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VÎRÂNÎ ABDAL RİSÂLELERİ

VIRANI ABDAL PAMPLETHS

Fatih USLUER1

ÖZET

XVI. yüzyıl Bekta i airlerinden ve mü-

tefekkirlerinden Vîrânî Abdal’ın iirlerinden 

olu an Divan’ı M. Halid Bayrı tarafından 

hazırlanmı tır. Ba arılı bir ekilde ne redil-

diği kabul edilebilecek Divan’ına kar ılık 

Vîrânî Abdal’ın mensur eserleri inanılmaz 

bir gadre uğramı tır. Hurufî felsefesinden 

de etkilenmi  olan Vîrânî Abdal’ın mensur 

eser(ler)inde dile getirmi  olduğu dü ünce-

leri ne yazık ki hala okuyucuyla tam olarak 

bulu amamı tır.

Bu çalı mamızda Vîrânî Abdal’ın men-

sur eserleri üzerine yapılan çalı malar ve bu 

çalı malardaki yanlı lıklar üzerinde durula-

caktır. Göstereceğimiz tüm bu yanlı lıkların, 

Vîrânî Abdal’ın tanınıp okunması önündeki 

en büyük engel olduğu anla ılacağı gibi bu 

çalı mayla Türkiye’deki bilimsel faaliyetle-

rin vahim durumu da gözler önüne serile-

cektir.

1 Doç. Dr., TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-
mü.

Anahtar Kelimeler: Vîrânî Abdal, 
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ABSTRACT

One of XVI th century Bektashi poets 

and thinkers, Vîrânî Abdal whose Diwan 

consists of his poems was published by M. 

Halid Bayrı. Contrary this one which can 

be accepted as a mostly correct publication, 

Vîrânî Abdal’s prose oeuvres made talk 

nonsense. Vîrânî Abdal’s thougths, infl u-

enced by Hurufi  philosophy too, unfortu-

nately have not met yet in correct form with 

readers.

We will analyze here the works done on 

Vîrânî Abdal’s prose and show the errors 

and mis-reading examples. It will prove that 

all these mistakes and errors are themselves 

obstacle in front of understanding and read-

ing of Vîrânî Abdal by masses. And it will 

show the desperate situation of academic 

researches.

Key Words: Vîrânî Abdal, Fakrnâme, 

İlm-i Câvidân, Risâle.
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I- GİRİ

Son otuz yıldır özellikle Türk Dili ve 

Edebiyatı alanında yapılan akademik ça-

lı maların önemli bir kısmının manzum ve 

mensur eserlerin transkripsiyonlu ne irle-

rinden ibaret olduğunu görmekteyiz. Bu e-

kilde yapılan akademik çalı maların sayısı o 

kadar artmı tır ki aynı metin üzerine, farkı-

na varılmadan, birden fazla tez hazırlandı-

ğına çok sık ahit olunmaktadır.

Türkiye’nin geçirdiği siyasi arka planlı 

dü ü ler ve deği imler, siyasi kampla ma-

lar sosyal bilimler alanındaki analitik ara -

tırmaları ciddi oranda baltalamı tır. Türk 

Dili ve Edebiyatı da bu durumdan nasibini 

fazlasıyla almı tır. Akademisyenler ve aka-

demisyen adayları, bu çerçevede en suya sa-

buna dokunulamayacak bir alanı yani metin 

ne rini kendilerine sığınılacak bir liman ola-

rak görmü lerdir. Hem bu kaçı ın hem de 

analitik ara tırmaların nisbeten zorluğunun 

neticesi olarak son otuz yıldır metin ne irle-

rinde inanılmaz bir artı  görülmü tür.

Aslında salt bir metin ne ri, hakkıyla 

yapıldığı takdirde, zannedildiği kadar da 

kolay bir çalı ma konusu değildir. Diğer 

ülkelerde “metin ne ri” alanına, alanında 

gerçekten uzman, belirli bir bilgi birikimine 

sahip, özellikle ne rettiği metnin ait olduğu 

fi kir coğrafyasına vakıf ara tırmacılar gire-

bilmektedir. Türkiye’de ise yukarıda belirt-

tiğimiz nedenler çerçevesinde mezuniyet 

tezi veya yüksek lisans tezi olarak uzmanlık 

gerektiren metinlerin okunmaya çalı ıldığı 

görülmektedir. Metinler seçilirken aranılan 

tek kriter ise, herhangi bir intihalin önüne 

geçmek için, daha önce okunmamı  olması-

dır.

Fazla sayıda tez yöneten danı manların, 

metinlerin seçiminden bunların ne rine ka-

dar yaptıkları katkının miktarı yapılan ne-

irlerin ba arısızlığıyla gün yüzüne çıkmak-

tadır. Jüri sıfatıyla savunmalara katılanların 

da eserleri ciddi bir değerlendirmeye tabi 

tuttukları oldukça üphelidir. Eğer aksi söz 

konusuysa, onların da bilimsel yeterlikleri 

aynı ölçüde üpheli olacaktır diyebiliriz.

Tüm bu artlar altında ülkemizde yapı-

lan metin ne irlerinin sağlıklı ve doğru ol-

ması mümkün olmayacağı gibi, bu metinleri 

değerlendirmeye tabi tutması umulan gele-

cek ku akların da bu metinlerden yararlanıp 

bilimsel ara tırmaları bir adım ileri götür-

meleri beklenemez. Dolayısıyla ülkemizin 

çok ciddi bir enerji ve zaman kaybı ya adığı 

gerçeği kar ımızda durmaktadır.

Gerekli bilimsel hassasiyete sahip Or-

han aik Gökyay’ın Destursuz Bağa Girenler 

isimli eseri, döneminde yapılan metin ne ir-

lerindeki hatalara temas etmesi ve dikkati 

çektiği konular açısından bir dönüm nokta-

sıdır. Günümüze geldiğimizde ise, söz ko-

nusu hataların kat kat üstünde yanlı ları, 

“metin ne ri” dahi denemeyecek çalı mala-

rın yapıldığını ve bunların bir ekilde ödül-

lendirildiğini üzülerek görmekteyiz.

Bundan önce “Feyznâme-i Misâlî Ne ir-

leri” adıyla Misâlî’nin Feyznâme isimli mes-

nevisi üzerine yapılan çalı maları değer-
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lendirmeye tabi tutmu tuk. Burada ise yine 

Hurufi lik ile ilgili “Vîrânî Abdal Risâlesi” 

ne irlerini değerlendireceğiz.

II- VÎRÂNÎ ABDAL RİSÂLESİ

Vîrânî Abdal, oldukça sık duyulan an-

cak hakkında da oldukça az ve çeli kili bil-

gilere sahip olduğumuz XVI. yüzyıl Bekta i 

air ve mütefekkirlerindendir. 

Vîrânî Abdal’ın iirleri, Vîrânî; Hayatı 

ve Eserleri ismiyle M. Halid Bayrı tarafın-

dan yayınlanmı tır. Hazırlanan bu ne ri 

konumuzun dı ında bırakırsak, Vîrânî’nin 

eserleriyle ilgili dört tane daha çalı ma ya-

pıldığını görmekteyiz. Bunları kronolojik 

olarak öyle listeleyebiliriz:

Nazm u Nesr-i Hazret-i Vîrânî Baba. 1. 
Mısır: Bulak, 1873.

Adil Ali Atalay Vaktidolu. Vîrânî 2. 
Divanı ve Risalesi, İstanbul: Can 
Yayınları, 1998.

Bihter Ünal.Vîrânî Dede Fakr-nâme. 3. 
Kütahya: Dumlupınar Üniv., Y. Li-
sans Tezi, 2006.

Osman Eğri.İlm-i Câvidân. Ankara: 4. 
Türkiye Diyanet Vakfı, 2008.

Her ne kadar burada listelediğimiz dört 

çalı manın isimleri birbirinden farklı ise de 

ne redilen eserlerin hepsi birbirinin aynı-

dır. Yine üzülerek söylemek gerekir ki, söz 

konusu çalı malar ilk eserden bahsetmekle 

birlikte, bir önceki ara tırmadan haberdar 

olmamı lar veya görmezden gelmi lerdir.

Ancak, Osman Eğri’nin İlm-i Câvidân 

ismiyle yaptığı ne irdeki “İlm-i Câvidân’ın 

Anadolu’da çok sayıda nüshaları bulunduğu 

tahmin edilmektedir. Çorum ve Amasya’da 

yaptığımız ara tırmalar sonucu, iki nüsha 

bulunmu tur.” (Eğri, 2008: 20). “Ba ka e-

hirlerde yapılacak ara tırmalarda yeni nüs-

halarla kar ıla ılması muhtemeldir.” (Eğri, 

2008: 21) ifadelerinden, Bihter Ünal’ın da 

tezinde yer alan “Eski harfl erle yazılmı  bir 

eserin günümüz edebiyatına kazandırılması 

hedefl enip...” (Ünal, 2006: XII) ifadelerden 

hareketle ara tırmacıların daha önceki çalı -

malardan haberdar olmadıklarını söylemek 

daha yerinde olacaktır.

Vîrânî Abdal Risâlesi ne rinin dikkatli 

bir çalı ma gerektirdiği bir gerçektir. Öyle 

ki na irlerin hatalarının yanında müstensih 

hataları da azımsanmayacak ölçüdedir. Bu 

durum, eserin sağlıklı bir ne rini daha da 

güçle tirmektedir.

İsmi kütüphane kataloglarında Virânî 

Baba, Vîrânî Abdal, Vîrânî Sultan olarak 

geçen Vîrânî’nin kayıtlarda geçen men-

sur eserleri unlardır: Risâle-i Vîrânî Baba, 

Risâle-i Vîrân Abdal, Risâle-i Vîrânî, Vîrânî 

Baba Risâlesi, Vîrânî Abdal Risâlesi, Risâle-i 

Fakr, Risâle-i Tarîkat, Risâle-i Tasavvuf, 

Risâle-i İmâmiye, Bilmek Risâlesi, Kitâb-ı 

Ahvâl-i Sûfi ye, Kitâbu’t-tasavvuf, Talimât-ı 

Bektâ iye Risâlesi, Fakrnâme, Sifahnâme, 

Tercüme-i Câvidânnâme, Nazm u Nesr-i 

Vîrânî Baba, İr âdnâme.

İsimleri birbirinden farklı da olsa bu 

eserlerden yukarıdaki dört ne irde geçen 

eserle aynı olanları unlardır:
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I- Risâle-i Vîrânî Baba

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 3890/3, 1. 
vr. 64b-85b (1266/1849).2

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 8912, 58 2. 
y. (1290/1873).

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 6369/1, 3. 
vr. 1b-48b.

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 5722/1, 4. 
vr. 1b-70b.

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 3129/1, 5. 
vr. 1b-27a.

TDK Ktp, Türkçe Yazmalar, no. 6. 
A7/1, vr. 1-111.

Yapı Kredi, Sermet Çifter Ara tırma 7. 
Ktp, TY, no. 132, 65 y. (1281/1864).

Konya İl Halk Ktp, no. 2715/4.8. 

Konya İl Halk Ktp, no. 3350/2.9. 

II- Risâle-i Vîrân Abdal

Millî Ktp, Yazmalar, no. B 287, 24 y.1. 

Süleymâniye Ktp, Nafi z Pa a, no. 2. 
1509, vr. 137b-173a (1288/1871).

III- Risâle-i Vîrânî

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 4368/1, 1. 
84 y. (1249/1833).

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 3629/1, 2. 
vr. 1b-50a (1259/1843).

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 3333/1, 3. 
vr. 1b-25b (1034/1624).

2 İstinsah tarihleri belli olan eserlerin istinsah tarihle-
rini parantez içinde gösterdik.

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 3363/5, 4. 
vr. 58a-87b (1201/1786).

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 2754, vr. 5. 
1b-38a. (1273/1856).

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 2844, 37 y.6. 

IV- Vîrânî Baba Risâlesi

Millî Ktp, Adnan Ötüken İl Halk 1. 
Ktp, no 3411, 42 y.

Bu, Vîrânî’nin iirlerinden olu an man-

zum bir eserdir, kataloğa yanlı  bir ekilde 

kaydedilmi tir.

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 6732, vr. 1. 
21b-89b (1277/1860).

Milli Ktp, Adnan Ötüken İl Halk 2. 
Ktp, no. 529/1, vr. 3b-30a. 

Bu nüshanın sonu eksiktir. Bu nüsha, O 

nüshasının vr. 110b’sindeki “oruç daòi otuz 
güne úarÀr úıldı zìrÀ bir yıl üç yüz altmış gündür 
ve bir ay” ibaresine kadardır.

Gaziantep İl Halk Ktp, no. 327/2, 1. 
vr. 6a-65b.

Süleymâniye Ktp, Ali Nihat Tarlan 2. 
Koleksiyonu, no. 172, 23 y.

Süleymâniye Ktp, Ali Nihat Tar-3. 
lan Koleksiyonu, no. 185/1, 60 y. 
(1230/1814).

Süleymâniye Ktp, Ali Nihat Tar-4. 
lan Koleksiyonu, no. 17, 47 y. 
(1274/1856)

V- Vîrânî Abdal Risâlesi

Kastamonu İl Halk Ktp, no. 4133/1, 1. 
vr. 1b-34b. 
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Bu nüshanın sonu eksiktir. Bu nüsha, O 

nüshasının vr. 118b’sindeki “göñül ile irÀdet 

virürse ol vaút maèlÿm olur” ibaresine kadar-

dır.

VI- Risâle-i Fakr

Konya İl Halk Ktp, no. 5393/3, 1. 
(1300/1882).

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 2182/4, 2. 
vr. 79b-114a.

Bu nüsha da, a ağıda zikredilecek 

“İr âdnâme” gibi ba lamaktadır.

VII- Risâle-i Tasavvuf

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 4648/1, 1. 
vr. 2b-90b.

Bu risalenin vr. 11a’ya kadar olan bölü-

mü giri  bölümüdür. vr. 11a “El-hamdu li’l-

lâhdan murâd Tanrı teâlâyı anmakdur…” 

diye ba lar ki bu Vîrânî Abdal Risâlesinin 

elde bulunan nüshalardaki ba langıç kıs-

mıdır. Eserin devamı da diğer nüshalardaki 

gibidir. Dolayısıyla bu eser müstakil bir eser 

değil, Vîrânî Abdal Risâlesi’dir.

VIII- Bilmek Risâlesi

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 2616/2, 1. 
vr. 110b-129a (1270/1853).

IX- Kitâb-ı Ahvâl-i Sûfi ye

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 7604, 77 1. 
y. (1227/1812).

X- Kitâbu’t-tasavvuf

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 3510, 54 1. 
y. (1283/1871).

XI- Fakrnâme

Süleymâniye, Yazma Bağı lar, no. 1. 
3921.

Millî Ktp, Adnan Ötüken İl Halk 2. 
Ktp, no 873/3, vr. 26b-31a.

XII- Nazm u Nesr-i Vîrânî Baba

İ.B.B. Atatürk Kit, Osman Ergin, TY, 1. 
no. 1269/1, vr. 1b-46a (1259/1843).

İ.B.B. Atatürk Kit, Osman Ergin, TY, 2. 
no. 656/3, vr. 93b-120b.

İ.B.B. Atatürk Kit, Osman Ergin, TY, 3. 
no. 386, 28 y.

