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ÖZET 

Muharrem Efendi; 16. yüzyılda Zile’de yaşamış olan, yaşadığı dönemde ve sonrasında çok sevilen ve saygı duyulan bir âlim ve 

mutasavvıftır. Genellikle halkı eğitmek ve halka bilgi vermek amacıyla eserler yazan Muharrem Efendi’nin çalışmamızın konusunu 

teşkil eden Risâle-i Şükriye adlı eseri de bu bağlamda yazılmış bir eser olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle eserde sade, akıcı ve 

anlaşılır bir dil kullandığını söylemek mümkündür.  

Mensur bir metin olarak genellikle Eski Anadolu Türkçesi özellikleri görülen eser, temelde iki bâbdan oluşmaktadır. Birinci bâb üç 

fasıla ayrılmıştır. Birinci fasılda Fâtiha Sûresi’nin tefsiri, ikinci fasılda Fatiha Sûresi’nde bazı harflerin okunuşundan bahsedilmektedir. 

Üçüncü fasılda ise Fatihâ Sûresi’nin faziletlerini anlatmaktadır. Eserin ikinci bölümü Vitr namazı hakkındadır. Müellif bu bölümde, 

vitr namazının önemine ve mahiyetine değinmektedir. Müellifin eserinde anlattığı konuyu delillendirmek için Kur’ân ayetlerinden, 

hadis-i şeriflerden, İslam büyüklerinin söz ve kıssalarından istifade ettiği görülmektedir. Çalışmamızda müellifin hayatı ve eserlerinden 

bahsedilecek, Risâle-i Şükriye adlı eser hakkında bilgi verilecek ve eserin transkripsiyonlu metni sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zileli Muharrem Efendi, Risale-i Şükriye, Tefsir, Fatiha Sûresi, Tasavvuf. 

ABSTRACT 

Muharrem Efendi is a scholar and mystic who lived in Zile in the 16th century and was loved and respected during and after her 

lifetime. The work of Muharrem Efendi (its name is Risâle-i Şükriye), who usually writes works to educate and inform the public, can 

be considered as a work written in this context, which is the subject of our study. Muharrem Efendi, who wrote works in order to 

educate and inform the public in general, wrote her work called Risale-i Şükriye, which is the subject of our study, in this context. It 

is possible to say that a clear, fluent and understandable language is used in the work, since it is written by addressing the public.  

As a prose text, the work, which generally has Old Anatolian Turkish features, basically consists of two main parts. The first chapter 

is divided into three chapters. In the first part, the interpretation of the Fatiha Surah is mentioned, and in the second part, the reading 

of some letters in the Fatiha Surah is mentioned. In the third part, he explains the virtues of Surah Fatiha. The second part of the work 

is about the Vitr prayer. In this section, the author touches on the importance and nature of the witr prayer. It is seen that the author 

has benefited from the verses of the Qur'an, hadith-i sharifs, and the words and stories of the Islamic elders to prove the subject she 

describes in her work. In our study, the life and works of the author will be mentioned, information will be given about the work called 

Risâle-i Şükriye and the transcripted text of the work will be presented. 

Keywords: Zileli Muharrem Efendi, Risale-i Şükriye, Tafsir, Surah Fatiha, Sufism. 

1. GİRİŞ 

16. yüzyılın önemli ilim adamlarından Zileli Muharrem Efendi tefsir, tasavvuf, fıkıh, dil bilgisi gibi alanlarda 

ortaya koyduğu eserlerle hem yaşadığı dönemde hem de sonraki yüzyıllarda hürmet gören bir şahsiyettir. 

Bugün Tokat’a bağlı bir ilçe olan Zile’de yaşayan ve hayatını ilmî ve tasavvufî çalışmalara vakfeden Muharrem 

Efendi, Muallim Dede veya Muharrem Dede olarak da anılmaktadır. Halvetî tarikatının önemli isimlerinden 

Abdülmecid Şirvânî’nin halifesidir; bu yönüyle de önemli bir mutasavvıftır. Muharrem Efendi, halk arasında 

sevilen bir şahsiyet olarak ârif ve kâmil bir zat olarak bilinmektedir.  

2. ZİLELİ MUHARREM EFENDİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

Muharrem Efendi, 910 (1504) yılında Tokat’ın Zile ilçesinde doğmuştur (Telkenaroğlu, 2019: 693). Sicill-i 

Osmânî’de, o dönemde Zile’nin Sivas’a bağlı bir kaza olması sebebiyle Sivâslı olduğu söylenmektedir 

(Mehmed Süreyyâ, 1308-1311: 99). Asıl adı, Muharrem b. Ebi’l-Berakât Muhammed b. ‘Ârif b. Hasan’dır. 

Künyesi Ebu’l-Leys’tir. Anadolu’da yaygın olmayan bu künye nedeniyle teracim ve tabakat yazarları içinde, 

Muharrem Efendi’yi Arap zannedenler olmuştur. Ebu’l-Leys ve kardeşine ait Ebu’s-Senâ gibi adlandırmalar, 

muhtemelen temenni kabilinde ve dua hükmüne geçsin diye babası tarafından yapılmıştır (Kahraman, 2017: 

62). Muharrem Efendi’nin babası, Horasan’dan gelip Zile’ye yerleşen Ebu’l-Berakât Muhammed b. ‘Ârif b. 
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Hasan ez-Zîlî’dir (Telkenaroğlu, 2012: 306). Annesi, Sultan Hatun’dur. Muharrem Efendi’nin dört oğlu ve bir 

kızı olmuştur. Oğullarından en meşhuru Şeyhî lakabı ile bilinen ve Halvetiyye tarikatının dördüncü ana kolu 

Şemsiyye’nin bir şubesini teşkil eden Sivâsiyye’nin kurucusu Abdülmecid Sivâsî’dir. Muharrem Efendi, 

Halvetiyye’nin Şemsiyye kolunun kurucusu Ebü’s-Senâ Şemseddin Sivâsî ile Sivas’ta bir müddet müftülük 

yapan Halvetî şeyhi İsmâil Sivâsî’nin de ağabeyidir (Telkenaroğlu, 2019: 693). Kızı Safâ Hatun ise, mutasavvıf 

Dîvân şairlerinden Abdülahad Nûrî’nin annesidir (Coşkun, 2001: 3).  

Muharrem Efendi, İslami ilimlerde ilk tahsilini kâfi derecede babasından görmüştür. Babasının isteği üzerine 

kardeşleri Şemseddin ve İbrahim ile birlikte Tokat’a gitmiş ve Tokat’ın meşhur âlimlerinden Arakiyeci-zâde 

Şemseddin Efendi’den senelerce tahsil görmüştür. Daha sonra yine kardeşi Şemseddin Efendi ile birlikte 

İstanbul’a giderek tahsilini tamamlamış, ardından Zile’ye dönerek hayatının sonuna kadar tedrisle meşgul 

olmuştur (Telkenaroğlu, 2012: 307). Osmanlı Müellifleri’nde h. 1000 (m. 1591/1592) tarihinde vefat ettiği 

yazılıdır (Mehmed Tâhir, 1972: 99). Vefat tarihiyle ilgili olarak Sicill-i Osmânî’de de aynı kaydı görmekteyiz. 

Eserleri: 

1. Hediyyetü's-Su'lûk fi Şerhi Tuhfeti'l-mülûk 

2. Tercüme-i Hilyetü'n-Nebî 

3. Haşiye ale'l-Feva’idi'z-Ziyâiyye li'l-Câmî fî Şerhi'l-kâfiye 

4. Künûzu’l-Evliyâ ve Rumûzu’l-Asfiyâ 

5. Lügat-ı Fârisî 

6. Risâle Tergîbî’n-nâs 

7. Umdetü’n-nisa 

8. Tergîbü’l-müte’allimîn 

9. Menâkıbu Ebû Hanîfe ve E’immeti’l-mezâhib 

10. Cübbü’l-mesâ’il (Hubbü’l-mesâ’il) 

11. Zelletü’l-kârî bi-ʿinâyeti’r-Rabbi’l-Bârî 

12. Tenbîhü’l-gâfilât 

13. Risâle-i Şükriyye (Muharrem Efendi’nin eserleri hakkında ayrıntı bilgi için bakınız: Zorlu, 2010; 

Kahraman, 2017 Telkenaroğlu, 2019) 

3. RİSÂLE-İ ŞÜKRİYE 

Dinî ve öğretici mahiyette bir eser olan Risâle-i Şükriye’nin metnini esas aldığımız nüshası, Milli Kütüphane 

Tokat Zile İlçe Halk Kütüphanesi koleksiyonunda 60 Zile 153 demirbaş numarasıyla kayıtlı yazma kitapta 1b-

22b varaklar arasında yer almaktadır. Harekeli nesihle yazılan eser 13 satırdır. Kitabın sırtı vişne rengi 

meşindir. Aynı renkte kendinden desenli kâğıt kaplı mukavva ciltli olan kitabın yaprakları da yer yer lekelidir. 

Söz başları kırmızıdır. Yazma kitap içinde Risâle-i Şükriye’den başka Muharrem Efendi’nin Tenbîhü’l-

Gâfilîn, Umdetü’n-nisâ, Cübbü’l-mesâ’il adlı eserleri de mevcuttur. Kitapta ayrıca dinî kıssaların yer aldığı 11 

varaktan oluşan Câmi’u’l-Hikâyât yer almaktadır. 

Hacı Davud tarafından istinsah edildiği belirtilen Risâle-i Şükriye’nin sonunda müellif hakkında bilgi veren 

manzum bir bölüm bulunmaktadır:  

El-ĥamdülillāh bu kitab oldı tamām  

Ol Resūl-i Ekreme yüz biň selām  

Hem müǿellifidür Ebu’l-leyŝi’z-zįlį  

Raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi yevme’l-ķıyām  

Bu manzum bölümün devamında Risâle-i Şükriye’nin tamamlanmasıyla ilgili hicri 1003 (m. 1595) tarihinin 

verildiği görülmektedir. Ancak, bu tarih eserin müellif tarafından mı tamamlandığı yoksa müstensihi Hacı 

Dâvûd tarafından istinsahının bitiriliş tarihi mi olduğuna dair bir kayıt bulunmamaktadır. Hem Sicill-i Osmânî 

ve Osmanlı Müellifleri’nde hem de müellifle ilgili yazılan diğer kaynaklarda müellifin vefat tarihi olarak h. 
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1000 (m. 1591/1592) ittifak edildiği dikkate alındığında, bu manzumenin müstensih tarafından eklendiği ve 

eserin istinsah tarihini gösterdiği anlaşılmaktadır: 

Biň üçünci yılda idi teǿlįfi  

Hem cemāźiye’l-evvel idi iħtitām  

DuǾāsı-çün eylemişdür bunı  

Fātiĥayı dirįġ itmeň ey kirām 

3.1. Eserin Muhtevası 

Risâle-i Şükriye, iki bâbdan oluşmaktadır. Birinci bâb, üç fasıla ayrılmıştır. Birinci fasıl, Fatiha Sûresi’nin 

isimleri ve tefsiri hakkındadır. İkinci fasıl, Fâtiha Sûresi’nde yer alan bazı kelimelerin okunuşuna dairdir. 

