Hamâdûş el-Cezâirî, el-Müessesetü’l-Vataniyye li’l-Kitâb, Cezair 1983, s. 302; es-Sindî, Muhammed ‘Âbid 
b. Ahmed el-Eyyûbî el-Ensârî (ö. 1257/1841), Sebetü’ş-Şeyh Muhammed ‘Âbid (Hasru’ş-Şârid min Esânîdi Muhammed 
‘Âbid), Medine Mahmûdiyye Medresesi Ktp., nr. 365, vr. 108a (müellif nüshası), Mektebetü’r-Rüşd, Riyad 1424/2004, 
s. 551; el-Miknâsî, Abbas b. Muhammed el-Fâsî (ö. 1271/1855), el-Meşyaha, İbn Zeydân Abdurrahman b. Muhammed 
es-Sicilmâsî’nin İthâfu A‘lâmi’n-Nâs’ı (Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, Kahire 1429/2008) içerisinde, c. 5, s. 482; el-
Kâvukcî, Ebu’l-Mehâsin Muhammed b. Halil el-Meşîşî el-Ezherî (ö. 1305/1888), Müselselâtü’ş-Şeyh Muhammed el-
Kâvukcî (Ref‘u’l-Estâri’l-Müseddele fi’l-Ehâdîsi’l-Müselsele), el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 766, vr. 12a; Şevâriku’l-
Envâri’l-Celiyye fî Esânîdi’s-Sâdeti’ş-Şâziliyye, Zâhiriyye Ktp., nr. 1522 (Tasavvuf 314), vr. 112a; el-Hüsâmî, Muham-
med Ali b. Ebî Bekr el-Erbilî (1312/1895’te sağ), Sebet, (Tahran) Meclis-i Millî Ktp., nr. 4223/5, vr. 60b; el-Habeşî, 
‘Ayderûs b. Ömer (ö. 1314/), ‘İkdü’l-Yevâkîti’l-Cevheriyye ve Simtü’l-‘Ayni’z-Zehebiyye bi-Zikri Tarîki’s-Sâdâti’l-
‘Aleviyye, Dâru’l-Feth, Amman 1430/2009, s. 357-358; el-Kettânî, Muhammed b. Cafer el-Fâsî (ö. 1345/1927), 
Risâletü’l-Müselselât (Müselselât fi’l-Hadîs içerisinde), Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1424/2003, s. 52; es-Senûsî, 
Ahmed eş-Şerîf b. Muhammed (ö. 1351/1932), Sebet, (Medine) İslam Üniversitesi Ktp., 743/1, vr. 12a; ed-Dehlevî, 
Abdüssettâr b. Abdülvehhâb es-Sıddîkî (ö. 1355/1936), el-Mevridi’l-Henî fî Esânîdi’ş-Şeyh ‘Abdilğanî el-Müceddidî, 
el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 809, vr. 11b-12a; el-Leknevî, Muhammed Abdülbâkî el-Eyyûbî (ö. 1364/1945), el-
Menâhilü’s-Selsele fi’l-Ehâdîsi’l-Müselsele, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1403/1983, s. 61; el-Habeşî, Ebû Bekr b. 
Ahmed el-‘Alevî (ö. 1374/1955), ed-Delîlü’l-Müşîr ilâ Feleki Esânîdi’l-İttisâl bi’l-Habîbi’l-Beşîr, el-Mektebetü’l-Mek-
kiyye, Mekke 1418/1997, s. 472; el-Fâsî, Ebu’l-Fadl Abdulhafîz b. Muhammed el-Fihrî (ö. 1383/1964), el-Âyâtü’l-
Beyyinât fî Şerhi ve Tahrîci’l-Ehâdîsi’l-Müselselât, el-Matba‘tü’l-Vataniyye, Rabat 1930, s. 223; el-Fâdânî, Muhammed 
Yâsîn b. Muhammed el-Mekkî (ö. 1410/1990), İthâfü’l-İhvân bihtisâri Matmahı’l-Vicdân fî Esânîdi’ş-Şeyh ‘Umer 
Hamdân, Dâru’l-Basâir,  Dımaşk trs., s. 142.  
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halifesidir. İbn Arabî yolunun takipçisi olan Muhammed Şîrîn el-Mağribî diye ünlü, şiirleri ve özel-
likle Câm-ı Cihân-nümâ adlı eseriyle tanınan Şeyh Şemsüddîn Muhammed b. ‘İzzüddîn ‘Âdil b. 
Yûsuf et-Tebrîzî’nin (ö. 810/1408) Ekberiyye zikir telkin silsilesi de Sîvâsî’ye dayanır.658 Bu silsi-
lenin Mısır ve Mağrib taraflarına ulaşmasında Şîrîn el-Mağribî’den İbnü’l-‘Arabî’nin eserlerini Ka-
hire’de okuyan, İzzüddîn İbn Cemâ‘a diye tanınan Muhammed b. Şerefüddîn Ebû Bekr b. İzzüddîn 
Abdülazîz b. Bedruddîn Muhammed b. İbrahim b. Sa‘dullah b. Cemâ‘a el-Hamevî el-Kâhirî’nin (ö. 
819/1416) rolü vardır. 

 

 
 

İbnü’l-‘Arabî, et-Tedbîrâtü’l-İlâhiyye, Ibn al-Arabi Foundation Yay., Ravalpindi  2013, s. 44 
(Fahruddîn el-Hurâsânî’nin şahsî kütüphanesindeki el yazma mecmuada bulunan 814/1411 
istinsah tarihli et-Tedbîrâtü’l-İlâhiyye’nin son sayfası altına düşülen zikir telkin silsilesi).  

 

Önce müşâbeke hadisinin zincirinde Şeyh Nâsıruddîn el-Malatî ve Şeyh Ebû Bekr es-Sîvâsî’nin 
yer aldığını gösteren metinlere ilişkin birkaç örnek sunalım. 

 

 
el-Vâdîâşî, Ebû Ca‘fer Ahmed b. Ali el-Belevî (ö. 938/1532), Sebet, 

(İspanya) Escurial Ktp., nr. 1725, vr. 37b. 

  
er-Rûdânî, Muhammed b. Süleyman (ö. 1094/1683), Sılatü’l-Halef bi-Mevsûli’s-Selef, 

Beyazıt/Veliyyüddin Efendi Ktp., nr. 776, vr. 129a (Sağda). 
İbn ‘Akîle, Muhammed b. Ahmed (ö. 1150/1737), el-Fevâidü’l-Celîle fi’l-Müselselât, 

Melik Suud Ün. Ktp., nr. 4849/4, vr. 134b. 

                                                 
658 İbnü’l-Kerbelâî, Ravdâtü’l-Cinân ve Cennâtü’l-Cenân, c. 1, s. 68, Kerbelâî, Sîvâsî’yi Ali b. Ebû Bekr olarak zikreder. 
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el-Fâsî, Şemsüddîn Muhammed b. et-Tayyib (ö. 1170/1757), ‘Uyûnu’l-Mevâridi’s-Selsele min 

‘Uyûni’l-Esânîdi’l-Müselsele, Ezher Ktp., nr. 326398 (umumi 23006, hususi 283), vr. 13a-13b (Sağda). 
et-Tettevî, Muhammed Hâşim b. Abdülğafûr el-Hârisî es-Sindî (ö. 1174/1760), 

İthâfü’l-Ekâbir bi-Merviyyâti’ş-Şeyh ‘Abdilkâdir, (Pakistan) Kâsımiyye Ktp., nr. ?, vr. 126b. 
 

 
 

es-Sindî, Muhammed ‘Âbid b. Ahmed el-Ensârî (ö. 1257/1841), Hasru’ş-Şârid min 
Esânîdi Muhammed ‘Âbid, el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 4200, vr. 12b-13a (Sağda). 

el-Harîrî, Kemâlüddîn Muhammed (ö. 1299/1882), Tibyânü Vesâili’l-Hakâık fî 
Beyâni Selâsili’t-Tarâık, Sül./İbrahim Efendi Ktp., nr. 430 (c. 1), vr. 101a. 

Ebu’l-Mevâhib eş-Şinnâvî (ö. 1028/1619) müşâbeke hadisini sunarken Şeyh Nâsıruddîn’in hadis-
çilik yönünü de vurgular, onu Şeyh Nâsıruddîn el-Muhaddis diye anmamıza yardımcı olur. 

  
Ebu’l-Mevâhib Ahmed b. Ali eş-Şinnâvî (ö. 1028/1619), Damâiru’s-Serâiri’l-İlâhiyye fî 

Bevâhiri Âyâti’l-Cevâhiri’l-Ğavsiyye, Mısır Evkaf Merkez Ktp., nr. 2957, vr. 82b. 
 

Teşbîk veya müşâbeke hadisi diye meşhur olan bu hadisi Konevî’nin İbnü’l-‘Arabî’den nakletti-
ğine dair bir kayıt, bizzat Konevî’nin ağzından yine onun bir öğrencisi tarafından nakledilerek günü-
müze ulaşmıştır. İçinde bu kaydın yer aldığı mecmuanın istinsah tarihi 662/1264 olup, o sırada Ko-
nevî hayattadır. Sonunda Konevî’nin 665/1267 tarihinde kendi hattıyla yazdığı özel kütüphanesinin 
fihristi vardır ve bu mecmua nüshası da onun özel kütüphanesindendir. 

 
Hadîsü Silsileti’t-Teşbîk, Millî Melik Ktp., nr. 4263/9, s. 174. 
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İbnü’l-‘Adîm diye tanınan Kemâlüddîn Ömer b. Ahmed (ö. 660/1262) Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi 
Haleb eserinde659, İbn Rüşeyd Muhibbüddîn Muhammed b. Ömer el-Fihrî es-Sebtî (ö. 721/1321) 
kısaca Rihletü İbni Rüşeyd, er-Rihletü’l-Meşrikıyye, er-Rihletü’l-Hicâziyye diye anılan Mil’ü'l-‘Aybe 
bi-mâ Cümi‘a bi-Tûli’l-Ğaybe fi’l-Vicheti’l-Vecîhe ile’l-Harameyn Mekke ve Taybe adlı seyahat-
nâmesinde660, el-Muvâfakât ve el-İ‘tisâm adlı eserleriyle ünlü İbrahim b. Musa eş-Şâtıbî (ö. 
790/1388) el-İfâdât ve’l-İnşâdât eserinde661, İbn Hamîs (ö. 688/1289) dayısının eserine yaptığı el-
İkmâl ve’l-İtmâm adlı tekmilede bu hadisi İbnü’l-‘Arabî’den rivayet ederler.662 el-Muhtâr adlı eserine 
yine kendisinin yazdığı el-İhtiyâr li-Ta‘lîli’l-Muhtâr adlı şerhiyle ünlü Hanefî fıkıh âlimi Mecdüddîn 
Ebu’l-Fadl Abdullah b. Mahmud el-Mevsılî  (ö. 683/1284), el-Kâmûsü’l-Muhît sözlüğüyle ünlü Mec-
düddîn Muhammed b. Yakub el-Fîrûzâbâdî eş-Şîrâzî (ö. 817/1415) de bu hadisi İbnü’l-‘Arabî’den 
nakledenler arasındadır.663 

 
Sül./Damad İbrahim Ktp., nr. 268, vr. 1a, Sahîhu’l-Buhârî nüshasının zahriyesinde 

yer alan ve Mecdüddîn el-Fîrûzâbâdî’den nakledilen ifadeler.  

  
Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1351, Fusûsu’l-Hikem nüshasının 

vr. 87b-88a arasına yapıştırılmış ve Mecdüddîn el-Mevsılî’nin ifadelerini içeren not. 

                                                 
659 İbnü’l-‘Adîm, Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb, c. 3, s. 1140-1141. 
660 İbn Rüşeyd, Muhammed b. Ömer es-Sebtî, er-Rihle, Escurial Ktp., nr. 1736 (c. 2), vr. 42ab. 
661 eş-Şâtıbî, İbrahim b. Musa, el-İfâdât ve’l-İnşâdât, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1403/1983, s. 91. 
662 Ebû Abdullah b. ‘Asker ve Ebû Bekr b. Hamîs, A‘lâmu Mâlka, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 1999, s. 243. 
663 Süleymaniye/Damad İbrahim Ktp., nr. 268, vr. 1a (Sahîhu’l-Buhârî nüshasının zahriyesindeki icazeden). 
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Muhammed b. Ali es-Senûsî’nin  (ö. 1276/1859) Hâtemiyye/Ekberiyye tarikat silsilesi içerisinde, 
Ebu’l-Mehâsin Muhammed el-Kâvukcî’nin (ö. 1305/1888) hırka silsilesi içerisinde de Şeyh Nâsı-
ruddîn el-Malatî, Ebû Bekr es-Sîvâsî ile birlikte yer alır. 

   
es-Senûsî, Muhammed b. Ali, es-Selsebîlu’l-Mu‘în fi’t-Tarâikı’l-Erba‘în, el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 568, vr. 25a. 

el-Kâvukcî, Muhammed b. Halil el-Meşîşî el-Ezherî (ö. 1305/1888), Şevâriku’l-Envâri’l-Celiyye 
fî Esânîdi’s-Sâdeti’ş-Şâziliyye, Zâhiriyye Ktp., nr. 1522 (Tasavvuf 314), vr. 66a (Solda). 

Muhaddislik yönü olan, bu yüzden -Kâtib Çelebi’nin betimlediği üzere- “Nâsıruddîn el-Muhad-
dis” diye anılan ve tanınan, bunun yanı sıra mektubundan anlaşılacağı üzere tasavvuf yolunda şeyhine 
sadakat, muhabbet içerisinde ilerleyen, halvete giren, manevi haller yaşayan, şeyhinden daima istim-
datta bulunan Şeyh Nâsıruddîn ile karşı karşıyayız. Söz konusu mektubu yazdığı dönemde halen mü-
rit konumundadır, şeyh olarak nitelenecek konuma ulaşması muhtemelen daha sonradır. Konevî ha-
yattayken veya daha sonrasında Ekberiyye silsilesi içinde bir halka haline gelmiş olmalıdır. Biraz 
önceki adayımız Şeyh Nâsıruddîn el-Malatî ile aynı kişi olup olmadığını henüz tespit edemediğimiz 
Şeyh Nâsıruddîn el-Muhaddis’in zikredildiği hırka silsilesine ait bir belgeyi sunuyoruz: 

 

  
Melik Abdülaziz Ktp., nr. 4229, vr. 1a, Davud el-Kayserî’nin 

Şerhu Fusûsi’l-Hikem nüshasının zahriye sayfası. 
Tarikat tevbesi, inabesi, biatı, zikir, esma telkini almak şeklinde bir şeyhe intisap ederek o şeyhin 

elinde veya şeyhin belirlediği bir halifesi elinde seyr u sülûkünü tamamlayarak halifelik almakla, 
aslen veya teberrüken tasavvuf hırkası giymek aynı olmadığı gibi, şeyhinden tarikat hırkası giymek 
nasip olmayıp şeyhinin bir halifesinden hırka giyen ya da sadece teberrük hırkası giyen ve giydiren 
çok sayıda sûfî vardır. İkinci adayımızın bu hırka silsilesinde doğrudan Konevî’den değil Konevî’nin 
halifesi Şeyh Fahruddîn’den tasavvuf hırkası giymiş olması Konevî’nin bizzat müridi olma vasfına 
halel getirmeyecektir. Üzerine yapıştırılan kağıt sebebiyle isim veya nisbesini tespit edemesek de 
metinde yer alan Şehy Fahruddîn’in, her ikisi de Konevî’nin halifesi olan Fahruddîn el-‘Irâkî (ö. 
688/1289) veya Fahruddîn Âsaf b. Abdullah el-Malatî olabilir. Konevî’den tarikat hırkası giymiş ol-
ması yanında, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’nin, Câmi‘u’l-Usûl fî Ehâdîsi’r-Rasûl’ün ve el-Ahkâmü’l-
Kübrâ fi’l-Hadîs’in semâ ve kıraat kayıtlarında da Fahruddîn Âsaf b. Abdullah ismi geçmektedir. 



469Hayri KAPLAN

469 
 

 
Hem Konevî’nin hem Fahruddîn’in öğrencisi olan (Kemâlüddîn) Muhammed b. es-Sedîd el-‘Acemî’nin hırka senedi, 

İsrail Ulusal Ktp., nr. AP Ar. 149, vr. 109b. 

 
Yahya, Osman, Müellefâtü İbni’l-‘Arabî, Kahire 2001, s. 440. 

 
İbnü’l-Esîr, Câmi‘u’l-Usûl, Yusufağa Ktp., nr. 5048, vr. 281a. 

 
İbnü’l-Esîr, Câmi‘u’l-Usûl, Yusufağa Ktp., nr. 5049, vr. 338b. 

 
İbnü’l-Esîr, Câmi‘u’l-Usûl, Yusufağa Ktp., nr. 5050, vr. 288a. 

 
Abdülhak el-Ezdî, el-Ahkâmü’l-Kübrâ fi’l-Hadîs, Yusufağa Ktp., nr. 5059, vr. 1a. 

Bu Nâsıruddîn’in Konevî’ye yazdığı -daha önce metni görsel olarak sunulan- iki mektup, kendi-
sine rehber edindiği şeyhini; Konevî’yi ve yolunu benimsediğini yani zahir ilimlere sahip olmakla 
beraber keşif, zevk, ilham, feyz temelli bir usûl ve meşrep üzere olduğunu sergilemektedir. Bayram’ın 
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iddia ettiği şekilde bu iki mektup dışında -Nasîruddîn et-Tûsî’ye nisbet edilen ve aslında ona değil 
Şeyh Nâsıruddîn’e ait olan- mektuplardan söz edilmesi durumunda, Konevî’ye hitaben yazılan, nazarî 
akıl yolunu tutan, filozofları ve İbn Sînâ’yı savunan birinin mektuptaki şu ifadesi664 ile Malatyalı 
Şeyh Nâsıruddîn’in karakteri hiç örtüşmemektedir: 

... أقول: هذا الذي ذكره ونبه/بينه وأشار إليه طريقة أخرى غير ما كنا فيه وأكثره يتعلق بالذوق والكشف وهللا تعالى يهدي 
 من يشاء إلى الصراط المستقيم ... 

“… (Zâtıâlinizin) zikrettiği, dikkat çektiği/açıkladığı, işaret ettiği şey, bizim içinde/üzerinde bu-
lunduğumuzdan farklı bir yoldur/yöntemdir ve onun büyük kısmı zevk ve keşifle ilgilidir…”  

Mektuplaşmada taraflardan birini Konevî diğerini ise onun müridi ve halifesi Nâsıruddîn olarak 
düşündüğümüzde zaman zaman görüşmüş olabileceklerini söyleyebiliriz. Taraflardan birini Konevî 
diğerini Tûsî olarak düşündüğümüzde Bayram’ın “… Oysa hiçbir kaynakta ne Konevî’nin İran’a 
gittiğine ve ne de Tusî’nin Anadolu’ya geldiğine dair bir kayıt mevcut değildir” yargısına tamamen 
katılırız. Ne var ki bu yargıyı destekler mahiyette ve fakat Bayram’ın bu mektuplaşmaların Konevî 
ile Tûsî arasında gerçekleşmediği iddiasını -“zaman zaman görüşme” bağlamında- boşa çıkaran şu 
durumla karşılaşmaktayız:  

Bayram, Konevî’nin yazdığı mektupların ona (Konevî’ye) aitliğini kabul etmekte; bu konuda her-
hangi bir şüphe veya tereddüt göstermemektedir. Aynı zamanda Konevî’nin Tûsî’ye yazdığı bütün 
mektupların aslında Ahi Evran’a yazıldığını savunmaktadır. Konevî ise Tûsî’ye yazdığı mektuplarda 
karşı tarafla diyaloğun sadece yazışma ve mektuplaşma yoluyla olma gerekçesini, sanki hiçbir zaman 
yüzyüze görüşemeyeceklerini bilircesine, şiirle başlayan mektubunda665 şöyle açıklamaktadır: 

ة الفضائل افتخار االواخر و االوائل  صدر اعظمگوش أيام و ليالى باستماع مآثر و معالى مجلس عالئ خواجه معظم  مالك ازم 
يرضيه بقاءه و أدام في درج المعالى ارتقاءه، و ال زالت مهجته  أطال ّللا  فيما- العصر حسنة الدهر نصير الحق والدين ملك حكماء 

از منبع صفا و مشرع وال  و دعا  خدمت. هميشه مشن ف و حالى باد -تالى حمده مقد ما إلنتاج كل قضيةمكلي ة و  الشريفة بعين ّللا  
تى و تعطش بجانب آن جناب همايون هر چه بيشتر است لكن چون احكام مقادير از نيل اين چنين بغي و تشوق  آيد.رسانيده مى

و تاسيس  يبنماى آن جناب معظم پوشيده نيست كه طلب مواصلتغزراى  ...استكه فى ظهر الغيب موظف  مانع آيد بر دعائى  
ال جرم   داعى مخلص مبنى بر اين مقدمات خواهان فتح   باب ... قواعد مود ت با اهل فضل  سنتى معهود و مألوف بوده است

اصلت بطريق مكاتبت كه آنرا احد تعذرى داشت طلب مو  من حيث الصورة و الحالة هذه . و چون التقاءجناب گشت مواصلت بآن
خالى باشد و از  مفاتحهنام نهادند متعين بود. و نخواست   كه از فوائد علمى كه شريفترين صور ترقيات نفوس است اين  اللقائين
 نصيب ماند.آن ذات شريف بىنتائج افكار فوائد 

 “Hâce-i mu‘azzam, sadr-ı a‘zam, erdem yularlarının mâliki, sonrakilerin ve öncekilerin övüncü, 
çağın hakîmlerinin meliki, asrın iyiliği, Nasîru’l-Hakk ve’d-Dîn’in -Allah O’nu razı kılan hususlarda 
ömrünü uzatsın, yücelik basamaklarında yükselişini sürekli kılsın, şerefli varlığı Allah yardımıyla 
hep korunsun, övgüsünü dillendiren de her önermenin üretiminde hep öncül olsun- yüksek huzurunun 
övgüye değer işlerini ve yüceliklerini işitmekle gündüzlerin ve gecelerin kulağı daima küpeli ve 
süslüdür. Mektup ve dua, safa membaından (siz) dostluk kaynağına ulaştırılmıştır. O kutlu zatın 
huzuruna yönelik iştiyak ve susamışlık her ne kadar fazla ise de kaderin hükümleri böyle bir emele 
ulaşmayı engelliyor. Gıyabında dua etmek vazifemizdir…” “Gaybı gören o muazzam zatın gözün-
den gizli değildir ki, erdem sahipleriyle dostluk temelleri tesis etmek ve kavuşma talep etmek bilinen 
ve uygulana gelen bir sünnettir…” “Dolayısıyla muhlis duacı (bu) takdim edilenlere dayanarak o 
hazretle kavuşma kapısını açmak arzu etmiştir. Cismen bir araya gelmek şu durumda çok 
zor/imkânsız olduğu için, iki kavuşmadan biri adı verilen yazışma yoluyla kavuşmak talebi zahir 
olmuştur. Nefislerin terakki ediş şekillerinin en üstünü olan ilmî faydalardan bu başlangıç yoksun 
olmasın, o şerefli zatın fikir ürünlerinin faydalarından nasipsiz kalmasın istenmiştir…”  

Konevî Tûsî’ye gönderdiği ikinci ve son mektubunda666 şöyle diyor: 
                                                 
664 el-Konevî, Sadruddîn ve et-Tûsî, Nasîruddîn, el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî, s. 115. 
665 el-Konevî, Sadruddîn ve et-Tûsî, Nasîruddîn, el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî, s. 11-14. 
666 el-Konevî, Sadruddîn ve et-Tûsî, Nasîruddîn, el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî, s. 130-

133. 
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ملك از جناب منيف امام معظم خواجۀ اعظم حسنة الدهر عال مة العصر بقية اكابر العلماء وارث رؤساء الحكماء خطاب شريف 
مشتمل بر اجناس عوارف و انواع ... مسلمينباالستحقاق نصير الحق و الدين ظهير االسالم و ال ولى الرياسة في اآلفاقالصدور 

موردش بتبجيلى و اكرامى و اعزازى و اعظامى كه الئق مقام اخالص  ..معارف و اصناف لطائف بمخلصترين دعاگويان رسيد.
ۀبر  جل  و عال و سمت اهل اختصاص است متلق ى گشت. و شكر بارى شريف  از سالمتى ذات -أبقاه ّللا  - موالنا استماع اخبار سار 

آيد كه موجب اقدام بر سابق ابرام توق ع حصول دو مطلوب ديگر بخدمت نموده مى ...و جريان امور بر سنن رضا و استقامت
سودمندتر  نه آنكه آن مقدار مقنع است لكن بسبب آنكه آنچه بهتر و فتح باب مواصلت بطريق مكاتبت و مراسلتبود: اولهما 

ما ال يدرك كل ه ال يترك ». لهذا قناعت بدين مقدار از باب طلب و الحاله هذه متعذر الحصولبر اجتماع موقوف است  و آن ماست 
اتفاق تعليق آن مسائل در وقتى افتاد كه دور از ساحت عالى مرضى بر مزاج . و مع هذا ..ضرورى گشت. و مطلوب دوم « كل ه

مواصلت بخدمت متجدد گردد و در  اين داعى ۀل رابطاز جهت ظاهر نيز بحسب الوقت و الحا ...اين ضعيف مستولى گشته بود
 ...كرد سيما كه قاصدى آشنا يافته بود كه عزم آن طرف داشت ال جرم در آن باب تقاضاى حيثيت مى .رددمكاتبت گشاده گ ۀبواسط

حصول شفاء  كند اگر چهمى بخدمتومع هذا بى آن نيست كه در بعض مسائل مقامى چند باقيست كه محوج معاوده و مراجعت 
 ..كالمتعذر است. و آنچه ممكن الحصول است بيش از ايما و تلويحى نباشد.بطريق مكاتبه عليل و خروج از اين مضائق 

“Yüksek huzurdan, imam-ı mu‘azzam, hâce-i a‘zam, asrın iyiliği, çağın allâmesi, büyük âlimlerin 
bakıyesi, baş hakîmlerin mirasçısı, bütün vezirlerin/önde gelenlerin meliki, hakkıyla riyaset sahibi, 
İslâm ve Müslümanların destekçisi, Nasîru’l-Hakk ve’d-Dîn’den… çeşit çeşit bilgileri, marifetleri ve 
incelikleri içeren şerefli mektubu, duacıların en muhlisine ulaşmış, kaynağı itibariyle seçkinlere ya-
raşır, ihlas makamına layık şekilde tebcil, ikram, izzet ve tazimle karşılanmıştır. Efendimizin -Allah 
onu daim kılsın- zat-ı şeriflerinin selamette, işlerin(nin) rıza ve istikamet yolu üzere olduğuna dair 
sevindirici haberlerini işitmemizden dolayı Allah Teâlâ'ya şükür olsun…” “Diğer mektupla… şu 
iki maksadın gerçekleşmesi umut edilmiştir. Birincisi, yazışma ve mektuplaşma yoluyla kavuşma 
kapısının açılmasıdır. Yetinilecek miktarda olmasa da, daha iyisi ve faydalısı (bizzat) buluşmaya 
bağlı ve şu durumda (bunun) gerçekleşmesi de çok zor/imkânsız olduğundan, ‘tamamı elde edile-
meyenin tamamı da terk edilmez’ kabilinden olarak bu miktarla yetinmek zorunludur. İkincisi…” 
“Bununla beraber, o meseleleri not düşmek/açıklamak, bu güçsüzün yüce alan(ınız)dan uzakta ve 
bedenini bir hastalığın ele geçirmiş olduğu zamana denk gelmişti…” “Zahiren, vakte ve duruma bağlı 
olarak bu duacının (sizinle) bağlantısı mektupla yenilenmiş, yazışma vasıtasıyla kavuşma (kapısı) 
açılmış ve bu konuda durum icabı özellikle, o tarafa gitmeye karar vermiş tanıdık bir yolcu da bulun-
muştu…” “Bununla beraber bazı meselelerde birkaç yer kalmıştır ki, mektupla geri dönüşe muhtaç-
tır. Her ne kadar sadra şifa elde edilmesi, bu zorlu meselelerden yazışma yoluyla çıkılması imkânsız 
gibi ve işaretten, imadan fazlası gerçekleşemez ise de.” 
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Tercüme-i et-Teveccühü’l-Etemm nahve’l-Hakk 
“Sadru’d-din-i Konevî’nin küçük bir risalesinin tercümesidir. Konevî’nin isteği üzerine [Ahi Ev-

ren] uzunca bir ön söz ekleyerek tercüme etmiştir. Bilinen tek nüshası Konya Yusuf Ağa Ktp. nr. 
4866’daki mecmua içindedir.”667 

Unvan sayfasında (33a) “Makalât-ı … Şeyh Sadru’l-Milleti ve’d-Dîn” başlığı kayıtlı ise de eser, 
Konevî’nin et-Teveccühü’l-Etemm adlı Arapça risâlesinin çevirisinden ibarettir. Dolayısıyla Bay-
ram’ın belirlediği isimlendirme, eserin kimliği ve konusunu vurgulaması açısından isabetlidir.  

 
Yusufağa Ktp., nr: 4866, vr. 33a. 

Bu tercümenin Ahi Evran’a aitliği konusunda, mecmuadaki bütün eserleri tek yazara nisbet etme 
isteği yine kendini göstermektedir. Doğrusu çevirenin kim olduğu konusunda en ufak bir ipucu -en 
azından mecmuada- mevcut değildir.  

Bayram’ın aynı mecmuada yer alan Metâli‘u’l-Îmân unvan sayfasındaki -daha önce resmini sun-
duğumuz- yazının Sirâcüddîn el-Urmevî’nin yazısı olduğuna kanaat getirdiği de anlaşılıyor.668 Eğer 
bu kanaatinde ısrarcı ise, bu mecmuadaki üç eserin de Urmevî tarafından yazıldığını/istinsah edildi-
ğini de rahatlıkla dile getirebilir, zira metinlerdeki yazı ile Urmevî’ye ait gösterilen unvan sayfaların-
daki yazılar aynı kalemden çıkmıştır. Nitekim Bayram “Yusufağa Kütüphanesi nr. 4866’daki kitabın 
tamamı Kadı Siracü’d-din el-Urmevî’nin el yazısı olduğu kuvvetle muhtemeldir”669 demekte ve 
mezkûr yazmanın 1a yaprağının resmi altına “Kadı Sirâcü’d-dîn Mahmûd el-Urmevî’nin el yazısı” 
kaydını düşmektedir.670 Fakat daha önce de belirttiğimiz üzere Arapça’yı ve Farsça’yı bu dillerde 
eser verecek derecede iyi bilen bir âlimin, kadılık yapan bir bilginin, sözü geçen nüshadaki metinlerde 
mevcut dilbilgisi hatalarını yapmış olmasını kabul etmek pek makul görünmemektedir.  

Bayram “Konevî’nin isteği üzerine uzunca bir ön söz ekleyerek tercüme etmiştir” diye belirtse 
de -yazmanın sunacağımız ilgili sayfalarında görüleceği üzere- tercümeyi Konevî’nin istediğine dair 
bir ifade mevcut değildir.  

Ayrıca Arapça’dan Farsça’ya çevrilen bu esere, çevirenin eklediği, üstelik “uzunca bir önsöz” 
diye nitelenen önsöz sadece 1,5 varaktan; 2,5 sayfadan ibarettir (35a-36a). 

Eserin başındaki bir varaklık kısım (33b-34a) ise hamdele ve salveleden ibarettir; 34b sayfası ise 
risâlenin bir cümleyle konusunun ve de yazarı Konevî’nin övgülerinin vurgulanmasından ibarettir. 
Geriye kalan 2,5 sayfalık (1,5 varaklık) uzunca önsözde; varak 35a’da eserin tercüme edilme nedeni 
açıklanmakta, 35b-36a’da Arapça metinde geçen bazı tasavvuf terimlerinin uygun düşen Farsça kar-
şılıkları ve açıklamaları sunulmaktadır, bunların haricinde kayda değer bir bilgi içermemektedir.  

Bu bilgilere her sayfanın 13 satırlık ve metin ebatlarının 12 x 9 cm. olduğunu da ekleyip aşağıda 
sunulan ilgili görsellere baktığımızda Bayram’ın sözünün ne kadar abartılı ve gerçek dışı olduğu an-
laşılmaktadır. 

 

                                                 
667 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 101; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 96; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 85. 
668 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 150. 
669 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler,  s. 137. 
670 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 150; Sadru’d-Din-i Konevî, s. 105. 
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Yusufağa Ktp., nr: 4866, vr. 33b-36a. 
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Bayram’ın herhangi bir kaynak belirtmeden, bir atıf yapmadan yazdığı ve Konevî’nin Farsça bil-
mediğini kesin bir dille ifade ettiği şu cümlenin kaynağını epeydir merak ediyorduk: “Oysa Sadru’d-
din-i Konevî, Farsça bilmemektedir. Kendisi bunu defalarca ifade de etmiştir. Bazı eserlerini dost-
larına göndererek bu eserini Farsça’ya tercüme etmelerini istemektedir.”671 Bir videosundaki konuş-
masından anladık ki, Bayram bu iddiasını Konevî’nin Makâlât’ına yani şimdi üzerinde durduğumuz 
Tercüme-i et-Teveccühü’l-Etemm’e dayandırmaktaymış ve bu eserin başında (önsözünde) Konevî 
Farsça bilmediğini açıkça ifade ediyormuş: “… Oysa Sadreddîn Konevî Farsça bilmeyen bir adam-
dır. Farsça bilmiyor. Hatta eserlerini birilerinin, Arapça olan eserini Farsça’ya tercüme etmelerini 
onlardan istirham ediyor. Hatta Ahi Evren’den de istifade ediyor. Kendisi Farsça bilmediğini, kendisi 
de diyor zaten, ben Farsça bilmediğim için eserlerimin Farsça’ya tercüme edilmesi suretiyle hitab 
alanının genişlemesini sağlamaya çalışıyorum, diyor. Sadreddîn Konevî’nin kendisi diyor. Şimdi, bu 
kadar eserleri varken, Farsça eserleri, bunların hepsi Farsça, bu Farsça eserleri tutup Konevî’ye 
mal etmenin izahı var mı? Sadreddîn Konevî kendisi söylüyor, ben Farsça bilmiyorum diyor. Hatta 
birisi işte bu Hayri dediğimiz adam, Makâlât-ı Sadreddîn Konevî var, onun baş tarafında Sad-
reddîn Konevî diyor, ben Farsça bilmiyorum. Ama [Hayri dediğimiz adam] o eseri veriyor, ben 
Farsça bilmiyorum dediği eseri, diyor, Konevî’nin’dir bu eser diyor, Makâlât-ı Sadreddîn Konevî. 
E, Sadreddîn Konevî Farsça bilmiyorum diyor orada!..”672 

Bakalım Konevî öyle diyor mu? 
Eserin başındaki sayfalarda (33b-36a) neler bulunduğunu yukarıda göstermiştik. Bu sayfalar ara-

sında Bayram’ın kastettiği sayfalar sadece 34b ve 35a’dır. Şimdi o iki sayfadan Bayram’ın kastettiği 
uzun cümleyi çevirelim. 

 
Yusufağa Ktp., nr: 4866, vr. 34b-35a. 

“Bu, Hakk’a teveccühün hakikati, zikrin kısımları, hükümleri, şartları, meyveleri ve neticelerinin 
beyanı hakkında mûcez/veciz ve mu‘ciz/eşsiz [bir eser] olup, hakikaten [kelimenin tam anlamıyla] 
sahip/efendi, hakikat sultanı, tarikat ülkelerinin [bendelerinin?] mâliki, âlemin kutbu, çağın allâmesi, 
zamanın harikası, nurlar taşkını, sırlar kaynağı, zor meseleleri kolaylaştıran, müşkilleri çözen, sınır-
ları hızla aşan, başlangıçların ve sonların, ilklik ve sonluk sırrının künhüne vâkıf olan, bâtınlık ve 
zâhirliği [kendinde] bir araya getiren, [Peygamber’e] vâris, kâmil, mükemmel/mükemmil, erdemli, 

                                                 
671 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 12. 
672 “Prof Dr Mikail Bayram Mevlana hakkında kendisine yapılan eleştirilere ve Hayri Kaplana cevap veriyor”, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul8Ut5Dazms&t=80s, zaman: 27:45-29:01 (Erişim: 19.11.2019). 
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kavi/köklü/derin Şeyh Sadru’l-Hakkı ve’d-dîn Muhammed b. İshak b. Muhammed’in (ra) yazdığı 
nüshanın aslından, Arap dilinde pek/fazla birikimi/tecrübesi olmayan [manevi] zevk ashabı ve şevk 
erbabı dostlar, din kardeşleri ve yakîn âşıkları için, yararlansınlar, bu zevkin bazı sırlarından haberdar 
olsunlar ve bizi hayır dua ile ansınlar diye tercüme edilmiştir.” 

Bu cümle, sonrasındaki cümlelerde olduğu gibi mütercime aittir ve Konevî’nin ağzından herhangi 
bir söz, özellikle de bu eserin tercüme edilmesini istediği veya Farsça bilmediğini ifade eden bir söz 
yer almamaktadır. Buna rağmen “… Makâlât-ı Sadreddîn Konevî var, onun baş tarafında Sad-
reddîn Konevî diyor, ben Farsça bilmiyorum. Ama [Hayri dediğimiz adam] o eseri veriyor, ben 
Farsça bilmiyorum dediği eseri, diyor, Konevî’nin’dir bu eser diyor, Makâlât-ı Sadreddîn Konevî. 
E, Sadreddîn Konevî Farsça bilmiyorum diyor orada!..” şeklinde cümleler sarfeden Bayram’ın bu 
cümlelerini nasıl nitelemek gerekir acaba? 

Urmevî’nin kendi hattıyla yazılı el-Mebâhic fî Şerhi’l-Menâhic adlı eserinden örnek sayfalar da 
ekleyelim ki, Yusufağa Kütüphanesi 4866 numaralı nüshanın müstensihine ait yazı ile karşılaştırıla-
bilsin.. 

 
Urmevî, el-Mebâhic fî Şerhi’l-Menâhic, Yusufağa Ktp., nr: 5482, vr. 153b (Sağda, eserin başlangıcı) ve 

vr. 154a (Solda, ferağ kaydı: 19 Cemaziyelâhir 671/11 Ocak 1273) 
“Başkent Konya’da hâkimlik/kadılık yapan zayıf kul 

Ebu’s-Senâ Mahmud b. Ebî Bekr b. Ahmed b. el-Urmevî”. 
 

Konevî’nin et-Teveccühü’l-Etemm adlı eserinin -üzerinde durduğumuz ve çevirenini tespit ede-
mediğimiz- bu çevirisi dışında Farsça iki çevirisi daha vardır. Birisi Konevî’nin müridlerinden Şere-
füddîn Ali el-Fütûhâtî (?) tarafından yapılmıştır (Dânişgâh Ktp., nr. 326/11, ist. 1088/1677-1678, 
Terceme-i Risâletü’l-Vusûl adıyla, Meclis-i Millî Ktp., nr. 2926/3, 41b-46b, ist. 1235/1819-1820, 
Risâle-i Kûnevî der ‘İrfân=er-Risâletü’l-Mürşidiyye (serlevha ve hâmişe sonradan düşülen not) 
adıyla). Diğeri ise Abdulgafûr el-Lârî (ö. 912/1506) tarafından yapılmıştır (Radavi Ktp., nr. 22455, 
vr. 82-108, Terceme-i Risâle-i Teveccüh-i Etemm adıyla). Lârî’nin tercümesi iki kez yayınlanmıştır 
(Hâmid Nâcî Isfahânî tashihi ve takdimi ile, “Risâle-i Teveccüh-i Etemm”, İrfân-i Îrân, Tahran 1378 
hş./1999, s. 96-106 (metin) ve Kasım Sâfî’nin tashih ve takdimiyle, Risâle-i Ma‘ârif: Der Beyân-i 
Teveccüh-i Etemm, Hüseyniyye-i İrşâd, Tahran 1378 hş./1999, 4+44 s.). 
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Tercüme-i Miftâhu’l-Gayb 
“Bu eser de Konevî’den tercüme olup, Sultan Fatih’in mührünü ihtiva eden bir nüshası Pertev 

Paşa (Süleymaniye) Ktp. nr. 278’de kayıtlıdır.”673 “Sadru’d-din Konevî bu eserinin Farsça’ya ter-
cüme edilmesini, Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din Mahmud’a yazdığı bir mektupta ondan istirham 
etmektedir. Bu tercümenin bilinen bir nüshası Pertev Paşa (Süleymaniye) Ktp. Nr. 278’dedir.”674 

Yukarıda yer alan ikinci cümledeki mektubun hangi mektup olduğu belirtilmediği için, böyle bir 
mektubun varlığı, var ise mektubun gerçekten Konevî’ye aitliği, Ahi Evran’a yazıldığı ve belirtilen 
isteği ifade eden cümleleri içerdiği konusunda bir tahkik yapamadık. Böylesine önemli bir tespiti 
içeren bir mektup var ise mutlaka bilimsel bir atıfla işaret edilmesi gerekirdi ve bu atıf Bayram için 
de önemli bir delilin ibrazı anlamına gelirdi.  

Bununla beraber bu tercümeyi Ahi Evran’ın çeviri eserleri arasında sunan Bayram bir başka çalış-
masında “bu eserin Ahi Evren diye bilinen Şeyh Nasiruddin Mahmud tarafından Farsça’ya tercüme 
edildiği kuvvetle muhtemeldir” der.675 Bu çevirinin Ahi Evran’a aidiyetine dair herhangi bir tarihi 
kayıt ve bilgi sunmadığı gibi kendi diliyle ifade ettiği “kuvvetle muhtemel” kaydını göz ardı ederek, 
çevirinin kesinlikle Ahi Evran’a ait olduğuna dayanan başka “muhtemel” fikirler ortaya koyar. Bu 
esnada yine indî mütalaalarına, kanaatlerine göndermede bulunur.  

“Ahi Evren, Sadreddin Konevî’nin et-Teveccüh olarak tanınan et-Teveccühü’l-atamm nahval-
Hakk adlı eserini de Konevî’nin isteğiyle Farsça’ya tercüme etmiştir”676 diyerek bu cümlesine -bir 
önceki başlıkta değindiğimiz Tercüme-i et-Teveccühü’l-Etemm’e işaret eden- şu dipnotu düşer:  

“Bu tercümenin bilinen tek nüshası, Konya Yusufağa Ktp. nr. 4866’da kayıtlı, içinde Ahi Evren Şeyh Nasiruddin’e ait 
olduğunu belirten (1a’da) “Metaliu’l İman” ile “Tercüme-i Elvah-i İmadî” adlarındaki iki eseri ile bir arada olmak 
üzere sadece üç risale ihtiva eden mecmuanın 33b,52b sahifelerinde yer almıştır. 11 Zilkade 673/ 8 Mayıs 1275 de, yani 
Sadreddin Konevî’nin vefat ettiği yıl içerisinde istinsah edilmiştir. Ön sözünde belirtildiğine göre (34b) Konevî’nin kendi 
el yazısı ile olan nüshadan tercüme edilmiştir. Dolayısıyla mütercimin, Konevî’nin yakınlarından olduğu anlaşılmak-
tadır.  Ayrıca Konevî ve Ahi Evren’in birbirilerine yazdıkları karşılıklı mektuplardaki dil ve üslup özelliği ve bu mektup-
larda görülen aralarındaki dostluk ve fikir alış verişi bize bu eserin Ahi Evren tarafından tercüme edildiği kanaatini 
vermektedir. Diğer taraftan bu eserdeki dil ve üslup özelliği, tercümede sözü edilen “Miftahü’l-gayb” tercümesinin de 
Ahi Evren’e ait olduğunu açık olarak göstermektedir.”677 

Bu ifadelerde adı geçen ve Ahi Evran’a ait gösterilen telif, tercüme eserlerin ona aitliğinin bilimsel 
delillerle ortaya koyulmadığı ilgili başlıklar altında gösterilmiştir. Bayram tarafından Ahi Evran’a ait 
gösterilen telif ve çeviri eserler arasındaki “dil ve üslup özelliği”nden kaynaklanan kanaatler veya 
ihtimaller ne hikmetse “kesin bilgiler, açıkça görülen, anlaşılan bilgiler” haline dönüşmektedir.  

Alıntıladığımız dipnotun son cümlesinde Yusufağa Kütüphanesi’ndeki et-Teveccühü’l-Etemm ter-
cümesinde Miftâhu’l-Gayb çevirisinden söz edildiği belirtilse de, eserde ne “Miftâhu’l-Gayb tercü-
mesi” ne de “Miftâhu’l-Gayb” ifadesi vardır. 

Bayram’ın Tercüme-i Miftâhu’l-Gayb’ın başka nüshaları da olabileceğini düşünerek bir araştırma 
yaptığını, Konevî’nin bu eserinin Farsça çevirileri hakkında tarihi kaynakları, kütüphaneleri veya hiç 
olmazsa bazı katalogları kontrol ettiğini tahmin ediyoruz. Sadece Süleymaniye Kütüphanesi bünye-

                                                 
673 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 101; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 96; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 86. 
674 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 115. 
675 Bayram, Mikâil, “Fatih Sultan Mehmed’de Sadreddin Konevî ve Ahi Evren Hayranlığı”, I.Uluslararası Sadreddîn 

Konevî Sempozyumu Bildirileri, MEBKAM Yay., Konya 2010, s. 37. Bayram’ın bu bildirisi daha önce makale olarak 
yayınlanmıştır: “Sultan Fatih’de Sadruddin Konevi ve Ahi Evren Hayranlığı”, Fikir ve Sanatta Hareket, VII.  devre,  S. 
7, İstanbul 1979, s. 13-16. Yine aynı bildiri/makale metni, daha önce yayınlanan bir bildiri veya makale metni olduğu 
hatırlatılmaksızın 2012 yılında yayınlanan Sadru’d-Din-i Konevî kitabının “Fatih Sultan Mehmed’de Sadru’d-din Ko-
nevî Hayranlığı” başlığını taşıyan yedinci bölümü olarak (s. 189-198) üçüncü kez karşımıza çıkmaktadır. 

676 Bayram, “Fatih Sultan Mehmed’de Sadreddin Konevî ve Ahi Evren Hayranlığı”, s. 37-38. 
677 Bayram, “Fatih Sultan Mehmed’de Sadreddin Konevî ve Ahi Evren Hayranlığı”, s. 38 (Dipnot). 
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sindeki koleksiyonlarda karşımıza, metinleri Pertev Paşa nüshasıyla aynı olan iki nüsha daha çıkmak-
tadır: Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 2610 ve Ayasofya Ktp., nr. 2089. Nitekim Bayram da bu üç 
nüshaya -Pertev Paşa nüshasını bizzat görerek, diğer iki nüshayı ya bizzat görerek ya da atıfta bulun-
duğu üzere Osman Ergin’in “Sadraddîn al-Qunawi ve Eserleri” başlıklı makalesine dayanarak- işaret 
etmektedir.678 Tabi ki bu nüshalarda da mütercim belli olmayınca Ahi Evran’a ait gösterilecek bir 
eser daha ortaya çıkıyor.  

Ne yazık ki, DİA’nin “Miftâhu’l-Gayb” maddesinde de Bayram’ın makalesine dayanılarak Ko-
nevî’nin bu eserinin Ahi Evran tarafından Farsça’ya çevrildiği belirtilmektedir.679 

Tercümenin ülkemizdeki dördüncü nüshasından Ahmed Münzevî’nin fikir babası olduğu Fihrist-
vâre-i Kitâbhâ-yı Fârisî adlı büyük eser vesilesiyle haberdar oluyoruz. Bu eserde verilen bilgilere 
göre Bursa Kütüphanesi’nde Tercüme-i Miftâhu’l-Gayb adıyla kayıtlı bulunan Farsça çeviri eser 
Ahmed b. Abdullah [doğrusu: Atâullah] el-Kırımî’ye [ö. 892/1487] aittir ve h. 871 tarihli bu nüsha 
müellif hattıyladır. Tercümenin başlangıç cümlesinden bir parça da verilmiştir.680 Aynı nüshaya iliş-
kin bir başka kaynakta tercümenin bitiş cümleleri de verilmekte, mütercimin “… Müsvedde 871 yılı 
Şaban ayı başlarında (Mart 1467) tamamlandı.” İfadesi nakledilmekte, eserin İnebey Kütüpha-
nesi/Haraççıoğlu [doğrusu: Hüseyin Çelebi], nr. 532/2, vr. 26b-86b arasında yer aldığı belirtilmekte-
dir.681  

Bu bilgiler doğrudur ve Bayram’ın Ahi Evran’a ait göstererek üç nüshasına işaret ettiği bu tercüme 
eser Ahmed el-Kırımî’ye aittir. Böylece Bayram -659/1261’de öldürüldüğünü belirlediği- Ahi Ev-
ran’ın ölüm tarihinden h. 233/m. 226 yıl sonra ölen Kırımî’ye ait tercümeyi, kendisinin hiç yanılmaz 
olan “dil ve üslup özelliği” kriterine dayanarak Ahi Evran’a ait göstermiş olmaktadır.  

Şimdi, çeviri eserin ülkemizdeki dördüncü nüshasını; Ahmed el-Kırımî’nin kendi hattıyla yazılı 
müsvedde nüshasını haber veren iki kaynağa ve özellikle mütercim Kırımî’nin müsvedde nüshası 
(Hüseyin Çelebi, nr. 532/2) ile diğer üç nüshanın ilk sayfalarına, müsvedde nüshanın tarih kaydı içe-
ren son cümlelerine bir göz atalım. 

 
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/6974292 (Sağda). 

Fihrist-vâre-i Kitâbhâ-yı Fârisî, Tahran 1382 hş./2003, c. 7, s. 609-610 (Sol üstte). 

                                                 
678 Bayram, “Fatih Sultan Mehmed’de Sadreddin Konevî ve Ahi Evren Hayranlığı”, s. 37. 
679 Öngören, Reşat, “Miftâhu’l-Gayb”, DİA, c. 30, s. 17. 
680 Fihrist-vâre-i Kitâbhâ-yı Fârisî, Merkez-i Dâiretü’l-Ma‘ârif-i Büzürg-i İslâmî, Tahran 1382 hş./2003, c. 7, s. 609-610. 
681 http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/6974292  
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(Bursa) İnebey Ktp./Hüseyin Çelebi, nr. 532/2, vr. 26b (Sağda) ve Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 2610, vr. 1a. 

 
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2089, vr. 1b (Sağda) ve Sül./Pertev Paşa Ktp., nr. 278, vr. 1b (Ortada). 

Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2089, vr. 134b (Sol üstte) ve Sül./H. Mahmud Efendi Ktp., nr. 2610, vr. 82a. 

 
Hüseyin Çelebi, nr. 532/2, vr. 86b (Müsveddenin tamamlanma tarihi: Şaban ayı başları 871/Mart 1467). 
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Bilindiği kadarıyla geçmiş dönemlerde Miftâhu’l-Gayb’ın -şerh eşlik etmiyor şekilde- sadece bir 
tane Farsça çevirisi yapılmıştır, o da üzerinde durduğumuz çeviridir. Ahmed el-Kırımî’ye ait olarak 
871/1467 tarihli müsvedde nüshası bulunduğuna göre Fatih Sultan Mehmet dönemindeki bir çeviri 
söz konusudur. İkisi de aynı sultanın kütüphanesi için hazırlanmış fakat ketebe kaydı, kâtip, müsten-
sih ismi, kitâbet, istinsah tarihi vs. taşımayan Miftâhu’l-Gayb’ın ve Istılâhâtü’s-Sûfiyye’nin Farsça 
çeviri nüshalarının aynı kişinin kalemiyle ve aynı hatla, aynı yazı stiliyle yazılmış olması da bu iki 
eserin aynı yazara daha doğrusu aynı mütercime ait olma ihtimalini akla getirmektedir (Yukarıda 
sunulan Ayasofya Ktp., nr. 2089, vr. 1b görseli ile aşağıda sunulan Ayasofya Ktp., nr. 1657, vr. 3b-
4b görsellerini krş.). 

Fatih Sultan Mehmed’in (ö. 886/1481) isteğiyle Farsça’ya çevirilen Istılâhâtü’s-Sûfiyye nüshası-
nın giriş bölümündeki şu ifadelere dikkat edelim:  

“… Sultan Muhammed b. Murad Han’ın -Allah mülkünü daim, devletinin rükünlerini güçlü kılsın- 
… Ehlullahın tevhid ilmine dair Şeyh Sadruddîn el-Konevî’nin Miftâhu’l-Gayb’ı Farsça’ya tercüme 
edilsin diye gönlüne gelmiş, bu esnada … muhakkik âlimler, müdakkik fazıllar arasında (bu) değersiz 
ve zayıf … kula havale etmişti… Bu, tevhid ilmine girip dalmak şeyhlerin ıstılahlarına vâkıf ve âşina 
olmaya dayandığından… bu ıstılahların tercümesi gerekti…”682  

  

  
Kırımî, Istılâhât-ı Sûfiyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1657, vr. 3b-4a (Üstte) ve 4b. 

                                                 
682 el-Kırımî, Ahmed, Istılâhât-ı Sûfiyye, Süleymaniye/Ayasofya Ktp., nr. 1657, vr. 3b-4b. 
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Çeviride yer alan bu ifadeler, (Kemâlüddîn Abdürrezzâk el-Kâşânî’nin Arapça eseri) Istılâhâtü’s-
Sûfiiyye’yi Farsça’ya çevirenin (Ahmed el-Kırımî), bu çeviriyi Miftâhu’l-Gayb’ın çevirisinden önce 
ve ona hazırlık olarak yaptığını göstermektedir. Konumuzla ilgili olarak daha da önemlisi, Istı-
lâhâtü’s-Sûfiyye çevirisinin de, Miftâhu’l-Gayb çevirisinin de aynı mütercim tarafından Sultan 
Fatih (ö. 886/1481) zamanında, onun emriyle yapıldığını göstermektedir. Bu durumda -yukarıda 
değinildiği üzere- Miftâhu’l-Gayb’ın Farsça çevirisinin Fatih’in ölümünden 200 küsur sene önce, 
659/1261 senesinde öldüğü iddia edilen Ahi Evran tarafından yapıldığını söylemek mümkün değildir. 
Üstelik Istılâhât-ı Sûfiyye adlı Farsça çeviri Abdürrezzâk el-Kâşânî’nin (ö. 736/1335) Arapça Istı-
lâhâtü’s-Sûfiyye’sinin -ilk kısmının- çevirisidir ve bu Farsça çevirinin Ayasofya Ktp., nr. 1657’de 
bulunan kopyasının -mukaddime içermiyor haldeki- aslı, mütercimin hattıyla Reşid Efendi Ktp., nr. 
444’te bulunmaktadır. 

Tercüme-i Istılâhât-ı Kâşânî’nin Reşid Efendi nüshasında mütercimin ve çeviri eserinin adı ve de 
çeviri tarihi hakkında şu önemli kayıtlar bulunmaktadır:  

Yazma mecmuanın başındaki fihristte: “Risâle Fârisiyye fi’t-Tasavvuf li-Mevlânâ Kırîmî bi-hat-
tıh (Mevlânâ Kırımî’ye ait Farsça Risâle Fârisiyye fi’t-Tasavvuf, onun hattıyla).” 

Çeviri metin öncesindeki sayfanın üst ortasında: “Min müellefâti Mevlânâ Kırîmî rahimehullâh 
be-hatt-ı hôd (Mevlânâ/Mevlâ/Molla Kırımî’nin eserlerinden, kendi hattıyla)”, hemen sol yanında: 
“Istılâhât-ı Kâşânî(’yi) tercüme eylemiş.” 

Mütercim hattıyla yazılan çeviri eser metninin sonunda yine mütercim hattıyla olan ferağ kaydın-
daki ifadelerde: Mütercim adı: “Seydî Ahmed b. Atâullah”, tercümenin tamamlandığı yer: Merzifon, 
tercümenin tamamlanma tarihi:  871 yılı Şevval ayı başları (Mayıs 1467). 

  
Kırımî, Istılâhât-ı Sûfiyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1657, vr. 5ab (Sağda). 

Kırımî, Tercüme-i Istılâhât-ı Kâşânî, Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 444, vr. 61b. 

   
Kırımî, Tercüme-i Istılâhât-ı Kâşânî, Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 444, vr. Ia (Sağda) ve 61a. 
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Kırımî, Istılâhât-ı Sûfiyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1657, vr. 64b (Sağ üstte). 

Kâşânî, Istılâhâtü’s-Sûfiyye, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergün Yazmaları, nr. 1201, vr. 41a (Sağ altta). 
Kırımî, Tercüme-i Istılâhât-ı Kâşânî, Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 444, vr. 93a. 

Şu halde mütercim bu tercümeyi 871 yılı Şevval ayı başlarında (Mayıs 1467), Tercüme-i 
Miftâhu’l-Gayb’ın müsveddesini 871 yılı Şaban ayı başlarında (Mart 1467) tamamladığına göre, biraz 
önce ileri sürdüğümüz “Çeviride yer alan bu ifadeler, Istılâhâtü’s-Sûfiyye’yi Farsça’ya çevirenin, bu 
çeviriyi Miftâhu’l-Gayb’ın çevirisinden önce ve ona hazırlık olarak yaptığını göstermektedir.” şek-
lindeki tahminimizi tashih etmeliyiz. Zira bu tarih bilgilerine göre Kırımî önce Miftâhu’l-Gayb’ı 
Farsça’ya çevirmiş, iki aylık çalışma sonrasında Istılâhâtü’s-Sûfiyye’nin çevirisini tamamlamış görü-
nüyor (Arapça Şerhu Miftâhi’l-Gayb’ı tamamlama tarihi: 14 Muharrem 874/24 Temmuz 1469). 

Kırımî’nin kendi adı ve babasının adına ilişkin en sağlam bilgileri yine kendisinin kaydettiği sa-
tırlarda bulup Reşid Efendi nüshasından edindiğimiz “Mevlânâ/Mevlâ/Molla Seydî Ahmed b. Atâul-
lah el-Kırîmî” şeklindeki isim kaydının ne derece doğru olduğunu irdeliyoruz. 

Kırımî Kırım’dayken 817-818/1414-1416 tarihleri arasında kendi hattıyla istinsah ettiği bir eserin 
sonunda kendi adını “Seyyid Ahmed b. Atâullah el-Kırîmî”, diğerinin sonunda “Seyyid Ahmed b. 
Tengrîberdî el-Kırîmî” olarak kaydeder (Tangrîberdi=Tanrıverdi=Atâullah). 

    
Fahruddîn er-Râzî, el-Hamsûn fî Usûli’d-Dîn, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1717, vr. 32a (Sağda). 

Ekmelüddîn el-Bâbertî, Hikmetü’l-Ferâiz, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1717, vr. 71b (Ortada). 
Şerhu Bed’i’l-Emâlî, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1717, vr. 135a. 
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Kırımî’ye ait olduğunu tahmin ettiğimiz Risâle fî’l-Hadîs adıyla İskenderiye Belediyesi Ktp., nr. 
5177’de kayıtlı bulunan sadece yedi varaktan ibaret kopya nüshanın girişinde “827’de (1424) Bey-
tülmakdis’den dönüp Dımaşk’a geldiğimde…” cümlesinden az önce kendisini “Ahmed b. ‘Atâullah 
el-Kırîmî” olarak anar. Ebu’l-‘İsme Mesud b. Muhammed el-Gucdevânî’nin (772/1370’de sağ) et-
Tenvîr fî Şerhi Telhîsi’l-Câmi‘i’l-Kebîr adlı hacimli eserinin istinsahını 854/1450’de Merzifon’da ta-
mamlayan Kırımî, eserin istinsah ferağında kendi adını “Seydî Ahmed b. Ebü’l-Mevâhib ‘Atâullah 
el-Kırîmî” diye kaydeder. 844/1440-1441’de Kutbüddîn er-Râzî’nin Havâşî ‘ale’l-Keşşâf’ını istinsah 
ettiği nüsha sonunda adını “Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn b. Ebü’l-Mevâhib Atâullâh el-Kırîmî” diye 
anar. Kırımî’nin et-Tevşîh min Havâşî et-Telvîh adıyla Topkapı/Ahmed-III Ktp., nr. 1290’da kayıtlı 
bulunan ve 869/1465 istinsah tarihli hâşiye nüshasının ya ketebesinde ya herhangi bir yerinde adı 
“Şihâbüddîn Ahmed b. ‘Atâullah” diye anılır. 

 
Kırımî, Risâle fi’l-Hadîs, İskenderiye Belediyesi Ktp., nr. 5177, vr. 1b (Sağda). 

Gucdevânî, et-Tenvîr fî Şerhi Telhîsi’l-Câmi‘i’l-Kebîr, Beyazıt/Veliyyüddin Ktp., nr. 1152, vr. 342a (Ortada). 
Kutbüddîn er-Râzî, Şerhu Müşkilâti’l-Keşşâf; Havâşî ‘ale’l-Keşşâf, Yusufağa Ktp., nr. 5230, vr. 281a (Sol üstte). 

Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu, c. 2, s. 351. 
Kırımî’nin oğlu Muhammed, babasının 856/1452 yılında tamamladığı el-Mu‘avvel adlı Hâşi-

yetü’l-Mutavvel eserini Merzifon’da yine babasında okurken 862/1458’de istinsah ettiği nüsha so-
nunda onu “Mevlânâ Necmüddîn Seydî Ahmed el-Kırîmî” olarak anar. Asırlar sonrasından bir isim, 
Amasya Tarihi’yle ünlü Hüseyin Hüsameddin ise onu “Şemsüddîn Ahmed el-Kırîmî” diye zikreder 
ve 852/1448’de Merzifon Sultaniye Medresesi’ne müderris olarak atandığını belirtir. 

 
Kırımî, el-Mu‘avvel, Yusufağa Ktp., nr. 4970, vr. 191a (Sağda). 

Yaşar, Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, İstanbul 1927, c. 1, s. 405, c. 3, s. 219-220. 
Kırımî’nin müridi ve öğrencisi Derviş Muhammed Nurbahşî, hocasının 864/1460 yılında tamam-

ladığı Müdâm-ı Rûh-efzâ fî Şerhi Câm-ı Cihân-nümâ adlı eserini yine onun huzurunda kıraat, istinsah 
ve tashih edişinin ardından en sonda Kırımî’yi şöyle anar: “Şihâbüddîn Seydî Ahmed b. Ebü’l-
Mevâhib Atâullah el-Kırîmî”. Kırımî’nin öğrencisinin öğrencisi olan ve Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) 
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Rebî’u’l-Ebrâr adlı eserini ilaveler eşliğinde Ravdu’l-Ahyâr adıyla ihtisar eden Hatibzâde Muhyiddîn 
Muhammed b. Kasım el-Âmâsî (864-940/1460-1534), eserinin derkenarlarına yazdığı ve çoğu önemli 
bilgiler içeren mülhakâtında Zemahşerî’ye ulaşan rivayet silsilesini anarken babasının üstadını “Sey-
yid Ahmed b. Atâullah el-Kırîmî” diye kaydeder. 

   
Kırımî, Müdâm-ı Rûh-efzâ fî Şerhi Câm-ı Cihân-nümâ, Manisa İl Halk Ktp., nr. 2936/4, vr. 147b (Sağda). 

Hatibzâde, Ravdu’l-Ahyâr, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3917, vr. 1b. 
Kırımî 879/1475’de tamamladığı Şerh-i Gülşen-i Râz’ın sonunda kendi adını “Şihâbüddîn Ebü’l-

Abbâs Seyyid Ahmed b. Ebü’l-Mevâhib Atâullah el-Kırîmî” diye anar. el-Mu‘avvel adlı eserinin bir 
nüshasının unvan sayfasında yer alan şu kayıt doğruysa Kırımî’nin babasının lakabı Cemâlüddîn’dir: 
“Seyyid Ahmed b. Cemâlüddîn. Seyyid Ahmed b. Cemâl el-Kırîmî, Molla Kırîmî dimekle ma‘rûf-
dür, te’lîfleri ve havâşileri çokdür, Fâtih-i İstanbul ile hem‘asırdür, Molla Hüsrev ile mebâhisi 
Şakâyik’da mestûrdür.” 

 
Kırımî, Şerh-i Gülşen-i Râz, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1913, vr. 176a (Sağda). 

Kırımî, Hâşiye ‘ale’l-Mutavvel, Atıf Efendi Ktp., nr. 2332, vr. 1a. 

Kınalızâde Ali Çelebi’nin (916-979/1510-1572) Tabakâtü’l-Hanefiyye’sinin yazma nüshalarında 
ve iki ayrı neşrinde Kırımî’nin adı ve babasının adı iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

   
Kınalızâde, Tabakâtü’l-Hanefiyye, Afyon Gedik Ahmed Paşa Ktp., nr. 17175, vr. 50a (Sağda); 

Chester Beatty Ktp., nr. 3572/4, vr. 150b (Ortada); Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 2311, vr. 52b. 
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Kınalızâde, Tabakâtü’l-Hanefiyye, Sül./Hacı Mahmud Efendi Ktp., nr. 4662, vr. 31b (Sağda); 

Ankara Adnan Ötüken İl Halk Ktp., nr. 3505/10, vr. 104a (Orta üstte); Ankara Millî Ktp., 
nr. 06 Mil Yz A 1028, vr. 40a (Orta altta); Sül./H. Hüsnü Paşa Ktp., nr. 844/4, vr. 201a.  

   
Kınalızâde, Muhtasar fî Tabakâti’l-Hanefiyye, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1348/2, vr. 148b (Sağda); 

Tabakâtü’l-Hanefiyye, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 5007, vr. 24a (Ortada); Çankırı İl Halk Ktp., nr. 387, vr. 95a. 

   
Kınalızâde, Tabakâtü’l-Hanefiyye, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., 

nr. 1939/1, vr. 33b (Sağda); H. Hüsnü Paşa Ktp., nr. 848, vr. 50a (Ortada); İzmir Ktp., nr. 449/2, vr. 153a. 

         
Taşköprîzâde [Doğrusu: Kınalızâde], Tabakâtü’l-Fukahâ’, Musul 1380/1961, s. 133 (Sağda) 

(Asıl alınan yazma nüshadaki temme tarihi: 966/1558, istinsah tarihi: 1078/1668; eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’nin 
temme tarihi: 965/1558); Kınalızâde, Tabakâtü’l-Hanefiyye, Bağdat 1426/2005, c. 3, s. 66. 

Keşfü’z-Zunûn’da “Ahmed b. Abdullah” olarak Kırımî’yi dört yerde farklı ölüm tarihleri kayde-
derek683 anan Kâtib Çelebi’nin Süllemü’l-Vusûl’de onu “Ahmed b. ‘Atâullah” olarak anması, verdiği 
biyografik bilgi için eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye ve zeylini (Biyografilerin sonuna Şakâik’de olmayan 
bilgileri çevirisinde tezyîl eden/zeyl olarak ekleyen Mecdî’nin Hadâiku’ş-Şakâik’ı olmalı) kaynak 
göstermesi ilginçtir. Bu atıf, günümüze ulaşan nüshalarında Kırımî’nin adını “Ahmed b. Abdullah” 
olarak sunan eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye ve/veya zeylinin Kâtib Çelebi tarafından görülen bazı nüsha-
larında bu adın “Ahmed b. ‘Atâullah” olarak kayıtlı olduğuna işaret etmektedir.  

         
              Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 2, s. 1545-1546.               Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, s. 192. 

      
                     Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 2, s. 1146.                  Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, s. 475. 

 
Kâtib Çelebi, Süllemü’l-Vusûl ilâ Tabakâti’l-Fuhûl, Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1887, vr. 24a. 

                                                 
683 Müellifin müsvedde nüshası, beyaza çekilmiş nüshası ve dolayısıyla kopya diğer nüshalar, hepsinde de Kırımî’nin 

ölüm tarihine dair hem aynı nüsha içerisinde hem de ayrı nüshalarda birbirinden farklı kayıtlar karşımıza çıkmaktadır.  
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Kâtib Çelebi, Süllemü’l-Vusûl ilâ Tabakâti’l-Fuhûl, Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1887, vr. 500a. 

Benzer bir durum, müstensih hatasının bol miktarda yer aldığı ve sadece tek kopyası günümüze 
ulaşan Müstakîmzâde Süleyman’ın (ö. 1202/1788) Mecelletü’n-Nisâb’ında da karşımıza çıkmakta, 
Kırımî’nin adı hem “es-Seyyid Ahmed b. Atâullah” diye “el-Kırîmî” maddesi, hem de bir varak ön-
cesinde “es-Seyyid Ahmed b. Abdullah” diye “el-Kır(i)mî” maddesi altında anılmaktadır. 

  
Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb, Sül./Hâlet Efendi Ktp., nr. 628, vr. 351b (Sağda) ve 352b. 

Farklı farklı isimlerle anılmakla birlikte Târîh-i Nişancı diye tanınan eserini Taşköprizâde’nin (ö. 
968/1561) eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’yi tamamladığı 965/1558’de tamamlayan ve Kınalızâde’yle 
aynı yılda ölen Küçük Nişancı diye tanınan Merzifonlu Ramazanzâde Mehmed Paşa da Taşköprîzâde 
gibi Kırımî’nin baba ismini “Abdullah” olarak kaydetmektedir. Nişancı’nın eserinde Kırımî’nin 
kendi adı ise nüshalara göre “Seyyid Ahmed” veya “Seydî Ahmed” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

   
Ramazanzâde, Târîh-i Nişancı, İstanbul 1279/1862, s. 158 (Sağda); Ramazanzâde, Târîh-i Âl-i Osman, Meclis-i Şûrâ-yı 

İslâmî Ktp., nr. 611, vr. 88a (Ortada); Ramazanzâde, Kitâb-ı Tevârîh, Sül./Hacı Mahmud Ef. Ktp., nr. 4857, vr. 75a. 

   
Ramazanzâde, Kitâb-ı Tevârîh, Sül./Reşid Ef. Ktp., nr. 634, vr. 72a (Sağda); Ramazanzâde, 

Kitâb-ı Tevârîh, İÜ Merkez Ktp., nr. TY 2649, vr. 68a (Ortada); Ramazanzâde, Târîh-i Nişancı, 
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü/Şevket Rado Yazmaları, nr. TY 228, vr. 97a. 

Buraya kadar sunduğumuz bilgiler ışığında Mevlâ/Mevlânâ/Monla/Menla/Molla Kırımî diye tanı-
nan/anılan, Kırım’da doğan, ilk eğitimini orada alan, hocası Şerefüddîn b. Kemâlüddîn b. Hasan el-
Kırımî (ö. 847/1443) ile Anadolu’ya; Bursa’ya gelen, Merzifon’da yıllarca müderrislik yapan, daha 
sonra İstanbul’a yerleşen, Fatih’le görüşmeleri olan ve onun emriyle Konevî’nin Miftâhu’l-Gayb’ını, 
Kâşânî’nin Istılâhâtü’s-Sûfiyye’sini 871/1467’de Farsça’ya çeviren, yine Fatih’in emriyle yazdığı 
Arapça Şerhu Miftâhi’l-Gayb’ı 874/1469’da tamamlayan (Süleymaniye/ Halet Efendi Ktp., nr. 284, 
vr. 255a)684; İstanbul’da vefat eden zatın uzun adını şu şekilde belirlemiş olduk: Şihâbüddîn (ve/veya: 
Necmüddîn) Ebü’l-Abbas Seyyid veya Seydî Ahmed b. Cemâlüddîn Ebü’l-Mevâhib Atâullah (veya: 
Tengrîberdî) el-Kırımî er-Rûmî el-Kostantînî el-Hanefî.  

Dikkat edilirse bizzat Kırımî’nin ve onun öğrencisinin, öğrencisinin öğrencisinin, hepsinin de be-
lirttiği üzere Kırımî’nin adı Ahmed, babasının adı Atâullah’dır. Buna karşın, Taşköprîzâde’nin 
eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’sinden ve Küçük Nişancı’nın tarih eserinden başlayarak Bağdatlı İsmail 
Paşa’ya, Bursalı Mehmed Tâhir’e, Ziriklî’ye, Kehhâle’ye varıncaya dek Kırımî’den babasının adını 
belirterek bahseden klasik kaynaklar ve onlara dayanan günümüz kaynakları onun babasının adını 

                                                 
684 Diğer nüshaları: Süleymaniye/Ayasofya Ktp., nr. 1931; Bursa, Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 483; Ragıp Paşa Ktp., nr. 695; 
Selim Ağa Ktp., nr. 524. 



486 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

486 
 

“Abdullah” olarak anmaktadır. Kırımî’nin babasının adını öncelikle kendisinin, sonra onun öğrenci-
sinin ve öğrencisinin öğrencisinin herkesten daha iyi bildiği göz önüne alındığında “عطاء هللا” kelime-
sinin bir şekilde tashif sonucu “عبد هللا”a dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yine dikkat edilirse Kırımî’nin 
ismi içerisinde “İlâhî” kelimesi yer almamakta, Kırımî, “Ahmed-i İlâhî” diye anılmamakta, Nakşi-
bendî mensubu olduğu belirtilmemektedir. 

Kırımî hakkında ilk bilgileri veren Taşköprîzâde (ö. 968/1561) onu “Seyyid Ahmed b. Abdullah” 
olarak ansa da eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’nin Hasan Hüsnü Paşa nüshası (nr. 385) derkenârında 
Arabzâde (ö. 969/1561) ve diğerlerinden nakledilen notlardan birinde Kırımî’nin babasının adının 
“Abdullah” değil “Atâullah” olduğuna dikkat çekilmektedir.  

 
     Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye, Sül./H. Hüsnü Paşa Ktp., nr. 385, vr. 25b. 