İ.B.B. Atatürk Kit, Osman Ergin, TY, 4. 
no. 1226/1, vr. 1-34.

İ.B.B. Atatürk Kit, Osman Ergin, TY, 5. 
no. 1356, 60 y.

XIII- İr âdnâme

Millî Ktp, Adnan Ötüken İl Halk 1. 
Ktp, no 647/2, vr. 39b-110a.

Bu eserin ba ı eksiktir ve “Sabâ-yı 

sehergâh, gül en-ârâ-yı ükr ü sepâs”        

eklinde ba lamaktadır. Aslında bu giri  

bölümü mahiyetindedir ve vr. 42a’dan iti-

baren “Ey tâlib-i veliyy-i Hakk El-hamdu 

li’l-lâhdan murâd Tanrı teâlâyı anmak-

dur…” diye devam eder ki bu Vîrânî Abdal 

Risâlesi’nin elde bulunan nüshalardaki ba -

langıç kısmıdır. Eserin devamı da diğer nüs-

halardaki gibidir. Dolayısıyla bu eser müs-

takil bir eser değil, Vîrânî Abdal Risâlesi’dir. 

Sözkonusu yanlı lık vr. 110a’daki ketebe 

kaydındaki “Temmet tamâm-ı İr âdnâme-i 

Vîrânî” ibaresinden kaynaklanmaktadır.
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XIV- Sifahnâme

Vakıfl ar Gn. Md., Ankara Böl. Md. 1. 
Ktp, no. 646/2, vr. 29b-32a.

XV- Tercüme-i Câvidânnâme

Yapı Kredi, Sermet Çifter Ara tırma 1. 
Ktp, TY, no. 791/3, vr. 103b-144b.

XVI- Risâle-i Tarîkat

Arnavutluk Devlet Ar ivleri, Türkçe 1. 
Yazmalar, no. 82, 48 y. (1259/1843).

Arnavutluk Devlet Ar ivleri, 2. 
Türkçe Yazmalar, no. 185, 71 y. 
(1349/1930).

Arnavutluk Devlet Ar ivleri, 3. 
Türkçe Yazmalar, no. 217, 48 y. 
(1210/1795).

XVII- Risâle-i İmâmiye

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 8151/1, 1. 
vr. 1b-27b (1291/1874).

Millî Ktp, Yazmalar, no. A 8151/3, 2. 
vr. 36a-58a (1259/1843).

XVIII- Talimât-ı Bektâ iye Risâlesi

Millet Ktp, Ali Emîrî er’iyye, no. 1. 
839, 52 y.

Bihter Ünal bu eserlerden Bilmek 

Risâlesi, Fakrnâme, İr âdnâme, Kitâb-ı 

Ahvâl-i Sûfi ye, Nazm u Nesr-i Vîrânî Baba, 

Risâle-i Tasavvuf, Risâle-i Vîrânî Baba ve 

Sifâhnâme’nin isimlerini birbirinden fark-

lı eserlermi  gibi zikretmi , Osman Eğri ve 

Adil Ali Atalay Vaktidolu ise bunların hiç-

birini anmamı tır.

Bilimsel çevrelerce yapılan çalı maların 

birbirinin aynı eseri defaatle ve yanlı larla 

memlu bir halde ne retmelerinin yanında 

birbirlerinden habersiz olmaları da bu ça-

lı mamızı yapmaya karar vermemizdeki en 

temel âmillerdendir.

Bir defa Arap harfl eriyle basılan, biri 

yüksek lisans tezi olarak hazırlanan, diğer 

ikisi de kitap olarak ne redilen Vîrânî Abdal 

Risâlesi’ni bu ne irlerden okuduğumuzda, 

Osmanlıca matbu olanı dahil okumahataları 

öyle bir noktadadır ki metnin anla ılması bir 

yana okunması bile ayrı bir külfettir.

Adil Ali Atalay Vaktidolu’nun eserini, 

tüm Osmanlıca terkip ve kelimelerin günü-

müz Türkçesi’ne dönü türülmü  olması ve 

bilimsel bir iddiası olmaması nedeniyle bu 

çalı mamıza dahil etmedik. Osmanlıca mat-

bu olan kitabı kısmen, diğer iki ne ri ise fi kir 

verecek miktarda örneklerle değerlendirme-

ye tabi tuttuk. Mevcut ne irlerdeki tüm ha-

taların gösterilmesi yoluna gidilmedi ki bu 

hacim olarak böyle bir çalı mayı fazlasıyla 

a acak boyutlara ula abilirdi. Ne irlerdeki 

manzum kısımlarda çok ciddi vezin hatala-

rı vardır. Bunların da hepsini göstermemiz 

mümkün değildi bu nedenle değerlendir-

memizde birkaç örnekle yetindik. Yaptığı-

mız değerlendirmelerde özellikle, yukarı-

daki listede belirtilen O ve E nüshalarını, 

gerektiği durumlarda da Osmanlıca matbu 

risâleyi (M) kullandık. 
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III- ARAPÇA VE FARSÇA 

İBARELERDEKİ HATALAR

Vîrânî Abdal, sözkonusu risâlesinde, 

sık sık ayet ve hadislere atıfl arda bulunarak, 

görü lerini desteklemi  veya onları kendi 

açısından yorumlamı tır. Aynı ekilde Fars-

ça beyitlerden veya me hur sözlerden de 

yararlanmı tır. Özellikle Farsça ibarelerin 

tamamının nâ irler tarafından yanlı  okun-

duğu görülmektedir. Ayetlerin okunmasın-

da sorun görülmemekle birlikte hadislerin 

ibarelerinde de yer yer sorunlu okumalar 

vardır. Tüm bunları listeleyecek olursak:

“Aãl òaùÀ ne-koned” yani “Asıl (olan ey) 

hata yapmaz (hatalı olmaz)” ibaresi na irler 

tarafından farklı okunmu tur3: “Aslı hatâ ne 

köned.” (Eğri, 2008: 93). “Aãl-ı òaùÀ neguted” 

(Ünal, 2006: 137). Eğri bunun anlamını da 

“Her ey aslına döner” (Eğri, 2008: 95) ek-

linde vermi tir ki ibarenin anlamı belirttiği-

miz gibidir.

Hz. Ali’ye atfedilen, Farsça olarak ak-

tarılan bir beyit u ekillerde okunmu tur: 

“Çend der bend-i ümîdî be güzâr Tanrı 

Cihân kün kemin kâhid-i ecel ber ser-i be-

nâz u nâgehân” (Eğri, 2008: 145). Bunun 

tercümesi öyle verilmi tir: “Ey â ık! Bu 

geçici ve ya lanmı  dünyadan ümidini kes. 

Bir anda ecel tuzağına dü eceksin. Öncelik-

le ba ının çaresine bak.” (Eğri, 2008: 147). 

Ünal’ın ne rinde ise beyit öyledir: “Çend ü 

3 O. Eğri’nin ne ri transkripsiyonsuz, B. Ünal’ın ne ri 
de transkripsiyonlu yapılmı tır. Alıntılarda, yapılan 
ne irlere müdahelede bulunmadan oldukları gibi gös-
terdik. 

der bend ümid benzer ez fikri cihÀngiz kime ga-
het ecel ber ser tebazed nagihan. İmdi ey Àşıú bu 
fÀnì cihÀn-ı nÀcìyeden ümìd eyleyesin uşte bir Àn 
içinde ecl dÀmene taòúiú bilür misün kim düşe-
ceksin.” (Ünal, 2006: 148).

Bu me hur beytin aslı ise öyledir:

ناهج رکف زا رذگب یدیما دنب رد دنچ

 دزاتب رس رب لجا تسا هاگ نیمک نیک
4ناهگان

Çend der bend-i ümîdî be-güzer ez fi kr-i 

cihân

K’în kemîn gâh est ecel ber ser be-tâzed 

nâgihân

Anlamı da metnin devamında öyle ve-

rilmi tir: “Ey èÀşıú bu fÀnì cihÀna niceye dek 
bend-i ümìd eyleyesin5 uşta bir an içinde ecel 
dÀmına taóúìú bilürsin düşeceksin6 evvelce başı-
na bir çÀre gör.” (vr. O101a, E8b).

Hz. Ali’ye atfedilen diğer bir Farsça be-

yit ise na irler tarafından öyle okunmu -

tur:

Kelâm-ı Alî her kirâ a’zâ-yı zîr u re t,

Ve zimest revân-ı ân ba ed,

Hayber çe m-i soht ve rû-yı ber zebân 

(Eğri, 2008: 157).

4 Osmanlıca matbu nüshada sadece tercümesi verilen 
beyit, yararlandığımız yazma eserlerde de hatalı ya-
zılmı tır:

 رب لجا دهاک نیمک نیک ناهج یکنا و ردرگب دیما دنب رد دنچ
(E)ناهگان راین رس

 رب لجا دهاک نیمک زک ناهج یرکت زا رزگب یدیما دنب رد دنچ
.(O) ناهگان و زانب رس

5 bend-i ümìd eyleyesin: ümìd idersin (E).

6 bilürsin düşeceksin: bilür misin düşecegin (E).
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Aynı beyitlerin Ünal ne rindeki okunu-

u öyledir:

Hergiz aèzÀyı zebdest termest revÀn Àn baş 
ed òıre çeşm…revÀ-yı bed zebÀne (Ünal, 2006: 

152).

Bu okumalarda görünen kelimelerin an-

lamsız olduğu ortadadır. Oysa beyitte öyle 

denmektedir:

ناور تسمرن تشز ریز یاضعا ار هک ره

7نابز دب یور تخس مشچ هریخ دشاب نآ

Her ki-râ a’zâ-yı zîr zi t nerm est revân

Ân bâ ed hîre çe m, saht rûy, bed 

zebân.

Beytin anlamı da metnin devamında 

öyle verilmi tir: “Her kimüñ ki aşaàı aèøÀları 
yumuşaú olsa8 anuñ gözi úatı ve yüzi pek9 ve sözi 
bed olur.10” (vr. O102b, E9b).

Arapça ibareler ve hadis metinlerinde 

Ünal ne rindeki hatalar oldukça fazladır.

“EddünyÀ cifehün ve ùÀlibühe kâzibün uşte 
ùÀlib-i dünyÀ olanlar bì-şekk be bì-şübhe kelbdür 
zìrÀ kim murdÀr ile müsemmÀl bir arada eğlen-
mez vay saña kim ùüşünmüyorsun ammÀ içiñ 
ùopùolu şirkdür.” (Ünal, 2006: 150). Aynı hadis 

ba ka bir sayfada “EddünyÀ cifetü ve ùalibühe 
kulüb.” (Ünal, 2006: 191).

 دشاب نآ ناور ترماز مرن تسا دیز ءاضعا زگره .(O) نوا: نآ 7
.(E) نابز دب ور تحبس مسج ربخ

8 yumuşaú olsa: yumuú olursa (E).

9 ve yüzi pek: yüzi (E).

 sözi bed olur: Her kes Muóammedi ve onuñ...ار هک ره 10
evlÀdını sevmez ise Àl-i MervÀndur (M).

Hadis metni yanlı  okunduğu gibi de-

vamında da hatalı okuma yapıldığı açıktır. 

İlgili bölümün doğrusunu u ekilde öne-

rebiliriz: “E’d-dünyÀ cìfetün ùÀlibühÀ kilÀbun. 

Uşta ùÀlib-i dünyÀ olanlar bì-şekk kelbdür11 zìrÀ 

murdÀrdur12, murdÀr ile temiz bir arada olmaz13 

vay saña ki ùışın14 yursın ammÀ içiñ ùopùolu şirk-

dür.” (vr. O101b, E9a).

Bu örnek değerlendirmeden sonra, Ünal 

ne rinde hatalı okunmu  olan Arapça ibare 

ve hadisleri listeleyerek yanlarına doğru e-

killerini yazalım:

“El úanÀèatü kenzün leyufta.” (Ünal, 2006: 

135). “El úanÀèatü kenzün lÀ yefnÀ.” Anlamı: 

Kanaat tükenmez bir hazinedir.

“El-faúru sivadü el vechi fi…” (Ünal, 

2006: 153). “El-faúru sevÀdu’l-vechi fi’d-

dÀreyn.”Anlamı: Fakirlik iki cihanda yüz ka-

ralığıdır.

“El-faúru faúrì.” (Ünal, 2006: 153). Bu ha-

liyle cümlenin anlamı öyledir: Fakr, fakirli-

ğimdir. Oysa hadis olan bu cümlenin doğru 

ekli “El-faúru faòrì”dir ve anlamı da udur: 

Fakirlik övüncümdür.

“Nÿr-ı Alìyyen nÿr.” (Ünal, 2006: 153). 

“Nÿrun èalÀ nÿr.” Anlamı: Nûr üstüne nûr.

“Leveél mürebbì ma areftu rabbi.” (Ünal, 

2006: 158). “Level mürebbi [boş bırakılmış] 
rabbi.” (Ünal, 2006: 183). Bu ibarenin de aslı 

11 bì-şekk kelbdür: kelbdür bì-şekk (O).

12 zìrÀ murdÀrdur: zìrÀ kim (O).

13 olmaz: yaúışmaz (O).

14 ùışın: ùaşın (O).
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öyledir: “Lev lÀ’l-mürebbì mÀ èaraftu rabbì.” 

Anlamı: Terbiye eden(im) olmasaydı rabbi-

mi bilmezdim.

“El cÀhilu adÿl velev kÀne ebÿn.” (Ünal, 

2006: 159). “El cÀhilu èaduvvuke velev kÀne 

ebÿke.” Anlamı: Baban bile olsa cahil senin 

dü manındır.

“Úale melèÿn min ameli úavm-i Lÿù.” 

(Ünal, 2006: 159). “Melèÿnun men amile amel-i 

úavm-i Lÿù.” Anlamı: Lut kavminin yaptığın-

dan yapan mel’undur.

“El-óamdü’l-óayy cismin cismi.” (Ünal, 

2006: 163). “Laómuke laómì cismuke cismì.” 

Anlamı: Etin etim, cismin cismimdir.

“Rÿóun rÿóóü’l-óamdü’l-óayy ve rÿóuñ 

rÿóı ve cismüñ cismi.” (Ünal, 2006: 165). “De-

muke demì rÿhuke rÿóì cismuke cismì.” Anla-

mı: Kanın kanım, ruhun ruhum, cismin cis-

mimdir.

“ve hüma óÀrÀmÀnü alì ehlullah.” (Ünal, 

2006: 166).“ve hümÀ óarÀmÀni èalÀ ehliél-lÀh.” 

Anlamı:O ikisi (dünya ve ahiret) Allah ehli-

ne haramdır.

“Li engavmü sÀate me’ssÀatü illa yev-

mel cumèati…” (Ünal, 2006: 171). Hadisin 

ibtidası olan bu cümlenin doğrusu u e-

kildedir: “LÀ teúÿmu’s-sÀèati illÀ fì yevmi’l-

cumèati...”Anlamı:Kıyâmet ancak Cuma gü-

nüdür…

“El ilim noúùa kesir…helun ve ene el noúùa 

el ba pes imdi o…ol bir noúùada mevcÿddur.” 

(Ünal, 2006: 189).“El èilmu noúùatun keååerahÀ 

él-cÀhilÿn ve ene noúùatun taóteél-bÀéi pes imdi o 

mÀ deòale fìhi ve mÀ òarece èanhu ol bir noúùada 

mevcÿddur.”