Üçüncu fasıl ise, yine Fâtiha Sûresi’ni okumanın faziletlerine ve faydalarına dairdir. Eserin ikinci bâbı vitr 

namazının fazileti, üç rekat oluşu ve son rekatında kunut duasının okunmasıyla ilgilidir. 

3.2. Eserin Dili ve Üslûbu 

Osmanlı döneminde halka bilgi vermek ve halkı eğitmek için didaktik ve öğretici mahiyette yazılan eserler, 

genellikle halkın anlayabileceği sade bir dille yazılmaktadır. Halkı dinî-tasavvufî konularda bilgilendirmenin 

ilk planda olduğu bu tür eserlerde genellikle sanat kaygısının güdülmediği düşünülür. Elbette ki bu durum, dil 

ve üslûbun estetik zevkten uzak olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Müellifler, ağır bir dil kullanmaktan imtina 

ederken klâsik Osmanlı nesrinin en güzel örneklerini de yine bu tür eserlerde gösterirler.  

Muharrem Efendi, her ne kadar medrese kültürüyle iç içe yaşasa da halkı bilgilendirmek gibi bir gaye ile 

hareket ettiği için Risâle-i Şükriye’de genellikle halk Türkçesi denebilecek nitelikte sade bir dil kullanmıştır. 

Uzun Arapça ve Farsça tamlamalardan mümkün olduğunca uzak durmuş, dinî ıstılaha ait konuları ve fıkhî 

hususları anlatırken bile sade ve canlı bir dili tercih etmiştir. Bu tür bölümlerde elbette Arapça ve Farsça 

tamlamalar kullanılmıştır, ancak bunların birçoğunun yazı ve hatta konuşma dilinde klâsikleşmiş kalıplar 

olduğunu, o dönem nesri için ağır sayılamayacağını söylemek gerekir. Muharrem Efendi’nin İslâmî literatüre 

ait bazı kavramları Türkçe terminolojinin yetersiz olması sebebiyle orijinal hâlleriyle kullanmasının eserin 

dilinin sadeliğine gölge düşürmediğini ve bu kavramların üslûbun canlılığı içinde eritildiğini belirtmek gerekir. 

Anlattığı konuya delil getirmek için Hz. Peygamber’e ve bazı dinî-tasavvufî büyüklere ait kıssalarda da aynı 

şekilde sade ve akıcı bir dil kullanmaya gayret göstermiştir. 

Risâle-i Şükriye; halk arasında kullanılan ve bazıları bugün arkaikleşmiş birçok kelimeye/eke yer verilmesi ve 

kelimelerin imlâ ve telaffuzu konusunda eski Anadolu Türkçesi metinlerinde görülen dil hususiyetlerini ihtiva 

etmesi bakımından da kıymetli bir eserdir. 

4. METİN 

RİSÂLE-İ ŞÜKRİYE 

(1b)1 VaǾd buyrulmış ümįddür. Bu vefūr ile mefvūr ve bu ecr-ile meǿcūr olayuz diyü tażarruǾ itmegin 

2 ümįdine hem bu kitābı oķuyanlar ilā yevmi’l-ķıyāme bu ĥaķįri bir fātiĥa-y-ıla yād ķabrinde rūĥ-ı 

revānın ābād itmek recāsına müsteǾiyenā billāh mütevekkilen Ǿala’l-lāhi şürūǾ olundı. Bu kitāba Risāle-i 

Şükriye diyü ad virdüm. İki bābda bile şükrüň vücūbın beyān itdügi-çün bu kitābı iki bāb ķılup evvelki bābı 

daħi üç faśl eyledük. Evvelki faśl sūre-i Fātiĥanuň tefsįri ve esāmisi beyāňındadur. İkinci faśl iħtilāf-ı ķurrā 

beyānındadur ve üçünci faśl bu sūre-i şerįfenüň feżāyili ve menāfiǾi beyānındadur. İkinci bāb vitr namāzınuň 

üç rekǾat olmasınuň ve oķumaġa ķunūt taǾyįn olunmasınuň ve ķunūtuň maǾnāsınuň ve feżāyilinüň 

beyānındadur.  

El-faślu’l-evvel fį esāmį’s-sūreti’ş-şerįfe yaǾni bu faśl sūre-i Fātiĥanuň ķaç adı vardur ve Ǿaded-i āyātı ķaçdur 

ve Ǿaded-i kelimātı ve Ǿaded-i ĥurūfı ve tefsįri beyānındadur. Geldük imdi bu sūre-i şerįfenüň on adı vardur. 

Birisi sūre-i Fātiĥatü’l-kitābdur, ikincisi sūretü’l-ĥamddür, üçüncisi ümmü’l-kitābdur, dördüncisi (2a) sebǾa’l-

meŝānį, bişinci sūretü’l-kenzdür, altıncısı sūretü’l-vāfiye, yidincisi sūreti’l-kāfiye, sekizinci sūretü’ş-şifā, 

ŧoķuzıncı sūretü’ś-śalāt, onıncı esās-ı kitābu’l-lāh. Bu on aduň her birisinüň vech-i tesmiyesi tefāsirde mufaśśal 

beyān olunmışdur ammā esāsü’l-kitāb dinildüginüň sebebin icmālen biz beyān idelüm. Sebebi budur ki sūre-i 

 
1 Eserin nüshasında 1a bölümü kopuk/eksiktir. Esere başlarken gelenek olarak karşılaştığımız hamdele, salvele ve besmele bölümümün eksik olan 1a’da 

yer aldığı düşünülebilir.  
2 Hayra vesile olan, hayrı işleyen gibidir (Tirmizî, İlm, 14; Ebû Dâvûd, Edeb, 114-115/5129). 
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Fātiĥa Ķurǿānuň esāsıdur. Esās diyü her nesnenüň aślına ve temeline dirler, yaǾni Fātiĥa Furķānuň aślıdur. 

Furķān Tevrātuň ve İncįlüň ve enbiyāya inen cemįǾ śaĥāyifüň aślı ve bünyādıdur. Anuň-çün sūre-i Fātiĥaya 

esāsü’l-kitāb dinildi. Tefsįrü Teysįrde3 eydür: Fātiĥanuň daħi bismillāhi’r-raĥmāni’r-raĥįmdür. İbni ǾAbbās 

rażıya’l-lāhu Ǿanhü4 buyurdı ki her nesnenüň bir esāsı ve bünyādı vardur. Evvelā yir gök temeli ve bünyādı 

Mekkedür ki Ĥaķ TeǾālā evvelā Mekkenüň yirini ħalķ eyledi. Andan çevre yanından arturup yiri döşeyüp 

maġrib-ile meşrıķ cenūb-ile şimālüň arasını ŧoldurdı. Anuň-çün Mekkeye ümmü’l-ķurā dinildi. Mekkenün daħi 

temeli aşaġada yidinci ķat yirdür ki adı ǾAcįbādur ve göklerüň daħi aślı esāsı yuķaruda yidinci ķat gökdür ki 

(2b) adı Ġarįbādur ve ŧaġlaruň aślı esāsı Ķaf Taġıdur ve cennetüň esāsı cennetü’l-ǾAdndur ki cennetlerüň 

göbegidür ve Ǿaźāb evlerinüň esāsı aşaġaki yidincidür ki adı cehennemdür. Cemįǿ-i derekātuň esāsı yidincidür 

ki olduġı-çün götürisine cehennem diyilür ammā yidi derekenüň her birinüň başķa başķa adları ve her birinüň 

başķa ehli vardur. Bu maĥalde beyānı münāsib degüldür ve insānun aślı Ādem nebįdür ve cemįǾ maħlūķātuň 

ve enbiyānuň esāsı ħātimü’r-rusül Muĥammed Muśŧafādur śalla’l-lāhu Ǿaleyhi ve sellem. Anuň-çün Ĥaķ 

TeǾālā 5 buyurdı. Benį İsrāǿilüň esāsı Yaǿķūb peyġamberdür. Sūre-i Fātiĥa yidi āyetdür. 

Anuňçün sebǾa’l-meŝānį dinildi ve yigirmi beş kelimedür ve yüz yigirmi üç ĥarfdür. el-ĥamdü li’l-lāh yaǾni 

cemįǾ ĥamd idicilerüň ĥamdi ve şükr idicilerüň şükri Allāh TeǾālāya maħśūśdur. İy ġāfil ādem oġlanı! Gele 

źikr eyle, Ĥaķ TeǾālā saňa ne niǾmetler virmişdür ki seni it ķurd ve sāǿir ĥayvāndan eylemeyüp insān-ı 

mükerrem eyledi. İnsāndan (3a) daħi naśārā ve yehūdįden ve mecūsįden ve ġayrı kefere milletinden itmeyüp 

kemāl-i kereminden tevfįķı birle müǿminlerden eyledi ve andan artuķ şefįǾu’l-müźnibįn ĥabįbü rabbi’l-Ǿālemįn 

Muĥammed Muśtafāya ümmet eyledi ki ķāle’n-nebiyyü Ǿaleyhi’s-selām 

6 bundan ulu niǾmet olmaz. Bundan ġayrı bedenümüzde žāhir 

niǾmetler ki el ü ayaķ göz ü ķulaķ dil ü ŧudaķ oġul uşaķ ve śıĥĥat selāmet ve bį-dirįġ niǾmetler ki śayılmaġ-ıla 

dükenmez. Götüri lā rayb Ĥażret-i Ĥaķķuň Ǿaŧāsıdur. Ķāle meǾa 

7 Ġāfil olanlar bu niǾmetlerüň ķadrini bilmez, şükrin daħi edā idimez. Bu aǾżā niǾmetlerinüň 

ķadrini elsüz ve ayaķsuz ve gözsüzlerden ve śıĥĥat-i bedenüň ķadrini uzun uzaķ maraża mübtelā olan śāhib-i 

firāşlardan ve śūretā bilesin ki bu aǾżālar ve śıĥĥat-i beden ne maķūle niǾmetler imiş ve ne maķūle śafā ve 

saǾādet imiş. BEYT 

Māhį ne bilür ķadrini mānuň  

Düşmese sāĥiline deryānuň 

Pes Ĥaķ TeǾālā nihāyetsüz niǾmetlerine ĥamd ü (3b) şükrüň vücūbın taǾlįm ve telķįn idüp el-ĥamdü li’l-lāhi 
rabbi’l-Ǿālemįn buyurdu. Zįrā ana raĥmine düşelden ķabre dek dükenmez niǾmetine müstaġraķuz. Bu maǾnāya 

ve ĥamde istiĥķāķına rabbi’l-Ǿālemįn dimekle işāret eyledi. Ĥikayetdür ki şeyħ-i muĥaķķaķ mürşid-i muŧlaķ 

reǿisü ehl-i sünnet ve hādį’n-nebįl-i li’l-ümmet Ĥasan Baśrį ķuddise sırruhū’l-Ǿazįze bir kişi gelüp didi ki: “Yā 

şeyħa’l-islām! Ķatı faķįr, fākaya mübtelāyam. Baňa śadaķāt-ı müslimįnden bir nesnecük cemįǾ idi vir didi.” 