Derkenârdaki notlardan şunları da öğreniyoruz: Kırımî’nin vefatı -Bursalı Mehmed Tâhir’in be-
lirttiği tarihten (879/1474) çok daha sonrasında- 892/1482 tarihinde gerçekleşmiştir. Kabri Kostantı-
niyye/İstanbul dâhilinde (yakınında Halvetî Tekkesi olan) Kurşunlu Türbe diye tanınan mezar ya-
nında; Molla Kastallânî (Molla Kestel? Mecdî’nin ifadesiyle: Mevlânâ/Molla Kestelli) Camii yakı-
nındaki Müslüman mezarlığındadır. Yine orada mezkur cami yakınında bir mescid bina ettirmiş, mes-
cid için vakıflar vakfetmiş, ayrıca Seyyid Buhârî Tekkesi’ne kitaplar vakfetmiştir. 
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Derkenârdan naklettiğimiz bu notları muhtemelen görmemiş olsa da Bursalı Mehmed Tâhir’in 
gerek önceki kaynaklar gerek kütüphanelerdeki yazma eserler üzerindeki araştırmaları neticesinde 
Kırımî ve eserleri hakkında verdiği bilgiler önemli tespitler içermektedir. Bildiğimiz kadarıyla Kı-
rımî’nin diğer eserleri yanı sıra Miftâhu’l-Gayb üzerine Arapça, Gülşen-i Râz üzerine Farsça şerh 
yazdığından ilk kez bahseden de odur. 

  
Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 397-398 (Sağda); Kırım Müellifleri, s. 8. 

    
Bursalı, Kırım Müellifleri, s. 9. 

Şimdi asıl konumuza dönelim. 
Bayram, her ikisinin de Kırımî’ye ait olduğunu gösterdiğimiz Konevî’nin Miftâhu’l-Gayb’ının 

Farsça çevirisini Ahi Evran’a, Kâşânî’nin Istılâhâtü’s-Sûfiyye’sinin Farsça çevirisini Şeyh/Molla Ah-
med-i İlâhî’ye ait göstermektedir. Bayram’ın bu konulardaki diğer yanlışlarını ve tahriflerini göster-
mek ve birkaç tashihte bulunmak gerekiyor. 

Bayram, Miftâhu’l-Gayb şârihlerinden birinin de Ahmed-i İlâhî olduğunu belirterek şöyle diyor:  
“Bunlardan biri de bizzat Fatih’in emri ile Simavlı Şeyh Ahmet İlahi (öl. 896/1490) tarafından 

yazılmıştır (Katip Çelebi, Keşfu’z-zünun, Nşr. Ş. Yaltkaya, R. Bilge, İstanbul, 1943, II, 1968 [doğrusu: 1768]). Şeyh 
Ahmed İlahi hakkında geniş bilgiyi ondan bahseden eserlere havale ederek (Mecduddin Efendi: Ter-
cüme-i Şakayık-ı Numaniye, İstanbul, 1269, s. 262-265; Lamii Çelebi: Tercüme-i Nafahatü’l Üns, İstanbul, 1289, 
s.460-464; Mehmed Tahir: Osmanlı Müellifleri, İstanbul, 1333, I. s.91-92; İ. Hikmet Ertaylan: İlahi Divanı (önsözü), 
İstanbul, 1961, s.16) burada konumuzla ilgisinden dolayı bahsi geçen şerhinden ve Sultan II. Mehmed 
(Fatih) ile ilgisinden bahsetmek istiyoruz. Molla Ahmed İlahî ilk tahsilini İstanbul’da tamamladık-
tan sonra, İran’a gitmiş orada Nakşibendi Şeyhi Hace Ubeydullah-ı Ahrar’ın (öl. 695 [doğrusu: 
895]/1489) yanında yetişmiş bilahare İstanbul’a dönmüştür. Böylece Nakşibendî tarikatını Ana-
dolu’ya getiren şeyhlerden biri de Molla Ahmed İlahî olmuştur (Fuad Köprülü: Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar, Ankara 1966, s.48). Ayasofya Camii’nde verdiği derslerle Sultan Fatih’in dikkatini çekmiş 
(Nesayıh-ı Molla İlahi, Bursa Eski Eserler Ktp. (Ulu Camii kısmı) nr.3493, yp. 172, 303b) ve ona Şeyh Sadreddin 
Konevî’nin “Miftahü’l-gayb” adlı eserini şerh etmesini emretmiştir (Molla İlahi, Şerh-i Miftahu’l-gayb, 
Konya Yusufağa ktp. nr. 414, yp. 1a). Şeyh Ahmed İlâhî, bu emri aldıktan sonra Evrenos-zade Ahmet 
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Bey’in (öl.904/1498) delaleti ile Vardar Edremit’i yakınlarında Rahmet Dağı eteğinde bir çeşme 
başında yaptırdığı ve “Daru’s Safa” adını verdiği, yanında mescid bulunan zaviyeye çekilerek tedris 
ve telifle meşgul olmuştur (Keşfü’z-zünun, II, 1768, Osmanlı Müellifleri, I. 91; İ. H. Uzunçarşılı, “Evrenos”, İslam 
Ansiklopedisi, İstanbul 1964,3 [doğrusu: 4], s.417).”685 

Bayram’ın atıf yaptığı Keşfü’z-Zunûn’da (c. 2, s. 1768) Ahmed-i İlâhî’nin Simavlı olduğu belirtil-
memekte, sadece “eş-Şeyh Ahmed el-İlâhî” diye anılmaktadır. “Ahmed” kelimesinden sonra çift tır-
nak içinde “Abdullah” kaydı, eseri yayınlayanlar tarafından İsmail Saib Sencer’in (ö. 1940) satır ara-
sına eklediği “Abdullah” kaydına güvenilerek metine dahil edilmiş olmalıdır; Keşfü’z-Zunûn’un Flü-
gel neşrinde, Dersaadet basımında ve yazma nüshalarında mevcut değildir. 

  
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, İstanbul 1943, c. 2, s. 1768 (Sağda). 

Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Bulak neşri, 1274 h., c. 2, s. 305 (Sencer’in notu). 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Flügel neşri, c. 6, s. 27. 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Sül./Carullah Ktp., nr. 1619, vr. 180a (Müellifin müsvedde nüshası). 

Kâtib Çelebi’nin Şeyh Ahmed-i İlâhî’ye ait gösterdiği şerh hakkında verdiği bilgiler (Fatih için h. 
880’de Edremit’teki tekkesinde tamamladığı, dilinin Farsça olduğu, م harfiyle Arapça metne, ش har-
fiyle şerhe işaret ettiği ve eserin başlangıç cümlesi), Yusufağa Ktp., nr. 414’te bulunan şârih hattıyla 
yazılı nüshayla686 tamamen örtüşmektedir ve bu nüshada şârih kendi adını “Şeyh Ahmed el-İlâhî” 
diye yazmış, Simavlı olduğuna dair bir kayıt düşmemiştir. 

  
Ahmed-i İlâhî, Şerh-i Miftâhu’l-Gayb, Yusufağa Ktp., nr. 414, vr. 1a (Sağda) ve vr. 1b (Eserin başlangıcı) (En solda). 

                                                 
685 Bayram, “Fatih Sultan Mehmed’de Sadreddin Konevî ve Ahi Evren Hayranlığı”, s. 38; Sadru’d-Din-i Konevî, s. 192. 
686 Ahmed-i İlâhî’nin Mevâcidü’z-Zevk (bi-lâ-Rayb Şerhu Miftâhi’l-Gayb) adını verdiği Farsça Şerh-i Miftâhu’l-
Gayb’ının bahsi geçen Yusufağa nüshası (nr. 414) dışında bir diğer nüshası Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge 
Müdürlüğü Ktp., Safranbolu İzzet Mehmed Paşa Koleksiyonu, nr. 134’te (Şerhu Miftâhi’l-Gayb adıyla, 480 vr., istinsah: 
880/1475), bir diğeri de İstanbul Ün. Merkez Ktp., nr. FY 304’te (Mevâcidü’z-Zevk adıyla, 363 vr.) bulunmaktadır. 
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Ahmed-i İlâhî, Şerh-i Miftâhu’l-Gayb, Yusufağa Ktp., nr. 414, vr. 309b (Arapça metne ve Farsça şerhe 
işaret eden iki harfin yer aldığı sayfalardan biri) (Sağda) ve 423a (Şerhin tamamlanma tarihi: 880 h.). 

Böylece şârihin kendi hattıyla yazılı nüshadan hareketle şunu teyit etmiş oluyoruz: Keşfü’z-
Zunûn’un ülkemizde yayınlanan nüshasında “Ahmed” isminden sonra “Abdullah” isminin eklenmesi 
yanlıştır; hem orijinal metinde yoktur hem de şârih kendi adını sadece “Ahmed (el-İlâhî)” olarak 
kaydetmiştir, Simav kelimesi de anılmamıştır. Şerh h. 880’de tamamlanmıştır. 

Bayram’ın atıf yapıp Şeyh Ahmed-i İlâhî hakkında geniş bilgi verdiğini belirttiği kaynaklar ve 
kendisinin verdiği bilgilerin kaynağı olarak işaret ettiği Köprülü’nün de kaynakları, ilgili sayfalarda 
Ahmed-i İlâhî hakkında değil Abdullah-ı İlâhî hakkında bilgi vermekteler. İhtimal ki, Bayram ikisi 
de “İlâhî” diye anılan Abdullah ve Ahmed’i ya aynı kişi kabul etmekte ya da ikisini karıştırmaktadır. 
Ahmed-i İlâhî için verdiği ölüm tarihi (896/1490) de gerçekte Abdullah-ı İlâhî’nin ölüm tarihidir. 

Şu halde Bayram’ın doğrudan veya dolaylı olarak atıf yaptığı kaynaklara bir göz atmalıyız. 

  
Mecdî Efendi, Tercüme-i Şakâyık-ı Nu‘mâniyye, İstanbul 1269 h., s. 262. 

  
Mecdî Efendi, Tercüme-i Şakâyık-ı Nu‘mâniyye, s. 263. 
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Lâmi‘î Çelebi, Tercüme-i Nefahâtü’l-Üns, s. 460-461. 

  
Lâmi‘î Çelebi, Tercüme-i Nefahâtü’l-Üns, s. 461. 

  
Lâmi‘î Çelebi, Tercüme-i Nefahâtü’l-Üns, s. 462. 

  
Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 1333 h., c. 1, s. 91 (Dizgide tarih “893” olmuş, doğrusu “rahmet ber 
ilâhî”nin gösterdiği “896”dır. Bursalı, Abdullah-ı İlâhî’ye ait Arapça Şerhu Miftâhi’l-Gayb bulunduğunu belirtir.). 
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İlâhi, Abdullah, İlâhi Divanı, yayımlayan: İsmail Hikmet Ertaylan, İÜ Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1961, s. I. 

 
Köprülü, Fuad, Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1966, s. 48 (Dipnot). 

  
Latîfî, Kastamonulu, Tezkire-i Latîfî, İstanbul 1314 h., s. 50-51. 

 
Belîğ, Bursalı İsmail, Güldeste-i Riyâz-ı ‘İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân, Bursa 1302 h., s. 144. 

Özellikle Bursalı Belîğ’in ikisi de “Şeyh-i İlâhî” diye anılan iki farklı Nakşî şeyhinden bahsetmesi, 
birinin adının “Abdullah”, memleketinin Simav olup Hâce Ubeydullah-i Ahrâr’ın halifesi ve İstan-
bul’daki Şeyh Ahmed-i Buhârî’nin (ö. 922/1516) şeyhi ve de Yenice Vardar’ında medfun olduğunu 
belirtmesi, hakkında geniş bilgiyi Tercüme-i Şakâyık’a havale etmesi, diğerinin adının “Ahmed”, 
memleketinin Buhara olup Fatih döneminde Bursa’ya yerleştiğini ve ona eser ithaf ettiğini, Defterdâr 
Derviş Efendi tarafından Yoğurtlu Baba denilen yerde (Çekirge’de) kendisi için bir tekke, hücreler 
ve cami inşa edildiğini, Bursa’daki Yoğurtlu Baba tekkesine yakın yerde medfun olduğunu belirtmesi 
önemlidir. 
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Belîğ, Bursalı İsmail, Güldeste-i Riyâz-ı ‘İrfân, Fransa Millî Ktp., nr. Supplément turc 1087, vr. 52a. 

Ahmed-i İlâhî hakkında müstakil bir başlık açarak bilgi veren Belîğ onun Fatih (ö. 886/1481) dö-
neminde vefat ettiğini belirtmekte, kesin ölüm tarihi zikretmemektedir. Bursa vefeyatı hakkında bilgi 
içeren kaynaklarımızda da kesin ölüm tarihi zikredilmese de, eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’nin bir nüs-

hasının hâmişinde Ahmed-i İlâhî için verilen h. 890 ölüm 
tarihi şu an için elimizdeki tek kayıttır. Gelecekte bu ta-
rihi başka kaynaklardan teyit veya tashih edene kadar 
Şerh-i Miftâhu’l-Gayb’ının tamamlanma tarihi ile Fa-
tih’in vefat tarihi arasında yani h. 880-886 arası bir tarihte 
vefat ettiğini söyleyebiliriz. 

Şu hade Miftâhu’l-Gayb’ın Farsça şerhi, Farsça çevrisi, Istılâhâtü’s-Sûfiyye’nin Farsça çevirisi 
konularında bizim ulaştığımız bilgiler ışığında Bayram’ın iddialarına bir kez daha bakalım. 

“Bunlardan biri de bizzat Fatih’in emri ile Simavlı Şeyh Ahmet İlahi (öl. 896/1490) tarafından 
yazılmıştır (Katip Çelebi, Keşfu’z-zünun, Nşr. Ş. Yaltkaya, R. Bilge, İstanbul, 1943, II, 1968 [doğrusu: 1768]). Şeyh 
Ahmed İlahi hakkında geniş bilgiyi ondan bahseden eserlere havale ederek (Mecduddin Efendi: Ter-
cüme-i Şakayık-ı Numaniye, İstanbul, 1269, s. 262-265; Lamii Çelebi: Tercüme-i Nafahatü’l Üns, İstanbul, 1289, 
s.460-464; Mehmed Tahir: Osmanlı Müellifleri, İstanbul, 1333, I. s.91-92; İ. Hikmet Ertaylan: İlahi Divanı (önsözü), 
İstanbul, 1961, s.16) burada konumuzla ilgisinden dolayı bahsi geçen şerhinden ve Sultan II. Mehmed 
(Fatih) ile ilgisinden bahsetmek istiyoruz. Molla Ahmed İlahî ilk tahsilini İstanbul’da tamamladık-
tan sonra, İran’a gitmiş orada Nakşibendi Şeyhi Hace Ubeydullah-ı Ahrar’ın (öl. 695 [doğrusu: 
895]/1489) yanında yetişmiş bilahare İstanbul’a dönmüştür. Böylece Nakşibendî tarikatını Ana-
dolu’ya getiren şeyhlerden biri de Molla Ahmed İlahî olmuştur (Fuad Köprülü: Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar, Ankara 1966, s.48).” 

Miftâhu’l-Gayb’ın Farsça şerhini Ahmed-i İlâhî yazmıştır, doğrudur fakat atıf yapılan Keşfü’z-
Zunûn’da onun Simavlı olduğuna dair bir kayıt yoktur. Ahmed-i İlâhî’nin ölüm tarihi olarak parantez 
içinde verilen tarih Abdullah-ı İlâhî’nin ölüm tarihidir ve Keşfü’z-Zunûn’da ilgili sayfada Ahmed-i 
İlâhî’ye ilişkin bu tarih kaydı da yoktur (Keza Keşfü’z-Zunûn’da metninde “Ahmed” kelimesinden 
sonra tırnak içinde yer alan “Abdullah” kelimesi de orijinal metinde olmayıp, sonradan başkaları ta-
rafından eklenmiştir.). Ahmed-i İlâhî hakkında bilgi edinmek için bakılması istenen kaynakların ilgili 
sayfalarında Ahmed-i İlâhî değil Abdullah-ı İlâhî hakkında bilgi verilmektedir. Ahmed-i İlâhî’nin 
hayatına ilişkin Bayram tarafından verilen kısa bilgiler de Abdullah-ı İlâhî’nin hayatına ilişkin bilgi-
lerdir. Bayram daha da ileri giderek Abdullah-ı İlâhî’yle ilişkilendirilebilecek bazı bilgileri Ahmed-i 
İlâhî’yle ilgili olanlarla birleştirerek elmayla armutu şu cümlesinde toplayabilmiştir: “Şeyh Ahmed 
İlâhî, bu emri aldıktan sonra Evrenos-zade Ahmet Bey’in (öl.904/1498) delaleti ile Vardar Edremit’i 
yakınlarında Rahmet Dağı eteğinde bir çeşme başında yaptırdığı ve “Daru’s Safa” adını verdiği, 
yanında mescid bulunan zaviyeye çekilerek tedris ve telifle meşgul olmuştur (Keşfü’z-zünun, II, 1768, 
Osmanlı Müellifleri, I. 91; İ. H. Uzunçarşılı, “Evrenos”, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1964,3 [doğrusu: 4], s.417).”  
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Ahmed-i İlâhî, Şerh-i Miftâhu’l-Gayb, Yusufağa Ktp., nr. 414, vr. 309b (Ahmed-i İlâhî’nin kendi hattıyla eser 

sonunda eserin telif tarihi ve yeri hakkında verdiği bilgiler) (Sağda); Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, 
c. 2, s. 1768  (Sol üstte); İ. H. Uzunçarşılı, “Evrenos”, İslam Ansiklopedisi, c. 4, s. 417. 

Vardar Yenicesi (Yenice-i Vardar) adı da, orada cami vs. yaptıran Evrenosoğlu Ahmed Bey adı 
da kaynaklarda Abdullah-ı İlâhî ile ilgili olarak anılmıştır. Ahmed-i İlâhî ile ilgili olarak kaynakları-
mızda anılan yer ve şahıs isimleri Bursa, Yoğurtlu Baba Tekkesi, Defterdâr Derviş Efendi, Edremit, 
Dârus-Safâ Tekkesi’dir. Gazi Hacı Evrenos’un (ö. 820/1417) torunu olan Evrenosoğlu/Evrenozzâde 
(Şemsüddîn) Ahmed Bey, yaptırdığı cami, imaret ve medresenin vakfiyesini ölümünden bir sene ev-
vel h. 904 tarihinde tertip ettirmiştir yani söz konusu cami vs. bu tarihte veya az öncesinde tamam-
lanmıştır. Ahmed-i İlâhî’nin Şerh-i Miftâhu’l-Gayb’ı tamamlama tarihi ise kendi hattıyla kaydettiği 
ve Kâtib Çelebi’nin ondan aktardığı üzere h. 880’dir. Abdullah-ı İlâhî ise bir eserinde seyr u seferinin 
h. 895 tarihinde Vardar Yenicesi’nde son bulduğunu belirtiyor. 

Vardar Yenicesi, Selânik’in kuzeybatısında bulunan ve günü-
müzde Giannitsa/Yaniça diye bilinen kasabadır, Yunanistan’da-
dır, Rumeli’de yani Makedonya’da, Balkanlar’dadır. Ahmed-i 
İlâhî eserini Edremit’te, Balıkesir’de yani Batı Anadolu’da ta-
mamlamıştır. Bilindiği kadarıyla Vardar Yenicesi’nde veya civa-
rında Edremid/Edremit adlı bir yerleşim yeri yoktur. Bayram 
“Vardar Edremit’i” diye geçmişte ve günümüzde var olmayan bir 
yer ismi icat etmiştir. Ahmed-i İlâhî’nin ifadesine göre Dâru’s-

Safâ adlı tekke kendisi tarafından Edremit’te “tahte’l-cebeli’l-mübârek” (mübarek dağın/Mübârek 
Dağı’nın (?) eteğinde) yaptırılmıştır; “Rahmet Dağı” ifadesi Bayram’a aittir. 

   
Kiel, Machiel, “Yenice-i Vardar”, DİA, c. 43, s. 446. 

Bayram’ın Tercüme-i Istılâhâtü’s-Sûfiyye adlı esere ilişkin şu tespitlerine de bir göz atalım: “Şeyh 
Ahmet İlahi, “Şerh-i Miftahü’l-gayb” adlı eserini padişaha sunduktan sonra bir de “Şerh-i İstilahat-
ı Miftahü’l-gayb” adlı bir başka eseri gene Fatih Sultan Mehmet adına kaleme almıştır (Şeyh Ahmet 
İlahi’nin böyle bir eserinin mevcudiyeti ilk defa tarafımdan tespit edilmiştir. Bu eserin bilinen tek nüshası Ayasofya (Sü-
leymaniye) Ktp. 1757’de [doğrusu: 1657] kayıtlıdır). Durum öyle gösteriyor ki, Sultan Fatih, Şeyh Ahmet 
İlahi’ye “Miftahü’l-gayb”ı şerh ettirmeden önce -yukarıda belirtildiği gibi- Ahi Evren’in Tercüme-i 
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Miftahü’l-gayb’ını okumuş olduğu için Şeyh Ahmet İlahi’nin yaptığı şerhte bir yenilik görmemiştir. 
Yahut İlahi’nin yaptığı Şerh’te de Ahi Evren’in tercümesinde olduğu gibi yüksek zevk ve sırlara, derin 
mana ve iç duygulara (mevacid) delalet eden lafızların açıklanmadığı hususunda İlahi’yi ikaz etmiş-
tir. Bunun üzerine Şeyh Ahmet İlahi, “Şerh-i Istılahat-ı Miftahü’l gayb” adlı eserini kaleme aldı-
ğını, bu eserin ön sözünde ifade etmektedir (Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. nr. 1757 [doğrusu: 1657], yp. 3b-4b) 
Hatta sultanın bu hususta kendisini ikaz ettiğini de ima etmektedir. Ancak Şeyh Ahmet İlahi bu eserini 
Fatih Sultan Mehmed’e takdim edememiştir. Zira Fatih Sultan Mehmed bu eserin tamamlanmasın-
dan önce vefat ettiği anlaşılmaktadır. Çünkü bu kitabın bilinen tek nüshası olan Ayasofya (Süley-
maniye) Ktp. nr. 1757’de [doğrusu: 1657] kayıtlı nüshasının kapak sahifesinde Sultan II. Meh-
med’in imzası (mührü) yerine oğlu Sultan II. Bayezıd’ın mühür ve imzasını ihtiva etmektedir (Aya-
sofya (Süleymaniye) Ktp. nr. 1757 [doğrusu: 1657], yp. 1a).”687 

Ayasofya Ktp., nr. 1757’de Attâr’ın Cevheru’z-Zât adlı manzumesi vardır. Bayram’ın atıf yaptığı 
eser nr. 1657’dedir. İsmi, katalog kaydında “Risâle fî Tercümet-i Istılâhâti’s-Sûfiyye”, nüsha üzerin-
deki kayıtta (vr. 1a) “Risâle şerîfe bi’l-Fârisiyye fî Istılâti’s-Sûfiyye”dir. Nüshanın herhangi bir ye-
rinde eser adının “Şerh-i Istılâhât-ı Miftâhu’l-Gayb” olduğuna dair bir kayıt yoktur; bu isimlendirme 
Bayram’ın icadıdır. Telif değil tercüme olduğu çevirenin mukaddimesinde (vr. 4b, yukarıda sunuldu) 
belirtilmiştir ve Bayram’ın icat ettiği isim, eserin sanki bir telif eser, bir şerh çalışması olduğu izleni-
mini vermektedir. Eserin ne Arapça aslında ne çeviri nüshalarında, içerisinde “Miftâhu’l-Gayb” iba-
resinin yer aldığı bir isim yoktur. Bu tercüme gerçekte Abdürrezzâk el-Kâşânî’nin Istılâhâtü’s-
Sûfiyye’sinin -Ahi Evran’a ait gösterilen Tercüme-i Miftâhu’l-Gayb’ın sahibi- Molla Kırımî tarafın-
dan yapılan Farsça çevirisidir. Bayram’ın Şeyh/Molla Ahmed-i İlâhî’ye ait gösterdiği ve tek nüsha 
sandığı bu eserin mukaddime içermeyen bir diğer nüshası, üstelik mütercim Kırımî’nin kendi hattıyla 
olan 871/1461 ferağ tarihli nüshası Tercüme-i Istılâhât-ı Kâşânî adıyla Süleymaniye/Reşid Efendi 
Ktp., nr. 444’te bulunmaktadır (Yukarıda görselleri sunuldu.). Fatih 886/1481 yılında öldüğüne ve 
Tercüme-i Miftâhu’l-Gayb’ın Fatih’e sunulduğu kabul edildiğine göre, 871/1461’de tercüme edilen 
Tercüme-i Istılâhât-ı Kâşânî’nin de Fatih’e sunulduğu kabul edilebilir. Bayram Ahi Evran’a ait gös-
terdiği Tercüme-i Miftâhu’l-Gayb’ı kastederek “Bu eser de Konevî’den tercüme olup, Sultan Fatih’in 
mührünü ihtiva eden bir nüshası Pertev Paşa (Süleymaniye) Ktp. nr. 278’de kayıtlıdır.”688 diyebil-
diğine ve -kendini de bizi de yanıltacak şekilde- Fatih’in mührünü taşıdığını ve ona sunulduğunu 
belirttiği Pertev Paşa nüshası, Fatih’in değil oğlu II. Bâyezîd’in mührünü taşıdığına göre “… kapak 
sahifesinde Sultan II. Mehmed’in imzası (mührü) yerine oğlu Sultan II. Bayezıd’ın mühür ve im-
zasını ihtiva etmektedir.” gerekçesiyle Fatih’e sunulamadığını söylediği Ayasofya nüshası da pekâlâ 
Fatih’e takdim edilmiş olabilir. “Bi-Resm-i mütâla‘ati’s-Sultân … Muhammed Hân b. es-Sultân 
Murâd Hân…” ibaresi taşıyanları da dahil, Fatih’in mütalaası için istinsah edilmiş ve kütüphanesinde 
yerini almış olan fakat üzerinde Fatih’in değil II. Bâyezîd’in mührünü taşıyan onlarca nüsha vardır.  

 
Fatih’in mührü, Sül./Fatih Ktp., nr. 1674, vr. 73b (Sağda); nr. 1675, vr. 362a (Ortada); nr. 3209, vr. 1b. 

 
II. Bâyezîd’in mührü, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2089, vr. 134b (Sağda); nr. 3626, vr. 119b (Ortada); 

Ragıp Paşa Ktp., nr. 1192, vr. 1a. 
                                                 
687 Bayram, “Fatih Sultan Mehmed’de Sadreddin Konevî ve Ahi Evren Hayranlığı”, s. 39-40; Sadru’d-Din-i Konevî, s. 
194-195. 
688 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 101; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 96; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 86. 
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Kırımî, Istılâhât-ı Sûfiyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1657, vr. Ib (Sağ üstte) ve 1a (Sağ altta). 

es-Serahsî, Muhammed b. Ahmed, Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr, Sül./Turhan Valide Ktp., nr. 116, vr. 1a (Sol altta) ve 375a 
(Sol üstte, istinsah tarihi: 866/1462). Her iki nüshada Fatih’in değil, oğlu II. Bâyezîd’in mührü vardır. 

   
Tercüme-i Miftâhu’l-Gayb, Sül./Pertev Paşa Ktp., nr. 278, vr. 1a (Sağda), Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2089, vr. 1a 

Her iki nüshanın zahriyesinde Fatih’in değil, oğlu II. Bâyezîd’in mührü vardır. 
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Tuhfetü’ş-Şekûr 
Bu eser hakkında Bayram şu bilgileri verir: 
“Sadru’d-Din-i Konevi’ye yazdığı bir mektupta bu eserinden bahsetmekte ve Tâcü’d-Din-i Kâşî 

için yazdığını bildirmektedir. Fakat bugüne kadar nüshasına rastlanmadı.689 Ahi Evren’in kayıp 
eserlerindendir.690 Zehebi bu eseri Sadru’d-Din-i Konevi’ye nisbet etmiştir.691” “…Nitekim Şeyh 
Nasîrü’d-Din de, Konevî’ye yazdığı mektuplardan birinde Tâcir Tâcü’d-Din Kâşî’den söz etmekte 
ve “Tuhfetü’ş-Şekûr” adlı eserini bu Tacü’d-Din için kaleme aldığını Sadru’d-Din Konevî’ye bil-
dirmektedir (Mükâtebât, Ayasofya (Süleymaniye) Ktp., nr. 2412, yp. 54a).”692 “Bugüne kadar göremediğimiz 
“Tuhfetu’ş-şekur” adlı eserinin de felsefeye dair olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Sadre’d-din Ko-
nevî ona yazdığı bir mektupta bu felsefî eseri hangi maksatla yazdığını sormaktadır.”693 “Ahi Evren 
Hace Nasîrü’d-din felsefeye dair olan “tuhfetü’ş-şekur” adlı eserini ona (Tâcü’d-din Kâşî) ithaf et-
miştir.”694 “Ahi Hace Nasiru’d-din’in “Tabsiratü’l-Mübtedi ve Tezkiretü’l-Müntehi”, “Tuhfetü’ş-
Şekür” ve “Metaliu’l-İman” gibi Farsça olan eserleri Osmanlı uleması tarafından Sadru’d-din Ko-
nevi’ye nisbet edilmiştir. Oysa iyi bilinen bir husustur ki, S. Konevi hiç Farsça eser kaleme alma-
mıştır.”695 

Daha önce değindiğimiz mektuplaşmalar Konevî ile Tûsî arasında cereyan etmiştir. Söz konusu 
mektuplardaki sınırlı bilgilerden hareketle Tuhfetü’ş-Şekûr hakkında kesin bilgiler sunan Bayram’ın 
“bugüne kadar nüshasına rastlanmadı, Ahi Evren’in kayıp eserlerindendir” diye nitelediği eseri Ahi 
Evran’ın “Farsça olan eserleri” arasına nasıl dâhil ettiğini, bu eserin Farsça kaleme alındığını nere-
den tespit ettiğini bir türlü anlayamadık. İleride sunulacak örnek metinlerinden de anlaşılacağı üzere 
bu eser günümüze ulaşmış olup dili de baştan sona Arapça’dır.  

Bayram’ın yukarıdaki cümleleriyle Konevî’ye ait bir mektubu Ahi Evran’a (gerçekte Tûsî’ye), 
Ahi Evran’a (gerçekte Tûsî’ye) ait bir mektubu da Konevî’ye ait gösterme şeklindeki fahiş hatasına 
değinmeden önce “Konevi hiç Farsça eser kaleme almamıştır” bilgisi ve bu bilginin “iyi bilinen bir 
husus” olması iddiasına değinelim. Bayram’ın bu iddiasının ardında “Konevî Farsça bilmiyordu” gibi 
kanaatinin bulunabileceğini değil, sadece “Farsça bilmekle beraber Farsça eser yazmayı tercih etme-
miş olabilir” tarzında bir düşüncesinin bulunduğunu muhtemel görmek isterdik. Nitekim “Konevî 
Farsça yazan bir kişi değildir” demekte fakat hemen peşinden “Farsça’yı iyi bilmemektedir”696 di-
yerek sanki “Farsça’yı iyi bilmediğinden Farsça eser telif etmemiştir” yargısına varmaktadır. İlerle-
yen yıllar sonunda ne yazık ki, şu ifadeleriyle son kanaatini izhar etmiştir: “Sadru’d-din Konevî, te’lif 
yapacak kadar Farsça bilmediği halde yazarı bilinen bazı Farsça eserleri ona nisbet ederek yayın-
lamış bulunmaktalar.”697 “Oysa Sadru’d-din-i Konevî, Farsça bilmemektedir. O dönemde Ana-
dolu’da Farsça’nın yaygın olmasından ötürü (faidesi çok olsun diye) eserlerini birilerine Farsça’ya 
tercüme ettirmektedir.” 698 “Oysa Sadru’d-din-i Konevî, Farsça bilmemektedir. Kendisi bunu defa-
larca ifade de etmiştir. Bazı eserlerini dostlarına göndererek bu eserini Farsça’ya tercüme etmelerini 
istemektedir. Böyle olduğu halde son zamanlarda bazı yeni yetmeler birtakım Farsça eserleri ona 

                                                 
689 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 98; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 90-91; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-

Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 82. 
690 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 98; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, 

s. 82. 
691 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 91. 
692 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 69; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 69; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 68. 
693 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 272; Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 67. 
694 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 58, 99. 
695 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 135; Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 137. 
696 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, Nüve Kültür Merkezi Yay., İstanbul 2008, s. 94 (Kitabın -çalışmamızda asıl 

aldığımız- önceki baskısında bu iki cümle bulunmamaktadır). 
697 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 18-19. 
698 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 197. 
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nisbet ederek yayınlamaktalar.”699 (Konevî’nin Farsça bilmediğine dair Bayram’ın iddiasına Ter-
cüme-i et-Teveccühü’l-Etemm başlığı altında da değinilmiştir.) 

Bayram’ın bu konuda bu kadar çelişik ifadeler serdetmesine karşın, tarihi bilgiler ışığında Ko-
nevî’nin Farsça eser telif edebilecek derecede Farsça bilgisine sahip olduğunu ve Farsça eser telif 
ettiğini söylemek durumundayız. Konevî’nin yaşadığı çağda ve şehir(ler)de Farsça’nın hâkimiyetini 
bilmemesi imkânsız olan700 ve “O dönemde Anadolu’da Farsça’nın yaygın olmasından” diyebilen 
Bayram tarafından Ahi Evran’a ait gösterilen Tebsıratü’l-Mübtedî ile Metâli‘u’l-Îmân adlı Farsça 
eserlerin Konevî’ye ait olduğuna daha önce değinmiştik. Ayrıca Konevî’nin bu iki eseri dışında, bazı 
risâle ve mektuplarının kısmen veya tamamen Farsça metinlerden ibaret olduğunu, kendisine yazılan 
bazı mektupların da Farsça olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda ilk göze çarpanı, Bayram’ın asıl aldığı 
Mevlana Müzesi Ktp., nr. 1633’te bulunan en-Nefahât ekindeki mektupların bazıları ve de Ko-
nevî’nin telifi olan Risâle-i ‘Arş’ı (114b-115b) yine onun iki adet kısa Fevâid’idir (118b). Bu eserler 
Farsça olduğundan ve Bayram da Konevî’nin Farsça telif yapmadığı saplantısında bulunduğundan, 
Konevî ile ilgili eserinde onun eserleri arasında Nefahât ekindeki bu eserleri zikretmemektedir.  

 
Konevî’den Nasîruddîn et-Tûsî’ye mektubun baş tarafı, Mevlana Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 111b 

(Bkz. el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî, s. 11-14).  

 
Konevî’den bir dostuna Farsça mektubun baş tarafı, Mevlana Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 110a. 

 
Konevî’den Bahâüddîn Toğân’a Farsça mektubun baş tarafı, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 108b. 

                                                 
699 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 12. 
700 “Diğer Anadolu şehirlerinden farklı olarak Konya’da İran unsurunun sosyal ve kültürel bir ağırlığı bulunduğu farke-

dilmektedir. Mevlâna’nın “Fîhi Mâ fîh”inden çarşı ve pazar dilinin Farsça olduğu anlaşılmaktadır...” “…İran dili ve 
kültürünün Konya’da iyice yerleşmiş olduğunu göstermektedir…” (Bayram, Selçuklular Zamanında Konya’da Dinî ve 
Fikrî Hareketler, s. 35.). “Özellikle çok sayıda İranlı ilim ve fikir adamlarının gelip Malatya’ya yerleştikleri görülmek-
tedir.” “…İran millî kültürü Malatya’da ihya edilmeye çalışılıyordu.” “Bu özelliğinden dolayı Malatya Selçuklular za-
manında şehzadelerin eğitim merkezi olmuştur…” “Malatya’da eğitim gören Sultanların çok iyi Farsça bildikleri 
müşâhede edilmektedir…” “Danişmend Oğulları ise Türk kültürünü ülkelerinde yaymaya ve yerleştirmeye çalışıyor-
lardı. Malatya 50 yıl Danişmendlilerin yönetiminde kaldığı halde Danişmendliler buranın kültürel yapısını değiştireme-
mişlerdir.” (Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 30-31).  
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Konevî’nin Risâle-i ‘Arş’ının baş tarafı, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 114b. 

 
Konevî’den Şerefüddîn (Mesud) el-Hatîrî’ye mektubun baş tarafı, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 111a. 

 

 
Min Fevâidihî, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 118b. 

 

 
Min Fevâidi’ş-Şeyh Sadri’l-Milleti ve’d-Dîn, Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1183, vr. 144b. 

 

 
Min Fevâidihî, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 118b.  
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Yine Bayram’ın Fevâid-i Kirmânî şeklindeki kitap isimlendirme meselesinde asıl aldığı Süleyma-
niye/Ayasofya Ktp., nr. 2910’daki yazma mecmuada dokuzuncu ve onuncu sırada Konevî’ye ait ola-
rak peşpeşe yer alan (vr. 237a-246b ve vr. 247a-256a) iki adet el-Vasâyâ adlı eser Farsça’dır. Öğüt 
içerikli bu iki eser ve daha fazlası Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1183’teki mecmuada da bulunmaktadır 
ki, Bayram bu yazma mecmuaları görmüş, tetkik etmiş, bunlara atıflarda bulunmuş, metin ve görsel 
halinde alıntılar yapmış olmasına rağmen, bunlara hiç değinmez. 

                               
       Konevî, el-Vasıyye, Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp.,                   Konevî, el-Vasâyâ, Sül./Ayasofya Ktp.,                   

                                             nr. 1183, vr. 74a.                                                               nr. 2910/9, vr. 237a. 

  
           Konevî, el-Vasıyye, Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp.,               Konevî, el-Vasâyâ, Sül./Ayasofya Ktp.,                   

                                                 nr. 1183, vr. 75a.                                                            nr. 2910/9, vr. 240a. 
 

  
el-Vasıyye li(‘l)-Emîr Ziyâiddîn (başı), Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp., nr. 1183, vr. 92a (Solda). 

Konevî, el-Vasâyâ, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2910/10, vr. 247ab. 
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el-Vasıyye li(‘l)-Emîr Ziyâiddîn (sonu) ve bir diğer el-Vasâyâ (başı), 

Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp., nr. 1183, vr. 95a (Solda). 
Konevî, el-Vasâyâ, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2910/11, vr. 256a. 

 
Konevî, el-Vasâyâ (sonu), Bursa Eski Eserler/H. Çelebi Ktp., nr. 1183, vr. 96a. 

Bunlar göz ardı edilse bile her halükârda Konevî’ye ait olduğu Bayram tarafından da kabul edilen 
mektupların bir kısmının Farsça yazıldığını biliyoruz. Aynı zamanda Tebsıratü’l-Mübtedî ile 
Metâli‘u’l-Îmân adlı Farsça eserlerin en eski tarihli nüshaları Bayram’ın tahriflerine, istismarlarına 
maruz kaldığı ve onun müthiş tespitlerine kaynaklık ettiği için bu iki eserin onun tarafından hiçbir 
zaman Konevî’ye ait olarak kabul edilemeyeceğini de biliyoruz zira bunu kabul etmesi Konevî’nin 
Farsça eser telif ettiğini itiraf anlamına gelir. Konevî’ye ait olduğunu kabul ettiği mektupların Farsça 
metinleri, Bayram’ın diliyle söyleyecek olursak, birilerine yazdırılmış veya tercüme ettirilmiş, keza 
Konevî’ye yazılan mektupların Farsça metinleri de birileri tarafından Konevî’nin anlayabilmesi için 
Arapça’ya çevrilmiş olsa gerek. 

Konevî’nin müridi ve İbnü’l-Fârid’in (ö. 632/1235) Kasîde-i Tâiyye’sine Meşâriku’d-Derârî 
adıyla şerh yazan Sa‘îdüddîn Muhammed b. Ahmed el-Fergâni (ö. 699/1300), yazdığı şerhi şeyhine 
arz ettiğinde onu çok beğenmiş ve bir takriz yazmıştır. Demek ki, Arapça olan Kasîde-i Tâiyye’ye 
Farsça yazılan bu hacimli şerhi okumuş, anlamış, beğeni ve takdirini gösterir bir takrir yazmıştır.  
Fergânî’nin de teberrüken eserinin uzunca mukaddimesinde müstakil bir fasl altında yer verdiği Ko-
nevî tarafından yazılan takriz metni Farsça’dır.  

Fergânî’nin Kasîde-i Tâiyye’ye yazdığı şerhin (Meşâriku’d-Derârî) ve dolayısıyla söz konusu 
Farsça takrizin bilinen en eski nüshası, müellif nüshasından istinsah edildiği belirtilen Süleyma-
niye/Eyüp Ktp., nr. 177’deki nüsha olup, 714/1315 tarihinde istinsah edilmiştir. Arapça şiire Farsça 
olarak yazılan bu şerhe Farsça bilmeyen Sadruddîn el-Konevî Arapça takriz yazmak yerine neden 
Farsça takriz yazmıştır? Şerhin Fergâni veya bir başkası tarafından Arapça’ya çevirisinde yahut ilk 
önce Arapça yazılıp sonra Farsça’ya çevirildi ise Konevî’nin Farsça takrizi Arapça şerhte neden yer 
almamaktadır? Yoksa Bayram’ın düşüncesine uyarak, Konevî aslında bu takrizi Arapça yazmıştı ama 
Fergânî veya daha sonra birileri bu metni Farsça’ya çevirerek Farsça şerhe yerleştirmiş olmalı mı 
demeliyiz?  
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Fergânî şerhinde Konevî’nin takrizi (Sül./Eyüp Ktp., nr. 177, müellif nüshasından istinsah: 714/1315, Hellmut Ritter, 

“Ayasofta Kütüphânesinde Tefsir İlmine Âit Arapça Yazmalar”, Şarkiyat Mecmuası, c. 8 (1945), s. 7 (dipnot). 

Takrizde üzeri kırmızı çizgiyle çizilen cümlelerden biraz özet tarzda yapılmış olan Bayram’ın çe-
virisi ve öncesindeki cümlesi şöyledir: “Talebesi Ferganalı Saidü’d-din’in “Şerhu Kasidetü’t-
tâiye”sine yazdığı takrizde şöyle diyor: “Şeyh İbn Fariz (632/1234), Hakk’ın ulu kullarındandı. 630 
yılında Mısır’a vardığımda o hayattaydı. Bir camide birbirimizden habersiz olarak bulunmuştuk fa-
kat tanışmak müyesser olmadı. O sıralarda hastalanıp öldü. Ondan sonra 643 (1245) de tekrar 
Şam’dan Mısır’a gittim. Mısır, Şam ve Rum’da (Anadolu) onun bu kasidesi okunuyordu. Zor olan 
kısımları şerh ediliyordu. Fakat bu şerhlerin en güzelini kardeşimiz Şeyh Saidü’d-din-i Fergani 
yaptı” (Menakibu ibn Fariz, Kayseri Raşid Ef. Ktp. Nr. 1264, yp. 8a-9a).”701 Bir sayfa sonrasında yine aynı 
eserin aynı varaklarına atıfla şu bilgiyi verir: “Yukarıda temas edildiği üzere 643 (1245) yılında 
Şam’dan Mısır’a geldiğini, talebesi Şeyh Sa’de’-din-i Fergani’nin yazdığı “Şerhu Kasideti’t-ta-
iyye”sine yazdığı bir takrizde bildirmektedir. Bu sırada onu İbn Fariz’ın Divanı ile meşguliyet içinde 
görüyoruz. Gene bu yıllarda İbn Farız’ın talebe ve yakınları ile meşguldur (Menakıb u İbn Farız, Kayseri 
Raşid Ef. Ktp. Nr. 1264, yp. 8a-9a).” 

Bayram Konevî’nin bu Farsça takrizinden Türkçe’ye çeviri halde alıntı yapar fakat kimi zaman 
İbnü’l-Fârid’in menkıbelerini anlatan bir yazma esere (Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 1264, vr. 8a-
9a, söz konusu takriz atıf yapılan bu eserde yoktur)702 kimi zaman Ahmet Ateş’in bir makalesindeki 
çok özet çeviriye atıf yapar.703 Doğrudan İbnü’l-Fârid’in eserine atıfta bulunduğunda ise, bu şerhin 
ismini sayfa numarası vermeksizin zikredip “Şerh-i Kaside-i Taiyye’nin mukaddimesi”704 demekle 
yetinir. Orijinalinde bu takrizin hangi dilde yazıldığından hiç bahsetmez, Farsça mı yazıldığı veya 

                                                 
701 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 56-57. 
702 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 58 (Dipnot). 
703 Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, s. 42. 
704 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 61 (Dipnot). 
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Arapça yazılıp Farsça’ya mı çevrildiğine değinmez. Zira Fergânî bu takrizin başında “Bu zayıf (kul) 
… şeyhin yüce huzuruna arz ettim… Kendi mübarek hattıyla bir fasıl  (takriz) yazmıştı. Bu zayıf, 
teberrüken, o faslı aynen olduğu gibi bu kitaba kaydetti, o fasıl budur:…” sonunda ise “işte buraya 
kadar Şeyh’in (Konevî’nin) sözüdür” der (Ritter’in makalesinden alıntılanan görselin başına bkz.).  

Konevî’nin hiç olmazsa Arapça kadar Farsça da bildiğini, Farsça konuşup yazabildiğini, dolayı-
sıyla Farsça eser ve şiir yazabilecek düzeyde bu dile de hâkim olduğunu Fergânî’nin adı geçen şerh 
çalışmasını nasıl yaptığını anlatan bir rivayette görmekteyiz. Bu rivayet İbnü’l-Fârid’in kızından to-
runu Şeyh Ali (ö. 735/1335) tarafından nakledilmektedir. Üstelik bu rivayet Bayram’ın yukarıda iki 
kez atıf yaptığı bir nüshada da yer almaktadır (Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 1264, vr. 8a-9a). 

Şeyh Ali’nin bizzat Konevî’ye öğrencilik yapmış olan Şeyh Şemsüddîn el-Eykî’den naklettiği ve 
kanaatimizce oldukça güvenilir olan bu rivayeti, Abdülganî en-Nâblusî’nin açıklamaları eşliğinde 
sunalım.  

  
İbnü’l-Fârid, ed-Dîvân, Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 1264, vr. 7b-8a (Bayram’ın atıf yaptığı kaynak) (Sağda). 

İbnü’l-Fârid, ed-Dîvân, Meclis Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 5094, vr. 8a-8b 
(İbnü’l-Fârid’in kızından torunu ve divanın derleyicisi Ali’nin mukaddimesinden). 
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en-Nâblusî, Abdülganî, Keşfü’s-Sirri’l-Gâmid fî Şerhi Dîvân-ı İbni’l-Fârid, 

Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 1302, vr. 17ab (Eserin matbu nüshalarında bu metin yer almamaktadır.). 

Bu rivayete göre Fergânî ile pirdaş olan (Kahire’deki) Se‘îdü’s-Sü‘adâ Hankahı (Salâhiyye Tek-
kesi) şeyhi Şemsüddîn (Muhammed b. Ebû Bekr b. Muhammed el-Fârisî) el-Eykî (627-697/1230-
1298, 684/1286’dan itibaren mezkûr tekkenin şeyhi), Sultan Mansur Kalavun döneminin (678-
689/1279-1290) sonlarında yanında Şeyh Nûreddîn en-Nahcüvânî (?) ve büyük sûfîlerden bir grupla, 
İbnü’l-Fârid’in oğlu Şeyh Kemâlüddîn (Ebû Hâmid) Muhammed’i (ö. 689/1290) ziyaret ederler. Ko-
nevî’nin müridi Şeyh Şemsüddîn el-Eykî, İbnü’l-Fârid’ın Nazmü’s-Sülûk (Tâiyye) adlı kasidesinden 
bazı beyitler zikrederek anlamları üzerinde konuşmaya başlar. Bu sohbeti esnasında şöyle der: “Şey-
himizin (Konevî’nin) meclisinde âlimler ve öğrencilerden müteşekkil bir topluluk hazır bulunurlar ve 
şeyhimiz çeşitli ilim dallarından bahsederdi. Sözünü Nazmü’s-Sülûk’ten bir beyitle sonlandırır ve o 
beyit üzerinde Farsça (bi’l-‘Acemî) öyle duyulmamış ledünnî bir konuşma yapardı ki, ancak (ma-
nevi) zevk ve şevk sahipleri onu anlardı. Ertesi gün “Dün, üzerinde konuştuğumuz beyitin açıklan-
masında bana bir başka mana daha belirdi” der ve bir gün önce konuştuklarından çok daha ilginç 
sözler söylerdi… Şeyh Fergânî bütün himmetiyle Şeyh Sadruddîn’in beyitleri şerh ederken söylediği 



504 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

504 
 

sözlere yönelmişti, bu sözleri Farsça not alıyordu. Daha sonra Arapça’ya çevirdi ve iki cilt halin-
deki meşhur şerhini yazdı. O şerh, şeyhimiz Sadruddîn’in nefesindendir.”  

Bu rivayetten anladığımıza göre Konevî, her ders veya sohbetinin ardından İbnü’l-Fârid’in bir 
beytini Farsça şerh ediyor, Fergânî de bunları Farsça not alıyordu. Bu notlardan da istifadeyle ilk 
önce Farsça şerhi yazan ve Mu‘înüddîn Pervâne’ye (ö. 676/1277, 654/1256 tarihinden itibaren per-
vane) ithaf eden Fergânî, daha sonraki bir zamanda (muhtemelen Pervâne’nin öldürülmesinden sonra) 
aynı şerhi Arapça’ya çevirmiş olabilir.705 Şeyhi Konevî’nin ve Pervâne’nin hayatta olmadığı bir dö-
nemde gerçekleştiğinden veya bilemediğimiz bir nedenden ötürü Konevî’nin takrizini ve Pervâne’ye 
ithaf cümlelerini eserine almamış olabilir. 

Konevî’nin ünlü öğrencilerinden birisi de Fahruddîn el-‘Irâkî’dir. Bir dönem Anadolu’da bulunan 
Irâkî, şeyhi Konevî’nin Fusûsu’l-Hikem derslerine katılmış ve rivayete göre ünlü eseri Lema‘ât’ı ya-
zarak şeyhine arz etmiştir. Konevî Lema‘ât’ı tamamen okumuş, nüshayı öpmüş, öğrencisi ‘Irâkî’ye 
“Allah erlerinin sözlerinin sırlarını âşikâr etmişsin. Gerçekte Lema‘ât, Fusûs’un özüdür.” demiştir.706 
Bu rivayet doğru ise, az sayıdaki Arapça şiirler hariç tamamen Farsça metne sahip olan Lema‘ât’ı 
Farsça bilmeyen birisinin okuyup anlaması ve eser hakkında “Gerçekte Lema‘ât, Fusûs’un özüdür.” 
sözüyle değerlendirme yapması ve takdir etmesi mantıklı olmayacaktır. 

     
                               Dîvân-ı ‘Irâkî, Meclis Şûrâ-yı İslâmî Ktp.,              el-Kazvînî, ‘Abdünnebî, Meyhâne, 
                                                      nr. 9889, vr. 8b.                           Meclis Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 797, vr. 15a. 
 

   
Mehmed Lebîb Efendi, Cevâhir-i Mültekata, İstanbul 1286/1869, s. 182. 

Sözün kısası, İsmail Hakkı el-Bursevî’nin dediği gibi “Hz. Sadr(uddîn el-Konevî) Fârisî-dân dahi 
olmağile ba‘zı resâili ol zebân üzerine yazmış ve ziyâde hûb vechile tertîb idüb düzmüşdür.” 

  
Bursevî, Müntehabü’l-Vâridât, Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 1069, vr. 33b /Sağda). 

Bursevî, Kitâbü’l-Hitâb, Atıf  Efendi Ktp., nr. 1479/1, vr. 134a. 
Asıl konumuza dönelim. Bayram Tuhfetü’ş-Şekûr’un (Risâle-i) Reşhu’l-Bâl diye Tûsî’nin mektu-

bunda karşı taraftan yani Konevî’den gelen bir eser olarak anılması ve o eserin bir yerinde Konevî’nin 
“Bu Nefsetü Masdûr ve Tuhfetü Şekûr/Meşkûr’dur…” sözünün geçtiğinin belirtilmesi, Ko-

                                                 
705 Bu Arapça şerhin h. 697 istinsah tarihli bir nüshası Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 492’dedir. 
706 el-‘Irâkî, Fahruddîn İbrahim el-Hemedânî, Dîvân (Külliyât-ı ‘Irâkî içerisinde), tashih ve takdim: Sa‘îd Nefîsî, 

Kitâbhâne-i Senâî, Tahran trs., s. 55 (Nefîsî’nin takdiminden). 
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nevî’nin mektubunda ise (Risâle-i) Tuhfetü’ş-Şekûr diye kendisine ait bir eser olarak anılması üze-
rinde hiç durmamış, sadece “Sadreddîn Konevî’ye yazdığı bir mektupta bu eserinden bahsetmekte” 
demekle yetinmiştir. Tûsî’nin mektubunda bu eserin Konevî’den gelen ve dolayısıyla Konevî’ye ait 
iki eserden biri olduğu belirtilmesine rağmen eserin yazarı Bayram tarafından Tûsî (Bayram’a göre 
Ahi Evran) olarak belirlenmiştir. Tûsî’nin mektubunda şöyle denilir: 

كه « حاصل نتائج أفكار»يكى كتاب  نظير بوداز آن جناب بزرگوار دو كتاب نفيس رسانيدند  كه هر يك در باب خويش بى ...
 ...متضمن سؤالى چند بود از معظمات اسوله

“O büyük zât-i âlîden iki nefis kitap707 ulaştırdılar ki, her birisi kendi konusunda benzersiz idi. 
Biri, büyük/önemli sorulardan bazılarını içeren Kitâb-ı Hâsıl-ı Netâic-i Efkâr idi…”  

كه در هر ذكر واردات ذوقى شرح سوانح غيبى كه در سلوك روى نموده  و مشتمل بر بود « رشح البال»كه   ۀديگر رسال ...
احوال حركت باطن متجدد شده. و آنرا در لباس دعا و مناجات و استعاذات بايما و استدعا بيان فرموده. مريد مستفيد حالى  از 

تا  مثال محتظي، دانست كه غرض ارشاد مريدان و تحريض مبتديان بودهو از آن نوال بي مغترف شد ايانپچون از آن بحر بى
 اء سلوك از ترغيبات و ترهيبات و وساوس و هواجس باخبر باشند، نه غرور رابر متجددات احوال باطن واقف شوند و در اثن

 بها  أحب بك مشكور/نفثة مصدور و تحفة شكور» مجال دهند، و نه يأس را محل  نهند، چه فرموده است باين عبارت كه وإن ما هذه 
 حد  مريد مستفيد هر چند نه«. ص مما أنا فيهأقاسيه طلبا للخال إلى عبادك و أنشر فضلك في أرضك و بالدك و أسلي نفسي مما

 ...أن تشتغل بالمناجات والدعاء گويد، درجتك أعلى مناوست، گستاخى مى كند و مى
“… Diğeri ise Risâle-i Reşhu’l-Bâl idi. Bu risâle, seyr u sülükte ortaya çıkan gaybî ilhamların 

şerhini ve kalbin her değişmesinde yenilenen zevkî vâridâtın zikrini ihtiva etmekteydi. Üstad onu 
dilek, münâcât ve sığınma örtüsü ile ima ve dilek tarzında beyan buyurmuştur. Bu eserden istifade 
eden mürit o sonsuz denizden bir avuç ve benzersiz kaynaktan nasibini alınca öğrenmiştir ki, bu 
risâlenin gayesi, müritleri irşat ve mübtedi derecesindeki sâlikleri teşvikten ibarettir. Böylelikle onlar 
kalbin değişken hallerine vakıf, sülûk esnasında teşvik ve tehditlerden, vesvese ve kuruntulardan ha-
berdar olurlar. Böylece ne aldanışa yer kalır ve ne de ümitsizliğe bir neden olur. Nitekim Üstad şöyle 
buyurmuşlardır: ‘Bu Nefsetü Masdûr ve Tuhfetü Şekûr/Meşkûr’dur. Bununla seni kullarına sev-
dirmek, faziletini senin yeryüzünde ve beldelerinde yaymak, nefsimi de içinde bulunup kurtulmak 
istediğim sıkıntılardan azat etmek istiyorum.’ Mürit ve talebenin haddi olmadığı halde küstahlık ede-
rek der ki: Senin derecen münacat ve dua ile ilgilenmekten ulvidir….”  

 كه بحقيقت در هدايت طالبان و اكمال ناقصان  لطيف ۀ كتاب شريف و رسال آن ۀوقت بود در حال مطالع اما چون خاطر...
 ...عديم المثل و النظير است

“… Gerçekte bu eser, talipleri hidayet ve nâkısları ikmalde benzersizdir…”708 
Anlaşılacağı üzere Tûsî kendisine ulaştırılan iki eserden ilkini tek (Hâsıl-ı Netâic-i Efkâr), ikinci-

sini ise iki farklı isimlendirme (Risâle-i Reşhu’l-Bâl,  Nefsetü Masdûr ve Tuhfetü Şekûr) ile anmakta 
daha doğrusu isimlendirmenin yerini tutacak derecede, Konevî’nin hangi risâlesini kastettiğini o 
risâle metninden bazı kelimeler iktibas ederek belirtmektedir.  

Tûsî ilk eseri Hâsıl-ı Netâic-i Efkâr diye zikretmektedir zira Konevi, Tûsî’ye ulaşan eserini -
ismine değil- konusuna ve amacına işaretle bu kelimelerle anmaktadır.   

 
Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 111b. 

Tûsî risâle diye nitelediği ikinci eseri de eserin hemen girişinde yer alan Konevî’nin ifadelerine 
dayanarak “Diğeri ise Risâle-i Reşhu’l-Bâl idi” diye zikretmekte ve ayrıca yine Konevî’nin bu ese-
rindeki şu cümlesini olduğu gibi alıntılamaktadır: 

                                                 
707 Burada “kitab” kelimesinin yeri geldikçe “yazı, mektup, risâle” anlamında da kullanıldığını hatırlamak gerekir. 
708 el-Konevî, Sadruddîn ve et-Tûsî, Nasîruddîn, el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî, s. 88, 89, 

93. 
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“Bu Nefsetü Masdûr ve Tuhfetü Şekûr/Meşkûr’dur. Bununla seni kullarına sevdirmek, fazile-
tini senin yeryüzünde ve beldelerinde yaymak, nefsimi de içinde bulunup kurtulmak istediğim sıkın-
tılardan azat etmek istiyorum.” 

Dolayısıyla Tûsî’nin her iki isimlendirmesi, daha doğrusu kelime alıntısı yaparak “niteleme”si de 
doğru görünmektedir. İsimlendirme değil “niteleme” dememizin nedeni şudur: Konevî’nin bu eseri-
nin Tûsî’ye ulaşan nüshasında eser/risâle adı belirtilmemiş, eser isimlendirmesi yapılmamıştır. Tûsî 
de metinde geçen ve isimlendirme gibi algılanacak ifadelerle bu eseri nitelemeyi tercih etmiştir. Ni-
tekim Konevî’nin bu eseri şöyle başlar: 

 رشح بال بشرح حال وترجمة بلسان كمال في مفاوضة إلهية مشوبة بضرب من اإلدالل...
“Reşhu bâl bi-şerhi hâl…” Yine eserin sonlarına doğru Konevî’nin -aynen Tûsî’nin belirttiği 

üzere- şu sözü yer alır: 
 ... هذه نفثة مصدور وتحفة شكور )في نسخة / مشكور( ...

“Bu Nefsetü Masdûr ve Tuhfetü Şekûr’dur.” (bir nüshada: Tuhfetü Meşkûr)709  
Bu durumda bu eserin/risâlenin bizzat Konevî tarafından adlandırılıp adlandırılmadığı, adlandırdı 

ise bu adın veya adların neler olduğunu, Konevî’den sonra bu eserden bahseden kaynaklarımızın bu 
eseri/risâleyi hangi adlarla andığını araştırmak gerekir. Konevî’nin dışında birilerinin ve özellikle de 
müstensihlerin, katalog hazırlayanların veya kitabı okuyup ona bir ad belirleyenlerin “reşhu bâl” ifa-
desini kaydetmeleri o eserin bizzat müellifi tarafından böyle adlandırıldığını göstermez. 

 

 
Sül./Amcazade Hüseyin Ktp., nr. 447, 1b ve 15a. 

Bayram’ın da Konevî’ye ait olduğunu reddedemeyeceği mektupta ise şöyle denilmektedir: 
، ايراد فرمودند و اين ضعيف را بدان مشرف كردند «تحفة الشكور» و اما حديث سؤالى كه بر بعض مواضع از رساله... 

...رساله خبر نبود از فرستادن اين اگر چه داعى را   
“… Risâle-i Tuhfetü’ş-Şekûr’un bazı yerlerine dair bu fakiri şereflendirdikleri bir soruya gelince, 

o risâlenin (size) gönderildiğinden (bu) duacının haberi olmamışsa da…” 
Şimdilik diyebiliriz ki, eserin müellif tarafından “Reşhu’l-Bâl” diye isimlendirilmiş bir yazma nüs-

hasına şu ana kadar rastlanılmamıştır. Birazdan görüleceği üzere Konevî bu eserinden bahsederken 
onu Nefsetü(’l-)Masdûr veya Tuhfetü(’ş-)Şekûr/Tuhfetü(’l-)Meşkûr veya Nefsetü(’l-)Masdûr ve Tuh-
fetü(’ş-)Şekûr/Tuhfetü(’l-)Meşkûr diye anmaktadır, “Reşhu’l-Bâl” diye anmamaktadır. Eser girişinde 
yer alan “reşhu(’l-)bâl bi-şerhi(’l-)hâl” ifadesini ise eser isimlendirmeden ziyade bir deyim olarak 
kullanıldığı kabul etmek durumundayız. Konevî bir başka eserinde de bu deyimi kullanmaktadır. 
Sözlükte “içini dökmek, halini arz etmek, anlatmak” anlamındaki bu deyimin tasavvufta ve özel ola-
rak Konevî ıstılahındaki anlamını açıklayan şu not, bu deyimin Konevî tarafından eser ismi olarak 
kullanılmadığını da gösteriyor. 
                                                 
709 el-Konevî, Sadruddîn ve et-Tûsî, el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî, s. 90; Konevî, Nef-

setü’l-Masdûr ve Tuhfetü’ş-Şekûr, Süleymaniye/Amcazade Hüseyin Ktp., nr. 447/1, vr. 1b, 15a.  
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Konevî, İ‘câzü’l-Beyân, Sül./Damad İbrahim Paşa Ktp., 

nr. 126, vr. 1b (Metin sağda, hâmişteki not solda). Hâmişteki notun Konevî’nin sonradan metin kenarına düştüğü notlar-
dan biri olduğu İ‘câzü’l-Beyân’ın bir müstensihi tarafından belirtilir (Sül./Halet Ef. Ktp., nr. 38, vr. 1b ve 149a). 

Tasavvufî eserlerde bu deyimin benzer kullanımlarına dair başka örnekler de verilebilir. İlk akla 
gelen Molla Câmî’dir. Molla Câmî üç şiir divanının Vâsıtatü’l-‘Akd diye isimlendirilen ikincisinde 
(Dîvân-ı Sânî/Dîvân-ı Duvvem) Hazreti Peygamber’e naatın ardından yazdığı kasidenin başlığını 
“Reşh-i Bâl bi-Şerh-i Hâl” diye belirlemiştir.710 Aynı deyimi kullanan diğer sûfîler de bu deyimi eser 
ismi olarak değil, çoğunlukla bir tür konu başlığı, konuya girişin ilk ifadeleri olarak kullanmışlardır.  

 
Molla Câmî, Külliyât-ı Câmî, Nuruosmaniye, nr. 4178, vr. 283b. 

 

 
Mir’âtü’l-Kevneyn ve Mübeyyinü Esrâri’l-Hâfikayn, Millî Melik Ktp., nr. 3565, vr. 3a-3b. 

 
el-Hammûî, Sa‘düddîn, Risâle ilâ İbni’l-‘Arabî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 594, vr. 111b. 

  
Nur Ali Şah, Muhammed Ali el-İsfehânî, Cennâtü’l-Visâl, Meclis-i Millî Ktp., nr. 18885, vr. 10a, 178a. 

 

  
 

el-Cîlî, Abdülkerîm, Keşfü’l-Gâyât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10487/3, vr. 99a-99b (Sağda). 
Risâle fî Taksîmi’l-Ma‘lûm ‘alâ Re’yi’l-Mütekellimîn, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10487/4, vr. 246a. 

                                                 
710 el-Câmî, Abdurrahmân b. Ahmed, Dîvân-ı Câmî, Merkez-i Mütâla‘ât-ı Îrânî Yay., Tahran 1378 hş./1999, c. 2, s. 35. 
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İbn ‘Alvân, Muhammed b. Ali b. ‘Atıyye el-Hamevî, Tuhfetü’l-Habîb fi-mâ Yübhicühu fî 

Riyâdı’ş-Şühûd ve’t-Takrîb, Murad Molla Ktp., nr. 1246, vr. 96b (Sağda). 
el-Kazvînî, Ravhullah b. Abdullah, er-Risâletü’z-Zülfâ, Sül./Laleli Ktp., nr. 3724/1, vr. 2b. 

Konevî’nin İ‘câzü’l-Beyân ve Tuhfetü’ş-Şekûr eserlerinin girişlerinde yer alan “reşhu bâl bi-şerhi 
hâl” ifadesini ve  “netâicü’l-efkâr” ifadelerini kitap ismi zanneden Bayram şöyle demektedir: 

“Raşh ül-bal’ın bir nüshası Bursa H. Çelebi Ktp. nr. 480’dedir. Netaic ül-efkâr’ın da nüshaları yaygındır. Bir 
nüshası da Bursa Ulucami Ktp. Nr. 1671’dedir.”711  

Konevî’yi tanıttığı müstakil eserinde de şöyle demektedir:  
“Reşhu’l-Bal: Bu eser “Miftahu cemi’l-gayb” adlı eserin prototipidir. Öyle anlaşılıyor ki, 

Sadru’d-din Konevî önce bu eseri kaleme almış sonra bu eseri genişleterek “Miftahu cemi’l-gayb” 
meydana gelmiştir. Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din Mahmud’a yazdığı bir mektupta, bu mektupla bir-
likte “Reşhu’l-bal” ve “Netâicu’l-efkâr” adlı iki eserini de gönderdiğini bu iki eserin hata ve sevap-
larını tespit etmesi için ona istirhamda bulunmaktadır. Bu mektubunu Kırşehirde bulunan Ahi Ev-
ren’e götüren de Seyyidü’l-akran dediği el-Hac Tacü’d-din-i Kaşî’dir. İleride (Ahi Evrenle mektup-
laşması bölümünde) bu konuya tekrar değinilecektir. Ahi Evren ona bu mektubuna yazdığı cevapta 
bu iki eser hakkında takdir duygularını ifade etmektedir. “Miftahu cemi’l-gayb” telif edildikten sonra 
bu eser metkruk olmuş olduğu anlaşılıyor. Onun için nüshaları çok mahduttur. Bursa eski Esreler 
Kütüphanesindeki nüshasını incelediğimi biliyorum. Ancak numarasını kayd etmeği ihmal etmi-
şim. Netâicü’l-Efkâr: Bu eserin yazma nüshasına rastlayamadım. Ancak Ahi Evren Hace Nasîrü’d-
din’e yazdığı yukarıda bahsi geçen mektubunda bu eserinden bahstmektedir. Bu da onun tanınmamış 
eserlerindendir. Bu iki Eserin Ahi Evren Nasîrü’d-din’in Kırşehir’e göçtüğü 1247 yılından sonra 
te’lif edildiği anlaşılmaktadır.”712 

Bayram’ın varak numarası vermeden atıfta bulunduğu Hüseyin Çelebi nüshasında yer alan şu ifa-
delere aldanarak böyle bir kanaate ulaştığı anlaşılıyor: 

   
Konevî’nin İ‘câzü’l-Beyân ve en-Nefahât’ının yer aldığı mecmuanın zahriyesinden: “Şerhu Bâl bi-Şerhi Hâl li-Sad-

riddîn-i Kûnevî -kuddise sirruhu- Tefsîr-i Fâtiha-i Şerîf” (Bursa Eski Eserler/Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 480). 
Konevî, İ‘câzü’l-Beyân, Bursa H. Çelebi Ktp., nr. 480/1, vr. 1b-2a (Solda). 

Şimdi İ‘câzü’l-Beyân’ın diğer nüshalarında aynı ifadelerin bulunup bulunmadığına bakalım. 

  
Konevî, İ‘câzü’l-Beyân fî Tefsîri Ümmi’l-Kur’ân, Yusufağa Ktp., nr. 5484, vr. 1b. 

Konevî, Tefsîru’l-Fâtiha, Ragıp Paşa Ktp., nr. 79, vr. 2a (Solda). 

 
Konevî, Tefsîru Sûrati’l-Fâtiha, Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., nr. 3185, vr. 1b. 

                                                 
711 Bayram, “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 23 (Dipnot). 
712 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 113-114. 
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Konevî, İ‘câzü’l-Beyân, Meclis-i Millî Ktp., nr. 1383/2, vr. 14b. 

Konevî, İ‘câzü’l-Beyân, Nuruosmaniye Ktp., nr. 336, vr. 2a (Solda). 

 
Konevî, Tefsîru’l-Fâtiha, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 72, vr. 5a. 

Konevî, Te’vîlü’s-Sûrati’l-Mübâraketi’l-Fâtiha, Haydarabad 1310/1892, s. 3. 

Bayram’ın Reşhu’l-Bâl’ın bir nüshası olarak sunduğu Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 480’deki eserin ve 
matbu İ‘câzü’l-Beyân’ın başlangıç ve sonlarına ait görselleri karşılaştıralım. 

   
                     Te’vîlü’s-Sûrati’l-Mübâraketi’l-Fâtiha, s. 2.           İ‘câzü’l-Beyân, H. Çelebi Ktp., nr. 480, vr. 1b. 

                             
                       Te’vîlü’s-Sûrati’l-Mübâraketi’l-Fâtiha, s. 357.       İ‘câzü’l-Beyân, H. Çelebi Ktp., nr. 480, vr. 179a. 

Daha onlarcasını ekleyebileceğimiz yukarıdaki görsellerden anlıyoruz ki, Bayram’ın Reşhu’l-Bâl 
diye andığı eser aslında yazma ve baskı nüshalarında “reşhu bâl bi-şerhi hâl” ifadesinin yer aldığı 
Konevî’nin İ‘câzü’l-Beyân adlı eseridir, Miftâhu’l-Gayb adlı eserinin prototipi olmakla uzaktan ya-
kından alakası yoktur. Zahriyesinde “Şerhu Bâl bi-Şerhi Hâl li-Sadriddîn-i Kûnevî kuddise sirruhu” 
ifadesinin hemen altında “Tefsîr-i Fâtiha-i Şerîf” notu yer almasına ve metin olarak İ‘câzü’l-Beyân 
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metniyle aynı metin olmasına rağmen Bursa Hüseyin Çelebi nüshasını Reşhu’l-Bâl diye ilan eden 
Bayram’ın İ‘câzü’l-Beyân’ın diğer nüshalarından ve baskılarından bir kısmını görmemesi imkânsız 
olduğundan böyle fahiş bir hataya nasıl olup da düştüğünü açıklamakta aciz kalıyoruz. Bayram ay-
rıca, mektuplaşmalarda Tûsî’nin Reşhu’l-Bâl diye andığı ve başlangıcında “reşhu bâl bi-şerhi hâl” 
ifadesinin yer aldığı Tuhfetü’ş-Şekûr ile Reşhu’l-Bâl ilan ettiği İ‘câzü’l-Beyân adlı eseri aynı eser 
sanmaktadır. Gerek Tûsî’nin gerek Konevî’nin mektuplarında konusuna işaret ederek zikrettikleri 
eser ile Bayram’ın Reşhu’l-Bâl ilan ettiği İ‘câzü’l-Beyân’ın konu itibariyle ve tabi ki metin itibariyle 
hiç alakaları yoktur (Bayram’ın “Bu eserin yazma nüshasına rastlayamadım.” dediği ve Netâicü’l-
Efkâr olarak andığı eser hakkında da yukarıdakine benzer durumlar söz konusu ise de Ahi Evran’a 
ait göstermediği için üzerinde durmayacağız). 

Konevî, Tûsî’ye yazdığı cevabî mektubunda şöyle demektedir: “…Tuhfetü’ş-Şekûr risâlesinden 
bazı yerler üzerinde/hakkında zikredilmiş olan ve bu fakiri onurlandırdıkları soruya gelince, gerçi o 
soru ve temel meseleyi araştıran cevabı içeren mektup ulaşıncaya kadar, risâlenin gönderildiği bu 
fakire haber verilmemiştir. Aziz kardeş erdemliler önderi Tâcuddîn Kâşî -Allah ona ikram etsin- bu 
risâleyi -ki dostlarından birisi, bunu ona ulaştırmıştır- rica üzerine risâleyi göndermiştir. Aslında edeb 
gereği Üstad’ın mektubundaki yararlı ifadeleriyle yetinmek evla ise de durumu açıklamak niyetiyle 
(emre) muvafakat ederek ve uyarak birkaç kelime mektuba arz edilmiştir. Böylece bu risâlenin ya-
zılma nedeni malum olsun…” “…Derim ki: O risâlenin bazı yerleri üzerine/hakkında ortaya koyul-
masıyla şereflenilen soru, münacât ve istek lisanıyla onun (risâlenin) içerdiği sırları açıklamak sebe-
biyle sorulmuştur…” “...Tecrit ve halvetlerde, temiz hal ve vakitlerde -herhangi bir çalışma ve çaba 
olmaksızın- ansızın meydana gelen rabbânî nefhalardır onlar.”713  

Konevi’nin bu ifadelerinden ve Tûsî’nin yukarıda kısmen alıntılanan mektubundan anlıyoruz ki, 
bu eseri/risâleyi yazan kişi, Tûsî (Bayram’a göre Ahi Evren) değil Konevî’dir, eseri hangi manevi hal 
içerisinde ne amaçlarla yazdığını, niçin kulluk, dua, istek, münacât, yakarış, teslimiyet, sığınma di-
liyle kaleme alındığını beyan etmektedir. Böylece eserin içeriği hakkında da bilgi vermiş olmaktadır.   