“òulúullahü TaèalÀ Ádem Alì ãÿret 

ve Alì ãÿreti’r raómandur.” (Ünal, 2006: 

192).“Òalaúaél-lÀhu teèÀlÀ Ádeme èalÀ ãÿretihì 

ve èalÀ ãÿretiér-raómÀn.” Anlamı: Allahu teâlâ 

Âdem’i kendi sureti ve Rahman sureti üze-

rine yarattı.

“……Eba ÙÀlib ma òalaú tünnare.” (Ünal, 

2006: 195).“Lev ictemeèaén-nÀsu èalÀ óubb-i 

èAlì ibn-i Ebì ÙÀlib mÀ aòraúatién-nÀr.” Anla-

mı: İnsanlar Ali b. Ebî Tâlibéi sevme konu-

sunda birle seler onları ate  yakmaz.

IV- HURUFİLİĞİ BİLMEMEKTEN 

KAYNAKLANAN HATALAR

Hurufi  felsefesinin önemli bir yer tuttu-

ğu Vîrânî Abdal Risâlesi’ni istinsah edenler 

gibi bu eseri ne redenlerin de Hurufi  felse-

fesinin temel bilgilerinde eksiklikleri olduğu 

açık bir ekilde görülmektedir. Dolayısıyla 

söz konusu yanlı lar, müstensihlerden veya 

na irlerden kaynaklansa da sonuç deği me-

mektedir. Elbette ne irde kullanılan nüsha-

da açıkça görülen yanlı ların, herhangi bir 

açıklama yapmadan, olduğu gibi alınma-

sının doğru bir yakla ım olmadığı açıktır. 

Buraya aldığımız örnekler en temel Hurufi  

argümanlardan olu maktadır.

O. Eğri’nin ne rinde görülen u parag-

rafta yer alan bilgilerin anla ılamayacak va-

ziyette olduğu ortadadır: “Zîrâ Havvâ’nın 

vechinde dahi, ol yedi hatt u harf gelme-

mi tir. Zîrâ Havvâ’nın vechi, yirmi harf-
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le in âdır. Yedi hat siyâhdır. Zîrâ kaçan 

mevlûd, ana karnından âlem-i fenâya müte-

veccih olsa, ol yedi hat ile sıfât gösterir ki ve 

ol dört dahi beyaz hat, onun mukâbelesinde 

dört hat hidâyet ile mestûr ve mektûb ol-

mu tur. İmdi, üç harf dahi vardır. Elifde, 

sâdda, nûnda.” (Eğri, 2008: 113).

Bu haliyle paragraf bize hiçbir doğru 

bilgi vermemektedir. Paragrafın doğrusu u 

ekilde olmalıdır:

“İmdi ÓavvÀnuñ vechinde daòi ol yedi òaùù 
gelmemişdür15 zìrÀ ÓavvÀnuñ16 vechi yigirmi 
bir òaùla17 inşÀdur, yedi òaùùı siyÀhdur zìrÀ úaçan 
kim mevlÿd18 anası úarnında èÀlem-i19 fenÀya 
teveccüh20 eylese ol yedi òaùù ile ãıfÀt gösterür 
ki úara òaùdur ve on21 dört daòi beyÀø òaùù anuñ 
muúÀbilesinde dürüst hidÀyet22 ile mesùÿrdur ve 
mektÿb olmışdur. İmdi üç óurÿf daòi vardur; elif-
de fe, ãÀdda dÀl, nÿnda vÀv.” (vr. O98a, E6a).

Bu bölümde anlatılmak istenen kısaca 

udur: Fatiha suresinde 7 harf gelmemi tir. 

Havvânın yüzünde de 7 hat (ebî hatlardır 

bunlar) gelmemi tir. Dolayısıyla Havvâ’nın 

yüzünde olan hatlar: 7 ümmî hat, 7 ümmî 

hattın mahalli, 7 ebî hattın mahallidir. Yani 

Havvâ’nın vechi yirmi bir harfl e in âdır. 

Yedi hat siyâhdır ki bunlar 7 ümmî hattır. 

15 imdi ÓavvÀnuñ vechinde daòi ol yedi òaùù gelmemişdür: 
(-E).

16 ÓavvÀnuñ: hevÀnuñ (M).

17 òaùla: óurÿf ile (O).

18 mevlÿd: mevlÿdından (E).

19 èÀlem-i: èÀlAem u (O).

20 teveccüh: müteveccih (O).

21 on: ol (M).

22 hidÀyet:òaùù-ı hidÀyet (O).

Yeni doğmu  bir çocukta bu yedi ümmî hat 

(saç, kirpikler ve ka lar) görünür. On dört 

beyaz hat (burada siyah hatlar arasında ka-

lan hatlar veya 7 ümmî hattın ve 7 ebî hattın 

mahalleridir söz konusu olan) da bu siyah 

hatlar mukabilesinde mestûrdur. Mukattaat 

harfl eri gayr-ı mükerrer olarak on dört tane-

dir: ن ق مح سط صعيهک رلاbu harfl er yazıldı-

ğı gibi okununca üç yeni harf ortaya çıkar 

bunlar elifde fe, sâdda dâl, nûnda vâvdır. 

Fâtiha’nın 21 harfi yle bu üç harf (oysa bu 

harfl erden dal ve nun Fatiha’da vardır) 24 

harf yapmaktadır ki bunun mukâbilesinde, 

Ümmü’l-Kitâb olan Havvâ’nın vechinde 24 

hat olduğu söylenmi tir.

Diğer bir örnek u cümlelerdir: “Zîrâ kim 

ol yedi hat, çâr anâsır birle müfred olmu -

tur. İmdi dört hat hidâyettir ki, cemâlinde 

ve dehânında dendânı onun adedincedir ki 

hikmet ve hidâyettir.” (Eğri, 2008: 129). Bu 

cümleler Eğri tarafından öyle izah edilmi -

tir: “Zîrâ o yedi çizgi, dört unsur ile bir ol-

mu tur. imdi dört çizgi Hakk’ın yoludur 

ki yüzü ve ağzındaki di leri onun sayısınca-

dır.” (Eğri, 2008: 131).

Bu ifadelerdeki muğlaklık ve anlamsız-

lık oldukça açıktır. Öncelikle metnin doğ-

ru halini verlim: “ZìrÀ kim ol yedi òaùù çÀr 
èanÀãır birle müfred olmışdur. İmdi dört kez23 
yedi yigirmi sekiz òaùù-ı hidÀyetdür ki cemÀlinde 
ve dehÀnında dendÀnı anuñ èadedincedür ki 
óikmet-i hidÀyetdür” (vr. O99b, E7b). Burada 

yeni doğan çocukta görünen ve dört unsur-

dan olu an yedi hattan bahsedilmektedir ki 

23 kez: kerre (E).
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bunlar cem’an 28 hat olur. Yüzde 28 hat ol-

duğu gibi ağızda da 28 di  vardır. 

Değerlendirmeye aldığımız diğer bö-

lüm de udur: “Bir dahi bu elli hurûf ki, 

elli mebdei vardır. Aslı adedincedir ki, 

sırâtu’l-müstakîmden ubûr eyleyesin. Yüz, 

hatt-ı hidâyet olur. Kâf ve’l-Kur’âni’l-mecîd 

adedince.”24 (Eğri, 2008: 153). Bu cümlelerin 

açıklaması öyle yapılmı tır: “Bu elli harfi n 

aslı sayısınca dosdoğru yoldan geçecek elli 

ba langıcı bulunmaktadır. Yüz, ‘Kâf. an-

lı Kur’an’a and olsun ki’ âyetinin sayısınca 

Hak yolunun çizgisidir.” (Eğri, 2008: 155).

Burada metnin doğru anla ılmama-

sından mütevellid, yanlı  noktalamalar 

dikkati çekmektedir. Oysa bu bölüm öyle 

okunmalıydı: “Ve bir daòi bu elli óurÿf ki el-
li25 mebdeéi vardur aãıl èadedincedür ki ãırÀùuél-
müstaúìmden èubÿr eyleyesin yüz òaùt-ı hidÀyet 
olur و ق لا ق ر نا لا  م ديج 26 èadedince.” (vr. 

O102a, E9b). Burada Vîrânî Abdal’ın anlat-

mak istediği udur: 28 harf, lâm-elifi n kâim-i 

makâmı olduğu 4 hurûf-ı mu’cem (pâ, çâ, jâ, 

gâ), 14 óurÿf-ı mukatta’ât ve dört unsur top-

lamı 50 harftir. Bunların mebdei olan 28 harf 

de 22 noktasıyla birlikte 50 sayısınca gelmi -

tir. 50 harfi n istivâ hattından geçildiğinde 

yani ikiye bölündüğünde 100 elde edilir ki, 

vücutta da bunlar sayısınca 100 hat gelmi -

tir. Kâf suresinin ba ında gelen mukattaat 

harfi  olan Kâf’ın adedincedir ki bunun eb-

ced değeri 100’dür.

24 Ünal ise sadece “mebdeè vardur aãl-ı adedince” (2006: 
151) kısmında hatalı izâfet yapmıştır.
25 elli: (-E).

26 (50 : 1) “Kâf. Şanlı ve şerefli Kur’ana andolsun ki...”

“Bismillâh dahi üç kısımdır. İmdi bile-

sin; mîm ise yektâ, Allah ile birdir. Üç ke-

lime oldu, salât adedincedir…” (Eğri, 2008: 

237). Bu cümlenin açıklamasında “Aynı e-

kilde Bismillâh da üç çe ittir. imdi unu 

bilmelisin ki bir olan mîm harfi  Allah ile 

birdir. Böylece namaz sayısınca üç kelime 

oldu.” (Eğri, 2008: 239). Ünal ne rinde ise bu 

cümle öyledir: “BismillÀh daòı üç úısımdur 
imdi bismillÀh be ile sin ve mim ise yek-tÀ-ullah 
ise birdür üç kelime oldı ãalÀt adedincedür…” 

(Ünal, 2006: 170).

Görüldüğü gibi oldukça anlamsız cüm-

leler ve anlamsız bir açıklama. Oysa cüm-

lenin doğru okunu u u ekildedir: “Ve 
bismiél-lÀh daòi üç úısımdur, imdi bÀ ile sìn mìm 
ile yektÀ AllÀh ile birdür27, üç kelime oldı ãalÀt 
èadedincedür” (vr. O110b, E16b). Burada an-

latılan konu udur: Bismillâh kelimesinin üç 

kısım olduğu söylenmektedir. Nedir bu üç 

kısım? El-cevâp: bâ (اب) birinci kısım, sin ve 

mim (مس) ikinci kısım, Allah (هللا) üçüncü 

kısım. Namaz da aynı ekilde üç kısımdır; 

Hazarda, seferde ve Cuma gününde.

Oruç bahsiyle ilgili u bölüm de dik-

kat çekicidir: “Zîrâ oruç dahi altmı  güne, 

Hazret-i Ehadiyyet farz eylemi ti. Anı tahfîf 

diledi. Otuz güne karâr ettirdi. Zîrâ kim 

namâz dahi elli vakit, farz olmu tu. Anı 

dahi tahfîf diledi. Be  vakte karâr ettirdi. Ol 

sebepten, orucu otuz güne karâr ettirdi. Zîrâ 

bir yıl, üç yüz altmı  gündür. Bir ay dahi üç 

yüz altmı  sâattir. Her sâat, bir günün kâim-i 

27 bÀ ile sìn mìm ile yektÀ AllÀh ile birdür: bì sìn mìm ise 
yektÀ Allah ile birdür (O).
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makâmıdır. Oruç dahi olduğundan murâd 

budur ki, altı ay, yüz seksen gündür. Bir ayın 

günü, üç yüz seksen sâattir. Üç yüz seksen 

sâat, üç yüz altmı  günün kâim-i makâmıdır. 

Onun içün namâz, elliden be  vakte ve oruç 

altmı tan otuza, karâr eyledi. Kavluhû teâlâ: 

Men câe bi’l-haseneti felehû a ru emsâlihâ. 

İmdi namâz ve oruç hasenâttır, fısk değildir. 

Her gün bir sâatin kâim-i makâmıdır ve her 

gün, otuz kez on iki sâat, üç yüz altmı  sâat 

olur.” (Eğri, 2008: 241).

Konunun anla ılmasını olanaksız kılan 

oldukça fazla yanlı larla dolu bu bölümü-

nolması gereken ekli öyledir:

“ZìrÀ kim oruç daòi üç yüz altmış28 gün 
óaøret-i Eóadiyyetden farø olmuş idi anı taòfìf 
diledi otuz güne indirdi29 zìrÀ kim namÀz daòi 
elli vaút farø olmışdı anı daòi taòfìf diledi beş 
vaúte úarÀr itdürdi ol sebebden oruç daòi otuz 
güne úarÀr úıldı zìrÀ bir yıl üç yüz altmış gündür 
ve bir ay daòi üç yüz altmış sÀèatdür, her sÀèat 
bir günüñ úÀéim-i maúÀmıdur ve oruç daòi üç 
yüz altmış30 oldıàundan murÀd budur ki altı ay, 
yüz seksen gündür ve bir ayuñ güni yüz seksen 
sÀèatdür ve nıãfı daòi yüz seksen sÀèat diger nıãfı 
daòi31 yüz seksen sÀèat olur üç yüz altmış günüñ 
úÀéim-i maúÀmıdur. Anuñçün namÀz elliden beş 
vaúte, oruç üç yüz altmışdan otuza32 úarÀr eyledi. 

28 üç yüz altmış: üç altmış (O).

29 otuz güne indirdi: üç altmış güni otuz güne úarÀr itdürdi 
(O); üç yüz altmış…otuz güne indirdi: üç olınmış óaøarda 
farø olmış idi Resÿluél-lÀh mièrÀc gicesi taòfìf diledi otuz 
gün úarÀr itdirdi (M).

30 üç yüz altmış: üç altmış (O).

31 nıãfı daòi yüz seksen sÀèat-i diger nıãfı daòi: (-O).

32 üç yüz altmışdan otuza: üç altmışdan otuzda (O).

Úavluhÿ teèÀlÀ م ن ج  ءا ب  لا سح ن ة ف  ل ه رشع   

ا م ث لا ه -imdi namaz ve oruç óasenÀtdur fısú de 33ا
gildür. Ve her gün bir sÀèatüñ úÀéim-i maúÀmıdur 
ve her gün on iki sÀèatdür, otuz kez on iki sÀèat 
üç yüz altmış sÀèat olur34.” (vr. O111a, E17a).