Şeyħ ĥażreti buyurdı ki: “Kişi sende faķįrlik Ǿalāmeti yoķ. Elǿān sende yitmiş seksen biň aķceliķ niǾmet 

müşāhede iderem. Nice faķįr olursın ki el ü ayaķ göz dildür. Bu aǾżālaruň cümlesi ālāt-ı kesb ü esbāb-ı rızķdur. 

Bu ālāt-ı esbāb-ile ĥelāl kesb eyle. Bu niǾmetler ile ħalķa el uzatmaķ kişiye ĥarāmdur didi.” Kişi eydür: “Ben 

el-ile kesb eylemek ögrenmedüm.” Şeyħ buyurdı ki: “Yā baŧŧāl, gel imdi elüňüň birisin yā ayaġuňuň birisin 

kes, baňa vir, saňa yigirmi biň aķce vireyüm ki bu Ǿużuvlaruň her birinüň (4a) diyeti ve ķıymeti yigirmi biň 

aķcedür.” Kişi eydür: “Yā şeyħa’l-müslimįn, elsüz ayaķsuz ne dirlik olur.” Şeyħ daħi incinüp: “Yā ķallāş 

tenbel ten-perver! Ĥelāl kesbi terk idüp rızķuňı ĥarāmdan ŧaleb idersin. Ĥaķ TeǾālā bu eli ve ayaġı ve gözi ve 

dili hem ŧāǾata ve hem kesbe vesįle içün ħalķ iderdi. Bunları meǾāş-ı ħarūdiyyeňe śarf itmeyicek ŧāǾata daħi 

keslānsın. Senüň gibi baŧŧāl-ı Ǿuŧālı Allāh ve Resūlu’l-lāh sevmez, ben daħi sevmezem.” diyü maĥallinden 

ķovdı. Rabbi’l-Ǿālemįn ancılayın Allāh ki Ǿālemleri bisleyicidür, yaǾni rızķ u naśįbin ve nemāsın viricidür ki 

terbiye ile ķaŧreyi Ǿummān ve źerreyi āsumān ider. Meŝelā ana raĥmine düşen bir ķatre nuŧfe ķırķ gün çalķadup 

uyuşuķ ķan ider. Ķırķ gün daħi çalķadup çeynenmiş et gibi ider. Ķırķ gün daħi terbiyet idüp kemüklerin 

birbirine çatar. Ķırķ daħi terbiye idüp kemüklerüň üstüne et geydürür. Ķırķ gün daħi terbiye idüp et üstine deri 

 
3 Adı geçen tefsir Nesefî’ye aittir: Et-teysîr Fi’t-tefsîr, Necmeddin Ömer en-Nesefî, (hzl. Muhammed Coşkun) İstanbul: TYEK, 2019 
4 Ǿanhā yazılmıştır, ancak Arapça dil bilgisi kaidesine uygun olarak Ǿanhü olmalıdır  (müzekker). 
5 Levlâke levlâk lemâ halaktü’l-eflâk: Sen olmasaydın, Sen olmasaydın; felekleri (Kâinâtı) yaratmazdım (Dinî-tasavvufî kaynaklarda hadîs-i kudsî 
olarak rivayet edilmektedir.  
6 Hadis-i şerîf şu şekildedir:  “Setefteriķu ümmetį Ǿalā ŝelāŝetin ve sebǾįne firķaten  küllühüm fi’n-nâr illâ firķaten vâĥıdeten ve hiye mâ ene Ǿaleyhi ve 
aśĥâbį”  (Bakınız: Aclûnî, İsmail b. Muhammed, Keşfü’l-Hafâ, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, I-II, 3. bsk., Beyrut 1351-2/1932, I/149-151). 
7 “Elinizde nimet olarak ne varsa Allah’tandır (Nahl Sûresi, 53).  (Ayette “vemâ” ifadesi metinde “femā” şeklinde yazılmıştır. ) 
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geydürüp bedenin tamām ider. Andan dört ay on gün tamām olduķda Ĥaķ TeǾālā ķudret-ile nefħ-ı rūĥ idüp 

raĥim ŧaġarcuġınuň (4b) içi ŧopŧoluśunuň içinde ve raĥim ŧarlıġında ve ķarın ķaraňulıġında bu üç žulmetüň 

içinde bi-ķudreti’l-lāh kebħ boġulmayup ŧuncuķmayup dört ay yigirmi gün nefes virüp alup yatur. Bu 

maǾlūmdur ki ġıdāsuz cān-avar olmaz. Ķāle TeǾālā 8 buyurdı. Ŧaşradan ġıdā 

gelmek mümkin degülken Ĥaķ TeǾālānuň kemāl-i ķudretün ve gizlü lüŧufların gör ki müǿmin ķullarınuň aġzı 

kelime-i şehādet mevżıǾı olmaġın murdār ĥayż ķanın ne mevżiǾı şehādete lāyıķ görmeyüp ġıdāsın göbeginden 

yidürdi. Hem hażma ķuvvet virüp bevl ü ġāǿiŧ itdürmedi. Her nesne ki ĥarāmdur murdārdur, hem ŧıfl-ı ġāyr-ı 

mükellefüň aġzından ĥarām ķanı ġıdā eylemegi lāyıķ görmedi. Žulūm cehūl Ǿacūl Ādem oġlanlarını gör ki, 

kāmil-i insān-ı mükellef olduķda ĥelāl loķma taĥśįline ķādir iken ĥelāl ĥarām dimeyüp şehādet mevżıǾından 

ħınzįr etinden eşed ĥarām yiyüp ħınzįr ķanı gibi ħamrį içerler, yine cennete girmek ŧamaǾın iderler. Ķāle Ŧeǿālā 

9  

(5a) Atamuz Ādem peyġamber ve anamuz Ĥavvā Ǿaleyhimü’s-selām cennetde şecere-i menhiyyeden bir loķma 

yutmaġ-ıla cennetden çıķardılar ŧaşra dek. Ĥarām-ile ten-perver olanlar cennete girmek mi umarlar ve bi’l-

cümle Ǿāleme Ǿibret nažarı-ile baķsavuz maǾlūm olur ki ana ķarnında kebħ nuŧfe ķırķ günde bir ŧurı aħar 

bulduġı gibi götüri ĥayvānātuň ķarnındaġı netāyic daħi böyledür. Keźālik cemįǾ-i ecsām-ı nāmiyāt ve eşcār-ı 

nebātāt ve yir altındaġı ĥubūbāt daħi Ĥażret-i Ĥaķķuň terbiye ve taśarrufı-y-ıla bôstān-ı sebsitān-ı gūn-ā-gūn 

ve aġaclara bıdaķlarında envāǾ-ı fevākihi rummān-ı rū-nümūndur. Bu beyān götüri Rabbinüň maǾnāsıdur. El-
Ǿālemįn Allāh TeǾālādan ġayrısı Ǿālemdür. Zįrā cümle ecsām ü aǾrāż u Ǿulvį ve süflį görünen götüri eşyā 

Ǿālemdür, yaǾni vücūd-ı śāniǾa Ǿālāmetdür ve şāhiddür ki yirlerüň ve göklerün bināsı ve yirlerde olan 

nāmiyātuň nemāsı ve intifāśı vü fenāsı vücūd-ı müǿeŝŝire delįldür. Zevi’l-Ǿuķūl olan bu maśnūǾatdan śāniǾi 

aňlar bilür. Nitekim oturduġun eviň bināsı kendüden degüldür, elbette bir üstāduň (5b) bināśıdur. Er-raĥmān 

yaǾni ancılayın Allāh ki Ǿaŧūķdur, yaǾni mübālaġa ile esirgeyicidür. Esirgemesi dünyāda kāfire vü müslimāna 

ve Ǿāśįye vü muŧįǾa berāberdür ki kereminden kāfirlerüň küfri ve Ǿāśįlerüň Ǿiśyānı-çün rızķların ve ġayrı 

niǾmetlerin kesmeyüp müǿmin-i muŧįǾler gibi el ayaķ ve göz ķulaķ ve oġul uşaķ eksük eylemez ve śıĥĥat ü 

selāmet-ile ecel-i muķadderlerine dek bisler.  

 

 

Zįrā götürisi maħlūķdur ve ķullarıdur, keremine lāyıķ budur ki cümlesi berāber merzūķı olalar. Er-raĥįm yaǾni 

ancılayın Allāh ki raĥmeti müǿminlere maħśūśdur ki ķıyāmetde günāhların Ǿafv idüp fażl-ile cennete ķoyar ve 

derecāt virür, Ǿameller-ile meǿcūr ider, müşāhede vesįlesi-y-ile mesrūr ider ve kāfirleri cehennemde Ǿaźāb-ile 

maħźūl ve mebşūr ider. Māliki yevmi’d-dįn yaǾni ancılayın Allāh ki yevm-i mįzānuň ve yevm-i cezānuň māliki 

ve ĥākimidür. Mālik elifle ǾĀśım ve Kisāǿį ķırāǿatıdur ammā Melik (6a) elifsüz bāķį meşāyiħ ķıraǿātıdur ki 

tafśįli ikinci faśılda gelür.  