Konevî’nin ifadelerinde bu eserini Tâcüddîn el-Kâşî için veya onun isteğiyle yazdığına dair bir 
işaret bulunmamaktadır. Tâcüddîn el-Kâşî’nin buradaki konumu sadece bu eseri -diğer eserle bera-
ber- Tûsî’ye ulaştırmaktan ibarettir.  

Konevî, Tuhfetü’ş-Şekûr’un önceden tasarlanarak, düşünülerek değil, özel ruhi hallerde ansızın 
kalbe doğan rabbânî nefhalar sonunda yazıldığını vurgulamaktadır. Nefsetü’l-Masdûr ve Tuhfetü’ş-
Şekûr isimlendirmesi de eserin yazılış amacı ve içeriğine ilişkin ipucu sunmaktadır. 

Eserini Tuhfetü’ş-Şekûr diye anan Konevî’nin, aralarında kendi telifi olan eserlerin de bulunduğu 
kütüphanesindeki eserlerin listesini Rebiulâhir ortası 665 (12-13 Ocak 1267)’de yazdığı kendi hat-
tıyla bir Fihrist’i714 vardır. İşte bu Fihrist’te Konevî, eserinin adını şu şekilde kaydetmiştir: 

  
Millî Melik Ktp., nr. 4263, vr. 174b (Fihrist’in yazım tarihi) ve vr. 175a. 

من إنشائي أيضانفحة الشكور كتاب فيه مفتاح غيب الجمع و  
“Yine benim yazdığım Miftâhu Gaybi’l-Cem‘ ve Nefhatü’ş-Şekûr’u içeren bir (cilt) kitap” 
Yazılışı bakımından nefha (نفحة) ile tuhfe (تحفة) kelimesinin yakınlığı çok olmasa da, Konevî’nin 

eserleri arasında, isimlendirmede meşkûr (مشكور) veya şekûr (شكور) kelimesinin geçtiği tek bir eseri-
nin yani Tuhfetü’ş-Şekûr/Tuhfetü’l-Meşkûr diye anılan eserinin olduğunu biliyoruz. Belki aynı eser 
Konevî tarafından Nefhatü’ş-Şekûr diye de anılmış olabilir. Her hâlükârda Konevî’nin listesinde yer 
                                                 
713 el-Konevî, Sadruddîn ve et-Tûsî, el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî, s. 134-135. 
714 Afşâr, Îrec, “Fihrist-i Kitâbhâne-i Sadreddîn-i Kûnevî”, Yıl: 9, S. 1-2, 1374 hş./1995, s. 477-502 (Fihrist, 481-486). 
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alan bu isim, üzerinde durduğumuz eseri işaret etmekte, listede yer alan diğer eserleriyle birlikte bu 
eserinin de 665/1267 tarihinden önce telif edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu eserin bazı 
nüshalarında şekûr yerine meşkûr kelimesi yer aldığından olsa gerek mesela Kâtib Çelebi Nefsetü’l-
Masdûr ve Tuhfetü’l-Meşkûr diye ve Konevî’ye ait olarak -aynı yerde peşpeşe yani mükerrer- kay-
detmiş, muhtasar bir eser olduğunu ve Müeyyidüddîn Müeyyed b. Mahmud el-Cendî’ye (ö. 
711/1312) onun (kıraat) icazesinin 670/1271-1272 senesinde verildiğini belirtmiş, eserin başlangıç 
kelimelerini de kaydetmiştir.715  

Kâtib Çelebi’nin sunduğu “670/1271-1272 tarihinde Cendî’ye icaze verdiği” bilgisi doğru görü-
nüyor zira eserin Nefsetü’l-Masdûr ve Tuhfetü’ş-Şekûr adıyla kaydedildiği 1067/1656 tarihinde is-
tinsah edilmiş olan Leiden nüshasındaki kayıtlarla (Leiden Ün. Ktp., nr. Or. 544, vr. 2a) örtüşmekte-
dir. Tez çalışmasında Konevî ile Tûsî mektuplaşmalarını konu edinen ve edisyon kritiğini yaparak 
mektup metinlerini yayınlayan Gudrun Schubert716 bir makalesinde717 Leiden nüshasına da değin-
mekte ve müellif nüshasından istinsah edilen bu nüshanın başında (vr. 2a) yer alan şu icaze kaydı-
nın Ahi Evran’a ait gösterilen bu eserin Konevî’nin eseri olduğunu ortaya koyduğunu belirtmektedir: 

 
Nefsetü’l-Masdûr’un başında yer alan icaze, Leiden Ün. Ktp., nr. Or. 544, vr. 1a, 2a, 2b. 

“Allah Teala’ya muhtaç kul … Muhammed b. İshak b. Muhammed’in yazdığı Nefsetü’l-Masdûr 
ve Tuhfetü’ş-Şekûr kitabı. Bu kitabın tamamını (bundan sonra) onun (okuma, rivayet ve okutma 
icazesinin) sahibi olan aziz, faziletli, zeki ve idrak sahibi, seçkin, arif oğul Müeyyidüddîn Müeyyed 
                                                 
715 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 2, s. 1967.   
716 Schubert, Gudrun, Annaherungen. Der mystisch-philosophische Briefwechsel zwischen Sadr ud-Din-i Qonawi und 

Nasir ud-Din-i Tusi. Edition und kommentierte Inhaltsangabe, Bibliotheca Islamica (Bi) Serisi, nr. 43, F. Steiner Yay., 
Beyrut 1416/1995, tez: XII, mektup metinleri 163 s., yazarın Arapça kısa girişi ve mektup metinleri aynı tez metninden 
müstakil olarak el-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Kûnevî ve Nasîriddîn et-Tûsî adıyla yayınlanmıştır (aynı yayınevi ve 
aynı tarih).  

717 Schubert, Gudrun, “The textual history of the correspondence between Sadr ad-din-i Kunawi and Nasir ad-din-i Tusi”, 
MME (Manuscripts of The Middle East), S. 3 (1988), s. 75. 
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b. Mahmud el-Hârizmî el-Cendî benden dinledi. Takva sahibi âlimler arasında muteber olan şartları 
gözetmek koşuluyla onu benden rivayet etsin. (Bunu) Allah’a muhtaç Muhammed b. İshak b. Mu-
hammed b. Yusuf b. Ali 2 Ramazan 670/1272 yılında yazdı….Bu (ifadeler) onun (Konevî’nin) de-
ğerli hattından nakledildi.” 

Konevî’nin kendi el yazısıyla olan icaze kaydından nakledilmiş ve dolayısıyla birincil kaynağı 
yansıtması nedeniyle güven telkin eden bu icaze kaydında bizzat Konevî tarafından bu eserin Nef-
setü’l-Masdûr ve Tuhfetü’ş-Şekûr diye anıldığını, isimlendirildiğini görmekteyiz. Konevî’nin 
Tûsî’ye yazdığı mektupta bu eserden bahsederken eser isminin ikinci kısmını zikretmeyi tercih etti-
ğini, kısaltmalı şekilde kullandığını, kendi kütüphanesindeki kitapların fihristini yazarken de aynı 
şekilde davrandığını daha önce görmüştük. Dolayısıyla Konevî tarafından bu esere verilen isim eserin 
başında yer alan “reşhu bâl bi-şerhi hâl” değildir. Ayrıca bu cümle arada “ve” harfi eklenerek ardı 

ardına gelen diğer cümlelerle birlikte, daha sonra gelecek olan 
dua ve yakarışların giriş cümleleridir (reşhu bâl bi-şerhi hâl ve 
terceme bi-lisâni kemâl fî müfâvadatin ilâhiyyetin müşevvebe-
tin bi-darbin mine’l-idlâl ve münâcâtün rabbâniyye bi-sûreti’ş-
şe’ni’l-câmi‘ beyne makâmi’l-cemâl ve’l-celâl) Yazma nüsha-
ların bazılarında metin başlangıcında besmele ve salât u 
selâmdan sonra yer alan bu ifadelerin ilk kelimelerinin kırmızı 
mürekkeple yazılmış olması veya ilgililerce kütüphane katalog-
larına bu isimle kaydedilmiş olması, eser isminin bu olduğunu 
göstermez. Ayrıca bazı nüshalarda eser metni başlangıç sayfa-
sında veya unvan sayfasında eserin ismi doğru bir şekilde yani 
Nefsetü’l-Masdûr ve Tuhfetü’ş-Şekûr olarak kaydedilmiştir. 
Amcazade Hüseyin Kütüphanesi’ndeki nüsha bunlardan biridir. 
Melik Abdülaziz Kütüphanesi’ndeki nüsha da böyledir. 

  
Melik Abdülaziz Ktp., nr. 988, vr. 62a (unvan sayfası, sağda) ve 62b (metin başı, solda). 

 
Melik Abdülaziz Ktp., nr. 988, vr. 71b “Sadruddîn el-Konevî’nin Nefsetü’l-Masdûr Kitabı sona erdi.” 

Her sayfada üç ayrı eser metninin bulunduğu mecmuada bu eserin baştan sadece bir varaklık met-
nini içeren Veliyyüddin Efendi nüshasının unvan sayfasında takdim, te’hir ve tashifler eşliğinde eser 
ismi biraz farklılık arz etse de, müellif isminde herhangi bir sorun görünmemektedir.  
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Eserin Vatikan nüshası, Konevî’nin ölümünden 15 sene sonra ya-
zılmıştır. Tokat’ta Bulganç Hatun Hankahı’nda, İbnü’n-Nakîb Mu-
hammed b. Muhammed (b. Mahmûd (Fusûs sonundaki ketebeden)) er-
Râzî tarafından 24 Cemaziyelâhir 698/28 Mart 1299 tarihinde istinsah 
edilen nüsha (vr. 55a-63b), bir öncesindeki Fusûsu’l-Hikem nüshasıyla 
(vr. 1b-55a) aynı mecmuada yer almaktadır.718 İbnü’n-Nakîb bu 
nüshanın sonundaki ketebe kaydında eseri “Rahmetli şeyhimiz 
Sadru’l-Hakk ve’d-Dîn Muhammed b. İshak’ın müellefâtından 
Tuhfetü’ş-Şekûr adlı risâle” diye nitelemiştir. 

 
Vatikan Ktp., nr. V. 1397, vr. 55a (Sağda) ve vr. 63b “Rahmetli Şeyhimiz Sadru’l-Hak ve’d-Dîn Muhammed b. İshak 

el-Konevî’nin müellefatından olan Tuhfetü’l-Şekûr adlı risâle sona erdi.” 

Bilerek en sona bıraktığımız ve Konevî’nin kendi hattıyla Cendî’ye verdiği icazesini içeren 
nüsha, müellifi tarafından hangi adla adlandırıldığına en güçlü delil olarak görülebilir. 

 
Konevî, Nefsetü’l-Masdûr ve Tuhfetü’ş-Şekûr, Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 2411, vr. 1a, 1b ve 25a. 

Sonuçta Nefsetü’l-Masdûr ve Tuhfetü’ş-Şekûr adlı eser Ahi Evran’ın değil Konevî’nin eseri-
dir, Tâcüddîn el-Kâşî için yazıldığına dair bir ifade yoktur, kayıp eserlerden de değildir. 

Konevî’ye ait olarak Nefsetü’l-Masdûr ve Tuhfetü’ş-Şekûr adıyla kayıtlı nüshalar şunlardır: el-
Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 2411 (Tasavvuf), 25 vr.; Vatikan Ktp., nr. V. 1397/2, vr. 55a-63b; Leiden 
Ün. Ktp., nr. 2192 (Or. 544), 20 vr.; Melik Abdulaziz Ktp., nr. 988/3, vr. 62b-71b; Süleymaniye/Am-
cazade Hüseyin Ktp., nr. 447/1, vr. 1b-17a; AÜ İlahiyat Fakültesi/Yazmalar Ktp., nr. 7608/2, vr. 60b-
83a; Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye, Mecâmî‘ (Tal‘at), nr. 856/5, 12 vr. (Nefsetü’l-Masdûr ve Tuhfetü’l-
Meşkûr adıyla); Bağdad el-Evkâfü’l-‘Âmme Ktp., nr. 5311/3, 9 vr. (Tuhfetü’ş-Şekûr ve Sirru Nef-
seti’l-Masdûr adıyla); Beyazıt/Veliyyüddin Ef. Ktp., nr. 1800/22, 240a-240b (Tuhfetü’ş-Şekûr ve 
Sirru Bakıyyeti’l-Masdûr adıyla); Zâhiriyye/Genel Ktp., nr. 5895, vr. 16-37 (Münâcâtü’l-Ferdi’l-
Kâmil adıyla). 

 

                                                 
718 Giorgio Levi Della Vida, Elenco dei manoscritti arabi islamici della Biblioteca vaticana, Vatikan 1935, biblioteca 

apostolica vaticana, c 1, s. 216. 
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‘Ulûm-i Hakîkî  
“Letâif-i Hikmet’te bu eserinden bahsetmektedir. Henüz bir nüshasına rastlanmamıştır.”719 
Daha önce belirtildiği üzere Letâifü’l-Hikme Urmevî’ye aittir, en azından Ahi Evran’a veya onunla 

aynı kişi kabul edilen Nasîruddîn Mahmud el-Hûyî’ye ait olduğunu belgeleyen bir bilgiye ve yazma 
nüshasına ulaşılmadığına göre, ‘Ulûm-ı Hakîkî diye anılan bir eser var ise bunu Urmevî’ye ait gös-
termek gerekir. 

‘Ulûm-ı Hakîkî diye anılan “bir eser var ise” diyoruz zira bu ifade Letâifü’l-Hikme’de kader konu-
suna ilişkin bir soruya cevap verilirken şöyle geçmektedir: 

ايم گفتهعلوم حقيقى بدانكه ما از امثال اين سؤالها جوابهاى حقيقى در  -جواب   
“Bil ki, biz bu gibi soruların hakikî cevaplarını ‘ulûm-i hakîkîde söyledik.”720 
Ne Urmevî’nin elimizdeki eserlerinde ne de başka kaynaklarda onun böyle bir adla anılan herhangi 

bir eserinden söz edildiğini görmedik. Tabi ki bu adla andığı bir eseri olup günümüze ulaşmamış veya 
diğer kaynaklarda anılmamış veyahut “Cevaplarını, hakikî ilimler/bilgiler (adlı eserimiz) içerisinde 
söyledim” anlamı da söz konusu olabilir fakat bizce bu çok zayıf bir ihtimaldir. Zira bu cümlede 
“ulûm-ı hakîkî” ile bir kitap ismi kastedilmekten ziyade, filozof ve kelâmcılarımızın, sûfîlerimizin ve 
diğer âlimlerimizin farklı anlamlar yükledikleri “hakikî (gerçeğe ilişkin, gerçek, kesin, değişmez, 
yüksek ilimler/bilgiler” deyimi kastedilmiş, bir diğer ifadeyle “eserimizin bu ilimleri konu edinen 
bölümünde” yahut “bu ilimleri konu edinen (diğer) eserimizde/eserlerimizde söyledik” demek istemiş 
olabilir. Nitekim bu ifadenin kitap ismi değil sadece bir deyim olarak veya  ‘ulûm-i hakîkî diye nite-
lenen bir ilim grubuna atıf olarak kullanıldığı metinler mevcuttur. Bir iki örnek verelim. 

Nasîruddîn et-Tûsî tasavvufî konuları felsefî tarzda ele aldığı Evsâfu’l-Eşrâf eserinde halvet ko-
nusuna değinirken, kabiliyetin varlığı ve engellerin yokluğu durumunda kabiliyetli her insanın ilâhî 
feyzi alabileceğinin ‘ulûm-ı hakîkî’de belirlenmiş olduğunu ifade eder. Tûsî bu ifadesiyle ‘ulûm-ı 
hakîkî adlı bir eseri olduğunu kastetmemektedir. Keza Seyr u Sülûk diye anılan eserinde hislerle al-
gılanan âlemin ötesinde akılla algılanan bir âlem olduğunun ‘ulûm-ı hakîkî’de bilinen bir husus ol-
duğunu belirtirken de ‘ulûm-ı hakîkî’yi bir eser ismi olarak anmamaktadır. 

   
Tûsî, Evsâfü’l-Eşrâf, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî, nr. 2104, vr. 15b (solda), Cürcânî, Rükneddîn Muhammed, Tercümetü 

Evsâfi’l-Eşrâf, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23914, s. 31 (sağda). 

  
Tûsî, Seyr u Sülûk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî, nr. 5063/2, vr. 50a. 

İbn Sînâ mantık konularını işlediği eserinde “Buna yönelik geniş açıklama el-‘ulûmu’l-
hakîkiyye’dedir” derken bir eser ismini kastetmemektedir.  

 
İbn Sînâ, eş-Şifâ/el-Mantık, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7590, vr. 53b. 

                                                 
719 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 98; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 91; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 83. 
720 Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 269. 
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Aynı durum Şemsüddîn eş-Şehrezûrî’nin eş-Şeceratü’l-İlâhiyye fî ‘Ulûmi’l-Hakâikı’r-Rabbâniyye 
adlı eserinde de mevcuttur: 

 
Şehrezûrî, eş-Şeceratü’l-İlâhiyye, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî, nr. 1838, vr. 182a. 

 

Yine İbn Sînâ el-Kânûn fi’t-Tıb eserinde “Bir şeyi bilmenin o şeyin sebepleri ve ilkeleri(ni bilme) 
yoluyla olduğu el-‘ulûmu’l-hakîkiyye’de belirlenmiştir” derken el-‘ulûmu’l-hakîkiyye adlı bir esere, 
eserine atıfta bulunmamaktadır. İbn Sînâ’nın eserine şerh yazan Hibetullah İbn Cemî‘ (ö. 594/1198) 
el-‘ulûmu’l-hakîkiyye ifadesiyle el-‘ulûmu’l-hikemiyye’nin (hikmet ilimleri) kastedildiğni belirtir.  

 
İbn Cemî‘, Hibetullah b. Zeyd, et-Tasrîh bi’l-Meknûn fî Tenkîhi’l-Kânûn, 

Princeton Ün. Ktp./Garrett Koleksiyonu, nr. 556 H (1092), vr. 6b. 
Fahruddîn er-Râzî en-Nefs ve’r-Rûh adlı eserinde Allah’ın zat ve sıfatları açısından zorunlu varlık 

olmasına dair bir yargısını “el-‘ulûmu’l-hakîkiyyede açıklandığı üzere” diyerek genel bir atıfla belir-
tirken bir kitap ismini kastetmez. Yine Esrâru’t-Tenzîl’de “Nitekim el-‘ulûmu’l-hakîkiyyede sabit 
olduğu üzere Allah ‘Mutlak Nur’ ve ‘Nurlar Nuru’dur...” derken bir kitap ismini kastetmez. 

   
Râzî, en-Nefs ve’r-Rûh ve Şerhu Kuvâhümâ, el-Ebhâsü’l-İslâmiyye Yay., Tahran 1364 hş./1985, s. 131. 

Râzî, Esrâru’t-Tenzîl, Köprülü/Fazıl Ahmed Ktp., nr. 38, vr. 64b (Solda). 
 

Bu bağlamda Urmevî’ye aidiyeti kesin olan iki eserden “el-‘ulûmu’l-hakîkî” deyiminin kullanı-
mına birer örnek gösterebiliriz. İlki, Urmevî’nin mantık ve hikmet/felsefe bölümlerinden müteşekkil 
Beyânü’l-Hak ve Lisânü’s-Sıdk eserinden: 

  
Urmevî, Beyânü’l-Hak ve Lisânü’s-Sıdk, Millî Melik Ktp., nr. 2843, vr. 296a ve b (Sağda). 

Urmevî, Beyânü’l-Hak ve Lisânü’s-Sıdk, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2484, vr. 186a. 
İkincisi, iki bölüm üzere (ilk bölüm ‘ulûm-i hakîkiyyeye hazırlık: Mantık, ikinci bölüm ‘ulûm-i 

hakîkiyye: Genel Konular, Cevherler, Arazlar, İlahiyat) yazdığı ünlü eseri Metâli‘u'l-Envâr’dan: 

 
Urmevî, Metâli‘u'l-Envâr, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1726, vr. 1b. 

 
Urmevî, Metâli‘u'l-Envâr, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1726, vr. 17b. 
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Tercüme-i Metâli‘u'l-Envâr, çev. Sivrihisarlı Hızır Bey, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2488, vr. 3a. 

Urmevî fıkıh ve fıkıh usûlü alanlarında eser veren ve bizzat kadılık yapan bir âlim olmakla beraber 
onun tanındığı ve uzmanı olduğu alanlar daha ziyade mantık, kelâm, felsefe yani o dönemin ifadesiyle 
hikmet ilimleridir. Letâifü’l-Hikme adlı eser de bu tür bir karaktere sahip âlim tarafından yazılmıştır. 
Dolayısıyla bu alanlarda sıkça kullanılan “‘ulûm-ı hakîkî” deyiminin Urmevî tarafından bilvesile kul-
lanılmış olması da son derece doğaldır. İlimlerin çeşitli açılardan farklı farklı tasnifleri bulunmakla 
beraber özellikle hakîmlerin, filozofların yapmış oldukları ilimler sınıflamasında bu deyim karşımıza 
çıkmakta, ilgili ilim alanında da bu deyimi kullanmaktadırlar. 

Mantık, kelâm, felsefe ve benzer ilimlerin veya delile dayalı kesin ve insanlığın her döneminde 
mevcut bulunan bilgilerin kastedildiği ‘ulûm-ı hakîkî/‘ulûm-ı hakîkiyye/el-‘ulûmu’l-hakîkiyye deyi-
minin -yine bu alanlarda eser vermiş âlimler başta olmak üzere- yeri geldikçe kullanıldığına dair çok 
sayıda örnek gösterilebilirse de aşağıdakilerin yeterli olacağını düşünüyoruz. 

Urmevî’nin Anadolu’da temsilciliğini yaptığı mektebin kurucusu Fahruddîn er-Râzî Şerhu’l-
İşârât eserinin girişinde ilmin ve âlimlerin faziletine vurgu yaparken, özellikle yer ve zamana, şeriat 
ve dinlere göre değişmeyen, hakîkî ilimler/bilgiler ve yakînî/şüphesiz/kesin sonuçlar olarak nitelediği 
bilgilerin en üstün ve -göreceli de olsa- bilinenlerin derecesine bağlı olarak farklılık arz eden, mad-
deden soyut varlıkları inceleyen bu ilimlerin/bilgilerin de, en yüce varlık olan Allah’ın zat ve sıfatla-
rını konu edinenlerinin en üstün ilimler/bilgiler olduğunu belirtir. 

  
Râzî, Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât, Berlin Ktp., nr. 1802, vr. 1b. 

Râzî’nin mantık, tabiiyyat ve ilahiyyat konularını kısaca tanııtığı er-Risâletü’l-Kemâliyye fi’l-
Hakâikı’l-İlâhiyye eserinin Arapça çevirisinde el-‘ilmu’l-ilâhî diye nitelenen ‘ilmu’l-usûl/usûlü’d-
dîn/kelâm ilminin önem ve değerine ilişkin deliller sıralanırken diğer “hakîkî ilimlerin” bu ilme muh-
taç oldukları ifade edilir. 

 
Râzî, er-Risâletü’l-Kemâliyye fi’l-Hakâikı’l-İlâhiyye, Necef Kâşifü’l-Ğıtâ Ktp., nr. 943, vr. 1b. 

er-Risâletü’l-Kemâliyye’nin Farçasında “hakîkî ilimler” ifadesi ‘ulûm-i hakîkî veya ‘ulûm-i 
hakîkiyye tamlaması yerine ‘ilimhâ-i hakîkî şeklinde zikredilir. 

  
Râzî, er-Risâletü’l-Kemâliyye, Millî Melik Ktp., nr. 1293, vr. 1b (Sağda). 

Râzî, er-Risâletü’l-Kemâliyye, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4811, vr. 38b. 
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Râzî’nin saygıyla andığı Muhammed el-Gazâli de bir eserinde teorik ve pratik hikmet kavramı 
üzerinde açıklama yaparken el-‘ulûmu’l-hakîkiyyenin zamanlar ve milletler değişse bile kendisi de-
ğişmeyen, her zaman yakînî ve doğru olan teorik/aklî zorunlu bilgiler konumunda bulunduğunu, 
hakîkî hikmetin bu bilgiler olduğunu belirtir.721 

  
Gazâlî, Mîzânu’l-‘Amel, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1279/1, vr. 17b. 

Muhammed Emîn b. Sadruddîn eş-Şirvânî (ö. 1036/1627) 54 ilmi tanıttığı Fevâid-i Hâkâniyye 
kitabında ilim tasniflerine değinirken yere, zamana, ülkeye ve dine göre değişmeyen, bütün zaman-
larda ve devirlerde var olan hikmet ilimlerine aynı zamanda el-‘ulûmu’l-hakîkiyye denildiğini belirtir. 
Kâtib Çelebi de ondan aynı bilgiyi nakleder.722 

     
eş-Şirvânî, Muhammed Emîn, Fevâid-i Hâkâniyye, 

Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1681, vr. 8a. 

Taşköprülizâde de aynı ifadeleri ilim tasnifinin bir çeşidine değinirken dile getirir. Kâtib Çelebi 
de yakın ifadelerle bunu tekrar eder.723 

 
Taşköprülizâde, Kemâlüddîn Muhammed, Mevzû‘âtü’l-‘Ulûm 

(Tercüme-i Miftâhu’s-Se‘âde ve Misbâhu’s-Siyâde), Nuruosmaniye Ktp., nr. 3739, vr. 31b. 
 

İrşâdü’l-Kâsıd ilâ Esne’l-Makâsıd adlı eserinde 60 ilmi tanıtan İbnü’l-Ekfânî ve onun adı geçen 
eserini temel alan Kâtib Çelebi, mantık terimi olarak burhanı tanımlayarak onun el-‘ulûmu’l-
hakîkiyye’de kullanıldığını belirtirler.724 

 
İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-Kâsıd ilâ Esne’l-Makâsıd, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî, nr. 3328/1, vr. 5a. 

Burhânuddîn Muhammed b. Muhammed en-Nesefî’nin (ö. 687/1288) cedel, münazara, mantık 
konulu el-Mukaddimeti’l-Burhâniyye/Mukaddime fi’l-Hılâf eserine yapılan bir şerhin “el-‘ulûmu’l-
hakîkiyye’de ilerlemiş bir zatın isteği üzerine” yazıldığı ifade edilir. 

                                                 
721 el-Gazâlî, Muhammed b. Muhammed, Mîzânu’l-‘Amel, Mısır 1328/1910, s. 83-84. 
722 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, s. 12. 
723 Taşköprülizâde, Ahmed b. Mustafa, Miftâhu’s-Se‘âde ve Misbâhu’s-Siyâde, Mektebetü Lübnân Nâşirûn, Beyrut 1998, 

s. 52; Taşköprülizâde, Kemâlüddîn Muhammed, Mevzû‘âtü’l-‘Ulûm (Tercüme-i Miftâhu’s-Se‘âde ve Misbâhu’s-
Siyâde), İkdam Matbaası, İstanbul 1313/1895; Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, s. 54. 

724 İbnü’l-Ekfânî, Muhammed b. İbrahim es-Sincârî, İrşâdü’l-Kâsıd ilâ Esne’l-Makâsıd, Mektebetü Lübnân Nâşirûn, Bey-
rut 1998, s. 10; Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, s. 36 
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Şerhu Âdâbi’l-Bahs ve’l-Munâzara (Şerhu Mukaddimeti’l-Burhâniyye), 

Millî Melik Ktp., nr. 766-3, vr. 83b, istinsah: 6 c evvel 708. 

Mantık ve felsefe alanındaki eserleriyle ünlü Kadı Zeynüddîn Ömer b. Sehlân es-Sâvî (es-Sâvecî) 
(ö. 540/1145) -Risâle-i Mantık diye adlandırılan- muhtasar eserinin konusunu ‘ulûm-ı hakîkî’nin 
açıklanması olarak belirtir ve bu ‘ulûm-ı hakîkî dâhilinde mantık, tabiat ve ilahiyat ilimlerinin yer 
aldığına işaret eder. 

 
Sâvî, Risâle-i Mantık, (Tebsıra u dû Risâle-i Dîger-i Mantık içerisinde), Dânişgâh-i Tahran yay., Tahran 1337 

hş./1958, s. 129 (Yayına asıl alınan yegâne nüshası Fatih Ktp., nr. 5426’dadır). 

Aynı yazar el-Basâiru’n-Nasîriyye eserini yazma amacını “el-‘ulûmu’l-hakîkiyye’nin birinde 
(yani mantık alanında) bir kitap derlemek” diye açıklar ve mantık ilminin tüm konularını değil sadece 
“el-‘ulûmu’l-hakîkiyye’yi talep edenlerin bilmesi gereken temel konularını ele aldığını” belirtir. 

 
Sâvî, el-Basâiru’n-Nasîriyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 265, vr. 1b. 

Kutbüddîn Mahmud b. Mes‘ûd eş-Şîrâzî, Sühreverdî el-Maktûl’ün Hikmetü’l-İşrâk eserine yazdığı 
şerhte “el-‘ulûmu’l-hakîkiyye’de sadece burhân; kesin öncüllerden oluşturulan kıyas kullanılır” diyen 
Sühreverdî’nin sözünü açıklar ve el-‘ulûmu’l-hakîkiyye sahiplerinin kıyas işlemlerinde neden harf 
sembollerini tercih ettiklerine değinir. Burada “el-‘ulûmu’l-hakîkiyye” deyimiyle mantık ve mantık 
ilminin kullanıldığı felsefe ve kelâm ilimlerinin; “el-‘ulûmu’l-hakîkiyye sahipleri” ifadesiyle de bu 
alanlarda âlim olanların kastedildiği rahatlıkla anlaşılmaktadır.  

 
Şîrâzî, Şerhu Hikmeti’l-İşrâk, Meclis-i Millî Ktp., nr. 498, vr. 37a (sağda), 64a.. 

 
 

Kemâlüddîn Hüseyin b. Hasan el-Hârezmî (ö. 839/1436) Levâihu’l-Efkâr adlı mantık konulu ese-
rinin el-‘ulûmu’l-hakîkiyye’ye, tabiat ve ilahiyat konularına giriş mahiyetinde olduğunu ifade eder. 
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Hârezmî, Levâihu’l-Efkâr, Meclis-i Millî Ktp., nr. 4839, vr. 5a. 

Son örnek olarak Tahânevî’nin önceki âlimlerden nakille ‘ulûm-i hakîkînin, kelâm, mantık ve bazı 
hikmet ilimleri gibi milletlere ve dinlere göre değişiklik arz etmeyen ilimlerdir/bilgilerdir tanımlama-
sını yapar ki, Urmevî’nin göndermede bulunduğu kader konusunu ‘ulûm-i hakîkî dâhilindeki bir ilme 
dair bir eserinde detaylıca işlediği sonucuna varırız. Öte yandan, ‘ulûm-i hakîkî ifadesiyle bu adla 
anılan bir eserine atıfta bulunmadığı kanaatine ulaşmamız daha mantıklıdır. 

 
et-Tehânevî, Muhammed Ali, Keşşâfu Istılâhâti’l-Funûn ve’l‘Ulûm, 

Mektebetü Lübnân Nâşirûn, Beyrut 1996, s. 43. 

Müstakil bir eserin ismi zannederek “Henüz bir nüshasına rastlanmamıştır” diyen Bayram’a as-
lında yazma mecmuanın başındaki listede “16. Risâle der Mantık ez-ân Ömer b. Sehlân (es-Sâvî)” 
diye kaydedilen fakat yazma nüshasının metin başından bir önceki sayfada “… der Mantık ez-ân ?” 
şeklinde kaydedilen ve “emmâ ba‘dü” den sonraki ifadelerden hareketle Muhtasar der Beyân-ı 
‘Ulûm-i Hakîkî diye isimlendirilmesi mümkün olan risâleyi (yayınlanmış olup yayına asıl alınan 
yegâne nüshası: Süleymaniye/Fatih Ktp., nr. 5426/16, vr. 174b-182a) yine Ahi Evran’a ait göstermesi 
için haber verebiliriz zira bu muhtasar eserin de içinde bulunduğu mecmuadaki bazı eserleri ve de 
yazma nüshaları üzerinde yazarının Konevî, Râzî, Urmevî gibi isimler olduğu kaydını taşıyan bazı 
eserleri bile Ahi Evran’a ait göstermiştir. 

  
Sül./Fatih Ktp., nr. 5426, vr. Ib (Sağda). 

Sâvî, Risâle der Mantık, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/16, vr. 174a. 

 
Sâvî, Risâle der Mantık, Sül./Fatih Ktp., nr. 5426/16, vr. 174b. 
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‘İlmü’t-Teşrîh  
 Bayram’a göre Ahi Evran “aynı zamanda bir tabib olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok eserinde 

tıbbî konulara temas ettiği gibi anatomiye dâir “İlmü’t-teşrîh” adlı bir eser de yazmıştır.”725 “İlmü’t-
teşrih adında bir eser yazmış olması da, onun tabip ve cerrah olduğunu göstermektedir.”726 Bu eserin 
“Tıbba dair (anatomi) bir eser olduğu anlaşılmaktadır. Letâif-i Giyasiyye’de bu eserinden söz etmek-
tedir.”727 “Letâif-i Giyasiyye ve Letaif-i Hikmet’de bu eserinden sık söz etmiş ve atıflarda bulun-
muştur. Ahlâk-i Nâsirî’de de bu eserden söz etmiştir. Bu eserin de bugüne kadar herhangi bir nüs-
hası bulunabilmiş değildir.”728 “Ahlâk-ı Nâsırî’nin yazarı eserinde başka eserlerine göndermeler 
yapmaktadır. Bu göndermelerden biri anatomiye dair olan Teşrîh veya İlmü’t-teşrîh adlı tıbbi eserdir 
(Ahlâk-ı Nâsırî, s. 140). Bu eser doktor olan Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn’in, tıp ilmine dair eseridir. 
Nitekim Letâif-i Hikmet ve Letâif-i Gıyâsiyye adlı eserlerinde bu eserinden sık sık söz etmekte ve 
gönderme yapmaktadır (Letâif-i Gıyâsiyye, Konya Mevlân Müzesi Ktp. Nr. 1727, yp. 132a; Letâif-i hikmet, Neşr. 
G. Huseyn-i Muhsınî, Tahran 1351, s. 102).”729 

Daha önce belirlediğimiz üzere Letâif-i Gıyâsiyye Râzî’nin, Letaîf-i Hikmet Sirâcüddîn el-Ur-
mevî’nin, Ahlâk-ı Nâsırî ise Tûsî’nindir. Her üç eserde “‘ilm-i teşrîh” ibaresi (a) sadece bir bilim 
dalını (anatomi) ifade etmek amacıyla kullanılmış olabilir veya (b) bu alana ilişkin kendisinin yazdığı 
bir esere -eserin konusuna işaretle- zikredilmiş olabilir yahut (c) bir başkasının yazmış olduğu ve 
‘İlm-i Teşrih/Kitâb-ı Teşrîh/kısaca: Teşrîh diye anılıp çok meşhur olmuş bir esere atıf amaçlı anılmış 
olabilir. Sonuncu ihtimalde de ilk akla gelen, Râzî, Urmevî ve Tûsî’nin yaşadıkları dönemlerde halen 
bu alanın otorite eserlerinden sayılan Galen’in (ö. 200) Teşrîh kitabıdır. 

Bu ihtimallerden hangisinin isabetli olduğunu tespit amacıyla, üç eserde bu ibarenin geçtiği cüm-
lelere göz atmamız gerekir.  

Bayram “Letâif-i Giyasiyye ve Letaif-i Hikmet’de bu eserinden sık söz etmiş ve atıflarda bulun-
muştur. Ahlâk-i Nâsirî’de de bu eserden söz etmiştir.”, “Letaif-i Hikmet ve Letâif-i Giyasiyye adlı 
eserlerinde bu eserinden sık sık söz etmekte ve gönderme yapmaktadır.”  dese de her üç eser baştan 
sona kontrol edildiğinde Letâifü’l-Hikme’de aynı sayfada “‘ilm-i teşrîh”, “kütüb-i teşrîh” ve 
“teşrîh” ifadeleri birer kez, el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’de aynı sayfada “‘ilm-i teşrîh” ifadesi üç kez, 
Ahlâk-ı Nâsırî’de “Kitâbü Teşrîh” bir kez geçtiği -böylece sık, hem de sık sık söz edildiği(!) ve 
atıflarda bulunulduğu- anlaşılan “teşrîh” kelimesinin aslında hangi bağlamda ve ne anlamda kullanıl-
dığı ortaya çıkmaktadır.   

Önce Letâifü’l-Hikme’de geçen cümleyi730 sunalım: 
جلت قدرته در هر عضوى از اعضاى آدمى نهاده است نهايت ندارد و در حصر  گاروببايد دانستن كه حكمتهايى كه آفريد"

"وجه  حوالت كنيم."« كتب تشريح»و « علم تشريح» نيايد و بذكر اندكى از هر عضوى كتاب مطول شود اوليتر آن ديديم كه بــ
در عضوى از اعضاى مركب بسيار  سوم در حكمت اعضاى مركب و استدالل بدان برهستى آفريدگار حكيم و قادر رحيم. بدانكه

 "حوالت كنيم.« تشريح» حكمت و منفعت است وما بعض ازان ياد كنيم و باقى بــ
Metin yazarının kendisine ait bir Teşrîh ve ‘İlm-i Teşrîh kitabına atıfta bulunmadığı, yine kendi 

telifi Teşrîh Kitapları (Kütüb-i Teşrîh) denilebilecek bir külliyatı olmadığı yukarıdaki ifadelerden 
rahatlıkla anlaşılmaktadır. Yazarın maksadı Yaratıcının insanın her bir organında sayısız hikmetleri 
bulunduğuna, anlatılmak istense küçük bir organdaki hikmetlerin bile büyük bir kitap tutacağına dik-
kat çekerek, konuyu öğrenmek isteyenlerin Teşrîh ilmine ve teşrîh kitaplarına müracaat etmelerini 
önermekten ibarettir. Bir diğer ifadeyle, biraz önce değindiğimiz (a) ve (c) ihtimali söz konusudur. 

                                                 
725 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 109. 
726 Bayram, Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, s. 29-30. 
727 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 98; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, 

s. 83. 
728 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 91. 
729 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 86-87. 
730 Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 110. 
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el-Letâifü’l-Gıyâsiyye’deki ifadelere bakalım: 

  
el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 71b-72a. 

Burada da yazar kendisine ait bir anatomi kitabından bahsetmiyor, ‘İlm-i Teşrîh ifadesini bir bilim 
dalına işaret için kullanıyor. Bu yüzden “İnsanın varoluşunun Bilici ve Yaratıcı olan Allah’ın varlığını 
gösteren delillerden biri de hayvanların beden terkiplerinin nice hikmetler içermesidir ki Teşrîh il-
minde (der ‘ilm-i teşrih) bunun açıklaması söylenmiştir… Hikmet yetkinliği içeren fiiller cahil birin-
den ortaya çıkmaz. Madem ki böyledir, tabiat gücü olan ve kesinlikle idraksiz ve şuursuz olan mu-
savvire gücünden hiç ortaya çıkmaz…Faziletli/Önde gelen filozoflar ve tabipler Teşrih ilminde 
(der ‘ilm-i teşrih) bunu itiraf ettiler, organların musavvire gücü tarafından yaratıldığını söylemek sırf 
cehalet ve tam bir sapkınlıktır dediler. Teşrîh ilminde bilgisi ileri düzeyde olan herkesin Hakîm’e 
(Aristo’ya) muhalefeti daha belirgindir.” Burada da (a) ve (c) ihtimali söz konusudur. 

Sonuçta “Teşrîh/‘İlm-i Teşrîh kitabımızda belirtilmiştir/açıklanmıştır” veya “Teşrîh/‘İlm-i Teşrîh 
kitabında belirttik/açıkladık” gibi yazarın kendi eserine atıfta bulunduğunu göremiyoruz.  

Nitekim aynı durumla Râzî’nin Şerhu ‘Uyûni’l-Hikme eserinde de karşılaşıyoruz. 
“Tatma idrakinin aracı gerçekte dil değil, beyinden dile ulaşan sinirdir. et-Teşrîh kitabında 

(Kitâbü’t-Teşrîh) o sinirin anatomisi belirtilmiştir.”731 “Akıl kullandığında müfekkire (düşünme), ve-
him kullandığında muhayyile (hayal) gücü diye isimlendirilen gücün organı beynin ortasındaki kurt-
çuktur, sözü üzerine şöyle deriz: Kurtçuğun niteliği et-Teşrîh kitabında (Kitâbü’t-Teşrîh) belirtilmiş-
tir. Bu gücün orada olduğunu, her ne zaman o yerde bir hasar gerçekleşse bu güçlere halel geliyor 
olmasından anlamışlardır/fark etmişlerdir.”732 “Kasların nitelikleri ve durumları et-Teşrîh kitabında 
(Kitâbü’t-Teşrîh) belirtilmiştir.”733 

Şunu da unutmamak gerekir: Yazar/lar kendilerinin telifi olan bir Teşrîh kitabını veya yazdıkları 
bir tıp eserinin Teşrîh/‘İlm-i Teşrîh bölümünü kastederek atıfta bulunsalardı çok büyük bir ihtimalle 
bunu “… kitabımda …” veya “… belirttim/belirttik …” gibi ifadelerle hissettirirlerdi. Nitekim yuka-
rıdaki üç eserin yazarları (Urmevî, Tûsî, Râzî) arasında Anatomi alanında eser/ler verdiği bilinen kişi 
Râzî’dir. Birçok açıdan (dört bölüm üzere planlanmış, birinci bölümü dahi tamamlanamamış olması, 
konuları, başlıkları, işleniş tarzı gibi)  Letâif-i Giyâsiyye ile yakınlık arz eden Esrâru’t-Tenzîl adlı 
Arapça eserinde şöyle der: “İnsan yaratılışındaki Allah Teâlâ’nın kudret ve hikmetini açıklama ko-
nusunda sözün tamamını, yazmış olduğumuz et-Tıbbu’l-Kebîr’in ‘İlm-i Teşrîh’inde belirttik.”734 

Bayram’ın Ahi Evran’a ait gördüğü Ahlâk-ı Nâsırî’deki ifade735 ise şöyledir: 
كتاب آنرا بدلى در تصور نميآيد و اگر از تركيب بنيه و تهذيب صور گوئيم مصنف وجود است گوئيم كه نعمت اول اگر از 

اند و زياده از يكهزار ورق در احصاى آنچه وهم ضعيف بشرى بدان تواند رسيد سياه كردهمنافع اعضا  كتابو مؤلف تشريح 
كه بايد بيرون نيامده و بكنه حقيقت يك دقيقه اند و از عهدهء معرفت يك نكته چناندر معرض تعريف نياوردهاز دريا قطرهء هنوز 

 نرسيده.

                                                 
731 er-Râzî, Fahruddîn, Şerhu ‘Uyûni’l-Hikme, Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, Kahire 1413/1992, c. 2, s. 226. 
732 Râzî, Şerhu ‘Uyûni’l-Hikme, c. 2, s. 252. 
733 Râzî, Şerhu ‘Uyûni’l-Hikme, c. 2, s. 255. 
734 er-Râzî, Fahruddîn, Esrâru’t-Tenzîl ve Envâru’t-Te’vîl, Süleymaniye/Esad Efendi Ktp., nr. 34, vr. 150b. 
735 et-Tûsî, Nasîruddîn, Ahlâk-ı Nâsırî, İntişârât-ı İlmiyye-i İslâmiyye, Şiraz trs., s. 104. 
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Burada da yazar, var olmanın hiçbir şeyle ölçülemez, bedelsiz bir nimet olduğunu vurguladıktan 
sonra beden şekli ve yapısı bağlamında Kitâb-ı Teşrîh yazarının, Kitâb-ı Menâfi‘-i A‘zâ müellifinin 
insanoğlunun zayıf aklının anlayabileceği şekilde bin varaktan fazla yazmış ise de aslında denizden 
bir damla bile açıklayamamış olduğuna dikkat çekmektedir. Ahlâk-ı Nâsırî’nin sahibi “Kitâb-ı 
Teşrîh yazarı, Kitâb-ı Menâfi‘-i A‘zâ müellifi insanoğlunun zayıf aklının anlayabileceği şekilde bin 
varaktan fazla yazmış ise de…” diyorsa, bu ifadeden iki eserin yazarının o kişi olduğu sonucunu 
çıkaramayız. Anlaşılacağı üzere yazar, adı geçen iki eserin de başkasına ait olduğunu belirtmektedir 
dolayısıyla Bayram’ın sandığı gibi kendisinin Anatomi konulu eserine atıfta bulunmamaktadır. Şu 
halde burada sadece (c) ihtimali söz konusudur.  

Üstelik Ahlâk-ı Nâsırî’deki bu ifadeleri yazarın kendi eserine/eserlerine atfı olarak niteliyorsa Bay-
ram’ın Ahi Evran’a ait olduğunu iddia etmesi gereken bir eser daha ortaya çıkmış oluyor: Kitâb-ı 
Menâfi‘u’l-A‘zâ. Bayram bu eserden “Ahi Evren’in bir eseri” olarak hiç söz etmez ama “Ahi Evren’in 
eserinden bir bölüm” olarak söz eder ve metinde Kitâb-ı Menâfi‘u’l-A‘zâ diye yer almasına rağmen 
eser adının başındaki Kitâb kelimesini kaldırır ve okurları şu şekilde yanıltır: 

“Ahî Evren Letâif-i Gıyâsiyye’de “İnsan Uzuvlarının Faydaları” adlı bir bölüme yer vermektedir 
(Letâif-i Gıyâsiyye, Konya Mevlânâ Müzesi Ktp. Nr. 1727, yp. 103a-140b). Ahlâk-ı Nâsırî’de bu bölüme atıfta 
bulunmuştur (Ahlâk-ı Nâsırî, s. 140). Tûsî, bunu da eserden çıkarmayı akıl etmemiştir.”736 

Bayram’ın atıf yaptığı Ahlâk-ı Nâsırî’nin anılan sayfasındaki ifade737 yukarıda sunduğumuz ifa-
denin ta kendisidir. 

  
Hâce Nasîruddîn-i Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 140. 

Letâif-i Gıyâsiyye’de “İnsan Uzuvlarının Faydaları” adlı bir bölüm” derken Bayram, eserde II. 
makalenin II. bâbının I. faslından başlayıp III. bâbın sonuna kadar olan metni738 kastediyor olmalıdır. 

  
el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 75b (Sağda), ve vr. 79b, 84b. 

“Ahlâk-ı Nâsırî’deki bu ifadeleri yazarın kendi eserine atfı olarak niteliyorsa Bayram’ın Ahi Ev-
ran’a ait olduğunu iddia etmesi gereken bir eser daha ortaya çıkmış oluyor: Kitâb-ı Menâfi‘u’l-A‘zâ. 
Bayram bu eserden “Ahi Evren’in bir eseri” olarak hiç söz etmez ama “Ahi Evren’in eserinden bir 
bölüm” olarak söz eder ve metinde Kitâb-ı Menâfi‘u’l-A‘zâ diye yer almasına rağmen eser adının 
başındaki Kitâb kelimesini kaldırır…” demiştik.  Keza, Letâif-i Gıyâsiyye’deki “İnsanın varoluşunun 

                                                 
736 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 13; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 87. 
737 Hâce Nasîruddîn-i Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 140. 
738 el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 75b-93a. 
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Bilici ve Yaratıcı olan Allah’ın varlığını gösteren delillerden biri de hayvanların beden terkiplerinin 
nice hikmetler içermesidir ki Teşrîh ilminde (der ‘ilm-i teşrih) bunun açıklaması söylenmiştir… Fa-
ziletli/Önde gelen filozoflar ve tabipler Teşrih ilminde (der ‘ilm-i teşrih) bunu itiraf ettiler…” ifa-
delerinden Ahi Evran’a ait bir ‘İlm-i Teşrîh kitabı ilan edebilen Bayram’ın yine Letâif-i Gıyâsiyye’de 
yer alan aşağıdaki ifadelerden hareketle Menâfi‘u’l-A‘zâ diye bir eseri de Ahi Evran’a ait göstermesi, 
bu ifadelerde geçen “der menâfi‘-i a‘zâ’…” ibaresini bir eser ismi olarak kabul etmesi gerekirdi. 

  
Letâyifu’l-Gıyâsiyye, (Nevşehir) Damad İbrahim Paşa İl Halk Ktp., nr. 469, vr. 199b (Sağda). 

el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 92a (Sağda), ve vr. 79b, 84b. 

  
Letâyif-i Gıyâsî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 12087, vr. 81b (Sağda). 

Esrâru’t-Tenzîl, Tahran 1301/1884, s. 155. 

   
Letâyifu’l-Gıyâsiyye, (Nevşehir) Damad İbrahim Paşa İl Halk Ktp., nr. 469, vr. 174a (Sağda). 

el-Letâifü’l-Gıyâsiyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 79b. 

  
Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 12087, vr. 69b (Sağda). 

Esrâru’t-Tenzîl, Tahran 1301/1884, s. 131. 

Ahlâk-ı Nâsırî’deki ifadeye tekrar dönersek, “Kitâb-ı Teşrîh yazarı, Kitâb-ı Menâfi‘-i A‘zâ mü-
ellifi insanoğlunun zayıf aklının anlayabileceği şekilde bin varaktan fazla yazmış ise de…” şeklindeki 
bu ifadeler Ahlâk-ı Nâsırî’nin “Tehzîb-i Ahlâk” başlığını taşıyan I. makalesinin VII. faslında yer alan 
almaktadır ve bu I. makale İbn Miskeveyh’in (ö. 421/1030) Tehzîbü’l-Ahlâk/Tahâretü’l-A‘râk kita-
bından tercüme yoluyla alıntılanmıştır. Şu halde İbn Miskeveyh’in Arapça eserinde “Kitâb-ı Teşrîh 
yazarı, Kitâb-ı Menâfi‘-i A‘zâ müellifi insanoğlunun zayıf aklının anlayabileceği şekilde bin varak-
tan fazla yazmış ise de…” ifadeleri var ise, Ahlâk-ı Nâsırî yazarının bu ifadeleri sadece nakletmiş 
olduğunu, kendisinin yazdığı eserlere atıf veya işarette bulunmadığını, bu ifadelerin asıl sahibinin İbn 
Miskeveyh olduğunu, Bayram’ın şu iddia ve atıflarının geçersiz olduğunu gösterecektir: 

“Ahlâk-ı Nâsırî’nin yazarı eserinde başka eserlerine göndermeler yapmaktadır. Bu gönderme-
lerden biri anatomiye dair olan Teşrîh veya İlmü’t-teşrîh adlı tıbbi eserdir (Ahlâk-ı Nâsırî, s. 140).” “Ahî 
Evren Letâif-i Gıyâsiyye’de “İnsan Uzuvlarının Faydaları” adlı bir bölüme yer vermektedir (Letâif-
i Gıyâsiyye, Konya Mevlânâ Müzesi Ktp. Nr. 1727, yp. 103a-140b). Ahlâk-ı Nâsırî’de bu bölüme atıfta bulun-
muştur (Ahlâk-ı Nâsırî, s. 140). Tûsî, bunu da eserden çıkarmayı akıl etmemiştir.” 

İbn Miskeveyh’in eserinde yer alan ifadeler şöyledir: “…İki kitabın; et-Teşrîh ve Menâfi‘u’l- 
A‘zâ’ (kitapları)nın sahibi… bin varak harcamış ise de…”  
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İbn Miskeveyh, Tahâretü’n-Nefs (Tehzîbü’l-Ahlâk), Köprülü/Fazıl Ahmed Pş. Ktp., nr. 767, vr. 83b (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Selimiye Ktp., nr. 296, vr. 41a. 
Ahlâk-ı Nâsırî’deki bu ifadelerin bir benzeri, Ahlâk-ı Nâsırî’nin yazarı tarafından telif edilen bir 

diğer eserde739 şu şekilde yer almaktadır: 
حساب كند تا كدام بيشتر است، اگر طاعت بيشتر باشد باز بيند كه مراد از محاسبت آن است كه طاعات و معاصى را با خود 

ل  در فضل طاعات بر معاصى با نعمتهائى كه حق او و چندين حكمتها وجود تعالى در حق او كرامت كرده است چه نسبت دارد، او 
اند با آنكه از آنچه قدر كه فهم ايشان به آن رسيده است ساخته  در شرح آن كتب چندين علماى تشريح در آفرينش اعضاى او كه 

 اند... اى فهم نكردهاز دريائى قطرههست 
“Sâlik taatlerinin günahlarına oranını hesap eder ki, hangisinin diğerine ağır bastığını bilsin. Eğer 

taatleri fazla çıkarsa onları Allah’ın ona ikram ettiği nimetleri olarak görür. Bu nimetlerin ilki onun 
var olması ve (beden) organlarının yaratılışındaki hikmetlerdir. Teşrîh (Anatomi) bilginleri bu hik-
metleri açıklama bağlamında akıllarının erdiği kadarıyla bu kadar/çok kitaplar tasnif etmişlerdir fakat 
denizden bir damla bile anlamış değillerdir…” 

  
el-Cürcânî, Rükneddîn Muhammed, Tercümetü Evsâfi’l-Eşrâf, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23914, s. 29. 

Anlaşılacağı üzere burada çok net bir şekilde sadece (c) ihtimali söz konusudur. Bu ifadeler 
Evsâfü’l-Eşrâf adlı Farsça eserden alıntılanmıştır ve bu eserin yazarı Tûsî’dir. Tabi ki yakın ifadelerin 
her iki eserde yer alması iki eserin de aynı yazara ait olduğunu göstermek açısından tek başına ve 
yeterli delil teşkil etmeyecektir. Bununla birlikte Evsâfü’l-Eşrâf adlı eserin yazarı, eser girişinde 
Ahlâk-ı Nâsırî adlı eseri yazanın kendisi olduğunu belirtir. Bu da her iki eserde yer alan bu ifadelerin 
yakınlığını açıklama konusunda bir fikir vermektedir. Ne var ki, Bayram Evsâfü’l-Eşrâf’ın da 
Tûsî’nin değil Ahi Evran’ın eseri olduğunu iddia etmektedir. 

Gerçekte başka yazarlara ait olmakla birlikte Ahi Evran’a ait gösterilen eserlerde gerek Teşrîh 
(İlmü’t-Teşrîh/‘İlm-i Teşrîh, Kütübü’t-Teşrîh/Kütüb-i Teşrîh, Kitâbü’t-Teşrîh/Kitâb-ı Teşrîh) adlı 
eser, gerek Bayram’ın fark etmediği veya değinmek istemediği Menâfi‘u’l-A‘zâ adlı eser anıldığında 
kimin eserlerinin kastedildiğini yine Bayram tarafından Ahi Evran’a ait gösterilen (gerçekte Tûsî’nin 
olan) Musâri‘u’l-Musâri‘ adlı eserden, Bayram’ın gözünden kaçan şu cümleden öğreniyoruz: 
“…Câlînûs’un Kütübü’t-Teşrîh ve Menâfi‘u A‘zâ’i’l-Hayevân’da anlattıkları…”740 Galen’in özel-
likle biri daha yaygın olmakla birlikte Anatomi alanında on adetten fazla telif ve şerh eseri olduğu 
bilinmektedir. Dolayısıyla bu cümlede Galen’e ait “Teşrîh kitapları” ifadesi yanlış değildir.  

 
Tûsî, Musâri‘u’l-Musâri‘, Londra Wellcome Enstitüsü Ktp., nr. Ar. 361, vr. 58a. 

                                                 
739 et-Tûsî, Nasîruddîn, Evsâfü’l-Eşrâf, Vizâret-i Ferheng u İrşâd-i İslâmî Yay., Tahran 1373 hş./1994, s. 35. 
740 et-Tûsî, Nasîruddîn, Masâri‘u’l-Musâri‘, Dâru’s-Sekâfe, Kahire 1996, s. 181. 
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Sonuçta (c) ihtimalinin doğru olduğunu Bayram’ın Ahi Evran’a ait ilan ettiği eserlerden yola çı-
karak göstermiş oluyoruz. Gerçekten de, Galen’in bu isimlerle anılan eserleri vardır. Cevâmi‘u’l-
İskenderâniyyîn külliyatı içerisinde veya müstakil eser halinde günümüze ulaşan ve beş makaleden 
ibaret et-Teşrîh, on yedi makaleden oluşan Menâfi‘u’l-A‘zâ,  Huneyn b. İshak’ın (ö. 260/873) ya biz-
zat Arapça’ya çevirdiği veya çevirisini tashih ettiği eserlerdendir. 

  
Câlînûs, Kitâbü’t-Teşrîh (Cevâmi‘u’l-İskenderâniyyîn içerisinde), 

Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3609, vr. 70b ve 207b. 
 

  
Câlînûs, Menâfi‘u’l-A‘zâ, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 2853, vr. 1b ve 301a. 

 

 
 

Câlînûs, Muhtasarât, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3726, vr. 1a. 
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Kitâbü’l-Efâ‘î 
“Kitabu’l-efaî (Yılanlar kitabı) adlı bir eser de yazmıştır.”741 “Kitabu’l-efaî (Yılanlar kitabı) 

adında bir eseri bulunduğunu da bu eserine atıflarda bulunmasından öğreniyoruz. Ancak bu eseri bu 
güne kadar bulunamamıştır.”742 “Bu eserinde (Ahlâk-ı Nâsırî) “Kitabü’l-efâî” ve “İlmü’t-teşrih” adlı 
eserlerine göndermelerde bulunmakta.”743 “Ahlâk-ı Nâsırî’den Kitâb-ı Efâ’î (Yılanlar Kitabı) adlı 
bir eser yazmış olduğunu da öğreniyoruz.”744 

Bayram Kitâbü’l-Efâ‘î’ye “atıflar” yapıldığını söylese de atıf diye nitelediği ifade tek yerde geç-
mektedir. Kitâbü’l-Efâ‘î hakkında “bu eseri bu güne kadar bulunamamıştır” diyor, bulunması da 
mümkün değildir, zira ne Tûsî’nin bu adı taşıyan bir eseri vardır ne de Ahlâk-ı Nâsırî metninde böyle 
bir eserine atıf vardır. Bayram’ın kitaba atıf diye algıladığı ifade745 aslında bir sayfa öncesinde deği-
nilen bir açıklamaya yönelik atıftır ve “Kitâb” kelimesi o ifadede yer almamaktadır. 

و نبات و حيوان  مراتب چهارگانه يعني عناصر و معادن ... و مركبات بعناصر محتاج بودند بهر سه نوع و باشد كه در اين
 گفتيم...در افاعي كنند كه در رتبه از او متاخر بود چنانكه  بعضي خدمت بعضي

   
el-Cürcânî, Muhammed b. Ali, Kitâbü’l-Ahlâkı’n-Nasîriyye fî  Ta‘rîbi’l-Ahlâkı’n-Nâsıriyye, 

tahkik: Joep Lameer, Brill Yay., Leiden 2015, s. 336. 
“… Bileşik varlıklar ise unsurlar (hava, su, toprak, ateş), madenler, bitkiler ve hayvanlar gibi, üç 

hatta dört şeyin yardımlarına muhtaçtır. Zehirli yılanlarda/zehirli yılanlar hakkında (der efâ‘î) de-
diğimiz gibi, bazıları mertebe olarak daha sonra gelen diğer bazısına yardım ederler…” 

Bu ifadelerin yer aldığı sayfanın bir öncesindeki sayfada şu bilgiler verilir: 
خادم عناصراند بالذات چه ايشان گويد كه افاعى اوست  كه اكثر اين مقاله منقول از اقوال و نكتابو نصر فارابى وحكيم ثانى 

اند بالعرض كه غرض ايشان از افتراس نفع خادم سباعل تركيب ايشان است نفعى نيست و را در لسع حيوانات كه موجب انحال
عناصر و نبات و حيوان هرسه معونت نوع بعد از تقرير اين مقدمه گوئيم كه و عناصر بتبعيت الزم آيد  خويش است و انحالل با

معونت ايشان نكند اال بطريق ثالث و بالعرض چه او  انسان كنند هم بطريق ماده و هم بطريق آلت و هم بطريق خدمت و انسان
تر و اخس شايد كه هم خدمت اخس كند و هم خدمت اشرف اما اشرف نشايد كه خدمت اخس كند شريفتر است و ايشان خسيس

 ...مگر مثل خويش را و انسان معونت نوع خود كند

   
Cürcânî, Kitâbü’l-Ahlâkı’n-Nasîriyye fî Ta‘rîbi’l-Ahlâkı’n-Nâsıriyye, s. 334-335. 

“Hakîm-i Sânî Ebû Nasr-ı Fârâbî -ki bu makalenin çoğu onun sözleri ve nüktelerinden nakildir- 
şöyle der: Zehirli yılanlar bizzat/doğrudan unsurlara hizmet ederler. Soktukları hayvanların (beden) 
terkiplerinin ayrışmasına/dağılmasına neden olurlar ve onlara faydaları yoktur. Yırtıcı hayvanlar ise 
dolaylı olarak hizmet ederler, saldırmak, parçalamak onların yararınadır, (beden) unsurlarının ayrış-
ması ikinci dereceden buna tabidir. Bu girişten sonra deriz ki: Unsurlar, bitkiler, hayvanlar, her üçü 

                                                 
741 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 109, 120. 
742 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 49. 
743 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 93. 
744 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 13; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 87. 
745 Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, İntişârât-ı İlmiyye-i İslâmiyye, s. 207. 
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de madde, alet ve hizmet yoluyla insana hizmet etmektedirler, insan ise kendi menfaati dolayısıyla 
onlara yardım etmektedir. Çünkü insan bunların hepsinden daha üstündür, onlar ise ondan aşağıda-
dırlar. Aşağı olan, hem daha aşağısına hem yukarısına hizmet edebilir, yukarıdaki aşağıya yardım 
ederse yine kendi türüne yardım etmiş olur.” 

Eğer biz, Fârâbî’nin herhangi bir eserinde yukarıdaki ifadeler eşliğinde zehirli yılanlardan (efâ‘î) 
ve yırtıcı hayvanlardan (sübâ‘) söz eden cümlelerini bulursak, hem zehirli yılanlardan bahseden ve 
cümleleri alıntılananın -Tûsî’nin dediği gibi- Fârâbî olduğunu, hem de “deriz ki…” diyenin ve bir 
sayfa sonrasında “zehirli yılanlar (hakkın)da (der efâ‘î) dediğimiz gibi” diyenin Fârâbî mi yoksa on-
dan nakleden Tûsî mi olduğunu ve her hâlükârda sonuçta bu son ifadenin (der efâ‘î) bir kitap ismi 
veya kitabın konusuna işaret olmadığını belirlemiş oluruz. 

Tûsî Fârâbî’yi kastederek “Bu makalenin çoğu onun sözleri ve nüktelerinden nakildir.” dediğine 
ve Ahlâk-ı Nâsırî’nin üçüncü makalesi “Siyâset-i Müdün” (Şehir/Ülke Yönetimi) başlığını taşıdığına 
göre Fârâbî’nin bu konuda akla ilk gelen es-Siyâsetü’l-Medeniyye (Mebâdiü’l-Mevcûdât diye de anı-
lan) eserinden başlayabiliriz. Zaten ufak hacimli olan bu eserde zehirli yılanlardan (efâ‘î) ve yırtıcı 
hayvanlardan (sübâ‘) söz eden cümlelerle karşılaşıyoruz. 

 
el-Fârâbî, Ebû Nasr Muhammed et-Türkî, Mebâdiü’l-Mevcûdât, Radavî Ktp., nr. 663, vr. 6a. 

Bu satırlardan rahatlıkla anlaşılmaktadır ki “Zehirli yılanlarda/zehirli yılanlar hakkında (der 
efâ‘î) dediğimiz gibi…” cümlesi, yılanları konu edinen bir esere, özellikle de yazarın kendisine ait 
bir esere atıf amaçlı değil, biraz öncesinde Fârâbî’den nakille başlayan açıklamaya atıf amaçlıdır; 
eserin yine kendi içerisinde geçen bir söze yönelik hatırlatmadır; “Yılanlar konusunda değindiği-
miz/dediğimiz gibi…” anlamındadır. Geleneksel uygulamada yazar kendisinin veya bir başkasının 
yazdığı yılanlarla ilgili bir esere atıfta bulunmak isteseydi çok büyük ihtimalle şuna benzer ifadeler 
kullanırdı: “Yılanlar kitabında…”, “yılanlar hakkındaki kitapta/kitabımızda/telifimizde…” 

Nitekim Ahlâk-ı Nâsırî’yi yüzyıllar önce Arapça’ya çeviren Cürcânî -yukarıda gösterildi- gibi gü-
nümüzde Arapça’ya çeviren M. Sadık Fazlullah ve İngilizceye çeviren Wickens de “ در افاعي چنانكه 
-ifadesini dediğimiz anlamda tercüme etmiş, bir esere atıf anlamında algılamamışlardır. Bu ifa ”گفتيم
deyi, başında “kitâb” kelimesi olmamasına rağmen “Kitâb-ı Efâ‘î”, “Kitâbü’l-Efâ‘î” (Yılanlar Kitabı) 
olarak anlayan tek kişi Bayram’dır. 

  
Nasir ad-Din Tusi, The Nasirean Ethics, çev. G. M. Wickens, Londra 1964, s. 187 (Solda) ve 189. 

   
el-Hâce Nasîruddîn et-Tûsî, Ahlâku Nâsırî, çev. M. S. Fazlullah, Beyrut 1429/2008, s. 308 (Sağda) ve 309. 
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Musâri‘u’l-Musâri‘ 
“Ünlü kelâmcı Şehristânî’nin İbn-i Sina’ya reddiye olarak kaleme aldığı “Musari” veya “Musa-

raa” diye bilinen eserine, Ahi Evran da bir reddiye yazarak Müsari’ü’l-musari’ adını vermiştir. 
Arapça olan bu eserin bilinen tek nüshası, onun Konevî’ye yazdığı mektupları ihtiva eden Ayasofya 
(Süleymaniye) Ktp. nr: 2358’deki mecmuanın 1b-118a yapraklarındadır. Bu eserde Şehristanî’ye 
karşı İbn-i Sina müdafaa edilmektedir.”746 

Musâri‘u’l-Musâri‘ erişebildiğimiz hiçbir yazma nüshasında, hiçbir tarihi kaynakta Ahi Evran 
Nâsıruddîn Mahmud’a ait gösterilmemiş, tam aksine hepsinde de Tûsî’ye aidiyeti vurgulanmıştır. 
Üstelik yukarıdaki iddia, biraz İslâm felsefesi, kelâm bağlamında İslâm düşünce tarihiyle ilgilenen 
herkesin katında şüphesiz malum olan bir bilgiye karşı, akıntıya karşı kürek çekmek, güçlü bir fırtı-
nada açık havada mum yakmaya çalışmak anlamına gelecek bir iddiadır. 

Bayram’ın söz konusu mecmuada bulunan Konevî ve Tûsî mektuplaşmalarını Konevî ve Ahi Ev-
ran mektuplaşmaları olarak kabul etmesinden ve de Tûsî’nin bazı eserlerini Ahi Evran’a ait görme-
sinden ötürü, aynı mecmuada yer alan Musâri‘u’l-Musâri‘ adlı eseri de Ahi Evran’ın eseri olarak ilan 
ettiği anlaşılmaktadır. Mecmuada ve katalog bilgilerinde bu eserin yazarı da belirtilmeyince Bayram 
için bir Ahi Evran eseri, üstelik tek nüsha olan bir eseri daha ortaya çıkmış oluyor. Eserin Ahi Evran’a 
ait olduğunu nasıl keşfettiğini de şöyle anlatır: 

“Ahi Evren ile Konevî’nin birbirlerine yazdıkları mektupları ihtiva eden Ayasofya Ktp. nr. 
2358’deki mecmuanın içinde (1b-118a) Şehristanî’nin İbn Sînâ’ya yönelttiği itirazlara karşı İbn 
Sînâ’yı müdafaa eden “Musariuî’l-musari” adlı eser bulunmaktadır…” “…İmdi bu eserde, Şehris-
tanî’ye karşı İbn Sînâ’yı müdafaa eden zatın, yani “musari’ul-musari”in yazarının Ahi Evren Şeyh 
Nasîru’d-din Mahmud olduğunu belirleyen birçok durumlar mevcuttur. 

Bu eserin içinde bulunduğu mecmuanın 1a sahifesine yazılan 
 مصارع المصارع في المحاكمة بين الشهرستاني وابن سينا من قبل علم الكالم ورسالتان اخريان

ibaresi mecmuada bulunan diğer iki risale ile birlikte bu eserde de İbn Sînâ (Konevî’ye ve Şehris-
tanî’ye karşı) savunulmaktadır. Sözü edilen iki mektubun takdim kısmında Hâce Nasîru’d-din-i 
Tusî’nin adı geçmekle beraber biz bu mektupların Tusî tarafından Konevî’ye yazılmış olamayaca-
ğını gerekçeleriyle ve etraflı bir şekilde açıklamış bulunuyoruz (“Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d 
Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine”, s. 17-27) Kısacası Ahi Evren başından geçen olaylar sebe-
biyle zamanla unutulduğu için eserlerinin birçoğu başka yazarlara mal edildiği gibi, Konevî’ye yazıp 
gönderdiği mektupları da lakapdaşı Nasîru’d-din Tusî’ye nisbet edilmiş olduğu görülmektedir…” 
“… Bu durumda yukarıda sözü edilen mecmuada bulunan iki mektup Ahi Evren’e ait olduğuna 
göre, “Musari’ul-musari” adlı eserin de ona ait olduğu ortaya çıkmaktadır…” “… Eserde yazarın 
adını belirtmemiş olması da bu eserin Ahi Evren’e ait olduğuna dair görüşümüzü destekler…” “… 
Bu eserin bir tek nüsha halinde günümüze gelmesi ve bugüne kadar ikinci bir nüshasının buluna-
maması da bu eserin Ahi Evren’in eserlerinden olduğunu doğrular…” “… Şayet bu eser Tusî’ye ait 
olsa idi, eskiler de Tusî’nin böyle bir eseri bulunduğundan haber verirlerdi. Halbuki, Tusî’nin böyle 

bir eseri bulunduğuna dair hiçbir yerde bahis yoktur.”747 
Mecmuanın zahriyesinde yazılı bulunan bu kayıt “Kelâm 

ilmine ilişkin Şehristânî ile İbn Sînâ (görüşleri) arasında kar-
şılaştırma ve değerlendirme konulu Musâri‘u’l-Musâri‘ (adlı 
eser) ve başka İki Risâle bu mecmuada yer almaktadır” anla-
mına gelir, bir diğer ifadeyle risâlelerin ve adı belirtilen ese-

                                                 
746 Bayram, Tasavvufî Düşüncenin Esasları, s. 100; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 95; Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din 

Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 84. 
747 Bayram, “İbn Sînâ ve Ahi Evren”, s. 187-188; Sadru’d-Din-i Konevî, s. 171-172. 

Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2358, vr. 1a. 
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rin mutlaka aynı müellife ait olduğunu göstermez. İki risâlenin; Konevî ile Tûsî mektuplaşmalarının 
Konevî ile Ahi Evran mektuplaşması olduğu kabul edildiği takdirde bile, aynı mecmuada bulunuyor 
diye Musâri‘u’l-Musâri‘ adlı eserin de Ahi Evran’a ait olması gerekmez.  

Bu mecmuada yer alan Musâri‘u’l-Musâri‘ adlı eseri, eserin bilinen tek nüshası diye ilan ve gü-
nümüze kadar başka bir nüshasının bulunamadığını kesin bir dille ifade etmesi, Bayram’ın bu eserin 
aynı adla kayıtlı onlarca yazma nüshasına hiç itibar etmediğini veya bu yazma nüshalardan habersiz 
olduğunu göstermektedir.  

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Ayasofya nüshası (nr. 2358) dışında Musâri‘u’l-Musâri‘ adıyla ve 
Nasîruddîn et-Tûsî’ye ait olarak kayıtlı yazma nüshalar (17 adet) şunlardır: Radavi Ktp., nr. 267, 63 
vr., istinsah: 1021/1612 (707/1307 tarihli nüshadan); Meclis-i Millî Ktp., nr. 853, 63 vr., nr. 9981/3, 
vr. 137b-190a, nr. 2743/1, 7b-85a, istinsah: 1016/1607-1608; Dânişgâh Ktp., nr. 6402, vr. ? (Pakistan 
Gencbahş Ktp.nden), nr.  269/1, 82 vr., istinsah: 1348/1929 (Muhammed Mişkât Ktp.nden); Dâniş-
gâh-i İlâhiyât Ktp., nr. 609, 122 vr., istinsah: 1349/1931; Dânişgede-i Ma‘kûl u Menkûl-i Tehrân 
Ktp., nr. 15261, vr. ?, istinsah: 1249/1833-1834); Maraşi Ktp., nr. 3928, 113 vr., istinsah: 1102/1691, 
nr. 716, 70 vr., nr. 20/1, 2a-135a; Meclis-i Şûrây-ı İslâmî Ktp., nr. 1717/1, vr. 1b-71a; (Kum) Mescid-
i A‘zam Ktp., nr. 3425/3, 97 vr. (baştan eksik); Rıda Rampur, nr. 3633, vr.?; Dâru’l-Kütübi’l-Mıs-
riyye, nr. 935/2, vr. 21b-122a; Princeton Ün. Ktp./Garrett Koleksiyonu, nr. 1029Y/4, vr. 16b-108a, 
istinsah: 1030/1621; Londra Wellcome Enstitüsü Ktp., nr. Ar. 361, 96 vr., istinsah: 1040/1630-1631 
(baştan eksik); Medine/Arif Hikmet Ktp., nr. 221, vr. ?. 