Vîrânî Abdal burada, namazın miraçta 

elli vakit farz olmu ken be  vakte indirilme-

sine paralel olarak orucun da üç yüz altmı  

(360) gün farz olmu ken otuz güne indiril-

mesini erh etmektedir. Buna göre bir yıl 360 

gündür, bir ay 360 saattir. Açıktır ki söz ko-

nusu olan bir aydaki gündüz saatlerinin (her 

biri 12 saattir, dolayısıyla 30x12=360) topla-

mıdır. Nasıl ki altı ayın gün sayısı 180’dir, 

bir ayın saatlerinin bir yarısı 180 saat, diğer 

yarısı da 180 saat olur. Bu da, bir saatin bir 

günün kâim-i makâmı olduğuna delil ola-

rak verilmi tir. Konuyu öyle bağlar Vîrânî 

Abdal, bir saat, bir günün kâim-i makâmı 

ise tahfi f edilmi  haliyle 30 gün olan orucun 

saatleri 360 saat olur, yani 360 günün kâim-i 

makâmıdır. Bu da 30 gün oruç tutmakla, 

ba langıçta farz olmu  olan 360 gün orucun 

tutulmu  olduğu anlamına gelir. Eğri’nin 

açıklamasını da aktaralım:

“Allâhu teâlâ orucu altmı  gün olarak 

farz kılmı tı. Onu hafi fl etti. Otuz güne indir-

di. Namaz da elli vakit olarak farz kılınmı -

tı. Onu da hafi fl etti. Be  vakte indirdi. Orucu 

otuz güne indirmesinin sebebi udur: Bir yıl 

üç yüz altmı  gündür. Bir ay üç yüz altmı  

saattir. Her saat bir günün yerine geçmek-

33 (6:160) “Kim iyilik getirirse, ona o (getirdiği)nin on katı 
vardır.”

34 otuz kez on iki sÀèat üç yüz altmış sÀèat olur: ve oruç 
daòi üç yüz altmış sÀèat olur (E).



2012 / Yıl: 2 Sayı: 3

97

tedir. Oruçtan kastedilen budur ki altı ay, 

yüz seksen gün etmektedir. Bir ayın günü, 

üç yüz seksen saattir. Üç yüz seksen saat, üç 

yüz altmı  günün yerine geçmektedir. Bu 

yüzden namaz elli vakitten be e ve oruç alt-

mı tan otuza indirildi… Her gün otuz kere 

on iki saat, üç yüz altmı  gün etmektedir.” 

(Eğri, 2008: 243).

Besmeleyle ilgili diğer bir bahis de an-

la ılmadan ne redilmi tir: “Bismillâh üç, 

yedi harftir. Hatt-ı Havvâ adedincedir ki, 

budur: be, ye, sin, nûn, mîm, elif, lâm, fe, 

lâmelif, mîm, he, ye. Üç dahi asl-ı adedi, 

yirmi iki hurûf olur: Biri zât-ı kadîmdir. 

Yirmi biri, hatt-ı Havvâ adedincedir ki, ol 

dahi bir zâttır. Zîrâ ahsen-i takvîmdir. Bir 

dahi Bismillâh, otuz iki harftir. Noktasıy-

la on dokuz, Bismillâh on bir dahi noktası 

otuz üç, dahi asl-ı adedi otuz üç olur. Bi-

rini Zât’a virdik. Otuz ikisi, vech-i kerîm-i 

Âdem aleyhi’s-selâm adedincedir.” (Eğri, 

2008: 245). Açıklaması ise öyle yapılmı tır: 

“Bismillâh Havvâ’nın çizgileri sayısınca üç, 

yedi harftir. Bunlar: Be, ye, sin, nûn, mîm, 

elif, lâm, fe, lâmelif, mîm, he, ye. Üç tane de 

aslı sayısınca, toplam yirmi iki etmektedir. 

Biri öncesi olmayan Zât (Allah)tır. Yirmi biri 

ise Havvâ’nın çizgileri sayısıncadır ki o da 

bir zâttır. Çünkü en güzel ekilde yaratıl-

mı tır. Bir de Bismillâh [olunca] otuz iki harf 

etmektedir. Bismillâh noktasıyla on dokuz, 

on bir noktasıyla asıl sayısı olan otuz üç et-

mektedir.” (Eğri, 2008: 247).

Anlamak neredeyse imkânsız bu cüm-

leleri. Bu durum hatalı okuma ve yanlı  

anlamanın neticesi yanlı  noktalamanın so-

nucudur. İlk cümlenin “Bismillâh üç yedi 

harftir.” eklinde olması gerekir. Burada 

“üç yedi” yani 21, Bismillâh’tan elde edilir. 

Ancak yazarın aktardığı “be, ye, sin, nûn, 

mîm, elif, lâm, fe, lâmelif, mîm, he, ye” 

12 harftir, üç asıl ile birlikte 22 olmamak-

tadır. Bu bölümün doğrusu u ekildedir: 

“Bismiél-lÀh üç yidi35 óurÿfdur òaùù-ı ÓavvÀ 
èadedincedür ki budur36 be, ye, sin, ye, nÿn, mìm, 
ye, mìm, elif, lÀm, fe, lÀm, lÀm, he, ye (س ي ب 

 ,üç daòi aãlı37 vardur (ي ه مال مال ف ل ا م ي م ن ي
bismiél-lÀhuñ birligi èadedince yigirmi iki óarf 
olur.” (vr. O111b, E17b). Açıklamak gere-

kirse, Bismillâh lafzının harfl eri okunduğu 

gibi yazılınca parantez içinde gösterdiğimiz 

gibi 19 harf zahir olmaktadır. Bir önceki bö-

lümde izah ettiğimiz gibi Bismillâh lafzının 

üç kelimesi (bâ-sîn mîm-Allah) ile 22’ye e it 

olur. Söylenmek istenen bundan ibarettir.

Akabindeki cümlelerde de yanlı lık de-

vam etmektedir. “Bismillâh, otuz iki harf-

tir. Noktasıyla on dokuz, Bismillâh on bir 

dahi noktası otuz üç, dahi asl-ı adedi otuz 

üç olur.” cümlesi gayet müphem ve yanlı -

tır. Oysa cümle öyle okunsaydı anlam ver-

mek mümkün olacaktı: “Bismillâh, otuz iki 

harftir noktasıyla. On dokuz Bismillâh, on 

bir dahi noktası; otuz. Üç dahi asl-ı adedi, 

otuz üç olur.” Vîrânî Abdal’ın anlatmak 

istediği de kısaca udur: Bismillâh lafzının 

harfl eri okunduğu gibi yazıldığında 19 harf 

zahir olur demi tik. Bu 19 harfi n 11 noktası 

35 üç yidi: on yidi (M).

36 èadedincedür ki budur: èadedince ol óurÿflar bunlardur 
(E).

37 aãlı: aãıl (O), aãıl èadedi (M).
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vardır, toplamı 30 olur. Bismillâh lafzının üç 

kelimesi ile de 33 olur.

Eğri’nin ne rinde görülen “Âdem’in 

cemâlinde mestûrdur. Hakk’ın kudret kale-

miyle in â olmu tur. Yedi, on dört beyâz hat 

ve on dahi kara hat ve dört dahi ez halîl mûy-

farke  tamâm, hatt-ı cemâlinde münderiçtir 

ki asl-ı kâinattır.” (Eğri, 2008: 265) cümleler-

den anlamamız gereken 7, 14 (beyaz hat), 10 

(siyah hat), 4 (ez halîl mûy-farke ) toplamı 

olan 36’nın yüzde mestûr olduğu mudur? 

Hurufi  literatüründe bunun kar ılığı yok-

tur. Oysa Vîrânî Abdal öyle demi tir:

“Ádemüñ cemÀlinde mesùÿrdur ve Óaúúuñ 
úudret úalemiyle38 inşÀ olmışdur ki yedi yedi on 
dört beyaødur ki39 ve on dört daòi úara òatt ve 
dört daòi ez-Òalìl mÿy-ı farúeş tamÀm otuz iki 
òaùù cemÀlinde mündericdür ki aãl-ı kÀéinÀtdur.” 

(vr. O113a, E19a).Yani, 14 beyaz hat (7 beyaz 

hat ve 7 mahalli), 14 siyah hat, 4 hat (hatt-ı 

istivâ geçtiğinde saç ve anfekanın ikiye bö-

lünmesiyle olu an 2 hat ve bu iki hattın ma-

halli) toplamı 32 hattır. 32 hat mukabilindeki 

32 harfi n de kâinatın aslı olduğu bilinmekte-

dir. 

İfadelerin oldukça karma ık ve tutarsız 

olduğu ba ka bir bölüm: “‘Lâmelif’, ‘kâf, 

nûn’ adedincedir ki, iki harften. Mâ kâne 

vemâ yekûnu andan vücûda gelmi tir. Zîra 

‘nûn’ elli, ‘kâf’ yirmi: Yetmi  iki. Dahi asıl 

adedi, yetmi  iki olur. Onu kâf ile nûn ade-

dincedir. Altmı  kalur. İki asıl var. Altmı  

38 úudret úalemiyle: úudreti úalbe (M).

39 yedi yedi on dört beyaødur ki: yedi on dört beyaø òaùù 
(M).

iki olur. İmdi ol sebepten altmı tır ki, Mu-

hammed salla’llâhu aleyhi’s-selâmdır ki, 

harf-i nidâdır ki, iki harf bâkî kalur; ‘kâf, 

nûn’ adedince ve bir dahi, vücûd-ı Âdem’dir. 

Zîrâ vücûd-ı Âdem, altmı  altı eri tir. Zîrâ 

sen altmı  iki ‘kâf, nûn’ dört anâsır, altmı  

altı olur… İmdi cümel-i kebîrde, kâf ile nûn, 

yetmi  ikidir. Onu inbisât adedincedir. Alt-

mı  iki istivâsı ile, yüz yirmi olur. Yüz yir-

mi dört hurûf, Fâtiha adedincedir. e  cihet 

ile, yüz otuz olur. İki asıl adediyle yüz otuz 

iki olur. Vech-i kerîm-i Âdem aleyhi’s-selâm 

adedincedir.” (Eğri, 2008: 317).

Bunun Eğri tarafından yapılan açıkla-

ması da aynı özellikleri havidir:

“Lâmelif harfi  kâf ve nûn harfl eri sayı-

sıncadır. [Arapça] ‘oldu, oluyor’ kelimeleri 

ondan meydana gelmi tir. Nûn elli, kâf yir-

mi eder. Toplam yetmi  iki olur. Onu kâf ve 

nûn sayısınca olunca, altmı  kalır. İki tane 

asılla birlikte altmı  iki olur. Altmı  olması-

nın sebebi Muhammed’dir. Hitap harfi nden 

geriye kâf ve nûn sayısınca iki harf kalmak-

tadır. Âdem’in vücudu altmı  altıya ula ır. 

Seninle altmı  iki olur. Kâf ve nûnla birlik-

te dört unsur ilave olunca altmı  altı olur…

Ebced harfl erinin adlarının sayısınca göre 

yapılan hesaba göre kâf ve nûn yetmi  iki 

etmektedir. Bunların on tanesi geni leme 

(yayılma) sayısıncadır. Altmı  altı ilavesi ile 

birlikte yüz yirmi eder. Yüz yirmi dört harf, 

Fâtiha Sûresi’nin sayısına denk dü mek-

tedir. Altı yönle birlikte yüz otuz etmekte-

dir. İki asıl sayısıyla birlikte, Âdem’in güzel 

yüzü sayısınca yüz otuz iki rakamına ula ıl-

maktadır.” (Eğri, 2008: 319).



2012 / Yıl: 2 Sayı: 3

99

Görüldüğü gibi gerek metnin kendisi 

gerek yapılan açıklamalar çeli kilerle dolu 

ve anla ılmayacak haldedir. Oysa diğer nüs-

halara baktığımızda metnin u ekilde oldu-

ğunu görmekteyiz:

“LÀm-elif, kÀf nÿn èadedincedür ki iki 
óurÿfdur mÀ kÀne ve mÀ yekÿnu andan vücÿda 
gelmişdür zìrÀ kim kÀf yigirmi, nÿn ellidür, yet-
miş olur, iki daòi aãl-ı èaded-i óarf, yetmiş iki 
olur. Onı kÀf ile nÿn èadedincedür, bÀúì40 altmış 
iki úalur41, iki de aãl var, altmış42 olur pes imdi 
sìn43 altmışdur ol sebebdendür ki sìn Muóammed 
èaleyhiés-selÀmdur ki yÀ óarf-i nidÀdur44 ve iki 
óurÿf daòi bÀúì úalur, kÀf u nÿn èadedince, alt-
mış iki olur45. Ve bir daòi sìn46 vücÿd-ı Àdemdür, 
vücÿd-ı Àdem altmış altı arşdur zìrÀ sìn altmışdur 
iki kÀf nÿn, dört èanÀãır altmış altı olur47… İmdi 
cümel-i kebìrde48 kÀf ile nÿn yetmiş ikidür onı 
inbisÀù èadedincedür altmış iki úalur49 istivÀsıyla 
yüz yigirmi dört olur, yüz yigirmi dört óurÿf-ı 
FÀtióa èadedince ve şeş cihÀt ile yüz otuz olur 
ve iki èaded ile yüz otuz iki olur, vech-i kerìm-i 
Àdem èaleyhiés-selÀm èadedincedür.” (vr. O117b, 
E23a).

40 bÀúì: (M, E).

41 altmış iki úalur: bÀúì altmış úalur (E).

42 altmış: altmış iki (O, E).

43 O nüshası müstensihi “sìn” kelimesini “bìst u heşt”in kı-
saltması olarak kopya etmiştir.
44 Muóammed èaleyhiés-selÀmdur ki óarf-i nidÀdur (O), 
Muóammed óurÿf-ı nidÀdur (E).

45 altmış iki olur: (-O).
46 O nüshası müstensihi “sìn” kelimesini “bìst u heşt”in kı-
saltması olarak kopya etmiştir.
47 Ve bir daòi… altmış altı olur: (-E).

48 cümel-i kebìrde: cümle-i kebìre (M).

49 altmış iki úalur: ve altmış iki (O).

Bu bölümde Vîrânî Abdal’ın açıklamak 

istediği gerçek ise udur: Lâm-elif, olmu  

ve olan ve her eyin kendisinden vücuda 

geldiği kef ve nûn (yani kün/ol emri) sayı-

sıncadır. Kef’in ebced değeri 20, nûn’unkisi 

50’dir. Toplamı 70’tir. Kef ve nûn harfl erinin 

kendileriyle birlikte 72 olur. Kef ve nûn harf-

lerini okunduğu gibi yazdığımızda ortaya 

çıkan harfl er ve noktalar toplamı (نون فاک) 

dokuzdur. Kün kelimesinin mecmû’u ile 

(ki bu birdir) birlikte 10 olur. 72’den kef ve 

nûndan elden edilen bu 10’u çıkardığımızda 

62 kalır. Kef ve nûn harfl erini de çıkarınca 

60 kalır. Hz. Muhammed’in ismi olan sîn 

harfi  de (ebced değeri olarak) 60’tır. Nitekim 

“Yâ Sin”deki yâ nidâ harfi dir ve Sin (نس) 

de Hz. Muhammet’tir. Sin’in ebced değeri 

olan 60 ile, kef ve nûn mukabilindeki 2 har-

fi n toplamı 62’tir. Sin, (Hz. Muhammet’ten 

ba ka) Hz. Âdem’in vücudundan da kina-

yedir. Zira sin’in ebcedi olan 60 ile, kef ve 

nûn’un 2 harfi ni, 4 unsuru topladığımızda 

66 olur. Âdem’in vücudunun uzunluğu da 

66 ar tır…50 Kef ile nûnun ebced değerleri 

ve iki harfi n kendilerinin toplamı 72’dir. Kef 

ve nûnun inbisâtı (okunduğu gibi yazılma-

sı durumunda, 6 harf, 3 nokta ve kef nûnun 

mecmû’u eklinde) olan 10’u, 72’den çıkar-

dığımızda 62 kalır. 62’nin istivâsı (hatt-ı 

istivâ ile ikiye bölünmesi), Fâtiha suresinin 

harfl eri olan 124 sayısı gibi, 124’tür. 6 yön ile 

birlikte 130, kef ve nun harfl eri ile 132’ye e it 

olur. Görüldüğü gibi, pasajdaki ifadeler ve 

hesaplar anla ılır ve makuldür.