Mesǿele: Eger suǿāl olunursa ki Ĥaķ TeǾālā mālikiyyetini āħiret günine taħśiśüň vechi nedür, meǾa haźā 

dünyānuň daħi māliki ve ĥakimi idi? El-cevāb: Dünyāda mālik mecāzįler milkde nizāǾ itmişlerdi, FirǾavn ve 

Nemrūd ve ġayrı cebābirler gibi ki her birisi rubūbiyyet daǾvāsın idüp milkü’l-llāhda nizāǾ idenler ķıyāmet 

güninde Ĥażret-i Ĥaķ ŧarafından limeni’l-mülke’l-yevme dinildükde, yaǾni ķıyāmet güninde māliki kimdür 

diyü ħiŧāb geldükde dünyāda rubūbiyyet daǾvāsın idüp milk benümdür diyen gerden-keşlerden götürisi Ǿacz ü 

ķuśūrların bilüp bu günüň māliki Vāĥidü’l-Ġaffār Allāhdur, biz Allāhuň ķullarıyuz diyü ķumśuluķ idüp 

ķulluķlarına iǾtirāz ideler, cümlesi Ǿaczlerin bilüp ķıyāmet milkinde nizāǾ ider bulunmaduġı-çün māliki 
yevmi’d-dįn diyü taħśįś eyledi. Çünki Ĥaķ TeǾālā źātını ulūhiyyet-ile ve rubūbiyyet-ile ve Raĥmān ü 

Raĥįmlıġ-ıla žāhirde ve bāŧında Ǿācilde ve ācilde münǾimlıġ-ıla ve ķıyāmetde daħi mālikiyyet-ile śıfatladuġı 

kendisinüň ĥamd (6b) ü ŝenāya istiĥķāķın bildürmekdür ki Ĥaķ TeǾālādan ġayrı bir ferd bu śıfāt-ı ĥamįde ile 

mevśūf u maĥmūd olmaġa lāyıķ degildür. Ķanda ķaldı ki maǾbūd ola. Çünki Ĥaķ TeǾālā Ǿalā ŧarįķı’l-ġayba 

kemāl-i śıfāt-ile ittiśāfın bildürdi. Diledi ki źikr olunan śıfātuň mevśūf-ı ġāǿib-iken ĥużūra ve Ǿilmde iken Ǿayna 

gelüp Ĥabįbullāh miǾrācda ĥużūr-ı Ĥaķda şuhūd-ile namāz ķılduġı gibi müǿmin ķulları daħi namāza 

ŧurmaduķda Mevlāsına ħiŧab-ile münācāt itsünler içün ġāǿibden hiŧāba iltifāt idüp iyyāke naǾbüdü diseler, 

yaǾni şu śıfāt-ı Ǿižām-ile mevśūf olan Rabbümüz Allāh! Ǿİbādetümüz ve istiǾānemüz saňa maħśūsdur, senden 

 
8 Biz, onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi (Enbiyâ Sûresi, 8). 
9 Onlardan her biri Naim cennetine gireceğini mi umuyor? (Me’âric Sûresi, 38). 
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ġayrı MaǾbūd ve MüsteǾān olmaġa lāyıķ kimesne yoķdur dimekdür ve iyyāke enstaǾįn yaǾni senden Ǿavn ü 

Ǿināyet ŧaleb iderüz ki Ǿibādetüň emrine imtiŝāle ve müdāremete tevfįķ viresin. Tā ki Ǿibādetümüzi ħuđuǾ u 

ħuşūǾ ü ĥużūr-ı ķalb-ile edā idüp żuǾafā ķullaruňa Ǿavn ü Ǿināyetüň birle vesāvis-i şeyŧāniyyeden (7a) 

ķalbümüzi maśūn u maĥfūž ķıl. Tā ki Ǿibādetümüzi hebā eylemeye. İhdinā’ś-śırāta’l-müstaķįm vaķtā ki ķul yā 

Rabbi senüň Ǿibādetüňe müdāvemete senden Ǿavn ü Ǿināyet ŧaleb iderüz didiler ise Ĥaķ TeǾālā keǿennehū didi 

ki: “Ey ķullarum! Benden ne nesneye Ǿavn ŧaleb idersiz?” Keǿennehū ķullar daħi didiler ki: “Yā Rabbenā! 

Bunı isterüz ki bizi ŧarįķ-i müstaķįme, yaǾni Ķurǿān yolına ķulavuzlayasın.” didiler. İhdinānuň maǾnāsı iki 

vech-iledür. Birisi Fātiĥa oķuyan ehl-i hevā ve Ǿāśįlerden ise ihdinādan murād, yā Rabbi bize hidāyetüň 

yitişdür ki bizi hevā yolından döndürüp Ķurǿān yoluna ķulavuzlaya ki śırāŧ-ı müstaķįmdür ve eger Fātiĥa 

oķuyan müǿmin müttaķįlerden ise ihdinādan murād bizi ŧarįķ-ı müstaķįmde ŝābit ķadem eyle ki ŧarįķ-ı Ĥaķdan 

şaşup hevā yollarına giymeyevüz. Ey bürāder maǾlūm ola ki Ķurǿān yolı bir ŧoġrı yoldur. Lābüd ol yola giden 

cennete ulaşur ammā hevā yolları ki cehenneme ulaşdurur, çoķdur. Zįrā eşķıyā cehenneme her birisi kendi 

hevāsı yolı-y-ıla gider. Ķāle Teālā:  

10  

(7b) İbni MesǾūd rađıya’l-lāhu Ǿanhu rivāyet ider: “Ĥażret Ǿaleyhi’s-selām barmaġ-ıla bir ŧoġrı ħaŧ çekdi, döndi 

ol ħaŧŧuň iki ŧarafından çoķ egri ħaŧlar çekdi. Şu şekilde  buyurdı ki: Şu ortaki ŧoġrı büyük ħaŧ ŧarįķ-ı 

müstaķįmdür. Ol yanındaki egri çoķ ħaŧlar hevā yollarıdur. Ādem oġlı ol egri yollaruň her ķanķısına gider, lā 

raybe cehenneme iletür ammā ol ortaki ŧoġrı yol ŧarįķ-ı müstaķįmdür. Bu yolı ŧutup iki yanındaki nefs-i 

hevāsına itmeyüp giden lā raybe cennete ulaşur.” buyurdı. Ķale TeǾālā:  

11  

Ĥaķ TeǾlā bu maǾnāyı taǾlįm idüp ihdinā’ś-śırāta’l-müstaķįm diyü telķįn eyledi, yani bizi ŧoġrı yola ķulavuzla, 

hevā yollarına gitmeden bizi śaķla dimekdür. Śırāŧa’l-leźįne enǾamte Ǿaleyhim, yaǾni ķullaruň dir ki, bizüm 

istedügimüz yol (8a) şol ķullaruň yolıdur ki niǾam-ı dįniyyelerin ve uħreviyyelerin tekmįl idüp menāśıb-ı Ǿāliye 

ile manśūb ve ĥārem-i ünsüňe mensūb eyledüň ki enbiyā vü evliyā vü aśfiyā vü etķıyā ķullaruňdur. Ebu’l-

ǾĀliye naķl ider ki, enǾamte Ǿaleyhimden murād Muĥammed Muśŧafādur ve Ebū Bekr ǾÖmerdür śalla’l-llāhu 

Ǿaleyhi ve Ǿaleyhümā. Ebū ǾĀśım bu ħaberi Ĥasan Baśrįye diyüvirdi. Ĥasan daħi rađıyallāhu Ǿanhu ķasem 

idüp vallāhi Ebu’l-ǾĀliye śādıķdur didi. BaǾżılar didiler ki ĥażret-i Ĥaķķuň münǾamün Ǿaleyhim ķulları 

anlardur ki śıdķ-ıla inābetleri ve iħlāś-ıla įmānları ve ĥüsn-i Ǿibādetleri sebebi-ile Ĥaķ TeǾālā anları sevüp 

ķulları beyninde urundu eyüp yevm-i baǾŝde 

12  

beşāreti-ile mübeşşer olan ķullarıdur. Ġayri’l-maġđūbi Ǿaleyhim, yaǾni yā Rabbi, ķıyāmetde bizi maĥźūl 

eyleme. Şol maġđūbuň yehūdįler gibi Ķurǿān yolunı terk itdiler. Ġayrı kelimesi śırāŧa’l-leźine enǾamte 
Ǿaleyhim cümlesinüň śıfatıdur. Maġđūba mużāf (8b) olmaġ-ıla fi’l-cümle ġayruň ibhāmı refǾ olduġı-çün yaǾni 

ancılayın münǾamün Ǿaleyhim ki maġđūbun Ǿaleyhimlerüň daĥi vela’đ-đāllįnüň ġayrıdur yāħūd ġayra manśūb 

olup ĥāl olsa elleźineden velā’đ-đāllįne yaǾni naśārā ŧāǿifesi gibi hevālarına tābiǾ olup Ĥaķ yolından śapanlar 

yolına gitmeden bizi śaķla. Suǿāl eylediler ki yā Resūlallāh! Maġđūblar kimdür ve đāllįn kimdür? Ĥażret 

Ǿaleyhi’s-selām cevāb buyurdı ki, maġđūbdan murād yehūdįlerdür ki anlaruň ĥaķķında Ĥaķ TeǾālā vebāǿü bi-
ġađabin Ǿalā ġađabin buyurdı ve vela’đ-đāllįnden murād naśārā ŧaǿifesi ĥaķķında ķad đallū Ǿan sevāǿi’s-sebįl 
buyurdı. Āmįn elifüň meddiyle ve ķaśrı-y-ıla daħi maǾnāsı birdür ammā mįm teşdįd ile oķumaķ ġalaŧdur. 

MaǾnāsı, “Yā Rabbi! DuǾāmuz müstecāb eyle dimekdür.” Sūre-i Fātiĥayı oķuyan āħirinde āmįn dimek 

 
10 Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın; (halini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün 

mü? (Câsiye Sûresi, 23). 
11 İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O'nun yolundan ayırır  (En’âm Sûresi, 

153). 
12 Âyetin tamamı şu şekildedir: Şüphesiz "Rabbimiz Allah'tır" deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler 
ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va'dedilmekte olan cennetle sevinin!" (Fussilet Sûresi, 30). 
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sünnetdür. Enes rađıyallāhu Ǿanhu rāvidür Ĥażret aleyhi’s-selām buyurdı ki, imām velā’đ-đāllįn didükde siz 

āmįn diyiň taĥķįķan melekler  

(9a) ol ĥālde āmįn dirler. Eger bir müǿmin ķuluň āmįni meleklerden birinüň āmįn didügine muvāfıķ gelse ola 

ki ol müǿminüň geçmiş günāhları yarlıġanur buyurdı, śadaķa Enes ve śadaķa Resūlullāh. Bu daħi maǾlūm ola 

ki āmįn Ķurǿāndan degüldür. Anuň-çün muśĥafda Fātiĥanuň āħirinde yazmaķ cāǿiz degüldür, Ķurǿāndandur 

diyü iǾtiķād eylemek ħaŧādur, belki küfrdür. Keźā fį Tefsįri’l-Kevāşį anuň-çün selef-i müfessirįn muśĥafda 

Fātiĥanuň āħirinde cehālet-ile āmįn yazılmış bulduķların ķazıdılar.  