Ahi Evran adının açıkça yazar ismi olarak kaydedildiği ne kütüphanelerde cismen ne kaynaklarda 
ismen herhangi bir eser bulunmamasına karşın yirmi küsur eseri Ahi Evran’a ait gösterebilen ve 
Musâri‘u’l-Musâri‘ adlı eser hakkında “Şayet bu eser Tusî’ye ait olsa idi, eskiler de Tusî’nin böyle 
bir eseri bulunduğundan haber verirlerdi. Halbuki, Tusî’nin böyle bir eseri bulunduğuna dair hiçbir 
yerde bahis yoktur” yargısına sahip Bayram için, yazarı Tûsî olarak 707/1307-1308 tarihli nüshadan 
istinsah edilmiş Musâri‘u’l-Musâri‘ nüshası bu bağlamda “eskilerin bir haberi” olarak kabul edilir 
mi, bilemiyoruz. Radavî Ktp., nr. 267’de bulunan ve 1021/1612-1613 tarihinde istinsah edilen bu 
nüshaya asıl alınan (707/1307-1308 tarihli) nüshaya, Tûsî’nin öğrencilerinden ismini belirtmeyen bi-
risi tarafından hâşiyeler yazılmış, bu hâşiyelerde Musâri‘u’l-Musâri‘ müellifi “Muhakkik Tûsî” ve 
“Hâce” diye mükerrer şekilde zikredilmiştir. 

 
Müderris Radavî, Ahvâl u Âsâr-i Hâce Nasîreddîn-i Tûsî, s. 446. 

Yine eskilerden bir haber örneği 751/1350 tarihinde ölen Şemsüddîn İbnü Kayyimi’l-Cev-
ziyye’nin şu ifadesidir: 

 
İbnü Kayyimi’l-Cevziyye, Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr,  

İgâsetü’l-Lehfân min Masâyidi’ş-Şeytân, Kahire 1381/1961, c. 2, s. 263. 
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1041/1631-1632 tarihinde ölen Mîr Dâmâd bu eseri Tûsî’ye ait gösterir: 

 
Mîr Dâmâd, Muhammed Bâkır, el-Kabesât, Tahran 1315/1897, s. 22. 

 
Mîr Dâmâd, el-Kabesât, s. 37. 

Molla Sadrâ (ö. 1050/1641) ünlü eseri el-Hikmetü’l-Müte‘âliye fi’l-Esfâri’l-‘Akliyyeti’l-Erba‘a’da 
Musâri‘u’l-Musâri‘’i Tûsî’ye ait gösterir: 

 
Molla Sadrâ, Sadruddîn Muhammed eş-Şîrâzî, el-Hikmetü’l-Müte‘âliye, Tahran trs., s. 103. 

1193/1779 tarihinde tamamladığı Câmi‘u’l-Efkâr adlı eserinde Muhammed en-Nirâkî (ö. 
1209/1795) Tûsî’nin bu eserinden nakilde bulunur: 

 
en-Nirâkî, Muhammed Mehdî b. Ebî Zer, Câmi‘u’l-Efkâr ve Nâkıdü’l-Enzâr, c. 1, s. 303.  

 
Nirâkî, Câmi‘u’l-Efkâr ve Nâkıdü’l-Enzâr, c. 1, s. 439. 

Eser Masâri‘u’l-Musâri‘ adıyla Tûsî’ye ait olarak üç kez yayınlanmıştır: Biri Ayasofya nüshası 
olmak üzere iki nüsha asıl alınarak, takdim ve tashih: Wilferd Madelung, Müessese-i Mutâla‘at-i 
İslâmî-i Dânişgâh-i Tahrân-Dânişgâh-i Mik Gîl, Tahran 1383 hş./2004, 236 s.; tahkik: Hasan Mu‘izzî, 
Mektebe-i Âyetullah-i Mar‘aşî, Kum 1985, 200 s.; tahkik: Faysal Büdeyr ‘Avn, Dâru’s-Sekâfe, Ka-
hire 1996, 198 s.. 

 
Masâri‘u’l-Musâri‘, Dâru’s-Sekâfe, Kahire 1996, s. 48. 
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                              Musâri‘u’l-Musâri‘, Princeton Ün. Ktp.,                 Musâri‘u’l-Musâri‘, Sül./ 
                            Garrett Koleksiyonu, nr. 1029Y/4, vr. 16b.          Ayasofya Ktp., nr. 2358/1, vr. 1b. 
 

   
                   Musâri‘u’l-Musâri‘, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp.,    Musâri‘u’l-Musâri‘, Meclis-i Millî Ktp., 
                                            nr. 1717/1, vr. 1b.                                                  nr. 853, vr. 1b. 
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Ahlâk-ı Nâsırî 
Evsâfü’l-Eşrâf adlı eserin yazarı, eser girişinde şöyle demektedir: 

بعد از تحرير كتابى كه موسوم است به اما بعد، محرر اين رسالت و مقرر اين مقالت محمد بن محمد بن الحسن الطوسى را 
ختصرى در بيان مند بود كه مو مشتمل است بر بيان اخالق كريمه و سياسات مرضيه، بر طريقه حكما، انديشهاخالق ناصرى 

 سير اولياء و روش اهل بينش بر قاعده سالكان طريقت، و طالبان حقيقت...
“Bu risâlenin yazarı, bu makalenin sahibi … et-Tûsî şöyle der: Önceki hakîmlerin yolu üzere er-

demli ahlâkı ve olgun siyasetleri açıklama konusunda Ahlâk-ı Nâsırî adlı kitabı yazdıktan sonra 
hakikat ehli velilerin seyrini, basiret ehlinin tarzını, tarikat sâliklerinin, hakikat taliplerinin kaidesi 
üzere açıklama hakkında muhtasar bir eser düzenlemek istedim…”748  

Bu açık ifadeler Evsâfu’l-Eşrâf ile Ahlâk-ı Nâsırî adlı kitapların aynı yazar (Tûsî) tarafından ya-
zıldığının da delilidir. Ne var ki, Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserin asıl yazarının Ahi Evran olduğunu ve 
Tûsî’nin bazı değişiklikler yapmak suretiyle intihal yollu bu eseri kendisine ait gösterdiğini savunan 
Bayram nazarında bu delilin geçerli olmayacağını tahmin ediyoruz. Bayram’ın bakış açısıyla konu-
şacak olursak Evsâfü’l-Eşrâf da aslında Ahi Evran’a ait iken Tûsî tarafından intihal yapılıp kendisine 
mal edilmiş olabilir. Nitekim Bayram aynen böyle söylemektedir. 

“Evsâfü’l-eşrâf adlı eser de Hâce Nasîruddîn-i Tûsî’nin eseri olarak bilinmektedir. Güzel bir nüs-
hası Fatih (Süleymaniye) Ktp. Nr. 5426 yp. 261b-271a’da kayıtlıdır. Hikmet ve felsefeye dair olan bu 
eserdeki tertip ve anlatım tarzı, üslûp özellikleri, gösterilen şevâhid bu eserin de Tûsî’ye ait olmayıp 
Ahi Evren Hâce Nasîruddîn’e ait olduğunu göstermektedir. Çünkü bu eser ile Ahi Evren’in diğer 
eserleri arasında büyük benzerlikler göze çarpmaktadır. Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’den sonra bu esere 
de bir önsöz yazarak onu kendisine mal ettiğini düşünüyorum.”749 

Hal böyle olunca Tûsî ile çağdaş İbnü’l-‘İbrî’nin (ö. 685/1286) “Onun Farsça son derece güzel bir 
‘Kitâbü’l-Ahlâk’ı vardır, Eflatun ve Aristo’nun amelî hikmetle ilgili metinlerinin hepsini o kitapta 
toplamıştır” sözünün750, Hâce Reşîdüddîn Fadlullah el-Hemedânî’nin (ö. 718/1318), Tûsî’nin ya-
nında yıllarca görevli olarak çalışan İbnü’l-Fuvatî’nin (ö. 723/1323), 740/1340’ta tamamladığı ese-
rinde Hamdullah el-Müstevfî’nin, Risâle-i Sad Pend diye tanınan eserini 750/1350 yılında yazan 
Hâce Nizâmüddîn Ubeyd-i Zâkânî’nin (768/1367’de sağ), tarihçi Dursun Bey’in (896/1491’de sağ), 
Mîrhând diye meşhur Muhammed b. Havendşâh el-Belhî’nin (ö. 903/1498), Celâlüddîn ed-
Devvânî’nin (ö. 908/1502), tercüme eserini 929/1523’te tamamlayan Hakîm Şâh Muhammed el-Kaz-
vînî’nin, Hândmîr’in (ö. 942/1535), Muslihuddîn el-Lârî’nin (ö. 979/1572) Ahlâk-ı Nâsırî’yi Tûsî’nin 
eseri olarak anmalarının, Şemsüddîn eş-Şehrezûrî’nin (687/1288’de sağ) eş-Şeceratü’l-İlâhiyye’sinin 
pratik felsefe bölümünün (kitabın ve yazarının ismini zikretmese de) Ahlâk-ı Nâsırî’nin Arapça bir 
ihtisarı olmasının751, kitabın ve yazarının ismini zikrederek Rüknüddîn Muhammed b. Ali el-
Cürcânî’nin (728/1327’de sağ) 713/1313 tarihinde Arapça’ya çevirmesinin752, Kemâlüddîn Abdür-
rezzâk b. Ahmed el-Kâşî/el-Kâşânî’nin (ö. 736?/1335-1336?) ya da meçhul bir müellifin, Rey meliki 
Fahruddîn Hasan b. Murtaza el-Hüseynî er-Râzî (ö. 709/1309-1310) için telif ettiği Tezkiyetü’l-Ervâh 
adlı eserini Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’sini asıl alarak yazdığını belirtmesinin, en eskisi 656/1258 istin-
sah tarihli olan 7/13. yy. Ahlâk-ı Nâsırî nüshalarının753 Bayram yanında bir değeri olmayacaktır.  

                                                 
748 et-Tûsî, Nasîruddîn, Evsâfü’l-Eşrâf, Vizâret-i Ferheng u İrşâd-i İslâmî Yay., Tahran 1373 hş./1994, s. 3-4. 
749 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 16. 
750 İbnü’l-‘İbrî, Ebu’l-Ferec Yuhannâ el-Malatî, Târîhu Muhtasari’d-Düvel, s. 501, Târîhu’z-Zemân, Arapçaya çev. İshak 

Ermele, Dâru’l-Meşrik, Beyrut 1991, s. 330. 
751 Arıcı, Müstakim, “Yenilenme Dönemi Ahlak ve Siyaset Düşüncesi”, İslam Düşünce Atlası içerisinde, Konya Büyük-

şehir Belediyesi Yay., İstanbul 2017, c. 2, s. 721. 
752 Cürcânî, Tûsî’nin Evsâfu’l-Eşrâf’ını, el-Fusûlü’n-Nasîriyye’sini, Esâsü’l-İktibâs’ını, Risâletü’l-Cebr ve’l-Kader’ini, 

Şerhu Kitâbi’s-Semere’sini de Arapçaya aktarmıştır (Cürcânî, Tercümetü Evsâfi’l-Eşrâf, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23914, 
s. 24). 

753 Dirâyetî, Mustafa, el-Fihrisü’l-Muvahhid li’l-Mahtûtâti’l-Îrâniyye, c. 2, s. 533. 
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Hemedânî, Reşîdüddîn Fadlullah, Beyânu’l-Hakâik, 

Sül./Kılıç Ali Paşa Ktp., nr. 834, vr. 256a. 

 
İbnü’l-Fuvatî, Mecma‘u’l-Âdâb, c. 5, s. 383 (Sağda). 

Hamdullah el-Müstevfî, Nüzhetü’l-Kulûb, Millî Melik Ktp., nr. 5960, 4b. 

  
İbnü’l-‘İbrî, Târîhu’z-Zemân, Arapça’ya çev. İshak Ermele, Dâru’l-Meşrik, Beyrut 1991, s. 330. 

 

  
İbnü’l-‘İbrî, Mahtûtatü Târîhi’l-Ezmine, çev. Şâdiye Tevfîk, el-Merkezü’l-Kavmî li’t-Tercüme, Kahire 2007, s. 162; 

İbnü’l-‘İbrî, Târîhu Muhtasari’d-Düvel, editör: A. Sâlhânî, Dâru’r-Râidi’l-Lübnanî, Beyrut 1403/1983, s. 501 (Solda). 
 

 
Gregory Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, Suryancadan İngilizceye çev. Ernest A. Wallis Budge, 

İngilizceden Türkçe’ye çev. Ömer Riza Doğrul , Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1987, c. 2, s. 593. 

 
 

İbnü’l-‘İbrî, Tercüme-i Târîhu Muhtasari’d-Düvel, Farsça’ya çev. M. Ali Tâcpûr ve 
Haşmetullâ Riyâzî, İntişârât-ı İttilâ‘ât, Tahran 1364 hş., s. 381. 

  
 

Bar Hebraeus, Gregorio Abul-Pharajio, Historia Compendiosa Dynastiarum, Arapça metin ve 
Latince çeviri: Edward Pococke, Oxoniae 1663, s. 548 (Arapça), s. 358 (Latince). 

  
Ubeyd-i Zâkânî, Nesâyih-i ‘Ubeyd-i Zâkânî, Sül./Reisülküttab Ktp., nr. 992, vr. 25b (Sağda). 

Devvânî, Celâluddîn, Ahlâk-ı Celâlî: Levâmi‘u’l-İşrâk fî Mekârimi’l-Ahlâk, 
Nuruosmaniye Ktp., nr. 2541, vr. 142b. 
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el-Kazvînî, Hakîm Şâh, Tercüme-i Mecâlisü’n-Nefâis, Tahran 1323 hş./1944, s. 323 (Sağda). 

Tursun Beg, Târîh-i Ebü’l-Feth, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3032, vr. 11a. 
 
 

 
Mîrhând, Ravdatü’s-Safâ, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1015, vr. 211b. 

 

  
Hândmîr, Habîbü’s-Siyer, Meclis-i Millî Ktp., nr. 6977 (c. 3), vr. 60b. 

  
el-Lârî, Muslihuddîn Muhammed, Mir’âtü’l-Edvâr ve Mirkâtü’l-Ahbâr, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3085, vr. 48a, 292a. 

Lârî, Mir’âtü’l-Edvâr Tercümesi, çev. Hoca Sâdeddin b. Hasan Can, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1944, vr. 72a. 

 
el-Cürcânî, Rüknüddîn Muhammed b. Ali, el-Ahlâku’n-Nasîriyye 

fî Ta‘rîbi’l-Ahlâkı’n-Nâsıriyye, Leiden Ün. Ktp., nr. Or. 582, vr. 2a ve vr. 136a. 
 

 
Tezkiyetü’l-Ervâh ‘an Mevâni‘i’l-Efrâh, Chester Beatty Ktp., nr. 4911/2, vr. 15a. 

Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserin de aslında Ahi Evran’a ait olup sonradan Tûsî tarafından intihal yoluyla 
kendi eseri gibi sunulduğu kanaatinde olan Bayram’a göre:  

“Hâce Nasîrüddîn-i Tûsî esere yeni bir mukaddime yazmış ve ellerinde bu eserin nüshaları bulu-
nanlar da ellerindeki nüshalarda asıl mukaddimeyi çıkarıp yerine kendisinin yazdığı mukaddimeyi 
koymalarını tavsiye etmektedir. Keza eserin metninde yaptığı değişiklikleri de ellerindeki nüshalara 
kaydetmelerini ifade etmektedir. Nitekim M. Minovî ve Alî Rızâ Haydarî kullandıkları en eski nüsha-
larda bu değişiklikleri göstermiş ve bazı nüshalarda kazıntı yapılarak bu değişikliklerin eser metnine 
sokuşturulduğunu tespit etmişlerdir. Bu nâşirler Tûsî’nin eserden çıkardığı mukaddimeyi bulama-
mışlardır. Ben bu mukaddimeyi Türkiye kütüphanelerindeki Ahlâk-ı Nâsırî nüshalarından birinde 
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bulabileceğimi umuyordum. Fakat Türkiye’deki 40 kadar nüshayı elden geçirdim böyle bir nüs-
haya tesadüf edemedim. Ancak böyle bir nüshanın Türkiye’de bulunabileceğine inanıyorum.”754 
“Türkiye Kütüphanelerinde 50’den fazla nüshasına rastladım. Tusî’nin intihal amacıyla taptığı dü-
zenlemeleri ihtiva etmeyen sadece iki nüshası [Afyon ve Pencap nüshası] günümüze gelebilmiştir.”755 

Bayram’ın ifadelerinden yola çıkarak Tûsî’nyi “yazdığı eserin bir intihal ürünü olduğunu, yazdığı 
eserin mukaddimesinde açıkça söyleyen bir intihalci” olarak nitelememiz gerekir ki, dünya tarihinde 
başka bir örneği var mıdır, bilemiyoruz. Sırf Bayram’ın yanlışlarını ortaya koyup doğruları savun-
duğu için Bayram’ın “Tusî savunucuları” diye nitelediği ve “Tusî’yi temize çıkarmak için te’viller ve 
yorumlar dermeyan etmekteler” dediği756, üstelik ikisi de Tûsî üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış 
iki akademisyenden biri olan Murat Demirkol, Tûsî’nin bu eseri nasıl yazdığını yine Tûsî’nin beyan-
larından hareketle son derece güzel izah etmektedir: 

“Nasîreddin Tûsî, bu eseri, İsmailî idare altındaki Alamut’ta geçirdiği yıllarda yazmıştır. O, bu 
kitabı kaleme alış sebebini eserin mukaddimesinde belirtmiştir. Kalenin İsmailî valisi Nâsıruddin 
Muhteşem, bir ilim meclisindeyken Tûsî’den, İbn Miskeveyh’in kıymetli ahlâk eseri Kitabu’t-
Tahâre’yi Arapça’dan Farsça’ya tercüme etmesini ister. Tûsî, bu nadide eserin bütün anlam ve ede-
biyat güzelliğini tercümeyle aynen aktarmanın çok zor olduğunu ileri sürerek bunun yerine orijinal 
bir ahlâk kitabı kaleme almayı teklif eder. Alamut valisi bunu uygun görür ve Tûsî, hem İbn Miske-
veyh’in söz konusu eserinden hem de diğer bazı âlim ve filozofların eserlerinden yararlanarak yep-
yeni bir ahlâk kitabı telif eder. Kitap, talep sahibi ve eserin kendisine ithaf edildiği Nâsıruddin Muh-
teşem’e nispetle Ahlâk-ı Nâsırî olarak adlandırılmıştır. Tûsî sadece birinci bölüm olan Tehzib-i Ahlâk 
(Ahlâkın Arındırılması) kısmında İbn Miskeveyh’in eserinden faydalanmıştır. Yazar bunu açıkça iti-
raf etmektedir. Diğer iki bölüm olan Tedbir-i Menâzil (Ev Yönetimi) ve Siyaset-i Müdün (Ülke Yö-
netimi), tamamen Tûsî’nin orijinal tasarımıdır. Bu bölümler, İbn Miskeveyh’in Kitabu’t-
Tahâre’sinde zaten yoktur. Ahlâk-ı Nâsırî, bir giriş ve üç ana bölümden oluşur. Eserin bazı ilk orijinal 
nüshalarında ayrıca sonuç (hatime) bölümü bulunmaktadır. Muhammed Müderrisî, Tûsî’nin hayatını 
ve felsefî görüşlerini anlattığı “Sergozeşt-o Akâyid-i Felsefî” adlı çalışmasında hem bu hatimenin 
hem de mukaddimenin, İsmailîlerin yanında iken yazılan ilk orjinal metinlerini yayınlamıştır. Tûsî, 
İsmailî Kuhistan Devletinin yıkılışından sonra yeniden yazdığı Mukaddimede eserin yazılış nedeni 
ile teorik ve pratik hikmet hakkında genel bilgiler vermiştir.”757 

Bayram’ın 40 kadar nüshasını elden geçirip bulamadığı “önceki mukaddime”ye gelince, Tûsî ve 
eserleri hakkında çalışma yapan Müderris Radavî başlangıç cümlesine yer vererek önceki ve sonraki 
mukaddimeye dikkat çekmiş (önceki hâtimenin -kısa olması sebebiyle- tam metnini de sunmuş)758, 
Celâleddîn Hümâî önceki mukaddimeyi dört nüsha asıl alınarak yayınlanmış759, aynı yıl Muhammed 
Müderrisî Zencânî de önceki mukaddime (ve önceki hâtimeye) çalışmasında yer vermiştir.760  

Bayram’ın “Bu nâşirler Tûsî’nin eserden çıkardığı mukaddimeyi bulamamışlardır” dediği 
Ahlâk-ı Nâsırî muhakkikleri Mînovî ve Haydarî, Celâleddîn Hümâî’nin makalesini görmüş ve ona 
atıf yapmışlardır. Muhakkikler önceki mukaddimeyi (ve hâtimeyi) bulamadıklarını değil, eski tarihli 
nüshalarını bulamadıklarını belirtmektedirler. 

                                                 
754 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 11. 
755 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 16. 
756 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 16. 
757 Demirkol, Murat, “Mikâil Bayram’ın Ahlâk-ı Nâsırî Hakkındaki İddiaları Üzerine Bir İnceleme ve Değerlendirme”, 

Cumhuriyet Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 15, S. 1, 2011, s. 177-178. 
758 Müderris Radavî, Ahvâl u Âsâr-ı Hâce Nasîruddîn, s. 256-258. Eserin sonraki baskısında (Bunyâd-i Ferheng-i Îrân, 

Tahran 1354 hş./1975, s. 450-454) önceki mukaddime daha geniş şekilde sunulmuştur. 
759 Hümâî, Celâleddin, “Mukaddime-i Kadîm-i Ahlâk-ı Nâsırî”, Mecelle-i Dânişgâh-ı Edebiyât u ‘Ulûm-i İnsânî, yıl 3, S. 

3, 1335 hş./1956, s. 17-25, ayrı basım: Mukaddime-i Kadîm-i Ahlâk-ı Nâsırî, Dânişgâh-ı Tehrân, Tahran 1335 hş./1956, 
15 s. 

760 Müderrisî, Muhammed Zencânî, Serguzeşt u Akâyid-i Felsefî-i Hâce Nasîreddîn-i Tûsî, Dânişgâh-ı Tehrân, Tahran 
1335 hş./1956, s. 126-129. 
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Hâce Nasîruddîn-i Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 9 (Mukaddime). 

Bu yüzden Dâniş Pejûh eski tarihli olanları da dâhil olmak üzere önceki dîbâceyi içeren Ahlâk-ı 
Nâsırî nüshalarını (16 adet) belirtmiş, elinde bulunan nüshaları (8 adet) kullanarak önceki dîbâceyi 
ve önceki hâtimeyi Ahlâk-ı Muhteşemî’nin mukaddimesinde yayınlamıştır.761 Önceki mukaddimeyi 
bir türlü bulamayan, önceki hâtimeyi içeriyor sanarak Afyon nüshasına atıf yapan Bayram, Mînovî 
ve Haydarî’nin takdimlerinde yer alan önceki hâtimeyi de okumamış, keşfettiği hâtimeyi bununla 
veya elden geçirdiği yazma ve matbuların hâtimesiyle karşılaştırmamıştır. Yayın tarihlerine göre ön-
ceki mukaddimenin girişi, ardından önceki hâtimenin metnini sunuyoruz. 

Önceki mukaddime: 

  
Müderris Radavî, Ahvâl u Âsâr-ı Hâce Nasîruddîn, Tahran 1354 hş./1975, s. 450 (Sağda). 
Celâleddîn Hümâî, Mukaddime-i Kadîm-i Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1335 hş./1956, s. 9-10. 

 

  
 

Muhammed Müderrisî, Serguzeşt u Akâyid-i Felsefî-i Hâce Nasîreddîn-i Tûsî, 
Tahran 1335 hş./1956, s. 126-127. 

                                                 
761 Hâce-i Tûsî, Ahlâk-ı Muhteşemî, Dânişgâh-ı Tehrân, Tahran 1360 hş./1981, s. 20-25 (Mukaddime). 
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Hâce-i Tûsî, Ahlâk-ı Muhteşemî, Dânişgâh-ı Tehrân, Tahran 1360 hş./1981, s. 22-23. 

Önceki hâtimenin metni: 

  
Müderris Radavî, Ahvâl u Âsâr-ı Hâce Nasîruddîn, Tahran 1354 hş./1975, s. 453-454 (Sağda). 

Muhammed Müderrisî, Serguzeşt u Akâyid-i Felsefî-i Hâce Nasîreddîn-i Tûsî, s. 128. 

 
Hâce Nasîruddîn-i Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 8 (Nâşirlerin mukaddimesinden). 
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Hâce-i Tûsî, Ahlâk-ı Muhteşemî, Dânişgâh-ı Tehrân, Tahran 1360 hş./1981, s. 25. 

Önceki mukaddimede adı geçen Alâüddîn Muhammed b. Hasan (ö. 653/1255) Tûsi’nin kaldığı ve 
ikramlarına mazhar olduğu için adını andığı Alamut kalesinin sahibidir. Yine önceki mukaddimede 
adı anılan Nâsıruddîn Abdurrahîm b. Ebî Mansûr el-Muhteşem (ö. 655/1257) ise Kuhistân’daki İs-
mailî-Nizârî dâîsi ve önderi olup Ahlâk-ı Nâsırî’nin ithaf edildiği kişidir. 

Eserin muhtevasına ilişkin Bayram’ın ileri sürdüğü iddialar Murat Demirkol’un geniş makalesinde 
detaylı olarak ele alınmış, Bayram tarafından yapılan çevirilerdeki ve atıflardaki yanlışlıklara da işa-
ret edilmiştir.762 Biz de görseller eşliğinde Bayram’ın bu eser hakkındaki bazı iddialarının ne derece 
doğru olduğuna yönelik örnekler sunmak istiyoruz. 

Bayram Mînovî ve Haydarî’nin tahkikte asıl aldıkları beş nüshadan ikisinin Lahor ve Afyon nüs-
hası olduğunu bilmesine rağmen, önceki mukaddime ve hâtimeye ilişkin şu iddialarda bulunur:  

“M. Minovî ve Alî Rızâ Haydarî’nin gösterdikleri nüsha farklılıklarında bu değiştirmelerin bazı 
nüshalarda kazıntı yapılarak uygulandığını mukaddimesinin tamamen değiştirildiğini ve hatimesi-
nin ise çıkarıldığını göstermektedirler. Buna rağmen Tûsî’nin yaptığı ve uygulanmasını istediği de-
ğişikliklerin yapılmadığı bir iki nüsha günümüze gelmiştir. Bu nüshalardan biri Pencap Üniversitesi 
(Lahor) Ktp. nr. 4607’de olup Bozorcmihr b. Muhammed b. Habeşi et-Tusî tarafından 666 (1267) 
kopya edilen nüshadır. Bir diğeri de Afyon Karahisar Ktp. nr. 1801’de kayıtlı olup Bağdat Nizamiye 
Medresesi’nde Muhammed b. Süheyl b. Ali el-Hafız et-Taberi tarafından müellif nüshasından Şa-
ban ayı sonlarında 662 (1264) tarihinde istinsah edilmiştir. Aslında bu iki nüsha, “Ahlak-i Na-
sırî”’nin nâşirlerini birçok hatadan selamete çıkarması gerekirken bir sürü gereksiz, geniş yorumlara 
girmişlerdir… Aslında “Ahlak-i Nasırî”’nin bu iki nüshası, Hace Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin, adaşı Hace 
Nasirü’d-din Mahmud-i Hoyî’nin eserini bilerek intihal yolu ile kendisine mal ettiğini açığa çıkar-
maktadır... Bu amaçla eser üzerinde ne gibi tahrifler yaptığını da gene bu nüshalar ortaya koymak-
tadır.”763 “Hâce Nasîr-i Tûsî, eserin hâtimesini de eser metninden çıkarmıştır. Fakat büyük bir şans 
eseri olarak Afyon Karahisar Gedik Ahmed Paşa Kütüphanesi nüshasında bu hâtime nasıl olmuşsa 
çıkarılmamış ve günümüze gelmiştir. İşte bu hâtime Ahlâk-ı Nâsırî üzerinde döndürülen oyun ve hi-
leleri açığa çıkarmaktadır. Çünkü bu hâtimede Ahlâk-ı Nâsırî’nin 633 (1235) yılında Meclis-i âlî 
diye anılan devlet adamına sunulduğu belirtilmektedir.”764 

                                                 
762 Demirkol, “Mikâil Bayram’ın Ahlâk-ı Nâsırî Hakkındaki…”, s. 173-191. 
763 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 94-95. 
764 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 11. 
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Bahsedilen iki nüshanın (Pencap Ün./Lahor ve Afyon Gedik Ahmet Paşa nüshası) değişikliklerin 
yapılmadığı, Tûsî’nin intihal yoluyla eseri kendisine mal ettiğini açığa çıkaran, eser üzerinde yapılan 
tahrifleri ortaya koyan ve önceki hâtimesinin çıkarılmadığı nüsha olduğu iddiaları tamamen gerçek 
dışıdır; iki nüsha da eserin tahkikinde asıl alınan beş nüsha arasında bulunmaktadır. 

Ahlâk-ı Nâsırî’nin nâşirlerinin mukaddimesinde tanıtılmış olan Lahor nüshasına erişemedik, Bay-
ram’ın da o nüshayı bizzat gördüğünü hissettiren bir açıklaması veya nakli bulunmamaktadır. Bu-
nunla birlikte Lahor nüshasını görüp tavsif edenlerin verdikleri bilgiye göre bu nüsha Bayram’ın işine 
yarayacak bir nüsha değildir zira eserin müellifi olarak Tusî’nin adı açıkça zikredilmektedir. 

  
Muhammed Bakır, “Berresî-i Nushahâ-yi Hattî ez Âsâr-i Hâce Nasîruddîn-i Tûsî der Kitâbhâne-i 
Dânişgâh-i Pencâb-i Lâhûr”, Yâd-nâme-i Hâce Nasîruddîn-i Tûsî, Tahran 1336 hş./1957, s. 27. 

Eserin Tûsî hayattayken 662 Rebiulâhir sonu (Şubat 1264) istinsah edilen ve metninin ilk iki varağı 
sonradan 11/17. yüzyılda yazılıp eklenen diğer nüshası Dânişgâh-i Tahran Ktp., nr. 8224 (106 vr.) 
nüshası olup765 Bayram’ın belki de göremediğinden değinmediği bu nüsha da işine yaramayacaktır.  

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Dânişgâh-i Tahran Ktp., nr. 8224, vr. 5b ve vr. 7a. 

                                                 
765 http://www.aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=64175 
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 Bayram’ın ifadesiyle büyük bir şans eseri olarak “Ahlâk-ı Nâsırî üzerinde döndürülen oyun ve 
hileleri açığa çıkaran”, hâtimesi eser metninden çıkarılmamış olan, Tûsî’nin “eser üzerinde ne gibi 
tahrifler yaptığını da ortaya koyar” halde günümüze ulaşan Afyon nüshası bağlamında şu üç hususu 
belirtelim: 

Birincisi: Bu nüsha baştan bir varak eksiktir.  
İkincisi: Nüshadaki mukaddimenin kalan kısmı eserin diğer yazma ve matbu nüshalardaki  

mukaddime ile aynıdır yani güya Tûsî tarafından değiştirilmiş ve tahrif edilmiş haliyle günümüze 
ulaşan yüzlerce Ahlâk-ı Nâsırî nüshasının mukaddimesiyle birebir aynıdır.  

Bayram’ın “… mukaddimesinin tamamen değiştirildiğini ve hatimesinin ise çıkarıldığını göster-
mektedirler. Buna rağmen Tûsî’nin yaptığı ve uygulanmasını istediği değişikliklerin yapılmadığı bir 
iki nüsha günümüze gelmiştir. Bu nüshalardan biri ... Afyon Karahisar Ktp. nr. 1801’de kayıtlı 
olup…” ifadesi “eserin mukaddimesi” bağlamında kesinlikle doğru değildir; hem kendisini hem de 
okurlarını yanıltmaktadır.  

   
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325 (eski nr. 1801), 2a ve 111b. 

Bayram hem “… mukaddimesinin tamamen değiştirildiğini ve hatimesinin ise çıkarıldığını gös-
termektedirler. Buna rağmen Tûsî’nin yaptığı ve uygulanmasını istediği değişikliklerin yapılmadığı 
bir iki nüsha günümüze gelmiştir. Bu nüshalardan biri... Bir diğeri de Afyon Karahisar Ktp. nr. 
1801’de kayıtlı olup…” hem de “Bu nâşirler Tûsî’nin eserden çıkardığı mukaddimeyi bulamamış-
lardır. Ben bu mukaddimeyi Türkiye kütüphanelerindeki Ahlâk-ı Nâsırî nüshalarından birinde bula-
bileceğimi umuyordum. Fakat Türkiye’deki 40 kadar nüshayı elden geçirdim böyle bir nüshaya te-
sadüf edemedim. Ancak böyle bir nüshanın Türkiye’de bulunabileceğine inanıyorum.” demektedir. 
Mukaddime konusunda birbiriyle çelişen bu iki ayrı ifadeye rağmen Afyon nüshasını değişikliklerin 
yapılmadığı iki nüshadan biri olarak sunduğuna göre bu nüshadaki mukaddimenin de değiştirilmemiş 
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olması gerekir diye düşünüyoruz. Ne hikmetse Bayram bu nüshanın baştan bir iki varak eksik oldu-
ğuna, eksik olan mukaddimenin geriye kalan kısmının eserin yazma ve matbu diğer nüshalarındaki 
mukaddimeyle aynı olduğuna işaret etmemekte; eserin telif sebebi başlığı altında geçen “meclis-i ‘âlî-
i Nâsıruddîn ‘Abdurrahîm b. Ebî Mansûr...” ibaresinden hiç söz etmemektedir. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, 2a (Mukaddime). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 34-35 (Mukaddime). 
 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, 2a (Mukaddime). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 35-36 (Mukaddime). 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, 2b (Mukaddime). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 36 (Mukaddime). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, 2b-3a (Mukaddime). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 36-37 (Mukaddime). 

Bayram’ın asıl aldığı iki metnin, Afyon yazma nüshası ve matbu nüshanın metinlerini karşılaştır-
dığımızda şunu kesinlikle ve net olarak görüyoruz: Afyon nüshasındaki mukaddimenin kalan kısmı 
eserin diğer yazma ve matbu nüshalarındaki mukaddime ile yani sonraki mukaddime ile aynı-
dır. Bu durumda mukaddime bağlamında Afyon nüshasında değişiklik yapılmadığı iddiası geçersiz-
dir. Bu iddiayı öne süren kişi ya Afyon nüshasıyla diğer yazma ve matbu nüshaların mukaddime 
metinlerini karşılaştırmadı, ya da kimsenin karşılaştırmayacağını zannederek bu gerçek dışı ve yanıl-
tıcı iddiayı ortaya attı.  
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Özellikle şu şiir ve bazı cümleler sadece sonraki mukaddimede bulunmakta, önceki mukad-
dimede yer almamaktadır. Bir diğer ifadeyle Afyon nüshasının düşmüş olan ilk varağında kalan 
mukaddime kısmı da sonraki mukaddimeyle aynı metine sahiptir. 

 
İdare et onları (iyi geçin), onların yurdunda kaldığın sürece  
Hoşnut et onları, onların toprağında (ülkesinde) olduğun sürece  

Bu arada bir not olarak belirtelim ki, Türkiye’deki 40 kadar nüshayı elden geçiren ve muhtemelen 
hiç olmazsa eserin mukaddimesi, hâtimesi ve esere sonradan eklenen fasıllar bağlamında bu nüshaları 
karşılaştırmış olması gereken Bayram’ın -bir kısmı Afyon nüshası ile aynı metne sahip olan- o kadar 
nüsha içinden, müellifin Tûsî olduğunu belirten sayfaları kayıp olan Afyon nüshasını değiştirilmemiş 
nüsha olarak sunması bir tesadüf değil bir kasıt içermektedir. Bu kasıt ise Bayram’ın herhangi bir 
eseri Ahi Evran’a ait gösterebilmesi için o eserin gerçek müelliflerine veya yanlışlıkla başka müellif-
lere ait olduğuna dair kayıt içermeyen bir nüsha bulma ihtiyacına dayanmaktadır. Gerçi Afyon nüs-
hası veya başka kadim bir nüshada müellifin Tûsî olduğu kaydını görse de ona da bir kulp takıp 
(sonradan müstensihin tasarrufuyla metne dahil edilmiştir gibi) kabul etmeyeceğinden, bir gün bu 
kaydı taşıyan ve günümüze ulaşanlardan daha kadim bir nüsha hatta müellif nüshası bile ortaya çıksa 
Bayram’ın kabul etmeyeceğinden eminiz.  

Üçüncüsü: Farzedelim ki, Bayram bu nüshadaki eksik mukaddimenin değiştirilmediğini kastet-
medi ve biz onu yanlış anladık fakat bu nüshadaki hâtimenin çıkarılmadığına yönelik şu ifadesi kesin 
bir yargı içermektedir: “Hâce Nasîr-i Tûsî, eserin hâtimesini de eser metninden çıkarmıştır. Fakat 
büyük bir şans eseri olarak Afyon Karahisar Gedik Ahmed Paşa Kütüphanesi nüshasında bu 
hâtime nasıl olmuşsa çıkarılmamış ve günümüze gelmiştir…” Ne yazık ki, Bayram’ın bu kesin yar-
gısı da gerçekten tamamen uzaktır ve yine birilerinin çıkıp da metinler üzerinde karşılaştırma yapma-
yacağı düşüncesiyle ortaya atılmış bir iddiadır. Çünkü, Afyon nüshasındaki hâtime de yazma ve 
matbu nüshalardaki  hâtime ile yani sonraki hâtimeyle aynıdır. Bunu belgeleyecek görseller aynı 
zamanda aşağıdaki dördüncü hususu belgeleyen görseller olduğundan orada sunuyoruz. 

Dördüncüsü: Hâtimede “meclis-i âlî” diye bir ifade geçmemektedir. Bu ifadenin yokluğunu 
göstermek için Afyon nüshasının son üç sayfasınının (111b-112b) tamamını (hâtime olan 8. fasıl ve 
dua cümlesini) ve karşılaştırmaya yetecek kadarıyla matbu nüshadaki hâtimenin girişiyle son cümle-
lerini sunarken şu kısa bilgiyi de ekleyelim: Evet, Afyon nüshasında bir “meclis-i âlî” ifadesi geç-
mektedir fakat Bayram’ın işaret ettiği hâtimede değil mukaddimede geçmekte ve üstelik bu “meclis-
i âlî” ile kastedilen kişinin Nâsıruddîn Abdurrahîm İbn Ebî Mansur olduğu belirtilmekte yani 
eserin Ahlâk-ı Nâsırî adıyla kendisine ithaf edildiği Alamut valisinin adı açıkça zikredilmektedir (yu-
karıda Afyon nüshası, vr. 2a’da üzeri çizgiyle işaretlenmiştir).  

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, vr. 111b. 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 341. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, vr. 112a. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, vr. 112b. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 344. 

Afyon nüshası kastedilerek “Bu hâtimede Ahlâk-ı Nâsırî’nin 633 (1235) yılında Meclis-i âlî diye 
anılan devlet adamına sunulduğu belirtilmektedir.” ifadesinin doğru olmadığını görseller eşliğinde 
göstermiş olmakla beraber şu ihtimal de akla gelmektedir: Bu eserin 40 kadar nüshasını elden geçiren 
Bayram, hâtimesinde “meclis-i ‘âlî” ibaresinin geçtiği Ahlâk-ı Nâsırî nüshalarından birini hâtime-
sinde değil mukaddimesinde “meclis-i ‘âlî” ibaresinin geçtiği Afyon nüshasıyla karıştırmış olabilir. 
Ne yazık ki, elden geçirdiği nüshaları belirtmemektedir. Doğru bir şekilde herhangi bir nüshanın hâti-
mesinde bu ibarenin bulunduğunu ve nüshanın künyesini belirtseydi bile yine onun tezini destekle-
yecek bir durum olmayacaktı zira hâtimesinde “meclis-i ‘âlî” ibaresi geçen nüshalarda bu ibareyle 
kastedilen kişi yine Kuhistan valisi Nâsıruddîn’dir. Zira “meclis-i ‘âlî” ifadesi Ahlâk-ı Nâsırî’nin 
yazma veya matbu bütün nüshalarında önceki ve sonraki mukaddimede geçmekte, kişi ismi eşlik 
etmeksizin sadece önceki hâtimede yer almakta, diğer yazma ve matbu nüshalarda sonraki hâti-
mede yer almamaktadır.  
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Şimdi “meclis-i ‘âlî” ifadesinin yer aldığı Ahlâk-ı Nâsırî’nin önceki ve sonraki mukaddimesi ve 
önceki hâtimesinden üçer örnek sunuyoruz.  

   
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 20136, vr. 162b-163b (önceki mukaddime, istinsah: 1032/1623). 

 

      
                Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 6413,        Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 20362,  
               s. 3 (önceki mukaddime, istinsah: 1016/1607).    vr. 3b (önceki mukaddime, istinsah: 1014/1606). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, vr. 2a 

(sonraki mukaddime, istinsah: 662/1264). 
  

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmi Ktp., nr. 905, vr. 2a (sonraki mukaddime, istinsah: 666/1267) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 16626, vr. 2a (sonraki mukaddime, istinsah: 678/1279). 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 2268, vr. 143a 

(önceki hâtime, istinsah: 1052/1642). 

  
                        Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 6413,     Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 4540, 
                       vr. 207a (önceki hâtime, istinsah: 1016/1607).   vr. 160b (önceki hâtime, istinsah: 1072/1662). 
 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 20362, vr. 3b (önceki hâtime, istinsah: 1014/1606). 

 

Bayram’ın bir diğer iddiasına göre Konya’daki Hankah-ı Lala’da “lalâlık görevini sürdüren Ahi 
Evren Hace Nasirü’d-din Mahmud, “Ahlak-i Nasirî” adlı eserini bu dönemde (632/1235)  kaleme 
almış ve Alâü’d-din Keykubad’a sunmuştur (Bayram, Hace Nasirü’d-din Muhammed et-Tusî’nin İntihalciliği, 
Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fak. Dergisi, Konya 2005, s. 7-17).”766 

Bayram’ın bu cümlesinde üç noktaya temas edilmektedir: Ahi Evran’ın Hankah-ı Lala’da lalalık 
görevi yapması, Ahlâk-ı Nâsırî’yi 632/1235 tarihinde kaleme alması, Alâüddîn Keykubâd’a takdim 
etmesi. Bu cümlesi için makalesinin tamamına atıf yapması ilginçtir (çünkü makale 7-17 sayfaları 
arasıdır). Daha ilginci bu makalede Ahi Evran’ın Hankah-ı Lala’da görevi yapmasıyla ilgili bir ifade 
yer almamasıdır. Ahlâk-ı Nâsırî’yi h. 632 tarihinde yazması ve Alâüddîn Keykubâd’a takdim etme-
sine ilişkin ifadeleri için makalenin 11.,12. ve 14. sayfalarındaki cümlelerine atıfta bulunması yeterli 
ve gerekli idi, zira diğer sayfalar bu konuyla ilgili olmayan bilgileri içermektedir.  

Makalesinde bu eserin telif tarihi hakkındaki “Afyon Karahisar nüshası eserin 633 (1235) yılında 
telif edildiğini belgelemektedir” cümlesi (s. 13) ile “Ahlak-i Nasirî adlı eserini bu dönemde 
(632/1235) kaleme almış ve Alâü’d-din Keykubad’a sunmuştur” cümlesine yönelik şu bilgiyi hatırla-
talım: Ahlâk-ı Nâsırî yazarı zaten eserin içerisinde 633 tarihini dolaylı olarak vermektedir. Eserin telif 
tarihinden otuz sene sonra bir faslın ilhak edilmesine dair yazarın verdiği bilgiden bunu anlıyoruz. 
Şaban 662/Haziran 1264 istinsah tarihli ve Cemâziyelevvel 633/Ocak-Şubat 1236 tarihinde musan-
nifinin hattıyla “tesvîd”i tamamlanan Afyon nüshasında ve 663/1265 yılından önce istinsah edilmiş 
nüshalarda bu fasıl bulunmamaktadır. Zira fasıl ekleme işi teliften otuz sene sonra yani 663/1265 
yılında gerçekleşmiştir. Yazar ek faslın başında şöyle demektedir: “…Bu kitabın telifinden… otuz 
yıl sonra 663/1265 yılının bir ayında…” 

                                                 
766 Bayram, Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, s. 31; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 134. 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmi Ktp., nr. 905, vr. 130b. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmi Ktp., nr. 4594/1, vr. 109b (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmi Ktp., nr. 3070, vr. 158a. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmi Ktp., nr. 10441, s. 269 (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmi Ktp., nr. 3790, vr. 70b. 
Eğer Bayram hâtimesinde “meclis-i ‘âlî” ifadesiyle “Alâüddîn/Alâü’d-Dünyâ ve’d-Dîn” isminin 

beraber zikredildiği bir Ahlâk-ı Nâsırî nüshası bulmuş ise (böyle bir nüsha mevcut değildir, ilk ifade 
sadece önceki hâtimededir ve yanında isim yoktur, mezkûr isim de sadece önceki mukaddimede ilk 
ifadeyle birliktedir) bu isimle hangi Alâüddîn’in kastedildiğini daha önce açıkladığımız ve esasen 
Bayram’ın “meclis-i ‘âlî/sâmî” takıntısı bulunduğundan bu eserin Alâüddîn Keykubâd’a sunulduğu 
iddiasına değinmiyoruz. Ancak bu iddasına zemin oluşturmak için özellikle bu eseri Tûsî’ye ait gös-
termeme çabası içerisinde sarfettiği şu sözlerin tamamen gerçek dışı olduğuna değinmemiz gerekir: 

“Zaten 633 (1235)’te Tûsî henüz genç yaştaydı ve daha telifât yapmaya başlamamış veya telifât 
yapacak ortamı bulamamıştır. Moğolların hizmetine girdikten sonra eserler telif etmeye başlamıştır. 
Bu eserin telifinden 18 sene sonra Mi’yârü’l-eş’ar adlı eserini yazmıştır. Ahlâk-ı Nâsırî’nin Tûsî’ye 
ait olduğu düşünülürse, Tûsî’nin bu eserden sonra 18 sene telif yapmamış olduğu anlamı çıkar. Bu 
durum mantıklı değildir.”767  

 Tûsî’nin Moğolların hizmetine girmesi 654/1256 yılındadır. 597/1201 doğumlu olan Tûsî, Şia’nın 
İsnâaşeriyye koluna bağlı bir ailede dünyaya gelmiş, 610-618/1201-1274 arası Nîsâbûr’da, daha 
sonra Irak’ta eğitim almış, tahminen 624/1227 tarihinden itibaren Kuhistân’daki İsmailî-Nizârî dâîsi 
ve önderi Nâsıruddîn Abdurrahîm b. Ebî Mansûr el-Muhteşem’in (ö. 655/1257) hizmetine girmiş-
tir.768 Sadece Nâsıruddîn’in kalesinde değil İsmâilî Alâüddîn Muhammed b. Hasan’ın (ö. 653/1255) 
bulunduğu Alamut kalesinde, Rüknüddîn Hûrşâh’ın (ö. 655/1257) bulunduğu Meymûndiz kalesinde 
de kalmıştır. Dolayısıyla yaklaşık otuz sene boyunca İsmailîlerin kalelerinde kalan ve meslek itiba-
riyle de ilimle, eser telifi veya tercümelerle uğraşan bir Tûsî’den söz etmekteyiz. Üstelik velûd bir 
yazardır, irili ufaklı yüz ellinin üzerinde eseri vardır. Böyle birisi ömrünün otuz yıla yakın bir döne-
mini ürün vermeden geçirir mi? Evet bu durum mantıklı değildir. Bayram bu mantıklı olmayan du-
ruma işaret ederken, yine mantıklı olmayan bir kanaate ulaşıyor ve Moğolların hizmetine girdikten 
sonra eserler telif etmeye başlamıştır, diyor.  

Şimdi, basit bir hesap yaparak h. 633 tarihine 18 yıl eklersek 652 tarihini elde ederiz (Doğrusu 18 
değil 19 yıl eklemek gerekir zira Mi’yârü’l-Eş’âr’ın telif tarihi 649 Cemaziyelâhir sonudur/Eylül 
1251). Her halükârda Tûsî halen İsmailîlerin emri altındadır. Dolayısıyla Tûsî Mi’yârü’l-Eş’âr’ın da 
telifi dâhil olmak üzere henüz Moğolların hizmetine girmeden önce başka eserler de yazmıştır ki, 

                                                 
767 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 12. 
768 Defterî, Ferhâd, Mu‘cemü’t-Târîhi’l-İsmâ‘îlî, çev. Seyfüddîn el-Kasîr, Dârus-Sâkî, Beyrut 2016, s. 189-190. 
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bunların arasında ilk akla gelen Nâsıruddîn el-Muhteşem’in oğlu Mu‘înüddîn Ebu’ş-Şems el-Ku-
histânî için 632/1235 yılında yazdığı astronomiye dair er-Risâletü’l-Mu‘îniyye’dir. Bu durum hem h. 
633 tarihine kadar telif yapmadığı/yapamadığı hem de bu tarihten itibaren 18 sene boyunca telif yap-
madığı iddiasının ne kadar komik, kasıtlı ve gerçek dışı olduğunu ortaya koyar. Şimdi Tûsî’nin h. 
649 tarihine kadar ve bu tarihten h. 654 tarihine kadar hangi eserleri telif ettiğine belgeler eşliğinde 
göz atalım. 

İlk eserlerden biri Tahran Dânişgâh nüshasının (nr. 1346) sonunda kaydedildiği üzere 2 Receb 
632/22 Mart 1235’te tamamlanan769 er-Risâletü’l-Mu‘îniyye’dir. Hall-i Müşkilât-ı Mu‘îniyye de bun-
dan kısa bir süre sonra yine istek üzere kaleme alınmıştır.  

er-Risâletü’l-Mu‘îniyye’nin mukaddimesinde hem eserin ithaf edildiği Mu‘înüddîn Ebu’ş-Şems, 
hem onun babası -Ahlâk-ı Nâsırî’nin ithaf edildiği- Nâsıruddîn Abdurrahîm b. Ebî Mansûr, hem de 
Alamut kalesinin sahibi Alâüddîn Muhammed b. Hasan’ın isimleri övgülerle anılmaktadır. Tûsî yirmi 
küsur yıl sonra mukaddimeden bu üç kişinin övgüyle anıldığı cümleleri çıkaracaktır. 

   
Tûsî, Risâle-i Mu‘îniyye, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 6346, vr. 2ab ve 3a.  

Tûsî’nin Nâsıruddîn el-Muhteşem’in döneminde onun emriyle veya ona yahut onun çevresindeki 
bazı kişilere ithafen yazdığı veya çevirdiği eserlerden bir kısmı telif tarihleri kaydedilmiş halde, bir 
kısmı ise sadece ithaf cümleleri veya atıflardan hareketle Nâsıruddîn’in döneminde yazıldığı anlaşılır 
halde günümüze ulaşmıştır. Bir kısmı günümüze ulaşmamış ise de birilerinin atfı, iktibası vs. ile var-
lığı bilinen eserlerdir. Meselâ Tûsî, Nâsıruddîn el-Muhteşem’in telif etmeye çalıştığı fakat tamamla-
yamadığı derleme türündeki Arapça eserini yine onun emriyle tamamlayıp kırk bab altında ayet, ha-
dis, hukemâ ve dâîlerin sözlerini önce Arapça metni sonra Farsça çevirisini sunarak Ahlâk-ı Muhte-
şemî adıyla asıl müellifine ithaf etmiştir. 

                                                 
769 Münzevî, Fihrist-i Nüshahâ-yı Hattî Fârisî, c. 1, s. 352.  
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Tûsî, Ahlâk-ı Muhteşemî, Dânişgâh-ı Tahrân Yay., Tahran 1377 hş., s. 1. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Muhteşemî, Dânişgâh-ı Tahrân Yay., Tahran 1377 hş., s. 2. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Muhteşemî, Dânişgâh-ı Tahrân Yay., Tahran 1377 hş., s. 492-493. 

İsmailî inancını sergilediği ve açıkça benimsediğini belirttiği, kendisinin kabul edilmesine yar-
dımcı olacak otobiyografik bilgilerine yer verdiği, uzunca bir arz-ı hâl sayılabilecek Seyr u Sülûk diye 
anılan risâle de Tûsî’nin Nâsıruddîn el-Muhteşem’in döneminde yazdığı eserlerden biridir. Eserde 
Nâsıruddîn’le birlikte birkaç İsmailî dâînin de zikri geçmektedir.  

 
Tûsî, Seyr u Sülûk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 5138/60, vr. 183b. 
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Tûsî, Seyr u Sülûk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 5138/60, vr. 183b. 

 
Tûsî, Seyr u Sülûk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 5138/60, vr. 184a. 

 
Tûsî, Seyr u Sülûk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 5138/60, vr. 184b. 

Alamut kalesinin sahibi Alâüddîn Muhammed b. Hasan’a ithafen 634/1237’de yazdığı Takvîm-i 
‘Alâî’nin dîbâcesi günümüze ulaşmıştır. 

  
Tûsî, Dîbâce-i Takvîm-i ‘Alâî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1423/4, vr. 78ab. 
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Tûsî, Dîbâce-i Takvîm-i ‘Alâî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1423/4, vr. 79a. 

Nasîruddîn et-Tûsî, Nâsıruddîn el-Muhteşem’in emriyle İbnü’l-Mukaffa‘’ın bir eserini Farsça’ya 
çevirmiştir. Çevirdiği eserin sonunda ve başında bulunan ifadelerden anlaşıldığına göre Tûsî yine 
Nâsıruddîn’in emriyle İbnü’l-Mukaffa‘’ın başka eserlerini de Farçaya çevirmeyi planlamaktadır. 

  
Tûsî, Tercümetü Risâleti’l-Edebi’l-Vecîz li’l-Veledi’s-Sağîr, Millet/Feyzullah 

Efendi Ktp., nr. 166/3, vr. 150b-151a ve vr. 169b-170a. 

Nasîruddîn et-Tûsî’nin meşhur sûfî ‘Aynülkudât 
el-Hemedânî’ye ait olan Zübdetü’l-Hakâik adlı ünlü 
eseri yine Nâsıruddîn el-Muhteşem’in isteği üzerine 
Farsça’ya çevirerek zorlu yerlerini de şerh ettiği nak-
ledilir.770 Bilindiği kadarıyla günümüze nüshası ulaş-
mamıştır. 

 

                                                 
770 eş-Şûsterî, Nûrullâh, Mecâlisü’l-Mü’minîn, Kitâbfurûşî-yi İslâmiyye Yay., Tahran 1377 hş./1998, c. 2, s. 207. 
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Şûsterî, Mecâlisü’l-Mü’minîn, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 459, vr. 435b. 

Tûsî’nin bir diğer eseri 22 Cemaziyelâhir 642/25 Kasım 1244 tarihinde tamamladığı Esâsü’l-İk-
tibâs adlı mantık eseridir.  

  
Tûsî, Esâsü’l-İktibâs, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4929, vr. 295a (Sağda). 

Tûsî, Esâsü’l-İktibâs, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 357, vr. 170a. 

Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ı 644 Safer ayı ortaları/Temmuz 1246 tarihinde tamamlamıştır.  

 
Tûsî, Hallü Müşkilâti’l-İşârât ve’t-Tenbîhât, McGill Üniversitesi/Osler Ktp., nr. 478, vr. 251a (Sağda). 

Tûsî, Hallü Müşkilâti’l-İşârât ve’t-Tenbîhât, Meclis-i Millî Ktp., nr. 1784, vr. 479a. 

Tûsî, Tercüme-i Kitâb-i Suveru’l-Kevâkib çalışmasını 25 Zülkade 647/1 Nisan 1250’de tamamla-
mış olup kendi hattıyla olan bir nüshası günümüze ulaşmıştır. 

Tûsî’nin, daha önce belirtildiği üzere yine bu dönemde yazdığı Mi’yârü’l-Eş’âr’ının telif tarihi 
649 Cemaziyelâhir sonları/Eylül 1251’dir.  

 

      
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2595, vr. 97b (Tûsî’nin kendi hattıyla ferağ kaydı) (Sağda). 

Tûsî, Mi’yârü’l-Eş’âr, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 8021, vr. 118b. 

Tûsî sayısı yirmiyi aşan tahrîr amaçlı eserlerinin büyük bir kısmını İsmailîlerin yanında bulunduğu 
dönemde yazmıştır. Aşağıda ferağ tarihi içeren nüshalar bize 644-653/1246-1255 arası tarihleri bil-
dirmektedir.  

 
Tûsî, Tahrîru’l-Macestî, İmam Muhammed b. Suud Ün. Ktp., nr. 1081, vr. 124a. 

 
Tûsî, Tahrîru’l-Macestî, Berlin Ktp., nr. Sprenger 1838/1, vr. 152a. 
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Bu tahrîrler arasında Tahrîru (Usûli) Uklîdes’i, zamanla bazı ekleme ve tashihlerde bulunduğun-
dan bazı nüshalara göre 645 Cemaziyelevvel başlarında/Eylül 1247, bazılarına göre 22 Şaban 646/10 
Aralık 1248 bazılarına göre 22 Ramazan 646/8 Ocak 1249’da tamamlamıştır. 

 
Tûsî, Tahrîru Kitâbi Uklîdes, Necef Kâşifü’l-Ğıtâ Ktp., nr. 308, vr. 178a. 

   
Tûsî, Tahrîru Kitâbi Usûli’l-Hendese ve’l-Hisâb, Meclis-i Şûrâ-yı 

İslâmî Ktp., nr. 6948, vr. 90a (Sağda) (En sağdaki görüntü hâmişten). 
Tûsî, Tahrîru Kitâbi Usûli’l-Hendese ve’l-Hisâb, Britanya Ktp., Doğu Yazmaları, nr. Add MS 23387, vr. 216b. 

  
Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Kürati’l-Müteharrike li-Ûtûlûkus, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2758, vr. 92b. 

Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Kürati’l-Müteharrike li-Ûtûlûkus, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa, nr. 931, vr. 29b (Solda). 

   
Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Üker li-Sâvizûsyûs, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 6153, vr.43b (Sağda). 

Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Üker li-Sâvizûsyûs, Chester Beatty Ktp., nr. 3649, vr. 181b (Ortada). 
Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Üker li-Sâvizûsyûs, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2759, vr. 50b. 

   
Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Menâzır li-Uklîdes, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa, nr. 931, vr. 82a. 

Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Menâzır li-Uklîdes, Bulgaristan Millî Ktp, nr. OP 576, vr. 74b (Solda). 

   
Tûsî, Tahrîru Zâhirâti’l-Felek li-Uklîdes, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa, nr. 931, vr. 93b (Sağda). 

Tûsî, Tahrîru Zâhirâti’l-Felek li-Uklîdes, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 6395, vr. 10b (Ortada).  
Tûsî, Tahrîru Zâhirâti’l-Felek li-Uklîdes, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 6513, vr. 116a. 

  
Tûsî, Tahrîru Kitâbi Sâvizûsyûs fi’l-Eyyâm ve’l-Leyâlî, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa, nr. 931, vr. 103a (Sağda). 

Tûsî, Tahrîru Kitâbi Sâvizûsyûs fi’l-Eyyâm ve’l-Leyâlî, Bulgaristan Millî Ktp, nr. OP 576, nr. 931, vr. 91b. 

  
Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Me’hûzât li-Arşimîdes, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa, nr. 931, vr. 124b (Sağda). 

Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Me’hûzât li-Arşimîdes, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 6513, vr. 184a. 
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Tûsî, Tahrîru Kitâbi Arestarhus fî Cirmeyi’n-Neyyireyn, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa, nr. 931, vr. 119b (Sağda). 

Tûsî, Tahrîru Kitâbi Arestarhus fî Cirmeyi’n-Neyyireyn, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 6513, 171b. 

 
Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Mefrûdât li-Sâbit b. Kurra, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa, nr. 931, vr. 128b (Sağda). 

Tûsî, Tahrîru Kitâbi’l-Mefrûdât li-Sâbit b. Kurra, Bulgaristan Millî Ktp, nr. OP 576, vr. 114b. 

 
Tûsî, Tahrîru Kitâbi Ma‘rifeti Mesâhati’l-Eşkâli’l-Küriyyeti ve’l-Besîta, 

Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 931, vr. 136b (Sağda). 
Tûsî, Tahrîru Kitâbi Ma‘rifeti Mesâhati’l-Eşkâli’l-Küriyye…, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr.. 6513, vr. 208b (Ortada). 

Tûsî, (Tahrîru) Kitâb(i) Ûtûlûkus fi’t-Tulû‘ ve’l-Ğurûb li-Sâbit b. Kurra, 
Bulgaristan Millî Ktp, nr. OP 576, vr. 98b. 

Telif dönemi veya kesin telif tarihi belirli olmakla birlikte ilgili kayıtları içeren nüshalara erişeme-
diğimiz için görsellerini sunamadığımız ve Tûsî tarafından yukarıda bahsedilen dönemde yazılan bazı 
eserleri de eklediğimizde “telif yapmamış/yapamamış” denilen dönemde Tûsî’nin yazdığı eser 
sayısı otuz civarındadır ve Bayram’ın Tûsî’nin hayatı ve eserlerini, eserlerinin bilinen veya tahmini 
telif tarihlerini araştırıp sunan modern çalışmaları da göz ardı ettiği anlaşılmaktadır. 

Bayram Ahi Evran’a ait dedidiği Ahlâk-ı Nâsırî’de Anadolu Ahiliğinin kuruluşu, örgüt yapısı ve 
felsefesinin açıklandığını iddia etmektedir: “Ahlâk-i Nasırî”nin son faslında, Anadolu Ahiliği’nin 
kuruluşu, örgüt yapısı ve felsefesi izah edilmektedir. Hace Nasîr-i Tusi’nin bu işlerle ilgisinin bu-
lunmadığı da bir gerçektir. Bu itibarla Ahlâk-i Nasırî, Hace Nasir-i Tûsî’ye ait değildir.”771  

Bayram’ın böyle bir iddiada bulunabilmesi, ilim camiası adına trajikomik bir durum olmakla be-
raber akla şu soruyu getirmektedir: Ahi Evran’a ait olduğu belirtilen bu eserden Anadolu Ahiliğine 
ilişkin bilgilerin alıntılanması, açıklanması, bilimin hizmetine sunulması gerekmez mi? Genel olarak 
ahilik veya fütüvvet değil özellikle Anadolu bağlamında bu tür bilgiler, hatta bilgi kırıntıları bile 
önemliyken Bayram bu eserin özellikle son faslından bir cümle bile neden iktibas etmez? 

Bu fasıl Eflâtun’un (m.ö. 427-347) öğrencisi Aristo’ya (m. ö. 384-322) öğütlerini (vasâyâ) içeren 
ve Nasîruddîn et-Tûsî tarafından “umum halka faydası olur düşüncesiyle” kitabın sonuna yerleştirilen 
kısa bir metindir (3. makalenin 8. faslı). Bu kısa metin İbn Fâtik’in (ö. 480?/1087?) Muhtâr’ul-Hi-
kem’inde772 Arapça yer aldığı gibi onun muhtemel kaynaklarından İbn Miskeveyh’in (ö. 421/1030) 
el-Hikmetü’l-Hâlide (Câvîdân-Hıred) adlı eserinde de yer almaktadır.773 Arapça metnin müstakil nüs-
haları da vardır. Başka eserler içerisinde veya ayrı halde Farsça çeviri nüshaları, metinlerinin aynılığı 
düşünüldüğünde, muhtemelen ilk kez Tûsî tarafından yapılan çeviriden alınmadır. Belki de bunun tek 
istisnası İbn Zâfir b. Şemsüddîn Hasan’ın 768/1366-1367’de tamamladığı el-Künûzü’l-Vedî‘a min 
Rumûzi’z-Zerî‘a adlı Râgıb el-Isfahânî’nin ez-Zerî‘a ilâ Mekârimi’ş-Şerî‘a’sının Farsça çevirisinin 
zeylinde “Vasıyyetü’l-Eflâtûn li-Tilmîzihî Aristû” başlığı altında yer alan metindir.  
                                                 
771 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 93. 
772 İbn Fâtik, Ebu’l-Vefâ Mübeşşir el-Âmirî, Muhtâr’ul-Hikem ve Mehâsinu’l-Kelim: Hikmetli Sözler ve Güzel Deyişler, 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul 2013, s. 267, 269, 271. 
773 İbn Miskeveyh, Ebû Ali Ahmed b. Muhammed, el-Hikmetü’l-Hâlide: Câvîdân-Hıred, Mektebetü’n-Nahdati’l-Mıs-

riyye, Kahire 1952, s. 217-219. 
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İbn Zâfir, el-Künûzü’l-Vedî‘a min Rumûzi’z-Zerî‘a, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 2242, s. 562-563. 

  
İbn Zâfir, el-Künûzü’l-Vedî‘a min Rumûzi’z-Zerî‘a, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 2242, s. 564. 
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Tûsî’nin Yunanca bildiğine dair bir bilgi eli-
mizde mevcut bulunmamakla beraber Hâce 
Nizâmüddîn Ubeyd-i Zâkânî (768/1367’da 
sağ), Eflâtun’un Aristo’ya öğütlerini Hâce 
Nasîruddîn-i Tûsî’nin Yunanca’dan Farsça’ya 
çevirerek Ahlâk-ı Nâsırî’nin zeyline/sonuna 
yerleştirdiğini ifade etmektedir. 

Müneccimbaşı Ahmed Dede (Derviş Ah-
med b. Fethullah es-Selânîkî) (ö. 1113/1702) bu öğütlerin yazılı aktarım tarihçesine değinerek 
Tûsî’nin bu metni asıl metin üzerinde tasarrufta bulununup daha anlaşılır ve veciz ibarelerle 
Arapça’dan Farsça’ya çevirdiğini belirtir. Müneccimbaşı, Devvânî’nin Tûsî’nin eserinden alıntıladığı 
metni Farsça’dan Arapça’ya çevirir. 

 
Ahmed Dede, Müneccimbaşı, Şerhu Ahlâkı’l-‘Adudiyye, Sül./Esad Ef. Ktp., nr. 1868, vr. 140b-141a. 

Bahâüddîn Muhammed b. Hüseyin el-‘Âmulî’nin (ö. 1031/1622) ansiklopedik eseri el-Keşkûl’de 
“Muhakkik Tûsî’nin el-Ahlâku’n-Nâsıriyye’de naklettiği el-Vasıyyetü’l-Eflâtûniyye (Vasıyyetü 
Eflâtûn el-İlâhî)’den -öğrencisi Aristo’ya öğüdünden- intihab/seçki olarak” diye sunduğu metin774 
Arapça olup ya Bahâüddîn’in çevirisidir ya da bir başkasının Farsça’ya çevirisinden nakildir. 

 
Âmulî, Keşkûl, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7039, vr. 200a ve 200b. 

İbn Miskeveyh’in Câvîdân-ı Hıred adlı Arapça eserinden ve Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî adlı Farsça 
eserinden Eflatun’un öğütlerini içeren metinleri karşılaştırma amaçlı olarak sunuyoruz. 

                                                 
774 el-‘Âmulî, Muhammed b. Hüseyin el-Hârisî, el-Keşkûl, el-Mektebetü’l-Hayderiyye, Kum 1427/2006, c. 3, s. 1347-

1348. 
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Nasîruddîn et-Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 
hş./1977, s. 341-344. 

İbn Miskeveyh, Câvîdân-Hıred, 
Kahire 1952, s. 217-219. 