50 Ancak unu da belirtelim ki Hurufi lerce sıkça atıf 
yapılan bir hadiste Âdem’in uzunluğunun semâda 60 
ar  olduğu belirtilmi tir.
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Metinde bir çok yerde geçen (Eğri, 2008: 

125, 149, 201, 209, 249, 261, 273) “Pâ, çâ, jâ, 

ñâ” harfl eri de dikkati çeken hatalardandır. 

Arapçada 28 harf vardır, Farsçada ise 32 

harf. Burada Farsçada olup da Arapçada ol-

mayan dört harf söz konusudur ki bu dört 

harf Hurufi  bilgisinin temellerinden biri-

dir. Bunlar “Pâ, çâ, jâ, gâ” harfl eridir. Nazal 

“n” de gef harfi yle yazıldığı için olsa gerek, 

yazar “gâ” eklinde okuması gereken harfi  

“ñâ” olarak okumu tur.

Bazı kelimeler de Hurufi  kısaltmalarının 

bilinmemesinden mütevvelid yanlı  okun-

mu tur. Örneğin “Yedi hurûf, kelâmu’llah 

adedincedir” (Eğri, 2008: 133) cümlesinde ge-

çen yedi kelimesi. Nüshada, bìst u heşt (yani 

yirmi sekiz) kelimesinin kısaltması kullanıl-

mı  ancak Eğri bunu yedi olarak okumu -

tur. Zaten konunun siyâk ve sibâkından da 

bunun yirmi sekiz olduğu anla ılmaktadır.

Yine aynı ekilde, “Hidâyettir ki beytdir 

ve bu beytden murâd, emr-i ma’rûf ya’ni 

levh-i mahfûzdur.” (Eğri, 2008: 337) cümle-

sindeki “beyt” kelimeleri de aynı kelimenin 

yani “bìst u heşt” kelimesinin kısaltılmı  hali 

iken yanlı  okunmu tur.

Bu dört harf, Zebûr ve İncil ve Tevrat’da 

mektûbdur (…) kelimenin sırrıdır.” (Eğri, 

2008: 149). Burada yazarın okuyamadığı ke-

lime de Hurufi  kısaltmalarından biri olan sì 

vü dü (otuz iki)dür.

Risâlenin Osmanlıca basımında da bu 

kısaltmaların anla ılmadığı görülmektedir. 

Örneğin, “bismi’l-lâh vech-i kerîm-i Âdem 

aleyhi’s-selâm adedince beyân-ı âh-ı kitâb 

vechinde mektûbdur” (s. 67) ibaresinin 

doğrusu öyledir: “bismiél-lÀh vech-i kerìm-i 

Ádem èaleyhiés-selÀm èadedincedür ki yigirmi 

sekiz ve otuz iki kitÀbet vechinde mektÿbdur.” 

Buradaki kısaltmalar “beyân” ve “ âh” ke-

limelerine benzetilmi tir. Defaatle geçen (s. 

60, 61 vb) ve کيب eklinde yazılan kelime 

de bìst u heşt (yigirmi sekiz)in kısaltmasının 

anla ılamamasının bir neticesidir.

Hurufi lerin kullandığı ve na irler ta-

rafından yanlı  okunan diğer kısaltma-

lar ise daha seyrek geçmektedir. “Veliyy-i 

Yezdânî” (Eğri, 2008: 141) terkibindeki Ve-

liyy kelimesi bunlardan biridir. Nüshada 

Fazl kelimesinin kısaltması kullanılmı tır 

ancak yazar tarafından bu Veliyy eklinde 

okunmu tur. Dolayısıyla ibarenin doğru 

ekli “Fazl-ı Yezdânî”dir.

Bazı müstensihler de Hurufi  kısaltmala-

rı bilmemektedirler zira bazı nüshalarda bu 

kısaltmaların geçtiği yerlerin atlanıp yazıl-

madığı dolayısıyla anlamsız cümleler yığını 

ortaya çıktığı görülmektedir. Müstensihler 

tarafından atlanan bu kısaltmaların geçtiği 

cümleler ve doğru ekillerinden de bir iki 

örnek verelim:

“Cemî’ ettik. Kelime oldu ki bir zâttır…” 

(Eğri, 2008: 237). Cemî’ ettik sî vü dü (32) ke-

lime oldu…

“İki elin mufassalı kitâbdır ki eğer ab-

dest alsan, iki ellerin[i] dirseğe değin yur-

sun. Pes iki elin dirseğe değin mufassaldır 

ki salât-ı ubûdiyyeti, anın üzerine kılarsın…
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Hatt-ı istivâ ile kitâbet olur…İki ellerin[i] yü-

züne sürersin. Dört kerre olur.” (Eğri, 2008: 

253).İki elin mafsalı bîst u he t (28) kitâbdır 

ki eğer abdest alsan, iki ellerin[i] dirseğe de-

ğin yursun. Pes iki elin dirseğe değin sî vü 

dü (32) mafsaldır ki salât-ı ubûdiyyeti, anın 

üzerine kılarsın… Hatt-ı istivâ ile sî vü dü 

(32) kitâbet olur… İki ellerin[i] yüzüne sü-

rersin. Dört kerre bîst u he t (28) olur.

Ünal’ın ne rindeki u beyitte geçen 

“FÀtióa iòlÀã” kelimeleri de bu kısaltmalar-

dan biridir:

FÀtióa iòlÀã òaùùıdur yüzüñ

Görebilmezdür anı her kör kÀr (Ünal, 2006: 

176).

Beytin doğrusu öyledir:

Bìst u heşt u sì vü dü òaùdur yüzüñ

Göremez vechinde anı kÿr kÀr51 (vr. O113a, 

E19a).

Risâlenin konusu Hurufi lik olunca tabi-

atıyla harfl er ve harf hesapları eserde önemli 

bir yer tutmaktadır. u noktayı tekrar kabul 

etmek gerekir ki, elde bulunan nüshaların 

müstensihleri konuya uzak ve yabancıdırlar. 

Bu nedenle, özellikle harfl erle ilgili bölüm-

lerde tamamıyla yanlı  harfl er kullanılmı -

tır. Her ne kadar konunun siyak ve sibakın-

dan bu harfl erin doğru halleri anla ılabilirse 

de na irlerimiz ellerindeki nüshaların hata-

larına sığınmı lardır. Bu hatalı yazımları ve 

doğrularını da u ekilde listeleyebiliriz:

51 anı: anı her (O, M).

Fâtiha’da gelmeyen yedi harf: “åe cìm òı 
ze şìn ôı fe”

“se, cim, òı, zel, şın, øı, fe” (Ünal, 2006: 
168).

Bismillah’ın yedi harfi : “be, sìn, mìm, elif, 
lÀm, lÀm, he”

“be, sin, mim, elif, lÀm-elif, he” (Ünal, 
2006: 170).

On dört hurûf-ı muhkemât: “elif, lÀm, rÀ, 
kef, he, ye, èayn, ãÀd, tÀ, sìn, óÀ, mìm, úÀf, nÿn” 
Bu on dört harf okunduğu gibi yazıldığın-
da bu harfl erden farklı olarak “Fe, dÀl, vÀv” 
harfl eri ortaya çıkar ki bunlar dahil edilirse 
hurûf-ı muhkemât on yedi harf olarak da 
kabul edilir.

“Ol on yedi hurÿftur ki, bunlardır: Elif, 
lâm, mîm, elif, lâm, mîm, râ, kâf, he, ye, ayn, 
sâd, tı, sin, mîm, hâ, mîm, kâf, nûn” (Eğri, 
2008: 237). Görüldüğü gibi burada 19 harf 
vardır.

On bir hurûf-ı müte âbihât: “be, te, åe, 
cìm, òı, õel, ze, şìn, êÀt, ôı, àayın.”

“be, te, se, cim, òa, zel, ze, şın, ãad, ôı, 
àayın” (Ünal, 2006: 171). Diğer bir yerde 
aynı nâ ir:“be, te, se, cim, óı, dal, ze, sin, êat, 
zı, àayn” (Ünal, 2006: 173).

“be, te, se, cim, hı, zel, ze, ın, dat, zı, 
ayn” (Eğri, 2008: 241). Diğer bir yerde aynı 
nâ ir:“be, te, se, cim, hı, dal, ze, ın, dat, zı, 
ğayn” (Eğri, 2008: 249).

Besmelenin on dokuz harfi : be, ye, sìn, 
ye, nÿn, mìm, ye, mìm, elif, lÀm, fe, lÀm, elif, 
mìm, lÀm, elif, mìm, he, ye.
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“be, ye, sin, nûn, mîm, elif, lâm, fe, 

lâmelif, mîm, he, ye” (Eğri, 2008: 245). Gö-

rüldüğü gibi 12 harf vardır.

Fatiha’nın 124 harfi : Elif, lÀm, óa, mìm, 

dÀl, lÀm, lÀm, he, rı, be, elif, lÀm, èayın, elif, 

lÀm,mìm, ye, nÿn, elif, lÀm, rı, óa, mìm, elif, nÿn, 

elif, lÀm, rı, óa, ye, mìm, mìm,elif, lÀm, kef, ye, 

vÀv, mìm, elif, lÀm, dÀl, ye, nÿn, elif, ye, elif, kef, 

nÿn,èayın, be, dÀl, vÀv, elif, ye, elif, kef, nÿn, sìn, 

te, èayın, ye, nÿn, elif, he, dÀl,nÿn, elif, lÀm, ãÀd, 

rı, elif, ùı, elif, lÀm, mìm, sìn, te, úÀf, ye, mìm, 

ãÀd, rı, elif, ùı, elif, lÀm, õel, ye, nÿn, elif, nÿn, 

èayın, mìm, te, èayın, lÀm, ye, he, mìm, àayın, 

ye, rı, elif, lÀm, mìm,àayın, êÀt, vÀv, be, èayın, 

lÀm, ye, he, mìm, vÀv, lÀm, elif, elif, lÀm, êÀt, 

elif, lÀm, ye, nÿn.

“Elif, lÀm, ha, mim, dal, lÀm, lÀm, he, rı, be, 

elif, lÀm, ayın, elif, lÀm, mim, ye, nun, elif, lÀm, 

ra, ha, mim, elif, nun, elif, lÀm, ra, ha, ye, mim, 

mim, elif, lÀm, kef, ye, vav, mim, elif, lÀm, dal, 

ye, nun, elif, ba, elif, kef, nun, ayın, be, dal, nun, 

elif, ye, elif, kef, nun, sin, te, ayın, ye, nun, elif, 

he, dal, nun, elif, lÀm, sad, ra, tı, elif, lÀm, mim, 

sin, te, kaf, ye, mim, sad, ra, elif, tı, elif, lÀm, zel, 

ye, nun, elif, nun, ayın, mim, te, ayın, lÀm, ye, 

he, mim, àayın, ye, rı, elif, lÀm, mim, àayın, dat, 

vav, be, ayın, lÀm, ye, he, mim, vav, lÀm, elif, 

lÀm, dat, elif, lÀm, lÀm, ye, nun” (Ünal, 2006: 

174-175). 123 harf.

“Elif, lâm, ha, mim, dal, lâm, lâm, he, ra, 

be, elif, lâm, ayn, elif, lâm, mim, ye, nun, elif, 

lâm, ra, ha, mim, elif, nun, elif, lâm, ra, ha, 

ye, mim, mim, elif, lâm, kef, ye, vav, mim, 

elif, lâm, dal, ye, nun, elif, ye, elif, kâf, nun, 

sin, te, ayn, ye, nun, elif, he, dal, elif, elif, 

lâm, sad, ra, elif, tı, elif, lâm, mim, sin, te, 

kaf, ye, mim, sad, ra, elif, tı, elif, lâm, zel, ye, 

nun, elif, nun, ayn, mim, te, ayn, lâm, ye, he, 

mim, ğayn, ye, ra, elif, lâm, mim, ğayn, dat, 

vav, be, ayn, lâm, ye, he, mim, vav, lâm, elif, 

elif, dat, elif, lâm, ye, nun (Eğri, 2008: 259-

261). 114 harf.

Fatiha’nın her bir kelimesine kar ılık 24 

mukattaat harfi : elif lÀm rÀ, elif lÀm rÀ, elif lÀm 

mìm rÀ, elif lÀm rÀ, elif lÀm rÀ, kef he ye èayn 

ãÀd, ùÀ hÀ, ùÀ sìn mìm, ùÀ sìn, ùÀ sìn mìm, elif lÀm 

mìm, elif lÀm mìm, elif lÀm mìm, elif lÀm mìm, 

yÀ sìn, ãÀd, óÀ mìm, óÀ mìm, óÀ mìm èayn sìn 

úÀf, óÀ mìm, óÀ mìm, óÀ mìm, óÀ mìm, úÀf, nÿn.

Fatiha’nın ilk ayeti besmelenin dört kelime-

sine kar ılık da u 4 mukataat harfi : elif lÀm 

mìm, elif lÀm mìm, elif lÀm mìm ãÀd, elif lÀm rÀ.

“Elif lâm ra, elif lâm ra, elif lâm ra, elif 

lâm mim ra, elif lâm ra, elif lâm ra, kâf he ye 

ayn sad, tâ hâ, ha mim, ha mim, ha mim ayn 

sin kaf, ha mim, ha mim, ha mim, kaf, nun” 

“Elif lâm mim, elif lâm mim, elif lâm mim 

sad, elif lâm ra.” (Eğri, 2008: 261). Sadece 20 

mukattaat harfi  var.

“Elif lÀm ra, elif lÀm ra, elif lÀm ra, elif lÀm 

mìm ra, elif lÀm ra, elif lÀm ra, kef he ye ayın sad, 

ta sin, ha mim, ha mim ayın sin kaf, ha mim, ha 

mim, ha mim, ha mim, kaf, nun.” “Elif lÀm mim, 

elif lÀm mim, elif lÀm sad, elif lÀm ra” (Ünal, 

2006: 175). Sadece 20 mukattaat harfi  var.

Mukattaatın aslı u dokuz mukataat har-

fi dir: Elif lÀm mìm, elif lÀm rÀ, kef he ye èayn 

ãÀd, ùÀ sìn mìm, yÀ sìn, ãÀd, óÀ mìm, úÀf, nÿn.
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“Elif, lÀm, mim, elif, lÀm, mim, ra, elif, kef, 
he, ye, ayın, sad, tı, sin, mim, ye, sin, sad, ha, 
mim, kaf, nun” (Ünal, 2006: 193).

“Elif, lâm, mim, elif, lâm, ra, kâf, he, ye, 

ayn, sad, tı, sin, mim, ya, sin, sad, ha, mim, 

kaf, nun” (Eğri, 2008: 337).