İkinci faśl: Sūre-i Fātiĥanuň Ķurǿānuň iħtilāfı beyānındadur. Ķavlü TeǾālā yevmi’d-dįnden şüyūħdan Nāfiǿ-i 

Medenį ve İbn-i Keŝįr-i Mekkį ve İbn-i Āmir-i Şāmį ve Ebū ǾÖmer ü Baśrį ve Ĥamza-i Kūfį raĥimehümüllāhu 

TeǾālā meliki elifsüz oķudılar. Zįrā melikde mübālaġa artuķdur, didiler. Ammā ǾĀśım ve Kisāǿį-i Kūfįler elif-

ile mālik oķıdılar ki mālikde mübālaġa melikden artuķdur didiler. Hem Enes rađıyallāh rivāyet ider ki: “Ben 

Resūlullāhdan ve Ebū Bekr ve ǾÖmer ve ǾOŝmān ve ǾAlįden Ǿaleyhimüsselām (9b) işitdüm, bu cümle elifle 

mālik oķudılar.” didi. Ebu’l-leyŝ Eŝ-ŝemerķandį raĥimallāh tefsįrinde buyurdı ki: Muĥammed bin ŞücāǾ-ı 

Belħįden işitdüm ki didi: Ben evvelden elif-ile mālik oķurdum, ehl-i luġatden birisi işidüp niçün mālik oķursın 

melik oķumaķ eblaġdur mālikden, didi. Ben daħi elifi terk idüp melik oķur oldum idi. VāķıǾamda gördüm, bir 

kimesne eydür: Fātiĥayı her oķuduķda on ŝevābı ve on dereceňi eksük ider olduň. Bu ĥadįŝi işitmedüň mi? 

İķrāǿi’l-Ķurǿāne feħmen müfaħhamen, yaǾni Ķurǿānı oķuyacak ĥurūfın ve ĥarekātın tamāmca oķuň dimekdür. 

Bunı gördükde mālik ile melik beyninde mużŧarib idüm. Bir gün Ķuŧruba vardum ki, ehl-i luġatuň şeyħi ve 

muķtedāsıdur. Didüm ki, melik ile māliküň farķı nedür? Didi ki: Melik pādişāhlaruň birisidür, elif-ile mālik 

pādişāhlar pādişāhıdur. Baǿde melik ķırāǿatin terk idüp elif-ile mālik oķur oldum. Keźā fį Tefsįr-i Ebi’l-leyŝ 

ammā Tefsįr-i Ķāđıda eydür: Āśım ve Kisāǿį ve YaǾķūb raĥimehümüllāh (10a) elif-ile mālik oķıdılar, bu 

ķırāǿat-ı müǿeyyeddür. Bu āyet ki 13 ammā bāķį şüyūħ ve ehl-i Mekke ve ehl-

i Medįne elifsüz melik oķudılar çün şüyūħ beyninde iħtilāf oldı. İmām namāzuň bir rekǾatında mālik ve bir 

rekǾatında melik oķusalar beǿis olmamaķdur. Ammā śırāŧa’l-leźįnede śırāŧ aślında sirāŧ idi, sîn-ile İbni Keŝįr 

Mekkį aślı üzre sirāŧ oķudı. ammā Hamza sįn-ile zānuň maħrecleri biribirine yakįn olduġı-çün sįni fā śavtına 

işmām idüp zirāŧa’l-leźįne oķudı. Ammā śād-ile ŧā iŧbāķ ĥarfleri olduġı-çün Nāfiǿi ve İbni ǾĀśım ve Kesāǿį ve 

Ebū ǾÖmer ve sįni śāda ķalb idüp bu biş şeyħ śād ile śırāŧ oķudılar. İntihā. 

Üçinci faśl:  

Sūre-i Fātiĥanuň feżāyili ve menāfiǾi beyānındadur ve ĥurūf-ı teheccįden Fātiĥada yidi ĥarf yoķdur, ol yidi 

ĥarfüň olmaduġunuň ĥikmeti beyānındadur. 

Ĥażret ǾAleyhi’s-selām buyurdı ki: Bir kimesne sūre-i Fātiĥayı taǾžįm-i (10b) tecvįd-ile bir kere oķusa Ĥaķ 

TeǾālā ol kişiye Tevrātı ve İncįli ve Zebūrı ve Furķānı tamām oķumışca ve cemįǾ-i enbiyāya gelen śaĥāyifi 

yidi kere oķumışca ecr ü ŝevāb vire. Übeyye bin KaǾb rāvįdür. Übeyye aśĥābuň Ķurǿānda şeyħidür. Yidi 

ķırāǿatı Übeyye evvel oķumışdur. Bir gün Ĥażret ǾAleyhi’s-selām buyurdı ki: Yā Übeyye! Saňa bir sūre taǾlįm 

ideyüm ki, gökden inen kitāblarda anuň miŝli ve nažįri olmaya. Ben didüm ki: Belā yā Resūlallāh! Buyuruň. 

Ĥażret Ǿaleyhi’s-selām buyurdı ki: Sūre-i Fātiĥa ki, sebǾa’l-meŝānįdür, yidi āyetdür. Ķanķı müǿmin ki anı 

tertįb-ile yaǾni beyān-ile oķuya, her bir āyet cehennemüň birer ķapusına Allāh emri-y-ile sed ola. Ol ķuluň 

mįzānda günāhları aġır gelüp cehenneme buyrulduķda zebānįler anı ĥaķāret-ile cehenneme iletdüklerinde 

cehennemüň ķapusın mesdūd bulup bir ķapuya daħi iletüp anı daħi mesdūd bulup yidi ķapusın bile ŧolaşup 

cümlesin mesdūd bulduķda bir barmaġı-y-ıla yirleri ve ŧaġları yirinden oynadan ķavį zebānįler (11a) bu 

ķapudaġı sedlerden birisin gidermege tamām ķuvvet idüp ķapudan ayırmayalar. Ol Ǿāśįyi döndürüp ĥużūr-ı 

Ĥaķķa getürüp diyeler ki: “İlāhi! Sen bilürsin ki, cehennemüň ķapuların mesdūd bulup çün cehd idüp açmaduķ 

ki bu Ǿāśį cehenneme ķoyavuz, ĥikmetüň nedür?” diyeler. Ĥaķ TeǾālā buyura: “Ey ħuzzān-ı nār! Benüm 

vaǾdem böyledür ki, bir ķulum sūre-i Fātiĥayı taǾžįm-i tecvįd-ile bir kere oķusa, anı cehenneme ķoymayam. 

Lākin bu ķulumı siz ħışm-ıla ŧutup ħôr u ĥaķaret-ile cefā vü eźā ile süriye süriye cehenneme iletüp ve hezār 

şikence ile yidi ķapusın gezdürdüňüz. Miĥneti günāhlarına keffāret iyledük. Selāsil ü aġlālin alup rıżvāna ve 

ġılmāna teslįm eyleň. Sūre-i Fātiĥa ĥürmetine alup cennetüme iletsünler.” Rivāyetdür ki, Cebrāǿil sūre-i 

Fātiĥayı peyġambere getürdükde didi ki: “Yā Muĥammed! Şimdiye-dek ümmetüň Ǿāśįleri cehennemde 

muǾaźźeb olalar diyü ħavf ü nākidüm ĥālā emįn ki, Ĥaķ TeǾālā ümmetüňe Ǿaźāb itmeye.” Ĥażret ǾAleyhi’s-

selām buyurdı ki: “Yā aħį Cebrāǿil! ne sebebden emįn olduň ümmetüm ĥaķķında?” Cebrāǿil didi ki: (11b) 

“Vaķtā ki Ĥaķ TeǾālā cehennemi yaradup ĥisābsuz Ǿaźāb-ı Ǿıķāb-ıla vü ķahr-ı belā-y-ıla ŧoldurdı. Didüm ki: 

 
13 O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır (İnfitâr Sûresi, 19). 
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Yā Rabbi! bu pür-ķahr ü pür-Ǿaźāb evin kimüň-çün ħalķ eyledüň? Buyurdı ki: İnsüň ve cinnüň Ǿāśįleri-çün 

ħalķ itdüm. Śoňra gördüm ki levĥda yazılmış ve 

14 çünki cehennem cemįǿisi bizüm-çün yaraķlanmışdur. Ben 

daħi didüm ki: İlāhünā! Bu cehennemüň yidi ķapularından ķıyametde ķurtulur var mıdur? Ĥaķ TeǾālā buyurdı 

ki: Yā Cebrāǿil! Ĥabįbüme gönderdügüm kitābda bir sūre vardur, yidi āyetdür. Her kim bu sūreyi tecvįd-ile 

oķursa cehennemüň yidi ķapusını aňa ĥarām eyledüm. Yā Muĥammed! Beşāret olsun ki ol sūre işbu Fātiĥa 

sūresidür ki senden evvel gelen peyġamberlerüň birisine virilmedi. Bildüm ki, senüň ümmetüň cehennemüň 

Ǿaźābından emįn olup cehenneme girmeyeler.” Bu cümle feżāyil tefsįr-i ĥaķįķatden menķuldür. Şeyħ-i Ekber 

ĥażretleri ki Muĥyi’d-dįn ǾArabįdür ķuddise sırrahū Fütūĥātında isnād-ı śaĥįĥdür diyü ķasem idüp ĥadįŝ-i 

(12a) ķudsįyi naķl ider ki, Ĥażret-i Ĥaķ celle ve Ǿalā melāǿike-i muķarrabįnden İsrāfile buyurdı ki:  

 

 

15  

intehā, yaǾni Ĥaķ TeǾālānuň dört ulu muķarreb melekleri vardur ki İsrāfįl ve Mįkāǿįl ve ǾAzrāǿįldür. Bunlaruň 

Ĥażret-i Ĥaķķa ķatı muķarrebįdür ve ķatı ulusı İsrāfįldür. Ĥattā anuň Ǿažametinde rivāyetdür: eger dünyāda 

yidi deňizleri ve baĥr-ı muĥįŧi İsrāfįlüň başına ķoysalar ayaġına bir ķatre śu inmeye. Aňa ħiŧab buyurdı ki: “Yā 

İsrāfįl! Bir ķulum ki bismillāhirraĥmānirraħįmüň mįmin el-ĥamdünüň lāmına ulaşdurup bismillāhdan rabbi’-
lǾālemįne dek bir nefesde oķusa, andan āħirine dek (12b) tamām bir kere oķusa, siz şāhid oluň, Ǿizz ü celālüm 

ve cūd u keremim ĥaķķı-çün ben ol ķulumı yarlıġaram ve ŧāǾat ü Ǿibādetin ķabūl iderem ve günāhların Ǿafv 

iderem ve Ǿaźāb-ı ķabirden ve cehennem Ǿaźābından ve fezaǾ-ı ekberden ķurtarıram ve ķıyāmetde ve evliyādan 

cemįǾisinden evvel buluşduram.” Ĥuzeyfetü’l-Yemānį rađıyallāhu Ǿanhu naķl ider: “Ĥażret ǾAleyhisselām 

buyurdı ki: Bir ŧāǿifeyi ŧuġyānları sebebi-y-ile ķırdılar. Ǿİśyānları sebebi-y-ile Ǿaźāb-ı ķabr çekerlerdi. Niçe 

müddetden śoňra bunlaruň śoyundan bir śabį ħocaya virdiler. Ol oġlancuķ Fātiĥaya çıķup El-ĥamdülillāhi 
rabbi’l-Ǿālemįn oķudı ise Ĥaķ TeǾālā ol oġlancuġuň abā vü ecdādıduň Ǿaźābına müvekkel melege emr eyledi 

ki: “Ol Ǿāśįlerüň Ǿaźābların ķırķ yıla daķ sūre-i Fātiĥa ĥürmetine Ǿafv eyledüm. ǾAźābların götürüň.” Tefsįr-i 