رده شود. ختم ك بدان كتابكه  افالطون ىوصايادر  فصل هشتم    
 چون از شرح مسائل حكمت عملى بر وجهى كه در صدر كتاب ذكر آن
  تقديم يافته بود فارغ شديم و در استيفاى ابواب آن و نقل از اصحاب

از  صناعت قدر جهد مبذول كرد. خواستيم كه ختم كتاب بر فصلى باشد
 ع بود. و آن وصيتى است كه شاگردسخن افالطون كه عموم خلق را ناف

 :خود ارسطاطاليس را فرموده است ميگويد
و هميشه با تعليم  نگاهدار معبود خويش را بشناس و حق او      

علم را بكثرت  و اهل. دار رو تعلم باش و عنايت بر طلب علم مقد
فساد  بلكه اعتبار حال ايشان بتجنب از شر و علم امتحان مكن

 .كن
تعالى چيزى مخواه كه نفع آن از تو منقطع بود و متيقن از خداى 

و از او نعمتهاى باقى و  كه همه مواهب از حضرت اوست باش
 . مفارقت نتواند كرد التماس كن فوايدى كه از تو

و آنچه نشايد  است هميشه بيدار باش كه شرور را اسباب بسيار
بسخط و  بندهو بدان كه انتقام خداى تعالى از  كرد بآرزو مخواه

 . عتاب نبود بلكه بتقويم و تأديب باشد
آن ا اقتصار مكن تا موتى شايسته ب بر تمناى حيات شايسته

ت را شايسته مشمر مگر كه وسيله وحيات و مو  مضاف نبود
 . باشدبر اكتساب 

بر آسايش و خواب اقدام مكن مگر بعد از آنكه محاسبه نفس و 
در  تا انكه تأمل كنىيكى  :باشى در سه چيز بتقديم رسانيده خود

آنكه تأمل يگر ود آن روز هيچ خطا از تو واقع شده است يا نه؟
آنكه هيچ عمل  سومو  يا نه؟اى اكتساب كرده  هيچ خير تاكنى 

 ؟يا نه اى كرده بتقصير
 گ. مر از بعد شد خواهى چه و اصل دراى  بوده چه كه كن ياد
 زوال و در معرض تغير عالم كارهاى كه مكن ايذاء را كس هيچ و

 زلت از و بود غافل عاقبت تذكر از كه بود كس آن است بدبخت
  .نايستد باز

 .بود خارج تو ذات از كه چيزهائى از مساز خود سرمايه
 التماس پيش از بلكه مدار سؤال انتظار مستحقان با خير فعل در

  .كن افتتاح
 از يا بود شادمان عالم لذتهاى از بلذتى كه را كسى مشمر حكيم

  .اندوهگن شود و كند جزع عالم مصايب از مصيبتى
 .گير اعتبار بمردگان و كن گمر ياد هميشه

 كند كه اخبارى از و او بيفايده ىسخنى بسيار از مردم خساست
 . بشناس نبود مسئول آن از چيزى كه به
 قبول او نفس كند انديشه خود غير شر در كه كسى كه بدان و

  .شده مشتمل شر بر مذهب او و باشد كرده شر
 گردان احوال كه آر فعل در پس آر قول در پس كن انديشه بارها

 . ستا
 تو بعادت كه غضب مباش خشم زود و باش كس همه دوستدار 

 .گردد
 تو كه ميفگن بفردا او حاجت تازال بود محتاج بتو امروز هركه 

  .شود حادث چه فردا كه دانى چه
 كه را كس آن مگر كن معاونت شود گرفتار بچيزى كه راى كس

 .باشد گرفتار خود بد بعمل
 .منما مبادرت ايشان بحكم تو نگردد مفهوم متخاصمان سخن تا

 متـكـح كه باش ملـع و ولـقـب بلكه مباش نهاـت ولـقـب حكيم
 آنجا و رسد جهان بدان عملى و حكمت بماند جهان اين در ولىـق

  .بماند

 
 
 

 

 وصية أفالطون لتلميذه أرسطوطاليس:
اعرف ربك وحقه وأدم عنايتك بالعلم والتعليم 
أكثر عنايتك بغذائك يوما بيوم أي ال تدخره ال 
تمتحن األديب بكثرة العلم بل بأن يوجد األديب 

 .معرى من الشر
ال تسأل هللا تعالى ما ال يدوم لك نفعه فإن 
المواهب كلها منه فلذلك يجب أن تسأله 

  .لنعمة الباقية معك أبداا
كن متيقظا أبدا فإن علل الشرور كثيرة ما ال 
ينبغي أن تفعله فال تهوه إن هللا تعالى ال ينتقم 

  .من العبد بالسخط عليه بل لتقويمه
ال ينبغي أن تهوى حياة صالحة فقط بل وموتا 
صالحا وال تعتد الموت والحياة صالحين إال 

  .أن تكتسب بهما البر
  :حتى تحاسب نفسك على ثالث ال تنم

 هل أخطأت في يومك؟ 
 وما اكتسبت فيه؟ 

وما كان ينبغي أن تعمله من البر فقصرت 
 فيه؟ 

  .تذكر ما كنت وأين مصيرك
وال تؤذ أحدا فإن أمور عالمنا متغيرة زائلة 
الشقي من لم يتذكر دائما عاقبته فيرجع عن 

  .زالته
  .ال تجعل قنيتك من الخارجات عنك

تنتظر لتفعل الخير إلى مستحقه أن يسألك ال 
  .بل أبدأه به

ليس الحكيم التام من فرح بشيء من لذات 
  .العالم أو جزع من مصائبه واغتم به

  .أدم ذكر الموت واالعتبار بالموت
تعرف خساسة المرءبكثرة كالمه فيما الينفعه 

  .وفي إخباره بما اليسأل عنه واليراد منه
 لغيره فقد قبل الشر في نفسهمن فكر في الشر 

ال تسأل شريرا حاجة فإنه بحسب شريته في 
  .نفسه ومذهبه وكذلك شريته في عطيته

  .فكر مرارا ثم تكلم ثم افعل
كن محبا للناس وال تدع الغضب فيتسلط عليك 

  .بالعادة
ال تؤخر إنالة المحتاج إلى غد فإنك ال تدري 

  .ما يعترض دون غد
مله ـوء عــن سـكـلم يلي إن ـتـبـأعن الم

  .ابتاله
  .ال تحكم قبل السماع من الخصمين

ال تكن حكيما بالقول فقط بل وبالعمل فإن 
الحكمة بالقول هاهنا تبقى والحكمة بالعمل في 

  .العالم اآلخر تبقى
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 كـيـن لـعـف و دـانـمـنبـ رنج رىـب جىـرن كارى وـنيك در رـگ 
 بد لـعـف و دـانـمـنت بـذتـل ىـابـي ىـذتـل گـناه از رـاگ و دـانـمـب

 .بماند
 نطق و استماع آلت از و دهند آواز ترا كه كن ياد آن روز از

  .كرد توانى ياد نه و گوئى نه و شنوى باشى،نه محروم
 شناسى را دوست نه آنجااى  شده بمكانى متوجه كه دان يقين و
 .منسوب مگردان بنقصان را كسى اينجا پس را دشمن نه و
 آنجا بنده و خداوندگار كه رسيد خواهى جائى كه شناس حقيقت و

 . مكن تكبر اينجا پس باشند متساوى
 دـواهـخ كى لـيـرح كه ىـدان چه  كه  دار هـتـاخـس زاد شهـهمي
 . بود

 از  رـتـبه  زـيـچ  هيچ الىـتع خداى اىـطاهـع از كه بدان و
او  لـمـع و ولـق و كرـف  كه  بود  سىـك  يمـحك  و  نبود  تـمـحك

  .داشب متشابه و متساوى
 .بدى از گذر در و بنيكى كن مكافات

 تعقل و را خويش كار وقتى هر دركن   فهم و كن حفظ و گير ياد
 لتالم عالم اين گبزر كارهاى از هيچكار از كن و خود حال
مشمر  جايز تجاوز خيرات از و مكن انىوت وقت هيچ در و ىمنما

 فضلامر ا ازو  مساز سرمايه حسنه اكتساب در را سيئه هيچ و
 اعراضكرده دائم سرور از كه مكن اعراض زايل سرورى بجهت
 .باشى

 دور خود از دنيا هواى و بشنو حكما سخن و دار دوست حكمت
 آن وقت از پيش كار هيچ در و  مكن امتناع ستوده آداب از كن و

به  و بصيرت فهم روى از باشى مشغول بكار چون و مپيوندكار
  .باش مشغولأن 

 خوارى و شكستگى مصائب از و شوم معجب و متكبر بتوانگرى
 .مده راه بخود

  و  نشوى  محتاج  مـاكـبح كه   كن  انـنـچ  لهـامـمع  دوست با
  راظـفـر  ت  تـومـكـح در  كه  كن  انـنـچمعـامـله    منـدش با
  .دوب
 هيچ و دار بكار كس همه با تواضع و مكن سفاهت كس هيچ با

 .مشمر حقير را متواضع
  .مكن متالم را خود برادر معذور دارى را خود آنچه در

 پشيمان نيك فعل از و مكن اعتماد بخت بر و مباش شادمان ببطالت
 .مكن ارم كس هيچ با مشو

 خيرات التزام و استقامت و عدل مالزمت سيرت بر هميشه
  .كن مواظبت

 بعد و كنم آن بر كتاب ختم خواستم كه افاطون وصاياى اينست      
 خيرات اكتساب را توفيق اننهمگ تعالى خداى كنيم قطع سخن ازاين

 .گرداناد حريص خود مرضات طلب بر و كناد كرامت حسنات واقتناى
 .مجيبال لطيفال نهإ

إن تعبت في البر فإن التعب يزول والبر يبقى 
وإن التذذ باإلثم فإن اللذة تزول ويبقى اإلثم 

  .لكالزما 
اذكر اليوم الذي يهتف بك فال تكون لك آالت 
 .الحس فهناك ال تسمع وال تنطق ويبطل فكرك

واذكر أنك ذاهب إلى المكان الذي ال تعرف فيه 
 .صديقا وال عدوا فال تتنقص هاهنا أحدا

وعرف المكان الذي يستوي فيه المولى 
  .والعبد فال تكن هاهنا مختاال

تدري متى  أعدد زادا في كل وقت فإنك ال
  .الرحلة

 اعلم أنه ليس في عطاء هللا تقدس اسمه شيء
من الحكمة هو أخير الحكيم هو الذي يظهر 

  .فكره وقوله وفعله متساوية متشابهة
 .كافئ بالخير واصفح عن الشر

تذكر وتحفظ وافهم في كل وقت أمرك واعقله 
وال تكل عن شيء من أمور هذا العالم الجليلة 

ت وال تضاد شيئا من وال تتوان في وق
الخيرات وال تقن واحدة من السيئات ألجل 
القنية الحسية ال ينبغي أن تترك ما هو أفضل 
 .من أجل السرور الزائل وبترك السرور الدائم

أحبب الحكمة وأنصب للحكماء واطرح 
سلطان الدنيا عنك وال تمنعن في وقت من 
األوقات من األدب الحسن ال تفعلن شيئا في 

  .ته وإذا فعلته فافعله بفهمغير وق
ال ينبغي أن تختال عند الغنى وال تستخذين 

  .عند المصائب
لتكن سيرتك مع الصديق سيرة ال تحتاج معها 
إلى حكم ومع األعداء سيرة تفلج بها في 

  .الحكم
ال تسف على أحد ولتكن سيرتك مع الناس 

  .كلهم بالتواضع وال تستحقر أحدا لتواضعه
  .فيه فال تلم أخاك عليهما عذرت نفسك 

ال تفرح بالبطالة وال تتكل على البخت وال تندم 
  .على ما فعلت من خير ال تمار

الزم العدل في كل أمرك وعليك باالستقامة 
 .ولزوم الخير

 

Farsça metin Ahlâk-ı Nâsırî’den yararlanan Celâlüddîn ed-Devvânî’nin (ö. 908/1502) Ahlâk-ı 
Celâlî (Levâmi‘u’l-İşrâk fî Mekârimi’l-Ahlâk), Muhsin Fânî el-Keşmîrî’nin (ö. 1081/1671) Ahlâk-ı 
‘Âlem-ârâ (Ahlâk-ı Muhsinî), Ali b. Tayfûr el-Bistâmî’nin (1083/1672’de sağ) Ahlâk-ı Kutbşâhî 
(Ahlâk-ı Hasenî) adlı eserlerinde de yer almaktadır.775 Türkçe çevirisini Kınalızâde Ali Çelebi’nin (ö. 
979/1572) 972/1565’te tamamladığı Ahlâk-ı ‘Alâî’sinden sunarak “Ahlâk-i Nasırî”nin son faslında, 
Anadolu Ahiliği’nin kuruluşu, örgüt yapısı ve felsefesi izah edilmektedir... Bu itibarla Ahlâk-i Na-
sırî, Hace Nasir-i Tûsî’ye ait değildir.” şeklindeki iddiaların bu kısa metne dayanılarak ortaya atıl-
masının yanlış ve esef verici olduğunu ifade ediyoruz.  

                                                 
775 ed-Devvânî, Celâluddîn, Ahlâk-ı Celâlî: Levâmi‘u’l-İşrâk fî Mekârimi’l-Ahlâk, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2543, vr. 160b; 

Keşmîrî, Muhsin Fânî, Ahlâk-ı ‘Âlem-ârâ: Ahlâk-ı Muhsinî, İslâmâbâd 1402/1983, s. 226-227; el-Bistâmî, Ali b. Tayfûr, 
Ahlâk-ı Kutbşâhî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4975/3, s. 190-191. 



559Hayri KAPLAN

559 
 

 

 
Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı ‘Alâî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2248, vr. 300b-301b. 

Bayram’ın Ahlâk-ı Nâsırî’nin aynı zamanda Ahlâk-ı ‘Alâî adıyla da anıldığını, asıl adının Ahlâk-ı 
‘Alâî olduğunu ifade eden şu sözleri, onun herhangi bir kaynak belirtmeden neler uydurabileceğini 
göstermektedir: “Ahlâk-i Alâî veya Ahlâk-i Nâsîrî: Bu iki isimle anılan bu eser Ahi Evren Hace 
Nasirü’d-din’in en önemli eseri olup…”776 “Ahlâk-i Nasirî diye bilinen eserin asıl adı “Ahlâk-ı 
Alâî” olup İranlı Hace Nasîrü’d-din-i Tusî intihal yolu ile kendisine mal etmiştir… Ahi Evren’e ait 
olup 632 (1234) yılında I. Alâü’d-din Keykavus’a sunulmuştur.”777 “Ahi Evren… I. Alâü’d-din Key-
kubad’ın saltanatı döneminde (618-634 / 1221-1237) Konya’da bulunuyor ve gayet müreffeh, itibarlı 
olduğu ve bu Sultana ithafen “Yezdan-Şinaht”, “Ahlak-i Alâî” ve “Mürşidü’l-kifâye” adlarında üç 
eser sunduğu…”778  

                                                 
776 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 86. 
777 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 152. 
778 Bayram, Ahi Evren Hâce Nasirü’d-Din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, s. 67. 
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Acaba Bayram Ahlâk-ı Nâsırî nüshaları arasında gerek nüsha üzerinde gerek katolog bilgilerinde 
Ahlâk-ı ‘Alâî adıyla kayıtlı bir nüsha gösterebilir mi? 

Ahlâk-ı Nâsırî bağlamında Bayram’ın kendi iddialarını kabul ettirmek amacıyla ilmî mesnedi var-
mış izlenimi vererek okurları yanılttığı bariz yalanları da vardır. Buna dair birkaç örnek verelim. 

“Müctebâ Minovî ile Alî Rızâ Haydarî en eski beş nüshasına dayanarak tenkitli metnini yayınla-
mışlardır. Bu nâşirler esere uzunca bir mukaddime yazarak Hâce Nasîr-i Tûsî’ye aidiyetini müna-
kaşa etmişlerdir.”779 

Bu iki muhakkikin yazdıkları uzunca mukaddimede780 Ahlâk-ı Nâsırî’nin Tûsî’ye aidiyetine dair 
zerre miktarınca bir münakaşa, bir şüphe yoktur, “Mukaddime” başlığını taşıyan sayfa 1-13 arası 
Alirıza Haydarî’ye aittir ve bu eseri Mînovî ile birlikte tashih (bizdeki tahkik anlamında) etmeye karar 
verişleri, yazma ve matbu nüshaları temin edişleri, tashihi nasıl yaptıkları, eserin yazma nüshaları, 
öğrencilerin metni daha kolay anlamaları için metinde geçen kelimelerin, ıstılah ve tabirlerin tespit 
edilip bunların Farsça açıklamalarının, İngilizce karşılıklarının hazırlanışı, bunun için müracaat ettik-
leri Farsça, İngilizce sözlükler, Ahlâk-ı Nâsırî’yi temel alan veya onu şerhi olan eserleri, Wickens’in 
İngilizce çevirisini (The Nasirean Ethics) kullanmaları, Tûsî’nin sonradan eser metninde yaptığı de-
ğişiklikler, ekleme ve çıkarmalar, tashihte asıl aldıkları beş adet yazma nüshanın tanıtımı, Mînovî’nin 
bu laışmanın yayınlanmasını göremeden ölmesi anlatılmaktadır.  

“Hâce Nasîruddîn-i Tûsî” başlığını taşıyan s. 14-30 arası ise Mînovî’ye aittir ve Tûs şehri ve Tûslu 
olan meşhur bazı şahıslardan bahisle Nasîruddîn-i Tûsî’nin hayatına ilişkin bilgiler, Kuhistan’a gelişi, 
Nâsıruddîn-i Muhteşem’le irtibatı, Ahlâk-ı Nâsırî’nin yazılışı, önceki ve sonraki dîbâce, Kuhistan’da 
iken telif ettiği eserler, hapse atılışı, Hülagü’nün Alamut ve Meymündiz’i alışı, Browne’un Tûsî hak-
kındaki yerici sözlerine cevap, Hüagü’nün Bağdat’ı istilası, yanındaki Tûsî’nin bu olayda rolü ve 
İbnü’l-‘Alkamî ile irtibatı olduğu yönündeki yine Browne’un iddialarına cevap, Merağa’da rasathane 
ve orada çalışacak bilginler ekibinin kurulması, kütüphane ve gözlem aletlerinin oluşturulması, Zîc-i 
Îlhânî, Tûsî’nin Bağdat’ta ölümü, eserleri hakkında genel bilgi, Evsâfü’l-Eşrâf’tan bir alıntı yer al-
maktadır. Sayfa 30-32 arasında da yine Mînovî’nin her mucit, yaratıcı, dahi insan gibi Tûsî’nin de 
âlimleri destekleyen yöneticilerin himayesine ihtiyaç duyduğu için İsmailîlerin yanına gitmiş olabi-
leceğine, Nasıruddîn-i Muhteşem’in ve sonra Hülagü’nün himaye ve desteğiyle yaptığı bilimsel ça-
lışmalara dair açıklaması bulunmaktadır. Sonrasında s. 33’ten itibaren eser metni başlamaktadır. 

Bu uzunca mukaddimede, kısaca aktardığımız bu konuların yer aldığını, Ahlâk-ı Nâsırî’nin 
Tûsî’ye aidiyetini tartışan tek bir cümlenin dahi geçmediğini belgelemek için 32 sayfanın görsellerini 
sunmak isterdik fakat fazlasıyla görsel içeren çalışmamızda çok yer tutacağından vazgeçtik. Dileyen-
ler Ahlâk-ı Nâsırî’nin ilgili sayfalarına bakarak kontrol ettikten sonra Bayram’ın sözünü tekrar oku-
yabilirler “Bu nâşirler esere uzunca bir mukaddime yazarak Hâce Nasîr-i Tûsî’ye aidiyetini müna-
kaşa etmişlerdir.” 

Bir diğer örnek: “Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn, II. Gıyâsüddîn Keyhusrev adına kaleme aldığı 
Letâif-i Gıyâsiyye adlı eserinin mukaddimesinde bundan önce ahlâk ve siyasete dair bir eser yaz-
dığını bildirmektedir. Hiç şüphesiz Ahlâk-ı Nâsırî’yi kastetmektedir… Letâif-i Gıyâsiyye’de İbn Mis-
keveyh’e göndermeler yaptığı gibi ‘bu konuyu ahlâk kitabımızda yazdık veya bu konunun detayı 
Kitâbü’l-ahlâk’tadır’ diyerek Ahlâk-ı Nâsırî’ye göndermeler yapmaktadır.”781 

Bilimsel ve güvenilir bilgiler izlenimi veren ilk cümlede Letâif-i Gıyâsiyye’nin mukaddimesine, 
diğer cümlede ise eserin tümünü okumayı gerektirecek şekilde genel bir atıf yapılmaktadır. Letâif-i 

                                                 
779 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 7; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 77. 
780 Hâce Nasîruddîn-i Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, tashih ve tevdih: Mücteba Minovî ve Alirıza Haydarî, Tahran 1356 hş./1977, 

s. 1-32. 
781 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 13; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 88. 
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Gıyâsiyye’nin mukaddimesinde Bayram’ın dediklerinin olup olmadığını nüsha farklılıkları olabilir 
düşüncesiyle eserin yazma ve matbu nüshalarından kontrol edelim. 

 
Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1727, vr. 1b- 2b (Bayram’ın yıllardır atıf yaptığı nüsha). 

 

 
Letâyif-i Gıyâsî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 12087, vr. 2b-3b. 
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Letâifü’l-Gıyâsiyye, (Edirne) Selimiye Ktp., nr. 233, vr. 1b-2b. 

  
Letâyifü’l-Gıyâsiyye, (Nevşehir) Damad İbrahim Paşa İl Halk Ktp., nr. 469, vr. 1b-2a. 
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Letâyifü’l-Gıyâsiyye, (Nevşehir) Damad İbrahim Paşa İl Halk Ktp., nr. 469, vr. 2b-3a. 

 
Fevâid-i Gıyâsiyye, Haydarabad, 1323/1904, Matba‘a-i Kâsımî, s. 2. 
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Letâifü’l-Gıyâsiyye, (Tahran) Dânişgâh Ktp., nr. 3775, vr. 1b-2b. 

 
Esrâru’t-Tenzîl, Meclis-i Millî Ktp., nr. 7041, vr. 1b-2b.  
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Esrâru’t-Tenzîl, Tahran 1301/1884, s. 2-4.  

 

Bayram tarafından yıllardır atıf yapılan Konya nüshasının ve diğer yazma ve matbu nüshaların 
mukaddimelerinden sunduğumuz bu görseller kontrol edildiğinde, Bayram’ın “Ahî Evren Hâce 
Nasîrüddîn, II. Gıyâsüddîn Keyhusrev adına kaleme aldığı Letâif-i Gıyâsiyye adlı eserinin mukad-
dimesinde bundan önce ahlâk ve siyasete dair bir eser yazdığını bildirmektedir. Hiç şüphesiz Ahlâk-
ı Nâsırî’yi kastetmektedir.” sözünün doğru olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Onun “Letâif-i Gıyâsiyye’de İbn Miskeveyh’e göndermeler yaptığı gibi ‘bu konuyu ahlâk kita-
bımızda yazdık veya bu konunun detayı Kitâbü’l-ahlâk’tadır’ diyerek Ahlâk-ı Nâsırî’ye gönderme-
ler yapmaktadır.” sözü de gerçeği yansıtmamaktadır. Letâif-i Gıyâsiyye metninin tamamını gözden 
geçirmeyi gerektiren bu genel atıf için diyebileceğimiz sadece şudur: Eserin yazma ve matbu erişe-
bildiğimiz nüshalarını satır satır okuduk, İbn Miskeveyh adına da, ona yönelik atıflara da, belirtilen 
diğer ifadelere de rastlamadık. Böylece Bayram’ın neden varak numarası vermediğini de anladık.  

Bir diğer örnek: “Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn tercümecilikte çok mahirdir… Bu eser de [Ahlâk-ı 
Nâsırî] ünlü Ahlâkiyyâtçı İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-ahlâk adlı eserinin tercümesidir. Tûsî yazdığı 
mukaddimede elindeki eserin, İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-ahlâk’ının güzel bir tercümesi oldu-
ğunu ve sonuna da iki faydalı bölüm eklendiğini ifade etmektedir. Bu ifadesi ile bu işin başka biri 
tarafından yapılmış olduğunu ima etmektedir. Gerçekten de Ahî Evren bu eseri tercüme ederken 
esere, “Hikmet-i ilmî” ve “Hikmet-i amelî” adını taşıyan iki bölüm eklemiştir.”782 

 Tûsî’nin mukaddimede ne dediğini Murat Demirkol’un çevirisiyle sunuyoruz. 
“Kuhistan’da, o vilayetin hâkimi Nâsıruddin Ebu’l-Feth Ebu Mansur’un hizmetinde iken bir defa 

meclisinde meşhur bilgin, kâmil filozof Ebû Ali b. Miskeveyh’in Ahlâkın Arındırılması hakkında 
yazdığı ‘et-Tahâre’ kitabından söz edip (...) bu satırların yazarına (yani bana) buyurdular ki: ‘Bu 

                                                 
782 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 11. 
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güzel kitabı, terimlerini değiştirerek Arap dilinden Farsça’ya tercüme etmek gerekir. Bu devrin 
insanlarının çoğu edep giysisinden mahrumdurlar. Cevahir gibi manası olan böyle kıymetli bir giyim 
(giysi MD.) onların erdemini süslerse çok büyük sevap olur.’ dedi. 

Bu satırların yazarı bu işareti emir gibi kabul edip biraz düşündükten sonra kendi kendine bir ka-
rara vararak şöyle dedi: Bu kadar güzel manaları çevirmek, onların güzel elbiselerini soyup iğreti 
elbise giyindirmek, insanı maymun şekline sokup acayipleştirmeye benzer. Her zevk sahibi bunu gö-
rünce kendini ayıplamaktan ve kınamaktan alamaz. Bundan öte, adı zikredilen kitapta hikmet bö-
lümlerinin en önemlileri verilmiş olsa da orada iki bölüm yoktur: Şehir Yönetimi ve Ev Yönetimi 
bölümleri. Hâlbuki bu iki hikmet zamanın ihtiyacına göre büyük önem kazanmış, onun yeniden ta-
nımlanıp açıklanması zorunlu olmuştur. Yeni bir eser yazılsaydı, her şeyden önce kitabın tercü-
mesi sebebiyle karşılaşılacak birtakım problemlerden kurtulmak mümkün olurdu. İkinci olarak 
taklit değil, orijinal, derli toplu, herkesin anlayabileceği şekilde, o büyük bilgin İbn Miskeveyh’in 
kitabında olan bütün hikmetlerin esasını vererek ve sözü edilen iki konu hakkında başka bilginle-
rin fikirlerini de ilave ederek yeni bir kitap yazılmış olurdu. 

Gönlümden geçen bu fikri hükümdara arz ettim ve çok beğendi. Ben âciz, böyle bir şeye lâyık ve 
böyle bir cesarete sahip olmadığımı; tenkitçilerin eleştirisine, bedbahtların alaya almasına maruz ka-
lacağımı bildiğim halde, o büyük ve âlicenap insanın teşviki beni yüreklendirdi. Bu eseri yazmamı 
ısrarla emrettikleri için bu işe başlayıp Allah’ın yardımı ile sona erdirdim. Bu kitabın yazılması onun 
emir ve teşvikiyle olduğundan, adına Ahlâk-ı Nâsırî denildi.”783 

Bir diğer örnek: “Ahlâk-ı Nâsırî’de 1. Halife Hz. Ebûbekr es-Sıddîk’ten övgü ve saygı ile yad edil-
miştir (Ahlâk-ı Nâsırî, s. 159). Bu durum bu eserin Şiî olan Tûsî ile Emîr Muhteşem-i Kuhistânî’ye ait 
olamayacağını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Çünkü bu durum Şiîlikteki tevellâ ve teberrâ ka-
idesine aykırıdır. Buna benzer daha birçok hususlar eserde mevcuttur. Nitekim bu husus M. Minovî, 
A. Haydarî’nin de dikkatini çekmiş ve bunu Hâce Nasîr-i Tûsî’de fikir değişmeleri ile izaha çalışmış-
lardır.”784 

İlk cümlesinde Ahlâk-ı Nâsırî’nin matbu nüshasına atıf yapan Bayram son iki cümlesi için aynı 
esere atıf yapıp sayfalarını belirtmesi gerekirken belirtmiyor. Acaba neden? 

İlk cümlesinde yaptığı atfın karşılığını belirtilen sayfadan gösterelim. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 159. 

Son iki cümlesinde atıf yapmadığı iki sayfaya; Mînovî ve Haydarî’nin nüsha farklılıklarına deği-
nen 8 numaralı notuna ve talikatlarına da bakalım. Bakalım neyi izah etmişler. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 356 (Sağda) 

(Nüsha farklılıkları; B: Afyon nüshası, C: Pencap nüshası, H: Fatih nüshası) ve s. 377-378 (Talikat). 

                                                 
783 Demirkol, “Mikâil Bayram’ın Ahlâk-ı Nâsırî Hakkındaki…”, s. 181-182. 
784 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 13; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 88. 
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Görüldüğü üzere Mînovî ve Haydarî’nin yaptıkları, “Emîru’l-Mü’minîn” kelimesinin asıl alınan 
nüshalardaki farklı durumlarını (Dânişgâh ve Bursa nüshasında bulunduğu, Fatih nüshasında olma-
dığı, Afyon nüshasında silindiği/kazındığı, Pencap nüshasında “yekî ez hulefâ/halifelerden biri” şek-
linde yer aldığı) ve Hz. Ebû Bekir’in bu sözlerinin yer aldığı hutbesinin bir kaynağını ve o kaynaktaki 
farklılığı göstermekten ibarettir. “Emîru’l-Mü’minîn Ebû Bekr-i Sıddîk radiyallahü ‘anh” ifadesi on-
ların dikkatini Bayram’ın ima ettiği anlamda hiç çekmemiştir çünkü onlar Bayram’ın da şu sözleriyle 
belirttiği fakat bu atfını yaparken unutuverdiği bir hususu unutmamışlardır: 

“… Bu eser de [Ahlâk-ı Nâsırî] ünlü Ahlâkiyyâtçı İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-ahlâk adlı eserinin 
tercümesidir...”785 “Bu eser esas itibariyle ünlü filozof Ebû Ali Ahmed bin Muhammed İbn Miske-
veyh’in (421/1030) kısaca Tehzîbü’l-Ahlâk diye bilinen Arapça eserinin Farsça’ya tercüme edilip 
sonuna iki bölüm (Makâle) ilâve edilmesiyle meydana gelmiş bir eserdir.”786 “Hâce Nasîr-i Tûsî, 
Ahlâk-ı Nâsırî’nin, ünlü filozof İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-ahlâk adlı eserinin düzgün bir şekilde 
Farsça’ya tercümesinden ibaret olup…”787 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 159 (Solda). 

İbn Miskeveyh, Tahâretü’n-Nefs (Tehzîbü’l-Ahlâk), Köprülü/Fazıl Ahmed Pş. Ktp., nr. 767, vr. 123b. 

                                                 
785 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 11. 
786 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 7. 
787 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 10. 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 160 (Solda). 

İbn Miskeveyh, Tahâretü’n-Nefs (Tehzîbü’l-Ahlâk), Köprülü/Fazıl Ahmed Pş. Ktp., nr. 767, vr. 124a. 

  
İbn Miskeveyh, Kitâbü’t-Tahâre fî Tehzîbi’n-Nefs ve’l-Ahlâk, Sül./Fatih Ktp., nr. 3511, vr. 117a. 

İbn Miskeveyh, Tahâretü’l-A‘râk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 3870, vr. 122a (Solda). 

  
İbn Miskeveyh, Tahâretü’l-A‘râk, Meclis-i Millî Ktp., nr. 1994/1, s. 145 (Sağda). 

İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2818, vr. 85b. 

  
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Dil ve Tarih-Coğrafya Ktp., nr. M. Ozak 1-442, vr. 92b. 
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 2772/3, vr. 124a (Solda). 

  
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1836, vr. 143b (Sağda). 

İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 1957, vr. 101a. 

  
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Meclis-i Millî Ktp., nr. 27789, s. 203. 

 
İbn Miskeveyh, Tahâretü’l-A‘râk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1925/2, vr. 69b. 

 
İbn Miskeveyh, et-Tahâre fî Tehzîbi’l-Ahlâk, el-Matba‘atü’l-‘Aleviyye, Bombay 1271/1854, s. 88. 
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İbn Miskeveyh, Kîmyâ-yı Se‘âdet: Tercüme-i Tahâretü’l-A‘râk, Tahran 1320/1902, s. 262. 

 
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Matba‘atü Vâdiyi’n-Nîl, Kahire 1299/1882, s. 70. 

 
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, Kahire 1998, s. 190. 

 
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Kahire 1323/1905, s. 150. 

 
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Matba‘atü’t-Terakkî, Kahire 1317/1899, s. 149. 

 
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Tahkik: ‘İmâd el-Hilâlî, Menşûrâtü’l-Cemel, Bağdat 2011, s. 271. 

Böylece Ahlâk-ı Nâsırî’de yer alan “Ebû Bekr-i Sıddîk radiyallahü ‘anh” ifadesinin aslında İbn 
Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk adlı eserinde bulunduğunu ve Tûsî’nin de metni çevirirken İbn Mis-
keveyh’in sözlerini Bayram’ın yaptığı gibi bir tahrif yapmadan olduğu gibi çevirdiğini söyleyebiliriz. 
Tehzîbü’l-Ahlâk’ın erişebildiğimiz yazma ve matbu nüshalarında, “Ebû Bekr”, “Ebû Bekr radiyallahü 
‘anh”, “Ebû Bekr es-Sıddîk”, “Ebû Bekr es-Sıddîk radiyallahü ‘anh” gibi farklı şekillerde geçen iba-
renin “Emîru’l-Mü’minîn Ebû Bekr es-Sıddîk radiyallahü ‘anh” şeklinde yer aldığı bir yazma nüshası 
Tûsî’nin tercümeye asıl aldığı nüsha olabilir. Bayram’ın Tûsî’nin Şiî olmasından ve dahi onu “müfrit 
bir Şiî”788 görmesinden hareketle eserinde I. Halife’yi böyle anamayacağı kanaatine de katılmıyoruz. 
Kime, kimlere kıyasla veya hangi kritere göre belirlediğini açıklamadığı bu “müfrit” nitelemesi 
Tûsî’de olsaydı muhtemelen Tehzîbü’l-Ahlâk’ın ve Ahlâk-ı Nâsırî’nin şu nüshalarında anıldığına ben-
zer şekilde I. Halife’yi anardı. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1340, s. 185 (Sağda). 

İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Dânişgede-i İlâhiyyât ve ‘Ulûm-i İslâmî-yi Meşhed Ktp., nr. 156, vr. 74b. 

Üzerinde durduğumuz ifade Ahlâk-ı Nâsırî’nin Muhammed b. Ali el-Cürcânî tarafından yapılan 
Arapça çevirisinde “Ebû Bekr es-Sıddîk” olarak geçmektedir. 

 
Cürcânî, Kitâbü’l-Ahlâkı’n-Nasîriyye fî Ta‘rîbi’l-Ahlâkı’n-Nâsıriyye, s. 210. 

                                                 
788 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 7; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 17, 77. 
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Hindistan ve İran’da yayınlanan nüshalarda ise iki farklı şekilde geçtiği görülmektedir. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Kalküta 1269/1853, s. 157. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Bombay 1267/1851, s. 93. 

       
                Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Leknev 1316/1898, s. 210.         Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Leknev 1300/1883. s. 208. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tebriz 1351/1932, s. 148. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, İntişârât-ı ‘İlmiyye, Şiraz trs., s. 123. 

 
Nasîruddîn et-Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, çev. M. Sadık Fazlullah, Dâru’l-Hâdî, Beyrut 1429/2008 s. 218. 

Mînovî ve Haydarî’nin asıl aldıkları beş nüshadaki farklılıklar, eserin diğer nüshalarında çok daha 
çeşitlenmekte, müstensihlerin veya okurların metin üzerinde ne gibi tasarrufta bulunabildiklerine dair 
bir fikir vermektedir. Yukarıda görselleri sunulan matbu nüshaların haricinde erişebildiğimiz yazma 
nüshalardan (üstelik çoğunluğu İran kütüphanelerinde bulunan nüshalardır) 100 adedi üzerinde bu 
farklılıkları tespit edip istatistik bir sonuca ulaşmaya çalışalım. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, vr. 45b (müellif nüshasından istinsah: 662/1264). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 16626, vr. 56b (istinsah: 678/1279). 

   
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Leiden Ün. Ktp., nr. Or. 8305, vr. 103b (istinsah: 686/1287) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Fatih Ktp., nr. 3456, vr. 68b (istinsah: 705/1305). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Fatih Ktp., nr. 3460, vr. 87b (istinsah: 721/1321) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2268, vr. 65b (istinsah: 742/1341). 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Selimiye Ktp., nr. 296, vr. 48a (istinsah: 748/1348). 

    
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Fransa Millî Ktp., nr. Persan 133, vr. 73b (istinsah: 752/1351) (Sağda). 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 3070, vr. 103b (istinsah: 8./14. yy.). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Fatih Ktp., nr. 2834, vr. 63b (istinsah: 855/1451) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2833, vr. 81b (istinsah: 856/1452). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2265, vr. 66a (istinsah: 868/1463) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2831, vr. 81b (istinsah: 881/1477). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Fatih Ktp., nr. 3459, vr. 90b (istinsah: 883/1478) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10375/2, vr. 48a (istinsah: 894/1489). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2832, vr. 54a (istinsah: 9./15. yy.) (Sağda) 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 5107, vr. 60a (istinsah: 989/1581). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4040/1, vr. 130a (istinsah: 990/1582) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Aga Han Müzesi, nr. AKM 288, vr. 95a (istinsah: 10./16. yy.). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 1417, s. 92 (istinsah: 10./16. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 6413, s. 168 (istinsah: 1016/1607). 

   
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 22, vr. 88a (istinsah: 1049/1639) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp. 20052, nr., vr. 87b (istinsah: 1052/1642) (Ortada). 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 8797/1, vr. 73b-74a (istinsah: 1060/1650). 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23438, vr. 79a (istinsah: 1073/1662) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 8339, vr. 63b (istinsah: 1079/1668). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Macaristan Bilimler Akademisi Ktp., nr. Ms Perzsa Qu 10, vr. 82a (istinsah: 1093/1682). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Congress Ktp., nr. M 92, vr. 84b (istinsah: 11./17. yy) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 31203, vr. 36a (istinsah: 11./17. yy). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 31240, vr. 53a (istinsah: 11./17. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Leipzig Ün. Ktp., nr. Vollers 908, vr. 53a (istinsah: 1105/1693). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 2266, s. 127 (istinsah: 1127/1715) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 21832, vr.56b (istinsah: 12./18. yy.). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 20364, vr. 72b (istinsah: 12./18. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 20239, vr. 118a (istinsah: 12./18. yy.). 

   
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Caro Minasian Ktp., nr. Ms. 361, s. 106 (istinsah: 12./18. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Fatih Ktp., nr. 3457, vr. 67a (istinsah: 667/1269). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Fatih Ktp., nr. 3455, vr.. 111b (istinsah: 714/1314) (Sağda). 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1527, vr. 46b (istinsah: 748/1348). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2482/2, vr.. 175a (istinsah: 864/1460) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Fatih Ktp., nr. 3458, vr. 129a (istinsah: 890/1485). 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 14707/1, vr. 74b (istinsah: 1072/1662) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Manisa İl Halk Ktp., nr. 4954, vr. 96a (istinsah: 1086/1674). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 35282, vr. 73a (istinsah: 11./17. yy.) (Sağda). 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 185, s. 158. (istinsah: 12./18. yy.). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 33149, vr. 149a (istinsah: 981/1573) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Brigham Young Ün. Ktp., nr. ?, vr. 101a (istinsah: 1038/1628). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 140, vr. 96a (istinsah: 1039/1630) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 4510, vr. 97b (istinsah: 1057/1647). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 16491, vr. 70a (istinsah: 1069/1659) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2267, vr. 102b (Müellif nüshasından dolaylı istinsah: 1070/1660). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10224/1, vr. 82a (istinsah: 1076/1666) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1340, s. 185 (istinsah: 1076/1666). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Dânişgede-i İlâhiyyât ve ‘Ulûm-i İslâmî-yi Meşhed Ktp., nr. 16, vr. 105b (istinsah 11./17. yy.). 

   
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 32002, vr. 86b (istinsah: 11./17. yy) (Sağda). 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 9962, vr. 84a (istinsah: 11./17. yy.) (Ortada). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23837, vr. 83a (istinsah: 1104/1693). 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 307, vr. 71b (istinsah: 1039/1630). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 20363, vr. 57a (istinsah: 1058/1648). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 1096, s. 158 (istinsah: 1088/1677) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 6835, vr. 70a (istinsah: 1083/1672). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 32962, vr. 74b (istinsah: 1098/1687). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1454, vr. 91a (istinsah: 12./18. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 4414, vr. 58a (istinsah: 12./18. yy.). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 1232, s. 146-147 (istinsah: 1273/1857) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 542, vr. 86b (istinsah: 1007/1598). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Radavî Ktp., nr. 10338, s. 126 (istinsah: 11./17. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Dânişgede-i İlâhiyyât u ‘Ulûm-i İslâmî-yi Meşhed Ktp, nr. 1590/2, vr. 63a (istinsah: 11./17. yy.). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 905, vr. 78a (istinsah: 666/1267) (Sağda). 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 1589, vr. 270b (istinsah: 753/1352). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 1424, vr. 43b (istinsah: 786/1384) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2266, vr. 87b (istinsah: 842/1438). 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Radavî Ktp., nr. 3455, vr. 86b (istinsah: 8./14. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 3790, vr. 43b (istinsah: 9./15. yy.). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Gencîne-i Isfahân Ktp., nr. 634 (3301), s. 149 (istinsah: 10./16. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Dânişgede-i İlâhiyyât u ‘Ulûm-i İslâmî-yi Meşhed Ktp, nr. 1665, vr. 39b (istinsah: 10./16. yy.). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 20362, vr. 54a (istinsah: 1014/1606) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Dânişgede-i İlâhiyyât u ‘Ulûm-i İslâmî-yi Meşhed Ktp, nr. 933, vr. 50b (istinsah: 1029/1620). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4218, s. 118 (istinsah: 1046/1636) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 25074, vr. 116a (istinsah: 1047/1637). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 990/2, s. 407 (istinsah: 1052/1642) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10565, vr. 66b (istinsah: 1069/1658). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Sül./Laleli Ktp., nr. 1603, vr. 65b (istinsah: 1073/1663) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 17506, vr. 97b (istinsah: 1077/1667). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 4198, vr. 91a (istinsah: 11./17. yy)  (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Dânişgede-i İlâhiyyât u ‘Ulûm-i İslâmî-yi Meşhed Ktp, nr. 1769, vr. 73a (istinsah: 1114/1702). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 197, s. 120 (istinsah: 1120/1708) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4594/1, s. 133 (istinsah: 12./18. yy.). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 126, s. 127 (istinsah: 12./18. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 14847, vr. 48b (istinsah: 12./18. yy.). 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, McGill Ün. İslami Araştırmalar Enstitüsü Yazmaları, nr. MS 51, vr. 68b (istinsah: 12./18. yy.). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 4113, vr. 73b (istinsah: 12./18. yy.) (Solda). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Dânişgede-i İlâhiyyât u ‘Ulûm-i İslâmî-yi Meşhed Ktp, nr. 633, vr. 62b (istinsah: 1274/1858). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Melbourne Ün. Ktp., nr. ?, vr. 70a (istinsah: 13./19. yy.) (Solda). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 8856/4, vr. 172b (istinsah: 13./19. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 15822, vr. 64a (istinsah: 1305/1888). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Vatikan Ktp., nr. Pers. 40, vr. 102b (istinsah: 869/1465). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23161, vr. 68a (istinsah: 1079/1668). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 20136, vr. 68a (istinsah: 1032/1623) (Sağda). 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10441, s. 168 (istinsah: 1053/1643). 

Muhtemelen istinsah hatası olarak “yekî ez hutebâ”, “dîger ez hulefâ”, “yekî ez bozorgân” gibi 
ifadelerin yer aldığı sınırlı sayıdaki bazı nüshaları değerlendirmeye dahil etmedik. Muahhar tarihli ve 
esas itibariyle bir tahkik çalışması olduğundan Celâl Hümâyî’nin nüshasını da dahil etmedik. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 20463, vr. 148a 

(Celâl Hümâyî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’nin tahkik çalışmasından nüsha farklılıklarına dair açıklamaları). 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 2959, s. 120 (istinsah: 1059/1649) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 32697, vr. 85a (istinsah: 1070/1660). 

   
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 32159, vr. 63b (istinsah: 13./19. yy.) (Sağda). 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Meclis-i Millî Ktp., nr. 25467, vr. 93b (istinsah: 1041/1631). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Ankara Ün. İlahiyat Fak. Ktp., nr. 35985, vr. 75a (istinsah: 8./14. yy.). 

Ahlâk-ı Nâsırî’nin erişebildiğimiz bu 100 adet nüshası dışında bir o kadar daha ve belki daha fazla 
nüshası bulunmaktadır. O nüshalar da dahil edilebilmiş olsaydı bizim 100 adet nüshadan hareketle 
ulaşacağımız sonuçlarda çok fazla değişiklik olmayacağını tahmin ediyoruz. Yukarıda görselleri su-
nulan nüshalardan tespitler yapılırken satır aralarına veya hâmişe düşülen not ve tashihler ve de me-
tinde kelimelerin kazınması veya üzerinin çizilmesi suretiyle değiştirilmesi yahut silinmesi dikkate 
alınmamış, asıl metindeki orijinal yazım asıl alınmıştır.  

Kontrol ettiğimiz 100 adet nüshada ağırlıklı olarak iki farklı ifadenin yer aldığı görülmektedir. 
Mevcut 100 adet yazma nüshanın 56 adedinde “Ebû Bekir” ismi yer almakta, bunların 36 adedinde 

“Emîru’l-Mü’minîn” ve 35 adedinde “Sıddîk” nitelemesi eşlik etmektedir.  
Nüshaların 32 adedinde sadece “yekî ez hulefâ” ifadesi bulunmakta, bunların birinde “Ebû Bekr-

i Sıddîk”, bir diğerinde “Emîru’l-Mü’minîn” ifadesi eşlik etmektedir. 
Bir nüsha ise ilginç bir şekilde iki farklı ifadeyi birleştirmektedir: “Sıddîk-ı Ekber (sonradan metin 

arasına ekleme yapılarak: Sıddîk-ı Ekber-râ) halîfe-i Rasûlullâh Emîru’l-Mü’minîn … (boşluk) ve  
yekî ez hulefâ” 

İsmi açıkça yazılmasa da 3 adedinde sadece “Emîru’l-Mü’minîn” nitelemesiyle Hz. Ali kastedil-
mekte, aynı nitelemeyle ismi açıkça yazılarak 5 adedinde “Hz. Ali” yer almakta, aynı nitelemeyle 3 
adedinde “Hz. Ömer” yer almaktadır.  

Hz. Ali ve Hz. Ömer isimlerinin 11./17. yy.dan itibaren metine dahil edildiği görülürken “Ebû 
Bekir” isminin ve “yekî ez hulefâ” ifadesinin 7./13. yy.dan beri nüshalarda bulunduğu anlaşılmaktadır 
Sadece bir nüshada “yekî ez hulefâ” ifadesinin peşinden gelen “Ebû Bekr-i Sıddîk”, bir diğer nüshada 
“Emîru’l-Mü’minîn” ifadelerinin müstensihler tarafından eklendiği söylenebilir.  

Eserin İsmailîler zamanındaki ilk yazımında “yekî ez hulefâ” ifadesi yer almışken yaklaşık 30 yıl 
sonrasındaki ikinci yazımında bunun değiştirilerek “Ebû Bekr” isminin yazıldığı veya tam aksi akla 
gelebilirse de Afyon nüshası ve Nuruosmaniye (nr. 2267) nüshası bu tahminde bulunmaya engeldir. 
Ayrıca Tûsî’nin Arapça’dan Farsça’ya aktardığı Tehzîbü’l-Ahlâk metninde Ebû Bekr isminin yer al-
dığını ve Tûsî’nin çeviri yaparken genel itibariyle Arapça metne sadık kaldığını bilmekteyiz.  

Bu 100 nüsha içerisinde birisi doğrudan, diğeri dolaylı olmak üzere 633/1236 tarihli müellif nüs-
hasından istinsah edildiği belirtilen sadece iki nüshamız vardır; birisi Afyon nüshası diğeri Nuruos-
maniye (nr. 2267) nüshasıdır.   



578 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

578 
 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, vr. 45b. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, vr. 111b (istinsah: 662/1264). 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2267, vr. 102b ve 250a. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2267, vr. 250a (Müellif nüshasından dolaylı istinsah: 1070/1660). 

Eserin en eski nüshalarından itibaren yani 7./13. yy.dan 13./19. yy. sonlarına kadar istinsah edilmiş 
nüshalarında ağırlıklı olarak yer alan iki farklı ifadenin sayısal oranları ve -bütün nüshalarına erişe-
memiş olsak da- Tehzîbü’l-Ahlâk’tan Farsça’ya çevirilerek aktarılan Arapça metinde de “Ebû Bekir” 
ifadesinin yer alması göz önünde tutulursa şu üç hususu söyleyebiliriz: 

a) Ahlâk-ı Nâsırî metnindeki “Ebû Bekir” ifadesinin Tûsî tarafından yazıldığında şüphe bulunma-
maktadır. 

b) Bu ismin başına “Emîru’l-Mü’minîn” nitelemesinin Tûsî tarafından eklendiği şüphelidir, kesin 
değildir. 

c) “Yekî ez hulefâ” ifadesinin ise bu ifadenin Arapça karşılığının Tehzîbü’l-Ahlâk’ta bulunmadığı, 
hutbesinde bu sözleri söyleyen kişinin diğer halifeler değil sadece Hz. Ebû Bekir olduğu tarihi kay-
naklarda belirtildiği için Ebû Bekir ismini yazmasa bile mezkûr sözlerin Hz. Ebû Bekir’e aidiyetinin 
farkedileceğini Tûsî’nin de bildiği düşünülürse bazı çekincelerden ötürü müstensihlerin tasarrufuyla 
metinde (“yekî ez hulefâ” ifadesinin) yer aldığı kuvvetle muhtemeldir.  

En sondan yani en zayıf ihtimalden başlarsak; “yekî ez hulefâ” ifadesi müellif nüshasında yer 
alıyor ise Bayram’ın “Ahlâk-ı Nâsırî’de 1. Halife Hz. Ebûbekr es-Sıddîk’ten övgü ve saygı ile yad 
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edilmiştir” ve “Ahlâk-i Nâsırî’de …Hz. Ebu Bekr-i sıddik’e … övgüler bulunmaktadır”789 sözünün bir 
anlamı kalmayacaktır. “Emîru’l-Mü’minîn” nitelemesinin Tûsî tarafından mı, bir başkası tarafından 
mı eklendiği kesin olarak belirlenemediğinden Bayram’ın bu sözü, metindeki varlığı şüpheli olan bir 
ifadeye dayanıyor olacaktır. Müellif nüshasında “Ebû Bekir” veya “Ebû Bekr-i Sıddîk” ve de sonunda 
“radıyallâhu ‘anh” ifadesi yer alıyorsa, bu ifadelerin Tehzîbü’l-Ahlâk’tan alındığı kesin olduğuna göre 
Bayram’ın sözünün yine bir anlamı kalmayacaktır.  

Bir diğer örnek: “Ahlâk-ı Nâsırî telif edildiği zaman, yani 633(1237)’de Abbâsî Halifeliği devam 
etmekteydi. Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn Fütüvvet teşkilâtına mensup olması cihetiyle Abbâsî Halife-
liği’ne saygılı idi. Bunu muhtelif eserlerinde açıkça dile getirmiştir. Ahlâk-ı Nâsırî’de de hilâfetin 
gerekliliği ve zaruriliği savunulmaktadır (Ahlâk-ı Nâsırî, s. 136). Hâce Nasîr-i Tûsî, Şiî olması cihetiyle 
Sünnî Abbâsî hilâfetine muhalif idi. Hatta Abbâsî Halifeliği’ni ortadan kaldırması hususunda Hülâgû 
Han’ı teşvik ettiği söylenir. Hâce Nasîr-i Tûsî ve çevresindekiler, Sünnîleri mürtedden aşağı görü-
yorlardı (Ahlâk-ı Nâsırî, s. 23). Bu bakımdan onun o dönemde hilâfet hakkında olumlu şeyler söylemiş 
olması düşünülemez. Bu durum da Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’nin yazarı olamayacağını ortaya koymak-
tadır. M. Minovî ve A. Haydarî eserde gördükleri bunun gibi çelişkileri, Tûsî’nin düşünce dünyası ile 
bağdaştıramadıkları ve bunları tevile yöneldikleri görülmektedir.”790 “Ahlâk-i Nâsırî’de Eş’arî Mez-
hebi’nin görüşleri yer almaktadır. Hz. Ebu Bekr-i sıddik’e ve devrin Abbasî Halifesi el-Mastansır’a 
[el-Mustansır’a] övgüler bulunmaktadır. Bu tutarsızlıkları, Ahlâk-ı Nasırî üzerinde çalışanlar da 
itiraf etmişler ve bunu çeşitli biçimlerde yorumlama gayretine yönelmişlerdir.”791 

Bayram, yine bir önceki örnekte olduğu gibi Ahlâk-ı Nâsırî’de geçen hilâfetle ilgili ifadenin as-
lında Tehzîbü’l-Ahlâk’dan alındığını, ilgili cümlelerin o eserden çeviri yoluyla aktarıldığını ya farket-
memekte ya da görmezden gelmektedir. Ayrıca Ahlâk-ı Nâsırî’de ve Tehzîbü’l-Ahlâk’da sözü edilen 
hilâfet/halifelik kavramının Bayram’ın anladığı ve sunduğu hilâfet kavramıyla, özellikle de metinde 
olmayan fakat Bayram’ın eklediği “Abbâsî” hilâfetiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Eserde “dev-
rin Abbasî Halifesi el-Mastansır’a övgüler bulunmaktadır. Bu tutarsızlıkları, Ahlâk-ı Nasırî üze-
rinde çalışanlar da itiraf etmişler ve bunu çeşitli biçimlerde yorumlama gayretine yönelmişlerdir.” 
cümleleri ise Bayram’ın bariz yalanlarındandır. 

Önce “Ahlâk-ı Nâsırî’de de hilâfetin gerekliliği ve zaruriliği savunulmaktadır (Ahlâk-ı Nâsırî, s. 
136).” dediği sayfadaki ifadeleri, bu ifadelerin İbn Miskeveyh’in eserinden çeviri olduğunu, İbn Mis-
keveyh’in de, Nikomakhos’a Etik’in Arapça çevirisinden naklettiğini, “hilâfet” diye çevirilen kelime-
nin Aristo’nun eserindeki karşılığını ve hangi anlamlara geldiğini gösterelim. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 136 (Solda). 

İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Matba‘atü’t-Terakkî, Kahire 1317/1899, s. 97. 

                                                 
789 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 17. 
790 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 13-14; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği 

ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 88-89. 
791 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 17. 
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Aristûtâlîs, el-Ahlâk: Kitâbü Aristû fi’l-Ahlâk ve Hüve’l-Müsemmâ Nîkûmâhyâ, 

çev. İshak b. Huneyn, tahkik: Abdurrahman Bedevî, Kuveyt 1979, s. 176 (Sağda). 
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara 1997, s. 91. 

İbn Miskeveyh’in ve onun eserini çeviren Tûsî’nin “hilâfet” olarak kaydettikleri kelime ve bu ke-
limenin yer aldığı kısa cümle, Aristo’nun eserini İngilizce’ye çevirenler tarafından şu şekillerde ter-
cüme edilmiştir: “It is authority that shows the man.”792, “Power is the touch-stone of character.”, 
“Power will bring the character to the test.”793, “Power will show the man.”794, “Office will show a 
man.”795, “Office will show the man.”796, “Rule will show what a man is.”797, “Rule will show the 
man.”798, “Office will reveal a man.”799, “Office will prove the man.”800. 

Bu arada İshak b. Huneyn tarafından “  olarak kaydedilen kelimenin (gösterir, ortaya koyar) ” تظهر 
nasıl olduysa İbn Miskeveyh ve onun eserini çevirerek alıntılayan Tûsî’nin metinlerinde yazılışı çok 
yakın ve arada sadece bir nokta farkıyla “  .şeklini aldığını görüyoruz (temizler, arındırır) ” تطهر 

İbn Miskeveyh ve Tûsî’ye ait, üzerinde durduğumuz bu iki metin karşılaştırıldığında “Hilâfet (in-
sanı) temizler.” şeklindeki yanlış cümleden sonra her iki metinde de “(Sonra) dedi ki…” ifadesi yer 
almaktadır. Bu ifadenin öncesinde ve sonrasında her iki yazarın da bir başkasının sözlerini naklediyor 
olduklarını gösterir. Bu durum Ahlâk-ı Nâsırî metnini okuyan Bayram’ın dikkatini çekmeli ve “Yazar 
bir başkasının sözünü naklediyor olmalı.” diye düşünmeliydi. İbn Miskeveyh’in eserini kontrol et-
seydi onun da bir başkasının sözünü naklettiğini farketmesi gerekirdi. İki metinde de bu sözün önce-
sine ve sonrasına doğru gidilirse, sözleri nakledilmeye devam edilen kişinin Aristo olduğu görülür. 
Dolayısıyla metinde geçen “hilâfet”, “şeriat”, “imam”, “riyaset”, “siyadet” kavramları, İslam kültü-
ründeki meşhur anlamları kastedilerek kullanılmamış, Aristo’nun Arapça’ya çevrilen eserindeki an-
lamları kastedilerek kullanılmıştır. Bir diğer ifadeyle Aristo’nun sözleri ve kullandığı kavramlar ne 
hilâfetle, ne de Abbâsî halifeliğiyle ilişkilendirilebilir.  

                                                 
792 Aristotle, The Nicomachean Ethics of Aristotle, çev. Robert Williams, Londra 1876, s. 118. 
793 Aristotle, The Moral Philosophy of Aristotle: Consisting of a Translation of the Nicomachean Ethics, and…, çev. 

Walter Mooney Hatch, Londra 1879, s. 254, 255. 
794 Aristotle, The Nicomachean Ethics of Aristotle, çev. Robert William Browne, Londra 1895, s. 119-120. 
795 Jackson, Henry, The Fifth Book of The Nicomachean Ethics of Aristotle, Londra 1879, s. 11. 
796 Aristotle, The Nicomachean Ethics of Aristotle, çev. Prank Hesketh Peters, Londra 1886, s. 139. 
797 Aristotle, The Nicomachean Ethics of Aristotle, çev. D. P. Chase, Londra 1911, s. 104. 
798 Aristotle, The Nicomachean Ethics of Aristotle, çev. David Ross, Londra 1925, s. 108. 
799 Aristotle, The Nicomachean Ethics of Aristotle, çev. J. F. C. Welldon, Londra 1927, s. 138. 
800 Aristotle, The Nicomachean Ethics of Aristotle, çev. J. A. K. Thomson, Baltimore 1955, s. 142. 
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Bayram’ın “Hâce Nasîr-i Tûsî ve çevresindekiler, Sünnîleri mürtedden aşağı görüyorlardı 
(Ahlâk-ı Nâsırî, s. 23).” cümlesinde yaptığı atıf Ahlâk-ı Nâsırî’nin metninde böyle bir ifade varmış izle-
nimi vermektedir. Hâlbuki bu ifade Ahlâk-ı Nâsırî’nin metninde değil, Mînovî’nin takdiminde, 
Browne’dan naklettiği sözler arasında yer almakta ve tasvip edilmemektedir. Bu durumun Bayram 
tarafından düşülen atıf dipnotunda “Nâşirlerin mukaddimesinden” diye belirtilmesi gerekirdi. Dola-
yısıyla Bayram’ın aslında Browne’a ait olan ifadeleri ve İbn Miskeveyh’in Aristo’dan yine onun kas-
tettiği anlamdaki “hilâfet” kavramının geçtiği cümlelere dayanarak “Bu bakımdan onun o dönemde 
hilâfet hakkında olumlu şeyler söylemiş olması düşünülemez. Bu durum da Tûsî’nin Ahlâk-ı 
Nâsırî’nin yazarı olamayacağını ortaya koymaktadır. M. Minovî ve A. Haydarî eserde gördükleri 
bunun gibi çelişkileri, Tûsî’nin düşünce dünyası ile bağdaştıramadıkları ve bunları tevile yöneldikleri 
görülmektedir.” söylemesi okurları yanıltan yanlışlıklar manzumesidir. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 23 (Nâşirlerin mukaddimesinden). 

Bayram’ın son cümlesinde herhangi bir atıf yapmaması da bir önceki örnekte olduğu gibi Mînovî 
ve Haydarî hakkında belirttiklerinin bu iki şahsın ifadeleri arasında bulunmamasından ötürüdür. Bu 
son cümleye ilişkin atıf yapması gereken iki yerin birincisinde nüsha farklılıklarına değinilmekte, 
ikincisinde “Hilâfet temizler” sözünün Tehzîbü’l-Ahlâk’da yani İbn Miskeveyh’in eserinde nasıl geç-
tiğine dair bir açıklama yer almaktadır. 

      
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 356 (Nüsha farklılıkları). 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 376 (Talikat). 

Bir diğer örnek: “Hâce Nasîr-i Tûsî, muhtelif eserlerinde ünlü Eş’arî kelâmcısı Fahrüddîn-i 
Râzî’yi tenkit etmiş ve ona muhalif bir kişidir (Ahlâk-ı Nâsırî, Naşirlerin Mukaddimesi, s. 19). Ahlâk-ı 
Nâsırî’de Fahrüddîn-i Râzî’den büyük ölçüde yararlanılmış ve medhedilmiştir. M. Minovî ve A. 
Haydarî bu durumu zamanla Tûsî’de fikir değişmesi meydana gelmiş olmakla izah etmekteler. Oysa 
Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn, uzun süre Râzî’ye talebe olmuş, bütün eserlerinde ondan övgü ile 
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bahsetmektedir. Onun bazı eserlerini Farsça’ya tercüme etmiştir. Bu durum da bu eserin Tûsî’ye 
ait olmayıp Ahî Evren’e ait olduğunu göstermektedir.”801 

Ahlâk-ı Nâsırî’de Fahruddîn er-Râzî’den büyük ölçüde yararlanılmış ve methedilmiş olması şöyle 
dursun, Fahruddîn er-Râzî’den zerre kadar bahis yoktur, ne Fahruddîn, ne İbnü’l-Hatîb, ne İmâm, ne 
Allâme vb. lakap ve künyeleriyle, ne açıkça ismi zikrediliyor değildir. “Râzî” kelimesinin zikredildiği 
sadece bir yer vardır o da eseri Farsça’ya çevrilen İbn Miskeveyh’in nisbesi olarak zikredilmektedir. 
Ahlâk-ı Nâsırî’nin sadece girişinde bu nisbeyle ve uzun adıyla zikredilen İbn Miskeveyh (s. 35), yine 
girişte Üstâd Ebû Ali Miskeveyh diye anılmakta (s. 36), sonrasında hep Üstâd Ebû Ali diye anılmak-
tadır (s. 80, 81, 89, 145, 160, 183, 190).  

Bayram’ın İbn Miskeveyh’i Fahruddîn er-Râzî ile karıştırması mümkün olmadığına göre geriye 
sadece bir ihtimal kalmaktadır ve bu yüzden “Ahlâk-ı Nâsırî’de Fahrüddîn-i Râzî’den büyük ölçüde 
yararlanılmış ve medhedilmiştir. M. Minovî ve A. Haydarî bu durumu zamanla Tûsî’de fikir değiş-
mesi meydana gelmiş olmakla izah etmekteler.” cümlelerine dair bir atıf sunmamaktadır. Her iki cüm-
lenin de Ahlâk-ı Nâsırî’nin gerek metninde gerek nâşirlerin mukaddimeleri, nüsha farklılıkları ve 
talikatlarında karşılığı bulunmamaktadır.  

   
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 35 (sağda) ve 36. 

Ahi Evran’ın Râzî’ye talebe olduğu, hem de uzun süre talebe olduğu iddiasının geçersizliğini daha 
önce göstermiştik.  

Ahi Evran’ın bütün eserlerinde Râzî’den övgüyle bahsettiği iddiası da aynı şekilde geçersizdir. 
Bayram’ın Ahi Evran’a ait dediği bizim de gerçek yazarlarının kim olduklarını delillerle gösterdiği-
miz eserleri biz de defalarca okuduk, bir bakalım o eserlerin hepsinde Râzî’den bahsedilmiş midir? 

Fahruddîn er-Râzî adı açıkça veya farklı bir şekilde el-Menâhicü’s-Seyfiyye’de geçmez. Keza 
Metâli‘u’l-Îmân’da, Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiretü’l-Müntehî’de, Râzî’nin kendi eseri olan Letâif-
i Gıyâsiyye’de ve Farsça Kitâbü’l-Hamsîn fi Usûli’d-Dîn’de geçmez. Mi‘râc-nâme’de, Mürşidü’l-
Kifâye’de, Tercüme-i en-Nefsü’n-Nâtıka’da, Âgâz u Encâm’da, Yezdân-şinâht’ta, Tercüme-i el-El-
vâhu’l-‘İmâdiyye’de, Medh-i Fakr u Zemm-i Dünyâ’da, Mükâtebât’ta, Tercüme-i et-Teveccühü’l-
Etemm nahve’l-Hakk’da, Tercüme-i Miftâhu’l-Gayb’da, Tuhfetü’ş-Şekûr’da, Evsâfü’l-Eşrâf’da, 
Cevâhir-nâme’de, Musâri‘u’l-Musâri‘’de, Tecrîdü’l-Kelâm’da, Goşâyiş-nâme’de ve şimdi üzerinde 
durduğumuz Ahlâk-ı Nâsîrî’de geçmez. Dileyenler bir kısmı yazma halde bir kısmı matbu olan bu 
eserlere bakabilir ve tespitimizin doğruluğunu sorgulayabilirler. 

Bayram’ın Ahi Evran’a ait ilan ettiği eserler arasında sadece Letâifü’l-Hikme’de (Sirâcüddîn el-
Urmevî’nin eseridir) Fahruddîn er-Râzî bir yerde “Hâce İmâm Fahruddîn-i Râzî”, diğer yerde 
“Mevlânâ Fahruddîn-i Râzî” diye anılır.802  

Peki, bu durumun en az bizim kadar farkında olan Bayram’ın hiçbir atıf yapmadan “Ahlâk-ı 
Nâsırî’de Fahrüddîn-i Râzî’den büyük ölçüde yararlanılmış ve medhedilmiştir..” ve yine Râzî’yi 
kastederek “Ahî Evren… bütün eserlerinde ondan övgü ile bahsetmektedir.” cümlelerini kurmasını 
nasıl nitelemek gerekir?  

                                                 
801 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 14; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 89. 
802 Urmevî, Letâifü’l-Hikme, s. 49, 132. 
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Ahi Evran tarafından Fahruddîn er-Râzî’nin bazı eserleri Farsça’ya tercüme edildiği iddiasında 
kastedilen ise sadece bir eserdir: Tercüme-i Kitâbü’l-Hamsîn fi Usûli’d-Dîn. Bu eserin orijinal telif 
dilinin Farsça ve müellifinin de Râzî olduğunu daha önce izah etmiştik.  

Şimdiki örnekte üzerinde durduğumuz paragrafın ilk cümlesini en sona bıraktık: “Hâce Nasîr-i 
Tûsî, muhtelif eserlerinde ünlü Eş’arî kelâmcısı Fahrüddîn-i Râzî’yi tenkit etmiş ve ona muhalif bir 
kişidir (Ahlâk-ı Nâsırî, Naşirlerin Mukaddimesi, s. 19).” 

Çok daha önemli iddiaları içeren ve atıf yapmasını gerektiren cümlelerinde atıf yapmayan Bay-
ram’ın, “ma‘lûmun i‘lâmı” niteliğinde ve büyük oranda doğru olan bu cümlesi için atıf yaptığı say-
fadaki ilgili paragrafa bir göz atalım. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 19 (Nâşirlerin mukaddimesinden). 

Nâşirlerin (doğrusu sadece Mînovî’nin) Tûsî’nin Kuhistan’dayken telif ettiği eserlere değindiği bu 
sayfada Bayram’ın “Tûsî, muhtelif eserlerinde ünlü Eş’arî kelâmcısı Fahrüddîn-i Râzî’yi tenkit etmiş 
ve ona muhalif bir kişidir.” cümlesini teyit eden sadece bir eserden bahsedilmektedir: Tûsî’nin Hallü 
Müşkilâti’l-İşârât ve’t-Tenbîhât adını verdiği Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât. “Muhtelif eserler” de-
nince çeşitli, farklı, birden fazla eserler anlaşılacağından Bayram’ın Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât ile  
Hallü Müşkilâti’l-İşârât ve’t-Tenbîhât isimlerini iki ayrı eser olarak veya her iki isimde bulunan “ve” 
harfini asıl alıp Şerhu’l-İşârât ile et-Tenbîhât’ı, Hallü Müşkilâti’l-İşârât ile et-Tenbîhât’ı farklı eser-
ler gibi algılamış olabileceği akla geliyor (Daha önce belirtildiği üzere Bayram, İbnü’l-‘Arabî’nin 
“ez-Zehâir ve’l-Ağlâk fî Şerhi Tercümâni’l-Eşvâk” adlı tek eserinin adını “ez-Zehairü’l-ağlak” ve 
“Şerhu Tercümani’l-işrak” diye hem yanlış okumuş hem de iki ayrı eser sanmıştır.).  

Kısaca Şerhu’l-İşârât diye anıla ve tanına gelen, Mînovî’nin belirttiği üzere Tûsî’nin Râzî’ye hü-
cum ettiği, onun Şeyh’e (İbn Sînâ’ya) yönelik itirazlarını reddettiği, cevapladığı bu eserin adını iki 
ayrı eser olarak algılasa da algılamasa da kesin olan ve Bayram’ın bu atfıyla zımnen kabul ettiği husus 
Tûsî’nin Şerhu’l-İşârât adlı bir eseri olduğudur.  

Daha önce “Mükâtebât” başlığı altında dikkat çektiğimiz bir konu vardı; Konevî ile Tûsî arasın-
daki mektuplaşmaların Konevî ile Ahi Evran arasında geçtiğini iddia eden Bayram, Konevî’nin Ahi 
Evran’a (gerçekte Tûsî’ye) gönderdiği bir mektupta muhatabının Şerhu’l-İşârât adlı bir eseri oldu-
ğunu belirtmesine ve yine Ahi Evran’ın (gerçekte Tûsî’nin) Fahruddîn er-Râzî’ye (gerçekte Fah-
ruddîn el-Biyârî’ye) gönderdiği bir mektupta kendisine ait Şerhu’l-İşârât adlı eserinden söz etmesine 
-üstelik her iki mektubun da kendisinin yıllardır atıf yaptığı yazma mecmuada (Ayasofya Ktp., nr. 
2412) bulunmasına rağmen- hiç değinmemekte, görmezden gelmektedir. 
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Konevî, Mektûb ilâ Nasîriddîn et-Tûsî, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2412, vr. 64b (Sağda). 

Tûsî, Mektûb ilâ Fahriddîn Kâdî Herât, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 2412, vr. 100b. 

Tûsî’ye ait bir Şerhu’l-İşârat bulunduğunun Bayram tarafından zımnen kabul edildiğini, Ahlâk-ı 
Nâsırî, Evsâfü’l-Eşrâf, Cevâhir-nâme, Musâri‘u’l-Musâri‘ ve Tecrîdü’l-Kelâm’ın da onun tarafından 
Ahi Evran’a ait gösterildiğini, yukarıdaki iki ayrı mektupta Şerhu’l-İşârât sahibi olan kişinin Ahi 
Evran olduğunu iddia etmesinin çoktandır Bayram’ın üzerine düşen mantıksal bir zorunluluk ve va-
zife olduğunu düşünüyor, yakın bir tarihte aslında Tûsî’ye ait olarak bilinen Şerhu’l-İşârât’ın Bayram 
tarafından Ahi Evran’a ait gösterileceğini tahmin ediyoruz.  

Bir diğer örnek: “Ahlâk-ı Nâsırî’nin muhtevasını incelediğimizde eserin Türkmenlerin güçlü ve 
kudretli oldukları bir çevrede kaleme alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Zira Sultan I. Alâüddîn Key-
kubad dönemi, Türkmencilik ülküsünün en kuvvetli olduğu dönemdir. Oysa Üstâd Müctebâ Minovî 
ve A. Haydarî’nin de belirttikleri gibi Hâce Nasîr-i Tûsî böyle bir muhitte yaşamadığı gibi böyle 
bir muhit ile ilgisi bulunduğu da bilinmemektedir (Ahlâk-ı Nâsırî, Ta’likât kısmı, s. 369). İşte bunun gibi 
çelişkiler bu eserin Hâce Nasîr-i Tûsî’ye ait olmadığını açıkça göstermektedir.”803 

Gerçekle alakası olmayan ilk cümlesi için, eserin muhtevasından yani içeriğinden, metninden her-
hangi bir alıntı sunmayan veya atıf yapmayan Bayram nâşirlerin eser sonuna yerleştirdikleri notlar-
dan/talikattan birisine atıf yapıyor. Atıf yaptığı notta -birazdan gösterileceği üzere- Bayram’ın dedik-
lerini destekleyen bilgiler bulunmadığı gibi, Türkmen(ler) ifadesi de bulunmamakta, Türk(ler) lafzı-
nın eser metninde “ve diğerleri/ve başkaları” ifadesiyle değiştirildiğine dair yanlış bir tahmin yer 
almaktadır.  

Hâlbuki eserin muhtevasını inceleyen Bayram’ın, eser metninde Türk(ler) hakkında geçen şu üç 
cümleden hareketle onların güçlü ve kudretli olmadıkları bir çevrede bu eserin kaleme alınmış oldu-
ğunu iddia etmesi gerekirdi veya -bunu yapamayacağına göre- eser metnindeki üç olumsuz ifadenin, 
üç cümlenin sonradan birileri tarafından esere sokuşturduğunu iddia edecekti. Ahlâk-ı Nâsırî’nin de-
ğiştirilmemiş, metni üzerinde Tûsî’nin istediği değişiklikler yapılmamış nüshası diye ilan ettiği Afyon 
nüshasından bu üç cümlenin geçtiği görselleri aktaralım ve “Bu üç yerde yazar kendi ifadesini, kendi 
kanaatini mi sergiliyor, yoksa bir başkasından tercüme ederek naklettiği bilgileri mi?” sorusunun, 
yine aynı sorunun o “bir başkası” hakkında da sorulması gerektiğini, birazdan göstereceğimiz bilim-
sel iz sürme işleminin ve sonucunun bu konuda da söz konusu olduğunu belirtelim. 

 
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, vr. 54a (Sağda). 

Cürcânî, Kitâbü’l-Ahlâkı’n-Nasîriyye fî Ta‘rîbi’l-Ahlâkı’n-Nâsıriyye, s. 240. 

                                                 
803 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 14; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 89. 
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, vr. 76b (Sağda). 

Cürcânî, Kitâbü’l-Ahlâkı’n-Nasîriyye fî Ta‘rîbi’l-Ahlâkı’n-Nâsıriyye, s. 329. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp., nr. 18325, vr. 95b (Sağda). 

Cürcânî, Kitâbü’l-Ahlâkı’n-Nasîriyye fî Ta‘rîbi’l-Ahlâkı’n-Nâsıriyye, s. 405. 

Şimdi iz sürme işlemine başlayalım. 
Bayram Ahlâk-ı Nâsırî’nin metnine değil, nâşirlerin hazırladığı talikat/notlar kısmına atıf yapıldı-

ğına göre önce orada düşülen açıklama notuna sonra o notun ilgili olduğu sayfadaki ilgili cümlelere 
(s. 62 de satır 6 ile satır 8 arasına) bakmamız gerekir. 

  
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 hş./1977, s. 369 (Talikat) (sağda) ve s. 62 (Metin). 

Bayram’ın atıf yaptığı talikada nâşirler, eser metninin 62. sayfasında 6. satırla 8. satır arasındaki 
iki cümlede geçen ibarelerin (ünlü filozof) Ebu’l-Hasen el-‘Âmirî (ö. 381/992) ve İbn Sînâ’nın iba-
relerinin/cümlelerinin benzeri olduğunu belirtiyor, bu benzerlik konusunda (Mînovî’nin) Nakd-i Hâl 
adlı eserinin 98. ve 99. sayfalarına bakılmasını öneriyorlar. Muhtemelen orada Mînovî’ -Tûsî’nin 
ibareleriyle benzer olan ve Tûsi’den çok önce yaşamış ünlü filozof ‘Âmirî ve İbn Sînâ’nın ibarele-
rinde “Türk(ler)” ifadesinin yer aldığını belirtiyor olmalı. Nâşirler de Tûsî’nin ibaresinin sonunda 
“Türk” kelimesi yerine “ve diğerleri” kelimesinin geçtiğini belirtiyorlar ve kendi tahminlerince bu 
tebdilin, bu değişikliğin nedenini de parantez içerisinde açıklıyorlar: (“Belki de onun [Tûsî’nin] as-
rında Türkler kudret sahibi olduklarından dolayı”).  

Dikkat edilirse Bayram’ın atıf yaptığı talikada Türkmenler değil Türkler kelimesi geçmektedir. 
Ayrıca, Bayram’ın “Üstâd Müctebâ Minovî ve A. Haydarî’nin de belirttikleri gibi Hâce Nasîr-i Tûsî 
böyle bir muhitte yaşamadığı gibi böyle bir muhit ile ilgisi bulunduğu da bilinmemektedir.” cümlesini 
kurmayı sağlayacak ve Mînovî ile Haydarî’ye ait diyebileceğimiz ifadeler de talikada yoktur. 
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Ahlâk-ı Nâsırî’nin 62. sayfasındaki satırlara baktığımızda hayvan mertebelerinin sonu ile insan 
mertebelerinin başlangıcının birleştiği gruba örnek verilirken -o satırları yazanın (Tûsî değil, Tûsî’nin 
çeviri yoluyla eserinden nakilde bulunduğu yazarın) döneminde bilinen sınırlı malumata göre- mamur 
dünyanın etrafında (çevresinde/uç sınırlarında) yaşayan Mağrib’in siyahileri (sovdân, zenciler) ve 
diğerleri örnek gösteriliyor, bu sınıf ve benzerlerinin hareket ve fiillerinin hayvanların fiilleriyle 
uyuştuğu belirtiliyor.  