Asıl olan dokuz mukataat harfi nin 

inbisâtında u 50 harf vardır52: Elif, lÀm, fe, 
lÀm, elif, mìm, mìm, ye, mìm, elif, lÀm, fe, lÀm, 
elif, mìm, rı, elif, kef, fe, he, ye, elif, èayın, ye, 
nÿn, ãÀd, ùı, elif, sìn, ye, nÿn, mìm, ye, mìm, ye, 
elif, sìn, ye, nÿn, ãÀd, óÀ, elif, mìm, ye, mìm, úÀf, 
fe, nÿn, vÀv, nÿn.53

“Elif, lÀm, fe, lÀm, mim, elif, lÀm, fe, lÀm, 
mim, rı, ye, kef, fe, he, ye, ye, ayın, ye, nun, sad, 
elif, dal, tı, ye, sin, ye, nun, mim, ye, elif, sin, ye, 
nun, sad, elif, dal, ha, elif, mim, ye, mim, kaf, 
elif, fe, nun, vav, nun.” (Ünal, 2006: 93).Na i-

rin yukarıda geçen 9 mukattaatın inbisâtı ol-

mayan bu listede toplam 48 harf vardır.

“Elif, lâm, mim, he, ye, ra, elif, kâf, elif, 

fe, he, elif, ye, elif, ayn, ye, nun, sad, elif, ra, 

tı, elif, sin, ye, nun, mim, ye, mim, ye, elif, 

sin, ye, nun, sad, elif, ra, ha, elif, mim, ye, 

mim, kaf, elif, fe, nun, vav, nun.” (Eğri, 2008: 

341). Na irin yukarıda geçen 9 mukattaatın 

inbisâtı olmayan bu listede toplam 47 harf 

vardır.

52 Bu harfl erin inbisâtları tam yapıldığında 56 harf za-
hir olur ancak Vîrânî Abdal tarafından listedeki gibi 
bazı tasarrufl arla bu sayı 50’ye indirilmi tir.

 م ی م ن ی س ط د ا ص ن ی ع ا ی ا ه ف ا ک ا ر م ی م م ا ل ف ل ا 53
.50 harf (M) ن و ن ف ا ق م ی م ا ح د ا ص ن ی س ا ی

 ا ی م ی م ن ی س ی ط د ا ص ن ی ع ی ی ا ه ف ا کی ر م ا ل ف ل ا
.48 harf (O)ن و ن ف ا ق م ی م ی ح د ا ص ن ی س

Hurufi  felsefesi ve hesaplarında temel 

bir yer tutan bu harfl eri, sadece harf yığı-

nı olarak görmek elbette yanlı tır. Bir çok 

eserde harfl erin noktaları da hesaplara dahil 

edildiğinden, eserlerdeki mevcut bilgilerin 

sağlamasının yapılabilmesi için harfl erin 

doğru tesbiti büyük karı ıklıkları bertaraf 

edecektir.

V- OSMANLICA OKUMA 

HATALARI

Hurufi liğin ve Hurufi  kısaltmaların bi-

linmemesinden kaynaklanan hatalar birçok 

Hurufi  metin ne rinde kar ımıza çıkan bir 

durumdur ve bir noktaya kadar anla ılabi-

lecek hatalardandır. Söz konusu ne irlerde 

bunların yanında Osmanlıca kelimeler ve 

izafetlerde yapılan hatalar da azımsanma-

yacak bir yekun olu turmaktadır.

Örneğin “…Muhammed nedür, Alî ne-

dür, âl nedür ve evlâd kimlerdür ve mahz-ı 

erkânları nicedür…” (Eğri, 2008: 69) cümle-

sindeki i aretli kelimeler, Eğri’nin kullandı-

ğı nüshada “faòrı erkÀnları” eklindedir. An-

cak bu haliyle de kelimeler doğru değildir. 

Elimizdeki nüshalarda bu kelimeler daha 

doğru olarak “faòri ve erkÀnları” eklinde ya-

zılmı tır (vr. O94a, E2a).

“Zîrâ ol hazret, bazı kimsenin namâzını 

kılmadı. İki etmeyi geriye kaldığı için, var 

fi kr eyle.” (Eğri, 2008: 81). Açıklamasında 

da: “… Bundan dolayı o Hazret [Hazret-i 

Peygamber], iki fi ili yerine getirmediklerin-

den dolayı bazı kimselerin namazını kılma-

dı.” (Eğri, 2008: 83). Oysa burada fakrden 
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bahsetmekte ve metinde “İki etmegi” yani 

“iki ekmeği” demektedir.

“İllâ ki, mevt irse, tene irer, Rûha irmez. 

Zîrâ ki, onlarun rûhu, Muhammed Alî’dir” 

(Eğri, 2008: 85). Ne redilen nüshada açıkça 

“ZìrÀ ki, erenlerüñ rÿóı” yazmaktadır.

“İmdi, hayf değil mi, Âdem sıfatında 

iken, esfel sıfâta dûr eyleye.” (Eğri, 2008: 93). 

Dûr, uzak demektir. Bu haliyle cümle “ im-

di Âdem sıfatında iken esfel [a ağı] sıfata 

uzak olmak yazık değil mi.” gibi garip bir 

manaya sahiptir. Oysa dûr, “devr” eklinde 

okunsaydı cümlenin manası doğru olacaktı. 

“Bir ay dahi gâh yirmi dokuz ve gâh otuz 

günde dûr eyler.” (Eğri, 2008: 273) cümle-

sinde de aynı hata yapılmı tır.

“Pîrlerin tarîkin[i] kabûl eyleyen, ehl-i 

kuvvet olur, zâhir ve bâtına.” (Eğri, 2008: 

93) açıklamasında da “Pîrlerin gittiği yolu 

kabul eden hem iç, hem de dı  dünyasına 

hâkim olur.” (Eğri, 2008: 95) demi tir. Ne -

redilen nüshada açıkça “ôÀhiren ve bÀùınen” 

demektedir. Bu durumda ibarenin anlamı: 

“Pîrlerin yolunu kabul eden ki i dı  ve iç 

(dünyası)nda kuvvet ehli (güçlü, kuvvetli) 

olur.” eklinde daha doğru olacaktır.

“Ol dört rûh mukâbelesinde hânkâh-ı 

dûhânı bünyâd eyledi.” (Eğri, 2008: 169). 

Açıklamasında Eğri, “Dört rûha kar ılık 

olarak [haberle mek için kullanılan] du-

man kulelerini in a etti.” (Eğri, 2008: 171). 

Gayet açıktır ki konuyla ilgisi olmayan bu 

açıklamanın nedeni “ruhânî” kelimesinin 

“dûhânı” eklinde okunmasından kaynak-

lanmaktadır. Yani cümle “Ve ol dört rÿó54 
muúÀbelesinde dört òÀn-úÀh-ı rÿóÀnì bünyÀd ey-
ledi ve ol dört òÀn-úÀhuñ55 üzerine dört müéekkel 
úodı56” (vr. O103b, E11a) eklinde okunmalı-

dır.

Metinde doğru yazıldığı halde yazar 

tarafından yanlı  okunan diğer izâfet ve ke-

lime hatalarını doğru okunu larıyla birlikte 

bir liste halinde verelim: 

“Mehdî’yi Hâdî” (Eğri, 2008: 69) 

“Mehdìyyi HÀdi” (Ünal, 2006: 131) Mehdì-i 
hÀdì.

“Fakr u fenâyı Hak Teâlâ, fakrda izhâr 

ider.” (Eğri, 2008: 81)fuúarÀda.

“Dördüncü Ümmü’l-Kitâb’dır ki aslı 

kâinâttır…” (Eğri, 2008: 109) aãl-ı kÀéinÀtdur.

“Andan sabunsıkup, ate e tutup kuru-

dursun.” (Eğri, 2008: 161) ãuyın ãıúup.

“Âdem-zât” (Eğri, 2008: 121) Ádem-
zÀde.

“cehilden” (Eğri, 2008: 125) cehlinden.

“sâdık kula” (Eğri, 2008: 181) ãÀdıúuél-
úavle.

“Olma ehl-i buhûl” (Eğri, 2008: 185)

Olma ehl-i buòl.

“gözü kördür, görmez ol mâ-i maîn” 

(Eğri, 2008: 213) mÀé-i muèìn.

54 rÿó: (-E).

55 òÀn-úÀhuñ: òÀne-úÀhuñ (O).

56 úodı: úoydı (E).
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“Oldur ol deyü, eytân-ı la’în” (Eğri, 

2008: 213; Ünal, 2006: 165) Oldur ol dìv-i 
şeyùÀn-ı laèìn.

“sözleri teblîstür” (Eğri, 2008: 221) söz-
leri telbìsdür.

“ err-i ehâdet eyleyüp …” (Eğri, 2008: 

221) şerè-i şehÀdet eyleyüp…

“Ya’ni hükm olundu… özrünüze.” 

(Eğri, 2008: 233) üzeriñüze.

“Kitâbun içinde bellü âyetler” (Eğri, 

2008: 233) bellü eyler.

“İmdi Ümmü’l-Kitâb yâ, hı, ın, tı, nûn, 

yâ” (Eğri, 2008: 237) yaòşıùanı.

“Bir dahi seferî namazı…Hazer namazı 

ile seferî[yi]…” (Eğri, 2008: 249) sefer nama-
zı... seferi.

“Hazret-i Hâtem’in noktası…” (Eğri, 

2008: 249) nuùúı.

“bende-i Àl merdÀne…bende-i Àl mervÀn” 

(Ünal, 2006: 152) Àl-i merdÀn…Àl-i MervÀn.

“dÿnli òÀlimÀnesini” (Ünal, 2006: 166) dü-
keli òÀnmÀnını.

“İki elin mufassalı…mufassaldır” (Eğri, 

2008: 253) “İki elin mufaããalı…mufãaldur” 

(Ünal, 2006: 174) mafsalı…mafsaldır.

“Anda kîl yoktur.” (Eğri, 2008: 253) 

Anda úıl yoúdur.

“Vech-i kerîm-i Âdem aleyhi’s-selâm 

ilmidir ki… yüz on dört sûrenin ilmini” 

(Eğri, 2008: 253; Ünal, 2006: 174) èalemidür…
èalemini.

“Ammâ bir yıl, üç yüz altmı  altı sâattir. 

İmdi Âdem’in dahi üç yüz altmı  sükûnu 

vardır.” (Eğri, 2008: 269) AmmÀ bir yıl üç yüz 
altmış gündür ve57 bir ay üç yüz altmış sÀèatdür. 
İmdi Ádemüñ daòi üç yüz altmış pÀre süñügi58 
vardur. (vr. O113b, E19a).

“İmdi erîat Âdem’dir, ayağıyla yürür, 

zâhir yel gibi eser.” (Eğri, 2008: 281) ôÀhiren 
yel gibi eser.

“Pes eğer bununla, sıfâtı zâta…” (Eğri, 

2008: 305) Pes eğer bu nevèle...

“Ve kâ’il ez dest-i hâr-cân” (Eğri, 2008: 

325) “ve úatil ez-dest òºÀr-ı cÀn” (Ünal, 2006: 

190) Ve úÀtel ez dest-i òavÀricÀn.

“ âb-ı kutat” (Eğri, 2008: 333) ŞÀb Úaùaù.

“Gel ey mü’min biri farø-ı ÒüdÀdur” (Ünal, 

2006: 131)Gel ey müémin beri farø-ı ÒüdÀdur.

“Elestü bi-Rabbiküm demende” (Ünal, 

2006: 131) deminde.

“Muìndür ki gösterür şekÀvet” (Ünal, 2006: 

133) Muèayyendür.

“ismi ve müstemiası” (Ünal, 2006: 143) 
ismi ve müsemmÀsı.

“ãÿrette Àdem maènìde deyu şeyùÀn oldı” 

(Ünal, 2006: 144) dìv-i şeyùÀn.

“òalÀiúden biri ol” (Ünal, 2006: 144) berì 
ol.

“Ya cemÀat-i fuúarÀ-yi ùarìúat veya ulumÀ-
yi şerìèat meyl eylemek ôÀlimlere” (Ünal, 2006: 

57 bir yıl üç yüz altmış gündür ve: (-E).

58 pÀre süñügi: sülÿkı (E).
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144-145) YÀ cemÀèat-i fuúarÀ-yı ùarìúat ve yÀ 

èulemÀ-yı şerìèat meyle eylemeñ ôÀlimlere.

“İmdi fehm ile” (Ünal, 2006: 146) İmdi 

fehm eyle.

“nuùfe kim Àta belinden ticÀret eylese…

Àlem-i fÀnìye ticÀret eylese…dÀr-ı fenÀya ticÀret 

eyler” (Ünal, 2006: 145) sefer.

“püşte-yi dehÀnında” (Ünal, 2006: 145) 

beste-yi dehÀnında.

“Àlem-i rabbÀnì” (Ünal, 2006: 152, 184) 

èÀlim-i rabbÀnì

“düşirüp boòçalamış” (Ünal, 2006: 153) 

devşirüp.

“girdigÀr” (Ünal, 2006: 155) Kird(i)gÀr.

“heştimdür” (Ünal, 2006: 155) heştümdür.

“çÀrda mÀèãÿm” (Ünal, 2006: 155, 162, 

163, 164, 190) çÀrdeh maèãÿm.

“veliyy” (Ünal, 2006: 158, 167) velì.

“ãÀfì olsun dilÀndan olma ehl-i baòìl” (Ünal, 

2006: 159) ãÀfì olsun dil, andan olma ehl-i buòl.

“daèvÀ-yı faúrlıdur” (Ünal, 2006: 161) 

daèvÀ-yı faúr ider.

“dìdÀrullahiyi” (Ünal, 2006: 161) dìdÀr-ı 

ilÀhìyi.

“lÀ-cürüm” (Ünal, 2006: 167) lÀ-cerem.

“óüsnÀtdur” (Ünal, 2006: 171) óasenÀtdur.

“secde-i mülkiyyet” (Ünal, 2006: 171) 

secde-i melekiyyet.

“meşÀrıúdan ùoàru” (Ünal, 2006: 178) ùoàar 

ve.

“Ne felek burcunda” (Ünal, 2006: 187) Nüh 

felek burcında.

“zìrÀ şeyùÀn deyu geliri üç úısımdur” (Ünal, 

2006: 191) zìrÀ şeyùÀn didükleri üç úısımdur.

“zìrÀ avret ile oàlan dünyÀ ile ilÀh görür” 

(Ünal, 2006: 191) zìrÀ èavrat ve oàlan, dünyÀ ile 

ele girür.

“Bu üç nesneyi eyitme saña sen yÀr” (Ünal, 

2006: 192) itme.

“vaãìyyiküm bihi aómedlendi” (Ünal, 2006: 

193) veããÀküm ıãmarlandı.

“Ayılmaz v’Allahi óayrÀn olupdur” (Ünal, 

2006: 195) Ayılmaz vÀle vü òayrÀn olupdur.

Yanlı  olduğu kesin olmakla birlikte, 

Ünal’ın okuduğu nüshayı görmediğimiz 

için müstensihten de kaynaklanmı  olabile-

cek hatalar ise unlardır:

“imdi ey müèmin yalvarsana nuùú-ı Óaúda 

òilÀf olmaz.” (Ünal, 2006: 147) imdi ey müémin 

bilür misin ki nuùú-ı Óaúda òilÀf olmaz.

“sende daòı vaút gerekdür kim ol pìrüñ 

nuùúından ùaşra bir defìne yere eylemeyesin.” 