Teysįrde eydür: Sūre-i Fātiĥa kütüb-i münzelenüň götürisinüň maǾnāsını cāmiǾdür. Bismillāhirraĥmānirraħįm 

sūre-i Fātiĥanuň tamām maǾnāsını cāmiǾdür. (13a) Bismillāhinüň “bā”yı besmele ile ĥamdelenüň cemįǾ-i 

maǾnāsına cāmiǾdür. “Bā”nuň altındaġı bir noķŧada bu cümlenüň maǾnāsı mündemicdür. Anuň-çündür ki 

İmām ǾAlį kerremallāhu vechehū buyurdı ki: “Ben bildügüm ķadar bismillāhirraĥmānirraħįm tefsįrin yazsam, 

ol tefsįrüň cildini ķırķ ķatar deve çekmeyeydi. Henüz benüm Ǿilmüm Resūlullāh Ǿilmi ķatında deryādan ancaķ 

bir ķaŧredür.” Bu maǾnālar Cübbü’l-Mesāǿil16 adlu kitābuň ħātimesinde tafśįl üzre beyān olunmışdur, bilmek 

 
14 Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır  (Hicr Sûresi, 43-44). 
15 "Ey İsrafil Keremim, varlığım, celalim ve izzetim hakkı için kim: "Bismillahirrahmanirrahıym" kavli şerifini Fatiha Suresine bitişik olarak bir kere 
okursa siz şâhid olunuz ki, ben onu mağfiret ettim, (günahlarını bağışladım), onun hasenatını kabul ettim, onun kötülüklerini geçtim, onun dilini 

Cehennemde yakmayacağım, onu kabir azabından ve büyük korkudan onu korurum. O kişi bana, Peygamberler ve evliyanın bulunduğu tarafından gelir. 

Yani evliya kullarımla beraber bana gelir." (Eriş, 2013). 
16 Müellifin kendi eseridir.  
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isteyen anda göre. MaǾlūm ola ki sūre-i Fātiĥada yidi ĥarf yoķdur dimişdük. Evvelā yoķdur. Zįrā ŝā ŝübūr 

ĥarfidür, ŝübūr helāke dirler. İşāretdür ki sūre-i Fātiĥayı oķuyan cehennem mālikin görmeye. Cim daħi yokdur, 

zįrā ceĥennem ĥarfidür. İşāretdür ki sūre-i Fātiĥayı oķuyan caĥįm ŧamusını ve cehennemi götürisin görmeye. 

Ħa daĥi yoķdur ki, zįrā ħā ħüsrān ü ħizlān ĥārfidür. İşāretdür ki bu sūreyi oķuyan ķıyāmetde ħiźlān ü ħüsrān 

görmeye. Zā daħi yoķdur, zįrā zaķķūm ĥarfidür. İşāretdür ki (13b) bu sūreyi oķuyan zaķķum ŧamusın görmeye. 

Şın şeķāvet ĥarfidür. İşāretdür ki bu sūreyi oķuyan şerr ü şeķāvet ŧarı olmaya. Žı ležā ĥarfidür. İşāretdür ki bu 

sūreyi oķuyan ležā ŧamusın görmeye. Cehennemleri görmeyen lābüd evvelden cennete girmişdür, zįrā 

iķāmetde cennet-ile cehennemden gayrı maķām yoķdur. Fe fezaǾ ve firāķ ĥarfidür. İşāretdür ki bu sūreyi 

oķuyan ķıyāmetde śaff-ı Resūllāhdan ayrılmaya ve fezaǾ-ı ekberden emįn ola. Sūre-i Fātiĥanuň bir adı sūre-i 

şifādur dinilmiş-idi, zirā ħastanuň üzerine oķunsa şifā bulduġı-çün. Hem Ĥażret ǾAleyhi’s-selām buyurdı ki: 

“Bir marįżuň marażı uzasa yā müşted olsa esās-ı Ķurǿān-ile Ǿilāc eyleň, bi-iźni’l-lāh şifā ola” buyurdı. Esās-ı 

Ķurǿān nedür yā Resūlallāh? Didiler. Buyurdı ki: Sūre-i Fātiĥadur ki Ķurǿānuň ve sāǿir kütüb-i semāvįnüň 

temeli vü bünyādıdur. Ebū SaǾįd Ħudrį Rađıyallāhu Ǿanhu rivāyet ider ki, Ĥażret ǾAleyhisselām buyurdı: 

“Sūre-i Fātiĥa her maraża şifā ve her aġuya tiryāķdur.” (14a) ve bir ĥadįŝ-i şerįfde daħi geldi ki: “Fātiĥatü’l-

kitāb ecelden ġayrına şifādur.” Ĥikāyetdür ki, Ebū SaǾįd Ħudrį Rađıyallāhu Ǿanhu kārban-ile sefere çıķdılar. 

Bir gün köyüň kenārında ķondılar. İttifākį ol köyün seyyidini ol gün yılan soķmış. Tiryāklar ve ġayrı Ǿilāclar 

eylemişler, aślā nefǾi olmamış, belki elemi daħi terefide olup helāk mertebesine varmış. Kārvāna mededci 

gelüp seyyidümizi yılan urup ķatı bed-ĥāldür, sizde tiryāk yaraķı bulunmaz mı? diyü çaġırdılar. Ebu SaǾįd: 

“NeǾam, nāfiǾ tiryākumuz vardur.” diyüp meldūġuň yanına gelüp didi: ķale’n-nebiyyü Ǿaleyhi’s-selām meni’b-
telā velem yesteşif bi’l-ķurǿāni lā şefāü’l-lāhu TeǾālā, yaǾni bir kimesne bir yılan mübtelā olsa daħi Ķurǿān-

ile şifā ŧalep eylemese Allāh aňa şifā virmez diyüp ol meldūġuň yılan urduġı maĥalle üç fātiĥa oķuyup her 

oķuduķca tükrügün śaçaraķ teneffüs eyledi. Bi-iźni’l-lāh fi’l-ĥāl rāhat olup acısından emįn oldı. Ebū SaǾįd 

dönüp çadırına geldi. Ardınca (14b) bir boħça libās, biş ķoyun, biş yük arpa ve bir yük çörek ve on altun, 

“Ŧabįb ħoca! MaǾźūr ŧut.” diyü çādırunuň öňine döküp selāmladılar. Naķldür ki, Rūm pādişāhından ķayser 

ĥażret-i ǾÖmerüň ħilāfetinde nāme ile baǾżı hedāyā gönderüp yazdı ki: “Yā ħalįfetü Resūlulallāh! Bizüm 

kitābumuz İncįlde buyurmış ki: Gökden inen kitāblardan bir kitābda bir sūre vardur. Ol sūre yidi āyetdür. Ol 

sūreyi oķuyanuň ŝevābı dört kitābı ve śuĥuf-ı Ādemi ve śuĥuf-ı İbrāhįmi ve śuĥuf-ı Mūsāyı oķumışcadur ve 

hem sūreyi oķuyan cehennemi görmedin cennete girür, dimiş. Ol sūrenüň Ǿalāmeti oldur ki anda ĥurūf-ı 

tehcįden yidi ĥarf yoķdur ki cim ŝ ze ħı žı fe şın ĥurūfıdur ki cümlesi noķŧalıdur, dimiş. İncįli ve Tevrātı tamām 

eyledük, yidi āyetlü sūrede bu yidi ĥarf eksük śūre bulımaduķ. Eger sizüň kitābıňuzda ol sūre-i şerįfe var ise 

kerem ü luŧf şānuňuzdur ve āşinā vü bįgāneye mürüvvet Ǿādetüňüzdür, ümįddür ki kemāl-i (15a) 

keremüňüzden yazup varan adamumuz ile göndermeyi dirįġ buyurmayasız. Biz de ehl-i kitābuz, kitābu’l-lāh 

her neyise cānumuzdan Ǿazįz ŧutup riǾāyet iderüz.” didi. Ķaçan ki peyk mektūbı ĥażret-i ǾÖmere telsįm eyledi. 

Nažar eyledi ve mefhūmına muŧŧaliǾ oldı-y-ısa meclisinde olanlar ile meşveret eyleyüp didi ki: “LeǾalle.”. 

Sūre-i Fātiĥanuň muǾcizātı ve nūrāniyyeti ķayśere teǿŝįr ve ķalbini įmān-ile tenvįr eylemek recāsına yazup 

peyk-ile ķayśere gönderdi. Vaķtā ki sūre-i Fātiĥa ķayśere geldi ise şehrinde bir müsāfir Ǿālim buldurup 

getürdiler. Sūre-i Fātiĥayı andan ögrenüp ǾArabca taǾžįm ve terkįm-ile ve muĥabbet-ile oķumaġa başladı. 

Sūre-i Şerįfe taǾžįm ve terkįm eyledügi-çün Ĥaķ TeǾālā ķayśere tevfįķ virüp ķalbini įmān muĥabbet-ile ŧolup 

kelime-i şehādeti ol Ǿālimden ögrenüp śıdķ-ıla įmāna geldi ve įmān-ile gitdi. Keźa fį ǾAyni Tefsįri’l-Ĥanefį 

rivāyetdür ki: İmām Hüseyn oġlı ǾAlį ki Zeynü’l-Ǿābidįn dimekle mülaķķābdur ǾAbdurraĥmān Es-sülemįye 

taǾlįme gönderdi. Vaķtā ki Seyyid ǾAlį sūre-i Fātiĥaya çıķdı, gelüp babası (15b) İmām Hüseynüň elin öpüp 

öňinde Fātiĥayı tamām oķudı. İmām Hüseyn daĥi ĥamd ü ŝenā idüp bir boyunluġa biş biň aķce, bir boħcaya 

cāme ŧoldurup ħādim-ile Zeyne’l-Ǿābidįni ħocaya gönderüp Seyyid ǾAlį gelüp ħocanuň elin dizin öpüp 

boyunluġ-ıla biş biňi dizi üstine ve boħcayı öňinde ķodı. Ħoca daħi boħcayı açup esbābları ve ħarclıġı alup 

“Allāh berekāt vire!” diyü duǾā eyledi. Muĥammed Kūfį naķl ider ki: İmām-ı AǾžam Ĥażretleri oġlı Ĥammādı 

ħocaya gönderdi. Bir ķaç günden śoňra Ĥammād gelüp babasınuň elin öpüp, “Sūre-i Fātiĥaya çıķdum.” didi. 