Böylece nâşirlerin talikadaki parantez içi açıklaması anlam kazanıyor zira siyahiler ve diğerleri 
diye örneklendirilen sınıf, insanlığın mertebe olarak en aşağı sınıfı olarak sunuluyor. Bu yüzden 
Tûsî’nin -İbn Miskeveyh’ten çeviri yapmaya devam ettiği- bu satırları yazarken asıl aldığı kaynakta 
yer alan “Türk(ler)” kelimesini “diğerleri” kelimesine dönüştürdüğü söylenmiş oluyor. Sonuçta 
Ahlâk-ı Nâsırî’deki ifadelerin aslında Tûsî’ye değil, İbn Miskeveyh’e ait olduğu anlaşılıyor.  

Bu durumda Bayram’ın “Ahlâk-ı Nâsırî’nin muhtevasını incelediğimizde eserin Türkmenlerin 
güçlü ve kudretli oldukları bir çevrede kaleme alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Zira Sultan I. 
Alâüddîn Keykubad dönemi, Türkmencilik ülküsünün en kuvvetli olduğu dönemdir. Oysa Üstâd 
Müctebâ Minovî ve A. Haydarî’nin de belirttikleri gibi Hâce Nasîr-i Tûsî böyle bir muhitte yaşama-
dığı gibi böyle bir muhit ile ilgisi bulunduğu da bilinmemektedir.” cümlesi Tûsî’yle değil, ondan iki 
buçuk asır önce yaşamış İbn Miskeveyh’le ilgili olmaktadır ve Bayram talikadaki açıklama ve atıfla-
rın peşine düşmediğinden bu bilgilerden habersizdir. 

Talikada 98. ve 99. sayfalarına bakılması önerilen Mînovî’nin Nakd-i Hâl adlı eserinde Mînovî’nin 
daha önce yayınlanan bir makalesinin (“Ez Hezâyin-i Türkiyye”, Mecelle-i Dânişgede-i Edebiyyât, 
IV/3, Tahran 1336 hş., s. 53-89) aynen yer aldığını tespit edip o makalenin metnine bakıyoruz. 

 
Mezkûr makalesinde Mînovî, Süleymaniye/Esad Efendi, nr. 1933’deki yazma mecmua hakkında 

bilgi verirken -bizi ilgilendiren paragraf ve dipnotlarında- şunları söylüyor: 

  
Mînovî, “Ez Hezâyin-i Türkiyye”, Mecelle-i Dânişgede-i Edebiyyât, IV/3, Tahran 1336 hş., s. 53. 

 
Mînovî, “Ez Hezâyin-i Türkiyye”, Mecelle-i Dânişgede-i Edebiyyât, IV/3, Tahran 1336 hş., s. 56. 
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Mînovî, “Ez Hezâyin-i Türkiyye”, s. 57. 

 
Mînovî, “Ez Hezâyin-i Türkiyye”, s. 58. 

Mînovî bu makalesinde Süleymaniye/Esad Efendi, nr. 1933’deki yazma mecmuada üçüncü sırada 
yer alan, müellifi ve asıl ismi belli olmayıp Kitâb fi’l-Hikme diye anılan eser hakkında bilgi verirken 
eserin baş taraflarından bazı parçalar nakletmektedir. Eserin 59b varağındaki “İnsanlık mertebesinin 
en düşüğü olan bu mertebe, hayvanlık mertebesinin ufuğundadır ve onlar mamur dünyanın en uza-
ğında, kuzeyin ve güneyin uç sınırlarındadırlar, Türk(ler) ve siyahi(ler/zenciler) gibi. Çünkü onlarla 
-(biraz önce) bahsettiğimiz- hayvanların en son/en üst mertebesi arasında çok fark yoktur…” cümle-
sine bir dipnot düşmektedir Mînovî: “Kuzey ucunda Türk(ler) ve güney ucunda siyahi(ler/Zenk) an-
lamında mamur bölgenin iki ucunda bulunan toplulukların hayvanlarla aynı mertebede oldukları.. 
şeklindeki İslâm filozoflarının bu inancı aslında Yunan filozoflarının sözlerinden/görüşlerinden 
gelmedir. İbn Sînâ’nın Şifâ’sında … ‘Fazileti edinmekten uzak ve tabiatı gereği köle olan insanlar 
da böyledir, Türk(ler) ve siyahi(ler/Zenc) gibi…’ ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.” 

  
Kitâb fi’l-Hikme, Sül./Esad Efendi Ktp., nr. 1933, vr. 59b. 

Dipnotun ardından makale metninde, müellifi ve adı meçhul olan bu yazma eser üzerinde çalışan 
Dâniş-pejûh’un tespitlerini paylaşan Mînovî’nin belirttiğine göre yazma eserde (vr. 58a’da 9. satırdan 
vr. 60b’de 5. satıra kadar) olan bu fasla benzer bir fasıl İbn Miskeveyh’in el-Fevzü’l-Asgar adlı ese-
rinde (Beyrut 1319/1902 baskısı, s. 86’da 15. satırdan s. 93’ün sonuna kadar) bazen daha detaylı, 
bazen daha kısa cümleler halinde fakat çoğunlukla kelimesi kelimesine öyle örtüşür halde yer almak-
tadır ki, ya biri diğerinden alınmadır ya da her ikisi de ortak bir kaynaktan alınmadır. Dolayısıyla 
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(Mînovî’ye göre) bu ikinci ihtimal hiç şüphesiz gerçeğe daha yakındır… Belki de onun asrında Türk-
ler Horasan şehirlerinde kudret ve şevket sahibi olduklarından dolayı İbn Miskeveyh “Türk(ler) ve 
siyahi(ler/Zenc) gibi” ifadesini kendi kitabında “Zenc (bölgesi)nin sonları ve diğerleri gibi” ifadesine 
tebdil etmiş, ihtiyat göstermiştir.  

Mînovî’nin son cümlede izhar ettiği tahmin ve kanaati el-Fevzü’l-Asgar’ın Beyrut 1319/1902 bas-
kısına dayandığı için hatalı bir tahmin olmuştur. Çünkü bu eserin en eski istinsah tarihli olanlarından 
en yakın tarihli olanlarına kadar erişebildiğimiz yazma nüshalarında “Türk(ler)” kelimesi mevcuttur, 
dolayısıyla İbn Miskeveyh herhangi bir tebdil yapmamıştır. Bu tebdil Beyrut baskısının dizgisinde 
veya o baskıya asıl alınan yazma nüshada yapılmıştır.  

Aşağıda Beyrut baskısından, günümüze ulaşan en eski istinsah tarihli nüshadan ve kontrol ettiği-
miz diğer yazma nüshaların hepsinden değil sadece birkaçından ilgili görselleri sunuyoruz. İbn Mis-
keveyh’in ve eserinin adını zikretmeksizin el-Fevzü’l-Asgar’dan kelimesi kelimesine uzun alıntılar 
yapmış olan Necmüddîn-i Dâye’nin (ö. 654/1256) Menârâtü’s-Sâirîn ve Makâmâtü’t-Tâirîn adlı ese-
rinden ilgili görselleri de ekliyoruz.  

   
İbn Miskeveyh, el-Fevzü’l-Asgar, IV/3, Beyrut 1319/1902, s. 91 (Sağda). 

İbn Miskeveyh, el-Fevzü’l-Asgar, Millî Melik Ktp., nr. 5922, vr. 91b, 
nüshanın istinsah tarihi: 410/1019, İbn Miskeveyh’in ölüm tarihi: 421/1030. 

       
Sağdan sola: İbn Miskeveyh, el-Fevzü’l-Asgar, Osman Ergin Yazmaları, nr. 839, vr. 102a, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî 
Ktp., nr. 15733, vr. 11b, nr. 6906, vr. 94b, nr. 1925, vr. 21a, nr. 1926, s. 185, nr. 15232, vr. 33b, nr. 5283, vr. 65a. 

 
Necmüddîn-i Dâye, Menârâtü’s-Sâirîn, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1275, vr. 56b. 

       
Sağdan sola: Necmüddîn-i Dâye, Menârâtü’s-Sâirîn, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz A 11871, vr. 34b, Ezher Ktp. 

Yazmaları, nr. 33567 (Umumi) 933 (Tasavvuf, Halîm), vr. 71a, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1151, vr. 59b, 
Manisa İl Halk Ktp./Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu, nr. 616, vr. 67b, Yusufağa Ktp., nr. 6953, vr. 44a, Leipzig 

Ün./İslâmî Yazmalar Ktp., nr. B. or. 104/2, vr. 41a, Diyanet İşleri Başkanlığı Ktp., nr. 4912, vr. 69a. 
 

Bu iki kelimenin aynı şekilde veya “ve diğerleri” ile değiştirilmiş şekilde yahut hem iki kelimeyi 
hem de “ve diğerleri” ekini içeren aynı ya da birbirine yakın cümlelerin İbn Miskeveyh’ten önce ve 
sonra hangi kaynaklarda yer aldığına konuyu uzatmamak için değinmiyor ve bizi ilgilendiren şu iki 
soruyu soruyoruz: Ahlâk-ı Nâsırî’nin ilgili satırlarında normalde Tehzîbü’l-Ahlâk’ı Farsça’ya çevire-
rek nakletmeye devam ediyor diye düşündüğümüz Tûsî o satırlarda İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-
Ahlâk’ını değil de el-Fevzü’l-Asgar’ını mı asıl almaktadır? Yoksa İbn Miskeveyh’in hem Tehzîbü’l-
Ahlâk’ında hem el-Fevzü’l-Asgar’ında bu satırlar aynen veya biribirine yakın şekilde bulunmakta 
mıdır?   

Tehzîbü’l-Ahlâk’ı okurken konumuzla ilgili olarak karşımıza çıkan ilk metinde, içerisinde ne si-
yahi(ler) ne Türk(ler) kelimesi geçmeyen fakat bu iki kelimeye işaret eden ve hayvanlıkla insanlık 
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arasında mertebe açısından bir tür geçiş formunun varlığına işaret eden cümleler Tehzîbü’l-Ahlâk’ın 
sadece şu metin parçasında yer almakta fakat bu parçanın hem kendisi Ahlâk-ı Nâsırî’de şu anda 
üzerinde durduğumuz mevcut satırlar itibariyle örtüşmemekte, hem de bu parçanın öncesi ve sonra-
sındaki metinler Ahlâk-ı Nâsırî’deki satırların öncesinde ve sonrasında bulunmamaktadır.  

  
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Matba‘atü’t-Terakkî, Kahire 1317/1899, s. 38-39. 

Tehzîbü’l-Ahlâk’ın ilerleyen sayfalarında karşımıza çıkan ikinci yerdeki metin parçası Tûsî’nin 
Ahlâk-ı Nâsırî’nin üzerinde durduğumuz satırlarında hala Tehzîbü’l-Ahlâk’ı asıl almaya devam etti-
ğini göstermektedir.  

  
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Matba‘atü’t-Terakkî, Kahire 1317/1899, s. 58 (Solda). 

İbn Miskeveyh, Tahâretü’n-Nefs (Tehzîbü’l-Ahlâk), Köprülü/Fazıl Ahmed Pş. Ktp., nr. 767, vr. 48b. 
el-Fevzü’l-Asgar’ı da kontrol ettiğimizde ikinci sorunun cevabı olarak biribirine yakın şekilde ko-

nunun anlatıldığını söyleyebiliriz. Her hâlükârda iki cevabı da net şekilde görmek ve göstermek için 
üç eserde (el-Fevzü’l-Asgar, Tehzîbü’l-Ahlâk ve Ahlâk-ı Nâsırî) yer alan ilgili metin parçalarını kar-
şılaştırmak gerekir. Aşağıda sunulan metinlerde okurlara kolaylık ve örnek olması amacıyla bazı ke-
limeler kırmızı renkle gösterilmiştir. 

 

Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, Tahran 1356 
hş./1977, s. 59-63 

İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, 
Kahire 1317/1899, s. 54-59 

İbn Miskeveyh, el-Fevzü’l-Asgar, 
Beyrut 1319/1902, s. 86-91 

روى كه جسمند با  اجسام طبيعى از آن...    
يكديگر متساويند در رتبت و يكى را بر 

شرفى نيست چه يك حد  فضيلتى و ديگرى
است و يك صورت  معنوى همه را شامل

مقوم و اختالف  ى اولى جمله راجنسى هيوال
اول كه در ايشان ظاهر ميشود تا ايشان را 

انواع عناصر و غير آن ه كند ب متنوع مى
مقتضى تباينى كه موجب شرف بعضى بود 
بر بعضى نيست بلكه هنوز در معرض تكافى 
در رتبت و تساوى در قوتند و چون ميان 

الطبيعية كلها تشترك في األجسام  إن... 
الحد الذي يعمها ثم تتفاضل بقبول اآلثار 
الشريفة والصور التي تحدث فيها فان 
الجماد منها إذا قبل صورة مقبولة عند 

صار بها أفضل من الطينة األولى  الناس
 تلك الصورة فإذا بلغ إلى أن التي ال تقبل

يقبل صورة النبات صار بزيادة هذه 
الصورة أفضل من الجماد وتلك الزيادة هي 
االغتذاء والنمو واالمتداد في األقطار 
واجتذاب ما يوافقه من األرض والماء 

ل اثٍر ظهر في عالمنا هذا من ...     إن او 
ل  نحو المركز بعد امنتزاج العناصر االو 
اثر حركة النفس في النبات وذلك انه 

ركة واالغتذاء تمي ز عن الجماد بالح
ير ثقبول هذه االثر غرض ك فيوللنبات 

ومراتب مختلفة ال تحصى إال أنا نقسمه 
إلى ثالث مراتب وهي األولى والوسطى 

ليكون الكالم عليه أظهر وإن  ةواألخر
كان لكل مرتبة من هذه المراتب غرض 

ير وبين المرتبة األولى والوسطى ثك
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آيد و بقدر عناصر امتزاج و اختالط پديد مى
ال حقيقى كه آن وحدت اعتده قرب مركب ب

معنويست اثر مبادى و صور شريفه قبول 
ى د ترتب و تباين در ايشان ظاهر منكنى م

چه از جمادات ماده او قبول صور شود پس آن
تر است از جهة اعتدال مزاج را مطاوع

شريفتر است از ديگران و آن شرف را 
مراتب بسيار و مدارج بيشمار است تا بحدى 

ت قبول نفس نباتى رسد كه مركب را قو
حاصل آيد پس بدان نفس مشرف شود و در 

چون اغتذا و نمو و  گاو چند خاصيت بزر
ماليم ظاهر شود و  ض غيرفجذب ماليم و ن

اين قوتها نيز در او متفاوت افتد بحسب 
افق جمادات ه تفاوت استعداد و آنچه ب

معادن ه بود كه بمانند مرجان نزديكتر باشد 
كه ی انهگذشته مانند گياهو بهتر ماند و از

بمجرد امتزاج عناصر و بذر و زرعى بى
طلوع آفتاب و هبوب رياح برويد و در او 
قوت بقاى شخص زمانى دراز و تبقيه نوع 
نبود پس هم بر اين نسق فضيلت بر نسبتى 

دار و ى تخمههاگياه افزايد تا بمحفوظ مى
دار رسد كه در ايشان قوت درختان ميوه

حد كمال باشد ه تبقيه نوع ببقاى شخص و 
و در بعضى كه شريفتر باشد اشخاص ذكور 
كه مبادى صور مواليد باشند از اشخاص 
اناث كه مبادى مواد باشند متميز شوند و 

چند ه درخت خرما رسد كه به نين تا بمچه
خاصيت از خواص حيوانات مخصوص است 

او جزوى معين شده  تو آن آنست كه در بني
است كه حرارت غريزى در او بيشتر باشد 

دل ديگر حيوانات را تا اغصان و  تمثابه ب
رويد چنانكه شرائين از دل و در او فروع از 
شن دادن و بار گرفتن و مشابهت گلقاح و 

بوى نطفه ه بوى آنچه بدان بار گيرد ب
حيوانات مانند ديگر جانورانست و آنكه 

دلش رسد يا در ه يا آفتى ب ببرند چون سرش
ه هم شبيه است ب خشك شود شود هآب غرق

بعضى از ايشان و بعضى اصحاب فالحت 
اند درخت خرما را از خاصيتى ديگر ياد كرده

باشد ى تر و آن آنست كه درختى مهمه عجب
گيرد از بار نمى تادرختى ه كند بى كه ميل م

 آن گشنهيچ درختى ديگر جز از  گشن
خاصيت ه اين خاصيت نزديكست بدرخت و 

بر  ستالفت و عشق كه در ديگر حيوانات
ين اجمله امثال اين خواص بسيار است در

درخت و او را يك چيز بيش نمانده است تا 
حيوان رسد و آن انقالع است از زمين و ه ب

حركت در طلب غذا و آنچه در اخبار نبوى 
كه درخت  جاستآن عليه السالم آمده است

عمه نوع انسان خوانده است آنجا خرما را 
فانها  النخلةعمتكم  أكرموا گفته استكه 

 تهمانا كه اشارخلقت من بقية طين آدم 
مقام غايت كمال  نى باشد و اينامع بدين
افق حيوانات ه ات است و مبدء اتصال بينبات

مرتبه بگذرد در مراتب حيوان  و چون از اين

وترك ما ال يوافقه ونفض الفضول التي 
تتولد فيه من غذائه عن جسمه بالصموغ 
وهذه هي األشياء التي ينفصل بها النبات 

اد وهي حال زائدة على الجسمية من الجم
التي حددناها وكانت حاصلة في الجماد 
وهذه الحالة الزائدة في النبات التي شرف 
بها على الجماد تتفاضل وذلك ان بعضه 

 كالمرجانيفارق الجماد مفارقة يسيرة 
واشباهه ثم يتدرج فيها فيحصل له من هذه 

من الزيادة شيء بعد شيء فبعضه ينبت 
بالثمر وال يحفظ نوعه  بذر غير زرع وال

ويكفيه في حدوثه امتزاج العناصر  والبزر
وهبوب الرياح وطلوع الشمس فلذلك هو 

ثم  في أفق الجمادات وقريب الحال منها
تزداد هذه الفضيلة في النبات فيفضل بعضه 

حتى تظهر فيه  على بعض بنظام وترتيب
ثمار وحفظ النوع بالبزر الذي يخلف قوة اال

فتصير هذه الحالة زائدة فيه به مثله 
ومميزة له عن حال ما قبله ثم تقوى هذه 

حتى يصير فضل الثالث على  فيه الفضيلة
الثاني كفضل الثاني على األول وال يزال 
يشرف ويفضل بعضه على بعض حتى يبلغ 
إلى أفقه ويصير في أفق الحيوان وهي كرام 
الشجر كالزيتون والرمان والكرم وأصناف 

مختلطة القوى أعني ان  ال انها بعدالفواكه ا
قوى ذكورها وإناثها غير متميزة فهي 
تحمل وتلد المثل ولم تبلغ غاية أفقها الذي 

صل بأفق الحيوان ثم تزداد وتمعن في هذا تي
األفق إلى أن تصير في أفق الحيوان فال 
تحتمل زيادة وذلك انها ان قبلت زيادة 
يسيرة صارت حيوانا وخرجت عن أفق 

ات فحينئذ تتميز قواها ويحصل فيها النب
ذكورة وانوثة وتقبل من فضائل الحيوان 
أمورا تتميز بها عن سائر النبات والشجر 
كالنخل الذي طالع أفق الحيوان بالخواص 
العشر المذكورة في مواضعها ولم يبق بينه 
وبين الحيوان اال مرتبة واحدة وهي 

وقد ء االنقالع من األرض والسعي إلى الغذا
روي في الخبر ما هو كاإلشارة أو كالرمز 
إلى هذا المعنى وهو قوله صل ى ّللا  عليه 

اتكم الن خل فإنها خلقت من  سلمو أكرموا عم 
فإذا تحرك النبات وانقلع من  مآد ةبقية طين

أفقه وسعى إلى غذائه ولم يتقيد في موضعه 
إلى أن يصير اليه غذاؤه وكونت له آالت 
اخر يتناول بها حاجاته التي تكمله فقد صار 

وهذه اآلالت تتزايد في الحيوان من حيوانا 
أول أفقه وتتفاضل فيه  فيشرف فيه بعضها 

يزال على بعض كما كان ذلك في النبات فال 
يقبل فضيلة بعد فضيلة حتى تظهر فيه قوة 
الشعور باللذة واألذى فيلتذ بوصوله إلى 
منافعه ويتألم بوصول مضاره اليه ثم يقبل 

هام ّللا  عز وجل إياه فيهتدي إلى مصالحه إل
وما كان  فيطلبها وإلى اضداده فيهرب منها

من الحيوان في أول أفق النبات فإنه ال 
كالديدان  المثل بل يتولديتزاوج وال يخلف 

أن  يمكننارتيب مراتب كثيرة ألننا بهذا الت
نشرح ما قصدنا إليه من إظهار هذا 
المعنى اللطيف فنقول إن مرتبة النبات 
في قبول هذا األثر الشريف هو ما نجم 

ولم يحفظ  بذرٍ من االرض ولم يحتج إلى 
أنه  ذلكو ائشنوعه ببذر كانواع الحش

في افق الجماد والفرق بينهما هو هذا 
القدر اليسير من الحركة الضعيفة في 

اثر النفس وال يزال هذا األثر يقوي  قبول
في نبات آخر يليه في الشرف إلى أن 
يصير له من القوة في الحركة إلى ان 

وينبسط ويتشعب ويحفظ نوعه  غيتفر
بالبذر ويظهر فيه من أثر الحكمة أكثر 

وال يزال هذا المعنى  لظهر في االو  يمما 
يزداد في شيٍء بعد شيٍء ظهورا إلى أن 

جر الذي له ساق وورق يصير إلى الش
 بها صونهي ساروثمر يحفظ به نوعه وغ

بحسب حاجته إليها وهذا هو الوسط من 
إال أن أول هذه المرتبة  ةالمنازل الثالث
هو في أفقه وهو ما كان ومتصل بما قبله 

البراري في من الشجر على الجبال و
ر البحار ال ئالمنقطعة وفي الغياض وجزا

ذاته وان كان حتاج إلى غرس بل ينبت لت
ر وهو ثقيل الحركة زيحفظ نوعه بالب

النشوء ثم يتدرج من هذه المرتبة  ءبطي
ويقوى هذا االثر فيه ويظهر شرفه على 
ما دونه حتى ينتهي إلى االشجار الكريمة 
التي تحتاج إلى عناية من استطابة التربة 
 لاواستعذاب الماء والهواء العتد

تحفظ  التيمزاجها وإلى صيانة ثمرتها 
بها نوعها كالزيتون والرمان والسفرجل 
والتف اح والتين وأشباهها ويتدرج ايضاً 
في قبول هذا األثر وظهور الشرف إلى 
أن ينتهي إلى رتبة الكرم والنخل فاذا 
انتهى إلى ذلك صار في االفق االعلى من 
النبات وصار بحيث إن زاد قبوله لهذا 

ينئذ األثر لم يبق له صورة النبات وقبل ح
صورة الحيوان وذلك ان النخل قد بلغ من 
شرفه على النبات إلى ان حصل فيه نسبة 
قوية من الحيوان ومشابهة كثيرة منه 

ن االنثى عمتميز  اأولها أن الذكر منه
وانه يحتاج إلى التلقيح ليتم حمله وهو 
كالسفاد في الحيوان وله مع ذلك مبدأ 

ار  هوأصل هآخر غير عروق اعني الجم 
ي هو كالدماغ من الحيوان فإن الذ

عرضت له آفة تلف وليس كذلك سائر 
األشجار ألن لتلك مبدأ واحداً وهو األصل 
الثابت في األرض فما دام ذلك األصل 
ً على حاله لم تعرض له آفة فهو  ثابتا

ى زة وبوي الحيقبا ر النخل الذي يسم 
ر زلقح النخلة شبيه الرائحة ببيطلعا وبه 

شابه تت للنخل كثرة الحيوان وقد أحصي
لحيوان ليس هذا موضع احصائها وإلى ل

 صلى هللا توجه قول النبييهذا المعنى 
أكرموا عمتكم النخلة فإنها وسلم عليه 
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بود افق نبات پيوسته ه بود كه مبدء آن ب
كه چون گياه تولد كنند و از ى مانند حيوانات

تزاوج و توالد و حفظ نوع عاجز باشند چون 
ى كرمان خاك و بعضى از حشرات و جانوران

بسال پديد آيند و كه در فصلى از فصول سال
فصل نيست شوند  در فصلى ديگر مخالف آن
قدرتست بر ه ات بيو شرف ايشان بر نبات

طلب ماليم و حركت ارادى و احساس تا 
ه جذب غذا كنند و چون از اين مقام بگذرد ب

حيواناتى رسد كه قوت غضبى در ايشان 
د و آن نظاهر شود تا از منافى احتراز نماي

قوت نيز در ايشان متفاوت بود و آلت هر 
يكى بحسب مقدار قوت ساخته و معد بود و 

ه درجه كمال رسد در آن باب به آنچه ب
ها نيزه تمنزله بسالحهاى تمام كه بعضى 
 تمثابه و بعضى ب باشد چون شاخ و سرو

كاردها و خنجرها چون دندان و مخلب و 
ر و دبوس چون سم و آنچه بمحل ته بعضى ب

جاى زوبين و تير ه بدان ماند و بعضى ب
ى مرغان و غير هرچون آالت رمى كه در ب

 وآن بود ممتاز باشند و آنچه آن قوت در
 دفع چون ديگر اسبابه ناقص باشد ب
كردن مخصوص باشند  تگريختن و حيل

مانند آهو و روباه و اگر تأمل افتد در اصناف 
جانوران و مرغان مشاهده كرده آيد كه هر 
شخصى را آنچه بدان احتياج بود از آالت و 

قوت ه و مهيا ست چه ب قدراسباب فراغت م
و شوكت و ترتيب آالت چنانكه ياد كرده آمد 

مصالح كه مستدعى  الهام رعايته و چه ب
نواع شود مانند شرايط يا كمال شخص 

ازدواج در طلب نسل و حفظ فرزند و تربيت 
حسب حاجت و ذخيره ه ن بآشيااو و ساختن 

غذا و ايثار آن بر ابناى جنس و موافقت و 
مخالفت با ايشان و احتياط و كياست و تحرى 

كه خردمند در ى حده و فراست در هربابى ب
حكمت و قدرت صانع ه ب آن متحير شود و

سبحان الذي أعطى كل  خويش اعتراف كند
اختالف اصناف شيء خلقه ثم هدى و 

 تات زياديحيوانات از تفاوت مدارج نبات
 اينبه بسايط و بعد  آناست از جهت قرب 

ن و شريفترين انواع آن است كه كياست ااز
حدى رسد كه قبول تأديب و ه و ادراك او ب

تعليم كند تا كمالى كه در او مفطور نبود او 
 مانند اسب مؤدب و باز معلمرا حاصل شود 

 زيتبود م تاين قوت در او زياد نكه و چندا
ى رسد كه ئاو را رجحان بيشتر بود تا بجا

را كافى بود در تعليم  مشاهده افعال ايشان
ه آن بمحاكات نظير ه چنانكه آنچه ببينند ب

يشان درياضتى و تعبى كه بتقديم رسانند بى
رسد و اين نهايت مراتب حيوانات بود و 
مرتبه اول از مراتب انسان بدين مرتبه 

بر ن مردمانى باشند كه آمتصل باشد و 
اند مانند سودان اطراف عمارات عالم ساكن

چه حركات و افعال امثال  مغرب و غير ايشان
تا و نات بود اين صنف مناسب افعال حيوا

والذباب وأصناف الحشرات الخسيسة ثم 
يتزايد فيه قبول الفضيلة كما كان في النبات 
سواء ثم تحدث فيه قوة الغضب التي ينهض 
بها إلى دفع ما يؤذيه فيعطى من السالح 
بحسب قوته وما يطيق استعماله فان كانت 
قوته الغضبية شديدة كان سالحه تاما قويا 

نت ناقصة كان ناقصا وان كانت وان كا
ضعيفة جدا لم يعط سالح البتة بل أعطي آلة 

عدو والقدرة على الحيل التي الهرب كشدة ال
وأنت ترى ذلك عيانا من  ه من مخاوفهتنجي

الحيوان الذي أعطي القرون التي تجري له 
مجرى الرماح والذي أعطي األنياب 
والمخالب التي تجري له مجرى السكاكين 

اجر والذي أعطي آلة الرمي التي والخن
تجري له مجرى النبل والنشاب والذي 
أعطي الحوافر التي تجري له مجرى 
الدبوس والطبرزين فأما من لم يعط سالحا 
لضعفه عن استعماله ولقلة شجاعته 
ونقصان قوته الغضبية وألنه لو اعطيه 
لصار كال عليه فقد أعطي آلة الهرب 

والختل  والحيل بجودة العدو والخفة
والمراوغة كاألرانب وأشباهها وإذا 
تصفحت أحوال الموجودات من السباع 
والوحش والطير رأيت هذه الحكمة 
ال مستمرة فيها فتبارك ّللا  أحسن الخالقين

إله إال هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد 
فأما االنسان فقد عوض من  هلل رب العالمين

مالها هذه اآلالت كلها بان هدي إلى استع
كلها وسخرت هذه كلها له وسنتكلم على 
ذلك في موضعه  فأما أسباب هذه األشياء 
كلها والشكوك التي تعترض في قصد 
بعضها بعضا بالتلف واألنواع من األذى 

خر أن إبهذا الموضع وسأذكرها  فليس يليق
ّللا  في االجل عند بلوغنا إلى الموضع 
ن الخاص بها ونعود إلى ذكر مراتب الحيوا

فنقول ان ما اهتدى منها إلى االزدواج 
وطلب النسل وحفظ الولد وتربيته 
واالشفاق عليه بالكن والعش واللباس كما 

ما باللبن إنشاهد فيما يلد ويبيض وتغذيته 
ما بنقل الغذاء اليه فإنه أفضل مما ال إو

يهتدي إلى شيء منها ثم ال تزال هذه 
 األحوال تتزايد في الحيوان حتى يقرب من
أفق االنسان فحينئذ يقبل التأدب ويصير 

عن سائر  بقبوله لألدب ذا فضيلة يتميز بها
ثم تتزايد هذه الفضيلة في  الحيوانات

الحيوانات حتى يشرف بها ضروب الشرف 
ثم يصير من هذه كالفرس والبازي المعلم 

المرتبة إلى مرتبة الحيوان الذي يحاكي 
غير االنسان من تلقاء نفسه ويتشبه به من 

وما أشبهها ويبلغ من ذكائها  دةتعليم كالقر
كفي في التأدب بأن ترى االنسان نستأن 

يعمل عمال فتعمل مثله من غير أن تحوج 
االنسان إلى تعب بها ورياضة لها وهذه 
غاية أفق الحيوان التي ان تجاوزها وقبل 
زيادة يسيرة خرج بها عن أفقه وصار في 

عليه السالم فقد خلقت من بقية طينة آدم 
تبين بلوغ غاية الموضوع للنبات ان 
يبلغه في أفق الحيوان وهذه الرتبة 

شرفه  فيرة من النبات وإن كانت لآلخا
 ةأدون مرتب وفإنها أول أفق الحيوان وه

ل ما يرتقي النبات من  وأخسها وذلك أو 
منزلته االخيرة ويتمي ز به من مراتبه 
األول هو أن ينقلع من األرض وال يحتاج 
إلى اثبات العروق فيها بما يحصل له من 

رف بالحركة االختيارية وهذه صالت
الرتبة األولى من الحيوانية ضعيفة 

ضعف اثر الحس  فيها وإنما تظهر بجهة ل
واحدة أعني حسا واحدا وهو الحس  العام 
الذي يقال له حس  اللمس وذلك كالصدف 
وانواع الحلزون الذي يوجد في شاطئ 

البحار وانما تعرف  سواحلاألنهار و
حيوانيته ويعلم انه ذو حس  واحٍد من 
أجل أنه إذا استلب من موضعه بسرعٍة 

ٍة فارق موضعه وعلى عجلٍة وخف  
واستجاب لألخذ وإن أخذ بابطاٍء وعلى 
ترتيب لزم موضعه وتمس ك به وذلك النه 

ً له يريد أخذه فيصعب أيحس   ن  المسا
ه به ثحينئذ جذبه وتناوله من مكان لتشب

وهو يضعف عن التنقل وإن كان قد انقلع 
من األرض وصارت له حياة ما ألنه في 

مناسبة األفق القريب من النبات وفيه 
عن هذه الرتبة إلى ان ينتقل  نتقلمنه ثم ي

كالدود قوى فيه قوة الحس  يويتحرك و
وكثير من الفراش والدبيب ثم يرتقي عن 

إلى ويقوى أثر النفس  هذه المرتبة أيضا
يصير منه الحيوان الذي له أربع  أن

حواس كالخلد وما اشبهه ثم يرتقي من 
ذلك إلى ان يصير له من حس  البصر 

ف كالنمل والنحل والحيوان الذي ضعي
اجفان وال  اوليس له رزشبه الختعيونه 

ما يستر احداقها ثم يقوى ذلك إلى ان 
الحيوان الكامل في الحواس  هيصير من

الخمس وهي مع ذلك متفاوتة المراتب 
افية الحواس ومنها جفمنها البليدة ال
التي تستجيب  الحواس الذكية اللطيفة

والنهي وتستعد   للتأديب وتقبل األمر
من  كالفرسز يلقبول أثر النطق والتمي

من الطير ثم يقرب من  والبازيالبهائم 
آخر مرتبة البهائم ويصير في أفقه 

رتبة ماالعلى وفي مرتبة االنسان وهذه ال
دنيئة وان كانت شريفة فهي خسيسة 

وهي مراتب  مرتبة االنسان بعيدة من
ن الحيوان التي مالقرود واشباهها 

وليس  في خلقة االنسانية قاربت االنسان
ن تجاوز إال اليسير الذي إبينها وبينه 

ً فاذا بلغه انتصبت قامته  صار انسانا
 ز الشيء اليسيريظهر فيه من قوة تمييو

ويقوى  فضل تمييز واهتداء إلى المعارف
فيه اثر النفس ويقبل التأديب بالفهم 
والتمييز وهذا االثر وإن كان شريفاً 
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ب و تفاوت كه افتد يترت اين مقام غايت هر
مقتضاى طبيعت بود و بعد از اين مراتب 

و رويت بود  تكمال و نقصان مقدر بر اراد
پس هر مردم كه اين قوى در او تمام افتد و 

را از  استعمال آالت و استنباط مقدمات آنه ب
بهتر تواند رسانيد فضيلت  ىكماله ب نىنقصا

بود بر آنكه اين معانى در  تو شرف او زياد
درجات كسانى را  او كمتر باشد و اوايل اين

عقل و قوت حدس  توسيله بود كه ب
استخراج صناعات شريف و ترتيب 

د و بعد نكنى حرفتهاى دقيق و آالت لطيف م
عقول و افكار و تأمل ه از آن جماعتى كه ب
فضايل  ىو معارف و اقتنابسيار در علوم 

ى نمايند و از ايشان گذشته كسانخوض مى
وحى و الهام معرفت حقايق و احكام ه كه ب

توسط اجسام بى يتاز مقربان حضرت اله
كنند و در تكميل خلق و تنظيم امور ى تلقى م

معاش و معاد سبب راحت و سعادت اهل 
شوند و اين نهايت مدارج ى اقاليم و ادوار م

نى بود و تفاوت در اين نوع بيشتر نوع انسا
از تفاوت بود در نوعهاى حيوانات هم بدان 

ات گفته آمد و تينسبت كه در حيوانات و نبا
ه چون بدين منزلت رسد ابتداى اتصال بود ب

مراتب مالئكه ه عالم اشرف و وصول ب
نهايت ه مقدس و عقول و نفوس مجرد تا ب

 با مقام وحدت بود و آنجا دايره وجود ن كهآ
 اى هم رسد مانند خطى مستدير كه از نقطه

د تا بدان نقطه باز رسد پس نآغاز كرده باش
وسايط منتفى شود و ترتب و تضاد برخيزد 
و مبدأ و معاد يكى شود و جز حقيقت حقايق 
 و نهايت مطالب كه آن حق مطلق بود نماند

 .ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام ..

ز يالتميأفق االنسان الذي يقبل العقل و
والنطق واآلالت التي يستعملها والصور 

إذا بلغ هذه الرتبة تحرك إلى فالتي تالئمها 
المعارف واشتاق إلى العلوم وحدثت له 
قوى وملكات ومواهب من ّللا  عز وجل 
يقتدر بها على الترقي واالمعان في هذه 
الرتبة كما كان ذلك في المراتب األخرى 

تب من األفق وأول هذه المرا التي ذكرناها
االنساني المتصل بآخر ذلك األفق الحيواني 

في أقاصي الذين يسكنون مراتب الناس 
المعمورة من الشمال والجنوب كأواخر 

وأواخر من بالد يأجوج ومأجوج الترك 
التي ال تميز عن من األمم وأشباههم  الزنج 
ال بمرتبة يسيرة ثم تتزايد فيهم قوة إالقرود 

 أن يصيروا إلى وسط التمييز والفهم إلى
األقاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم 
والقبول للفضائل وإلى هذا الموضع ينتهي 
فعل الطبيعة التي وكلها ّللا  عز وجل 
بالمحسوسات ثم يستعد بهذا القبول 
الكتساب الفضائل واقتنائها باإلرادة 
والسعي واالجتهاد الذي ذكرناه فيما تقدم 

قه فإذا صار إلى آخر حتى يصل إلى آخر أف
أفقه اتصل بأول أفق المالئكة وهذا أعلى 

وعندها تتأحد الموجودات  مرتبة االنسان
ويتصل أولها بآخرها وهو الذي يسمى 
دائرة الوجود ألن الدائرة هي التي قيل في 
حدها انها خط واحد يبتدئ بالحركة من 
نقطة وينتهي إليها بعينها ودائرة الوجود 

التي جعلت الكثرة وحدة وهي هي المتأحدة 
التي تدل داللة صادقة برهانية على موجدها 
 وحكمته وقدرته وجوده تبارك اسمه

 ... تعالى جده وتقدس ذكرهو

ب البهائم تباالضافة إلى ما دونه من ر
فهو خسيٌس دنيء جدا باالضافة إلى 
االنسان الكامل النطق وهذه المرتبة 
القريبة من مرتبة االنسان هي في افق 

في اقصى المعمورة من البهيمية وهي 
الشمال  مناالرض وفي اطرافها 
فان   وغيرهم والجنوب كأواخر الزنج

رة خآلتبة الهوالِء ليس بينهم وبين الر
ير فرق ثمن البهائم التي ذكرناها ك

 لهم شيء من المنافع كثير بالتمييز إلى
وثر عنهم حكمة وال يقبلونها توليس 

ايضا من االمم التي تجاورهم فلذلك 
هم وحصلوا غير نفعساءت احوالهم وقل  

مستصلحين لغير العبودية  مغبوطين وال
ثم  يمةستخدم فيه البهتواالستخدام فيما 

 فيال يزال اثر النطق يزيد إلى ان يصير 
وسط المعمورة في االقليم الثالث والرابع 
والخامس فحينئٍذ يكمل هذا االثر ويصير 
بحيث تراه من الذكاء والفهم والتيقظ 
لالمور والكيس في الصناعات 
واستخراج غوامض العلوم واالتساع في 
المعارف ثم يقع التفاوت في هذه الرتبة 

 ث يومي إلى الواحد بعد الواحد فيإلى حي
استقامة النظر قوته وسرعة الهاجس و

ة الفكر وجودة الحكم على األمور  وصح 
خبار باألحوال المستقبلة حتى الكائنة واإل
معي وفالن محدس وكأنما أليقال فالن 

ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق فاذا 
بلغ االنسان هذه الرتبة فقد قارب البلوغ 

 افق المالئكةإلى  قه الذي يتص ل بهإلى اف
... 

 

Bu hususa uzunca değindikten sonra Bayram’ın daha önce neklettiğimiz sözlerinin Tûsî dönemi 
değil İbn Miskeveyh dönemiyle ilişkilendirilmesi gerektiği ve dolayısıyla yanlış ve ilgisiz bir çıkarım 
olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 

Bir diğer örnek: “Ahi Evren bu eseri [Tehzîbü’l-Ahlâk] tercüme ederken esere, “Hikmet-i ilmî” 
ve “Hikmet-i amelî” ile ilgili birtakım ekler yapmış ve burada Anadolu Ahiliği’nin kuruluş ve fel-
sefesi hakkında geniş bilgiler vermiştir. Bu bakımdan bu eser Anadolu Ahi Teşkilâtı için ilk ve en 
önemli kaynak eserdir.” 804 “Ahlâk-ı Nâsırî’nin “Siyaset-i Müdün” (Şehirlerle İlgili Siyaset) bölü-
mündeki birinci fasılda Ahîliğin usûl ve erkânı anlatılmaktadır (Ahlâk-ı Nâsırî, s. 246-258). Ahî Evren 
bir Ahî olarak ve Anadolu Ahî teşkilâtının kurucusu olması hasebiyle burada mesleği ile ilgili bilgiler 
vermektedir. Nitekim Letâif-i hikmet adlı eserinde de bu konu ile ilgili bilgileri özetleyerek ve yer yer 
aynı cümlelerle tekrar etmektedir (Letâif-i hikmet, s. 145-146).”805 

Bu cümleleri okuyunca elimizde sadece Ahilik değil, Anadolu Ahiliği ile ilgili tam 12 sayfa bilgi 
sunan 7./13. yy.dan bir kaynak bulunduğunu anlıyor ve bu 12 sayfada kim bilir ne kadar önemli bil-
giler vardır diye seviniyoruz. Lâkin 12 sayfalık “geniş bilgiler” Letâif-i Hikmet’te iki sayfada -yer yer 
aynı cümlelerle- nasıl özetlenmiş diye de merak ediyoruz (Daha önce Letâifü’l-Hikme başlığı altında 
değindiğimiz “İnsan, doğası gereği sosyal varlıktır” konusu). Ahlâk-ı Nâsırî’nin belirtilen sayfalarına 
                                                 
804 Bayram, Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 95. 
805 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 14; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 90. 
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bakınca hem boş yere meraklandığımızı anlıyoruz hem de sevincimiz kursağımızda kalıyor. Karşı-
mıza, içerisinde ne ahi/ahilik, ne civanmerd/civanmerdlik, ne fetâ/fütüvvet, ne Diyâr-ı Rûm/Anadolu 
ve oradan bir şehir adı, ne o yüzyıldan bir âlim veya bir ahi ismi yer almayan bir metin çıkıyor. 
Yazdığı eserleri, görüşleri, faydalandığı, etkilendiği şahıslar malum olan ve Aristo’dan sonraki “Mu-
allim-i Sânî” diye bilinen ünlü İslam filozofu Fârâbî bir ahi olarak kabul edilebilir mi veya ahilikle 
ilgili görüşleri, eserleri vardır denilebilir mi, bilmiyoruz ama Ahlâk-ı Nâsırî yazarının “Hakîm-i Sânî 
Ebû Nasr-ı Fârâbî -ki bu makalenin çoğu onun sözleri ve nüktelerinden nakildir-…” dediği (s. 248) 
bir metinle karşı karşıyayız. Yazar bu metinde kendi görüşlerini beyan etmekle beraber, Hakîm’in 
yani Aristo’nun siyasetle ilgili sözlerinden (s. 252, 253), Platon’un görüşlerinden (s. 253) ya doğru-
dan onların eserlerinden, ya Fârâbî veya bir başka filozofun eserinden istifadeyle nakilde bulunmak-
tadır. Doğru bir yargıda bulunarak “Bilindiği gibi Hâce Nasîr-i Tûsî’nin Ahîlikle uzaktan yakından 
ilgisi olmadığı gibi ilgi alanı da değildir.”806 demek suretiyle felsefe ve onunla içiçe geçmişliği veya 
birlikteliği devam eden diğer bilimlerde eser vermiş bir İslâm filozofunun ahilikle alakası olmadığını 
belirten Bayram, yukarıda ismi geçen filozofları ve görüşlerini ahilikle nasıl ilişkilendirebiliyor? Ahi-
liğin, Anadolu ahiliğinin kökenlerini o isimlere kadar götürüyor ise bu bir zorlama ve az önce naklet-
tiğimiz sözüyle çelişki anlamına gelir. Dolayısıyla bu metindeki bilgileri, usûl ve erkânı en azından 
fütüvvet-nâme türü eserlerde açıklanmış olan ahiliğe ve özellikle Anadolu ahiliğine dair bilgiler diye 
niteleyen Bayram hem kendisini hem okurlarını yanıltmaktadır. Milattan önce yaşamış hangi Yunan 
filozoflarının Arapça’ya çevrilmiş hangi eserlerinden alıntı veya istifadeyle bu metindeki bilgilerin 
oluşturulduğunu, metin karşılaştırmalarını göstererek ortaya koymak isterdik fakat konuyu uzatıp 
okurları bezdirmek istemediğimizden ve de bu hususun yaygın olarak bilinmesinden ötürü Bayram’ın 
tabiriyle bu konunun tafsilatına değinmeyi zaid buluyoruz. 

Bir diğer örnek: “Ahlâk-ı Nâsırî Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn’in diğer eserleri ile karşılaştıran 
herkes, bu eserlerin dil ve üslûp benzerliğini, konuları anlatım tarzını kullandığı şahitleri ve alıntıları 
rahatlıkla fark eder ve bu eserlerin bir kalemden çıktığına hükmeder. Oysa Ahlâk-ı Nâsırî’nin naşir-
leri, M. Minovî ve A. Haydarî bu eseri, Hâce Nasîr-i Tûsî’nin diğer eserleri ile karşılaştırmışlar ve 
pek çok fikir uyumsuzlukları yani başka eserlerinde söylediklerine uymayan görüşler ihtiva ettiğini 
tespit etmişler ve onlarca defa bunu söz konusu etmekteler. Birçok defalar bu uyumsuzlukları Tûsî’de 
kanaat değişmesi ile izah etmek durumunda kalmışlardır.”807 

İkinci ve üçüncü cümlelerinde Bayram yine Ahlâk-ı Nâsırî’den sayfa numarası vererek atıfta bu-
lunmamaktadır. Çünkü Mînovî ve Haydarî’nin Bayram’ın aktardığı mahiyette sözleri söz konusu de-
ğildir. Mînovî ile Haydarî’ye ait gösterip sayfa numarası vererek yaptığı atıfların ya karşılıksız oldu-
ğunu ya da Bayram’ın dediği mahiyette olmadığını örnekleriyle göstermiştik.  

İlk cümlesine gelince, dil ve üslup, kullanılan şahitler ve alıntılar bakımından iki ya da daha fazla 
eseri karşılaştırıyorsak bu karşılaştırmanın örneklerini sunmamız gerekir. Ahlâk-ı Nâsırî’yi Ahî Ev-
ran’ın diğer eserleri ile karşılaştıran herkesin rahatlıkla fark edeceği ve bu eserlerin bir kalemden 
çıktığına hükmedeceği dil ve üslup vs. benzerliği söz konusu ise çok daha rahat ve kendinden emin 
fakat ilmi bir metotla bu karşılaştırmaların, bu benzerliklerin ortaya koyulması beklenir. Kaldı ki, bu 
dil ve üslup bakımından karşılaştırma ve bir yargıya ulaşma bağlamında Bayram’ın önce kanaat iken 
sonrasında kesin bilgiye dönüşen tahminlerinin ne derece isabetli olduğunu, başkalarına aidiyetini 
ispat ettiğimiz eserleri Ahi Evran’a ait gösterdiğini örnekleriyle ortaya koyduk. Dolayısıyla örnekle-
rini sunmadan böyle yuvarlak ifadeler ve indî değerlendirmeler yerine somut örnekler ve delillerle 
konunun ortaya koyulması elzemdir. 
  

                                                 
806 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 14; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 90. 
807 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 14-15; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği 

ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 90. 
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Evsâfü’l-Eşrâf 
Bayram’ın bu eseri Ahi Evran’a ait göstermek için ileri sürdüğü delil, delil olmaktan ziyade bir 

tahmin ve kanaat beyanıdır: “Evsâfü’l-eşrâf adlı eser de Hâce Nasîruddîn-i Tûsî’nin eseri olarak 
bilinmektedir. Güzel bir nüshası Fatih (Süleymaniye) Ktp. Nr. 5426 yp. 261b-271a’da kayıtlıdır. Hik-
met ve felsefeye dair olan bu eserdeki tertip ve anlatım tarzı, üslûp özellikleri, gösterilen şevâhid bu 
eserin de Tûsî’ye ait olmayıp Ahi Evren Hâce Nasîruddîn’e ait olduğunu göstermektedir. Çünkü bu 
eser ile Ahi Evren’in diğer eserleri arasında büyük benzerlikler göze çarpmaktadır. Tûsî’nin Ahlâk-ı 
Nâsırî’den sonra bu esere de bir önsöz yazarak onu kendisine mal ettiğini düşünüyorum.”808 

Doğrusu Bayram’ın Evsâfü’l-Eşrâf’ın tertibine; konu başlıkları ve sıralamasına ilişkin Ahi Ev-
ran’a ait gösterilen hangi eserden örnek verebileceğini merak ediyoruz. Keşke somut örnekler vermiş 
olsaydı, biz de üzerinde durabilseydik. Aynı dileğimiz özellikle sözü edilen şevâhid ve cümle ben-
zerlikleri veya yakınlıklarının örneklendirilmesi noktasında da geçerlidir. Ne yazık ki, şu ana dek bu 
konuda asılsız bir iddia ve Tûsî’ye atılan kuru iftiradan başka bir açıklama göremedik. 

Önceki başlık altında Ahlâk-ı Nâsırî yazarının Tûsî olduğunu çeşitli delillerle göstermiş, Evsâfü’l-
Eşrâf yazarının da Tûsî olduğuna, yazarın eser girişindeki şu ifadelerinden hareketle işaret etmiştik: 
“Bu risâlenin yazarı, bu makalenin sahibi … Tûsî şöyle der: Önceki hakîmlerin yolu üzere erdemli 
ahlâkı ve olgun siyasetleri açıklama konusunda Ahlâk-ı Nâsırî adlı kitabı yazdıktan sonra hakikat 
ehli velilerin seyrini, basiret ehlinin tarzını, tarikat sâliklerinin, hakikat taliplerinin kaidesi üzere açık-
lama hakkında muhtasar bir eser düzenlemek istedim…”809  

 

  
Tûsî, Evsâfü’l-Eşrâf, Meclis-i Millî Ktp., nr. 4926, s. 27 ve 29. 

                                                 
808 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 16; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 94. 
809 et-Tûsî, Nasîruddîn, Evsâfü’l-Eşrâf, Vizâret-i Ferheng u İrşâd-i İslâmî Yay., Tahran 1373 hş./1994, s. 3-4. 
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el-Cürcânî, Rüknüddîn Muhammed, Tercüme-i Evsâfü’l-Eşrâf, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23914, s. 27 ve 29. 

Bu ifadeler Evsâfu’l-Eşrâf ile Ahlâk-ı Nâsırî adlı kitapların aynı yazar (Tûsî) tarafından yazıldığı-
nın açık delili olduğundan, Evsâfu’l-Eşrâf’ı Tûsî’ye ait olarak zikreden veya ondan alıntılar yapan 
kaynaklardan, Tûsî’ye ait olduğu kaydını taşıyan yüzlerce yazma nüshasından, kaç kez basıldığından, 
hangi dillere çevirildiğinden bahsederek ek deliller sunmaya gerek görmüyoruz.  

Bu açık delilin farkında olan Bayram’ın, Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserin asıl yazarının Ahi Evran oldu-
ğunu ve Tûsî’nin bazı değişiklikler yapmak suretiyle intihal yollu bu eseri kendisine ait gösterdiğini 
savunduğundan Evsâfü’l-Eşrâf’ın da aslında Ahi Evran’a ait iken Tûsî’nin intihal yoluyla kendisine 
mal ettiğini söylemekten başka seçeneği kalmamaktadır. 
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Tecrîdü’l-Kelâm 
“Bana öyle görünüyor ki, Hâce Nasîr-i Tûsî’ye ait olduğu kabul edilen ve literatürde öyle bilinen 

Ağaz u encam ve Tecrîdü’l-kelâm adlı eserler de ona ait değildir. Bu iki eser de Lâtifeler sahibi Ahî 
Evren Nasîrüddîn Hoca’ya aittir. Çünkü İsmâiliyye mezhebinden bir Şiî olan Hâce Nasîr-i Tûsî’nin 
İslâm akaidine dair tarih boyunca Sünnî Müslüman çevrelerde daha çok muteber tutulan ve Sünnî 
kelâmcıların üzerine şerhler ve haşiyeler yazdıkları bir eseri (Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II [doğrusu: I], 
346-351) Tûsî’nin yazmış olamayacağını düşünüyorum. Üstelik Letâif-i Gıyâsiyye, Letâif-i hikmet’te 
ve diğer eserlerinde birçok defalar kendisinin aynı zamanda kelâmcı olduğunu ve kelâma dair yazdığı 
esere göndermelerde bulunduğu ve alıntılar yaptığı görülmektedir. Ben burada bu işi yapacak du-
rumda değilim. Çünkü bu makalenin hacmi bu işe yeterli değil. Şimdilik bu işi de başkaları yapsın 
istiyorum. Evvel emirde yapılması gereken Tecrîdü’l-kelâm’ın Türkiye kütüphanelerinde bulunan 
nüshalarının tesbit edilmesidir. Anadolu Selçukluları zamanından günümüze gelen bir nüshası bu-
lunduğu takdirde bu konunun açıklığa kavuşacağına inanıyorum.”810 

Yazarı tarafından verilen orijinal ismi Tecrîdü’l-İ‘tikâd olan Tecrîdü’l-Kelâm, Tecrîdü’l-Kelâm fî 
Tahrîri ‘Akâidi’l-İslâm, Tecrîdü’l-‘Akâid, Tecrîdü’l-Kavâ‘id adlarıyla da anılmıştır. Yazarı tarafın-
dan bu esere hazırlık veya giriş bağlamında Tecrîdü’l-Mantık adlı bir eser telif edilmiş olduğundan 
iki eserin birlikteliği kastedilerek et-Tecrîd, Kitâbü’t-Tecrîd, Tecrîdü’l-Mantık ve’l-Kelâm adı da mü-
tedavil olup, sadece mantık kısmının Mantıku’t-Tecrîd diye anıldığı da vakidir.  

Şu halde eskilerin tabiriyle önce mantık kitabının/bölümünün yazıldığı, sonra -üzerine çokça şerh-
ler yapılacak olan- kelâm kitabının yazıldığı ve ikisinin de ister ayrı ister birlikte zikredilsin isimle-
rinde Tecrîd kelimesinin ortak bulunduğu bir eserden bahsediyoruz. Şimdi bu eserin ilk kitabı veya 
ikinci kitabı yahut her ikisini de içeren nüshaları bağlamında -Anadolu Selçuklularının son hükümdarı 
kabul edilen II. Mesud’un ölüm tarihi olan- 708/1308’den önce istinsah edilmiş bir nüshasını, hatta 
müsvedde veya beyaza çekilmiş müellif nüshasını, yazarın bir öğrencisi tarafından istinsah edilmiş 
nüshasını, yazarına okunmuş veya asıl nüshayla mukabelesi yapılmış, yazarının kıraat kaydı veya 
icaze kaydını taşıyan bir nüshasını, kısacası bu nitelikteki nüshalarından bir veya birkaç örnek göste-
rebilirsek mezkûr tarihten önce kelâm, felsefe, tarih veya diğer alanlarda eser yazanların Tûsî’ye ait 
göstererek Tecrîdü’l-İ‘tikâd’ı anışlarını veya ondan yaptıkları nakilleri sunmamıza (zira bu nakiller 
nihayetinde bu tarihten önce istinsah edilmiş nüshalardandır) gerek kalmayacaktır.   

  
Tûsî, Tecrîdü’l-Mantık, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1481/1, vr. 1a ve 1b (Sağda), vr. 30b. 

                                                 
810 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 16-17; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği 

ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 94-95. 
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Yukarıda görseli sunulan ve yazarının Tûsî olduğu açıkça belirtilen Tecrîdü’l-Mantık nüshasının 
istinsah tarihi 1091/1680’dir ve sonunda mukabele ve tashihinin yapıldığı belirtilmektedir. Bir ba-
kıma muahhar tarihli diyebileceğimiz bir nüshadır. Fakat bu nüshanın istinsahında asıl alınan nüsha-
nın istinsah tarihi 659/1261’dir. O nüshanın istinsahında asıl alınan nüshanın Tûsi’nin hattıyla mü-
şerref olmuş nüsha olduğu ve o nüshanın tarihinin de 656 yılı Şaban ayı ortaları/Ağustos 1258 olduğu 
kaydedilmiştir. Dolayısıyla kitâbeti bakımından muahhar olsa da bu nüsha asıl alınan nüsha bağla-
mında önem ve değer kazanmakta, ayrıca önemli tarihsel bilgiler de vermektedir. 

 Tecrîdü’l-Mantık’ın İran’da bulunan bir diğer kadim nüshası da önemli tarihsel kayıtları sunmak-
tadır. Bu nüshada nüshanın istinsah tarihinin 656 yılı Ramazan ayı ortaları/Eylül 1258, eserin telif 
tarihinin ise 656 yılı Şaban ayı ortaları/Ağustos 1258 olduğu kaydedilmiştir. Tecrîdü’l-Mantık’ın Me-
raga’da 659/1261 istinsah tarihli ve Tûsî’ye ait olarak kayıtlı bir diğer nüshası da Süleymaniye/Fatih 
Ktp., nr. 3237’de bulunmaktadır. İran nüshası ve Ragıp Paşa nüshasını asıl aldığımızda Tecrîdü’l-
Mantık’ın telif tarihinin 656/1258 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

     
Tûsî, Tecrîdü’l-Mantık, Millî Melik Ktp., nr. 640/5, vr. 97b (Sağda), vr. 156a (Ortada). 

Tûsî, Tecrîdü’l-Mantık, Sül./Fatih Ktp., nr. 3237/1, vr. 78b. 

Tûsî’nin yeğeni (kızkardeşinin oğlu) ve öğrencisi olan Cemâlüddîn Hasan b. Yusuf b. Mutahhar 
el-Hillî (ö. 726/1326) Şiîlerin “Allâme” lakabıyla andıkları ve eserlerini muteber gördükleri bir kişi-
dir. Hillî Tecrîd’i iki kısımdan oluşan tek eser kabul edip önce mantık kısmını sonra kelâm kısmını 
şerh etmiştir. Mantıku’t-Tecrîd diye de anılan Tecrîdü’l-Mantık üzerine yazdığı el-Cevherü’n-Nadîd 
fî Şerhi Kitâbi’t-Tecrîd (veya: … fî Şerhi’t-Tecrîd, … fî Şerhi Mantıkı’t-Tecrîd) adlı şerhini 687/1288 
tarihinde tamamlamıştır. el-Cevherü’n-Nadîd’in günümüzde Ankara Millî Ktp./Adana İl Halk Kü-
tüphanesi Koleksiyonu içerisinde bulunan kadim bir nüshasının istinsahı 10 Ramazan 707/4 Mart 
1308’de tamamlanmıştır. Bu şerhin girişinde şerhi yapılan eserin Tûsî’ye ait olduğu açıkça belirtil-
mektedir. 

 
Dirâyetî, el-Fihrisü’l-Muvahhid li’l-Mahtûtâti’l-Îrâniyye, c. 11, s. 181. 
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el-Hillî, Cemâlüddîn Hasan, el-Cevherü’n-Nadîd, Adana İl Halk Ktp., nr. 177/1, vr. 1b ve 101a. 

Hillî eserin diğer kısmı üzerine Keşfü’l-Murâd fî Şerhi Tecrîdi’l-İ‘tikâd adıyla yazdığı şerhi 16 
Rebiulevvel 690/19 Mart 1291 tarihinde tamamlamıştır. Bu şerhin girişinde de şerhi yapılan eserin 
Tûsî’ye ait olduğu açıkça belirtilmektedir. Şerhin Hillî’nin kendi imlâsıyla olan bir nüshası İran’dadır 
fakat eserin son satırları kazınmak ve üzeri boyanarak kapatılmak suretiyle tahrip edilmiş, silinmiştir. 
Chester Beatty nüshası sonunda bu satırlar mevcuttur. 

  
Hillî, Keşfü’l-Murâd fî Şerhi Tecrîdi’l-İ‘tikâd, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 630/12, s. 197 ve s. 351. 

   
Hillî, Keşfü’l-Murâd fî Şerhi Tecrîdi’l-İ‘tikâd, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 630/12, s. 196. 

Hillî, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâid, Chester Beatty Ktp., nr. 4279, vr. 267a. 
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Hillî’nin Keşfü’l-Murâd fî Şerhi Tecrîdi’l-İ‘tikâd adlı eserinin içinde bulunduğu yazma mecmua-
daki eserlerden biri de Tecrîdü’l-İ‘tikâd’dır ve Tûsî’ye ait gösterilmesinden de öte bizzat Tûsî’nin bu 
eserin kendisine okunduğuna dair bir kaydını yani kıraat kaydını ihtiva etmektedir. Bu kıraat kaydına 
göre Tecrîdü’l-İ‘tikâd adını taşıyan eser, eserin musannifi Tûsî’ye en sonuncusu 25 Rebiulevvel 
669/11 Kasım 1270 olmak üzere çeşitli tarihlerde Bağdat’ta okunmuştur. Eseri okuyan kişi “Bu kita-
bın - Tecrîdü’l-İ‘tikâd’ın- sahibi” diye nitelenmiştir ki, büyük ihtimalle “Tecrîdü’l-İ‘tikâd’ın bu nüs-
hasının maliki” kastedilmiş olup o kişi de Tûsî’nin öğrencisi Hillî olsa gerektir. Tûsî eserin girişinde 
bu esere Tecrîdi’l-İ‘tikâd adını verdiğini belirtmektedir.  

و مقاصده و کتب  هیو قواعده مستشرح لمعان هیمستوضح لمبان اءةاالعتقاد صاحبه قر دیهذا الکتاب وهو کتاب تجر يعل أقر
 فیلط مینه غفور رحإو عفا عنه  اهیو وفقه لطاعته و غفرله خطا هیمراض یعانه هللا علأ يبن الحسن الطوس الکتاب محمدلف ؤم

 والحمد ةیهجر ةیوستمائه هالل نیول سنه تسع وستاأل عیوالعشرون من رب الخامس في تواریخ آخرها السالم بغداد ةنیبمد ذلكو میکر
 نیالمعونعم  یوهو حسب نیهلل رب العالم

   
Tûsî, Tecrîdü’l-İ‘tikâd, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 630/7, s. 116 (Zahriyedeki kıraat kaydı), 

s. 117 (Giriş cümleleri), s. 147 (Eserin son satırları). 
Bayram’ın “İslâm akaidine dair tarih boyunca Sünnî Müslüman çevrelerde daha çok muteber 

tutulan ve Sünnî kelâmcıların üzerine şerhler ve haşiyeler yazdıkları bir eseri (Kâtib Çelebi, Keşfü’z-
zunûn, II [doğrusu: I], 346-351) Tûsî’nin yazmış olamayacağını düşünüyorum.” cümlesine gelince, bu 
cümlede “tarih boyunca” ifadesi  Keşfü’z-Zunûn’a atıfla sınırlandırılmış görünüyor ki, Kâtib Çe-
lebi’den  (ö. 1067/1657) sonraki yaklaşık dört asırlık zamanda bu eser üzerinde yapılan klasik çalış-
maların ve yazarlarının dikkate alınmadığını göstermektedir (Kâtib Çelebi 50 civarında şerh, hâşiye, 
talikat türü çalışma zikrederken, günümüze dek yapılan çalışmaların toplamı 200 civarındadır).  

Bayram’ın atıfta bulunduğu Keşfü’z-Zunûn’un belirtilen sayfalarında verilen bazı ifadelere de dik-
kat etmediği anlaşılıyor. Orada Tecrîdü’l-Kelâm başlığı altında eserin Tûsî’ye aidiyeti, giriş metni 
(ve bu metinde yer aldığı şekliyle eserin 6 maksada tahsis edilen başlıkları: Genel Konular, Cevherler 
ve Arazlar, Yaratıcının Varlığının İspatı ve Sıfatları, Nübüvvet, İmamet, Me‘âd) zikredildikten sonra 
şu cümleler yer almaktadır:  

“Meşhur bir kitaptır, üzerinde büyük âlimler durmuş ve hakkında ret ve kabul cihetinden söz 
söylemişlerdir. Birçok şerhi ve hâşiyesi vardır. Onu ilk şerh eden kişi, Şîa’nın şeyhi Cemâlüddîn 
… el-Hillî’dir. Şemsüddîn Mahmud … el-İsfahânî onu şerh etti ... şerhinde ‘(Bu) metin son derece 
mûcez (veciz, kısa ve özet) olduğundan sanki bilmece gibidir.’ dedi ve (eserin) kaidelerini takrir etti, 
maksatlarını beyan etti, itiraz edilen yerlere dikkat çekti, özellikle de imamet bahislerine ki, bu 
bahislerde istikametten/doğrudan sapılmıştır. Ona Teşyîdü’l-Kavâ‘id fî Şerhi Tecrîdi’l-‘Akâid adını 
verdi. Bu şerh öğrenciler arasında eş-Şerhu’l-Kadîm diye meşhur olmuştur ve üzerine Allâme … 
el-Cürcânî’nin hacimli bir hâşiyesi vardır. Bu kitap Rum/Anadolu âlimleri arasında Hâşiyetü’t-
Tecrîd diye meşhur oldu, önceki bazı sultanların/padişahların tayini/emri gereği bu eserin tedrisiyle 
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sorumlu tutuldular (böylece Hâşiyetü’t-Tecrîd bir tür zorunlu ders kitabı oldu). Bu yüzden üzerine 
çok sayıda hâşiye ve talikat (türünden çalışmalar) vardır. Mesela…”811 

Sonrasında sıralanan onlarca hâşiye, Cürcânî’nin hâşiyesi üzerine yazılan hâşiyelerdir ve bunların 
bir kısmı hâşiyenin hâşiyesi üzerine hâşiye ve onun da üzerine hâşiye yani diğer anlamıyla aslında 
sadece belirli yerlere, konulara dair talikatlardır. Bunların sayıca çokluğunun nedeni de izah edilmiş-
tir. Buraya kadar sadece iki şerh çalışması zikredildi, sırada üçüncü şerh olarak eserin en meşhur 
şerhi gelmektedir: 

“… Sonra Muhakkik Alâüddîn Ali … Kuşçu (onu; Tecrîdü’l-Kelâm’ı) şerh etti, onu Kirman’da 
yazdı… Bu şerh eş-Şerhu’l-Cedîd diye meşhur oldu. Dîbâcesinde (bu) fenni (kelâm ilmini) ve mu-
sannifi (Tûsî’yi) övdükten sonra şöyle dedi: ‘… Nasîru’l-hakkı ve’l-milleti ve’d-dîn’in tasnif ettiği 
Kitâbü’t-Tecrîd acayib/ilginç bilgiler içeren, garayib/ender bilgilerle dolu bir eserdir. Hacmi küçük, 
sözü kısa olsa da, ilmi çok, şanı büyük, tertibi hoş, büyük imamlar/önder âlimler katında makbul, 
asırlar boyu (gelip geçen) âlimlerin bir benzerini başaramadıkları, ana/temel konularda (nice) işaret-
leri içeren, hepsi de yüzük taşı benzeri (mü)cevherlerle dolu, mûcez (veciz, özet, özlü, kısa) ibareler 
içerisinde mu‘ciz beyanlar ihtiva eden bir eserdir… Şöhrette tepedeki öğle güneşi gibidir, 
nuzzârın/kelâm ilmiyle ilgilenenlerin ellerinde mütedavil olmuştur…”812 

Daha sonra Devvânî ve diğerlerinin eş-Şerhu’l-Cedîd üzerine yazdıkları hâşiyeler, sonra bu hâşi-
yeleri yazanların biribirlerine veya önceki şerh ve hâşiyelere eleştiri ve red bağlamında eser yazmaya 
başladıkları ve nihayetinde bu şerh veya hâşiyeler üzerinde muhâkemât türü eserlerin ortaya çıktığı 
örnek isimlerle zikredilir.813 Ardından, sonuncusu 10./16. yy.da olmak üzere Tecrîdü’l-Kelâm’a ya-
zılan beş şerh daha zikredilir ki, toplamda sekiz adet şerh çalışmasına işaret edilmiş olmaktadır.  

Bir eser üzerinde çok sayıda şerh, hâşiye vb. çalışmaların yapılmış olması o esere yönelik bir tür 
ilgi ve teveccühün varlığını gösterirse de, bu ilgi ve teveccühün o eserdeki görüşlerin mutlak surette 
kabulü ve doğrulanması anlamına gelmeyeceği gibi, bir eserin üzerinde klasik çalışmalar yapılmamış 
veya az sayıda yapılmış olmasının da o eserin hiçbir zaman ilgi ve itibar görmediği, metninin müte-
davil olmadığı anlamına gelmeyeceğini, bu hususta o eserin konusunun ve o konuya yönelik ihtiya-
cın, metin dilinin, hacminin, şerhe muhtaçlığı gibi faktörlerin de söz konusu olduğunu, yanı sıra bir 
eserin medreselerde ders kitabı olarak okutulmasının o eser üzerindeki klasik çalışmaların sayısında 
pozitif artışa neden olduğunu da hesaba katmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden üzerindeki kla-
sik çalışmaların çokluğu veya azlığından hareketle eserler arasında bazı açılardan yapılan kıyaslama-
lar her zaman doğru bir teşhis ve tespit sunmayabilir. Buna rağmen bir kıyaslama yapacak olursak 
Tecrîdü’l-İ‘tikâd üzerine yapılan sadece şerhlerin sayısı mesela ‘Akâidü’n-Nesefî, Ümmü’l-Berâhîn, 
el-Fıkhu’l-Ekber, el-Mevâkıf, Cevheretü’t-Tevhîd ve benzerleri üzerine yapılan şerhlerin sayısına kı-
yasla hiç de fazla sayılmaz. Dolayısıyla “Tarih boyunca Sünnî Müslüman çevrelerde daha çok mu-
teber tutulan” ifadesi de “Sünnî kelâmcıların üzerine şerhler ve haşiyeler yazdıkları bir eser” ifa-
desi de sorunludur ve yanlış anlamıyorsak Tecrîdü’l-Kelâm Sünnî çevrelerde Şiî çevrelerdekinden 
daha çok muteber tutulan bir eser olarak nitelendirilmekte, Sünnî kelâmcıların sadece ve sadece Ehl-
i Sünnet kelâm anlayışını anlatan, açıklayan, savunan eserlere şerh ve hâşiye yazdıkları, Ehl-i Sünnet 
bilginleri dışındaki diğer âlimlerin eserlerine şerh ve hâşiye yazmadıkları/yazamayacakları ifade edil-
mektedir. Her iki yargı da tarihsel açıdan yanlıştır; bu eser Şiîlerin özellikle İmâmiyye kolunun çok 
itibar ettiği bir eserdir ve dolayısıyla üzerindeki şerh vs. çalışmaları Sünnîlerin yaptığı çalışmalardan 
daha fazladır. Şiîlerin bu eser üzerindeki klasik çalışmaları daha az olsaydı bile bu durum yine Bay-
ram’ın yargısını desteklemeyecekti zira Bayram “şerh” veya “hâşiye” çalışmalarını galiba sadece 
“lehte açıklamalar” gibi anlıyor, aynı zamanda “tenkit” ve/veya “red”ler içeren şerh ve hâşiye çalış-
malarının nice örneklerini görmezden geliyor. Mesela Ehl-i Sünnet âlimleri tarafından üzerinde yüz-

                                                 
811 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, 346-347. 
812 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, 348. 
813 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, 349-351. 
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lerce şerh, hâşiye, haşiyenin hâşiyesi, talikat vb. çalışmaları yapılan el-Keşşâf adlı tefsir eserinin ya-
zarı Cârullah ez-Zemahşerî Mutezilîdir ve tefsirinin daha ilk cümleleri bile Eş‘arî veya Mâturîdî âlim-
lerin eleştirilerinden nasibini almıştır. Mesela Fahruddîn er-Râzî’nin İbn Sînâ’ya ait el-İşârât ve’t-
Tenbîhât adlı esere yazdığı “şerh” o kadar eleştiri ve red içermektedir ki, Râzî’nin bu çalışması “şerh 
değil cerh” diye nitelendirilmiştir. Bu konuda başka örnekler de verilebilir.  