(Ünal, 2006: 147) sende ol úadar diúúat gerek-

dür kim hergiz ol pìrüñ nuùúından ùaşra bir iş ey-

lemeyesin.

“o sebebden nedür” (Ünal, 2006: 151) se-

bebdendür.

“óurÿf-ı muúarrerât” (Ünal, 2006: 155) 

óurÿf-ı müfredÀt.
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“òaùù-ı ÒüdÀ adedincedür… vechi cemÀl-i 
ÒüdÀdur” (Ünal, 2006: 156) òaùù-ı ÓavvÀ 
èadedincedür…vech-i cemÀl-i ÓavvÀdur.

“úuvvet-i sÀimaya” (Ünal, 2006: 164) 

úuvvet-i sÀmièa.

“içi ùopùolu şekklidür” (Ünal, 2006: 166) 

şekkdür.

“daúú” (Ünal, 2006: 167) daúìú.

“külb-i semÀvinüñ” (Ünal, 2006: 170) 

kütüb-i semÀvìnüñ.

“aylu” (Ünal, 2006: 173) èìd.

“iki ayaàuñ ùopraàa dek yursañ” (Ünal, 

2006: 174) ùopuàa.

“aşú eyleyesin” (Ünal, 2006: 175) şaúú ey-
leyesin.

“emcikler sereùÀndur” (Ünal, 2006: 177) 

incikler.

“delv…delve” (Ünal, 2006: 177) delv.

“kelÀm-ı elifüñ” (Ünal, 2006: 177) 

lÀmelifüñ.

“elli Àòire” (Ünal, 2006: 178) ilÀ Àòirihì.

“şeş cihÀnı” (Ünal, 2006: 179) şeş cihÀtı.

“İmdi gel pìrlerüñ nuùúunı óaúla” (Ünal, 

2006: 182) ãaúla.

“MekÀne ve ma yekÿn” (Ünal, 2006: 187) 

“Ma kÀne ve men yekÿne” (Ünal, 2006: 193) 

MÀ kÀne ve mÀ yekÿn (Olmu  ve olacak ey).

“zìrÀ kim BÀbillü nefsine úul olmaz gerek 
ve BÀbillü evlÀd-ı Alì’ye úul olmak gerekdür” 

(Ünal, 2006: 191) yÀ bellü.

Ne irlerde yapılan izâfet hatalardan bir 

kısmını, doğru ekilleriyle birlikte kısaca 

öyle listeleyelebiliriz:

“merâtibi hayvândır” (Eğri, 2008: 113) 

“merÀtib óayvÀndur” (Ünal, 2006: 142, 161) 

merÀtib-i óayvÀndur.

“Yedi hat Havvâ” (Eğri, 2008: 113) Yedi 
òaùù-ı ÓavvÀ.

“ism-i müsemmâsı” (Eğri, 2008: 121) 

ismi müsemmÀsı.

“Nefs-i hevâsındadır” (Eğri, 2008: 121) 

nefsi hevÀsındadur.

“yirmi sekiz hurûf müfredât” (Eğri, 

2008: 129) yigirmi sekiz óurÿf-ı müfredÀt.

“Yedi hurûf, kelâmu’llah adedincedir” 

(Eğri, 2008: 133) yigirmi sekiz óurÿf-ı kelÀmuél-
lÀh èadedincedür.

“ol ke f-i sır men aref…” (Eğri, 2008: 

217) olkeşf-i sırr-ı men èaref.

“Ya’ni doğru gösterir, Kur’ân’ın için-

de zât-ı hidâyeti.” (Eğri, 2008: 233) …ÕÀt, 
hidÀyeti.

“Yüz yirmi dört hurûf, Fâtihatü’l-Kitâb.” 

(Eğri, 2008: 261) (Ünal, 2006: 175, 188) yüz  
yigirrmi dört óurÿf-ı FÀtihatü’l-KitÀb.

“maèlÿm erenlerdür” (Ünal, 2006: 135) 

maèlÿm-ı erenlerdür.

“ãıfÀt aósen-i taúvìmi zikr eyler” (Ünal, 

2006: 142) ãıfÀt-ı aósen-i taúvìmi.

“yigirmi sekiz óurÿf KelÀm-Ullah” (Ünal, 

2006: 146) yigirmi sekiz óurÿf-ı KelÀmu’l-lÀh.
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“hevÀéyı nefsi” (Ünal, 2006: 148) hevÀ-yı 
nefsi.

“vech-i kerìm Ádem” (Ünal, 2006: 151, 

177, 188, 193) vech-i kerìm-i Ádem.

“ism-i müsemmÀnuñ èaynıdur” (Ünal, 

2006: 156) İsim, müsemmÀnuñ èaynıdur.

“óayvÀn nÀùıúdur” (Ünal, 2006: 161, 179) 

óayvÀn-ı nÀùıúdur.

“evlÀd Muóammed Alì” (Ünal, 2006: 163) 

evlÀd-ı Muóammed èAlì.

“sebè-i semÀvÀt” (Ünal, 2006: 179, 193) 

sebèa semÀvÀt.

“hevÀé-i nefesiyle” (Ünal, 2006: 182)hevÀ-
yı nefsiyle.

“iki daòı kÀf-i nÿn” (Ünal, 2006: 187, 188) 

kÀf nÿn.

VI- NÜSHADAN KAYNAKLI 

HATALAR

B. Ünal ve O. Eğri’nin nüsha kar ıla -

tırması yapmamalarından veya en azından 

üpheli gördükleri yerlerin ba ka bir nüs-

hadan sağlamasını yapmamalarından kay-

naklanan hatalar da ne redilen metinlerin 

anla ılmasını önemli ölçüde olumsuz etkile-

mektedir. Hurufi lik gibi özel bir yapısı olan 

dü ünce sistemlerine ait metinlerin ne rin-

de nüsha kar ıla tırması yapılması veya en 

azından ba ka bir nüshadan yardım alınma-

sı oldukça önemli ve hatta kaçınılmazdır.

Düz bir okumada, okuyucuyu metinden 

uzakla tıran bununla ilgili örnekleri, sayıla-

rını sınırlı tutsak da burada vermek yerinde 

olacaktır.

“İmdi Hak, helâk illâ bâtıl olduğu yerde 

durmaz. Zîrâ her ey aslına uçar. Kebûter-

bâzla cemî’ e yânın vücûdu yine aslınadır 

didiğü bu ma’nâdır.” (Eğri, 2008: 149). O. 

Eğri tarafından bu cümlelerin açıklaması 

öyle yapılır: “Çünkü her ey aslına döner. 

Güvercin yeti tiren kimsenin; ‘her ey aslı-

na döner’ eklindeki ifâdesi, bu anlama gel-

mektedir.” (Eğri, 2008: 151).

Oysa bu bölümün aslı farklı nüsha-

larda öyledir: “İmdi Óaúú helÀk olmaz illÀ 
bÀùıl oldıàı yirde Óaúú durmaz zìrÀ kim her 
şey aãlıyla59 uçar kebÿterle kebÿter, bÀz ile bÀz 
pervÀz ider yine60 cemìè-i eşyÀnuñ rücÿèı61 aãlına 
didügi bu maènÀdur62” (vr. O102a, E9a). Yani, 

Hak ile bâtıl birlikte olmaz. Zira her ey 

aslıyla uçar, güvercin güvercinle, ahin a-

hinle uçar. Tüm varlığın dönü ünün aslına 

olmasının anlamı budur.

“Mervân isen, la’net-i cân-ı habîsine var. 

Nefsin hevâsında gez. Tâ ömrün âhir olunca, 

ol vakit, görürsün.” (Eğri, 2008: 157). Açıkla-

ma bölümünde de “Eğer Mervân isen, pis 

canının lanetine uğra ve nefsinin pe inde 

gez. [Gerçeği] ömrün sona erdiğinde anlar-

sın.” (Eğri, 2008: 159).

Bu pasajın anla ılmazlığı ortadadır. 

Oysa Vîrânî Abdal diğer nüshalarda öyle 

59 aãlıyla: aãlına (E, M).

60 kebÿterle kebÿter, bÀz ile bÀz pervÀz ider yine: pervÀzı 
kebÿterle kebÿter bÀzile (O).

61 rücÿèı: rücÿèı yine (O).

62 bu maènÀdur: budur nuùúuñ ezelde bÀb-ı faãlı (O).
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demektedir: “Eger Àl-i MervÀn iseñ63 laènet 
cÀn-ı òabìåine64 var nefsüñ hevÀsında gez65 tÀ 
èömrüñ Àòire irince66 ol vaút görürsin.” (vr. 

O102b, E12a). Yani “Eğer Mervân’ın neslin-

den isen senin pis canına lanet olsun. Ömrü-

nün sonuna kadar git nefsinin isteklerini ye-

rine getir. O zaman anlarsın.” demektedir.

“Nitekim Hak Teâlâ, bu on sekiz bin 

âlemi yoktan var eyledikte, bu on sekiz ker-

re yüz bin âlemi mahlûk halk eylemi tir.” 

(Eğri, 2008: 69). “Óaúú teèÀlÀ bu on sekiz biñ 
èÀlemi yoúdan var eyledikde, bu on sekiz biñ 
èÀlemüñ içinde on sekiz kez yüz biñ67 maòlÿúÀt 
òalú eylemişdür.” (O vr. 93b).

“Zîrâ kim, ehlu’llâh, ehl-i mağfi rettir. 

Mağfûr-ı ma’rifettir ve ehl-i âhirettir.” (Eğri, 

2008: 77). Bu cümle oldukça manasızdır. 

Eğri’nin okuduğu metinde mağfûr yerine 

yazmaktadır ve yanlı ”رفغم“  yazıldığı or-

tadadır. Cümlenin doğrusu u ekilde olma-

lıdır: “ZìrÀ kim ehluél-lÀh, ehl-i maèrifetdür ve 
ehl-i Àòiretdür.” (vr. O94b, E2b).

“İmdi bilgil ki, kanâattür. Riyâzettür 
ki, kanâattür.” (Eğri, 2008: 89).“İmdi bil ki 
úanÀèatdur ve riyÀøetdür ki úanÀèatdur.” (Ünal, 
2006: 135). İki ne irdeki cümlelerin manasız 
ve yanlı  olduğu ortadadır. Doğrusu: “İmdi 

63 iseñ: degil iseñ (E). àÀfil olma…iseñ: àÀfil olma ŞÀh-ı 
velÀyetüñ sözin úabÿl eyle eger úabÿl itmez iseñ maèlÿm 
olur ki Àl-i MervÀnsın (M).

64 cÀn-ı òabìåine: cÀnına (E).

65 òabìåine var nefsüñ hevÀsında gez: òabìåine olur nefsüñ 
hevÀsında gezme (M).

66 Àòire irince: Àòir olınca (E).

67 on sekiz kez yüz biñ: on sekiz biñ (E).

bilgil68 ki faúrın rìsi riyÀżetdür69 ki úanÀèatdur.” 
(vr. O95b, E3b).

“Zîrâ bir ki i, bir eve varmak dilese, 
tarîkat ile varsa, ol evin kapusını bulamaz.” 
(Eğri, 2008: 93). Evet nüshada bu ekilde 
oldukça yanlı  bir cümle yazılmı tır an-
cak tarîkatın yüceltildiği bu bölümde böy-
le bir cümlenin varlığı oldukça çeli kilidir. 
Eğri’nin kopyasını verdiği diğer nüshada 
(vr. 2b) ve elimizdeki diğer tüm nüshalarda 
ibare “ùarìúat ile varmasa” eklindedir ki cüm-
lenin siyâk ve sibâkına elbette daha müna-
siptir.

u birkaç örneği de liste halinde aktara-
lım:

“Resÿl èaleyhiés-selÀm óurÿfun iódiyÀtından 
didi” (Ünal, 2006: 151) Resÿl, Óaúdan70 taòfìf 
diledi (vr. O102a, E9b).

“iósÀn-ı taúvÀyı” (Ünal, 2006: 151) aósen-i 
taúvìmi (vr. O102a, E9b).

“bıraúlandı” (Ünal, 2006: 151) óażırlandı 
(vr. O102a, E9b).

“Ve erkÀn-ı meşÀyiò erkÀnsuz meşÀyiò” 
(Ünal, 2006: 153) erkÀnla meşÀyiò71 erkÀnsuz ne 
meşÀyiò (vr. O103a, E10b).

“yigirmi sekiz terciye-yi eczÀé eyledi” 

(Ünal, 2006: 155) yigirmi sekiz eczÀ eyledi(vr. 

O104a, E11a).

68 bilgil: bil (O).

69 faúrın rìsi riyÀżetdür: úanÀèat “r”dür, riyÀøetdür (O), 
úanÀèat birdür, riyÀøetdür (M).

70 Óaúdan: óaúúında (E).

71 erkÀnla meşÀyiò: erkÀn meşÀyiò (E, O).
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“èAlì’dür sevmeyen cÀnına laènet” (Ünal, 

2006: 157) èAlìyi sevmezüñ cÀnına laènet (vr. 

O105a, E12a).

VII- VEZİN HATALARI

Aynı zamanda bir sâhib-i dîvân olan 

Vîrânî Abdal’ın bu risâlesinde oldukça faz-

la iir geçmektedir. Bu iirlerin tamamı da 

aruz vezni ile yazılmı tır. Nâ irlerin sarf-ı 

nazar ettikleri bir nokta da sözkonusu iirle-

rin veznidir. Eğer yapılan ne irlerde iirlerin 

vezinleri de göz önünde bulundurulsaydı 

bir çok hatalı kelime tespit edilecek ve yan-

lı lıkların önüne geçilmi  olacaktı. Bununla 

ilgili örnekler de oldukça fazla olduğu için 

seçtiğimiz örnekleri burada zikredeceğiz.

Yalancı Âdem’in olmaz imânı

İçinden gütmeye her giz gümânı (Eğri, 

2008: 69). Açıklama bölümünde de “İçinden 

gütmeye herkes gümânı” (Eğri, 2008: 70). 

Doğrusu:

Yalancı Àdemüñ olmaz ìmÀnı

İçinden gitmeyehergiz gümÀnı72 (vr. O 94a, 

E 2a) eklindedir. Anlamı da “ üphesi asla 

içinden gitmeye” olur.

Yedi kerre sattı, ol nutk-ı hakkı (Eğri, 

2008: 73).

Bu mısra hem vezne uymamaktadır hem 

de sattı kelimesi yanlı  okunmu tur. Doğru-

su; kırdı, bozdu anlamına gelen ve vezne 

uygun olan “ãıdı”dır. Ünal da bu kelimeyi 

“sandurupdu” eklinde yanlı  okumu tur ki 

72 gitmeye hergiz gümÀnı: gitmeyen şekki gümÀnı (E).

doğrusu “sındırupdur”dur (Ünal, 2006: 132). 

Aynı kökten türemi  ãındırma kelimesi di-

ğer bir sayfada “ãÀndırma” eklinde, ãındıran 

olması gereken kelime de “ãayandıran” ek-

linde okunmu tur. (Ünal, 2006: 152).

Dola madı, adı kavm-i adüvdür (Eğri, 

2008: 73, Ünal, 2006: 133).

Bu mısradaki dola madı kelimesi yanlı  

okunmu  olup anlamı ve vezni bozmakta-

dır. Doğrusu öyledir: 

DilÀ şimdi adı úavm-i èadÿdur 

Faúr ü şÀhi her kime mìrÀå bÿd

Geh aşú içre şÀha FerhÀd olur (Ünal, 2006: 

186).

