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Özet 
Osmanlı tarihinde özellikle adının karıştığı isyanla anılan ve propagandasını yaptığı 
iddia edilen düşünceleriyle etkisi günümüze kadar gelen Şeyh Bedreddin(ö.1420) 
hakkında dönem ve sonraki asır kaynaklarında pek çok malumat bulunmaktadır. Hayatı 
hakkında malumat veren kaynaklardan biri de menâkıbnâmelerdir. Daha çok hikaye 
tarzı anlatımlarıyla ortaya çıkan menâkıbnâmeler kültür tarihimizin önemli 
menbâlarındandır. Şeyh Bedreddin’le ilgili torunu Hafız Halil tarafından kaleme alınan 
ve günümüz Türkçesine aktarılan bir menâkıbnâme olduğu bilinmektedir. 
Çalışmamızda ele aldığımız menâkıbnâme ise, onun daha çok Mısır’daki tasavvuf 
macerasını aktaran bir risâledir. Yazma eser kütüphanelerimizde bu risâlenin iki farklı 
nüshası tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Milli Kütüphane’de, diğeri ise Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde yer almaktadır. 

Çalışmamızda öncelikle kültür tarihimizin kaynağı olarak menâkıbnamalerden 
kısaca bahsedilecektir. Daha sonra Şeyh Bedreddin’in hayatına dair yukarıda 
bahsettiğimiz iki yazma eser nüsha kritiğine tabi tutularak orijinal nüsha tespiti 
yapılacaktır. Daha sonra Şeyh Bedreddin’in söz konusu risâlede geçen menkıbevî hayatı 
ile tarihî hayatı mukayese edilerek aralarındaki ortak ve farklı hususlara değinilecektir. 
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An Unknown Work Concerning Legendary Life of Sheikh Bedreddin: 
“Menakıb-ı Şeyh Bedreddin Sultan” 

 
Abstract 

There is plenty of information about Sheikh Bedreddin, who is remembered by his 
rebellion and the ideas which he spread and has still effectiveness, at the sources which 
are written at his time and also the ones written at later centuries. A type of the sources 
which we learn about his life is menakıbnâmes. These types of sources were written 
more likely a tale history and they have a legendary phrase of explaining. It is known 
that there is a Menakıbname about Sheikh Bedreddin which was written down by his 
grandson “Hafız Halil” and transmitted to daily Turkish. The Menakıbname which we 
held at our work is a type of pamphlet about his adventure of mystic life  at Egypt. It is 
founded out only two copy of this pamphlet is available at our manuscript libraries. One 
of these copies at National Library and other one is in the Library of Süleymaniye. 

Primarily Menakıbnames are going to be shortly mentioned as the sources of our 
cultural history in our essay. Afterwards the two manuscripts about Sheikh Bedreddin 
which we mentioned will be criticized in order to find out which one is the original one. 
Later on, the different and similar points will be held by comparing his legendary life 
which was mentioned pamphlets and realistic historical life.  
 
Key Words: Menkıbe, Hagiographie, Sheikh Bedreddin, Huseyin Ahlati. 
 

Giriş 
 
1. Menâkıbnâme Tâbiri 
Arapça isabet etmek, bir şeyden bahiste bulunmak ya da haber vermek 

anlamındaki “nekabe” kökünden türeyen; sözlükte “övünülecek iş, hareket” 
manasına gelen menkıbe kelimesinin çoğulu olan “menâkıb”, bu anlamıyla ilk 
defa IX. yüzyıldan itibaren yazılan hadis kitaplarında Hz. Peygamber(AS)’in, 
ashabının faziletlerine dair hadisleri ihtiva eden bölümlerin adı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.1 Şemseddin Sami, Arapça “menâkıb” kelimesinin 
teklik şekli “menkabe” kelimesine: “Bir zâtın fazilet ve meziyetine delalet eden 

                                                            
1 Haşim Şahin, “Menâkıbnâme”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2003, c. 

28, s. 112;Ahmet Ateş, “Menâkıb”, İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 
1978, c.7, s.701; Ahmet Yaşar Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, 
Metodolojik Bir Yaklaşım”, s. 27; Haşim Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ 
Menâkıbnâmeleri”, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2008; 
Hamiye Duran, “Velâyetnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, s. 13. 
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fıkra ve bundan bahseden makale ve risale” anlamını verir.2 Özellikle dört 
büyük mezhebin kurucuları olan Ebû Hanîfe, İmam Şâfî, Ahmet bin Hanbel ve 
İmam Mâlik’in hayatlarına dair bu türden eserler kaleme alındığı bilinmektedir.3  

IX. yüzyıldan sonra tasavvufun İslâm dünyasında yaygınlık kazanmasıyla 
birlikte menkıbe kelimesi, sûfîlerin hikmetli sözlerini ve örnek alınacak hikmetli 
davranışlarını ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. XI. yüzyıldan itibaren 
Kadîriyye ve Rifâiyye gibi ilk büyük tarikatların teşekkül etmesiyle birlikte 
menkıbenin muhtevasına “keramet” kavramı da eklenmiştir. Kerâmet 
kelimesinin çoğulu olan “kerâmât” tabirinin menâkıb yerine kullanılması 
durumu da bu şekilde ortaya çıkmıştır.4 Menkıbelerde Hz. Muhammed, Hızır, 
kırklar ve yedilerle görüşmek, aynı anda farklı mekânlarda bulunmak, zihinden 
geçeni okuyup anlamak, acı çekmeden ölmek, kendi ölümünü tayin etmek, 
ölüyü diriltmek, diriyi öldürmek, göğe yükselmek ve yaratılanlara hükmetmek 
gibi çeşitli olağanüstü olaylar zincirinden oluşan kerametlere yer verilmektedir.5 
Abdülkadir Geylânî, Ahmed Rifâî gibi tarikat pirleri veliler için vefatlarının 
ardından yazılan eserlerde gösterdikleri kerametlerin anlatılmaya başlanmasıyla 
menkıbe kelimesi giderek kerametle aynı anlamda kullanılır olmuş, böylece bir 
tasavvufî tür olarak menâkıb metinleri ve menâkıb yazma geleneği ortaya 
çıkmıştır.6 Menâkıb kelimesi sonraki dönemlerde sadece tasavvufî nitelik 
taşıyan menâkıb kitapları için kullanılmış, XII. yüzyıldan itibaren tasavvufun 
tarikatlar şeklinde örgütlenip İslâm dünyasında yaygınlaşmaya başlamasından 
sonra hemen her tarikatın pîri, tanınmış şeyhleri ve zâhid sufîler hakkında 
menâkıb kitapları yazılmıştır.7  

Bu eserlere menâkıb adı dışında ayrıca tezkire, reşehât, makâmât, nefehât 
gibi farklı isimler de verilmiştir. Bu bağlamda, menâkıb niteliği taşıyan eserlerin 
yazılmasına günümüze kadar devam edilmiştir. Temel unsuru kerâmet ve onu 

                                                            
2 Bilal Aktan, Mustafa Güneş,“Menâkıb-ı Akşemseddin”, H Yayınları 28, İstanbul, 2011, s. 11; 

Şemseddim Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2007, s. 1420; Hamiye Duran, 
“Velâyetnâme”, s. 13; Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, Kabalcı 
Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 10. 

3 Ateş, “Menâkıb”, s.702. 
4 Aktan, “Menâkıb-ı Akşemseddin”, s. 11; Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ 

Menâkıbnâmeleri”, s. 549. 
5 Mustafa Güneş, “Klasik Türk Edebiyatında Menâkıbnâmeler ve Menâkıb-ı Akşemseddin”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 4, sayı 16, Kış 2011, s. 166. 
6 Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”, s.27. 
7 Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 550; Ahmed Eflâkî, Ariflerin 

Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 10.  
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gösteren velîlerin yüceltilmesi olan menâkıb kitapları daha önce zikredildiği 
gibi başlangıçta sadece tarîkat pirleri için yazılmış, zamanla muhtevası tarîkat 
içinde önemli bir yere sahip şeyhleri, tarîkat silsilesinde yer alan diğer sufîleri 
ve şeyhin halifeleriyle şeyh ailelerini de içine alacak şekilde genişletilmiştir.8 
Bazen bir sufî için birkaç menâkıbnâme yazılabildiği gibi, Menâkıb-ı Evliyâ-i 
Mısır, Tezkire-i Evliyâ-ı Bağdat gibi, bir bölge veya şehirde yaşayan velilerin 
menkibelerinin anlatıldığı eserler de kaleme alınmıştır.9 Osmanlı devrinde 
padişah, sadrazam veya ileri gelen devlet ricalinin hayatlarına ve 
kahramanlıklarına dair yazılan eserlere de menâkıb (Menâkıb-ı Sultan 
Süleyman, Menâkıb-ı Tiryaki Hasan Paşa, Menâkıb-ı Ali Paşa… gibi) adı 
verilmiştir. Yahşi Fakih’in ilk Osmanlı Tarihi olarak kabul edilen kitabı da 
Menâkıbnâme adını taşımaktadır.10 

 
2. Evliyâ Menâkıbnâmeleri 
Menâkıbnâme türü eserlerin bir diğer örneği de genellikle tarîkat 

kurucusu olan veya sûfî meşreb olduğu bilinen şahsiyetlerin hayat hikâyelerini 
anlatan evliyâ menâkıbnâmeleridir. Evliya menkıbeleri masal, efsane ve destan 
gibi olağan üstü olayların anlatıldığı edebî türler içinde değerlendirilmekle 
birlikte konularının gerçek ve kutsallık atfedilen kişiler olması, bunların 
yaşadıkları zaman ve mekânın bilinmesi, anlatılan olayın gerçek olduğuna 
inanılması, sade bir uslûbla yazılmış olmaları itibariyle diğer türlerden ayrılır.11 
Bir tasavvufî düşünceye mensup olan insanların mürşitlerini ve tasavvuf adap 
ve erkânını iyice tanımalarını sağlayan bu eserler, aynı zamanda propaganda 
aracı olarak da kullanılmıştır.  

Manzum, mensur ve manzum-mensur karışık olarak yazılabilen 
menâkıbnameler, daha ziyade mensur olarak kaleme alınmıştır. Bu eserler, 
edebî değerlerinin yanında tarihî, sosyal, kültürel ve aynı zamanda manevî 
yaşantıya ışık tutmaları bakımından da önemli kaynaklar arasında yerini alır.12  

Menâkıb kitapları, kerâmetleri nakledilen velînin yüceliğini müridlere 
anlatarak, onun tarîkata sıkı şekilde bağlanmasını sağlamak, tarîkata saygınlık 
kazandırmak amacıyla, genellikle o tarikatın mensublarından biri tarafından 
                                                            
8 Aktan,  “Menâkıb-ı Akşemseddin”, s. 11; Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 112. 
9 Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 550. 
10 Şahin, ”Menâkıbnâme”, s. 112; Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 

550. 
11 Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 112. 
12 Güneş, “Klasik Türk Edebiyatında Menâkıbnâmeler ve Menâkıb-ı Akşemseddin”, s. 166; 

Mehmet Aça, “Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi”, Kriter 
Yayınları, İstanbul 2009, ss. 341-343. 
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sözlü gelenek ve yazılı kaynakların derlenmesiyle meydana getirilir.13 Bir tek 
veliyi veya bir tarikata mensup velileri anlatan menâkıbnâme niteliğinde 
kitaplar da vardır.14 Bu tür kitaplara da genellikle menâkıbnâme adı verilmiştir. 
Ayrıca tezkire (Tezkire-i Saltuk Buğra Han), kerâmât (Kerâmât-ı Ahî Evran) ve 
vilâyetnâme (Vilâyetnâma-i Hünkar Hacı Bektaş-ı Velî) kelimeleri de bu 
bağlamda menâkıbnâme yerine kullanılmıştır. Kahramanların hayat 
serüvenlerinden, olağanüstü güçlerinden bahseden Battalnâme, 
Danişmendnâme ve Saltuknâme gibi dinî-destanî eserleri de menâkıbnâme türü 
içinde değerlendirilir.15  

 
3. Menâkıbnâmelerin Tarihî Gelişimi:  
Türk-İslam edebiyatında bilinen ilk menâkıbnâme, Karahanlı hükümdarı 

Satuk Buğra Han’ın hayatını ve İslâm dinini kabul edişini konu edinen Tezkire-i 
Saltuk Buğra Han’dır. Saltuk Buğra Han, bir velî olmamasına ve söz konusu 
eser menâkıbnâme adını almamasına rağmen, eserde hükümdara kutsiyet 
atfedilmesi ve velilere özgü kerametlerle dolu bir hayat hikâyesi sunulması, bu 
metni, menâkıbnâme türünün ilk örneği olarak kabul etmemize neden olur.16 
Türkler arasında Tezkire-i Saltuk Buğra Han’dan sonra ilk olarak Türkistanlı 
mutasavvıf Hoca Ahmed Yesevî (ö. 1166) ile ilgili menâkıbnâmeler 
yazılmıştır.17 Bunlardan en eskisi Siğnakî’nin Ahmed Yesevî’nin hayatını, 
şahsiyetini ve halk arasında yaşayan rivayetleri anlatan Menâkıb-ı Ahmed Yesevî 
adlı eseridir.18 Ahmet Yesevî ile ilgili diğer bir eser, XVI. yüzyıl gibi geç bir 
dönemde, Mahmud Hazînî tarafından yazılmış ve Sultan III. Murad’a sunulmuş 
olan Cevâhiru’l-Ebrâr min Emvâci’l-Bihâr adlı eserdir.19 

Anadolu Selçukluları döneminde ikisi Mevlânâ ve ailesi hakkında 
(Risale-i Sipahsalar be Menâkıb-ı Hazret-i Hüdevendigâr, Menâkibü’l-ârifîn) 

                                                            
13 Aktan, “Menâkıb-ı Akşemseddin”, s. 11; Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ 

Menâkıbnâmeleri”, s. 551. 
14 Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”,s. 33-36; 

Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 551. 
15 Mikail Bayram, “Şeyh Evhadü’d-din Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-nâmesi”, Konya 2005, s. 