İmām Ĥažretleri daħi ĥamd ü ŝenā eyleyüp bir boħca, bir śof ķaftān, bir dülbend ve ŧon gömlek ve iki biň daħi 

naķd akce ķoyup boħcayı baġlayup Ĥammāduň eline virüp, “Var bu hediye-i Ǿöžr-ile ħocaňuň elin öpüp öňinde 

ķo.” Didi. Varduķda ħoca boħcayı açup bu cāmeleri ve ħarclıġı gördükde istikŝār idüp gelüp İmām 

Ĥażretlerine, “Sulŧānum ĥaddümüzden (16a) artuķ ħarc zaĥmetine girmişsiz.” diyü Ǿöźr eyledi. İmām 

Ħażretine ħocanuň bu meblaġı çoķsunduġı ħoş gelmeyüp didi: “Ey ħoca! Yanumda ĥāżır ol bulundı. Anı sūre-

i Fātiĥaya hediye olmaġa lāyıķ degül idi, ħacālet-ile gönderdüm ve illā ħazāǿin-i arż-ı Fātiĥaya hediyye mi 

olur? MaǾlūm oldı ki bu sūre-i şerįfüň senüň ķatuňda ķadri ve ĥürmeti yoķ imiş.” diyüp oġlı Ĥammādı āħir 

ħocaya gönderdi. Ve’l-ĥāśıl sūre-i Fātiĥanuň feżāyilinden bu beyān deňizden ķatre ve źükāt źerre degüldür ki 

ancaķ biz nümūnesin yazduķ. 
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İkinci bāb: Vitr namāzınuň üç rekǾat olmasınuň sebebi ve ķunūt oķunmasınuň ĥikmeti ve ķunūtuň maǾnāsı ve 

feżāyili beyānındadur. 

Allāhümme yaǾni Ey benüm Allāhum! innā nestaǾįnüke saňa ŧāǾat itmede ve maǾśiyeti terk itmede senden 

Ǿavn ü Ǿināyet ŧaleb iderüz. Ve nestaġfiruke yaǾni günāhlarumuza senden maġfiret daħi ŧaleb iderüz. Ve 
nestehdįke yaǾni ŧarįķ-ı müstaķįme gitmede senden hidāyeti (16b) ķılavuz isterüz. Venüǿminü bike yaǾni senüň 

vaĥdāniyetüňe inanduķ. Ve netevekkelü Ǿalayke yaǾni senüň üzerüňe tevekkül eyledük, tā ki ŧarįķ-ı 

müstaķįmden şaşup güm-reh olmayavuz. Ve nüŝnį Ǿāleyke’l-ħayre yaǾni senden bize yitişen ħayra eyi rızķa 

ĥamd ü ŝenā eyledügümüz ĥālde küllühū yaǾni senüň virdügüň niǾmetlerüň küllįsine neşkuruke yaǾni ĥamd ü 

şükr iderüz. VaǾde-i kerįmüň üzre ki niǾmetümüzi arturasın. Velā nekfürük yaǾni niǾmetüňe küfrān üzre 

olmazuz ki terk-i şükr idenüň elindeki niǾmeti żāyiǾ idersin. Ve neħlaǾu yaǾni iǾrāż idüp teberrį itdügümüz şol 

fācirlerden ki ŧuġyān Ǿiśyān üzre olalar. Allāhümme iyyāke naǾbüdü yaǾni yā Rabbi Ǿibādetümüzi saňa maħśūś 

iderüz, senden ġayrı maǾbūdumuz yoķdur. Veleke nüśallį yaǾni namāz cemįǾ-i Ǿibādetüň görkidür, anı daħi 

taĥśūś saňa iderüz. (17a) Lafž-ı śalāt secdeyi müştemil iken tekrār nescüdü püt-perestleri raġmādur ki anlar 

eliyle yapduġı maħlūķa secde iderlerse bizüm secdemüz Ħāliķ-ı Ǿāleme maħśūśdur. Hem secde erkān-ı śalātuň 

zübdesi ve Ǿumdesi oldugı-çün şānına ihtimāmen taħśįś-i bi’ź-źikr eyledi. Śalāt daħi böyledür. Tenezzelü’l-
melāǿiketü ve’r-rūĥ ve ileyke nesǾā yaǾni saǾyümüz ve įmānumuz senüň ŧāǾatüňedür. Ve naħfid yaǾni 

cehdümüz daħi emrüňe imtiŝāledür. Narcū raĥmeteke yaǾni saňa įmānumuz ve ŧāǾatümüz raĥmetüň 

recāsınadur. Ve naħşā Ǿaźābeke yaǾni daħi bu ĥālāt Ǿaźabuňdan ħavfumuzdandur. İnne Ǿaźabeke bi’l-küffāri 
mülĥıķ yaǾni yā Rabbi taĥķįķan elįm Ǿaźābuň ve Ǿažįm Ǿıķābuň kāfirlere ulaşur. Mülĥaķ lafžında ĥānuň kesįr-

ile ve fetĥa-y-ıla daħi cāǿizdür ammā ħıžānedür. Ġayrıda ĥānuň kesįri-y-ile eśaĥdur ammā fetĥi daħi śaĥįĥdür, 

buyurdı. Ammā Śaĥāĥ Muħtārda “ĥānuň kesresi-y-ile lāĥiķ maǾnāsınadur, lākin fetĥ(a)-ile oķumaķ śevābdur” 

dir.  

Mesǿele: Suǿāl olunursa ki ķunūt duǾāsın bilmeyenlere bedeli ne oķumaķ gerek? (17b) El-cevāb: Rabbi’ġ-fir 
ve’r-ĥam ve ente ħayru’r-rāĥimįn oķuya. Keźa fį’l-muĥįŧ fetvā-yı Semerķandįden menķūldür ki ķunūta bedel 

üç kere “yā Rabbi” dimek kifāyet, ammā şerĥ-i Ŧahāvįde üç kere allāhümme’ġ-firlį diye dimiş. Ebū’l-Leyŝi’l-

Ŝemerķandį bunı iħtiyār eylemiş. Ammā Ǿulemā-yı Ǿižām meşāyiħ-ı kirām ķunūt bilmeyenler bedeline rabbenā 
ātinā fi’d-dünyā ĥaseneten ve fi’l-āħireti ĥaseneten ve ķınā Ǿaźabe’n-nārı oķumaġı iħtiyār eylemişler. Ķunūtı 

bilmeyenler bu rivāyetlerüň ķanķısı kendüye ķolay ise anı oķusun. 

Mesǿele: Suǿāl olunursa ki vitr namāzınuň olmaġa sebeb nedür? El-cevāb: Rivāyetdür ki miǾrāc gice(si) 

Ĥabįb-i Ekrem śallā’l-lāhu Ǿaleyhi ve’s-sellem ve vaķtā ki Sidretü’l-Müntehāya yitişdilerse Cebrāǿil didi ki: 

“Yā Muĥammed! Benüm meskenüm ve maķarrum buradur. Bu maĥalden bir barmaķ ķadar ilerü geçersem 

vücūdum göyünür. Bundan öte saňa cāźibe-i İlāhįyye refįķ ü reh-nümādur. Ammā saňa ādāb-ı miǾrācdan bir 

ķaç vaśiyyetüm vardur, anuňla Ǿamel eyleyesin. Evvel ķaçan ki ķurb-ı viśāle yitişesin, (18a) Ĥażret-i Ĥaķķa 

bā-edeb taĥiyyāt ü ŧayyibāt idüp ķıble-i ħafįfiyyete müteveccihen ħuđūǾ (u) ħuşūǾ-ı tāmm-ile iki rekǾat namāz 

ķılup bu ĥarįm ü ĥaremden maĥrūm olup girü menzilinde ķalan Ǿāciz yoldaşuň içüň bir rekǾat daħi żamm 

idesin ve hem Rabbüňle münācāt itdükde namāzdaki gibi nažaruňı mescüdüňe ķoyasın.” diyü telķįn eyledükde 

Ĥabįb-i Ekrem daħi vedāǾ idüp Refrefe binüp śuǾūd eyledi. Ĥarem-i ünse yitişdükde et-taĥiyyātü li’l-lāhiden 

śoňra ħuđūǾ-ıla iki rekǾat namāz ķılup bir rekǾat daħi Cebrāǿil içün żamm eyleyüp üç rekǾati tamām eyledi ve 

bir rivāyetde Cemāl KaǾbesine yitişdükde bir rekǾat ķurb ü viśāl şükr-ānesi ve bir rekǾat daħi rıża-yı Allāh 

içün bir rekǾat daħi Cebrāǿil içün ķıldı. 

Mesǿele: Eger suǿāl olunursa ki ġayrı namāzda ķunūt oķunmayup vitr namāzında oķunmaya sebeb nedür? El-

cevāb: Vaķtā ki Ĥażret Ǿaleyhi’s-selām ķābe ķavseyni maķāmına yitişdi. Ĥażret-i (18b) Ĥakka taĥiyyāt idüp 

ižhār-ı ubūdiyyet içün namāza meşrūǾ idüp iki rekǾat namāz hezār ħużūǾ-ı niyāz-ile ķılup üçünciye ŧurduķda 

ĥužūž-ı rūĥānį ve lüźūź-ı vicdānį ile ġarķa vü sekre düşüp kendiyi yitürdi. Baǿdehū śaĥv bulduķda bu ĥālet-i 

źevķiyye namāza vü niyāza fāśıla olmaġın Allāhdan istiǾānet ve istiġfār ve istihdā idüp Allāhümme innā 
nesteǾįnüke ve nestaġfirüke ve nestehdįke āħirine dek oķudı ise vitir namāzında ķunūt oķumaķ bize daħi vācib 

oldu. Bir ķavilde Ĥaķ TeǾālā cehennemi ķahr u Ǿażabı āŝārından ħalķ idüp envāǾ-ı Ǿaźāb ü Ǿikāb-ile ve ĥayyāt 

ü Ǿaķārib ü belā vü miĥnet zehr ü zaķķūm-ile ŧoldurdı-y-ısa cehennem didi ki: “Yā Rabb! Beni kimüň çün 

yaratduň?” Ĥaķ TeǾālā didi ki: “Seni ŧālib olanlar içün ħalķ eyledüm. Cehennem didi ki: “Yā Rabbi! Beni ķahr 

u ħışmuňla eyle ŧoldurduň, bu ĥālet-ile baňa kim ŧālib olur?” Ĥaķ TeǾālā didi ki: “Benüm rızķumı vü niǾmetümi 

yiyüp geyüp puta ŧapanlar ve kāfirler ve münāfıķlar ve kitāblaruň ĥükmi-y-ile Ǿamel itmeyen (19a) Ǿuśāt ve 