Veznin bozukluğundan da anla ılacağı 

gibi burada bazı kelimeler hatalı okunmu -

tur. Beyit, Ünal’ın ne rinde kullandığı met-

ne göre öyle okunsa gerektir:

Faúr ü Àhi her kime mìrÀå büved

Kÿh-ı èa ú içre ehÀ FerhÀd olur. 

Ancak elimizdeki nüshalara göre beyit 

öyledir:

Faúr-ı şÀhì her kime mìrÀå úalur73

Kÿh-ı èaşú içre şehÀ FerhÀd olur (vr. O117a, 

E22b).

Câhil, mü rik olupdur, çeh değil,

Bî-edeb lâ- eydir, anın eyi değil (Eğri, 

2008: 105). İlk mısra Ünal tarafından, “CÀhil 
müşrik olupdur hayy değil” (Ünal, 2006: 149) 

73 Faúr-ı şÀhì: Faúrı şÀhı (E).
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eklinde okunmu tur.Bu haliyle beyitin ne 

kadar anlamsız olduğu ortadadır. Beyiti an-

lamsız kılan ilk kelime, hatalı okunan “olup-

dur” kelimesidir ki bunun doğrusu “ölüp-

dür” eklindedir. Diğer kelime ise nüshada 

yanlı  yazılan kuyu anlamına gelen “çeh” 

kelimesidir ki metinle alakası yoktur. Son 

olarak Eğri, Arapça ey’ kelimesinin sonun-

daki hemzeyi belirtme eki olarak okumu  

ve “ ey” olması gereken kelimeyi “ eyi” 

eklinde okuyarak beyiti anla ılır olmaktan 

uzak bir hale dönü türmü tür. Dolayısıyla 

beyitin vezne uygun ekli öyledir:

CÀhil u müşrik ölüpdür óayy degil

Bir adı lÀ- eydür anuñ ey degil

Diğer bir örnek:

ehâ her kimde var, bu üç haslet

Aleyhi’l-la’netdir, ol bed adâvet (Eğri, 

2008: 73).

ŞehÀ her isimde var bu üç òaãlet(Ünal, 

2006: 132).

Vezne uygun olan ekli:

ŞehÀ her kimde var bu üç òaãÀlet74

èAleyhiél-laènedür ol bed èadÀvet (vr. O 

94a, E 2a).

Vezin takip edilmediğinden, yazma 

nüshada görülen her bir i aret mısraların 

sonu gibi algılanarak serbest vezni andıran 

iir ekilleri de ne irlerde kar ımıza çıkmak-

tadır. Örneğin u iir:

74 var: (-E), ki var (M).

Virânî, budurur Allâh u a’lem nasîhat,

Kendi, kendi, ba ına vir.

İmdi ey birader â ıkân ve ey tâlib-i 

Merdân,

Eğer bulayım dirsen îmân gönülde kal-

masın ekk ü gümân

Zîrâ ek bâtıldır, bâtıl bir yerde olmaz 

Rahmân

İmdi evde olsa Rahmân, ol hânede olmaz 

eytân (Eğri, 2008: 189; Ünal, 2006: 160).

Oysa mısra olarak aktarılan satırlar seci-

li nesir cümleleridir. Dolayısıyla alıntıladığı-

mız yerin doğru ekli öyledir:

VìrÀnì söz budur AllÀhu aèlem75

Naãìóat kendü kendü ba ına vir76

İmdi ey birÀder-i77 èÀ ıúÀn ve ey 

ùÀlib-i Àh-ı merdÀn! Bu beytden èamelini 

fehm eyle78 Eger bulayum dirseñ ìmÀn79, 

göñlüñde úalmasun ekk ü gümÀn80 zìrÀ 

kim ekk bÀùıldur, bÀùıl ile81 Óaúú bir yir-

de olmaz gözin aç añla82

75 VìrÀnì söz budur: VìrÀnì èAbdÀl dir (M); AllÀhu: véAllÀhi 
(O, M).

76 kendü kendü: kendi kendin (M).

77 birÀder: birÀderÀn (O).

78 bu beytden èamelini fehm eyle: (-E, O).

79 bulayum: buldum (M) ;ìmÀn: dermÀn (E).

80 göñlüñde: göñlinde (O), göñülde (M) ; şekk ü gümÀn: 
şekki gümÀn (E).

81 kim şekk: kim şekk ü gümÀn (E), şekk (M).

82 Bir yirde olmaz RaómÀn (O).
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Bir evde olmasa RaómÀn83

Olur ol òÀnede şeyùÀn84(vr. O106a, E13a).

Vezin kontrolü yapılmadan yapılan bu 
ne irlerdeki hatalar oldukça fazla olmakla 
birlikte, biz burada örnek olması açısından 
seçtiğimiz hatalı mısraları ve vezne uygun 
ekillerini bir liste halinde aktaralım:

Benim gözüm nûru, İmâm Bâkır 
Bekâ’dur (Eğri, 2008: 69) Gözüm nÿrı İmÀm 
BÀúır beúÀdur.

Üç nesne ile zâhir olupdur (Eğri, 2008: 
73) Bu üç nesne ile ôÀhir olupdur.

Anuñ boynuna geçdi ùoúu lÀènet(Ünal, 
2006: 132) Anuñ boynına geçdi ùavú-ı laènet.

FenÀdan maúãÿd onı bulmaú beúÀyı (Ünal, 
2006: 134) FenÀdan maúãÿd uş bulmaú beúÀyı.

Kimin kim yokdurur, fakri Rasûlü (Eğri, 
2008: 81) Kimüñ kim yoúdurur faúr-ı Resÿli85.

Sana direm sözüm işit ãÀúin ol (Ünal, 2006: 
136) Saña direm sözüm işit ãaúın ol86.

Gidedur küfrü dilden Nÿó-ı necÀtı (Ünal, 
2006: 138) Gider küfri velì bul Nÿó-ı necÀtı87.

Muìn eyledi her müşkilÀtı (Ünal, 2006: 18) 
Muèayyen eyledi her müşkilÀtı.

83 Bir evde: İmdi bir evde (M).

84 òÀnede: òÀne-i (E) ;olmasa raómÀn, olur ol òÀne-i şeyùÀn: 
olsa raómÀn ol òÀnede olmaz şeyùÀn (E). Bu bölüm E ve O 
nüshalarında mensur şekilde yazılmıştır.
85 faúr-ı: faòri (E).

86 ãaúın ol: yolın bul (M).

87 velì: dile (E), dili (O).

Murtazâ’yı sevmeyen, kande bulur 
îmânı u dîn (Eğri, 2008: 105) MurtaøÀyı sev-
meyen úande bulur ìmÀn u dìn.

Murtazâ’nın dü mânına la’net var, sad 
hezâr (Eğri, 2008: 105)MurtaøÀnuñ düşmÀnına 
lÀènetüm var ãad-hezÀr (Ünal, 2006: 139) 
MurtaøÀnuñ düşmenine laènetüm var ãad hezÀr.

Murtazâ’nın bendesiyem, canla, dilden 
yakın, (Eğri, 2008: 105) MurtaøÀnuñ bende-
siyim cÀnla dilden yaúın (Ünal, 2006: 140) 
MurtaøÀnuñ bendesiyüm cÀn ile dilden yaúìn.

Her kim ki, öldü, mâ-i tahûru bilmedi, 
(Eğri, 2008: 105) Her kim ki faúr olmadı mÀì-i 
ùahÿrı bilmedi (Ünal, 2006: 140) Her kim ki 
faúra irmedi mÀé-i ùahÿrı bilmedi88.

Bu ãıfÀtda Àúıbet ol durur (Ünal, 2006: 143) 
Bu ãıfatdan èÀúıbet ol dÿrdurur89.

Ger dilersen bulasın, Hakk’tan Rahmet’i 
(Eğri, 2008: 123-125) Ger dilersen bulasın Óaúú 
raómeti90.

Yedi dahi geçince, ne olur bil (Eğri, 2008: 
133) Yedi yıl daòı geçince ne olur bil (Ünal, 
2006: 146) Yedi yıl daòi geçince noldı bil91.

Mevc urup ùaşdı çoúdur neden mezÀt (Ünal, 

2006: 146) Mevc uruben ùaşdı úudretden FırÀt92.

88 faúra irmedi mÀh-ı ôahrı bulmadı (E) ; faúr olmadı mÀé-i 
ùahÿrı bilmedi (O), faúrı olmadı mÀé-i ùahÿrı bulmadı (M).

89 dÿrdurur: dÿrdur (O).

90 Óaúú: Óaúdan (M).

91 noldı: nolur (E), ne olur (M).

92 uruben: urdı (E) ; Mevc urup çün levóa-i úudret ùaşar 
(M).
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Akdı, ya’ni zımmen oldu âb u gil (Eğri, 

2008: 133) Áúdı yaènì òatm oldu Àb u kil (Ünal, 

2006: 146) Aúdı yaènì èummÀn oldı Àb u gìl93.

Dilersen irmeye, câvidâna (Eğri, 2008: 
145) Dilersen irmege sen cÀvidÀna94.

Kesri ref’ eyle, iste vahdeti (Eğri, 2008: 
157) Keåreti refè eyle iste vaódeti.

İ te her kim bildi, bu hikmeti, (Eğri, 
2008: 165) Uşte her kim bilmedi bu óikmeti.

Mustafâ’nın gözü nûru Hasan, hem âh 
Hüseyin / Kurratü’l-ayn dedi, ona Habîb-i 
Kird-gâr (Eğri, 2008: 169).

MuãùafÀnuñ gözleri nÿrı Óasan hem ŞÀh 
Óüseyn / Úurretüél-èaynum didi aña óabìb-i 
kirdgÀr.95

Âbidîn, hem ve Bâkır u hem Ca’fer, 
İmâm Ka’zım’ın (Eğri, 2008: 169) èÁbidìn u 
BÀúır hem Caèfer İmÀm KÀôımuñ.

Alî’dir, hod âlem-i zât-ı mutlak (Eğri, 
2008: 181) èAlìdür her dü èÀlem-i ÕÀt-ı muùlaú.

Alì’dür sevmeyen cÀnına lÀènet (Ünal, 
2006: 157) èAlìyi sevmezüñ cÀnına laènet.96

Kim anı sevmedi lÀènet-i bì-gayÀt (Ünal, 
2006: 157) Kim anı sevmedi laènet be-àÀyet.

Cevâbım cevâbıdurur, mukarrer (Eğri, 
2008:189) CevÀbum Óaúú cevÀbıdur muúarrer.

93 èummÀn: żımmen (O); Aúar ol dem zemìn olur Àb u gìl 
(M).

94 irmege sen: iresin (E).

95 óabìb-i: óabìb u (O).

96 sevmezüñ: sevmezin (E).

Murâdın virüpdür, âh-ı Haydar (Eğri, 
2008: 189) MurÀdın viriserdür şÀh Óaydar.97

Kim ki Àl u evlÀda òıyÀnet eyledi (Ünal, 

2006: 162) Kim ki evlÀda òıyÀnet eyledi.98

Gice var ehveti, hırs u emel (Eğri, 2008: 

221) Kimde vardur şehvet óırã emel (Ünal, 2006: 

167) Kimde vardur şehvet u òırã u ùamaè.99

Her kim, pîr izini izlemedi, (Eğri, 2008: 

245) Daòı pìrlerüñ izini izlemedi (Ünal, 2006: 

172) Her ki pìrler izini izlemedi.100

Ve hattır yüzün, göremez / Vechinde 

anı, her kör kâr (Eğri, 2008: 265).

Bìst u heşt u sì vü dü òaùdur yüzüñ / Göre-
mez vechinde anı kÿr kÀr.101

Bu Vîrânî, bendeki a k-ı âh, / Eyleme, 

senden cüdâ-yı hû  ikâr (Eğri, 2008: 265).

Bu VìrÀnì bendeni ey şÀh-ı èaşú102 / Eyleme 
senden cüdÀ ey òoş-nigÀr.

Muhabbet-i Âl-i âh’ı Askerî ol (Eğri, 

2008: 192) Muóibbì Àl ŞÀh-ı Askerì ol (Ünal, 

2006: 192) Muóibb-i Àl-i ŞÀhì èaskeri ol.103

Eyledim, bu u  isbât-ı Hak (Eğri, 2008: 

345) Eyledüm birlikden uş iåbÀt-ı Óaúú.

97 viriserdür: virdi server (M).

98 evlÀda: onlara (M).A

99 Kimde kim var şehveti óırã u emel (O), Gice vardur şeh-
veti ve óırã-ı emel (M).

100 pìrler: pìrlerüñ (O), Her ki pìrler: Kim ki pìrler (M).

101 anı: anı her (O, M).

102 şÀh-ı èaşú: èaşú-ı şÀh (O), èÀşıú-ı şÀh (E). 

103 Muóibb: Muóabbet (E, M).
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VIII- SONUÇ

Türkiye’de, özellikle edebiyat ve tasav-

vuf alanında yapılan bilimsel çalı maların 

bel kemiğini metin ne irleri olu turmakta-

dır. Metin ne ri, birçok ülkede ancak geni  

bir bilgi birikimine sahip olan akademisyen-

lerin cesaret edebildiği çalı malardandır. 

Oysa ülkemizde, analitik dü ünme kabili-

yeti yok edilmi  nesiller, tüm yeni metotlar, 

yeni alanlar ve yeni yakla ımlar ke fetme 

gayretlerini bir tarafa bırakıp sadece metin 

ne irleriyle akademik hayatlarını tamamla-

maktadırlar.

Doğru bir ekilde yapılmı  metin ne -

rine kimsenin itirazı olamaz ve bunların bi-

limselliği de elbette sorgulanamaz. Ancak, 

günümüz genç akademisyenlerinin yap-

tıkları metin ne irleri, Osmanlı döneminde 

ya amı  çok kötü bir müstensihin yaptığı 

i ten farklı değildir. Bu çalı maların bilim-

selliğinin tartı ılması bir yana, faydadan çok 

zarar getirdiği de ortadadır. Yanlı larla dolu 

bir metinden hareketle yapılacak ara tırma-

ların ne denli sağlıklı olacağı ortadadır. Öte 

yandan kötü bir ne ir çalı ması, söz konusu 

metin üzerinde tekrar tekrar çalı ılmasına 

sebep olmakta, bu da zaman ve enerji kay-

bına sebep olup ülkenin bilimsel geli imine 

ket vurmaktadır.

Akademik düzeyde yapılan çalı mala-

rın ne kadar özensiz olduğu, danı man ve 

jüri faktörünün etkin bir ekilde kullanıla-

madığı, basım a amasını geçmi  eserlerin 

ehil insanlar tarafından kontrol edilmediği 

bu çalı mayla açık bir ekilde görülmü tür.

Metin ne ri yapan ara tırmacılar tüm 

bunları göz önünde bulundurarak, yaptık-

ları çalı malarda gerekli özeni ve dikkati 

gösterip, metinlerini kontrol ettirmek için 

zaman ayıracak ehil kimseler, danı manlar 

bulmaya gayret etmelidirler. Aksi takdirde 

gelecek ku aklara “Molla Kasım” olarak çok 

i  dü ecektir.
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