5; Şahin,  “Menâkıbnâme”, s. 112. 
16 Güneş, “Klasik Türk Edebiyatında Menâkıbnâmeler ve Menâkıb-ı Akşemseddin”, s. 167; Aça, 

“Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi”, s. 339. 
17 Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”, s.43; 

Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113. 
18 Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113. 
19 Duran, “Velâyetnâme”, s. 15; Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 552. 
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olmak üzere, Sadreddin Konevî, Evhadüddîn-i Kirmânî, Fahrettin-i Irakî gibi 
birçok sûfînin menâkıbnâmesi yazılmıştır.20 Anadolu Selçuklu Devleti 
döneminde Ahmed Eflâkî Dede tarafından yazılan Menâkıbü’l- Arifîn, Mevlânâ 
adına yazılmış ikinci menâkıbnâmedir. Bu eser dönemin siyasi yapısı, Türkiye 
Selçuklu idaresi üzerindeki Moğol baskısı, Moğolların Anadolu’yu hakimiyet 
altına alma çabaları, Selçuklu Sultanlarının, vezirlerinin ve ileri gelen devlet 
adamlarının kişilikleri, faaliyetleri ve dönemin sosyo kültürel yapısı, Mevlânâ 
ve çevresindekilerin devlet adamlarına ve o dönemdeki diğer dini gruplara 
yaklaşımları hakkında bilgi vermesi açısından birinci el kaynaktır.21 Baba İlyas 
ve Hacı Bektaş-ı Velî ile görüştüğü bilinen Mahmud Hayrânî’nin 
menkıbelerinin toplandığı Menâkıb-ı Seyyid Mahmud Hayrânî ile Gülşehrî’nin 
Kerâmât-ı Ahî Evran’ı yine bu dönem eserlerindendir.22 

Osmanlı döneminde ise farklı türde menâkıbnâme örnekleri görülür. 
Ebü’l-Hayr Rumî’nin Saltukname’si bu devirde kaleme alınmıştır. Cem 
Sultan’ın emriyle 1480’lerde yazdığı eserinde Sarı Saltuk’un Rumeli’nin 
fethinde gösterdiği kahramanlıkları ve olağan üstü güçlerle mücadelelerini 
anlatmaktadır.23 

Vilâyetnâme/Velâyetnâme adı da verilen Bektaşi menâkıbnâmeleri de 
XV. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır.24 Uzun Firdevsî25 tarafından 
yazıldığı tahmin edilen Hacı Bektaş-ı Velî’nin hayatını, devlet adamları ve 
alimlerle ilişkilerini, Sulucakarahöyük’e yerleşmesini ve ölümünü anlatan 
Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Velî bu türün en tanınmış örneğidir. Vilâyetnâme-i 
Abdal Musa, Vilâyetnâme-i Seyyid Ali Sultan, Vilâyetnâme-i Otman Baba ve 
Vilâyetnâme-i Koyun Baba Bektaşi geleneği içinde ortaya çıkan diğer 
menâkıbnâmeler arasındadır.26 Vilâyetnâmelerin en önemli özelliklerinden 

                                                            
20 Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”, s.47-48; 

Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113. 
21 Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 553. 
22 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul 1987, s. 

215, 257; Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113; Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak 
Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”, s.47-48; Duran, “Velâyetnâme”, s. 16. 

23 Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”,  s.57; 
Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113. 

24 Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113; Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, 
Metodolojik Bir Yaklaşım”,  s. 52. 

25 Fatih ve II. Bayezid dönemide yaşamış, asıl adı Hızır b. İlyas isminde bir zattır. (Ocak, “Kültür 
Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”, s. 52. 

26 Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”, s.52; 
Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113. 
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birisi, halkın tepkilerini doğrudan yansıtan en önemli kaynaklar arasında 
oluşlarıdır.27 Tarihi kaynak olarak bakıldığında velâyetnâmeleri iki ana gruba 
ayırarak incelemek gerekir. Birinci grupta, basmakalıp, hemen her 
velâyetnâmede rastlanan bir takım kerâmet motifleri ile şekillenmiş ve şeyhin 
tarihi hayatından kopuk söylencelerin derlemesinden ibaret olan velâyetnâmeler 
yer alırken; ikinci grubu, yine kerâmet motifleri içeren ancak aynı zamanda 
güvenilebilir tarihi bilgilerin de içinde bolca bulunduğu velâyetnâmeler teşkil 
etmektedir. Şeyh Bedreddin Menâkıbnâmesi bu bağlamda ikinci gruba girip 
genel anlamda da içindeki rivayetlerin tarihi şahsiyetiyle örtüştüğü 
görülmektedir.28Yine bu yüzyılda Anadoluda tarikatların iyice yayılmasına 
paralel olarak menâkıbnâme yazımında bir artış görülmüştür. Halil b. İsmail’in 
yazdığı Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin İbn Kadı İsraîl, Aşık Ahmed’in yazdığı 
Menâkıb-ı Kemal Ummî, Yahya b. Bahşî’nin yazdığı Menâkıb-ı Emir Sultan bu 
döneme ait eserlerdir.29 

XVI. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nda tarikatların en yoğun faaliyet 
gösterdikleri, sayı bakımından çoğaldıkları ve dolayısıyla menâkıbnâme 
edebiyatının en bol ürünlerinin verildiği bir dönem olmuştur. Bu yüzyılda 
kaleme alınan menâkıbnâmelerin bir kısmı, daha önce yaşamış olan bilge 
şahsiyetlerle ilgilidir.30 XVI. yüzyılda daha önceki dönemlerde yaşamış sûfîlerin 
hayatlarından bahseden eserler yazılmış, eski büyük mutasavvıfların Arapça ve 
Farsça olarak yazdıkları eserler Türkçe’ye çevrilmiştir.31 Menâkıbnâme yazımı 
diğer yüzyıllarda artarak devam etmiş ve günümüze kadar önemini 
korumuştur.32 

 
4. Menâkıbnâmelerin Tarih Kaynağı Olarak Kullanılmaya 

Başlanması: 
Türk tarihçilerinin büyük çoğunluğu menâkıbnâmeleri olağanüstü 

olaylarla dolu, gerçekle ilgisi olmayan eserler olarak gördüğü için tarihi kaynak 
olarak görmemişlerdir. Avrupa da ise Hıristiyan azizlerinin hayatlarına dair 
                                                            
27 Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 555. 
28 Rıza Yıldırım, “Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) ve Velâyetnâmesi”, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 2007. 
29 Şahin, “Menâkıbnâme”,  s. 113; Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, 

Metodolojik Bir Yaklaşım”,  s.58-59. 
30 Güneş, “Klasik Türk Edebiyatında Menâkıbnâmeler ve Menâkıb-ı Akşemseddin”, s. 168; Ocak, 

“Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”,  s.59-60. 
31 Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 556. 
32 Şahin, “Menâkıbnâme”,  s. 113. 
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eserler eski dönemlerden beri kullanılmış ve XIX. yüzyılda hagiographie adı 
verilen eserlerde toplanmıştır.33 

Türk tarihçiliğinde evliya menâkıbnâmelerini bu anlamda ilk defa M. 
Fuat Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserinde Ahmed Yesevi 
ile ilgili bölümü yazarken kullanmıştır. Daha sonra Anadolu Selçuklu Tarihinin 
Yerli Kaynakları adlı makalesinde menâkıbnâmelerden tarihi kaynak olarak 
faydalanılması gereğinden bahsetmiştir.34 Onun ardından Zeki Velidi Togan, 
Abdülbaki Gölpınarlı, Orhan Köprülü, Agah Sırrı Levend ve Ahmed Yaşar 
Ocak menâkıbnâmelerin tarihi bakımdan önemini vurgulamışlardır.35  

Menâkıbnâmeler, sıkı bir tenkid ve tahlile tabi tutulursa bunların çok 
zengin birer folklor ve tarih kaynağı oldukları anlaşılır. Dönemin fikirleri, 
beklentileri, ideolojileri ve bütün bunların toplum yaşamını nasıl etkilediği gibi 
hususlara bu kaynaklar sayesinde ulaşabilmek mümkündür.36 
Menâkıbnâmelerden faydalanmak suretiyle bazı tarihi olay ve şahsiyetler 
hakkında diğer kaynaklarda rastlanmayan bilgilere ulaşmak mümkündür. 
Menâkıbnâmeler ayrıca dönemin ekonomik, sosyal, kültürel, dini özelliklerine, 
gelenek ve göreneklerine dair çok zengin malzeme ihtiva etmektedir.37 
Menâkıbnâmelerde azizlerin, şeyhlerin değişik bölgelerdeki ahaliye etkileri, 
buraların imar ve iskan tarihlerine katkıları ve devrin kaynaklarında fazla yer 
verilmeyen siyasi ve iktisadi hayata dair bazı önemli bilgileri bulmak 
mümkündür.38 

 Bu menâkıbnâmelerden biri de, Osmanlı kuruluş ve fetret devirlerini 
idrak etmiş olan Şeyh Bedreddin(ö. 1416)’in daha çok tasavvufi yolculuğunu 
anlatan Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin Sultan adlı eserdir. 

 
5. Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin Sultan adlı Yazma Eserin Mevcut 

Nüshaları 
Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin Sultan’ın bugün kütüphanelerimizde bulunan 

nüshaları şunlardır:  

                                                            
33 Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 10; Şahin, “Menâkıbnâme”,  s. 113; Ocak, “Kültür 

Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”, s.32. 
34 Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”, s.65; 

Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113. 
35 Ocak, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım”, s.65; 

Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113. 
36 Duran, “Velâyetnâme”, s. 10; Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 565. 
37 Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113; Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 

565; Duran, “Velâyetnâme”, s. 10. 
38 Duran, “Velâyetnâme”, s. 10; Şahin, “Menâkıbnâme”, s. 113; Şahin, “Tarihi Kaynak Olarak 

Evliyâ Menâkıbnâmeleri”, s. 565. 
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1. Arşiv Numarası: 06 Mil Yz A 6589\2 
   Eser Adı: Menâkıb-ı Bedreddin Sultân 
   Yazar/Müstensih Adı: Yok  
   İstinsah Tarihi Hicrî (Miladi): 993/1585 
   Dili: Türkçe 
   Bulunduğu Yer: Milli Kütüphane – Ankara 
   Koleksiyon: Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 
   Yaprak: 55b-65b 
   Satır: 15 
   Yazı Türü: Harekeli Nesih 
   Notlar: Şirazesi dağılmış, yıpranmış siyah meşin bir 

cilt içerisindedir. Bir mecmua içerisinde yer almaktadır. 
1. Arşiv Numarası: 4679 
   Eser Adı: Hikâye-i Bedreddin Sultân 
   Yazar/Müstensih Adı: Müftü Ali Çelebi 
   İstinsah Tarihi Hicrî (Miladi): Yok 
   Dili: Türkçe  
   Bulunduğu Yer: Süleymaniye Kütüphanesi 
   Koleksiyon: Hacı Mahmud Efendi 
   Yaprak: 1b-8a 
   Satır: Değişik değişik (15,16,17) 
   Yazı Türü: Kırık Rik‘a 
Notlar: Yıpranmış kırmızı meşin bir cilt içindedir. Bir mecmua içerisinde 

yer almaktadır. 
Çalışmamızın bu kısmında iki ayrı kütüphanede bulunan iki Menâkıb-ı 

Şeyh Bedreddin nüshasının incelenmesi sonucu orijinal metin oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Bunu müteakiben tarihî kaynaklarda adı daha çok karıştığı isyanla 
anılan Şeyh Bedreddin’in menkıbevî hayatı bağlamında dinî kimliğini ortaya 
çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla yaptığımız metin kritiğinde bazı teknik 
konular üzerinde durulduktan sonra genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Elimizdeki Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin nüshaları incelendiğinde; 
Süleymaniye Kütüphanesi nüshasının(S) istinsah tarihi belli olmamakla birlikte 
birkaç farklı konunun işlendiği bir mecmua içerisinde yer aldığı görülmüştür. 
Asıl nüsha olarak kabul ettiğimiz Milli Kütüphane nüshasının ise H. 
993/M.1585 istinsah tarihli olduğu görülmüştür. İstinsah tarihinin belirtilmiş 
olması ve Süleymaniye nüshasında eksiklikler olması açısından Milli 
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Kütüphane nüshası(M) asıl nüsha olarak kabul edilmiştir. Metnimiz 
oluşturulurken Süleymaniye nüshası asıl nüshayla karşılaştırılarak orijinal nüsha 
tesbiti yapılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte asıl nüshada yer almayıp da 
Süleymaniye nüshasında yer alan kısımlar metin içerisinde ve dipnotlarda 
belirtilmiştir. 

Yaptığımız metin kritiğine göre S nüshasında, M nüshasına göre daha çok 
hata ve eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Özellikle S nüshasının 7. 
varağında ciddî konu eksikliği ve birbirinden kopuk bir anlatım örgüsü olduğu 
göze çarpmaktadır. 

Yapılan metin kritiğinde nüshalar arasındaki farklılıklar dipnot şeklinde 
belirtilmiştir. Bunun dışında; manayı bozmayan ve her iki metinde de aynı 
anlama gelen cümleler için dipnot verilmemiştir. Harf, tekil-çoğul ekleri ve 
bağlaç farklılıklarına da dipnotta yer verilmemiştir. Aynı anlama gelen farklı 
kelimeler de dipnotta belirtilmemiştir. 

 
6. Menâkıb-ı Bedreddîn Sultan adlı yazmanın muhtevası 

6.1. Şeyh Bedreddin’e Atfedilen Kerametler 
Menâkıb-ı Bedreddin Sultan adlı risâlede Şeyh Bedreddin’e izâfe edilen 

kerametler de yer almaktadır. Söz konusu kerametler varak numarası esas 
alınarak aşağıda zikredilmiştir. 