ķullaruma žulm ü cefā eyleyen eşķıyālar götürisi senüň ŧālibüňdür.” Cehennem daħi didi ki: “Yā Rabbe’l-

Ǿālemįn! Ol kāfirlere ve žālimlere ben daħi ŧālib (ü) rāġıbam. Anları baňa ulaşdur, ġıdālanayum.” didi. Vaķtā 

ki “Ĥaķ TeǾālā Ādem peygāmberi Ǿaleyhi’s-selām ħalķ idüp cennete ķoydı-y-ısa Ādemüň ķıyāmete dek 

gelecek źürriyeti ebedį cennetde ķalurlar. Ben tek ü tenhā ac u muĥtāc ġıdāsuz ķaluram.” diyü cehennem 
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teǿessüf çeküp ġamlandı. Ķaçan ki Ādem-ile Ĥavvā cennetde buġdaydan yiyüp çıķardılarsa cehennem nişāŧ-

ıla cünbüşe gelüp tamām ĥarekete gelüp çalķandı. Cehennemüň esfelinde bir ķuyı vardur ki cümlesinden anuň 

Ǿaźābı eşeddür. Anuň adı ġayyādur. Giňligi dünyācadur ve deriňliginüň nihāyeti yoķdur. Cehennemüň şevķı-

y-ıla zelzelesinden ol ķuyunuň kenārında oru ŧaşından birisi yirinden oynayup uçdı. Ol ŧaşuň büyüklügi yitmiş 

kerre Uĥud Ŧaġı ķadar idi. Ādemüň cennetden çıķduġı vaķtden beri giderdi. Şol (19b) vaķte-dek kim Ĥabįb-i 

Ekrem śalla’l-lāhu Ǿaleyhi ve’s-sellem miǾrāc gicesi ĥużur-ı Ĥaķda namāzuň üçünci rekǾatında iken ol ŧaş 

ġayyānuň dibine indi. Anuň śįt ü śadāsı günbüldüsinden yirler ve gökler çalķanup Ǿaźįm zelzele vāķıǾ oldı. Bu 

ĥaletüň mehābetinden melekler bile ĥayrete düşdi. Ĥabįb-i Ekrem Ǿaleyhi’s-selām daħi bu heybetden bį-iħtiyār 

elin bıraġup namāz heyǿetin bozdı. Baǿdehū kendiyi düşürüp el ķaldurup tekrār tekbįr idüp Allāhümme innā 
nestaǾįnüke diyü ķunūt oķudı. Bu dahį maǾlūm ola ki ķunūt daħi İbni MesǾūd rivāyeti üzre Ķurǿāndan iki 

sūredür, ĥattā İbni MesǾūd kendi muśĥafınuň āħirinde bismillāhiraĥmānirraĥįm Allāhümme innā nestaǾįnüke 
ve nestaġfirüke ve netrüke men yefcürükeye erince bir sūre eyledi. Andan yine bismillāhirraĥmānirraĥįm 

Allāhümme iyyāke naǾbüdü vele nüśallį āħirine dek bir sūre daħi bunı eyledi. Lākin Ebū Bekr Śıddįķ ü ǾOŝmān 

Źü’n-nūreyn (20a) ve Übeyye bin KaǾb ve ġayrı śaĥābįler rıżvānu’l-lāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn ķunūt Ķurǿāndan 

degüldür diyü İbn-i MesǾūduň muśĥafın getürdüp ķunūtı ķazıdılar. Ammā İbn-i ǾÖmer rađıyallāhu Ǿanhü 

rivāyet ider ki: “Resūlu’l-lāh śalla’l-lāhu Ǿaleyhi ve’s-sellem ķunūt oķuduķda iki yirde 

bismillāhirraĥmānirrāĥįm didi. Ben işitdüm.”  

Mesǿele: Suǿāl olunursa ki vitir namāzı farż mıdur yā vācib yā sünnet midür? El-cevāb: İmām-ı AǾžam ķatında 

iǾtiķāden vācibdür, Ǿamelen farżdur. Ruĥsatı fevt olsa ķażāsı lāzımdur. Fāyitesin ķaża itmedin ölse sāǿir ferāǿiż 

fāyitesi gibi fidye ile isķāŧ içün vaśiyyet lāzımdur. Ammā İmāmeyn ķatında vitir namāzı yatsu namāzınuň 

müǿekked sünnetleridür. Suǿāl olunursa ki vitrüň farżiyyetine İmām AǾżamuň delįli nedür? El-cevāb: Gerçi 

vitrüň farżıyyetine Ķurǿānda naśś-ı śarįĥ yokdur, lākin eĥādįs-i şerįfede vārid olan rivāyāt birbirini müǿekkid 

ve müǿeyyid olmaġın vücūbın ŝābit olmışdur. Ķavlüĥū Ǿaleyhi’s-selām  

 

20b 

 

17 

Bu ĥadįŝ-i şerįf vitrüň farżiyyetin müfįd olur. Zįrā Ĥaķ TeǾālānuň buyruġı boynumuza farżdur. Ferāǿiżuň 

cinsinden ziyāde eyledügi daħi farżdur. Ĥażretüň Ǿaleyhi’s-selām Allāh ziyāde eyledi didügi baǾdehū fe-

śāllūhā diyü teǿkįd eyledügi ve daħi yatsu-y-ıla ŧulūǾ-ı fecr arasını vitre vaķt taǾyįn eyledügi bu cümle vitir 

namāzınuň farżıyyetin müŝbit olur. Zįrā taǾyįn-i vaķt ferāyiże maħśūśdur. Sünnet içün müstaķil vaķt yoķdur 

terāvįĥden ġayrı. Ol-daħi Ramażānuň gündüzi śıyām-ile ve gicesi cemāǾat-ile ķıyām-ile emr olundıġı-çündür. 

Ravżatü’l-ǾUlemāda vitrüň üç rekǾat olduġına vech-i āħar buyurdı ki Ebū SaǾįd-i Ħudrî (21a) Rażıyallāhu 

Ǿanhu rivāyet ider Ĥażret ǾAleyhi’s-selām buyurdı ki: “Bir gün öyle namāzından śoňra Cebrāǿil yitmiş biň 

melekle gelüp didi ki: Yā Muĥammed Ĥaķ TeǾālā saňa selām idüp saňa bir hediyye gönderdi ki senden evvel 

gelen enbiyāya virmemişdür. Ĥażret ǾAleyhi’s-selām buyurdı ki: Ol hediyye ne maķūle hediyyedür ki yitmiş 

biň melek ol hediyyeye taǾžįmen bile geldiler? Cebrāǿil buyurdı ki: Üç rekǾat namāzdur ki aňa vitr namāzı 

diyilür. Ĥażret Ǿaleyhi’s-selām buyurdı ki: Bu namāzda baňa ve ümmetüme ne ecirler vardur? Cebrāǿil buyurdı 

ki: Bir kimesne er eger Ǿavrat bu vitir namāzın ķılsa evvel rekǾatında ol günüň bişer vaķt namāzınuň ķuśūrına 

 
17 Müellifin hadis-i şerif olduğunu söylediği Arapça cümlede “Beş şey vacip kılındı: Vitir, Ramazan Bayramı namazı, Kurban Bayramı namazı, akrabaya 
iyilik, anne babaya hizmet etmek...” denilmektedir. Devamındaki hadis-i şerifler hadis kitaplarında şu şekilde yer almaktadır: "Ey Kur'ân ehli, vitir 

namazını kılın!” (Buhârî, Deavât, 69; Müslim, Zikir, 5-6; 27; Tirmizî, Vitir, 2; Ebû Dâvûd, Vitir, 1); “Allah size bir namazı daha fazladan ilâve etmiştir. 

Bu namaz da vitir namazıdır. Vitir namazını, yatsı ile sabah vakti doğuncaya kadar geçen zaman içinde kılın" (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 180, 206, 
208; V, 242; VI, 7). 
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vü sehv ü ħaŧāsına kefāret olup tamām yazıla, ikincisi bu vitiri ķılan Ĥaķ TeǾālānuň Ǿiśmetinde vü ĥimāyetinde 

olup nezǾ u rūħ ĥālinde įmān ü islām-ile ħatm ola bi-fażli’l-lāhi TeǾālā, üçüncisi ķıyāmetde ħayr-ı mįzānı āġır 

gelüp Resūlullāhuň Ǿalemi dibinde ĥaşr ola. (21b)  

Bi-fażlihį vü keremihį  

El-ĥamdülillāh bu kitab oldı tamām  

Ol Resūl-i Ekreme yüz biň selām  

Hem müǿellifidür Ebu’l-leyŝi’z-zįlį  

Raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi yevme’l-ķıyām  

 

Biň üçünci yılda idi teǿlįfi  

Hem cemāźiye’l-evvel idi iħtitām  

DuǾāsı-çün eylemişdür bunı  

Fātiĥayı dirįġ itmeň ey kirām 

KAYNAKÇA 

Aclûnî (1351-2/1932). Keşfü’l-Hafâ, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut. 

Bursalı Mehmed Tâhir Efendi (1972). “Muharrem Efendi”, Osmanlı Müellifleri, (Haz. A. Fikri Yavuz, İsmail 

Özen), (1): s. 393-394, Meral Yayınevi, İstanbul. 

Coşkun, A. O. (2001). Abdülahad Nûrî Dîvânı, MEB Yayınları, İstanbul. 

Eriş Z. (2013). Kısa Surelerin Tefsiri, Erkam Yayınları, İstanbul. 

Kahraman, A. (2017).  Bir Sûfî Fakîh: Zileli Muharrem Efendi”, Somuncu Baba Aylık İlim Kültür ve 

Edebiyat Dergisi, 24 (206), ss. 64-67. 

Kollektif (1992). Kütüb-ü Sitte ve Şerhleri, Çağrı Yayınları, İstanbul. 

Mehmed Süreyyâ (1308-1311). Sicill-i Osmânî, (C. 4), Matbaa-i Âmire, İstanbul. 

en-Nesefî (2019). Et-teysîr Fi’t-tefsîr, (hzl. Muhammed Coşkun), TYEK, İstanbul. 

Telkenaroğlu, M. R. (2012). “Zileli Muharrem Efendi (X./XVI. Asır) ve Hediyyetü’s-su‘lûk Adlı Eseri”, C.Ü. 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVI (2), 303-333. 

Telkenaroğlu, M. R. (2019). “Zileli Muharrem Efendi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), (Ek-2): ss. 693-

694, Ankara. 

Zorlu, C. (2010). “Ebu'l-Leys Muharrem bin Muhammed ez-Zîlî'nin Hubbu'l-Mesâil Adlı Eseri Bağlamında 

Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel 

İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı, Sivas. 

 

mailto:journalofsocial.com