Bayram’ın, bu eser hakkında gerek Kâtib Çelebi’nin kendi sözlerini, gerek başkalarından naklet-
tiği sözleri pek dikkatle okumadığı gibi, Tecrîdü’l-Kelâm’a da bakmadığı, orada hangi konuların nasıl 
işlendiğini incelemediği, Tecrîdü’l-Kelâm’ın herhangi bir şerhine veya şerhinin hâşiyesine göz gez-
dirmediği anlaşılıyor. Hâlbuki hiç olmazsa şu ansiklopedik bilgilere bir göz atması yukarıdaki cüm-
leyi kurmasına engel olabilirdi: 

“Eser altı bölüm (maksad) halinde düzenlenmiş, bölümler de fasıllara ayrılmıştır. Genel konulara 
ayrılan birinci bölümde vücûd ve adem, mahiyet, illet-ma‘lûl bahislerine temas edilmektedir. Cevher 
ve arazlara dair ikinci bölümde ilk cevherler, cisimler, akl-i faal ve nefisten oluşan mücerret cevher-
ler, arazlar konu edinilmekte, ayrıca beş duyu alanı ile kategorilere değinilmektedir. Allah’ın varlığı 
ve sıfatlarıyla ilgili üçüncü bölümde Allah’ın varlığına imkân delili çerçevesinde işaret edildikten 
sonra kudret, ilim, hayat, irade ve idrak sıfatları kısa ifadelerle ispat edilmekte, tenzîhî sıfatlar liste 
halinde verilmekte, bu arada rü’yetullahın vuku bulmayacağı belirtilmektedir. Ehl-i sünnet’e ait 
kelâm kaynaklarında “haberî” diye anılan yed, vech, kadem gibi sıfatlar tenzîhî-selbî grubu 
içinde zikredilmektedir. Ardından fiilî sıfatlara geçilmekte, burada kâinatın yaratılış ve işleyişinin 
insana yönelik bir amacının bulunduğu, fakat amacın bu sisteme ihtiyaç duyması anlamında Allah’a 
nisbet edilemeyeceği anlatılmakta, Mu‘tezilî bakış açısıyla irade, cebir, kazâ ve kader, hidayet ve 
idlâl, lutuf ve ivaz gibi konulara kısaca değinilmektedir. Dördüncü bölümde Cenâb-ı Hak tarafından 
peygamber gönderilmesinin lüzumuna ve faydalarına işaret edildikten sonra nebînin sıfatlarından, 
mûcize ve kerametten bahsedilmekte, ardından Resûlullah’ın en büyük mûcizesi olarak Kur’an’ın 
i‘câzına geçilmekte, ilâhî dinlerdeki hükümlerde neshin meydana geldiği ve Hz. Peygamber’in nü-
büvvetinin bütün insanları kapsadığı vurgulanmaktadır. 

İmâmete ayrılan beşinci bölümde Hz. Peygamber’den sonra devlet başkanı olacak kişinin Allah 
tarafından belirlenmesinin gerekliliği üzerinde durulmakta, bu makama gelecek şahsın günahlardan 
korunmuş, Resûlullah’tan sonra en faziletli insan vasfını taşımasının zarureti belirtilmekte, ardın-
dan Hz. Ali’nin imâmetine sünnetten, bazı âyetlerin işaretinden ve Ali’nin olağan üstü davranışla-
rından deliller getirilmektedir. Fiilen imâmete geçirilen ilk üç halifenin Câhiliye döneminde puta tap-
ması yüzünden zulme bulaştığı ve bunun ilâhî bir emanet olan imâmetle bağdaşmadığı ileri sürül-
mektedir. Daha sonra Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ın hilâfet dönemlerinde -müellife göre- 
işledikleri hatalar zikredilmektedir. Beşinci bölümde Hz. Ali’ye gaybdan haber verme, “mûcize”ler 
gösterme, peygamberlere eşit bir konumda bulunma gibi özellikler nisbet edilmekte, on iki imamın 
diğer on birinin imametine dair mütevâtir naslar bulunduğu ve onların da mâsum kabul edildiği, Hz. 
Ali’ye karşı savaşanların kâfir, ona muhalefet edenlerin fâsık sayıldığı iddia edilmektedir. Altıncı 
bölümde müellif âlemin fâni oluşunu, cismanî ikinci bir âlemin meydana getirilmesinin aklen müm-
kün, naklen vâcip olduğunu kaydedip mükâfat, azap ve tövbe kavramlarını açıklamaktadır. Kabir 
azabının da aklen mümkün ve naklen sabit görüldüğünü, mîzan, sırat ve hesaba çekilme hususunun 
naslarda yer aldığını, cennetle cehennemin halen mevcut bulunduğunu zikretmektedir. Daha sonra 
iman, küfür, nifak ve fıskın tanımı yapılmakta, fâsıkın mümin niteliği taşıdığı söylenmekte ve eser 
emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münkerin kısa açıklamasıyla sona ermektedir. 

Tecrîdü’l-iʿtikâd, İmâmiyye Şîası’nın akaid konularına ilişkin düşüncelerini felsefî açıdan ele 
alan ilk eserdir. Eserde “nas” anlamında “sem‘” kelimesi kullanılmışsa da imâmetle âhirete dair 
bölüm dışında âyet ve hadislere atıf yapılmamıştır. Muhtevanın yarısını oluşturan felsefî-mantıkî ko-
nularla imâmet bölümü nisbeten geniş tutulmuştur… 
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Şiî ve Sünnî âlimlerinin dikkatini çeken Tecrîdü’l-iʿtikâd üzerine şerh ve hâşiyeler yazılmıştır. 
Bunlardan Keşfü’z-zunûn’da kaydedilenlerin sayısı elli civarındadır. Tûsî’nin özellikle astronomi ala-
nındaki çalışmalarıyla şöhret bulması, risâlenin açıklanmaya muhtaç şekilde veciz yazılması, 
Sünnî âlimlerinin eserde imâmet konusundaki tarafgir görüşleri eleştirme arzusu, şerh ve 
hâşiye yazarlarının kendi aralarında imâmet hususunda tartışmaya girmeleri eserin uzun za-
man gündemde kalmasını sağlamıştır. Eserin şerhlerinden İbnü’l-Mutahhar el-Hillî’nin Keşfü’l-
murâd fî şerhi Tecrîdi’l-iʿtikâd’ı, Şemseddin Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî’nin Teşyîdü’l-
kavâʿid fî şerhi Tecrîdi’l-ʿakāʾid’i, Ali Kuşçu’nun eş-Şerhu’l-cedîd ʿale’t-Tecrîd’i ve Abdürrezzâk b. 
Ali el-Lâhîcî’nin Şevâriku’l-ilhâm’ı önemli kabul edilmektedir. Bunlardan Şemseddin el-İs-
fahânî’ye ait şerh eş-Şerhu’l-kadîm diye meşhur olmuş, eserde Tûsî’nin imâmet anlayışı eleşti-
rilmiştir. eş-Şerhu’l-kadîm için de hâşiyeler kaleme alınmış, bunların arasında Seyyid Şerîf el-
Cürcânî’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd’i yaygınlık kazanmış ve özellikle Osmanlı medreselerinde ders 
kitabı olarak okutulmuştur. Ali Kuşçu’nun şerhi eş-Şerhu’l-cedîd adıyla şöhret bulmuş, bu-
nunla ilgili birçok hâşiye ve ta‘lîkât yazılmıştır. Celâleddin ed-Devvânî’nin telif ettiği hâşiyeye 
karşılık Mîr Sadreddîn-i Şîrâzî tarafından kaleme alınan ve eleştiriler içeren şerhe Devvânî cevap 
yazmış, Şîrâzî cevap mahiyetinde bir hâşiye daha yazmış, Devvânî’nin buna yönelik reddiyesine ise 
o sıralarda Şîrâzî vefat ettiğinden oğlu Mîr Gıyâseddin Mansûr karşılık vermiştir. Tecrîdü’l-iʿtikâd’ın 
muhtevasına dair ilmî tartışmaları Mîr Gıyâseddin Mansûr Muhâkemât ʿalâ şerhi’t-Tecrîd’inde ve 
Osmanlı âlimlerinden Hâfız-ı Acem Muhâkemetü’t-Tecrîd adlı eserinde değerlendirmiştir.”814 

Bu bilgiler ışığında ve özellikle eserin içeriği, konuları, yazarın itikadi görüşleri bağlamında diye-
biliriz ki, Bayram’ın Tecrîdü’l-iʿtikâd’ın metnini dikkatle okumadan veya bu eseri tanıtan herhangi 
bir kaynaktaki bilgilere bakmadan kurduğu “İsmâiliyye mezhebinden bir Şiî olan Hâce Nasîr-i 
Tûsî’nin İslâm akaidine dair tarih boyunca Sünnî Müslüman çevrelerde daha çok muteber tutulan 
ve Sünnî kelâmcıların üzerine şerhler ve haşiyeler yazdıkları bir eseri Tûsî’nin yazmış olamayaca-
ğını düşünüyorum.” şeklindeki cümlesi dolaylı olarak “Başta imamet konusu olmak üzere, eserde 
ele alınan bazı konuların Şiî, bazı konuların Mutezilî bakış açısıyla işlenmiş olması bu eserin Sünnî 
ve Eş‘arî olan Ahi Evren’e ait olduğunu göstermektedir.” anlamına gelmektedir. Ahi Evran’ın Sünnî 
ve Eş‘arî olduğunu “Ahi Evren Hace Nasirü’d-din Mahmud, Eş’arî ve Şafiî mezhebinden bir alim-
dir.”815 sözüyle vurgulayan Bayram, kendi içinde çelişen ve bizim farazi olarak kurduğumuz yukarı-
daki cümleyi kurmadığına/kuramayacağına göre Tûsî’nin intihal yoluyla Ahi Evran’ın bu eserini alıp 
eser metninde değişiklikler yaptığını iddia edecektir. Tûsî’nin, intihal yaptığı eserin metninden itikadi 
konularda geriye kayda değer bir şey bırakmadığı ve değişiklikler yapmanın da ötesinde sanki yeni 
bir metin yazdığı anlamına gelecek böyle bir iddia Bayram tarafından ortaya atılamaz, denilebilir. 
Buna karşın biz, ikisinin de adı Âğâz u Encâm olan fakat tamamen farklı iki ayrı metine sahip iki 
eserden birini Ahi Evran’ın Âğâz u Encâm’ı, diğerini ise Tûsî’nin -Ahi Evran’ın bu eserini alıp met-
nini değiştirerek- kendisine ait gösterdiği Âğâz u Encâm’ı ilan edebilen ve şu cümleleri serdeden 
Bayram için böyle bir iddiada bulunmasının zor olmayacağını tahmin ediyoruz: “Ağaz u encam adlı 
eser… Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn’in en son ve Kırşehir’de başlattığı isyan sırasında kaleme aldığı 
eseridir. Burada çevresindekileri Moğol ve Moğol yanlısı yöneticiler aleyhine isyana teşvik etmekte-
dir. Özellikle Moğol yöneticilerin Anadolu’da gerçekleştirdikleri yağma ve gasp olaylarını ve zali-
mane uygulamalarını dile getirmektedir. Oysa Hâce Nasîr-i Tûsî’nin şekil verdiği Ağaz u encam’da 
bu bilgilerin eserden çıkarılmış olduğu görülmektedir. Tûsî’nin bu küçük risale üzerinde ciddi bir 
değişiklik yaptığı gözlenmektedir.”816 
  

                                                 
814 Topaloğlu, Bekir, “Tecrîdü’l-iʿtikâd”, DİA, c. 40, İstanbul 2011, s. 250-251. 
815 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 16. 
816 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciliği”, s. 17; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve 

Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 95. 
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Cevâhir-nâme 
Bayram aradan geçen onlarca yıldan sonra bu eserin Nasîruddîn et-Tûsî’ye değil Ahi Evran’a 

(Nâsırüddîn/Nasîruddîn/Nasruddîn Mahmud el-Hûyî, Nasreddin Hoca) ait olduğuna karar vererek 
2016 yılında yayınlanan bir eserinde817 “Ahî Evren Nasiru’d-Din Mahmud’un Yeni Bir Eseri: Ceva-
hir-name” başlığı altında -ileride değineceğimiz- deliller eşliğinde tanıtmakta, sonradan Hâce Nasîr-
i Tûsî’ye mal edildiğini belirterek, “Ancak bunun ne zaman ve kim veya kimler tarafından tarafından 
yapıldığını bilemiyoruz.”818 demekte, “Cevahir-Name’den Bir Nasıreddin Hoca Latifesi” başlığı al-
tında Cevâhir-nâme’den tercüme ederek aktardığı izlenimi veren (fakat varak numarası belirtmediği 
gibi asıl aldığı nüshada da mevcut olmayan) “demir eken adam” latifesinin ardından şu cümleyle 
iddiasını sonlandırmaktadır: “İşte bu anlatım biçimi ve san’atla ilgili bilgiler, San’atkarların piri Ahi 
Evren Hace Nasirü’d-din’den sadır olan bilgilerdir. Aklı başında hiçbir Allah’ın kulu bu eseri Hace 
Nasîrü’d-din-i Tusî’ye nisbet edemez. (Sanırız asıl aldığı Cevâhir-nâme yazma nüshasının başında 
Tûsî’ye nisbet edilmesini kastederek) Ama geçmişte birileri bunu yapmış. Ahi Evren’in tarihî şahsi-
yeti tamamen unutulduğu için bu tür yanlışlıklar olagelmiştir.”819 

Bayram’ın, görebildiği iki adet Cevâhir-nâme nüshasına dayanıp -aynı veya farklı isimlerle kayıtlı 
diğer yazma nüshalarına ve tahkikli matbu nüshasına müracaat etmeksizin- ileri sürdüğü delillere 
değinmeden önce kısa bir bilgi verip, geçmişte bu eseri hangi “aklı başında olmayan kullar”ın “ne 
zaman” Tûsî’ye nisbet ettiklerine bu eseri Tûsî’ye ait olarak zikreden ve/veya ondan alıntı yapan 
kaynaklar ve bu eserin yazma nüshaları bağlamında işaret edelim. 

Cevâhir-nâme adlı eser, Cevher-nâme, Cevher-nâme-i Îlhânî, Cevâhir-nâme-i Îlhânî, Risâle-i 
Cevâhir, Kitâbü’l-Cevâhir, Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, el-Cevâhir, Risâle-i Cevheriyye, Sıfât-ı 
Cevâhir ve Havâss-ı Ahcâr, İklîl-i Îlhânî, yazarı tarafından verilen ve ilk kelimesi farklı farklı yazılan 
Tensuh/Tensûh/Tensîh/Tensîk/Tensuk/Tensûk/Tengsûk-nâme-i Îlhânî isimleriyle de anıla gelmiştir. 
Yazma nüshalarında giriş cümleleri (Arapça veya Farsça), mukaddime, hâtime, makale/bab ve fasıl 
sayısı, sıralanışı çeşitlilik arz ettiği gibi, metin itibariyle kelime ve cümle farklılıklarının, ekleme ve 
çıkarmaların en çok görüldüğü eserlerden biridir. İlk yazımından sonra mukaddimesinde, hâtimesinde 
ve bazı başlıkların, konuların ilavesi veya değiştirilmesi suretiyle farklılıklar içeren iki ayrı nüshası 
bizzat müellif tarafından meydana getirildiğinden bu Farsça eserin kopyalarında da çeşitlilik, farklılık 
söz konusudur. Tabi ki bu eserin özeti, telhisi, intihâbı niteliğindeki nüshalarda ve dolayısıyla bunla-
rın Türkçe çevirilerinde de aynı durumlarla karşılaşılmaktadır. Bayram’ın gördüğü yazma nüsha da, 
asıl alınan nüshadan bazı bab ve fasılların çıkarılması, diğer ifadeyle eserin sadece belli bölümü-
nün/bölümlerinin asıl alınması ve/veya cüz’î bazı ilavelerin eklenmesiyle kısmen değiştirilerek özet-
lenen, asıl metne kıyasla çok çok kısa bir Cevâhir-nâme metninden ibarettir.  

Ağırlıklı olarak kendinden önceki -aynı konulara değinen- eserlerden istifadeyle hazırlanan bu 
derleme eser, eseri beş nüshaya dayanarak tahkik eden Radavî’nin tespitlerine göre Alamut’un Mo-
ğollara teslimi (654/1256) ile Mengü Kağan’ın ölüm tarihi (657/1259) arasında Hülâgü’nun (653-
663/1256-1265) emriyle ve ona ithafen Tûsî tarafından yazılmıştır.820 

Farklı adlara sahip bu eseri Tûsî’ye ait olarak zikreden ve/veya ondan alıntı yapan Allah kullarının 
başında Hamîdüddîn Mahmûd b. Ömer en-Necâtî en-Nîsâbûrî (ö. 728/1328) gelir. 709/1310’da ilk 
yazımını, 713/1313’te birinci cildin, 715/1315’te ikinci cildin (atıf yapacağımız ikinci defter) ikinci 
yazımını tamamladığı, 721/1321’de son halini verdiği Besâtînü’l-Fudalâʾ ve Reyâhînü’l-ʿUkalâ’ adlı 
Târîhu’l’Utbî şerhinde “yakut” ve “hatû” kelimesini açıklarken Cevâhir-nâme’yi Tengsûk-nâme 
adıyla Nasîruddîn et-Tûsî’ye ait gösterir ve (Arapça’ya çevirerek) ondan nakilde bulunur. 

                                                 
817 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 99-105. 
818 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 104. 
819 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 105. 
820 Hâce Nasîruddîn, Muhammed b. Muhammed. b. Hasan-ı Tûsî, Tensûh-nâme-i Îlhânî, mukaddime ve notlar: Müderris 

Radavî, Bunyâd-i Ferheng-i Îrân, Tahran 1348 hş./1969, s. XII-XIII (Mukaddime). 
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Hamîdüddîn en-Necâtî, Besâtînü’l-Fudalâʾ ve Reyâhînü’l-ʿUkalâ’, 

Nuruosmaniye Ktp., nr. 3357 (İkinci Defter), vr. 29b ve 31b (Müellif hattı). 

İkisi de aynı yılda (764/1363) ölen Halil b. Aybek es-Safedî ve İbn Şâkir el-Kütübî Cevâhir-
nâme’yi  el-Cevâhir adıyla Tûsî’ye ait olarak kaydederler.821 Safedî’den 14 yıl önce 749/1349 tari-
hinde ölen İbn Fadlullah el-‘Ömerî (Şihâbüddîn Ahmed b. Yahyâ) 742/1342’de yazmaya başladığı 
Mesâlikü’l-Ebsâr fî Memâliki’l-Emsâr adlı eserinde Safedî’den naklen aynı bilgiyi verir.822 

 
Safedî, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, Leipzig Üniversitesi Ktp., Rifâ‘î Yazmalar Koleksiyonu, nr. 675, vr. 43b. 

 
Kütübî, Fevâtü’l-Vefeyât, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 993, vr. 179b. 

 
İbn Fadlullah, Mesâlikü’l-Ebsâr, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 3422, vr. 53a. 

Nüzhetü’l-Kulûb eserini 740/1340’ta tamamlayan Hamdullah b. Ebû Bekr el-Müstevfî el-Kazvînî, 
Tensûh-nâme’yi Tensîh-nâme diye anarak Tûsî’ye ait gösterir ve birkaç alıntı yapar. 

 
Hamdullah el-Müstevfî, Nüzhetü’l-Kulûb, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3036, vr. 3b. 

  
Hamdullah el-Müstevfî, Nüzhetü’l-Kulûb, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 2975, s. 92 (sağda). 

Tûsî, Tensuh-nâme-i Îlhânî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 6673/3, vr. 85b. 

 

  
Hamdullah el-Müstevfî, Nüzhetü’l-Kulûb, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3036, vr. 43a (Üstte), 67b (Sağda) ve 172a. 

                                                 
821 Safedî, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, c. 1, s. 181; Kütübî, Fevâtü’l-Vefeyât, c. 3, s. 249. 
822 İbn Fadlullah, Mesâlikü’l-Ebsâr, c. 9, s. 116. 
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Cevher-nâme-i Türkî, Cevher-nâme-i Şirvânî, Cevâhir-nâme adlı nüshaları da olan Tuhfe-i Murâdî 
adlı Türkçe eserini 833/1430 tarihinde yazıp II. Murat’a (dönemi: 824-855/1421-1451) sunan Mu-
hammed b. Mahmud eş-Şirvânî (841/1438’de sağ) “Hâce Nasîruddîn-i Tûsî Tansûk-nâme-i Îlhânî 
adlu cevher-nâmesinde (Cevher-nâme’sinde) eydür…” ifadesine823 yer verir ve “Hâce eydür” diyerek 
66 yerde Tûsî’nin sözlerini Türkçe’ye çevirerek aktarır. 

  

  

                        
                  Şirvânî, Tuhfe-i Murâdî, Atatürk Kitaplığı/M. Cevdet      Şirvânî, Tuhfe-i Murâdî, Sül./Ayasofya 
                  Yazmaları, nr. 281, vr. 6a (Üstte), 10b (Ortada) ve 12b.   Ktp., nr. 3577, vr. 9b (Üstte), 17a (Ortada) ve 20b.  

  

  
Şirvânî, Tuhfe-i Murâdî, Ayasofya Ktp., nr. 3577, vr. 10a, 13b (Üstte), 35a, 45a. 

Meçhul bir mütercim, Beylerbeyi Karaca Bey’in isteğiyle Farsça Risâle-i Tensîh(-nâme)-i 
Îlhânî’yi Türkçe’ye çevirmiştir. Katalog kaydında Tansûh-nâme-i İlhânî Tercümesi, yazmada metin 
üzerindeki başlığında Tercümetü Kitâbü’l-Cevâhir el-Müsemmâ bi-Tensîh-i Îlhânî diye anılan nüs-
hası (Süleymaniye/Laleli Ktp., nr. 2044/3, vr. 56a-66a, istinsah: 1035/1626) Tûsî’nin eserinin özet 
nüshalarından birinin çevirisidir. Çevirinin girişinde bu eserin Tûsî’ye ait olduğu belirtilmektedir. 

 
Tensîh(-nâme)-i Îlhânî, Sül./Laleli Ktp., nr. 2044/3, vr. 56ab. 

                                                 
823 Şirvânî, Muhammed b. Mahmud, Tuhfe-i Murâdî, hazırlayan: Mustafa Argunşah, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 

1999, s. 79, 91. 
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II. Murat döneminde Mustafa b. Seydî (ö. ?), görebildiğimiz iki nüshasında (Cevher-nâme, Atatürk 
Kitaplığı/Muallim Cevdet Yazmaları, nr. 489, 12 vr.; Cevâhir-nâme, Amasya Beyazıt İl Halk Ktp., 
nr. 614, 25 vr., istinsah: 1042/1632) belirtildiğine göre Cevher-nâme-i Îlhânî’yi Türkçe’ye çevirerek 
Cevher-nâme-i Sultân Murâdî adı altında II. Murad’a ithaf edilmiştir. Yedi makale üzere düzenlenen 
çeviri eserde altı makale altında değerli taşlar, yedinci makalede ise “gökçek ve latîf kokular” (misk, 
zebâd, anber, sandal, kâfur, ûd) ele alınmıştır. Mustafa b. Seydî’nin çeviri metni de, çeviriye asıl 
alınan Farsça metinde olduğu gibi nüshalara göre azımsanmayacak farklılıklar içermektedir. Bununla 
beraber çevirinin bizi ilgilendiren yönü Nasîruddîn et-Tûsî’ye ait olduğunu vurgulayarak Tensûh-
nâme, Cevher-nâme, Cevâhir-nâme gibi farklı adlarla anılan, başlangıç cümlelerinden bitiş cümlele-
rine, konu başlıkları sayısı ve sıralanışına, metin üzerinde ekleme ve çıkarmalara varıncaya kadar 
farklılıklar gösteren Farsça özet nüshalardan birisini asıl almasıdır. 

  
Mustafa b. Seydî, Cevher-nâme, Atatürk Kitaplığı/Muallim Cevdet Yazmaları, nr. 489, vr. 1b, 4a, 12a. 

Şehzade Korkut (b. Bâyezîd) için dört bölümden (mahzen) ibaret ve Cevheru’l-Cevâhir, Cevher-
nâme diye de anılan Yâkûtetü’l-Mehâzin fî Cevâhiri’l-Ma‘âdin adlı Türkçe eserini 917/1511 tarihinde 
hazırlayan Yahya b. Muhammed el-Gaffârî, iki Farşça eserden yararlandığını belirtir: Tensûk-nâme-
i Îlhânî ve Cevher-nâme-i Cedîd.  

Gaffârî bu iki kitabın yazar adlarını -muhtemelen bu alanda çok meşhur olmalarından ötürü- zik-
retmese de Tensûk-nâme-i Îlhânî Tûsî’ye, Cevher-nâme-i Cedîd (Cevâhir/Cevher/Gevher-nâme-i 
Sultânî) Sadruddîn Muhammed b. Mansûr ed-Deştekî eş-Şîrâzî’ye (ö. 903/1498) aittir. Gaffârî, bu 
Türkçe eserin birinci ve dördüncü bülümünün Tensûk-nâme’den, diğer bölümlerin ve babların ise 
Tensûk-nâme ve Cevher-nâme-i Cedîd’den nakledildiğini belirtir. Filhakika Tûsî’nin ve Muhammed 
b. Mansûr’un adı geçen Farsça eserleriyle yaptığımız kabaca bir karşılaştırma da bunu tasdik eder.  

    
Gaffârî, Yâkûtetü’l-Mehâzin fî Cevâhiri’l-Ma‘âdin, Leipzig Ün. Ktp., nr. B. Or. 076, vr. 7b ve 161b. 

Hakîm Şâh Muhammed b. Mübârek el-Kazvînî (929/1523’te sağ) tabîb-i hâsslığını yaptığı Yavuz 
Sultan Selim (918-926/1512-1520) için yazdığı Farsça Cevâhir-nâme’sinin girişinde hocası Sad-
ruddîn Muhammed b. Mansûr ed-Deştekî’nin 886/1481’de telif ettiği Risâle-i Cevher-nâme-i 
Sultânî’sini “Allâme Tûsî’nin Arapça Risâle’sinin tercümesi” olarak niteler. Eğer bu bilgi doğru ise, 
Tûsî’nin eseri birileri tarafından Arapça’ya çevirilmiş demektir. Ne var ki, bu bilgiyi teyit eden yani 
bu eserin Arapça çevirisini içeren bir yazma nüshaya rastlanabilmiş değildir. 
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Hakîm Şâh, Cevâhir-nâme (Risâle der Ma‘rifet-i Cevâhir), Meclis-i Millî Ktp., nr. 2307/1, s. 4. 

Hândmîr (ö. 942/1535) Habîbü’s-Siyer adlı ünlü tarih kitabında Tûsî’nin meşhur olmuş eserlerini 
zikrederken bunlar arasında Tensûk-nâme-i Îlhânî ismini de zikreder.  

 
Hândmîr, Habîbü’s-Siyer, c. 3, cüz 1, s. 61. 

Meâsiru’l-Mülûk’de ise Tûsî’nin  Tensûk-nâme-i Îlhânî’yi Hülâgu Han için yazdığını belirtir. 

 
 

Hândmîr, Meâsiru’l-Mülûk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 3441, vr. 51b. 

 
 

Hândmîr, Meâsiru’l-Mülûk, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 619/1, s. 87. 

Zeynüddîn Mahmûd-i Vâsıfî (ö. 959/1552) Bedâyiʿu’l-Vekâyiʿ eserinde “Tensûk-nâme diye isim-
lendirilen kendi cevher-nâmesinde/Cevher-nâmesi’nde Nasîruddîn-i Tûsî şöyle buyurdu ki…” diye-
rek Tensûk-nâme’nin cevâhir-nâme türünde bir eser olduğuna veya Cevher-nâme diye de anıldığına 
işaret ederek yakutun yedi hususiyetini nakleder.824 

 
Vâsıfî, Zeynüddîn Mahmud, Bedâyiʿu’l-Vekâyiʿ, Gencbahş Ktp., nr. 127, s. 506. 

 
Vâsıfî, Zeynüddîn Mahmud, Bedâyiʿu’l-Vekâyiʿ, Bunyâd-ı Ferheng-i Îrân, Tahran 1350 hş./1972, c. 2, s. 113. 

 

Eserin Tengsûk-nâme veya Cevâhir-nâme diye anıldığını gösteren bir kayıt, eserin 994/1586 istin-
sah tarihli bir nüshasının zahriyesinde yer alır. 

  
Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Berlin Ktp., nr. Ms. or. oct. 3071, vr. 1b, 74b. 

 

                                                 
824 Vâsıfî, Zeynüddîn Mahmud, Bedâyiʿu’l-Vekâyiʿ, Bunyâd-ı Ferheng-i Îrân, Tahran 1350 hş./1972, c. 2, s. 113-117. 
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Ahmed es-Sûdî el-Bosnevî (ö. 1007/1599) Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da eserinde anber kelimesini açık-
larken Tûsî’nin Cevher-nâme’sinden nakilde bulunur.825 

 
Sûdî, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3966, vr. 117a. 

1015/1606-1607 yılında eserini yazan Ebu’l-Hasen Ferâhânî (ö. ?) Risâle-i Cevheriyye adıyla bu 
eseri Tûsî’ye ait gösterip alıntılar yapar.826 Yaptığı alıntılar Tensûh-nâme-i Îlhânî’de mevcuttur. 

          
                    Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Meclis-i Şûrâ-yı        Ferâhânî, Şerh-i Müşkilât-ı Dîvân-ı Enverî, 
                               İslâmî Ktp., nr. 458, vr. 31a, 30b.             Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 410, vr. 75a, 75b. 

                
                       Tûsî, Tensûk-nâme-i Îlhânî, Millî Melik Ktp.,     Ferâhânî, Şerh-i Müşkilât-ı Dîvân-ı Enverî, 
                                             nr. 768/2, vr. 51a.                           Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 410, vr. 13b. 
 

                                                 
825 es-Sûdî, Ahmed el-Bosnevî, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, Kahire 1250/1834, c. 1, s. 185. 
826 Ferâhânî, Ebu’l-Hasen Hüseynî, Şerh-i Müşkilât-ı Dîvân-ı Enverî, İntişârât-ı Dânişgâh-ı Tahrân, Tahran 1340 hş./1961, 

s. 22, 51, 125, 180. 
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                           Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Berlin Ktp.,       Ferâhânî, Şerh-i Müşkilât-ı Dîvân-ı Enverî, 
                                      nr. Ms. or. oct. 3071, vr. 12b.              Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 410, vr. 31b. 
 

         
                     Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Meclis-i Şûrâ-yı     Ferâhânî, Şerh-i Müşkilât-ı Dîvân-ı Enverî, 
                           İslâmî Ktp., nr. 458, vr. 35b, 34b, 35a.        Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 410, vr. 109a, 109b. 

 

Abdürreşîd b. Abdülgafûr el-Medenî et-Tettevî (ö. 1077/1666) 1064/1654 yılında tamamladığı 
Ferheng-i Reşîdî’sinde piyâzek maddesinde “Hâce Cevâhir-nâme’de dedi ki…” ifadesiyle Tûsî’den 
alıntı yapar.827 

 
 

Tettevî, Ferheng-i Reşîdî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 2193, s. 174. 
 

Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) Keşfü’z-Zunûn’unda, Şerefettin Yaltkaya ve Rifat Bilge’nin elde 
mevcut yazma ve basma nüshaları ve zeyilleri gözden geçirerek, müellifin el yazısıyla olan nüshalara 

                                                 
827 Tettevî, Molla Abdürreşîd, Ferheng-i Reşîdî, Kalküta 1872, c. 1, s. 186. 
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göre fazlaları çıkarılmak, eksikleri tamamlanmak suretiyle hazırlanan, en yaygın olarak kullanılan 
baskısında iki yerde bu eser farklı iki adla kaydedilir.  

         
 

Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, s. 495.                            Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, s. 410. 

Ne var ki,  Keşfü’z-Zunûn’un Flügel neşrinde, Bulak ve onu asıl alan Dersaadet (İstanbul) neşrinde 
ve de bizim erişebildiğimiz bütün yazma nüshalarda bu eser sadece bir yerde ve Teşevvuk-nâme 
adıyla kayıtlıdır. Keşfü’z-Zunûn’da ilk yerde -alfabetik sıraya dikkat edildiğinde T-Ş-V maddesinde- 
Teşevvuk-nâme adıyla, ikinci yerde -yani T-N-S maddesinde- Tensûk-nâme adıyla kayıtlı olup olma-
dığını belirlemek için Yaltkaya ve Bilge’nin asıl aldıkları müellif nüshalarını (müsvedde nüsha: Ca-
rullah Efendi Ktp., nr. 1619, beyaza çekilmiş nüsha: Revan Köşkü, nr. 2059) kontrol etmek gerekir. 
Müsvedde nüshada sadece bir yerde “Teşevvuk-nâme-i Îlhânî li-Nasîr-i Tûsî”  kaydı vardır. Beyaza 
çekilen nüshayı kontrol etme şansımız olmadı. Bununla beraber erişebildiğimiz diğer yazma nüsha-
larda828 sadece bir yerde ve Teşevvuk-nâme adıyla zikredilmektedir. 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Sül./Carullah Ktp., nr. 1619, vr. 35b. 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Flügel neşri, c. 2, s. 299. 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Bulak neşri, 1274 h., c. 1, s. 220. 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Dersaadet neşri, 1310 h., c. 1, s. 287. 

                                                 
828 Görselleri sunulanlar dışında kontrol edilen Keşfü’z-Zunûn nüshaları: Fransa Millî Ktp., nr. 4459, vr. 126a, nr. 4460, 

vr. 146a; el-Haremü’l-Mekkî Ktp., nr. 4127, vr. 128a; Zâhiriyye Ktp., nr. 3287, vr. 134b; Britanya Ktp., nr. Or. 9023, 
vr. 148a; İsrail Millî Ktp., nr. Ms. Yah. Ar. 361, vr. 178b; Nuruosmaniye Ktp., nr. 4150, vr. 123a, nr. 4151, vr. 92b, nr. 
4152, vr. 134b; nr. 4154, vr. 208b; Manisa İl Halk Ktp., nr. 5039, vr. 98a; Manisa İl Halk/Akhisar Zeynelzade Ktp., nr. 
503, vr. 150b; Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., nr. 1133, vr. 112b; (Nevşehir) Damad İbrahim Paşa İl Halk Ktp., nr. 44, 
vr. 128b; Atıf Efendi Ktp., nr. 1922, vr. 116b; Yusufağa Ktp., nr. 5293, vr. 142b; Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 958, 
vr. 107a; Sül./Carullah Ktp., nr. 1618, vr. 189a; Sül./Fatih Ktp., nr. 4460, vr. 71a, nr. 4461, vr. 125a; Sül./Esad Efendi 
Ktp., nr. 2385, vr. 119a; Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4201, vr. 110a, nr. 4202, vr. 120a, nr. 4203, vr. 90a, nr. 4204, vr. 101b; 
Sül./Damad İbrahim Ktp., nr. 941, vr. 131; Sül./Reisülküttab Ktp., nr. 694, vr. 135b; Sül./Laleli, nr. 2091, vr. 128a; 
Sül./Hekimoğlu Ktp., nr. 793, vr. 136a; Sül./Halet Efendi Ktp., nr. 357, vr. 137a; Sül/Hamidiye Ktp., nr. 984, s. 243, nr. 
985, vr. 123a; Sül./Antalya Tekelioğlu Ktp., nr. 763, vr. 112b; Sül./Kılıç Ali Paşa Ktp., nr. 760, vr. 150b. 
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Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4156, vr. 90b. 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Bologna Üniversitesi Ktp., nr. Ms. 2952/2, vr. 185a. 

 

  
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4155, vr. 158b (Sağda). 

Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Köprülü/Mehmed Asım Bey Ktp., nr. 471, vr. 158b. 
 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Nuruosmaniye Ktp., nr. 4153, vr. 70a. 

 

Keşfü’z-Zunûn’un Arabacıbaşı İbrahim b. Ali’nin (ö. 1187/1773) tertîb-i cedidi (veya metin içi 
zeyli) olarak bilinen nüshalarında da aynı durum söz konusu olup, bu nüshaların sadece birinde, ikinci 
yerde yani T-N-S maddesi hizasında hâmişe düşülen “Tensûk-nâme-i Îlhânî, Farsça, Nasîruddîn et-
Tûsî’nindir.” notunun Arabacıbaşı’na ait olmadığı, bir okurun notu olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Arabacıbaşı tertib-i cedidi, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 4461, vr. 92a. 

 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Arabacıbaşı tertib-i cedidi, Ragıp Paşa Ktp., nr. 1042, vr. 120a. 

 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Arabacıbaşı tertib-i cedidi, 

Kütahya Vahidpaşa İl Halk Ktp., nr. 1193, vr. 118b. 
 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Arabacıbaşı tertib-i cedidi, Britanya Ktp., nr. Or. 3144, vr. 121a ve vr. 142b.. 
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Keşfü’z-Zunûn’un beyaza çekilen müellif nüshasını görmesek de tahminimizce orada Tensûk-
nâme, sadece Teşevvuk-nâme adıyla kayıtlı olsa gerektir. Bu isimle kayıtlı olması da Kâtib Çelebi’nin 
hatasından ziyade onun gördüğü yazma nüsha veya nüshalarda bu şekilde yazılmış veya bu şekilde 
okunmaya müsait karakterde yazılmış olmasından kaynaklanabilir. Gördüğü yazma nüshaların zah-
riyesinde, varsa eser adının zikredildiği mukaddime veya ithaf cümlelerinde veya hâtimede, harflerin 
noktaları sağa sola kaymış veya hiç nokta koyulmamış, veyahut eser isminin yazılı olduğu yerler 
rutubet alarak mürekkep dağılmış, yazı bulanıklaşmış vb. olabilir. Bu iki kelimenin yazılışındaki ya-
kınlığı (تشوق – تنسوق) özellikle de noktasız yazılışı, bu ihtimaller eşliğinde göz önünde tutmak gerekir. 
Nitekim Tûsî’ye ait olarak günümüze ulaşan Farsça iki yazma nüshada eser adı Teşevvuk-nâme-i 
Îlhânî diye kaydedilmiş görünmektedir (Süleymaniye Evkaf Ktp., nr. 167 (170) Mecâmi‘; Çorum 
Hasan Paşa İl Halk Ktp., nr. 2887/6, vr. 103b-135a, istinsah: 1081/1669).  

Kelimenin yanlış yazılışı veya okunuşu söz konusu olsa da Kâtib Çelebi’nin Teşevvuk-nâme-i 
Îlhânî başlığı altında bize aktardığı eser başlangıç cümlesi ve bölüm başlıkları, gördüğü nüsha veya 
nüshaların Farsça Tensûk-nâme’nin dört bölüm üzere tertip edilen tam metin versiyonlarından biri 
olduğunu göstermektedir. Sonuçta Kâtib Çelebi -Cevâhir-nâme diye de anılan- Tensûk-nâme’nin var-
lığından ve Tûsî’ye ait olduğundan haber vermektedir. 

Şiî muhaddis ve fakih Hur el-Âmulî/el-Âmilî Muhammed b. Hasan (ö. 1104/1693) Emelü’l-
Âmil’de Tûsî’nin eserleri arasında Risâletü’l-Cevâhir adını zikreder. 

 
Hur ‘Âmulî, Emelü’l-Âmil, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23436, s. 189. 

Âmulî’nin ardından Mîrzâ Abdullah Efendi el-İsbehânî/el-İsfahânî Ta‘lîkatü Emeli’l-Âmil’de 
“Farsça Risâletü’l-Cevâhir ki, ona Tensûk-nâme adını vermiştir.” der, konularına işaret eder, Hülâgû 
Han’ın emriyle yazdığını belirtir. 

 
el-İsbehânî, Mîrzâ Abdullah Efendi, Ta‘lîkatü Emeli’l-Âmil, 

Mektebetü Âyetillâhi’l-‘Uzmâ en-Necefî el-Mer‘aşî Yay., Kum 1410/1990, s. 295. 

 
İsbehânî, Ta‘lîkatü Emeli’l-Âmil, s. 297. 

 

Şifâî diye tanınan Şâbân b. Ahmed el-Ayâşî (ö. 1116/1705) kıymetli taşlar, mineraller ve panze-
hirler hakkında yazdığı Şifâiyye adlı uzunca risâlesinde Cevâhir-nâme’yi Tensûk-nâme olarak anıp, 
Tûsî’ye ait göstererek ondan alıntılar yapar. 

İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) 1105-1107/1693-1695 tarihleri arasında yazdığı Ferahu’r-
Rûh (Şerhu’l-Muhammediyye) eserinde Tûsî’nin Cevher-nâme’sinden nakilde bulunur.829 

 

 
 

Bursevî, Ferahu’r-Rûh, Atatürk Kitaplığı/Muallim Cevdet Yazmaları, nr. 15, vr. 33b.  

                                                 
829 el-Bursevî, İsmail Hakkı, Ferâhu’r-Rûh el-Müsemmâ bi-Şerhi’l-Muhammediyye, Kahire 1252/1836, c. 1, s. 41, c. 2, 

s. 62 
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Bursevî, Ferahu’r-Rûh, Atatürk Kitaplığı/Muallim Cevdet Yazmaları, nr. 15, vr. 399a. 

 

   
 

Şifâî, Şaban b. Ahmed, Şifâiyye, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3544, vr. 13b-14a, 34a. 
 

   
 

Şifâî, Şaban b. Ahmed, Şifâiyye, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3544, vr. 37a, 40a, 41b, 44a, 57a, 64a. 
 

 

Şimdi Bayram’ın “Ahî Evren Nasiru’d-Din Mahmud’un Yeni Bir Eseri: Cevahir-name” başlığı 
altında verdiği bilgileri irdeleyebiliriz.  



614 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

614 
 

Bayram “Ünlü bibliyoğraf Kâtib Çelebi bu eseri görmemiştir” diyor.830 Bir bakıma doğru gibi 
görünen bu yargı, Bayram’ın Keşfü’z-Zunûn’da bu eseri Cevâhir-nâme adıyla aramasından kaynak-
lanmaktadır. Yazarı veya başkaları tarafından birden fazla, farklı isimlerle anılan eserler söz konusu 
olduğunda sadece bir isimle Keşfü’z-Zunûn’da arama yapıldığında karşımıza çıkmayabilir ve bu du-
rumda Kâtib Çelebi’nin o eseri görmediğini söylemek acele karar vermek anlamına gelir. Daha önce 
belirttiğimiz üzere Cevâhir-nâme adıyla anılan eser sadece bu adla anılmamış, aynı zamanda, Cevher-
nâme, Cevher-nâme-i Îlhânî, Cevâhir-nâme-i Îlhânî, Risâle-i Cevâhir, Kitâbü’l-Cevâhir, Kitâb der 
Ma‘rifet-i Cevâhir, el-Cevâhir, Risâle-i Cevheriyye, Sıfât-ı Cevâhir ve Havâss-ı Ahcâr, İklîl-i Îlhânî 
ve Tensuh/Tensûh/Tensîh/Tensuk/Tensûk/Tengsûk-nâme-i Îlhânî adlarıyla da anılmıştır. İki yazma 
nüshası Teşevvuk-nâme adını taşımaktadır ki, Kâtib Çelebi bu adla anılan nüshayı/nüshaları görerek 
tavsif etmiş olup, tavsifinde verdiği bilgiler (başlangıç cümlesi, dört makale üzere düzenlendiği, her 
makalenin konusu) Tensûh-nâme’nin özetlenmemiş/tam metnini gördüğünü göstermektedir. Bir di-
ğer ifadeyle Kâtib Çelebi, Bayram’ın asıl aldığı ve Tensûh-nâme’nin belirli bir kısmının özeti olan 
Cevâhir-nâme nüshasını değil özete asıl alınan tam metne sahip nüshayı görmüş olmalıdır. 

Bayram, Ahi Evran’ın yılanlardan panzehir ürettiği kanaatine sahip olduğundan, bu konuyla iliş-
kilendirmek amacıyla Cevâhir-nâme’nin bu nüshası hakkında şu bilgiyi vermektedir: 

“İşte bu “Cevahir-name” adlı eserde yılanların yaşayışı hakkında ilginç bilgiler verdiği gibi bu 
zehirli yılanlardan nasıl panzehir (Muhre-i mar) elde ettiğini ve bu Muhre-i mar dediği panzehirin 
kullanılışı ile ilgili bilgiler vermektedir (Cevahir-name, Hacıbektaş İlçe Halk Kütüphanesi Nr. 90, yp. 14b. Ayrıca 
Bkz. Burada Levha, IX).”831 Hâlbuki Bayram bu Cevâhir-nâme nüshasını tavsif ederken nüshanın başını, 
sonunu ve sonundaki istinsah kaydını şöyle belirtmektedir (basım hatalarıyla birlikte aktarıyoruz): 

“Başı 1b:  الدین طوسى قدس هللا تعالى أعظم نصیر  جواجه الطوسی رحمه هللاكتاب جواهر نامه تصنیف خواجه نصیر الدین
 شرحى فرموده است ورحال جواهر وزر وغیره ومعدنى وقیمت وخاصیت هریك
Sonu 14a: برابر دو دانك وتسوى جوى قلعى وهللا أعلم    
İst. Kaydı 14a: تمت في یوم األربع ثالث وعشرین شهر ذي القعده سنه ثلث عشرین والف من هجرة المحمدیة علیه أفضل  
 832” الصلوة
Belirttiği bu bilgilere göre bu Cevâhir-nâme nüshası yp. 14a’da sona ermektedir. Atıf yaptığı yp. 

ise 14b’dir. Bir diğer ifadeyle Cevâhir-nâme nüshasının metnine değil, ondan sonra gelen bir sayfa + 
üç satırdan ibaret iki bâb içeren kısa metne atıfta bulunmaktadır. Bu kısa metin ise Bayram’ın “İlk 
sekiz varakta [doğrusu: İlk on varakta] derkenar’da konu ile ilgili faydalı ve açıklayıcı bilgiler yer 
almaktadır”833 deyip müstakil bir eser olduğunu farkedemediği derkenardaki Kitâb der Ma‘rifet-i 
Cevâhir’in -ki bu eser de başka bir Cevâhir-nâme versiyonudur- eksik kalan son iki bâbının Cevâhir-
nâme metninin sona erdiği varağın hemen arka yüzüne yazılmasından ibarettir. Derkenarda yer alan 
metnin tamamının görsellerini, ardından vr. 14b-15a’da eklenen metni takip ettiğimizde bu tespitle-
rimiz daha iyi anlaşılacaktır. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 1b (Cevâhir-nâme’nin hâmişinde 

bulunmaktadır, vr. 2a hariç görüntüler 90 derece sağa çevirilerek sunulmuştur).Eser, içinde 15 bâb altında işlenecek 
konu başlıklarının fihristiyle başlamakta, vr. 10a’da tamamlandığında, fihristte 12. ve 13. sırada belirtilen iki bâb, 

mühre-i mâr ve hatû bâbları, Cevâhir-nâme’nin sona erdiği varağın arka yüzüne eklenmiştir. 

                                                 
830 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 99. 
831 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 104. 
832 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 99. 
833 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 99. 
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Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 2a. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 2b. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 3a. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 3b. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 4a. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 4b. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 5a. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 5b. 
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Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 6a. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 6b. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 7a. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 7b. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 8a. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 8b. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 9a. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 9b. 

 
Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 10a. 
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Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 118. 

Tûsî, Cevâhir-nâme, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 14b-15a 
(Cevâhir-nâme metninin değil hâmişte bulunan Kitâb der Ma‘rifet-i Cevâhir’e ait metnin devamı). 

Derkenarda (hâmişte) bulunan müstakil ve farklı eseri “konu ile ilgili faydalı ve açıklayıcı bilgiler” 
sanan Bayram Cevâhir-nâme nüshasının tavsifinden sonra şöyle diyor:  

“Burada tavsifi sunulan “Cevahir-name” adlı eser Hace Nasre’d-din’i Tusi’ye ait olması mümkün 
görünmüyor. Bilakis Ahi Evren diye maruf ve güldürücü ve düşündürücü fıkraların sahibi Hace 
Nasru’d-din Mahmud’a ait bir eser olduğu karinelerle sabit görünüyor. Şimdi bu karineleri sırala-
yalım. 

1-Bu eser Tusi’ye ait olsaydı bu eser de onun diyer eserleri gibi “Beynel-ulema” bilinir ve nüsha-
ları yaygın ve hem basımı yapılmış olurdu. Oysa eserin bilinen mevsuk (güvenilir) nüshası Ahi Ev-
ren’in yakın mesai arkadaşı, hemşehrisi (Kırşehir’li) Hacı Bektaş’ı Veli’nin dergâhın’dan ve hatta 
Hacı Bektaş’a ait nüshadan kopya edilmiş bir nüsha olarak günümüze gelmiş görünüyor. Ancak ori-
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jinal nüsha yani Hacı Bektaş’a ait nüshası günümüze gelmemiştir. İşte bu nüshadan üretilen nüsha-
ların ser-levhasına birileri tarafından Hace Nasîru’d-din-i Tusi’ye ait olduğuna dair kayıt düşülmüş-
tür.”834 

Keşke Bayram Cevâhir-nâme’nin bu nüshası yerine Cevâhir-nâme’nin hem aslı olan hem de 
içerdiği konu başlıkları ve metin hacmi daha fazla olan yine Tûsî’ye ait Tensûh-nâme’yi Ahi Evran’a 
ait ilan etseydi, muhtemelen bu cümleleri kurmazdı. Zira Cevâhir-nâme’nin bu nüshası 62 maddeyi, 
Tensûh-nâme ise 101 maddeyi tanıtır ve Tensûh-nâme, -ebatları ve her sayfadaki satır sayısı (nesih 
hatla 17 satır) aynı olmak üzere toplam 26 sayfalık- Cevâhir-nâme nüshasının takriben 8 katı hacme 
sahiptir. 

Bayram Tensûh-nâme’nin beyne’l-‘ulemâ bilindiğini bildiği için mi Cevâhir-nâme’nin bu 
nüshasını Ahi Evran’a ait göstermiştir? Bunu bilemiyoruz. Tûsî’nin hayatını ve eserlerini çok iyi 
bildiğini bildiğimize göre, Tensûh-nâme’nin Tûsî’ye ait olduğunu veya onun deyişiyle Tûsî’ye mal 
edildiğini bildiğini söyleyebiliriz. Tûsî’ye ait olarak Cevâhir-nâme’nin farklı adlarla da olsa âlimler 
arasında bilindiğini, doğrudan veya çeviri yoluyla ondan alıntılar yapıldığını göstermiştik. Tam 
metnini, belirli bir bölümünü, tam metnin veya belirli bir bölümünün özetini içeren yazma nüshaların 
ve yine bunlardan yapılan çeviri metinleri ihtiva eden yazma nüshaların sayısı dikkate alındığında -
tespit edebildiğimiz kadarıyla dünya genelinde adedi 80’i aşkındır- yaygın olduğu söylenebilir. 

Eserin nüshaları yaygın olduğu gibi basımı da yapılmıştır (Tam metini içerir halde Müderris 
Radavî’nin tahkikiyle Tensûh-nâme-i Îlhânî adıyla, Tahran 1348 hş./1969, meçhul birisi tarafından 
yapılan özeti Yusuf Beyg Babapur’un tashihiyle Cevâhir-nâme: Telhîs-ı Tensûh-nâme-i Îlhânî-yi 
Hâce Nasîruddîn-i Tûsî adıyla, Kum 1388 hş./2009, Kafar Kendli tarafından Azerbaycan Türkçesi’ne 
tercümesi Tansûknâme-i İlhânî: Cevâhirnâme adıyla, Bakü 1984). 

Özellikle Radavî’nin tahkikiyle yayınlanan Tensûh-nâme-i Îlhânî’den muhtemelen haberdar olan 
Bayram, bu eser metni ile elindeki Cevâhir-nâme metnini karşılaştırmamış olsa gerek ki, “Eserin 
bilinen mevsuk (güvenilir) nüshası Ahi Evren’in yakın mesai arkadaşı, hemşehrisi (Kırşehir’li) Hacı 
Bektaş’ı Veli’nin dergâhın’dan ve hatta Hacı Bektaş’a ait nüshadan kopya edilmiş bir nüsha olarak 
günümüze gelmiş görünüyor. Ancak orijinal nüsha yani Hacı Bektaş’a ait nüshası günümüze gelme-
miştir. İşte bu nüshadan üretilen nüshaların ser-levhasına birileri tarafından Hace Nasîru’d-din-i 
Tusi’ye ait olduğuna dair kayıt düşülmüştür.” diyerek aslının özeti olan mezkûr nüshayı hem “güve-
nilir” hem de Hacı Bektâş-ı Velî’ye ait nüshadan kopyalanmış nüsha olarak takdim ediyor. Bir eserin 
-özete asıl alınan tam metni yazma halde mevcut iken- özetinin güvenilir nüsha olarak sunulması pek 
doğru olmasa gerektir.  

Keza  Hacı Bektâş-ı Veli evladından/ahfadından ve Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı postnişinlerinden 
olan Seyyid Şeyh Feyzullah’ın temellük kaydını asıl alarak bu nüshanın Hacı Bektâş-ı Velî’ye ait bir 
nüshadan kopyalanmış olduğu sonucuna ulaşmak da doğru değildir. Bektâşî Dergâhına veya bir 
Bektâşî şeyhine ait kütüphanede farklı yerlerde ve farklı tarihlerde kopyalanmış farklı alanlara ait 
birçok eser bir araya gelmiş olabilir. Tabi ki, diğer genel ve özel şahıs kütüphanelerine kıyasla 
Bektâşîlik ile ilgili yazma eserler şüphesiz daha fazladır, lâkin üzerinde durduğumuz eser Cevâhir-
nâme’dir. Bayram’ın mantığıyla hareket edecek olursak daha önce Hacıbektaş İlçe Halk Kütüpha-
nesi’nde bulunan sonra Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ne taşınan 300’e yakın el yazması 
içinde Seyyid Şeyh Feyzullah’ın temellük kaydını taşıyan ve farklı coğrafyalarda yaşamış olsalar da 
Hacı Bektâş-ı Velî (ö. 669/1271) ile çağdaş olan yazarların farklı konulardaki eserlerini Hacı Bektâş-
ı Velî’ye sunulan veya onun için kopyalanan eserler olarak kabul etmemiz gerekir.  

Nüsha üzerinde veya nüshanın herhangi bir yerinde bu nüshanın Hacı Bektâş-ı Velî’ye ait veya 
onun için kopyalanmış bir nüshadan kopyalandığına dair bir kayıt bulunsaydı Bayram’ın görüşlerine 
rahatlıkla katılabilirdik. Dolayısıyla bu nüsha hakkında Bayram’ın “Eserin bu değerli nüshası Hacı 

                                                 
834 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 101. 
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Bektaş’ı Veli’nin ahfadından olan es-Seyyid eş-Şeyh Feyzullah Efendi’ye ait imiş (2a) ondan da Meh-
med Asım Baba b. Seyyid Mahmud Efendi’ye intikal ettiği anlaşılmaktadır. Zira nüshanın 1a sahife-
sinde 1198(1783) yılında bu zata ait olduğu kayıtlıdır.”835 cümlesi tamamen doğru, “Eserin Hacı 
Bektaş’tan evlâdına intikal etmiş bir nüshadan 1023(1614) yılı Zilkada ayının 23’ünde Çarşamba 
günü kopye edildiği 14a da kayıtlıdır.”836 cümlesi, tarih bilgisi hariç tamamen yanlıştır.  

Nüshanın 14a varağındaki bilgi sadece ketebe kaydıdır ve Hacı Bektâş-ı Velî’den onun evlâdına 
intikal eden nüshadan kopyalandığı kaydı yoktur.  

Bayram “el-Hâc Bektâş” ve “Evlâdı” kelimelerinin bulunduğu tek yer olan ve doğru okuduğu vr. 
2a’daki (“Eserin bu değerli nüshası Hacı Bektaş’ı Veli’nin ahfadından olan es-Seyyid eş-Şeyh Fey-
zullah Efendi’ye ait imiş (2a)”) temellük kaydını kastederek “Eserin Hacı Bektaş’tan evlâdına inti-
kal etmiş bir nüshadan…” cümlesini kurmuş ise, temellük kaydını yanlış yorumlamış görünüyor. 
Zira bu kayıdı doğru yansıtacak şekilde dilimize aktaracak olursak anlamı şudur: “[Bu nüshanın] 
sahib ve mâlik[i] evlâd-ı Hacı Bektâş-ı Velî’den  seccâdenişîn Seyyid Şeyh Feyzullah[’dır].” Sonuçta 
bu kayıtta da Hacı Bektâş-ı Velî’den onun evlâdına intikal eden bir nüshadan söz edilmemekte, Bay-
ram’ın “Ancak orijinal nüsha yani Hacı Bektaş’a ait nüshası günümüze gelmemiştir.” cümlesinin de 
bir dayanağı ve geçerliliği kalmamaktadır. 

 
Tûsî, Cevâhir-nâme, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 14a 

(Ketebe/Temme kaydı, sağda) ve vr. 2a (Şeyh Feyzullah’ın temellük kaydı). 
 

Gördüğü ikinci nüshanın kütüphanesi ve demirbaş numarasını vermediği için kontrol edemesek 
de sanırız Cevâhir-nâme’nin her iki nüshasını kastederek “… nüshaların ser-levhasına birileri tara-
fından Hace Nasîru’d-din-i Tusi’ye ait olduğuna dair kayıt düşülmüştür.” demekte ve Ahi Evran’a 
ait olduğunu ilan ettiği bu eserin sonradan yine birileri tarafından Tûsî’ye mal edildiğine dair şu cüm-
leleri sarfetmektedir: “Bilahere Hace Nasîr-i Tusî’ye mal edildiği anlaşılmaktadır. Ancak bunun ne 
zaman ve kim veya kimler tarafından tarafından yapıldığını bilemiyoruz.”837 Bir diğer ifadeyle, 
Tûsî’yi intihal yaparak Ahi Evran’ın eserini kendisine mal etmekle suçlamamaktadır (şimdilik). Ne 
var ki, Cevâhir-nâme’nin siyah-beyaz renkte takdim ettiği 1b varağının renkli görselinde daha rahat 
farkedileceği üzere gerek bu nüshanın gerek diğer bazı nüshaların sadece serlevhasında değil, serlev-
hadan sonra gelen cümlelerinde de eserin Tûsî’ye ait olduğuna dair kayıtlar düşülmüştür.  

                                                 
835 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 99. 
836 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 99. 
837 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 104. 
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Bayram, Mikâil, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 117. 

Tûsî, Cevâhir-nâme, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 1b. 

Çeşitli adlara sahip Cevâhir-nâme’nin Bayram’ın asıl aldığı nüshasıyla aynılık veya yakınlık arz 
eden diğer nüshalardan başlayarak, eserin tam metin nüshalarına, girişinde müellifinin Tûsî olduğu 
yine müellifi tarafından belirtilen nüshalarına varıncaya dek örnekler sunduğumuzda Bayram ya “Bu 
eseri de Tûsî intihal yoluyla kendisine mal etmiştir.” diyecek, ya da “Ahi Evran’a ait eser metnini alıp 
ona ilavelerde bulunarak genişletip Tensûk-nâme ve diğer adlar altında, eseri kendisine mal etmiştir.” 
diyecektir. “Evet, ilgili ve benzeri bilim dallarında birçok müellifin yaptığı gibi bu eser de Tûsî’nin 
kendinden önceki ilgili eserlerden derleyerek telif ettiği bir eserdir, sonradan tümü veya bir kısmı 
çoğu kez müellif mukaddimesi çıkarılmak, konu başlıklarının sıralamasında değişiklikler yapılmak, 
cüz’î bazı eklemelerde bulunmak ve tabi ki ana metindeki birçok cümlesi ya atılmak ya da kısaltılmak 
suretiyle özetlenmiştir.” diyeceğini sanmıyoruz zira ona göre “Burada tavsifi sunulan “Cevahir-
name” adlı eser Hace Nasre’d-din’i Tusi’ye ait olması mümkün görünmüyor.”838  ve “Aklı başında 
hiçbir Allah’ın kulu bu eseri Hace Nasîrü’d-din-i Tusî’ye nisbet edemez.”839 

Metin değişmelerini takip ve karşılaştırma amaçlı olarak Bayram’ın asıl aldığı Cevâhir-nâme’nin 
ve diğer özet nüshaların girişleri (yazar veya eser adı belirtilmeyenleri de dahil), inci ve yakutla ilgili 
metinlerin ve gerektiğinde diğer metinlerin görselleri aşağıda sunulmuştur.  

                                                 
838 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 101. 
839 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 105. 
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Tûsî, Cevâhir-nâme, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 1b-3a. 
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(Tûsî,) Kitâb-ı Cevâhir-nâme, Berlin Ktp., nr. Ms. or. oct. 1233, vr. 3b-10a. 
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Tûsî, Tensuh-nâme-i Îlhânî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 6673/3, vr. 72b-80a. 
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Tûsî, Tensûk-nâme-i Îlhânî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 6795/4, vr. 119b-123b. 
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Tûsî, Tensûk-nâme-i Îlhânî, Manisa İl Halk Ktp., nr. 6515/1, vr. 1b-4a. 

  
Tûsî, Tensîk-nâme-i Îlhâniyye, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 507/3, vr. 150a. 
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Tûsî, Tensîk-nâme-i Îlhâniyye, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 507/3, vr. 150b-151a. 

 
Tûsî, Tensîk-nâme-i Îlhâniyye, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 507/3, vr. 151b. 
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Tûsî, Cevâhir-nâme: Müntehab-ı Tensûk-nâme, Meşhed Dânişgâh-ı İlâhiyyât Ktp., nr. 973, vr. 1b-3a. 
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Tûsî, Risâle-i Cevâhir-nâme: Tensûk-nâme-i Îlhânî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 15367/1, vr. 2a. 
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Tûsî, Risâle-i Cevâhir-nâme: Tensûk-nâme-i Îlhânî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 15367/1, vr. 2b. 
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Tûsî, Risâle-i Cevâhir-nâme: Tensûk-nâme-i Îlhânî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 15367/1, vr. 3a (Sağda). 

Tûsî, İntihâb-ı Cevher-nâme, Sül./Reşid Efendi Ktp., nr. 857, vr. 172b. 

 
Tûsî, Tensuh-nâme-i Îlhânî, Tahran Dânişgâh Ktp., nr. 2164, vr. 1b (Sağda). 

Tûsî, Tensîh-nâme-i Îlhânî, Manisa İl Halk Ktp., nr. 1170, vr. 88b. 

Eserin yukarıda görselleri sunulan nüshaları bize bu eserin muhtasar ve müntehab bir eser oldu-
ğunu, nüshalarının Cevher-nâme, Cevâhir-nâme ve Tensûh-nâme gibi isimlerle Tûsî’ye ait olarak 
anıldığını haber vermektedir. Bu durum, seçki ve özet nüshaların kendilerine asıl aldıkları daha ha-
cimli ve tam metni içeren nüshaları olduğunu gösterir. Özet nüshalara asıl alınan tam metin nüshala-
rının da girişlerinde; hamdele ve salvelelerinde, emmâ ba‘dü sonrasındaki cümlelerinde irili ufaklı 
bazı farklılıklar mevcuttur. 
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      Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Meclis-i                      Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Sül./Hamidiye Ktp., 
         Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 458, s. 1-2.                                                  nr. 1447, vr. 89b. 
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    Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Meclis-i                       Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Sül./Hamidiye Ktp., 
       Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 458, s. 3-4.                                                  nr. 1447, vr. 90a. 
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Tûsî, Tensûk-nâme-i Îlhânî, Radavî Ktp., nr. 12146/1, vr. 1b-2a. 

 
Tûsî, Cevâhir-nâme: Tensûk-nâme-i Îlhânî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 793, vr. 1b-2b. 
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Tûsî, Tensûk-nâme-i Îlhânî, Radavî Ktp., nr. 12146/1, vr. 1b-2a (Sağda). 

Tûsî, Cevâhir-nâme: Tensîk-nâme-i Îlhâniyye, Sül./Yazma Bağışlar Ktp., nr. 3596, vr. 32a. 

Burada görsellerini sunmadığımız gerek ülkemizdeki gerek ülkemiz dışındaki kütüphanelerde 
başka nüshaları da bulunan bu özet Cevâhir-nâme/Tansûh-nâme nüshalarının özetlerine asıl aldıkları 
ana ve tam metin nüshalar da eserin Tûsî’ye aidiyeti, eser adı, giriş cümleleri, mukaddimesi, konu 
sıralanışı ve benzeri hususlarda ve de -bizim yaptığımız gibi bir iki konu seçerek- mesela inci ve 
yakut konusunun işlendiği metinler üzerinde karşılaştırmalar yapılarak hem ana metine sahip nüsha-
ların kendi aralarındaki farklılıkları hem de özet metinlerin ana metin üzerinde ne kadar tasarrufta 
bulunularak oluşturulduğu tespit edilebilir. Buna dair örnek ve görseller çok yer işgal edeceği ve 
esasen şu ana kadar sunduğumuz metin görsellerinin bir fikir verdiğini düşündüğümüzden bu kada-
rıyla yetiniyor, Bayram’ın karinelerine devam ediyoruz. 

“2-Ahi Evren Hace Nasiru’d-din, sana’atkâr (derici) ve sana’atkârların piri olduğu için maden-
lerle (altın, gümüş, demir gibi) ve mücevheratla (yakut, elmas, zümrüt, inci) uğraşması onların özel-
likleri, değerleri hakkında bilgiler veren bir eser yazması onun mesleğinin icabıdır. Oysa Hace Nasir-
i Tusi bu yönleri olan bir şahsiyet değildir. Hayat hikâyesi çok iyi bilinen ve hakkında araştırmalar 
yapılan bir zattır. Bu çalışmalarda Nasîr-i Tusî’nin bu yönde bir uğraşı bulunduğu tesbit edildiği 
varit değildir.”840 

Dericilerin, debbâğların piri olarak bildiğimiz Ahi Evran’ın “madenlerle ve mücevheratla uğraş-
ması onların özellikleri, değerleri hakkında bilgiler veren bir eser yazması onun mesleğinin icabı” 
olduğuna göre dericilik sanatı ile ilgili müstakil bir eser yazması da mesleğinin icabı olsa gerek ve 
Bayram muhtemelen Farsça yahut Arapça bu dericilik sanatına dair yazarı meçhul veya Tûsî’ye ait 
gösterilen bir yazma eser bulduğunda hemen o eseri Ahi Evran’a ait ilan edecektir. Belli ki, şu ana 
kadar böyle bir eser bulamamıştır.  

Bayram’ın sözlerini yanlış anlamadıysak, geçmişte bir meslek, bir sanat sahibi olan kişilerin -
özellikle de o mesleğin, sanatın piri olan kişilerin- kendi alanlarına dair yazılı bir eser telif etmeleri-
nin, mesleklerinin, sanatlarının icabı, gereği olduğunu belirtmektedir. Geçmişten günümüze intikal 
eden çeşitli meslek ve sanatlara dair -ister sadece bir meslek veya sanata, isterse birden fazla meslek 

                                                 
840 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 101-102. 
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ve sanata tahsis edilmiş olsun- telif edilen eserlerin sayısı ve yazarları göz önüne alındığında karşı-
mıza şu iki hususu net olarak gösteren şöyle bir tablo çıkar:  

Birincisi: Belirli bir mesleği, sanatı pratik olarak uygulayan, icra eden o meslek veya sanat pirle-
rinin çok büyük çoğunluğu kendi alanlarına dair bir eser yazmamışlardır, diğer ifadeyle kendi alan-
larına dair eser yazan meslek veya sanat pirleri sayıca çok çok azdır. Aynı husus belirli bir meslek 
veya sanat sahipleri için de geçerlidir. Bin dört yüz küsur yıllık zaman zarfında gelip geçen ve deb-
bağlık, keçecilik, sarraflık, bakırcılık, saraçlık, köşkerlik, bakırcılık, dokumacılık, oymacılık, ciltçi-
lik, nakkaşlık, hattatlık, marangozluk, fırıncılık, mumculuk, kasaplık, terzilik, kürkçülük, denizcilik, 
savaşçılık ve daha sayamadığımız nice mesleğin, sanatın, zanaatın binlerce erbabı arasında kendi ala-
nına ilişkin eser yazanların sayısı devede kulaktır.    

İkincisi: Konumuz özelinde diyebiliriz ki, kıymetli taşlar ve madenler hakkında eser yazanların 
çoğu bizzat bu meslekle uğraşan, geçimini bu sanattan sağlayan kişiler değil, öncekilerin eserlerinden 
yararlanıp kendi gözlemleri ve duyduklarını ekleyerek eser yazan âlimlerdir. Hürmüs’e, Aristo’ya, 
Eflâtun’a atfedilenlere hiç değinmeden söyleyelim ki, cevâhir-nâme türünde eser yazan Yakub b. 
İshak el-Kindî, ‘Utârid b. Muhammed el-Bâbilî, Nasr b. Yakub ed-Dîneverî, Ebu’r-Reyhân el-Bîrûnî, 
Muhammed el-Cevherî en-Nîşâbûrî, Şihâbüddîn Ahmed b. Yusuf et-Tîfâşî, Beyg b. Muhammed el-
Kıbçâkî, İzzüddîn İbrahim b. Muhammed es-Süveydî, Ebu’l-Kasım Abdullah el-Kâşânî, Şemsüddîn 
İbnü’l-Ekfânî, Muhammed b. Mansûr ed-Deştekî gibi isimler ve eserleri böyledir. Nasîruddîn et-Tûsî 
ve eseri de böyledir ve dolayısıyla Bayram’ın “Oysa Hace Nasir-i Tusi bu yönleri olan bir şahsiyet 
değildir.” sözünün bir geçerliliği yoktur (Tûsî’nin bu eseri neden yazdığına dair açıklamalarını yine 
onun dilinden aktardığımızda durum daha iyi anlaşılacaktır). 

“Hayat hikâyesi çok iyi bilinen ve hakkında araştırmalar yapılan bir zattır. Bu çalışmalarda Nasîr-
i Tusî’nin bu yönde bir uğraşı bulunduğu tesbit edildiği varit değildir.” ifadelerinde ilk cümle doğru 
fakat ikinci cümle okurları yanlış bilgilendirme ve yanıltmaya yöneliktir. Tûsî’nin bu yönde özel bir 
ilgisi, uğraşısı, bu mesleğe, bu sanata mensubiyeti olmadığı, bu alanda ziyadesiyle araştırmaları bu-
lunmadığı halde neden böyle bir eser yazmak zorunda kaldığını, eserini hangi kaynaklardan istifa-
deyle nasıl yazdığını kendi dilinden aktaralım. 

  
Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 458, s. 2-4. 
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Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Sül./Hamidiye Ktp., nr. 1447, vr. 89b. 

  
Tûsî, Tengsûk-nâme-i Îlhânî, Berlin Ktp., nr. Ms. or. oct. 3071, vr. 
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“Bu kitabı cem‘ etme (toplama, bir araya getirme, derleme) nedeni hakkında: 
Bu kitabın tahrîrine (yazımına) sebep odur ki, cihan padişahı, bu hakîr bendeyi (kulu, hizmetçiyi) 

cihan hâmisinin kapısındaki diğer (görevli) bendeler kadrosuna dahil ettikten sonra ‘Tarafınızca ma-
lum olan, görülen, duyulan veya kitaplarda okunan cevherlerin her birinin ve diğer tensûkların (çok 
az ve nadir bulunan mücevherler, kıymetli taşlar, altın ve gümüş mamüller, tiryaklar, ıtırlar vb.), 
nâdide eşya ve garip (az bulunur, az görülür) nesnelerin madenini (kaynağını), kıymetini ve hâssiye-
tini (tıbbî vs. özelliğini) açıklama konulu (bir eser) yazın, huzurumuza arz edin’ diye ferman geldi. 
Bu bende her ne kadar bu fenne mensup değil ve ziyadesiyle araştırma yapmamış ise de (diğer nüsha: 
Hakîr bende bu yolda her ne kadar bir zahmet çekmemiş/çalışmamış, cevherleri ve garip nesneleri az 
görmüş, görmeye vakti olduğunda da ona karşı heves sahibi olmadığından her birinin durumunu et-
raflıca sormamış, (sorsa bile) işittikleri hatırında kalmamış ve bu fende yazılmış kitaplara dikkatle 
bakmamış ise de) cevher saçan sözünden ‘bildiklerinizi yazmak gerek’ işareti/emri vaki olduğundan 
fermanın hükmü gereği hareket edip kasıt ve irade olmaksızın hatırda kalanları arz makamına ulaş-
tırdı. ‘Bu konuda daha açıklamalı bir kitap yazmalısın’ diye ferman buyurdu. Boyun eğmekten başka 
çare olmadığından, her ne kadar bu fende bu ilim ehlinin eserlerinden bir kitap hazırda bulunmasa 
da, hatırda kalanlardan veya tıbbî, felsefî ve diğer kitaplarda dağınık olanları mütalaa etti. 

Bu kitaba Tengsûk-nâme-i Îlhânî adını verdim (diğer nüshalar: verdi, verildi). Eğer makbul görü-
lür/beğenilir ise bu bendeye büyük (diğer nüsha: tam) bir saadet olur; layık görülmez ise bende, kendi 
bilgisizliğini itiraf eder, daha önce söylenen özrünün kabul buyurulmasını umar.” 

“3-Bu Cevahir-name adlı eser dil ve uslub bakımından da Ahi Evren’in diyer eserlerini okşamak-
tadır. Nasiru’d-din-i Tusi’nin tarz ve uslubunu çağrıştıran bir özellik göremediğimi söylemeliyim. 
Bunu Fars dili ve edebiyatı mutaassısı olarak söylüyorum. Mütahassıs olmayanların bunu anlamakta 
zorlanacaklarını düşünüyorum.”841 

Fars Dili ve Edebiyatı alanında Bayram gibi mütehassıs olmasak, Tûsî ile bir başkasının eserleri 
arasındaki dil, tarz, üslup bakımından farklılıkları veya ortaklıkları bilmesek de, Bayram’ın başkala-
rına ait olduğunu ispat ettiğimiz eserleri aynı gerekçeyle Ahi Evran’a ait gösterdiğini bildiğimizden 
bu sözlerinin geçerli olmadığını anlamakta ve söylemekte zorlanmıyoruz. 

“4-Sadece Cevahir-name değil, yukarıda ifade edildiği gibi Ahi Evren’nin başka eserleri de 
Tusi’ye nisbet edilmiştir. Bu eserlerin bazılarında gene zehirli yılan metaforlarını okumaktayız. En 
önemlisi de Tusi’ye nisbet edilen ve çok bilinen “Ahlak-ı nasırî” adlı eserdir. Burada sözü uzatmayı 
ve yukarıda söylenen şeyleri tekrar etmeyi zaid buluyorum.”842 

Biz de sözü uzatmadan, Ahlâk-ı Nâsırî başta olmak üzere Tûsî’nin hangi eserlerini hatalı veya 
kasıtlı olarak Ahi Evran’a ait gösterdiğini ve onun -“meclis-i ‘âlî” takıntısında olduğu gibi- “zehirli 
yılanlar” takıntısının hangi yanlış sonuçlara neden olduğunu gösterdiğimize inanıyoruz.   