- Şeyh Ahlâtî ve Şeyh Mahmud’dan İsm-i A‘zam duasını öğrenen Şeyh 
Bedreddin’in gözü ve gönlünün açılarak yedi kat yerleri ve yedi kat gökleri 
temaşa eylediği ve ilk gösterdiği kerametin bu olmasından dolayı Şeyh Mahmud 
ve Şeyh Ahlâtî’nin onun vilayetini tebrik ettikleri. (v. 58a) 

- Şeyh Bedreddin’in Nil kenarındayken Hind’den gelen dervişlerle 
karşılaştığı ve gözünü yumarak bir kuşun gece gündüz on yılda alacağı 
mesafeyi bir saat içinde aldığı ve Hind şehrine ulaştığı(tayy-i mekân) (v. 56a) 

- Şeyh Bedreddin’in şeyhlerinden icazet aldıktan sonra halife olarak tayin 
olduğu Kamer şehrine yedi dervişle gittiği ve üç yıllık yolu üç günde gittiği 
(tayy-i mekân) (v. 58b) 

- Mürşidi Şeyh Mahmud’un vefat edeceği haberi gelince Kamer 
şehrinden sabah namazını müteakiben ayrılan Şeyh Bedreddin’nin kuşluk 
namazını müteakib öğle olmadan Yıldız şehrine ulaştığı (tayy-i mekan) (v. 59b) 

- Hind’den aynı saatte Mısır’a(Nil Kenarına) varması (tayy-i mekan) (v. 
59b) 

- Müridi Abdülkerim’in gözünü yummasını istediği ve yürümekle kırk 
yılda gidilebilecek olan yere bir saat içinde Şeyh Bedreddin ile birlikte yeşil bir 
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sahrada ki yanı deniz olan Mecma’al- Bahreyn de gözlerini açtıkları ve Şeyh 
Bedreddin’in âb-ı hayatın burada olduğunu zikrettiği. (tayy-i mekân) (v. 62a) 

- Yine burada Şeyh Bedreddin ve Abdülkerim’in bir bahçeye girdikleri 
ve burada bulunan nar ağaçlarındaki her bir narın birer kelek gibi olduğu ve 
tanelerinin de baklaya benzediği. Ayrıca burada bulunan bir çeşmenin de 
lealden ve cevahirlerden yapılmış olduğu, lülesinin altından yapıldığı, lülesi 
içinden süte benzer bir su aktığı.(âb-ı hayat). Yine bu bahçede karşılaştıkları ak 
sakallı bir pir olan İbrahim ile Şeyh Bedreddin’in bir kuşun on yılda alacağı 
mesafelere gittikleri. (v. 62a-62b) 

- Şeyh Bedreddin’in kırklar, yediler ve üçlerle teheccüd namazı kıldığı ve 
bu duruma hayret eden Abdülkerim’e: “Allah ve Muhammed Mustafa 
mahiyetini gönlünüzden çıkarmadıkça ve gece gündüz Allah’a ibadet eyledikçe 
hakk Te‘alâ’nın cemalini müşahede kılabileceklerini” belirttiği. (v. 61b) 

- Şeyh Bedreddin’in bir altın minber üzerinde on bin kadar Sünnî cinnîler 
taifesine vaaz verdiği ve Tâhâ sûresini tefsir ettiği, ardından Şeyh Bedreddin’in 
bu taifeye er gibi olmalarını ve namazı cemaatle kılarak terk etmemelerini 
istediği ve bu şekilde Hakk Tealâ’nın dîdârını müşahede edebileceklerini 
söylemesi. (v. 63b) 

- Abdülkerim’le birlikte kırklar makamına gittikleri. Burada 
Abdülkerim’le Şeyh Bedreddin’in teheccüd namazı kılıp du‘a ettikleri. 
Ardından sofiyâne kırk kişinin geldiği ve Şeyh Bedreddin’in bunlara tefsir 
sohbeti yaptığı ve sema ettikleri. (v. 64a) 

- Abdülkeim’le birlikte bir kuş uçumuyla yirmi yıllık yol katederek cin 
padişahlarına Kur’an talim ettirdiği, Tebareke ve Yâsin sûresini okutturduğu. (v. 
64b) 

- Yine bir gün Abdülkerim’le âlemlerde seyrana çıktıkları ve bir yılanın 
yanlarına yaklaşarak ağladığı, bu yılanın cinnîler beyi olduğu ve Şeyh 
Bedreddin’e cânı gönülden bağlı olduğu. (v. 64b) 

- Yine bir Cuma gecesi cinnîler cematine altın bir kürsü üzerinde sabaha 
kadar aşr-ı Kur’an okuduğu hadis ve tefsir dersi yaptığı. (v. 65a-65b) 

- Rum’a gittiğinde halvete girdiği günlerde yerden gökleri, arşı, cenneti, 
levh-i kalemi seyr ettiği (v. 60b) 

- Vefatını müteâkib halifesi İlyas Derviş’in rüyasına girerek, erenlerin 
ölmediğini fakat bir evden bir eve göçtüklerini belirtir. Ardından İlyas 
Derviş’den teheccüd ve işrak namazını terk etmemesini ister. Hz. Peygamber’in 
de bu namazları terk etmediğini belirtir. Daha sonra erenlerin er gibi olması 
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gerektiğini, beş vakit namazı terk etmemelerini, kimsenin gıybetini 
etmemelerini ve kendisine dua etmeyi unutmamalarını vasiyet eder. Eğer bu 
söylediğini tutarlarsa yerlerinin cennetü’l-meva olacağını bildirir. (v. 60b-61a) 

 
6.2.  Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin Sultan adlı Risâlede Geçen 

İsimler  
Menâkıb-ı Bedreddin Sultan adlı risâlede bir takım şahıs, yer, sure ve dua 

isimlerinin zikredildiği görülmektedir. Bu isimler aşağıda belirtilmiştir: 
A. Şahıs İsimleri 
1. Şeyh Mahmud 
2. Şeyh Ahlâtî 
3. Benî Temîme Kabilesi 
4. Bâyezid Bestâmi 
5. İlyas Derviş 
6. Abdülkerim 
7. Hz. Muhammed Mustafa 
8. Karun  
9. Şeddad 
10. İbrahim 
11. Hz. Musa 
B. Yer İsimleri 
1. Nil Nehri 
2. Mısır Şehri 
3. Hind Memleketi 
4. Kamer Şehri 
5. Yıldız Şehri 
6. Mecma’ul-Bahreyn 
7. Rum 
C. Sûre ve Dua İsimleri 
1. İsm-i A‘zam Duası 
2. İnnâ Fetehnâ(Fetih) Sûresi 
3. Tâhâ Sûresi 
4. Rahmân Sûresi 
5. Tebâreke Sûresi 
6. Yâsin Sûresi 
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7. Menâkıb-ı Şeyh Bedreddîn Sultan adlı Yazma Eserin 
Değerlendirilmesi 

On varaklık bir eser olduğu görülen bu risalede daha çok Şeyh 
Bedreddin’in sufî kimliğini oluşturan Mısır’daki deneyimlerinin menkıbevî bir 
dille aktarıldığı görülmektedir. Risâledeki Şeyh Bedreddin portresi, başında 
şemlesi/sarığı sırtında seccadesi olan bir derviştir.39 Risalede önceleri bir mürid 
olarak bahsedilen Şeyh Bedreddin’in daha sonra şeyhlerinden icazet alarak 
şeyhlik makamına yükseldiği görülmektedir. Bu makama yükseldikten sonra 
kendisinden “kutb-u ‘âlem, sultan, şeyh ve hazretleri” şeklinde bahsedilmiştir. 

Risalede daha çok, Şeyh Bedreddin’in Şeyh Mahmud, Şeyh Hüseyin 
Ahlâtî40, Abdülkerim, İlyas, İbrahim, Kırkler/Kırk evliyâ ve cinnîler taifesi ile 
aralarında geçen manevî münasebetleri yer almaktadır. Şeyh Bedreddin, tarihî 
kaynaklara da mutâbık olarak Şeyh Ahlâtî’nin müridi olarak gösterilmiştir.41 
Kaynaklarda ismine rastlayamadığımız Şeyh Mahmud ise, Şeyh Ahlâtî ve Şeyh 
Bedreddin’in mürşidi olarak gösterilmektedir.42 Yine risâleye göre, Şeyh 
Bedreddin, Şeyh Ahlâti ve Şeyh Mahmud’la birlikte halvete girmiş ve halvetten 
sonra Şeyh Mahmud’dan icâzet alarak Hindistan’da Kamer şehrinde 
hilâfet/şeyhlik makamında yer almıştır. Ayrıca halîfelik yaptığı Kamer şehrinde 
doksan beş erenlerle kırk gün halvete girdiği ve bu halvetlerin sayısının beşe 
ulaştığı belirtilmektedir.43 Fakat kaynaklarda Şeyh Bedreddin’in Hindistan’a 
gittiğine veya burada şeyhlik makamında bulunduğuna dair herhangi bir kayıt 
yer almamaktadır. 

                                                            
39 Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Mili Kütüphane, 06 Mil Yz A 6589\2,  v. 59b. 
40 Hüseyin Ahlâtî: Doğum ve ölüm tarihi ile eserleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan 

Hüseyin Hılâtî el-Lâziverdî, memleketi olan Ahlat’dan Şam’a oradan da Kahire’ye gelip 
Memlük Sultanı Berkuk’un saygısı ve hürmetine mazhar olmuştur.  Zâhir ve bâtın ilimlerde 
çağının ulemâsının önde gelenlerinden olduğu belirtilmektedir. İbn Hacer, onunla ilgili insanda 
hayretler uyandıracak çok ilginç şeyler rivayet edildiğini belirtir. Geçimini nereden temin ettigi 
bilinmemekle birlikte, lajurd(lacivert) tasını çözümlemeyi becerdiği ve kimya bildiği rivayet 
edilmektedir. Tıp alanında gösterdigi maharetten dolayı kendisinin tıpta otorite olduğu 
belirtilir. Yanına emirler, ileri gelen kimseler ve bunun dışındakiler sırayla girer, kimisi 
hastalığına deva, kimi de dua telep ederdi. İbn Hacer el-Askalânî, ed-Dürerü’l-Kâmine, Dârü’l 
Kütübi’l Hadîsiyye, 1966, C.2, s. 160; Ayrıca Ahlâtî hakkında bilgi için bkz. İbn Hacer el-
Askalânî, İnbâü’l-Gumr bi-Ebnâi’l-Umr, Dârü’l Kütübi’l İlmiyye, Beyrut 1986, C.3, s. 336-
337; Abdülhay b. El-İmâdî, Sezerâtü’z-Zeheb, Merkezü’l-Mevsûati’l Âlimiyye, tarih yok, C.6, 
s. 356-357; Kozan, Ali, Şeyh Bedreddin ve Düşünce Tarihimizdeki Yeri, Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri 2007, s. 24. 

41 Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Mili Kütüphane, 06 Mil Yz A 6589\2,  v. 56b. 
42 Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Mili Kütüphane, 06 Mil Yz A 6589\2,  v. 58a. 
43 Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Mili Kütüphane, 06 Mil Yz A 6589\2,  v. 58a-59a. 
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 Risâlede verilen malumatlardan biri de, Şeyh Bedreddin’in Şeyh 
Hüseyin Ahlâtî ve Şeyh Mahmud ile birlikte semâ yaptıkları rivâyetidir. Bunun 
dışında Şeyh Bedreddin’in Kırklar zümresi ile de semâ eylediği ve bunlardan 
birinin üç gün üç gece sürdüğü belirtilmektedir.44 Risâlede ayrıca Şeyh 
Bedreddin’in Kırklar zümresine verdiği nasihatler de yer almaktadır. Onlara 
ibâdetten güzel şey olmadığını, cihanda kişiyi Allah’a eriştiren şeyin ibâdet 
olduğunu ve o kişinin yerinin cennetin ırmaklarının kendisinden geldiği 
Firdevs-i â‘lâ olduğunu belirtir.45 

Risaleye göre Bedreddin Derviş, kapısına gittiği Şeyh Mahmud Hazretleri 
ve şeyhi olan Şeyh Ahlâtî ile birlikte ilk halvetine girmiştir. Kırk gün kaldığı 
halvetten çıktıktan sonra kendisine Şeyh Mahmud ve Şeyh Ahlâtî tarafından 
icazet ve hilafet verilmiştir. Kendisine hilafet verilen Kamer şehrine gittikten 
sonra burada da ikinci halvetine girmiştir.46 

Risâlede geçen bir başka rivâyet ise, Şeyh Ahlâtî’nin vefâtı(1403) 
olayıdır. Rivayete göre, Şeyh Ahlâtî, vefâtını müteâkib cenazesini ikindi 
namazının sünnetini terk etmeyen birinin kıldırmasını ister. Cenazesinde bu 
talebinin hazır bulunanlara iletilmesi üzerine bir aziz cenaze namazını kıldırır. 
Daha sonra bu azizin Şeyh Ahlâtî olduğu anlaşılır. Şeyh Ahlâtî bunun üzerine 
Şeyh Bedreddin’e, “Sen de âlemde öyle bir iş işle ki, dünyadan göçünce 
namazını kendin kılasın.” der. Kendi cenâze namazını kıldırma inancı, 
Hatâyî’ye nisbet edilen bir dörtlükte de şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: 
“Cellad olub sen canına kıyagör/Arif olub her maniden duyagör/ Cesedin kendi 
elinde yuyagör/Kendi namazını kılda ondan gel.”47 Bu cenâze namazını 
müteâkip, tarihî kaynaklarla da aynı minvalde Şeyh Bedreddin’in Mısır’da bir 
süreliğine Şeyh Ahlâtî hankâhında hilâfet ettiği belirtilmektedir. Ardından Hz. 
Peygamber’in rüyasına girerek Rûm’a giderek oradaki mü’minleri ıslah 
etmesini istediği rivayeti geçer.48 Fakat kaynaklarda Şeyh Bedreddin’in 
Mısır’dan Rûm/Anadolu’ya gelişinin, hankâhtaki dervişlerin kendisini 
çekememesi ve şeyh olmasına muhalefet eden diğer şeyhlerin olumsuz tutumu 
sonucunda gerçekleştiği belirtilmektedir.49  

                                                            
44 Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Mili Kütüphane, 06 Mil Yz A 6589\2,  v. 58a, 60a, 64a. 
45 Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Mili Kütüphane, 06 Mil Yz A 6589\2,  v. 59a. 
46 Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Mili Kütüphane, 06 Mil Yz A 6589\2,  v. 58a-59a. 
47 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Selçuk Yayınları, Ankara 1991, s. 323. 
48 Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Mili Kütüphane, 06 Mil Yz A 6589\2,  v. 60b. 
49 Halil b. İsmail, Menâkıbnâme, v. 35b-36a; Taşköprülüzâde, Şakâik, c. 1, s. 72; Tasköprülüzâde, 

Mevzuât, c. 1, s. 749; Âlî, Künhü’l-Ahbâr, v. 51a. 
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Nitekim Menâkıb-ı Bedreddin Sultan’da da, bu düşünceyi destekleyen bir 
rivayet yer almaktadır. Rivayete göre, İlyas Derviş bir gece rüyasında Şeyh 
Bedreddin’i görür. Rüyada Şeyh Bedreddin, erenlerin ölmeyeceğini ancak bir 
evden bir eve göçtüklerini, teheccüd namazını ve işrâḳ namazını terk etmemesi 
gerektiğini, zirâ Hz. Peygamber’in terk etmediğini belirtir. Ayrıca erenlerin er 
gibi olmaları gerektiğini, beş vaḳit namazı terk etmemeleri gerektiğini, 
kimsenin gıybetini etmemelerini, kendisine dua etmelerini, eğer bu naṣihati 
tutarlarsa yerlerinin Cennete’l-Me’vâ olacağını bildirir. Abdulkerim ise 
İlyas’tan bu rüyayı kimseye anlatmamasını ister. Sebep olarak da bu dönemde 
dervişlerin birbirini sevmediğini belirtir. Bu olayın ardından Abdulkerim, Şeyh 
Bedreddin’in vilâyetlerini bir bir İlyas’a anlatır ve yazdırır. Ayrıca risâleye göre 
Şeyh Bedreddin, Rûm’da yedi yıl hilâfet etmiştir.50 

Bu risaleye göre Şeyh Bedreddin’in Abdülkerim, İlyas ve İbrahim adında 
üç halifesi vardır. Abdülkerim, Bedreddin Sultan’ın en yakın halifesidir ve 
sultan kendisine sırrını vermiştir. İlyas da Şeyh Bedreddin’in bir diğer 
mürididir. İbrahim ise Şeyh Bedreddin’le Abdülkerim tayy-i mekân ederlerken 
yanlarına gelen bir pîrdir.51 

Şeyh Bedreddin’le ilgili çalışmalarda kaynak olarak kullanılan ve Şeyh 
Bedreddin’in torunu Hafız Halil’in kaleme aldığı Menâkıbnâme’ye göre ise, 
Şeyh Bedreddin, Osmanlıların Edirne’yi almasından sonra ailesiyle Edirne’ye 
yerleşmiştir. Burada ilk eğitimini babasından almış; daha sonra Molla Yusuf’tan 
fıkıh ilmini öğrenmiştir. Hocası Molla Yusuf öldükten sonra Bursa’ya gitmiş ve 
Bursa kadısı Şeyh Mahmud’dan astronomi ilmini öğrenmiştir. Konya’da da 
mantık ve astronomi dersleri aldıktan sonra dönemin en önemli ilim merkezi 
olan Kahire’ye gitmeye karar vermiştir.52 

O dönemde Mısır’da Sultan Berkuk vardır. Sultan Berkuk, Şeyh 
Bedreddin’e hürmet göstermiştir. Daha sonra oğlu Ferec’e hoca olarak Şeyh 
Bedreddin’i tayin etmiştir. Şeyh Bedreddin bu hocalık döneminde sarayda 
yaşamış ve burada tanıştığı Şeyh Ahlatî’nin tasavvuf öğretisini benimsemiştir.53 

Risâle metnine göre Şeyh Ahlatî öleceği zaman Şeyh Bedreddin’i bizzat 
yanına çağırıp halifesi olduğunu söylemişti. Fakat Hafız Halil’in 
Menâkıbnâmesi’ne göre Şeyh Ahlatî cümle erenleri toplayıp; öleceğini, 

                                                            
50 Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Mili Kütüphane, 06 Mil Yz A 6589\2,  v. 60b-61a. 
51 Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Mili Kütüphane, 06 Mil Yz A 6589\2,  v. 60b-62b. 
52 Halil bin İsmail, “Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Manâkıbı”, Eti Yayınevi, İstanbul, 

1967, ss. 13-22. 
53 Halil bin İsmail, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Menâkıbı, ss. 29-45. 
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kendisinden sonra yerine geçecek kişinin ilim sahibi olmasını ve bu kişiyi kendi 
aralarında seçmelerini istemiştir. Fakat ifadelerinden Şeyh Bedreddin’i 
kastettiği anlaşıldığı için erenler Şeyh Bedreddin’i onun halifesi olarak 
seçmişlerdir.54 Dolayısıyla Şeyh Bedreddin’in Mısır’da postnişînlik makamına 
oturmasıyla ilgili rivâyetin her iki kaynak tarafından da teyid edildiği 
görülmektedir. 

Risâlenin M nüshasında diğer şeyhlerin Şeyh Bedreddin’i çekemediğiyle 
ilgili bir bölüm geçmiş fakat nedeni açıklanmamıştı. Hafız Halil’in 
Menâkıbnâmesi’nde ise Şeyh Bedreddin’in genç yaşta şeyhlik ve halifelik 
makamına oturmasının doğru olmadığını düşündükleri ve karşı çıktıkları için 
çekemedikleri şeklinde bir rivayet geçmektedir. Nitekim Hafız Halil’in 
Menâkıbnâmesi’ne göre Şeyh Bedreddin’in Anadolu’ya gelmesinin 
nedenlerinden biri de Şeyh Ahlatî’nin ölümünden sonra halifelik yaptığı 
dönemde diğer şeyhlerin kendisine muhalif olmasıdır.55 Dolayısıyla 
okuduğumuz metinlerde belirtilen bir rivâyetteki boşluğun Hafız Halil 
Menâkıbnâmesi’nde doldurulduğu görülmektedir. 

M nüshasında Şeyh Bedreddin’in hayatı anlatılırken Anadolu’ya kadar 
gitmesi anlatılmış, Anadolu’ya nasıl gittiği, hangi faaliyetlerde bulunduğu ve 
kimlerle görüştüğü belirtilmemiştir. Hafız Halil’in Menâkıbnâmesi’nde ise 
Şeyh’in Anadolu’ya gelişi ayrıntılarıyla ele alnmıştır. Buna göre, Şeyh 
Bedreddin altı ay Mısır’da halifelik makamında kaldıktan sonra Kudüs’e, 
Şam’a, Haleb’e ve en sonunda Konya’ya gelmiştir. Konya’da Karaman Beyi ile 
görüşmüş, Bey kendisinden keramet istemiş, Şeyh de kerametini göstermiştir. 
Buradan Germiyan iline, Tire’ye ve İzmir’e gitmiştir. İzmir’den sonra Sakız 
Adası’na geçerek Arapça bilen ruhbanlarla sohbet etmiş hatta görüştüğü 
papazlardan ikisi ve daha sonra Sakız beyi Müslüman olmuşlardır. Sakız 
Adası’ndan sonra tekrar Tire üzerinden Kütahya’ya ve Domaniç beline gelmiş 
ve burada Torlak56larla görüşmüştür. Buradan Bursa’ya geçmiş son olarak da 
Edirne’ye gitmiştir. Burada yedi yıl kalmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti 
Fetret Dönemi’ni yaşamaktadır. Musa Çelebi’nin 1411 yılında Edirne’de 

                                                            
54 Karşılaştırmalı olarak bkz. M nüshası v. 60a, Hafız Halil bin İsmail, s. 81. 
55 Karşılaştırmalı olarak bkz. M nüshası v. 61a, Hafız Halil bin İsmail, ss. 81-84. 
56 Torlak: Türkçe “tor”(acemi, tecrübesiz, vahsi) kelimesinden küçültme eki “lak” ile 

türetilmiştir.  XIV.-XV. yüzyıl Anadolu’sunda Torlaklar az çok belirgin şekilde Kalenderiye 
tarikatına bağlanan gezgin dervişlerdir. Torlaklar, saç, sakal, kaş ve bıyıklarını kazıtmakta, 
başlarını beyaz keçeden bir külahla örtmektedirler. Mahrem yerlerini koyun ve keçi postuyla 
örtüp kışın sırtlarını ayı postu ile soğuktan korumaktadırlar. Vücutlarının geri kalan kısımları 
çıplaktır. A. Yasar Ocak, Osmanlı İmparatorlugu’nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler(XIV-
XVII. Yüzyıllar), TTK, Ankara 1992, s. 109,118; Balivet, Seyh Bedreddin, s. 66; Antonio 
Menavino, “Seyh Bedreddin Dolayısıyla Torlaklar”, çev. Lütfü Yücer, İs ve Düsünce Dergisi, 
S. 269, Mart 1970, C.XXXV,s. 6-8. 
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hükümdarlığını ilan etmesinden sonra ise kendisine yapılan kazaskerlik teklifini 
kabul etmiştir.57 Dolayısıyla yine okuduğumuz menâkıbnâme metninde 
belirtilen rivâyetin dönem kaynakları ve Hafız Halil Menâkıbnâmesi tarafından 
desteklendiği ve ayrıntılarıyla ele alındığı görülmektedir.  

Yine ve Hafız Halil’in Menâkıbnâmesi’nde belirtilen ve  dönem 
kaynakları tarafından da teyid edilen malumata göre Şeyh Bedreddin, Mehmed 
Çelebi’nin kardeşi Musa’yı bertaraf edip hükümdar olmasından sonra bu 
makamdan azledilmiş ve ayda bin akçe maaşla İznik’e sürgün edilmiştir. 
İznik’teyken hacca gitmek için Sultan Çelebi Mehmed’den izin istemiş fakat bu 
izin kendisine verilmemiştir. Bu dönemde Aydın’da Börklüce Mustafa ve 
Manisa’da Torlak Kemal tarafından çıkarılan ayaklanmalardan dolayı sorumlu 
tutulacağını düşünen Şeyh Bedreddin, ailesiyle vedalaşarak İsfendiyar 
Beyliği’ne kaçmıştır. İsfendiyar Beyi Şeyh Bedreddin’i kabul etse de çok fazla 
yanında tutmamış, onu Kırım’a göndermeyi teklif etmiştir. Onu gemiye bindirip 
Eflak’a götürmüşlerdir. Eflak’ta da fazla kalmamış yine gemiyle Sakız Adası’na 
gelmiştir. Sakız Adası’nda da uzun süre kalmamış Serez’e geçmiş fakat burada 
kendisini tanıyan bir kişi onu ele vermiştir. Elvan Bey tarafından yakalanan 
Şeyh Bedreddin, Sultan Mehmed Çelebi’nin karşısına çıkarılmıştır. Sultan 
Mehmed Çelebi ona mahkeme kurmuş fakat öldürülmesi için bir neden 
bulamamışlardır. Bu sırada Mehmed Çelebi yanına gelen Mevlana Haydar’ın 
görüşünü almış ve şer‘î hukuka göre veremedikleri hükmü örfî hukuka göre 
vermişlerdir. Sonuç olarak Şeyh Bedreddin fesadın ve fitnenin çoğalmasından 
korkulduğu için idam edilmiştir.58 Hafız Halil Menâkıbnâmesinde aktarılan ve 
Şeyh Bedreddin’in idamına kadar uzanan bu süreç ise, okuduğumuz 
menâkıbnâme metninde yer almamaktadır. 

Sonuç olarak elimizdeki mevcut risalelerin, Şeyh Bedreddin’in daha çok 
Mısır’daki hayat hikayesini ele alan bir risale olduğu görülmektedir. 
Kaynaklarda Şeyh Bedreddin’in tasavvufa intisabı, Hüseyin Ahlatî ile olan 
diyaloğu, Mısır’da postnişinlik makamında oturması ve bu makamdan ayrılarak 
Anadolu’ya dönüşü gibi rivâyetlerin, bu risâleler tarafından da desteklendiği 
görülmektedir. 

 
Sonuç 
Menâkıbnâmeler, tarihin bilinmeyen noktalarını farklı bir bakış açısıyla 

değerlendirmemize ve dönem olaylarını birçok yönüyle ele alıp farklı bir bakış 
açısıyla tahlil etmemize yardımcı olabilir. Bu bağlamda ele aldığımız 
menâkıbnâmenin, daha çok siyasî tarihimizin konusu olan ve Osmanlı devletine 
                                                            
57 Karşılaştırmalı olarak bkz. M nüshası v. 60b, Hafız Halil bin İsmail, ss. 85-101. 
58 Hafız Halil bin İsmail, Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Menâkıbı, ss. 101-122. 
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karşı başkaldırmış bir âsî şahsiyet olarak karşımıza çıkan, Şeyh sûfî kimliğini 
ortaya koyan bir eser niteliğinde olduğu söylenilebilir. 

Dolayısıyla torunu Hafız Halil bin İsmail tarafından yazılmış olan 
menâkıbnâmeyle karşılaştırarak ele aldığımız menâkıb metni onun gerçek 
hayatıyla da örtüşmekle birlikte Şeyh Bedreddin’in sûfî yönünü ön plana çıkan 
küçük bir risâledir. Şeyh Bedreddin’in tasavvufa yönelmesine vesîle olan 
şahsiyet olarak kaynaklarda ismi zikredilen Şeyh Hüseyin Ahlâtî, bu risâlede de 
onun tasavvufa yönelmesinde ve tasavvuf ehli olmasında etkili olan şahsiyettir. 
Risâle onun tarihsel şahsiyetini destekler nitelikte Mısır’daki tasavvufî 
serüvenini ele almıştır. Metne göre Şeyh Bedreddin başlarda sadece bir 
müriddir. Nil kenarında namaz kılmak için verdiği mola esnasında karşısına 
çıkan yedi kişiyle girdiği diyalog sonucunda müridi olmak istediği Şeyh 
Mahmud katına gitmiştir. Daha sonra Şeyh Mahmud ve Şeyh Hüseyin 
Ahlâtî’den icazet alarak şeyhlik katına yükselmiş; onların yanında halvete 
girmiş, tasavvuf literatürüne göre erenlere ve azizlere mahsusu olan tayy-i 
mekan haline ulaşmıştır. 

S nüshasında ayrıca Şeyh Bedreddin’e aidiyeti kabul edilen eserlerin 
isimleri de verilmektedir. Bunların Letâifi’l-İşârât, Câmiu’l-Fusûleyn, Ukûdu’l-
Cevâhir’in olduğu belirtilmektedir. Ayrıca tasavvufa dair iki eserinin olduğu, bu 
eserleri vefâtına yakın telif ettiği ve bunlardan ilkinin Meserretü’l-Kulûb, 
diğerinin ise Vâridât olduğu belirtilmiştir. 

Dolayısıyla bu risâle, hem Şeyh Bedreddin’in Mısır hayatını desteklemesi 
hem de onun kaleme aldığı eserler hakkında verilen malumatı teyid etmesi 
yönüyle araştırmacıların mürâcaat edebilecekleri menâkıbnâme tarzı bir kaynak 
niteliğindedir. 



Tarih Okulu                                                                         The History Scholl 
İlkbahar-Yaz 2013                                                                              Spring-Summer 2013 
Sayı XIV, ss.  75-112.                                                                  Number XIV, pp. 75-112.  

TRANSKRİPSİYON1 
(Nüsha karşılaştırmasında, Milli Kütüphane Nüshası esas alınmıştır.) 