“5-Cevahir-name’de yeri geldikçe mücevherlerin hangi hastalıklarda ilaç olarak kullanıldığı ve 
ne şekilde kullanılacağı izah edilecektir. (Mesale bkz. 5a, 6b gibi) Ahi Evren Hace Nasiru’d-din dok-
tor olduğu ve tıb ilmine dair eserler yazdığı göz önünde bulundurulursa bu eserin de ona ait olaca-
ğına hükm olunur. Özellikle bu eserde zehirli yılan, zehirli yılandan panzehir elde etme ve bu panze-
hirin kullanım tarzı gibi konulara yer verilmektedir. Bu ve benzeri konular Ahi Evren’in ihtisas ala-
nıdır. Tekraren ifade edildiği gibi Tusi’nin bu ve benzeri konularla ilgisi yoktur.”843 

Ahi Evran’ın değil doktor olduğu ve tıbba dair eserler yazdığı, herhangi bir eser yazdığı bile ispat 
edilemediği gibi, tıbba dair eser yazmış olduğu farzedilse dahi bu kabul Cevâhir-nâme adlı eseri de 
onun yazdığına delil gösterilemez. Bu yönde tarihi bir kayıt, bir atıf, bir alıntı veya yazarının Ahi 
Evran olduğunu belirten bir yazma nüsha bulununcaya dek bunun böyle olduğuna hükmedilmelidir.  

                                                 
841 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 102. 
842 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 102. 
843 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 102. 
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“6-Cevahir-name’de büyük yılanların nerelerde bulunduğu ve nasıl avlanacakları hakkında da 
bilgi verilmektedir ki, (11a) bu da Ahi Evren’in uğraş alanıdır. Bu yılanların yaşayışı hakkında da 
enteresan bilgiler verilmektedir. Mevlana’da “Mesnevi’sinde” onun yani Ahi Evren’in büyük yılan 
avlamakta mahir olduğunu aralarındaki muhalefet ve düşmanlıktan ötürü alaylı bir dille anlatmak-
tadır. Bu bilgiler de gene bu eserin Ahi Evren Hace Nasiru’d-din Mahmud’a ait olduğu göstermek-
tedir.”844 

Mesnevî’de yer alan yılancı konulu iki hikâyenin de Ahi Evran’la ilişkilendirmenin mantık dışı 
olduğunu iki hikâyenin de nasıl sonlandığını hatırlatarak göstermiştik. Yılancı hikâyelerinde Ahi Ev-
ran’ın kastedildiği farzedilse dahi, bu kabul de Ahi Evran’ın Cevâhir-nâme adlı eserin yazarı oldu-
ğunu ispat etmez. 

“Bunca delil ve karinelerden sonra bu “Cevahir-name” adlı nâdir esrin Anadolu’nun halk filo-
zofu, bilge kişisi Ahi Evren Hace Nasirü’d-din Mahmud’a ait olduğu hakkında ileri sürülebilecek 
olan şüphelerin yersiz ve mesnetsiz olacağını düşünüyorum. Burada son olarak, bu eserin Selçuklular 
zamanında Anadolu’da şekillenen İslâm Kültür ve Medeniyeti ortamının ürünü olduğunu söylemeli-
yim.”845 

Kendince makbul, doğru, şüphesiz ve kesin görülen bu delil ve karinelere yönelik yerinde ve mes-
netli itirazlarımızı sunmakla beraber bu itirazların Bayram tarafından insaflı şekilde incelenip değer-
lendirileceğine dair şüphelerimiz mevcuttur. 

“Ahi Evren Hace Nasiru’d-din Akşehir’de te’lif edip lalası olduğu II. İzzu’d-din Keykavus’a sun-
duğu “Letaıf-i Hikmet” adlı eserinde yılanlarla ilgili bilgiler verdiği bir eserinden söz etmektedir. 
“Tebsiratü’l-mübtedi ve tezkiratü’l-müntehi” adlı eserinde de zehirli yılandan panzehir imal etti-
ğini anlatmaktadır. Başka eserlerinde de zehirli yılan ve akreple ilgili bilgiler vermektedir (“Goşayiş-
name” adlı eserinde de yılan metafor kullanılmıştır. Bu eser de gene Tusî’ye mal edilmiş eserlerdendir. Bu esrin bilinen 
bir nüshası Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. Nr. 4819, yp.107b). Bu bilgilerin detayını “Cevahir-name”de bul-
maktayız.”846 

Letâifü’l-Hikme’nin Kadı Sirâcüddîn el-Urmevî’ye, Tebsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Mün-
tehî’nin Sadruddîn el-Konevî’ye, Goşâyiş-nâme’nin Şemsüddîn el-Kîşî’ye ait olduğunu ilgili başlık-
lar altında gösterilmiştir. Bayram, Ahi Evran’ın değil, başkalarının ait üç ayrı eserinde “zehirli yılan-
lar” kelimesinin geçtiği yerlerdeki “bu bilgilerin detayını “Cevahir-name”de bulmaktayız.” derken 
de yine bir başkasının eserine atıf yapmaktadır. Onun “detay” diye nitelediği bilgiler “mühre-i mâr” 
(veya: Mâr-mühre, bâd-mühre, Arapça’sı: Haceru’l-hayye) ile ilgili bilgiler ise, bu bilgilerin adı ge-
çen üç ayrı eserdeki bilgilerin detayı diye nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirtelim. 

Yukarıdaki sözlerinin ardından yaklaşık bir sayfa boyunca847 yine yukarıda bahsettiği karineleri 
tekrar eden Bayram “Cevahir-Name’den Bir Nasıreddin Hoca Latifesi” başlığı altında bir latife akta-
rır. Aktarır ama aktardığı latifenin Cevâhir-nâme’nin hangi varağında yer aldığını belirtmez. Aktar-
dığı latife Bayram’ın asıl aldığı ve tanıttığı Konya nüshasında yoktur; bunun ne anlama geldiğini 
belirtmeye gerek görmüyoruz. Kütüphane adını ve demirbaş numarasını vermediği diğer nüshada var 
mıdır, bilemiyoruz. Bildiğimiz ve temin ettiğimiz Arapça, Farsça, Türkçe matbu ve yazma ne kadar 
cevâhir-nâme türünde eser ve de Nasreddin Hoca’nın latifelerini içeren matbu ve yazma ne kadar eser 
varsa hepsini gözden geçirmemize rağmen Bayram’ın aktardığı latifenin aynısına veya benzerine te-
sadüf edemedik.  

Şimdi Bayram’ın aktardığı şekliyle o latifeyi aktarıyor ve Cevâhir-nâme’nin mıknatıs ve demir 
konularını ele alan metinlerin görsellerini sunuyoruz (Nüshanın derkenârındaki ayrı eserde bu iki 
konu yoktur ve eser metninin tamamına ait görseller daha önce sunulmuştur). 

                                                 
844 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 102-103. 
845 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 103. 
846 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 103. 
847 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 103-104. 
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“Cevâhir-nâme’den bir Nasıreddin Hoca Latifesi 
Hace Nasirü’d-din bu eserde demirden ve demirin faidelerinden ve öneminden bahsederken önce 

demir olmadan san’atın olamıyacağını ve san’at yapmak için demirin gerekliliğinden söz eder. 
Çünkü kesme, delme, yontma gibi işler demir sayesinde gerçekleşir. Bu genel bilgiyi verdikten sonra 
bir latife içinde demirin nasıl elde edildiğini anlatıyor. 

Bir adam tarlasına toprak yayıyordu. Bu adamın ne iş gördüğünü merak eden biri ona sordu. Yahu 
arkadaş sen ne iş görüyorsun? Adam: “Demir ekiyorum” dedi. Demir ekilir mi? diye sorunca da 
“İnanmazsan bekle bir müddet sonra ektiğim demiri biçeceğim” dedi. Meraklı adam bekledi. 

Tarlasına toprak seren adamın, tarlaya serdiği toprak, içinde demir cevheri bulunan bir topraktı. 
Tarlanın dibine mıknatis levhalar yerleştirmişti. Toprağı bu miknatis levhaların üstüne seriyordu. 
Sonra tarlaya su bağladı. Suda çözülen toprağın içindeki demir cevherler daha ağır olduğu için dibe 
çöker. Dibe çökünce miknatis levhalara yapışıp kalır. 

Bir müddet sonra adam yerleştirdiği levhaları topladı. Levhalara yapışan demir cevherleri bir 
yere topladı, eritti ve külçe demir elde etti. Böylece o meraklıya nasıl demir ektiğini ve biçtiğini gös-
termiş oldu. İşte bu anlatım biçimi ve san’at ile ilgili bilgiler, San’atkarların piri Ahi Evren Hace 
Nasirü’d-din’den sadır olan bilgilerdir. Aklı başında hiçbir Allah’ın kulu bu eseri Hace Nasîrü’d-
din-i Tusî’ye nisbet edemez.”848 

  
Tûsî, Cevâhir-nâme, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. Hacıbektaş 90, vr. 5a-5b ve vr. 13a-13b. 

  

                                                 
848 Bayram, Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 104-105. 
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Goşâyiş-nâme 
“Goşayiş-nâme adlı eserin bilinen tek nüshası, içinde Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn Mahmûd’un 

birkaç eserinin bulunduğu Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. nr. 4819’daki mecmuada yp. 103a-117b’de-
dir. Ser-levhasında eser Hâce Nasîrüddîn-i Tûsî’ye ait olduğu kaydedilmiştir. Yukarıda da ifade edil-
diği gibi Şiî mezhepli olan Tûsî’nin bu eseri yazmış olması mümkün değildir. Çünkü eser tamamen 
Eş’arî mezhebi anlayışı ile kaleme alınmıştır. Kaldı ki eserde Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn’in hayatı 
ve uygulamaları ile ilgili anlatımlar bulunmaktadır.849 Yazar bu eserde de yılanlarla ilgisini anlat-
maktadır. Bu eserdeki dil ve üslûp özellikleri de bu eserin Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn’e ait olduğunu 
açık olarak göstermektedir. 730 (1330) yılında istinsah edilen bu eserin de Ahî Evren’e muhalif olan 
çevreler tarafından Hâce Nasîr-i Tûsî’ye nispet edildiği anlaşılmaktadır.”850 

Bayram söz konusu yazma mecmuada “Hâce Nasîrüddîn Mahmûd’un birkaç eserinin bulun-
duğu”nu söylerken, Goşâyiş-nâme’nin (vr. 102b-117a) peşinden gelen Yezdânşinaht ve Tebsıratü’l-
Mübtedî’yi kastetmektedir. Bu iki eseri Ahi Evran’a ait gösterdiği gibi, serlevhasında (vr. 102a) 
Nasîruddîn et-Tûsî’nin eseri olduğunu belirten kayıt, bu eserin de Ahi Evran’a ait olduğunu söylemesi 
için yeterli zemini hazırlamış olmaktadır. 

  
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4819, vr. 102a ve 102b. 

Sözü edilen eserin giriş cümlesini  
ودرود بيكران پيشوايان  ورهنمايان خلق سوى حضرت او وبعد اين ياد  سپاس وستايش بى اندازه مر آفرينندهء تن وجانرا

 گاريست براى جوينده گان دانش حقيقى وپوينده گان هنجار خالص از تاريكى نادانى وخواهندگان سعادت هر دوجهاني ...
şeklinde kaydeden Aga Bozorg Tahrânî eserin yazarı hakkında şöyle der: “Bu eseri Muhammed Ali 
el-Hânsârî’nin kitapları arasında gördüm, Celâl ed-Devvânî’nin Ahlâk’ı ile beraber bir mecmuada idi. 
Altı “goşâyiş” üzere düzenlenmiş olup Efdalüddîn el-Kâşânî’ye nispet edilmişti. Bir nüshasını da 
onun risâlelerini ve sözlerini içeren bir mecmuada Tahran’daki Seyyid Nasrullah el-Ahavî yanında 
gördüm. Kâşânî’nin sekiz “goşâyiş” üzere düzenlenmiş Medâricü’l-Kemâl’i vardır (ki bu eser aynı 
zamanda Goşâyiş-nâme diye de tanınır) fakat bu eser ondan farklıdır, aynılıkları olası değildir…. Bu 
eser altı “goşâyiş” üzere düzenlenmiştir ve bir nüshası (Ayasofya Ktp., nr. 4819) Hâce Nasîruddîn et-
Tûsî’ye nispet edilmiştir…”851 

Efdalüddîn’in ulaşabildiğimiz bütün eserlerini -baskı ve yazma nüshalardan- incelememize karşın, 
elimizdeki bu nüsha metniyle aynılık içeren Farsça bir eserini göremedik. Esasen bu eserde Hâce 
Efdalüddîn’in (Muhammed b. Hasan el-Kâşânî, Baba Efdal) “kaddesallah rûhah” diye anılmasına ve 
şiirlerinden alıntı yapılmasına852 dayanarak eserin bu nüshasının Efdalüddîn’e ait olmadığını ve onun 
ölümünden sonra yazıldığını söyleyebiliriz. 

                                                 
849 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciligi”, s. 16; Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 92. 
850 Bayram, “Hâce Nasîrüddîn Muhammed et-Tûsî’nin İntihalciligi”, s. 16. 
851 Tahrânî, ez-Zerî‘a ilâ Tesânîfi’ş-Şî‘a, c. 18, s. 207-208. 
852 Goşâyiş-nâme, Süleymaniye/Ayasofya Ktp., nr. 4819, vr. 108a. 
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Efdalüddîn’in ölüm tarihi şüpheye yer bırakma-
yacak bir kesinlikle tespit edilebilmiş değildir. “Ef-
dalüddin’in ölümü için verilen 654 (1256), 664 
(1266), Receb 666 (Nisan 1268) ve 667 (1268-69) 
tarihlerinin doğruluğu da şüphelidir. Ancak Kâtib 
Çelebi’nin iki defa (Keşfü’z-zunûn, I, 667; II, 1640) 

tekrarladığı 667 yılının daha doğru olma ihtimali vardır.”853 Bayram’ın iddiasına göre Ahi Evran’ın 
ölümü 659/1261 tarihinde vuku buldu ise, Efdalüddîn hakkında ileri sürülen ölüm tarihleri -ilki hariç 
olmak üzere- bu eserin Ahi Evran’ın telifi olmadığını gösterir. Eserin Ayasofya nüshası Tûsî’ye ait 
gösterilse de, Tûsî’nin eserleri arasında bu adla anılan veya metni aynı olan bir eser tespit edemedik. 
Yine kendi eserlerinde ve diğer tarihi kaynaklarda bu isimle anılan bir eserine atıf göremedik. O halde 
bu eser adı geçen iki şahıstan (Efdalüddîn ve Tûsî) başkasına ait olmalıdır. 

Goşâyiş-nâme’nin metninde yer alan ve yazara ait görünen şiirler bağlamında araştırma yaparken 
şu beyitleri ve beyitler öncesi birkaç cümleyi içeren bir başka yazma nüshanın yani Goşâyiş-nâme’nin 
bir başka nüshasının varlığı ortaya çıktı: 

 
Goşâyiş-nâme, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4819, vr. 112a. 

Risâle der Ma‘rifet-i Nefs adıyla Dânişgâh-i Tahrân Ktp., nr. 2269’da mikrofilmi bulunan Farsça 
eserden yukarıda geçen şiiri nakleden Necef Covkâr, eserin Şâfiî-Eş‘arî çok yönlü âlim Şemsüddîn 
Muhammed b. Ahmed el-Kîşî’ye (615-695/1218-1296) ait olduğunu belirtmekte, onun hayatı, eser-
leri ve öğrencileri hakkında bilgi vermektedir.854 Mikrofilmi alınan asıl nüsha ise Süleymaniye/Aya-
sofya Ktp., nr. 4811’de bulunmaktadır ve katalog kaydında eser adı Risâle fi’t-Tasavvuf müellif ismi 
Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed “el-Keşşî” olarak yer almaktadır. Hâlbuki yazma nüshada 
eserin başına Risâle li-Mevlânâ Şemsiddîn “el-Kîşî” diye okunaklı şekilde yazılmıştır (birazdan gör-
selleri sunulacaktır). Risâlenin yer aldığı 148 varaklık mecmua 861/1457 tarihinde istinsah edilmiş-
tir.855 Aynı risâlenin, müellifi Şemsüddîn Muhammed “el-Keşşî” olarak Risâle fi’t-Tasavvuf adıyla 
kayıtlı bir nüshası daha vardır. 750-811/1349-1409 tarihleri arasında yazılmış olan 420 varaklık bir 
mecmua içerisinde (vr. 81-85)  fakat istifade edilemeyecek haldedir.856   

Bu bilgiler ışığında eserin şimdilik altı yazma nüshası tespit edilmiş oluyor. Aga Bozorg’un gör-
düğü Hânsârî ve Ahavî nüshalarında Goşâyiş-nâme adı ile Efdalüddîn el-Kâşânî’ye nispet edilmiştir. 
Ayasofya nüshasında (nr. 4819) aynı adla Nasîruddîn et-Tûsî’ye nispet edilmiştir. Ayasofya Kütüp-
hanesi’ndeki diğer nüshada (nr. 4811) ise Risâle adı altında Şemsüddîn el-Kîşî’ye aidiyeti açıkça 
belirtilerek aynı adla peşpeşe iki kez istinsah edilmiştir (Risâle li-Mevlânâ Şemsiddîn el-Kîşî, vr. 14a-
25b ve Risâle li-Mevlânâ Şemsiddîn el-Kîşî, vr. 26b-37a). Altıncı nüsha ise Süleymaniye/Hamidiye 
Kütüphanesi’nde (nr. 1447) yine Risâle adı altında Şemsüddîn el-Kîşî’ye aidiyeti açıkça belirtilen 
nüshadır (Risâle li-Mevlânâ Şemsiddîn el-Kîşî, vr. 81a-85b). 

Bayram’ın “Goşayiş-nâme adlı eserin bilinen tek nüshası” diye nitelediği ve “Bu eserdeki dil ve 
üslûp özellikleri de bu eserin Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn’e ait olduğunu açık olarak göstermektedir” 
                                                 
853 Sevgi, Ahmet, “Efdalüddîn-i Kâşânî”, DİA, c. 10, İstanbul 1994, s. 454.  
854 Covkâr, Necef, “Nigâhî be-Zendegî, Âsâr u Endîşe-i Şemseddîn Muhammed Kîşî”, Âyine-i Mîrâs, c. 36-37, 1386 

hş./2007, s. 88, makale: 81-98. 
855 Covkâr, Necef, Mecmû‘a-i Âsâr-i Şemsüddîn Muhammed Kîşî, Dânişgâh-i Şîrâz Yay., Tahran 1390 hş./2011, s. 96. 
856 Covkâr, Mecmû‘a-i Âsâr-i Şemsüddîn Muhammed Kîşî, s. 97. 
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dediği Ayasofya nüshası (nr. 4819) ile Ayasofya’daki diğer iki nüshanın (nr. 4811) ve Hamidiye’deki 
diğer nüshanın  (nr. 1447) giriş cümlelerine ait görselleri sunuyoruz. 

        
                             Sül./Hamidiye Ktp.,                                                          Sül./Ayasofya Ktp., 
                                  nr. 1447, vr. 81a.                                                               nr. 4811, vr. 26b. 

Bu eserin Şemsüddîn el-Kîşî’ye ait olduğuna dair bir 
işaret yine eserin kendi metninde bulunmaktadır. Goşâyiş-
nâme’nin yazarı, bir başka eserine göndermede bulunarak 
şöyle demektedir: “… Bu cevabı tahkik üzere bilmek iste-
yen, benim risâlelerimden olan Mütenebbih denilen/diye 
anılan risâleyi talep etsin.”857 

                                                 
857 Goşâyiş-nâme, Süleymaniye/Ayasofya Ktp., nr. 4819, vr. 107a. 
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Kaynaklarda Şemsüddîn el-Kîşî’nin eserleri arasında Mütenebbih (Uyanan) diye adlandırılan bir 
risâle zikredilmemekle beraber, bu nüshada bir istinsah/yazım hatası olduğu kanaatindeyiz. Çünkü 
ancak “Mütenebbih” diye okuyabildiğimiz kelimenin yazımında “nun” harfinin dişi mevcut olmakla 
beraber üzerinde olması gereken “nokta” bulunmamaktadır. “Risâle” kelimesini eser adına dâhil ede-
rek bir terkip oluşturduğumuzda ise isim tamlaması şeklinde “Risâle-i Mütenebbih” veya diğer bir 
ihtimalle sıfat tamlaması şeklinde “Risâle-i Mütenebbihe” ismi karşımıza çıkmaktadır.  

Her hâlükârda bu kelimenin metinde yer aldığı şekildeki yazılışında bir sorun vardır. Nitekim 
“Tûsî’ye nisbet olunan” kaydı ile Goşâyiş-nâme’yi yayınlayan Dâniş Pejûh de bir dipnot düşerek 
“Mütenebbih” kelimesin pek doğru yazılmamış göründüğüne dikkat çekmiş ve eser isimleri indek-
sinde de bu eserin adı yanına soru işareti koyarak kelimenin yazılışı konusunda tereddüdünü izhar 
etmiştir. 

                                     

     
Goşâyiş-nâme, Tahran 1341 hş./1962, s. 224 (Sağda) ve s. 251 (Solda). 

Risâlenin Ayasofya nüshalarının ilkinde bu kelime metinde bulunmazken ikincisinde ve Hamidiye 
nüshasında yine okunuşu sorunlu şekilde yer almaktadır. 

 
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4811, vr. 18a. 

  
Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4811, vr. 30a (Sağda); Sül./Hamidiye Ktp., nr. 1447, vr. 82b. 

Kîşî’nin eserleri arasında Risâle-i Mütenebbih/Mütenebbihe diye anılan bir eserden söz edilmese 
de “İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar (intebehû)” hadisini açıklamak üzere yazdığı Risâle-i 
Münebbihe (Uyarıcı) diye anılan bir eseri vardır. Bu eseri “tarikat şeyhlerinden gönül ehli birisi” için 
kaleme aldığını belirtir. Risâlesine özel bir ad belirlemediği/koymadığı için bu eser çeşitli adlarla 
anılmış ve yine farklı adlarla kaydedilmiştir.858  

                                                 
858 Örnek olarak: er-Risâletül-Münebbihe, Manisa İl Halk Ktp., nr. 2989/18, vr. 133a-150b; Topkapı/Revan Köşkü Ktp., 

nr. 477, 29 vr.; Riyad Melik Abdülaziz Ktp., nr. 3921/26, vr. 220b-229a; Radavî Ktp., nr. 37745, vr. 74b-84b; Millî 
Melik Ktp., nr. 2130/6, vr. 125b-135b; nr.  4657, vr. 33b-38a; Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10199/4, vr. 42b-53b; 
Mar‘aşî Ktp., nr. 6597/3, vr. 134b-143b, Şerhu Hadis “en-Nâs Niyâm”, Süleymaniye/Fatih Ktp., nr. 5395/6, vr. 114a-
115b (Münâvî’nin eserinden naklen); Süleymaniye/Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 2801/3, vr. 49a-56b; Meclis-i Millî Ktp., 
nr. 16575/2, vr. 24b-35a; Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 4168/9, vr. 188a-203b, Şerh Kavlih ‘aleyhi’s-selâm “en-Nâsü 
Niyâm”, Süleymaniye/Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1384/2, vr. 33b-46a; Zeytinoğlu İlçe Halk Ktp., nr. 911/2, vr. 118-136, 
Risâle fî Şerh “en-Nâsü Niyâm fe-izâ Mâtû’ntebehû”, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2406/17, vr. 142b-146a; Kitâb fîhi Şerhu 
Kavli’n-Nebiyyi Sallallâhü ‘aleyhi ve Sellem “en-Nâsü Niyâm fe-izâ Mâtû’ntebehû” Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin 
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Kîşî, Risâle fî Şerh “en-Nâsü Niyâm fe-izâ Mâtû’ntebehû”, Köprülü/Fazıl Ahmed Paşa Ktp., nr. 1605/4, vr. 16a. 

Kîşî, er-Risâletül-Münebbihe, Sül./Şehid Ali Paşa Ktp., nr. 1384/2, vr. 33a. 

  
Kîşî, er-Risâletül-Münebbihe, Riyad Melik Abdülaziz Ktp., nr. 3921/26, vr. 220a ve 229a (Sağda), 220b. 

 

Kîşî ile sohbet eden İbnü’s-Sâ‘î (ö. 674/1276) onun “İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar” 
hadisini açıklayan er-Risâletül-Münebbihe adlı bir eseri olduğunu kaydeder.859  

 
İbnü’s-Sâ‘î, Ali b. Enceb, ed-Dürru’s-Semîn fî Esmâi’l-Musannifîn, 

Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Tunus 1430/2009, s. 175. 

Kâtib Çelebi de bu eseri Risâle fî Şerhi Kavlih ‘aleyhi’s-Sâlât ve’s-Selâm “en-Nâsü Niyâm” diye 
Şemsüddîn el-Kîşî’ye ait göstermiş860 ve yine ona ait göstererek Şerhu “en-Nâsü Niyâm fe-izâ 
Mâtû’ntebehû” şeklinde tekrar kaydetmiştir.861  

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 4461, vr. 195b. 

 
Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, Fransa Millî Ktp., nr. Arabe 4461, vr. 226b. 

Goşâyiş-nâme yazarı Ayasofya nüshasında zikredilen Mütenebbih adlı risâlesi ile Şemsüddîn el-
Kîşî’ye aitliği kesin olan Münebbihe risâlesini mi kastetmiştir? Yazılışları birbirine çok yakın olan 

                                                 
Yazmaları, nr. 1313/1, vr. 1b-13b. Ayrıca bu risâlenin baştan beş altı satırlık girişi hariç tüm metni Râgıb Mehmed 
Paşa’nın (ö. 1176/1763) Sefîne’sinin yazma ve matbu nüshalarında “Şerhu Hadîs en-Nâsü Niyâm fe-izâ Mâtû’ntebehû” 
başlığı altında yer almaktadır (Sefînetü’r-Râğıb, İstanbul 1255/1839, s. 333-343). Sefîne’sini çeşitli kaynaklardan alın-
tılarla oluşturan Râgıb hadisin bu şerhini “Münâvî’nin İbn Sînâ’ya ait gösterilen Kasîdetü’n-Nefs’e yazdığı şerhin so-
nundan” alıntıladığını belirtir (s. 343) ve matbu nüshalarda olmasa da Münâvî’nin Şerhu Kasîdeti’n-Nefs’inin örneğin 
Süleymaniye/Esad Efendi Kütüphanesi’ndeki iki nüshasının sonunda yer almaktadır (nr. 1234, vr. 60a-70a ve nr. 1239, 
vr. 53a-61a). Sonuçta bu risâlenin Râgıb’ın yazma Sefîne nüshaları adedince, misal olarak sadece İstanbul kütüphane-
lerinde, otuzdan fazla nüshası vardır. 

859 İbnü’s-Sâ‘î, Ali b. Enceb, ed-Dürru’s-Semîn fî Esmâi’l-Musannifîn, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Tunus 1430/2009, s. 175. 
860 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1,  s. 895. 
861 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 2,  s. 1043. 
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bu iki kelime ( متنبهة-منبهة/متنبه-منبه ) ile aynı esere mi işaret edilmektedir? Bunu anlayabilmek ama-
cıyla Goşâyiş-nâme yazarının hangi konunun tahkik üzere bilinmesi için Mütenebbih risâlesine ba-
kılmasını önerdiğini ve o konunun Risâle-i Münebbihe’de var olup olmadığını araştırdık. O konu 
Risâle-i Münebbihe’de varsa, atıf yapılan eserin Risâle-i Münebbihe olduğunu ve Goşâyiş-nâme met-
nindeki “mütenebbih” kelimesinin bir istinsah hatası sonucu öyle kaydedildiğini veya istinsah hatası 
olmasa bile söz konusu risâlenin bu adla da anılıyor olduğunu, farklı adla anılsa da tek metne sahip 
bir risâlenin kastedildiğini tespit etmiş olacağız. 
Goşâyiş-nâme yazarı sorduğu şu empatik sorunun cevabı bağlamında Mütenebbih/Münebbihe 

risâlesine bakılmasını önermektedir: 
 “Soru: Siz önceki fasılda açıkladınız ki, tam haz idrakin yetkinliğiyle bulunabilir/idrak edilebilir. 

Malumdur ki Allah Teâlâ bizim varlığımızdan daha yetkindir. Dolayısıyla O’nu idrak etmedeki haz 
çok daha fazladır/üstündür.  Bu ise ‘İnsanın kendini idrak etmesinden daha üstün bir haz yoktur’ 
hükmü ile çelişmektedir. Bu problem nasıl çözülebilir?” 

“İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar” sözünü açıklamak üzere kaleme alınan Risâle-i Mü-
nebbihe’de bu konuya -özetle- şöyle değinilir: 

“Tevhid ehli Hakk’ın hakikatine yol alırken ilk yaşadıkları ölüm ve canlılık (uykudan uyanış), 
(kendisi de dâhil olmak üzere) mahlûkların fiillerini onlara ait görmekten ölüp Allah’a ait görmekle 
dirilmesidir… Bir süre bu hal üzere devam edince ona keşfolur ki, bütün varlıkların zatları aslında 
Allah’ın fiilleridir. Böylece kavuştuğu bu canlılıktan daha üstün bir canlılığa geçişe hazır hale gelir: 
Görmüş olduğu fiillerin sıfatların gölgeleri olduğu, bu gölgelerin hakikatinin sıfatlar olduğu keşfolur. 
Bu haldeyken bütün eşyayı “O değil, O’ndan başkası da değil” olarak görür. Böylece fiilleri görür 
olduğu canlılık hayatı, sıfatları görür olduğu canlılık hayatına kıyasla bir rüya gibi kalır. Sâlik bu 
makamdan yükseldikçe kendisindeki akıl, anlayış, bütün idrakler ve sıfatlar yok olarak; Hak Teâlâ 
onun işiten kulağı, gören gözü… olur. Firkat ve kesret vadisinden kurtulmuş, vahdet ve hayret vadi-
sine geçmiştir, yıldırım gibi ilerlemektedir… Beşeriyetinden sıyrılmış gibidir, önüne baktığında Sev-
gili’nin celal yıldırımlarını, kendisine baktığında O’nun cemalini seyreder. Her neye baksa onda O 
tecelli etmekte, her ne ses işitse ondan Sevgili ona seslenmektedir; her tarafı kalp, her zerresi göz 
olmuştur… Bundan daha üstün bir canlılığa hazır hale gelince hakka’l-yakîn yoluyla Zat’ın özü ona 
keşfolur; Zât’a varınca önce mecâzî varlığı yok olur ve salik “onsuz (bilâ hüve)” olarak kalır. Kendi 
hüviyetinden fânî olma halinde ona kendi zatındaki hakiki zat keşfolur ve bilir ki, bundan önce aslında 
zatını arıyormuş, meğer zatıyla değil zatının gölgeleriyle meşgulmüş… Tahkik üzere bilir ki, meğer 
kendi zatı da gölgeleri de kesinlikle mevcut değilmiş, kavuştuğu varlık/zat gerçek varlıkmış, diğeri 
ise O’nun varlığıyla varmış, O’nun gölgelerinden bir gölgeymiş. İşte bu, sonrasında hiç ölüm olma-
yan bir canlılık ve önceki bütün rüyaların anlamlarını açıklayan bir uyanıştır.”862  

Anlaşılacağı üzere yazar “Kendini bilen/tanıyan Rabbi’ni bilir/tanır”, “Ölmeden önce ölünüz”, 
“Ölmedikçe Rabbiniz’i göremezsiniz” gibi sûfî gelenekte üzerinde durulan sözleri çağrıştıran bir 
açıklamayla, insanın kendi soyut cevherini keşfetmesinin aynı zamanda Hakk’ı keşfetmesi, O’na ka-
vuşması anlamına geldiğini, dolayısıyla insanın kendi hakikatini idrak etmedeki haz ile Allah’ı idrak 
etmedeki hazzın aynı ve tek sonuç olduğunu tahkik etmektedir. O halde Risâle-i Münebbihe’ye/Mü-
tenebbih’e “benim risâlelerimden” nitelemesiyle atıfta bulunan kişinin (Şemsüddîn el-Kîşî) Goşâyiş-
nâme’nin yazarı olarak kabul edilmesi makuldür. 

Üzerinde durduğumuz sorunlu kelimenin doğru şekilde yani “Risâle-i Münebbihe” olarak yazıl-
dığı, üstelik başında -hem yazar hem de eser adının bir arada zikredildiği- “Bu, … Şemsüddîn Mu-
hammed b. Ahmed el-Kîşî’nin telifi olan risâledir ve bu risâle Goşâyiş-nâme diye mevsûmdür/adlan-
dırılmıştır.” ifadesi, sonunda da “Goşâyiş-nâme sona erdi.” ifadesi yer alan bir nüsha daha vardır ve 
bu nüshayı Dâniş Pejûh de Covkâr da görmemiştir. Yıllar sonra varlığından haberdar olup temin et-
tiğimiz bu nüsha (Meclis-i Millî Ktp., nr. 23822/5, vr. 67b-77a, istinsah: Isfahan 1065/1655) hem 
                                                 
862 Kîşî, er-Risâletül-Münebbihe, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10199/4, vr. 51b-53b. 
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yukarıdaki tespit ve tahminlerimizi desteklemekte, hem de eserin Kâşânî’ye, Tûsî’ye veya Ahi Ev-
ran’a değil, Kîşî’ye ait olduğunu ortaya koymaktadır.  

  
Kîşî, Goşâyiş-nâme, Meclis-i Millî Ktp., nr. 23822/5, vr. 67b ve 70b. 

Bayram’ın bu eser hakkındaki sözlerini hatırlayalım. 
“… Kaldı ki eserde Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn’in hayatı ve uygulamaları ile ilgili anlatımlar 

bulunmaktadır. Yazar bu eserde de yılanlarla ilgisini anlatmaktadır. Bu eserdeki dil ve üslûp özellik-
leri de bu eserin Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn’e ait olduğunu açık olarak göstermektedir. 730 (1330) 
yılında istinsah edilen bu eserin de Ahî Evren’e muhalif olan çevreler tarafından Hâce Nasîr-i Tûsî’ye 
nispet edildiği anlaşılmaktadır.”  

Böyle söyleyen Bayram’ın “Ahî Evren Hâce Nasîrüddîn’in hayatı ve uygulamaları ile ilgili anla-
tımlar bulunmaktadır” tespitine yönelik verdiği tek örnek aslında “Yazar bu eserde de yılanlarla 
ilgisini anlatmaktadır.” cümlesinde gizlidir. Ne var ki, eserde, değil Ahi Evran’ın, herhangi birinin 
hayatı ve uygulamaları diye niteleyebileceğimiz tarihsel bilgiler bulunmamaktadır. Yılanlarla ilgisi 
anlatılan bir şahıs da yoktur. Bayram’ın “yılanlarla ilgisi”ne işaret ettiği yazarın “yılan” bağlamlı bir 
anlatımını bulabilmek için eseri birkaç kez gözden geçirdik. Zira bu eserde yazarın hayatı, uygula-
maları ve yılanlarla ilgisine yönelik bilgilerin olduğunu belirten Bayram, buna dair somut bir örnek 
sunmadığı gibi esere varak numarasını belirterek göndermede de bulunmamaktadır.  

Eserde bir şekilde yılan kelimesinin -yazarın “yılanlarla ilgisi”ne işaret gibi algılanır tarzda- geç-
tiği bir yer olmalı düşüncesiyle yaptığımız okumada sadece şu satırlarla karşılaşmaktayız:  

  
Goşâyiş-nâme, Sül./Ayasofya Ktp., nr. 4819, vr. 112b-113a. 

Bu satırlarda yazar, dünyanın dış görünüşüne aldanmamaya, onun aynen bir yılan gibi dışı itiba-
riyle güzel, hoş ve renkli fakat içi itibariyle zehirli ve ölümcül olduğuna dört satırla ve bir beyitle 
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dikkat çekerken Hz. Ali’nin Selmân-ı Fârisî’ye “Dünya yılana benzer, görünüşte derisi yumuşaktır, 
renklidir, zehiri ise ölümcüldür…” sözüne yer verip bir beyitle sözünü bitirir. Bayram’ın işaret ettiği 
yer eğer burası ise anlaşılacağı üzere bu ifadelerden hareketle “Yazar bu eserde de yılanlarla ilgisini 
anlatmaktadır” yargısına varmak hiç de makul değildir. Aksi takdirde aynı mantıkla yine bu eserde 
yer alan ve dünyaya/dünya hayatına ilişkin 13 misalden hareketle yazarı mesela güzel kadınlarla, 
denizden inci ve mercan çıkarmakla, kılıç imalatıyla, bina yapımıyla, doğal güzelliklerle donanmış 
tropikal adalara seyahatle… ilgilenen birisi olarak kabul etmek de mümkündür. Sonuç itibariyle Bay-
ram’ın yaptığı çıkarım, Hz. Ali’nin de bir şekilde yılanlarla ilgisi olduğunu iddia etmek kadar man-
tıklıdır. 

Goşâyiş-nâme, ilk olarak Muhammed Takî Dâniş Pejûh’un takdim ve tashihi ile Dû Risâle der 
Ahlâk içerisinde -Radıyyüddîn Muhammed en-Nîşâbûrî’nin (ö. 598/1201-1202) Mekârim-i Ahlâk adlı 

eseriyle birlikte-  Süleymaniye/Ayasofya nüshası (nr. 4819) asıl alına-
rak yayınlanmıştır (Dânişgede-i Ulûm-i Ma‘kûl u Menkûl-i Dânişgâh-i 
Tehran yay., Tahran 1341 hş./1962, s. 213-244). Dâniş Pejûh kime ait 
olduğu hakkında bir kanaate ulaşamadığından “Tûsî’ye nisbet olunan” 
kaydını baskının kapağında belirtmeyi ihmal etmemiştir. Eserin edisyon 
kritiği Necef Covkâr tarafından yapılmış, Ayasofya Ktp., nr. 4819, 4811 
ve Hamidiye Ktp., nr. 1447 nüshaları asıl alınarak Mecmû‘a-i Âsâr-i 
Şemsüddîn Muhammed Kîşî (Dânişgâh-i Şîrâz Yayınları, Tahran 1390 
hş./2011) içerisinde (s. 99-146 ) Risâle-i Goşâyiş-nâme adı altında ya-
yınlanmıştır.  

 
Goşâyiş-nâme, Tahran 1341 hş./1962, s. 213. 



648 TAHRİF VE TASHİH  |  13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler

648 
 

 

 
Şemsüddîn el-Kîşî, Goşâyiş-nâme 

(Mecmû‘a-i Âsâr-i Şemsüddîn Muhammed Kîşî içerisinde), 
Tahran 1390 hş./2011, s. 99-100. 
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Risâle-i ‘Arş(iyye) 
Ayrı bir başlık açarak bu esere Bayram tarafından Ahi Evran’a ait ilan edilen eserlerden biri olarak 

değinmemizin nedenini açıklayalım. 
Bayram’ın Risâle-i ‘Arş’ı “Ahi Evran’ın eseridir.” veya  “Konevî’nin eseridir.” diye açıkça nite-

lediği ve tanıttığı vaki değildir. Bu Farsça eserin yazarını “Konevî’nin bir yakını” diyerek nitelediği, 
yazar ismini meçhul bıraktığı cümleleri de vardır: “[Konevî] Bir başka yakınına mektup yazarak on-
dan “Arş” hakkında bilgi istemiş, o da onun bu isteği üzerine “Risaletü’l-Arşiyi” adında bir risale 
yazmıştır (Bu risalenin bir nüshası Mevlânâ Müzesi Ktp. Nr. 1633 deki mecmuadadır.).”863 

Bununla birlikte Konevî ile Tûsî arasındaki yazışmaların aslında Konevî ile Ahi Evran arasında 
gerçekleştiğini ispat etmeye yönelik şu cümleler de Bayram’a aittir: “Genel olarak mektuplardaki 
ifadelerden bu iki bilginin [Konevî ve Ahi Evran’ın] zaman zaman görüştükleri anlaşılmaktadır. 
Sadr ud-Din Konevî’ye yazılan mektuplarda “Seni görmediğim bir ay bana bin yıl ve bir yıl bana 
bin ay kadar uzun geliyor” (Mevlana Müzesi Ktp. nr. 1633, yp. 111b) ve “Bu konunun tafsilatını görüştü-
ğüm zaman anlatırım” (Risale-i arş, Mevlana Müzesi Ktp. nr. 1633, yp. 117b) gibi ifadeler… bunu açık 
olarak göstermektedir. Oysa hiçbir kaynakta ne Konevî’nin İran’a gittiğine ve ne de Tusî’nin Ana-
dolu’ya geldiğine dair bir kayıt mevcut değildir. Buna karşılık Ahi Evren Şeyh Nasîrü’d-Din ile 
Sadru’d-Din Konevî’nin zaman zaman görüştüklerine dair Menakıb-namelerde kayıtlar bulunduğu 
gibi… Bu rivayetler Konevî’nin birkaç defa Kırşehir ve çevresine gittiğini, dolayısıyla Ahi Evren ile 
de görüştüğünü göstermektedir.”864 

Dolayısıyla Bayram Risâletü’l-‘Arşiyye, Risâle-i ‘Arşiyye, Risâle-i ‘Arş adlarıyla anılan bu ufak 
eseri/risâleyi de Ahi Evran’a ait göstermiş olmaktadır. Ne yazık ki, Bayram Konevî’nin eser yazacak 
kadar Farsça bilmediği ve/veya hiç Farsça eser yazmadığı yanılgısında ısrar ettiğinden bu eseri Ko-
nevî’ye ait gösteremediği gibi, açıkça Ahi Evran’a da ait gösterememekte, aynı zamanda yukarıdaki 
satırlarda eseri Ahi Evran’a ait gösterdiğinin de belki farkında olmamaktadır.   

Bayram’ın atıfta bulunduğu mecmuadaki Risâle-i ‘Arşiyye’nin başına; müstensihin yazdığı başlığa 
göz attığımızda bu risâlenin Konevî’ye aidiyetini vurgulayan şu ifadeyle karşılaşmaktayız: 

فرمود انشا كردن در باب عرش  عنههللا رضيشيخ صدر الحق والدين رساله كه قبلهء كامالن   
“Kâmiller kıblesi şeyh Sadru’l-Hak ve’d-Dîn’in -Allah ondan razı olsun- Arş konusunda inşâ 

buyurdukları risâledir.”  

 
Risâle-i ‘Arşiyye, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 114b. 

Farsça yazılmış olan 2 sayfa + 3 satırlık bu risâlenin sona erdiği sayfada başlayan bir diğer eserin 
isminin belirtildiği satırda şu ifadeyle karşılaşmaktayız:  

  عنههللا رضي ايضا الدينصدر  المحقق شيخكتاب االلماع ببعض كليات اسرار السماع لل
“Yine, muhakkik Şeyh Sadruddîn’e ait Kitâbü’l-İlmâ‘ bi-Ba‘dı Külliyyâti Esrâri’s-Simâ‘” 

 
Kitâbü’l-İlmâ‘ bi-Ba‘dı Külliyyâti Esrâri’s-Simâ‘, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 115b. 

                                                 
863 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 112. 
864 Bayram, Sadru’d-Din-i Konevî, s. 162; “Sadru’d-Din Konevi ile Hace Nasirü’d Din-i Tusi’nin Mektuplaştıkları İddiası 

Üzerine”, s. 22; “Sadru’d-Din Konevi ile Ahi Evren Şeyh Nasiru’Din Mahmud’un Mektuplaşması”, Selçuk Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 2, Konya 1983, s. 61-62; Hâce Nasîrü’d-din-i Tûsî’nin İntihalciliği ve Ahi 
Evren Hâce Nasirü’d-din ile İlgisi, s. 54. 
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Dolayısıyla bu eserin de bir önceki eser gibi yine Konevî’ye ait olduğu belirtilmektedir.  
Risâle-i ‘Arşiyye’nin aynı kütüphanede 866/1461-1462 tarihinde istinsah edilmiş bir diğer nüshası 

da (nr. 5020/4, vr. 115b-117b) yine aynı ifadelerle başlamakta ve başlangıcında eserin Konevî’ye ait 
olduğu belirtilmektedir.865  

 
Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, c. 3, s. 277. 

Keza Kitâbü’l-İlmâ‘ bi-Ba‘dı Külliyyâti Esrâri’s- Simâ‘’ın da yine aynı tarihlerde istinsah edilmiş 
sondan eksik bir diğer nüshası da aynı kütüphanede, aynı mecmuada (nr. 5020/25, vr. 142b) yer al-
maktadır.866 

 
Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, c. 3, s. 281. 

Bu Risâle-i ‘Arşiyye’nin Konevî tarafından kime hitaben yazıldığına dair bir kayıt mevcut değildir. 
Bir şahsa yazılan mektuplar da genele hitaben yazılan müstakil tasnif eserler de ikinci tekil şahsa 
hitaben cümlelerle başlayabildiğinden Bayram, mecmuada Risâle-i ‘Arş’ın, Şeyh Nâsıruddîn’in Ko-
nevî’ye yazdığı (ikinci) mektuptan sonra yer almasından hareketle, bu eserin de Ahi Evran diye kabul 
ettiği Şeyh Nâsıruddîn’in cevabî bir mektubu olduğunu düşünmüş olabilir. Eserin içinde bulunduğu 
mecmuadaki mektuplar arasında, ne Konevî’den ne de Şeyh Nâsıruddîn’den Arş konusunda açıklama 
isteyen bir mektup bulunmamaktadır. Yazma mecmuada Risâle-i ‘Arş’tan sonra sırasıyla Konevî’nin 
Kitâbü’l-İlmâ‘ bi-Ba‘dı Külliyyati Esrâri’s-Simâ‘ adlı ufak eseri (115b-118a), Konevî’nin iki adet 
Fevâid’i (118b), (Abdürrezzâk el-Kâşânî’ye ait) Muhtasar der Beyân-i Mebde u Me‘âd (119ab) yer 
almaktadır. Esasen mecmuada yer alan mektuplar belirli bir tasnife ve sıralamaya tabi tutulmaksızın 
derlenmiş mektuplardır. Bu yüzden de Risâle-i ‘Arş’ın Nâsıruddîn’e hitaben yazıldığını söyleyecek 
yeterli bir bilgiye sahip değiliz.  

Bayram, “Bu konunun tafsilatını görüştüğüm zaman anlatırım” ifadesinin Risâle-i ‘Arş’ta vr. 
117b’de yer aldığını belirtmektedir: “Bu konunun tafsilatını görüştüğüm zaman anlatırım” (Risale-
i arş, Mevlana Müzesi Ktp. nr. 1633, yp. 117b).” Fakat bu ifade Risâle-i ‘Arş’ın son cümleleri arasında vr. 
115b’dedir ve Bayram’ın çevirip aktardığı gibi değil “…O hali kalemle anlatmak bundan ibarettir, 
geri kalanı ise müşâfeheye (karşılıklı konuşmaya) bağlıdır, (aslında) o da müşâfehe ve mükâtebenin 
ötesindedir; görmektir söylemek değil (görmekledir söylemekle değil, görülebilirdir söylenebilir de-
ğil)…” şeklindedir. 

                                                 
865 Gölpınarlı, Abdülbâkî, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, MEB Yay., Ankara 1971, c. 3, s. 277. 
866 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, c. 3, s. 281. 
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Risâle-i ‘Arş, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 115b. 

 
Konevî, Risâle-i ‘Arş, Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1633, vr. 114b. 
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SONUÇ 
Kaynakları bu şekilde kullanan, okuyan, anlayan, aktaran, yorumlayan bir kişinin bu faaliyetleriyle 

elde edeceği sonuçlar, tespitler, çıkarımlar, iddialar ve tekrar bunlar üzerine bina ettiği diğer iddialar 
ne derece doğru ve güvenilir olabilir? Tabi ki, her yazdığı, her söylediği yanlıştır anlamında bir ge-
nelleme yapılamaz fakat her yazdığı ve söylediğinin ihtiyatla karşılanıp araştırılarak, kaynaklarına 
inilerek tasvip veya tashih edilmesi gerekmektedir.  

Diğer yandan Ahi Evran’a ait olduğu ileri sürülen ve birçok iddiaya temel alınan yazma eser nüs-
haları üzerinde yaptığımız çalışmalar, gerçekte Ahi Evran’a aitliği kesinleşmiş hiçbir eser ve mektup 
nüshasının bulunmadığını göstermiştir. Aidiyeti ispat edilmiş gibi sunulan eserlerin gerçek yazarları-
nın belgelere dayalı olarak belirlenmesi esnasında, bazı eserlerin Ahi Evran’a ait olduğu yönünde 
hiçbir geçerli gerekçenin, delilin sunulmadığı; sunmaya gerek duyulmayacak derecede bir ön kabu-
lün, şartlanmanın olduğu görülmüştür. Sadece birtakım spekülasyonlarla; birbiriyle ilgisi kesin olma-
yan bilgileri, isimleri, atıfları birleştirmek, ayrıca yanlı, yanlış okumalara dayanarak senaryolar çiz-
mek, sonra bu senaryoları gerçekleşmiş vakıalar olarak sunup önceki yanlı okumalara bunları delil 
göstermek; kısacası yumurtayı tavuktan, tavuğu yumurtadan çıkarır tarzda sonuçlara varmak suretiyle 
Ahi Evran eser külliyatı oluşturulmuştur. Gönderme yapılan eserlerdeki ifadelerin yanlış ve yanlı 
okunması bir yana, gerçekte o eserlerde olmayan ifadelerin var olduğu izleniminin verilmesi ne ev-
rensel ahlâk ne de bilim ahlâkı ile bağdaşmayacak boyuttadır. Tarihi bilgi ve belgeler tarafgir okuma, 
değerlendirme, yorumlamalar eşliğinde ve zamanla detaylandırılıp geliştirilen kurgulara hizmet eden 
parçalarıyla sınırlı olarak kullanılmışlardır. Bu uğurda tarihen kesinliği söz konusu olan bazı bilgiler 
çok keskin ve geri dönüşü olmayan ifadelerle reddedilmiştir. Daha önce ulaşılan sonuçlar ve bunların 
dayanakları, tekrar gözden geçirilmeden, yeni bilgi ve bulgulara göre değerlendirilmeden ayniyle tek-
rar edilmiş, önceki hatalı kanaatler üzerine yenileri eklenmiştir. Sadece Ahi Evran’ın eserleri bağla-
mında sergilenen bu bilinçli bilinçsiz hataların ortaya çıkarılması, bu hataları işleyenlerin diğer bi-
limsel çalışmalarında sunduğu bilgilerin de ayrıca ve yeniden ele alınması, araştırılması gereğini his-
settirmektedir. Bazı benzerliklerle veya çağrıştırmalarla kendinden menkul hakikatleri, bilimin hiz-
metine sunan bir anlayış, kendisini yanılttığı gibi başkalarını; bilim insanlarını ve toplumu da yanılt-
mış olmaktadır. 

Netice olarak Ahi Evran’ın yazdığı iddia edilen eserlerin onun olmaması yanında, bu eserlerle 
ilişkilendirilerek sunulan şu bilgilerin de gerçek dışı veya ispatı gerçekleşmemiş bilgiler olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz: 

Ahi Evran’ın şimdiye dek sadece Nâsıruddîn Mahmud olarak bilinen adının aslında tam olarak 
Nâsırud-dîn/Nasîruddîn/Nasruddîn Ebu’l-Hakâık Mahmud b. Ahmed el-Hûyî olduğu, Ahi Evran’ın 
Fahruddîn er-Râzi’ye öğrencilik yaptığı, hem de uzun süre onun talebesi olduğu, onun fikir ve eser-
lerinden çok etkilendiği, Tefsîr-i Kebîr’in yazımında görev aldığı, Herat’ta bulunduğu, her fen ve 
ilimde mahir olduğu, Konevî ile yazışmalarda bulunduğu, Selçuklu sultan ve emîrlerine eserler ithaf 
ettiği, velûd bir yazar ve mütercim olduğu, hem İbn Sînâ hayranı, akılcı bir filozof, hem akılcılığı, 
felsefeyi ve İbn Sînâ’yı yeren bir mutasavvıf, hem de koyu bir Eş‘arî kelâmcısı olduğu, melâmî meş-
rebi gereği eserlerinde hiçbir zaman adını anmamış olduğu, bazı eserlerinin çok yaygın şekilde okun-
duğu ve tanındığı, beş sene hapiste suçsuz yere yattığı ve işkence gördüğü, Mevlânâ ve çevresinin 
doğrudan veya dolaylı baskısına, düşmanlığına maruz kaldığı, aralarında tam bir karşıtlığın ve husu-
metin bulunduğu, Evhadüddîn el-Kirmânî’nin müridi olduğu, eserlerinde Kirmânî’nin pek çok şiirle-
rinin bulunduğu, İhvânu’s-Safâ’nın teşkilatçılığından esinlendiği, hakikatleri latifelerle dile getir-
mede usta olduğu, Moğolların baskısı ve politikası sonucu eserlerinin başka yazarlara ait gösterilmek 
zorunda kalındığı veya bilinçli olarak unutturulduğu, eserlerinin Tûsî tarafından intihal yoluyla ken-
dine mal edildiği vs.  

Tashihi gereken bu hususlara karşın, kütüphanelerimizde mevcut birincil kaynaklar daha fazla gün 
yüzüne çıkarılıp bilimsel ve verimli şekilde araştırıldığında günümüzde meçhul kalan birçok noktanın 
aydınlatılacağına yönelik inancımızı koruduğumuzu da belirtmeliyiz. 
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furûşî Behâr, Isfahan 1320 hş.; Rubâ‘iyyât-ı Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Belhî, takdim 
ve tashih: Zeynel‘âbidîn Âzerhaş, İntişârât-ı İkbâl; Rubâ‘iyyât-i Hazret-i Mevlânâ, Ahter Mat-
baası, İstanbul 1314/1896; Rubâ‘iyyât-ı Mevlevî, İntişârât-ı Çâv, Tahran 1382 hş./2003 

el-Meybudî, Kadı Mîr Hüseyin, Şerhu Dîvâni’l-İmâm Alî, Tahran 1285/1868; Şerhu Dîvân-i Hazret-
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Molla Câmî, Nûruddîn Abdurrahmân b. Ahmed, Dîvân-ı Câmî, Merkez-i Mütâla‘ât-ı Îrânî Yay., Tah-

ran 1378 hş./1999 
_______, Nakdu’n-Nusûs fî Şerhi Nakşi’l-Fusûs, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 3834/1, s. 1-241 
Molla Sadrâ, Sadruddîn Muhammed b. İbrahim eş-Şîrâzî, el-Hikmetü’l-Müte‘âliye fi’l-Esfâri’l-‘Ak-

liyyeti’l-Erba‘a, Tahran trs. 
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Muhammed Bakır, “Berresî-i Nushahâ-yi Hattî ez Âsâr-i Hâce Nasîruddîn-i Tûsî der Kitâbhâne-i 

Dânişgâh-i Pencâb-i Lâhûr”, Yâd-nâme-i Hâce Nasîruddîn-i Tûsî, Tahran 1336 hş./1957, s. 
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Muhtesibzâde Mehmed Hâkî el-Belgrâdî, Hadâiku’r-Reyhân fî Tercümeti Şakâiki'n-Nu‘mân, Meclis-
i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 9481 

Musa Sadrî, Reğâibü’l-Menâkıb, Melik Suud Ün. Ktp., nr. 6602/2, vr. 21b-38a 
Mustafa b. Seydî, Cevher-nâme, Atatürk Kitaplığı/Muallim Cevdet Yazmaları, nr. 489 
Muzaffer Ali Şah, Yusuf Esterâbâdî, Velâyet-nâme, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10624 
Müderris Radavî, Muhammed Takî, Ahvâl u Âsâr-i Hâce Nasîreddîn-i Tûsî, Tahran 1354 hş./1975 
Müderrisî, Muhammed Zencânî, Serguzeşt u Akâyid-i Felsefî-i Hâce Nasîreddîn-i Tûsî, Dânişgâh-ı 

Tehrân, Tahran 1335 hş./1956 
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el-Münâvî, Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf, el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Terâcim’s-Sâdeti’s-
Sûfiyye, Dâru Sâdir, Beyrut trs. 

_______, Şerhu Kasîdeti’n-Nefs, Süleymaniye/Esad Efendi Ktp., nr. 1234 
Münzevî, Ahmed, Fihrist-i Nüshahâ-yı Hattî Fârisî, Tahran 1348 hş./1969 
el-Müstevfî, Hamdullah b. Ebû Bekr b. Ahmed el-Kazvînî, Nüzhetü’l-Kulûb, Millî Melik Ktp., nr. 

5960 
en-Nâblusî, Abdülganî, Dîvânü’l-Hakâik ve Mecmû‘u’r-Rakâik, el-Matba‘atü’ş-Şerefiyye, Kahire 

1306/1889 
Nahîfi, Süleyman Mehmed, Mesnevî-i Şerîf Manzum Tercümesi, hazırlayan: Âmil Çelebioğlu, Sön-

mez Yay., İstanbul 1967 
Nazmîzâde, Hüseyin b. Ali, Câmi‘u’l-Envâr fî Menâkıbi’l-Ebrâr (Tezkire-i Evliyâ-i Bağdâd), Leipzig 

Ün. Ktp., nr. Cod. Turc. 046 
en-Nebhânî, Yusuf b. İsmail, Câmi‘u Kerâmâti’l-Evliyâ, el-Mektebetü’s-Sekâfiyye, Beyrut 

1411/1991 
_______, Müferricü’l-Kürûb ve Müferrihu’l-Kulûb, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1421/2001 
en-Necâtî, Hamîdüddîn Mahmûd b. Ömer en-Nîsâbûrî, Besâtînü’l-Fudalâʾ ve Reyâhînü’l-ʿUkalâ’ 

(Şerhu Târîhi’l’Utbî), Nuruosmaniye Ktp., nr. 3357 
en-Nesâihu’l-Mevcûde fî Beyâni’ş-Şiyemi’l-Mahmûde, İstanbul Üniversitesi Ktp., nr. AY 2526 
Nesefî, Azîzüddîn, Maksad-ı Aksâ  (Gencîne-i ‘İrfân içerisinde), İntişârât-ı Gencîne, Tahran 1352 

hş./1974 
en-Nevevî, Muhyiddîn Yahya b. Şeref, el-Minhâc fî Şerhi Sahîhi Müslim, Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 
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Nev‘îzâde Atâullah b. Yahya, Hadâiku’l-Hakâik fi Tekmileti’ş-Şakâik, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3315 
Niğdeli, Kadı Ahmed, el-Veledü’ş-Şefîk ve’l-Hâfidü’l-Halîk, Süleymaniye/Fatih Ktp., nr. 4518 
en-Nirâkî, Muhammed Mehdî b. Ebî Zer, Câmi‘u’l-Efkâr ve Nâkıdü’l-Enzâr, İntişârât-ı Hikmet, Tah-

ran 1423/2002 
en-Nizâmî, Sadruddîn Hasan b. Muhammed en-Nîsâbûrî, Tâcü’l-Me’âsir, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî 
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rut 1410/1990 
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‘İlmiyye, Beyrut 1424/2004 
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Râgıb Mehmed Paşa, Sefînetü’r-Râğıb, İstanbul 1255/1839 
er-Rakkâdî, Ahmed b. Ömer, Şifâü’l-Eskâmi’l-‘Ârida fi’z-Zâhir ve’l-Bâtın mine’l-Ecsâm, (Mali) 
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er-Râvî, İbrahim er-Rifâ‘î, es-Siyer ve’l-Mesâ‘î fî Ahzâbi ve Evrâdi es-Seyyid el-Ğavs el-Kebîr er-

Rifâ‘î; Dâru’t-Takvâ, Dımaşk 1426/2006  
er-Râzî, Muhammed b. Ebî Bekr, Hadâiku’l-Hakâık, Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, Kahire 

1422/2002 
er-Râzî, Fahruddîn Muhammed b. Ömer, Esâsü’t-Takdîs, tahkik: Ahmed Hicâzî, Mektebetü’l-Kül-

liyâti’l-Ezheriyye, Kahire 1406/1986 
_______, Esrâru’t-Tenzîl, Tahran 1300/1883 
_______, Hikmete Dair Bir Kitap (Letâif-i Gıyâsiyye) Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 1727 
_______, Kitâbü’l-Hamsîn, Süleymaniye/Reşid Efendi Ktp., nr. 333/1, vr. 1b-46a 
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_______, Menâkıbü’l-İmâmi’ş-Şâfi‘î, tahkik: Ahmed Hicâzî, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1413/1993 
_______, el-Mesâilü’l-Hamsûn, Beyrut 1410/1990; Dâru’l-Asleyn, Amman 1438/2017 
_______, el-Metâlibu’l-‘Âliye, tahkik: Ahmed Hicâzî, Dâru’l-Kütübi’l‘Arabî, Beyrut 1407/1987 
_______, en-Nefs ve’r-Rûh ve Şerhu Kuvâhümâ, el-Ebhâsü’l-İslâmiyye Yay., Tahran 1364 hş./1985 
_______, Risâle fî Beyâni Enne’l-Cism Hel Hüve Mürekkeb mine’l-Heyûlâ ve’s-Sûre, Meclis-i Şûrâ-yı 

İslâmî Ktp., nr. 3933 
_______, er-Risâletü’l-Kemâliyye fi’l-Hakâikı’l-İlâhiyye, Dâru’l-Kütübi’l-‘Ilmiyye, Beyrut trs. 
_______, Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât, Berlin Ktp., nr. 1802 
_______, Şerhu ‘Uyûni’l-Hikme, Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, Kahire 1413/1992 
er-Remlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Halil el-Makdisî, Risâle fi’r-Red ‘ale’r-Râfıda, ed-Dâru’s-Sele-

fiyye, Bombay 1403/1983 
Rıdâkulî, Hidâyet Han, Riyâdu’l-‘Ârifîn (Tezkiratü’l-Muhakkıkîn), Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 

15059 
_______, Usûlü’l-Fusûl fî Husûli’l-Vusûl, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 2103 
er-Rifâ‘î, Ali Hasan,  el-Mecmû‘u’l-Câmi‘ fî Ahzâbi ve Evrâdi’t-Tarîkati’r-Rifâ‘iyye, Beytü Câmi‘, 

Dımaşk trs. 
Risâle fî ‘İlmi’l-Meşâih, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 224/25, vr. 169b-198a 
Riyâdîzâde, Abdüllatîf b. Muhammed, Esmâü’l-Kütüb el-Mütemmim li Keşfi’z-Zunûn, Mektebetü’l-

Hâncî, Kahire 1395/1975 
er-Rûdânî, Muhammed b. Süleyman, Sılatü’l-Halef bi-Mevsûli’s-Selef, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut 

1408/1988; Beyazıt/Veliyyüddin Efendi Ktp., nr. 776 
es-Safedî, Halil b. Aybek, A‘yânü’l-Asr ve A‘vânü’n-Nasr, Dâru’l-Fikr, Dımaşk 1418/1998 
_______, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, F. Steiner Yay., Beyrut 1381-1434/1962-2013; tahkik: A. el-Arnâvût ve 

T. Mustafa, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî, Beyrut 1420/2000 
es-Safûrî, Abdurrahman b. Abdüsselâm, Nüzhetü’l-Mecâlis ve Müntehabü’n-Nefâis, el-Mektebü’s-

Sekâfî, Kahire 1425/2004 
Sahîh Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi (Mecmû‘atü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye), İnsan Yay., İstanbul 

2003; Mecmû‘atü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye, Ankara İl Halk Ktp., nr. Yz A 8509 
Sarı Abdullah Efendi, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, İstanbul 1287/1870 
_______, Cevheretü'l-Bidâye ve Dürretü'n-Nihâye, Ankara Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz FB 403 
_______, Semerâtü’l-Füâd, İstanbul 1288/1871 
es-Sâvî, Zeynüddîn Ömer b. Sehlân, el-Basâiru’n-Nasîriyye, Meclis-i Millî Ktp., nr. 265 
es-Sayyâdî, Ebü’l-Hüdâ Muhammed er-Rifâ‘î, er-Ravdu’l-Bessâm fî Eşhüri’l-Butûni’l-Kuraşiyye 

bi’ş-Şâm, Matba‘atü’l-Ehrâm, İskenderiye 1892 
_______, Kılâdetü’l-Cevâhir, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1420/1999 
es-Sehâvî, Şemsüddîn Muhammed b. Abdurrahman, et-Tuhfetü-‘l-Latîfe fî Târihi’l-Medîne, Kahire 

1400/1980 
es-Selânîkî, Müneccimbaşı Ahmed Dede (Derviş Ahmed b. Fethullah), Şerhu Ahlâkı’l-‘Adudiyye, 

Süleymaniye/Esad Efendi Ktp., nr. 1868. 
Selâsil, Leipzig Üniversitesi/Rifâ‘î Yazmalar Koleksiyonu, nr. 224 
Senâî, Mecdûd b. Âdem, Dîvân, Tahran 1274/1857 
es-Senûsî, Ahmed eş-Şerîf b. Muhammed, Sebet, (Medine) İslam Üniversitesi Ktp., 743/1, vr. 1a-41b 
es-Senûsî, Muhammed b. Yusuf et-Tilimsânî Meşyahatü Ebî Sâlim İbrahim b. Muhammed es-Senûsî, 

(Fas) Dâru’l-Beydâ, Müessesetü’l-Melik Abdülazîz Ktp., nr. 330/7, vr. 20a-23a 
Senûsî, Muhammed b. Ali, es-Selsebîlu’l-Mu‘în fi’t-Tarâikı’l-Erba‘în, Kahire 1353/1934; el-Ha-

remü’l-Mekkî Ktp., nr. 568 
Sevgi, Ahmet, “Efdalüddîn-i Kâşânî”, DİA, c. 10, İstanbul 1994, s. 453-455 
es-Sindî, Muhammed ‘Âbid b. Ahmed el-Ensârî, Sebetü’ş-Şeyh Muhammed ‘Âbid (Hasru’ş-Şârid 

min Esânîdi Muhammed ‘Âbid), Mektebetü’r-Rüşd, Riyad 1424/2004; Medine Mahmûdiyye 
Medresesi Ktp., nr. 365 
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Sipehsâlâr, Ferîdûn b. Ahmed, Menâkıb-ı Mevlânâ, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 8916 
_______, Mevlânâ ve Etrafındakiler, Çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul 1977 
_______, Tercüme-i Risâle-i Sipehsâlâr, Çev. Midhat Bahârî-i Hüsâmî, Selanik Matbaası, İstanbul 

1331/1913 
es-Sukâ‘î, Fadlullah b. Ebi’l-Fahr, Tâliyü Kitâbi Vefeyâti’l-A‘yân, el-Ma‘hedü’l-Firansî b-Dımaşk, 

Dımaşk 1974 
Sultan Veled, İbtidâ-Nâme, Terc. Abdülbâki Gölpınarlı, Güven Matbaası, Ankara 1976 
_______, Ma‘ârif, Atatürk Kitaplığı/Osman Ergin Yazmaları, nr. 518 
_______, Veled-nâme, Tashih: Celâleddîn Hümâyî, Neşr-i Hümâ, Tahran 1376 hş./1997 
es-Sübkî, Tâcuddîn Abdülvehhab b. Ali, Tabakâtü’ş-Şâfi‘iyyeti’l-Kübrâ, Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-‘Ara-

biyye, 1413/1992 
es-Sühreverdî, Şihâbüddîn Yahya, Risâle-i Yezdân-şinaht, Matba‘a-i ‘İlmî, Tahran 1316/1898 
_______, Mecmû‘a-i Musannefât-ı Şeyh-i İşrâk, Tahran 1348 hş./1970 
Sümer, Faruk, “Keykâvus II”, DİA, c. 25, Ankara 2002, s. 355-357 
Süreyya, Mehmed, Sicill-i Osmânî; Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, İstanbul 1308-1311/ 1890-1893 
es-Süyûtî, Celâlüddîn Abdurrahmân, el-Erec fi’l-Ferec, Matba‘atü’t-Terakkî, Dımaşk trs. 
Şahin, İlhan, “Ahî Evran”, DİA, c. 1, İstanbul 1988, s. 529-530 
eş-Şa‘rânî, Abdülvehhâb b. Ahmed, Tahâratü’l-Cism ve’l-Füâd, Süleymaniye/Şehid Ali Paşa Ktp., 

nr. 1490 
_______, el-Yevâkît ve’l-Cevâhir, el-Matba‘atü’l-Meymeniyye, Kahire 1306/1889; Michigan Ün., İs-

lami Yazmalar Ktp, nr. 44 
eş-Şâtıbî, İbrahim b. Musa, el-İfâdât ve’l-İnşâdât, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1403/1983 
Şebâkâreî, Muhammed b. Ali, Mecma‘u’l-Ensâb, İntişârât-i Emîr-i Kebîr, Tahran 1363 hş./1984 
eş-Şehrezûrî, Şemsüddîn İbrahim, Nüzhetü’l-Ervâh, Ragıp Paşa Ktp., nr. 990; Târîhu’l-Hukemâ, 

Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10097 
_______, eş-Şeceratü’l-İlâhiyye fî ‘Ulûmi’l-Hakâikı’r-Rabbâniyye, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî, nr. 1838 
Şerh-i Du‘â-i Kuş, Tokyo Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü Hans Daiber Yazmaları II,  

nr. 35/3, vr. 122a-125a 
Şerhu Sirri Fethi’l-Meliki’l-Mecîd fî İntikâli'l-Murîd, Eskişehir İl Halk Ktp., nr. 510 
Şihâbüddîn, Şeyh (?), Tercemetü’l-Kasideti’l-Mevsuma bi Nazmi’d-Dürer, Süleymaniye/Yeni Cami 

Ktp., nr. 1196/4, vr. 89b-95b 
eş-Şinnâvî, Ebu’l-Mevâhib Ahmed b. Ali, Damâiru’s-Serâiri’l-İlâhiyye fî Bevâhiri Âyâti’l-

Cevâhiri’l-Ğavsiyye, Mısır Evkaf Merkez Ktp., nr. 2957 
eş-Şîrâzî, Alâüddîn Yâr Ali, Lemahât fî Şerhi’l-Lema‘ât, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 10217 
eş-Şîrâzî, Kutbüddîn Mahmud b. Mes‘ûd, Dürretü’t-Tâc li-Gurreti’d-Dübâc, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî 

Ktp., nr. 1828; Dürretü’t-Tâc: Bahş-i Hikmet-i ‘Amelî u Seyr u Sülûk, Şirket-i İntişârât-ı ‘İlmî 
u Ferhengî, Tahran 1369 hş./1991 

_______, Şerhu Hikmeti’l-İşrâk, Meclis-i Millî Ktp., nr. 498 
Şîrâzî, Sa‘dî, Külliyyât, Walters Sanat Müzesi, nr. W. 617 
eş-Şirvânî, Muhammed Emîn, Fevâid-i Hâkâniyye, Millet/Feyzullah Efendi Ktp., nr. 1681 
eş-Şirvânî, Muhammed b. Mahmud, Tuhfe-i Murâdî, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1999  
eş-Şûsterî, Nûrullah b. Şerefiddîn, Mecâlisü’l-Mü’minîn, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp., nr. 459 
et-Taberî, Ebû Halef Muhammed b. ‘Abdülmelik es-Selmî, Selvetü’l-‘Ârifîn ve Ünsü’l-Müştâkîn, 

Brill, Leiden 2013 
et-Tabersî, Radıyyüddîn Hasan b. Fadl, Mekârimu’l-Ahlâk, Meclis-i Millî Ktp., nr. 8538 
Tahrânî, Aga Bozorg, ez-Zerî‘a ilâ Tesânîfi’ş-Şî‘a, el-Mektebetü’l-İslâmiyye, Tahran 1975 
Tâhiru’l-Mevlevî, Mesnevî Şerhi, Şamil Yayınevi, İstanbul trs. 
Taşköprülizâde, Ahmed b. Mustafa, Miftâhu’s-Se‘âde ve Misbâhu’s-Siyâde, Mektebetü Lübnân 

Nâşirûn, Beyrut 1998 
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Taşköprülizâde, Kemâlüddîn Muhammed, Mevzû‘âtü’l-‘Ulûm (Tercüme-i Miftâhu’s-Se‘âde ve 
Misbâhu’s-Siyâde), İkdam Matbaası, İstanbul 1313/1895; Nuruosmaniye Ktp., nr. 3739 

et-Tehânevî, Muhammed Ali, Keşşâfu Istılâhâti’l-Funûn ve’l‘Ulûm, Mektebetü Lübnân Nâşirûn, 
Beyrut 1996 

Telhîsu Kenzi’d-Dakâık, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ktp./2, nr. 899/3, vr. 68b-145b 
et-Temenârtî, Abdurrahman b. Muhammed el-Cezûlî el-Me‘âfirî, el-Fevâidü’l-Cemme fî İsnâdi 

‘Ulûmi’l-Ümme, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1428/2007 
et-Terîmî, Muhammed b. Ali, el-Vesâilü’ş-Şâfi‘a, Cidde 1405/1985 
et-Tettevî, Abdürreşîd b. Abdülgafûr el-Medenî, Ferheng-i Reşîdî, Kalküta 1872 
et-Tettevî, Muhammed Hâşim b. Abdülğafûr es-Sindî, İthâfü’l-Ekâbir bi-Merviyyâti’ş-Şeyh ‘Ab-
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