Terceme-i Hâl-i Bedreddîn Simâvî 2 
[Bismillâḥirrahmânirraḥîm. Merḥûm Şeyḫ Bedreddîn Sulṭân. Merḥûm-ı 

mezbûrun mü’ellifâtıdır. Leṭâifi’l-İşârât fi’l-Fıḳh ve Şerḫü’l-müsemm-î bi’s-
sehîl İzniḳîde maḥpȗs iken temnîḳ eyledi. Câm‘iu’l-Fusȗleyn fi’l-Fenni’l-
Mezkȗr ve Şerḫü’l-Müteṣavveru’l-Müsemmî bi ‘Ukȗdü’l-Cevâhir ve 
Meserretü’l-Ḳulȗb fi ‘İlmi’t-Taṣavvuf ve Vâridât nâm iki kitâbı daḫî vardır ki 
vefâtına ḳarîb te’lîf itmişdir. Hicret-i Nebeviyyenin sekiz yüz onsekiz senesinde 
idi İbn ‘Arabşâh ki Yıldırım Bâyezîd Ḫanın evlâdı kirâmına nice müddet hoca 
olmuşdur ‘Uḳȗdu’n-Nâsıḫa nam kitâbında naḳl eyledi İbn Ḳadı Simâvîye Emîr 
İsfendiyârıň meclisinde cem‘ olub ṭarafından aḥvâlimiz taḳrîr olundukda mûmâ 
ileyh benim ṣâḥib-i hüdâyaya bin ṭoksan ‘adet ġayr-ı mücâb suâllerim vardır 
didi. Naḳli min Tercümetü’ş-şaḳâyık]3 

Hâẕâ risâle-i menâḳıbı evliyâ Bedreddin Sulṭân Raḥmetullâhi ‘aleyh4 
Varak 55b: 
Bismi’llâhi’r-raḥmâni’r-raḥîm. 
[Erenlerden rivâyetdir]5 [Şeyḫ]6 Bedreddîn Sulṭân ḥażretleri rahmetullâhi 

aleyh, Mıṣır’da Şeyḫ Aḫlâṭî yanında olurdu bir gün destȗr [diledi]7 vardı Nil 
kenarında abdest aldı dört rek‘at kuşlık namazı kıldı daḫî el getürüb du‘â kıldı 
[çün du‘âdan  fâriğ oldı]8 baḳdı [gördü ki]9 ḳarşudan yedi kişi gelür [her birinüň 
yüzü ayuň on dördüne beňzer geldiler]10 selâm virdiler. Bedreddîn [Ḥażretleri]11 
bunlarıň selâmın aldı daḫî merḥaba idişdiler. Oturub fetḥ-i kelâm idüb ne kişisiz 
ḳandan gelür ve ḳanda  gidersiz didi. Onlar daḫî eyitdiler iy ‘azîẕ biz yedi yarûz 
[gah olur ki]12 yedi ḳat gökleri ve yedi ḳat yirleri ṣeyr ideriz. Ammâ iy ‘azîẕ size 

                                                            
1 Nüsha karşılaştırmasında, Milli Kütüphane Nüshası esas alınmıştır. 
2 S nüshasının ilk ziyade varağında eserin ismi bu şekilde verilmiştir. 
3 Bu kısım S nüshasının ilk varağında yer alıp, M nüshasında bulunmamaktadır. 
4 M nüshasının ilk varağında eserin ismi bu şekilde verilmiştir. 
5 S Nüshasında bu kısım, “Erenler rivâyet ider ki” şeklinde yazılmıştır. 
6 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
7 S nüshasında bu kelime “aldı” şeklinde yazılmıştır. 
8 S nüshasında bu kısım “çün du‘a tamam oldu” şeklindedir. 
9 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
10 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
11 S nüshasında bu kelime “Sulṭân” şeklindedir. 
12 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
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bir kimse ṣorṣaḳ Mıṣırda [şehrinde]13 Şeyḫ Aḫlâṭi ḳatında bir mürîdi varımış. 
Adına Bedreddîn derviş deyuler imiş, siz anı bilürmisiz didiler. Bedreddîn eyitdi 
[belli bilürüz evet bi’llâhil-‘azîm nedersiz didi]14. Anlar eyitdiler biz Benî 
Temîme ḳabilesindenüz bizüm bir şeyḫümüz vardır. Hind memleketinde olur, 
ḳutb-u ‘âlemdür. Eyle olsa şeyḫimüz daim anları aňub eydür ki mürîd olıcak 
Şeyḫ Aḫlaṭî yanında Bedreddin derviş gibi olsa 

Varak 56a: 
diyü biz daḫî ana ‘âşıḳ olduḳ anlarıň mübârek cemâlin görmek dilerüz 

didiler. [Bedreddîn eydür]15 ol derviş kim dilersiz bu faḳîrdir didi. Hemendâm 
anlar bu kelâmı işitdiler Bedreddîn Sulṭânıň ayağına düşdüler. Bedreddîn eyitdi 
iy ‘azîzler Allah sizi ‘azîz ṭutsun bu ne hikmetdur bu faḳîre böyle ḥürmet 
idersiz. Anlar eyitdiler [ey ‘azîz ḥürmet itmek mü’minlere vâcibdür.]16 Ama iy 
‘azîzler eğer isterseňiz bizümle seyrân gidelüm [didiler]17 Bedreddîn [Derviş]18 
eyitdi. Nola hemendam eyitdiler imdi ki gözüňü  yum [didiler andan Bedreddîn 
Sulṭân mübârek gözlerini yumdı bir sa‘at miḳdâr  geçdi daḫî mübârek 
gözlerini]19 [aç gözünü didiler]20 açdı. Gördü bir ġarip yire gelmiş çevresi yeşil 
çimen Bedreddîn [Sulṭân]21 eyitdi. İy ‘azizler [bu ne yirdir ve]22 bu ne 
maḳâmdır. Şimdi [hod]23 Nil kenarında yidük bu ne hikmetdir ki [bu araya 
geldik bunlar]24 eyitdiler buňa Hind memleketi deyüler bizim şeyḫimüz 
[bundadır]25 adına26 Şeyḫ Mahmud dirler [imdi şöyle gerekdir sen ol azîz varub 
göresin ol ‘azîziň du‘âsın alasın didiler]27 Çün Bedreddîn Sulṭân bunlardan bu 
kelâmı işitdi eyitdi iy ‘azîzler [kerem]28 lütfeyleň ben faḳîri ol [‘azîziň yanına]29 

                                                            
13 M müshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
14 S nüshasında bu kısım “evet bilürüm ama ne dersiz buyurun didi” şeklinde yazılmıştır. 
15 S nüshasında bu kısım “sulṭân ḫażretleri eyitdiler” şeklindedir. 
16 S nüshasında bu kısım “ey ‘azîz mü’mine hürmet eylemek vâcibdir” şeklinde yazılmıştır. 
17 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır: 
18 S nüshasında bu kısım “sulṭân” olarak yazılmıştır. 
19 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
20 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
21 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
22 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
23 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
24 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
25 S nüshasında bu kelime yerine “vardır bunda olur” şeklinde yazılmıştır. 
26 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
27 S nüshasında bu kısım “ imdi şöyle gerek varup ol ‘azîzler ziyâret idesiz didi ol ‘azîzin hayr 

du’asın alasın şeyhin hayr du’ası seninle bile ola didiler” şeklindedir.  
28 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
29 S nüshasında bu kısım “ol ‘azîze” şeklinde yazılmıştır. 
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iletüň [ol ‘azîzin]30 mübârek cemâlin görem didi. Daḫî ol aradan gitdiler 
[vardılar]31. Ol şehriň içine girdüler Bedreddîn Sulṭân eyitdi iy ‘azîzler [bu ne 
şehirdir]32 

Varak 56b: 
didi. Anlar eyitdiler buňa Yıldız şehir dirler ve bu yeriň âdemileri 

[ġâyet]33 ṣâliḥlerdir ve hem bizim şeyḫimüz [bundadır]34 didiler. Andan 
Bedreddîn Sulṭân eyitdi [imdi ḫânḳâhına varalum]35 didi [varalum görelim 
bunlar eyittiler]36 gitdiler ḫâneḳâhına geldiler. Ḥareminiň orta yirinde bir 
şadırvan [var]37 anda olan dervişler [üşüb]38 abdest alurlar öğle namazını 
ḳılmağa. Bedreddîn [Sulṭân]39 [bunlara]40 [varub]41 selâm virdi. Bunlar daḫî 
‘aleyke aldılar. Ṣafâ geldiň didiler Bedreddîn bunlarıň elin öpdü bu dervişler 
bunuň böyle itdiğün ġâyet beğendiler eyitdiler. İy ḳarındaş ḳangı memleketten 
gelürsün kimiň dervişleridensiz [bize de didiler]42 [ḫaber virelüm]43 didiler. 
[Andan]44 Bedreddîn eyitdi iy [erenler]45 Mıṣır şehrinde [Şeyḫ Aḫlâṭî dirler bir 
şeyḫ vardır anın dervişlerindenem]46 eyle olsa bu faḳîri destûr aldımki Nil 
kenarında [abdest aldım]47 ḳuşlıḳ namazı ḳıldım. Üş öğle vaḳtinde bunda 
bulundum. Bu ne ḥikmetdir ben bilemezem didi bunlar eyitdiler yoḫsa [Mısır 
şehrinde]48 Şeyḫ Aḫlaṭi yanında olan [Şeyh]49 Bedreddîn Derviş misin didiler. 
Bedreddîn [evet]50 didi [bunlar eyitdiler]51 imdi [sen daḫî]52 abdest [al]53 namaz 

                                                            
30 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
31 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
32 S nüshasında  bu kısım “ buna ne şehri dirler” diye yazılmıştır. 
33 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
34 S nüshasında bu kelime “bunda olur” şeklinde yazılmıştır.  
35 S nüshasında bu kısım “imdi beni hanegaha alın kandadır” şeklinde yazılmıştır. 
36 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
37 S nüshasında bu kelime  “akar” olarak geçmektedir. 
38 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
39 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
40 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
41 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
42 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
43 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
44 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
45 S nüshasında bu kelime “‘azîzler” olarak geçmektedir. 
46 S nüshasında bu kısım “Şeyh Ahlâtî vardır bu fakîr anın yanında olurun didi” şeklinde 

yazılmıştır. 
47 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
48 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
49 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
50 S nüshasında bu kelime “bile ben” şeklinde yazılmıştır. 
51 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
52 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
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ḳılalum andan [sizi şeyḫümüze iletelüm]54 didiler. [Andan bunlar böyle 
deyicek]55 Bedreddîn abdest aldı [öğle]56 namazını ḳıldılar. Andan ṣoňra 
dervişler Bedreddîni alub Şeyḫ [ḳatına]57 götürdüler. Şeyḫ ḫażreti eyitdi iy 
derviş ḳandan gelürsün. 

Varak 57a: 
Anda olan dervişler eyitdiler. [Sulṭânum]58 Mıṣır şehrinde olan Şeyḫ 

Aḫlâṭî yanında olan Bedreddin [Derviş]59 imiş didiler. Şeyḫ [Mahmȗd]60 
Ḫażretleri bu dervişlerden bu ḫaberi işidicek [durdı]61 geldi. Bedreddîniň iki 
gözlerin öpdü [ve eyitdi]62. İy oğlum nice oldı bu memlekete düştüňüz didi. 
Andan Bedreddîn eyitdi. Sulṭânum şeyḫimden destȗr diledim ki Nil kenarında 
vardım, [abdet aldım]63, ḳuşlıḳ namazın ḳıldum. Bu kere ḫażretlerüňüzüň 
dervişleri geldi. [Bizimle]64 biraz kelâm eyitdiler. Daḫî gözleriň yum didiler, 
yumdum ve aç didiler [açdım]65. [Bir sa‘at miḳdarı olmadan gözüm açdım]66, 
gördüm [kendimi]67 burada bulundum bilmezem [bu ne ḥikmetdir]68 didi. 
Andan Şeyḫ Mahmȗd eyitdi. Derviş ne ‘aceb söz söylediň Mıṣırla buranıň 
mâbeyni [bir ḳuş gice gündüz uçsa]69 ancaḳ on yılda varur. [Bu ne ḥikmetdir ki 
dirsek imdi iy oğlum buňa tay-yı mekân dirler]70. Erenlere bu âsândur ıraḳ yaḳın 
[bunlara hep]71 birdir erenler [‘âlemdeki]72 tarfetü’l-‘ayn içinde yedi ḳat göklere 
ve yedi yirlere [taḫte’s-serâya değin]73 [seyr ider]74. Andan Bedreddîn eyitdi iy 
ḳutb-ı ‘alem ya benim ḥâlim nicedir [ve nice olur didi]75. Şeyḫimden [cüdâ]76 

                                                                                                                                                  
53 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
54 S nüshasında bu kısım “şeyhe varalım” şeklinde yazılmıştır. 
55 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
56 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
57 S nüshasında bu kelime “ḫażretlerine” şeklinde yazılmıştır. 
58 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
59 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
60 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
61 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
62 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
63 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
64 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
65 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
66 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
67 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
68 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
69 S nüshasında bu kısım “gice gündüz yürümekle” şeklinde yazılmıştır. 
70 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
71 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
72 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
73 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
74  M nüshasında bu kısım “seyran iderler” şeklinde yazılmıştır. 
75 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
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düştüm [ben neyleyeyin]77 [bana himmet eyle didi kere şeyhe varam]78 didi. 
Andan Şeyḫ Mahmȗd Ḥażretleri bu sözünü ġâyet beğendi eyitdi. İy [benim]79 
oğlum [mürîd olıcaḳ şöyle dola didi]80 [ki meyt-i gâiline nice teslîm ise]81 amma 
oğlum isterseň şeyḫün de gelsün didi. [Şeyḫ bu sözünü diyecek Bedreddîn 

Varak 57b:  
Ḥażretleri ayağına düşdü eyitdi. İy ḳutb-ı ‘âlem kerem lüṭfeyle iḥsânıň 

biz faḳîrlerden diriğ ḳılma didi. Hemendam)82 Şeyḫ ḥażretleri başını ḫırḳaya 
çeküb bir sa‘at miḳdarı geçdi başını çıḳardı bir na‘ra urub ya Allah didi. Olaḳ 
sa‘at Şeyḫ Aḫlaṭî Ḥażretleri mübârek yüzünden ter aḳaraḳ [geldi]83. Şeyḫ 
Maḥmȗd Ḥażretleriniň [mübârek]84 ellerin öptü daḫî dizin çöküp oturdu. Andan 
Şeyḫ Maḥmȗd eyitdi. İy yâr ne ‘acep [giç geldük, erenlere böyle gerekmezdi]85. 
Bir sa‘at geçti güçle geldük bu ne ḫikmetdir. Şeyḫ Aḫlâtî Ḥażretleri eyitdi. İy 
[ḳutb-ı]86 ‘âlem ḳaçan ḥażretlerüňüz ya Allah didi, nara urdu. Ben ol vaḳt 
taḥte’s-serada idüm. Meğer anda [sünnî]87 cinler varmış. Gice ve gündüz Allaha 
‘ibâdet iderlermiş. Bu kere [bunuň üzerine bir kâfir cinnî leşkeri gelüb bunları 
ḳırmaḳ dilermiş]88. Bu kez ol mü’min cinnîler [pâdişâhı]89 bu faḳîre gelip eyitdi, 
[kerem luṭüf ve iḥsân eyleň]90. Bizim üzerümüze düşmân geldi. [Eğer sizden 
yardım olmazsa. ol düşmân bize ġâlib olur didi]91. Hemândam92 bu faḳîr ism-i 
Allaha meşġȗl oldum kendümi taḥte’s-serâda gördüm. Meğer ol düşmân 
cinnîler ol mü’min olan cinnîlerle uğraşıb yürürlermiş. Bu faḳîr vardım, ol 
mü’min cinnîlere ḳavuşdum. Yedi yüz kere Allahın ismi zâtına meşġȗl olub, ol 
cinnîler ‘askerine ḳarşu yürüdüm. Allahıň ‘inâyetiyle olak sa‘at 

                                                                                                                                                  
76 S nüshasında bu kelime “ayrı” olarak yazılmıştır. 
77 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
78 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
79 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
80 S nüshasında bu kısım “mürîd olan kimesne şöyle gerekdir” şeklinde yazılmıştır. 
81 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
82 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
83 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
84 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
85 S nüshasında bu kısım “geç kaldın erenlere böyle gerekdir” şeklinde yazılmıştır. 
86 S nüshasında bu kelime “fahr-ı” olarak yazılmıştır. 
87 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
88 S nüshasında bu kısım “ol bunların üzerine bir kafîr cin varımış askerle geldi bunları hep 

kırmak ister” olarak geçmektedir. 
89 S nüshasında bu kısım “halkı” olarak yazılmıştır. 
90 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır.  
91 S nüshasında bu kısım “eğer siz gelmezseniz bizi helâk ider” şeklinde yazılmıştır. 
92 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
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Varak 58a: 
cinnîler ‘askeri münhezim oldu. Bu kere ḥażretleruňüzüň onu işitdüm üş 

bu araya geldim didi. Andan Şeyḫ Maḥmȗd Ḥażretleri eyitdi. İy ḳarındaş ḳaçan 
[biz sizi çığırduḳ]93. Ol vaḳtin biz daḫî [‘arş üzerindeydik didi]94. Bunlar 
birbirine böyle diyicek Bedreddîn [Ḥażretleri]95 ‘acaba ḳaldı, ṭurı geldi, bunlarıň 
ayağına düşüb [meskenet gösterdi]96. Bu iki ‘azîzlere [bunuň böyle itdiğü hoş 
gelüb]97 ġâyet beğendiler. Şeyḫ Maḥmȗd Şeyḫ Aḫlâṭî [Ḥażretleri]98 Bedreddîn 
Sulṭâna himmet itdiler bu kere ismi a‘zam [du‘âsını]99 öğretdiler. Hemen 
[göňlü]100 gözü açıldı [nur ṭoldı. Ortadan]101 [hicâb reka‘a oldı ]102. Oturdığı 
yerden yedi ḳat yirleri ve yedi ḳat gökleri temâşâ eyledi. Bedreddîn 
[Ḥażretleri]103 ‘acaba ḳalub hemendâm na‘ra urub ya Allah deyub [semâ‘a girdi 
çoḳ ‘âlem eylediler]104. Andan Bedreddîn Sulṭân bunlarıň ayağına düşdü, ellerin 
öpdü. Bunlar eyitdiler. İy derviş vilâyet mübârek olsun didiler. Andan 
Bedreddîn Ḥażretleri eyitdi. İy ‘azîzler Allahü [Te‘âla]105 sizlerden şâkir olsun 
[ben faḳîri serâbdan ḳaldırdıňız himmetiňiz yetişdi]106 didi. Andan ṣoňra Şeyḫ 
Maḥmȗd Ḥażretleri Şeyḫ Aḥlâṭî Ḥażretleri ḫalvete girdiler. Bedreddin 
[derviş]107 bile girdi ve [yaḫşî]108 dervişler bile girdiler. Ol bile giren dervişler 
her biri bir iklim erenleridir, sanki [her biri bir]109 Bâyezid Besṭâmi idi. Hele 
bunlar [ḳırḳ gün ḫalvetde oturdular]110. [Bunda]111 ḳırḳ günden ṣoňra çıḳdılar bir 
‘âla ṣoḥbet itdiler ki 

                                                            
93 S nüshasında bu kısım “ben sizi çağırdım” olarak geçmektedir. 
94 S nüshasında bu kısım “arşın üzerinde idim” olarak yazılmıştır. 
95 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
96 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
97 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
98 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
99 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
100 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
101 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
102 S nüshasında bu kısım “hicâb getürüldü” şeklinde yazılmıştır. 
103 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
104 S nüshasında  bu kısım “semaa eyledi hatta anda olan ‘azîzler ve dervişler hep bile itdiler 

sefâ-yı ‘âlem itdiler” şeklinde yazılmıştır. 
105 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
106 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
107 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
108 S nüshasında bu kelime “yetmiş” olarak yazılmıştır. 
109 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
110 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
111 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
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Varak 58b: 
vaṣfa gelmez. Andan [ṣoḥbetde]112 Şeyḫ Maḥmȗd tefsîr eyledi, çoḳ 

hadîsler söyledi. Şöyleki andan olan erenler ḥayrân mest [medâm]113 oldılar. 
Andan Şeyḫ Maḥmȗd Şeyḫ [Aḥlâṭîye]114 eydür iy ḳarındaş şimden [girü]115 
Bedreddîn Dervişe icâzet virelüm didi. Şeyḫ Aḥlâṭî [Ḥażretleri]116 eyitdi. İy 
benim sulṭânum kerem lüṭf-u [iḥsân]117 idesiz Bedreddîn Derviş daḫî 
du‘âcıňızdır didi. Andan Şeyḫ Maḥmȗd Ḥażretleri Bedreddîn Dervişe icâzet 
virdi, eyitdi. Biz icâzet virdik, şöyle bilesiz didi. Andan Şeyḫ Aḥlâṭî Ḥażretleri 
daḫî icâzet virdi. Andan Bedreddîn [Ḥażretleri]118 eyitdi. el-Ḥamdülillâh ki bu 
faḳîr sizüň gibi ‘azîzlere yetişdik didi. [Bu iki Şeyḫ buňa ḫilâfet virdiler]119. 
Andan öte bir şehir varımış, adına120 Ḳamer şehri dirlermiş. [Anıň âdemîleri hep 
ṣâliḥlerimiş]121. Bu kere [bu iki ‘azîzler]122 ol şehriň ḫilâfetin Bedreddîn Dervişe 
virdiler. [Yedi derviş anuňla bile gitdiler]123. Evet üç yıllıḳ yol idi. Bunlar ṭay-yı 
mekân itdiler. Üç günde [ol şehre]124 irdiler. Çünki [bunlar]125 Ḳamer şehrine 
yaḳın geldiler. Hep şehriň âdemisi ḳarşu çıḳdılar, [bunlarunla]126 görüşdüler. 
Andan ṣoňra Bedreddîn Sulṭâna eyitdiler. [Ṣafâ geldiň, iy bizim ulȗmuz]127 
mübârek ḳademiň memleketimize baṣdı el-ḥamdülillâh [mübârek cemâlüňüzi 
gördik]128 didiler. Andan Bedreddîn Sulṭân [bunlara]129 eyitdi. İy erenler 
ḥâluňuz nedür, ne ‘alemdesiz. Bunlar eyitdiler. İy ḳutb-u ‘âlem bizim işimiz 
gice ve gündüz Allaha [Te‘alâ Ḥażretlerine]130 

 

                                                            
112 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
113 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
114 S nüshasında bu kelime “ḫażretlerine” olarak yazılmıştır. 
115 S nüshasında bu kelime “sonra” olarak yazılmıştır. 
116 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
117 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
118 S nüshasında bu kelime “sulṭân” olarak yazılmıştır. 
119 S nüshasında bu kısım “Şeyh Mahmud ve Şeyh Ahlâtî buna icazet virdiler” şeklide yazılmıştır. 
120 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
121 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır.  
122 S nüshasında bu kısım “bu ‘azîz ve Şeyh Ahlâtî” olarak yazılmıştır. 
123 S nüshasında bu kısım “birkaç derviş bile gönderdiler” şeklinde yazılmıştır. 
124 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
125 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
126 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
127 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
128 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
129 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
130 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
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Varak 59a: 
‘ibâdet itmekdir didiler. Bedreddîn [Sulṭân]131 eyitdi. [Ey erenler]132 Allah 

sizi hoş ṭutsun bu faḳîr siziňle [bunda]133 ‘ibâdet itmeğe geldüm ki 
[‘ibâdetden]134 güzel nesne yoḳdur cihânda. İy erenler [kişi Allaha 
[Te‘âla’ya]135 irişdüren ‘ibâdetdir ve daḫî anuň yeri Firdevsi â‘lâdur didi]136. 
Zîrâ cennetüň ulȗsudur didi ve hem cennetlerüň ırmaḳları andan gelür didi. 
[Hele bunlar ol gice Bedreddîn Sulṭânı bir ‘azîzin ḫâneḳâhına iletdiler]137. 
[Andan bunlar]138 bir zaman böyle ṣoḥbet itdiler. Andan [Bedreddîn Sulṭân]139 
eyitdi. İy erenler bu faḳîr şimden girü ḫalvete girürüz sizlerde girürmisiz didi. 
[Andan bunlar eyitdiler]140. İy ḳutb-u ‘âlem her ne dirseň ferman senüňdür, hep 
bizde bile girürüz senden ayru bizüm ne işümüz vardır didiler. Hemen ordan 
ṭoḳsan beş erenler ḫalvete bile girdiler [ḳırḳ gün ḫalvet itdiler]141. Ḳırḳ günden 
ṣoňra çıḳub şol ḳadar [tevḥîd eylediler ki]142 vaṣfa gelmez idi. [Bunda 
Bedreddîn Sulṭân bunlarınla bir zaman şöyle oldı. Anda olan erenler ve ḫalḳ 
Bedreddîn Sulṭâna iderlerdi ey ḳutb-u ‘âlem sen ṣulṭânsın biz cümlemiz saňa 
ḳuluz ve meskenetler iderlerdi ve tevâḫimler iderlerdi]143. [Muḥaṣṣal]144 bunlar 
bunda beş kere ḫalvet eylediler her gâhîki bunlarıň üzerine nur inerdi [bunlar bu 
zevḳde bu ḥâldeyken nâgâh]145 bir derviş çıḳageldi. Bedreddîne [Sulṭâna]146 
eyitdi. İy ḳutb-u ‘âlem [bu faḳîr]147 [Şeyḫ Maḥmȗd ḥażretinden gelürem]148 
dünyadan aḫirete intiḳâl idiyoruz. Bu kere ḥażretine selâm [ve du‘âlar]149 ider. 
Elbette [ḥażretiniz gelsün]150 ḥasret [ḳıyâmette]151 ḳalmasun [gelsün mülâḳî 

                                                            
131 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
132 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır.  
133 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
134 S nüshasında bu kelime “ondan” olarak  yazılmıştır. 
135 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
136 S nüshasında bu kısım “kişi dünyada ve ahiretde ibadet ile ‘azîz olur Firdevs-i âlânın sahibi  

ve anın hakanı olur” şeklinde yazılmıştır. 
137 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
138 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
139 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
140 S nüshasında bu kısım “anda olan erenler eyitdiler” şeklinde yazılmıştır. 
141 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
142 S nüshasında bu kısım “zikr-i Allah itdiler” olarak yazılmıştır. 
143 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
144 S nüshasında bu kelime “muḥaṣṣıl-ı kelâm” olarak yazılmıştır. 
145 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
146 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
147 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
148 S nüshasında bu kısım “şeyh ḫażretlerinden gelirum” şeklinde yazılmıştır. 
149 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
150 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
151 S nüshasında bu kısım “ḥasret-i kıyâmet” şeklinde yazılmıştır. 
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olalım]152 didi. Andan Bedreddîn [Ḥażretleri]153 [çünki bu]154 dervişden bu 
ḫaberi işidecek ah eyledi. [Şol ḳadar ağladığı vaṣfa gelmez. Hep anda olan 
erenler bile ağlaşdılar. Andan ṣoňra anda olan derviş ve erenleri cem‘ eyledi]155 
bunlara eyitdi. İy erenler [üşde bize Mıṣır vâki‘ oldu]156 gider olduḳ sizi Allaha 
[Te‘âlâ Ḥażretlerine]157 ıṣmarladım didi. Bir daḫî bunda geleceğimi Allah 
[Te‘âlâ Ḥażretleri]158 bilür. [Zîrâ erenler sizden çoḳ iyilik gördüm, Allah-u 
Te‘âlâ sizden şâkir olsun didi. Çün Bedreddîn Sulṭândan bu kelâmı işitdiler. 
Daḫî feryâd fiġân ḳıldılar. Ey ḳutb-u ‘âlem çün sen gidersen biz seňsiz bu cihânı 
neyleriz didiler. Bedreddîn eyitdi. Ey erenler niçün böyledir dersiz erenler 
birbirinden ayru olamaz. Hemen göňül birliği gerekdir ama erenler size bir 
naṣîḥat ideyim. Dünyayı sevmeyesiz, zîrâ dünya sevmek kişiyi dinden çıḳarır. 
Daḫî erenlere er gibi olın ‘ibâdet eyleyin zîrâ dünyanın ‘izzeti mal iledir, 
âḫiretin ‘izzeti ‘ibâdet iledir siz er gibi olın, ‘ibâdeti sevin, ‘ibâdet kişiyi firdevsî 
a‘lâya iledir. Dünya kişiyi cehenneme iledir ve daḫî bunlara çoḳ söz söyledi 
kitâblara ṣığmaz]159 deyüb 

Varak 59b:  
[çoḳ naṣîḥatler edüb]160 ṣubḫ namazını bile ḳıldılar. Namazdan ṣoňra 

Bedreddîn Sulṭân ṭorı geldi. Şemlesin ṣarınub [seccâdesin omzuna urub]161 
[bunlarunla esenleşub]162 hemendâm [Yıldız şehrinden yaňa revâne oldı]163. 
[Kamer şehrinden olan]164 ol erenler bir mil ḳadar [Bedreddîn Sulṭânı]165 
gönderi gittiler. Andan ṣoňra Bedreddîn Sulṭân eyitdi iy erenler dönüň şimden 
girü tamam oldu. Varuň er gibi ‘ibâdete meşġȗl oluň didi. Daḫî bunlara du‘â 
eyledi, el yüze sürüb [ṣoňra heb anda olan erenler Bedreddîn Sulṭânın elini 
öbdüler]166. [Bunlaruňla bir bir esenleşdi]167. [Sizi Allaha ıṣmarladum deyü 

                                                            
152 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
153 S nüshasında bu kelime “sulṭân” olarak geçmektedir. 
154 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
155 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
156 S nüshasında bu kısım “işte bize sefer göründü” şeklinde yazılmıştır. 
157 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
158 M nüshasında bu ksım bulunmamaktadır. 
159 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
160 S nüshasında bu kısım “hele bir gün bir gece naṣîḥat eyledi” şeklinde yazılmıştır. 
161 S nüshasında bu kısım “ seccâdesin üzerine örtdü” şeklinde yazılmıştır. 
162 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
163 S nüshasında bu kısım “Yıldız şehrine tevcîh itdi” şeklinde yazılmıştır. 
164 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
165 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
166 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
167 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
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ayrıldı]168. Ḳuşlıḳ vaḳtine değin gitdi. Bir çeşmeye yetişdi. Andan abdest alub 
[iki rek‘at]169 namaz ḳıldı. İsm-i a‘zîme du‘âsın oḳudı. Kendüyü Yıldız şehrinde 
gördü, henüz daḫî öğle olmamışdı, [Şeyḫ Mahmȗda vardı. Şeyḫ Mahmȗd çoḳ 
vaṣiyet eyledi]170. Yedinci ismi ta‘lîm ḳıldı. Andan ṣoňra eyitdi. İy oğul üş ben 
dünyadan [aḫirete]171 giderin, benüm namazum sen ḳılasun didi. Çünki Şeyḫ 
[ḥażretleri]172 dünyadan gitdi. Bedreddîn [Sulṭân]173 namazın ḳıldı, daḫî defn 
eyledi. Andan ṣoňra haneḳâha geldiler, [tevḥîde meşġȗl oldılar]174. Andan ṣoňra 
Bedreddîn Sulṭân eyitdi. İy erenler [işte bunca zaman sizinle oldum]175. Bu faḳîr 
şimden girü şeyḫüme giderin, [sizi hemen Allah’a ıṣmarladık didi. Anda olan 
erenler ḫoş elimizden ne gelür var seni Allahın birliğine ıṣmarladık didiler. 
Bedreddîn]176 deyüb ol aradan iki rek‘at namaz ḳılub [yârenler eyitdi, bize du‘â 
eyleyin. Zîrâ du‘âňız müstecâbdır didiler. Bedreddîn bunlara du‘â eylediler. 
Andan ṣoňra Mıṣırdan yana revân oldı]177. Tay-yı mekân ḳılub olaḳ sâ‘at 
[Mıṣırda]178 Nil kenarında bulundı andan bir bölük kavim göründü. 

Varak 60a: 
Bunlara selâm virdi. Bunlar [gelüb]179 Bedreddîn [Ḥażretiniň]180 

[mübârek]181 elini öpüb selâmın aldılar. Daḫi eyitdiler, ḫilâfet mübârek olsun 
didiler. [Bedreddîn Ḥażreti eyitdi, iy ḳardaşlar sizler kimlersiz? Onlar eyitdiler, 
biz ḳırḳlarız]182. Şükür olsunki mübârek cemâliňiz gördük didiler, [ve bunlar 
anda cemâ‘at oldı Bedreddîn ser-ḫalḳı oldı]183. Andan üç gün üç gice [zikru]184 
semâ‘a eylediler. [On günden ṣoňra sâkin oldılar. Girü geldikleri şeyḫe ma‘lȗm 
oldı ḳarşu çıḳdı iki gözlerinden öpdi ağladı şükür olsun ulȗlar ben eyitdim ey 

                                                            
168 S nüshasında bu kısım “sizi Allah’a ısmarladık didiler bunlar şehre geldiler ‘ibadete meşgul  

oldılar çünkü Bedreddîn Sulṭân ol erenlerden ayrıldı” şeklinde yazılmıştır.  
169  S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
170 S nüshasında bu kısım “hanegâha vardı şeyhle buluşdı Bedreddin Sultana çok nasîhat eyledi”  

şeklinde yazılmıştır. 
171 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
172 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
173 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
174 S nüshasında bu kısım “Bedreddîn Sulṭân tefsîr ve hadîs söyledi hele bir zaman bunlarıňla 

kaldı” şeklinde yazılmıştır. 
175 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
176 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
177 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
178 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
179 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
180 S nüshasında bu kelime “sulṭânın” şeklinde yazılmıştır. 
181 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
182 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
183 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
184 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
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ḳutb-u ‘âlem gitdiğimiz yüz (…) Şeyḫ ḥażretleri]185. [andan Şeyḫ Ahlâṭî 
Bedreddîn Ḥażretiniň iki gözlerin öpdü. Eyitdi, eyü geldüň şimden girü ben 
daḫî dünyadan giderin didi amma saňa bir kelâm diyeyin, ben dünyadan gidecek 
benüm namazum şol kimesne ḳılsunki ikindinüň sünnetini hergiz terk itmemiş 
ola didi. Andan Şeyḫ dünyadan geçdi. Mecmȗğ Mıṣırda olan ‘azîzler cem‘ 
oldılar. Cenâzesin ḳılmağa geldiler. Bedreddîn eyitdi, iy erenler ve iy ‘azizler 
şeyḫimiz vaṣiyet itdi kim, bir kimse benüm namazum ḳılsunki ikindinüň 
sünnetin terk itmemiş olsun didi. Hiçbir kimse cevâp virmedi. Biraz vaḳit oldu, 
gördüler ḳıble cânibinden bir ‘azîz geldi. Başına çar bürünmüş geldi. Cenâze 
namazın niyet eyledi. Buňa uydular, namaz tamam oldı. Daḫî selâm virdi, daḫî 
gitdi. Bunlar cenâzeyi götürdüler ama namaz ḳılan kişi hayli yir gitmiş idi. 
Bedreddîn Ḥażretleriniň göňlünden geçdi kim varayım şol kişiyi göreyimki ne 
kişidür deyü vardı. Eyitdi kim ‘azîz geldüň şeyḫümüzüň namazın ḳılduňuz sizi 
bilemedük ne kişisin didi. Ol ‘azîz başından çarın açdı. Bedreddîn temâşâ 
eyledi]186 

Varak 60b: 
[gördükim Şeyḫ Aḫlâṭi imiş. Eyitdi, iy oğul var sende ‘âlemde bir iş 

işlekim dünyadan gidecek namazuň kendüň ḳılasın didi, daḫî ġayb oldı. 
Bedreddîn ‘acaba ḳaldı. Girü döndü, maḳbereye geldi, Ḳur’ân oḳudı, du‘â ḳılub 
şehre geldi. Haneḳâha vardı, daḫî geçüb seccâde üzerinde oturdı, bir zaman 
ḫilâfet eyledi. Andan ṣoňra Bedreddîn Sulṭân bir gice düş gördü. Resȗl Ḥażreti 
geldi, eyitdi. İy oğul Ruma var, anda olan mü’minleri ıṣlâḥ idüb desti tevbe vir 
didi. Çünki uyḳusundan uyandı, gördükim evüň içi nȗr ṭolmuş. Ol gice artıḳ 
ṭurmadı, Ḳur’ân oḳudı, ṣabâḥ oldı. Bedreddîn anda olan ‘azîzlerile esenleşüb 
eyitdi, şimden ṣoňra Rum’a gideriz, sizi Allaha ıṣmarladıum didi. Rum’a ḳadem 
baṣdı. Yedi yıl Rum’da ḫilâfet eyledi. Şöyle oldı kim ḫalvetde oturduğı yirden 
gökleri ‘arşı görmeyi cenneti lavḫ-ı ḳalemi fi’l-cümle seyr iderdi. Bedreddîn 
Sulṭânuň bir ḫalîfesi vardı, İlyâs Derviş dirlerdi. Ġâyet muḥteşem kişiydi. 
Bedreddîn Sulṭân anı ġâyet severdi. Bedreddîn Sulṭân dünyadan aḫirete naḳl 
itdüğinden ṣoňra, bu İlyâs Derviş düş gördi. Meğer Bedreddîn buňa gelmiş, 
eyitmiş, yâ İlyâs şöyle bilki erenler ölmez amma bir evden bir eve göçerler. 
Daḫî yâ İlyâs bir vaṣiyet ideyin saňa anı ṭutasın.]187 

Varak 61a: 

                                                            
185 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır.  
186 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
187 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
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[yâ İlyâs teheccüd namazın ve işrâḳ namazın terk itme. Zirâ Resȗl 
Ḥażreti ‘Aleyhisselâm terk itmedi ve daḫî yâ İlyâs erenlere bizden selâm it. Er 
gibi olsunlar, beş vaḳit namazı terk itmesünler. Kimsenüň ġıybetin 
söylemesünler, gah gah beni du‘âdan unutmasunlar. Eğer yâ İlyâs, bu saňa 
didüğüm naṣihatı dutarlarsa, yirleri cennete’l-me’vâ ola didi. Andan İlyâs 
beliňleyu uyḫudan uyandı. Gördi kim evüň içi nȗr olmuş. Bir zaman ağladı, 
feryâd eyledi, yaḳasın pâre pâre eyledi. Ṣabâḥ ṭorı gelüb, Bedreddîn Sulṭânȗň 
bir ḫalîfesi vardı. ‘Abdülkerîm dirlerdi, ġayet zâhidlerden idi. Hem sulṭân sırrını 
anda gizlemişdi. Bu İlyâs Derviş bu gördüğü düşü buňa deyu virdi, ol daḫî âh 
eyledi, ağladı, kendüden gitdi. Bir zamandan ṣoňra gine kendüye geldi. Abdest 
aldı, iki rek‘at namaz ḳıldı. Şeyḫ ḥażretlerine du‘âlar itdiler. Andan ṣoňra eyitdi. 
Yâ İlyâs güzel düş görmüşsüz, mübârek olsun, Allah ziyâde eylesün. Amma 
senüň düşüňü kimseye dimeyelum. Zirâ bu zamanda birbirini sevmezler. Evet ol 
sulṭânile sordu kim demleri vardıň, sulṭândan gördükim vilâyetleri diledüm ki 
bir kitâba eyleyem. Ol kim bizden sonra bir ḳarındaş gele, ol vilâyetleri izhâr 
eyleye didi, daḫî başladı. ‘Abdülkerîm birbir sulṭânuň vilâyetlerini söyledi ve 
yazdı. Allah ana raḥmet eylesün. Andan ‘Abdülkerîm eydür, bir Cum‘a]188 

Varak 61b: 
[gicesi dervişler ziyâde ṣoḥbet ve tevḥîd itdiler. Nice dervişler 

ṣafâlarından semâ‘a girdiler, niceler zevḳinden ah idüb can teslîm eyledi ve 
niceler ḥayrân-u mest oldılar, kendülerinden gitdiler. Hele ṣoḥbet aḫir oldu. 
Bedreddîn Sulṭân baňa eyitdi. Ya ‘Abdülkerîm bu gice benümle seyrâna 
gidermisin didi, ben eyitdüm. İy ḳutb-ı ‘âlem benüm başımda ol devlet varmıdır 
ki, sizüňle seyrâna gidem. Çünkü ben Bedreddîn Sulṭâna bu kelâmı söyledüm. 
Ol daḫî baňa eyitdi, yâ ‘Abdülkerîm aç ağzunı didi. Ben daḫî açdum, mübârek 
ağzı yârından ağzȗma ḳoydu, hemendâm kendüzümden gitmişem. Bu zamandan 
ṣoňra girü kendüme geldüm. Gördüm Şeyḫ ḥażretleri teheccüd namazın ḳılur. 
Ḳırḳlar, yediler, üçler, heb anda gelmişler. Anlar daḫî namaza meşġȗl olmuşlar. 
Çünküm bunlar teheccüd namazını temam eyledi. Şeyḫ el ḳaldırub, du‘â eyledi. 
Anlar daḫî âmîn didiler. Çünki Bedreddîn Ḥażreti mübârek elin yüzüne sürdü. 
Anlar daḫî ellerini yüzlerine sürdiler. Çünki du‘â temam oldı. Bunlar 
yerlerinden ṭurub Şeyḫ ḥażretleriyle bir bir görüşüb sehl-ü vaḳt ṭurdılar, daḫî 
ġâyet oldılar. Ben daḫî gelüb Şeyḫ Bedreddînüň ayağına düşdüm. Ol daḫî baňa 
eyitdi. Yâ Abdülkerîm Ḥaḳḳ Te‘âlâ bu gice saňa nice devlet virdi. Gördüğü 
ḳırḳlar, yediler, üçlerle nice demler sürdük didi. İmdi iy ‘Abdülkerîm Allah ve 
                                                            
188 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
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Muḥammed Muṣṭafa maḫiyetini göňlümüzden çıḳarmayalum, gice ve gündüz 
Allaha ‘ibâdet eyleyelüm. Ol kim cemâlin müşâhede ḳılavuz didi. Andan ṣoňra 
baňa eyitdi, yâ ‘Abdülkerîm biraz seyrân idelüm. Faḳîr eyitdi, nola]189 

Varak 62a: 
[hizmet idelüm didüm. Ṭur imdi, gözüňü yum didi, ben daḫî yumdum. 

Bir sâ‘at içinde girü aç didi, açdum. Şeyḫ’i gördüm. Yanımda ṭurur amma bu 
ṭurduğumuz yir bir laṭîf ṣaḥradır. Yeşil çimen ve bu ṣaḥranuň iki yanı deňiz 
Şeyḫ ḥażretlerine eyitdim. İy ḳutb-ı ‘âlem bu ne maḳâmdır? Eyitdi, buňa 
Mecma‘ul- Bahreyn dirler. Abu ḥayat didükleri bundadur didi. Yâ ‘Abdülkerîm 
adam yürüşine ḳırḳ yıllıḳ yoldur, amma erenlere âsândur. Bir sâ‘at içinde bu 
deňlü yolı almak, yâ ‘Abdülkerîm buňa ṭay-yı mekân dirler. Sen daḫî bu 
‘âlemde bir ṣaḥîḥ dirlik dirliğe ṭay-yı mekân idesin, ben eyitdim. İy ḳutb-ı ‘âlem 
bu dirliği neden bulduňuz? Şeyḫ eyitdi. Bu dirliği ben gine kendümde buldum. 
Sen daḫî kendünde bul didi. Daḫî aldı yürüyü virdi. Ben daḫî bile biz bağçeye 
girdük ki, hiç kimse görmiş değül anar ağaçları iken çoḳ her bir ağacıň anarı 
birer kelek gibi danesi baḳlaya beňzer. Andan Şeyḫ ḥażretleri bir yüksek avazile 
yâ Allah didi çağırdı. Ḳabir semâ‘a eyledi. Şeyḫ ḥażretlerinüň üzerine nȗr indi. 
Andan mübârek dizin çöküb bülend avazile inna fetehnâ süresin oḳudı. Tamam 
olub el yüze sürdi. Hemen ben vardum, Şeyḫ ḥażretlerinüň elini öpdüm. Baňa 
eyitdi, biraz otur. Zirâ şimdi benim mestliğüm vardır didi. Biraz vaḳit şeyḫ 
söylemedi. Andan bir yiğit geldi. Yüzü ayıň on dördüne beňzer, elinde bir 
seccâde var, şeyḫüň yanında oturdı, elin öpdü. Ṣafâ geldüň, ḳadem getürdüň, iy 
ḳutb-ı ‘âlem didi. Daḫî alub yürüvirdi. Bir vakit eğlendi, ol yiğit yine geldi. 
Bağçe bir aḳ ṣaḳallu pir ile ol daḫî şeyḫüň elin öpdü, ṣafâ geldiň, ḳadem 
getürdüň iy]190 

Varak 62b:  
[ḳutb-ı ‘âlem didi. Andan Bedreddîn Ḥażretleri ol piriň iki gözlerin öpüb 

eyitdi. Ṣafâ geldȗň yâ İbrâhim nedür ḥaliň didi. Ol eyitdi, el-ḥamdülillâh iy 
ḳutb-ı ‘âlem mübârek ḳademüňde eyüyiz didi. Andan sulṭân ile biraz sırrı kelâm 
söyleşdiler. Bunlar nar ağaçları içine gitdiler. Bunlarıň ardınca gitdim, giderken 
bir çeşmeye uğraduḳ. Ol çeşme le‘alden ve cevâhirden yapılmış, lülesi altundan 
düzülmüş, lülenüň içinden bir ṣu aḳar süde beňzer. Andan Şeyḫ ḥażretleri ol 
pirile bu çeşmeden abdest aldılar. Ṣoňra baḳdum, gördüm. Şeyḫ ol pirile ġâyıb 
olmış, gitmiş. Ben ol yiğide eyitdüm. İy yiğit Şeyḫ ḥażretleri ol pirile nice 
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oldılar? Eyitdi, teheccüd namazın  ḳılmağa gitdi didi. Ben eyitdüm. İy yiğitler 
sulṭânı bizde varalum bile ḳılalum didüm. Ol yiğit eyitdi, nola var beni 
neylersiň, her kişinüň yoldaşı Allahdur, sen daḫî Allahile ol didi. Ben daḫî fi’l-
cümle göňlümde ana niyet vardı. Hiç ol yiğide mültefit olmayub yürüyüvirdüm, 
vardum, biraz gezdüm. Ne şeyḫ var ve ne pîr var sergerdan ḳaldum. ‘Âḳibet ol 
yiğide geldüm. Ben eyitdim, iy ḳarındaş bu benüm ḥalüm nice olur? Şeyḫüm 
bulamadum didüm. Ol evvel geldüğümüz yerdedür. Eyitdüm, ol neredür, 
bilemedüm. Ol yiğit eydür, iy bi-çare yolı böylemi ararlar. Şimdi şeyḫile pîr 
oldığı pîr bundan bir ḳuş pervâz ursa on yılda ancaḳ varur didi. Ama erenlere 
â’sândur. Sen daḫî erenler böliğinden değülsin didi. Belki senden bir ḥayvan 
yeğdur, sende teslîm yoḳdur, meskenet yoḳdur. İy ḳarındaş mürîd olan]191 

Varak 63a: 
[eyle gerekmez. Kişi şeyḫine şöyle teslîm itmek gerekdür kim, meyyit-i 

ġassal olur gibi kendüyü teslîm itmek gerekdür didi. İmdi iy ḳarındaş ol pîr 
benüm şeyḫümdür, kendümi şöyle teslîm edüb ṭururam. Her ne virse anıň 
sözünden çıḳmazın. Sen niçün bu dünya muḥabbetini göňlünden çıḳarmazsıň, 
dünya ne nesnedir ki göňül viresin. İmdi iy ḳarındaş şol girüde gördüğüň çağ 
çağ aḳan çeşme gördü ki abu-ḥayatdur. Ol ṣuya hergiz bizüm muḥabbetümüz 
yoḳdur. Ne ṣanursın bu dünya kimseye dost midur ṣanursuň. Resȗl Ḥażreti 
buyurdı: “Her kim dünyayı sevse mağbundur” didi. Ḥażreti Resȗl böyle 
buyurıcak, biz daḫî dünyayı göňlümüzden çıḳarmaḳ gerekdür. Zîrâ dünya 
seveni yedi ḳat yire geçürdiler, Ḳârȗn ve Şeddâd gibi. Dünya sevmekden niceler 
hep helâk oldı. İmdi bu abu-ḥayat ṣuyında dünya muḥabbeti vardur. İmdi 
ḳarındaş kişi biz ḥayat içmen gerekdür ki herkiz anuň göňlü olmaya. Ben 
eyitdim, iy yiğitler şâhı ne ab-ı ḥayatdur, göňlü anuňla olmaz. Ol ne nesnedür 
didim. Ol yiğit eyitdi, iy ḳarındaş Allahu Te‘âlânuň ve ḥabîbi Muḥammed’üň 
muḥabbetini göňlinden çıḳarma kim göňlüň olmaya ve her ḳangi kişide 
muḥabbetullâh ve ḥabîbullâh olsa ol kişinüň göňlü olmaz didi. Ben eyitdüm, iy 
yiğitler sulṭânı kerem lüṭuf eyle. Ben faḳîri şeyḫüme vâṣıl eyle didüm. Ol yiğit 
baňa eyitdi. İmdi gözlerüni yum didi. Ben daḫî yumdum. Sehel vaḳt geçdi, daḫî 
baňa eyitdi. İmdi gözüň aç didi.]192 

Varak 63b: 
[Açdım. Bir yire gelmişüz kim, anda ḳalabalıḳ var. Şem‘ide anlar bâr bâr 

yanar ve Muḥammed’e kor kor ṣalavât getürürler. Şeyḫ ḥażretlerine bir altun 

                                                            
191 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
192 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
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minber ḳomışlar, üzerine çıḳmış va‘az ider. Meğer bunlar cinnîler 
cemâ‘atiymiş, bunlara Ṭaha sȗresin tefsîr iderdi. Ben daḫî bu ne nesneleri 
gördüm, ‘acaba ḳaldum. Andan Şeyḫ minberden indi, mübârek dizin çöküb 
bülend avazile er-Raḥmân sȗresin oḳudı. Andan ṣoňra du‘â ḳıldı, elin yüzüne 
sürdü. Ol Sünni cinnîler cemâ‘ati bile sürdiler. Meğer bu cinnîler raḥmânıymış, 
şeyḫüň mürîdleriymiş, miḳdârda on biň vardı. Hep bir bir ḳalḳub Şeyḫ 
ḥażretinüň elin öpdüler. Şeyḫ ḥażretleri bunlara du‘â eyledi, Allahu Te‘âla size 
raḥmet eylesün bizi ağırladuňuz didi. Hemendâm cinnîler cemâ‘ati mekânlarına 
gitdiler. Şeyḫ daḫî anlara, er gibi oluň namazı cemâ‘atle ḳılȗň ve terk itmeň 
didi. Eğer dilersenüz Ḥaḳḳ Te‘âlanuň dizârını müşâhedesin idesiz didi. Daḫî 
ṭağılub gitdiler. Hemen Şeyḫ ḥażretleri ve pîr ve ol yiğit ḳaldı. Anlar daḫî 
şeyḫün elin öpdüler, du‘â dilediler. Şeyḫ bunlara du‘â eyledi, daḫî bunlar ġâyıb 
oldılar. Şeyḫ baňa eyitdi, yâ ‘Abdülkerîm bu hikmetleri gördüňmi? Erenlere bu 
âsândur. Ben eyitdüm, iy ḳutb-ı ‘âlem eğer bu faḳîri ḳabȗl iderseňiz şimden 
ṣoňra ḥażretlerüňüzüň ḳulu oldum, sulṭânum ḳabȗl eyleň Didim. Şeyḫ baňa 
eyitdi, iy ‘Abdülkerîm erenler ışkında red yoḳdur. Kimse maḥrȗm gitmez. 
Meğer teslîm olmaya didi. Ben eyidüm, ḳutb-ı ‘âlem irte yaḳındur]193 

Varak 64a: 
[didüm. Şeyḫ ḥażretleri baňa eyitdi, imdi gözlerüňi yum didi, yumdum. 

Yine açdum, gördüm, eve gelmişüz. Baňa eyitdi, abdest al ṣabâḥ namazın 
ḳılalum didi. Ben daḫî abdest aldum. Şeyḫ ḥażretlerile mescide girdük, cemâ‘at 
geldi, sünnet ḳılındı. Andan ṣoňra ḳâmet getürdiler, Şeyḫ imâmetliḳ eyledi, 
namaz tamam oldı. Cemâ‘at ṭağıldı. Hemen şeyḫile ḳaldum. Ba‘żı dervişlerle 
evrâd oḳudılar. Tâ gün ṭoğunca andan sonra altı rek‘at namaz ḳıldılar. Andan 
birkaç günden ṣoňra Şeyḫ bize emr eyledi. Ḳırḳ gün ḫalvete girdük, ḳırḳ günden 
ṣoňra dervişlerile ḫalvetden çıḳduḳ. Ol gice çoḳ ‘âlemler demler sürdük. Bir 
zaman bu minvâl üzere geçdi. Yine birgün Şeyḫ ḥażretleri baňa eyitdi. Yâ 
‘Abdülkerîm gel seyrâna gidelüm didi. Ben eyitdüm, iy ḳutb-ı ‘âlem giderim 
didüm. Gice oldı, yatsu namazın ḳılduḳ. Hep mecmu‘u-‘âlem uyḫuya vardılar. 
Andan Şeyḫ ḥażretleri baňa eyitdi, yâ ‘Abdülkerîm zamandur, gidelüm didi. 
Fermân senüňdür didüm. Gözüň yum didi, yumdum. Girü aç didi, açdum. 
Gördüm bir yazıya varmışuz. Çağ çağ ṣular aḳar. Şeyḫ ḥażretlerine ben 
eyitdüm, iy ḳuṭb-ı ‘âlem bu ne maḳâmdur didüm. Bu maḳâma ḳırḳlar maḳâmı 
dirler. Bu gice çoḳ temâşâlar eyleseň gerekdür didi. Daḫî abdest alduḳ, teheccüd 
namazın ḳılduḳ. Namazdan ṣoňra du‘â eyledi. Baḳdum ḳırḳ kişi gelür sôfiyâne 
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ṭonlar giymişler. Meğer bunlar ḳırḳlarmış geldiler. Şeyḫ bunlara tefsîr söyledi, 
daḫî semâ‘a eylediler. Ben daḫî söylemeden]194 

Varak 64b: 
[kendümden geçüb mest-i ḥayrân olmışam. Bir zamandan ṣoňra kendüme 

geldüm. Gördüm ol ḳırḳlar gitmişler. Şeyḫüň ayağına düştüm, elin öpdüm. Baňa 
eyitdi, yâ ‘Abdülkerîm sen daḫî abdest al, namaz ḳılalum didi. Ben daḫî abdest 
aldım, teheccüd namazın ḳıldum. Çün namazdan ṣoňra bir pîr-i aḳ ṣaḳallu geldi, 
şeyḫüň elin öpdü, diz çöküb Tebâreke sȗresin oḳudı, tamam oldı. Andan iki 
nȗrâni yiğitler geldi, onlar daḫî diz çöküb Yâsin sȗresin oḳudılar, gitdiler. Şeyḫ 
bunları gönderdi. Andan baňa eyitdi, yâ ‘Abdülkerîm bunları bildüňmi? 
Eyitdüm, iy ḳuṭb-ı ‘âlem bilmezem didüm. Eyitdi, bunlar cin pâdişâhlarıdur. 
Faḳîrden Ḳur’ân ta‘lîm alurlar. Ben eyitdüm, sulṭânum bu aralık ne kadardur 
didüm.]195 Eyitdi [bir ḳuş uçarsa yigirmi yıllıḳ yoldur didi]196. [Anda baňa 
eyitdi, yâ ‘Abdülkerîm gördüğün bunun gibi şeyler erenlere âsândur didi. Daḫî 
şimden ṣoňra gitmek gerekdir didi. Ben eyitdim, fermân seniňdir didim. İmdi]197 
[andan bir aşır Ḳur’ân oḳudı, du‘â ḳılub el yüze sürdü. Gözüm açdum, gördüm 
eve gelmişüz]198 [biraz zaman bunuň üzerine geçdi]199. Gine birgün Şeyḫ 
[ḥażretleri] baňa eyitdi, yâ ‘Abdülkerîm [yine]200 benümle seyrâna gidermisin 
didi. Ben eyitdüm, [sulṭânum daḫî nereye giderin]201, [görem hemen didim]202. 
Hemen [Şeyḫ ḥażretleri]203 elüm aldı, bir dağ içine girdük. [Yolumuz]204 bir 
pıňare uğradȗḳ, [baḳdım]205. gördüm [ol pıňar bir çeşmeye beňzer]206. Çağ çağ 
aḳar. [Gördüm]207 bir yılan ḳarşudan gelüb Şeyḫüň [ḥażretlerinin]208 ayağına 
düşdü209, adam gibi ağladı. Meğer ol yılan cinnîler beyi imiş, şeyḫüň evṣâfın 
                                                            
194 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
195 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
196 S nüshasında bu kısım “bir kuş uçar olsa yirmi yılda ancak varır didi” şeklinde yazılmıştır. 
197 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
198 S nüshasında bu kısım “bir aşr Kur’an oku didi ben daḫî gözüm yumdum bir aşr Kur’ân 

okudum tamam itdim yüz sildim gözüm açdım gördüm eve gelmişiz” şeklinde yazılmıştır. 
199 S nüshasında bu kısım “hele bir zaman bunu üzerine kaldık” şeklinde yazılmıştır. 
200 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
201 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
202 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
203 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
204 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
205 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
206 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
207 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
208 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır.  
209 S nüshasında bu kelime “yüzünü sürdü” olarak yazılmıştır. 
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işitmiş, can-ı göňülden ‘âşık olmuş. Daḫî ol yılan ġâyıb oldı. Andan Şeyḫ 
eyitdi, yâ ‘Abdül 

Varak 65a:  
kerîm [şu ḥikmetleri gördüňmü ol yılan bize ‘âşık olmış]210, bizi 

[memleketlerine]211 da‘vet ider inşallâh [bir]212 Cum‘a gicesi seniňle bile 
gidelüm didi. [Ben daḫî eyitdim, ey ḳutb-u ‘âlem]213 fermân senüňdür didüm. 
Hele Cum‘a gicesi oldı, anca dervişler [mest-ü]214 ḥayrân oldılar. Andan ṣoḥbet 
ṭağıldı. [Baňa eyitdi, gel]215 imdi gidelüm, hep cinnîler cemâ‘ati bize ḳatlanurlar 
didi. Ben daḥî [varı geldim]216, Şeyḫüň  [ḥażretlerinin]217 yanına düşdüm. Tiz tiz 
gitdük, bir yire varduḳ. Hiç anda adam oğlanından kimse yoḳ, [biraz vaḳit 
durdık]218. Hemen şunı gördüm, hava yüzünden şem‘ide anlar indi, ḥısâba 
gelmez. Bir altun [kursi]219 getürdiler. Şeyḫ ḥażretleri ḳursi üzerine oturdı. Baňa 
eyitdi, gel [sende]220 ne ṭurursın. Bende [eyitdim]221, vardum, [mübârek]222 
yanında oturdum. Andan [ṣoňra]223 Şeyḫ başladı, bir ‘aşır Ḳur’ân oḳudı, tamam 
idüb el yüze sildi. Gördüm bir yire gelmişüz. Bir ṣaḥra hiç dağ dere yoḳ. 
Eyitdüm, iy ḳuṭb-ı ‘âlem bir ‘aşrı Ḳur’ân oḳuduňuz kendümizi bu yirde gördük, 
ḫikmet nedür ve bu ne sırdur didüm. Şeyḫ [ḥażretleri]224 eyitdi, yâ ‘Abdülkerîm 
buňa [ti]225 yazusıdır. Musa [Peyġamber ‘Aleyhisselâm]226 bunda ḳırḳ yıl gezdi, 
yol bulunmadı. Ama Ḥaḳḳ Te‘âlâ [yine]227 ana [girü]228 yol virdi. [Şeyḫ 
ḥażretleri bu ḳadar söyledi biraz esim oldı]229. Hemen şunı gördüm, hava 
yüzünden şu deňlü cinnîler geldi kim [ḥısâbını Allahdan ġayrı kimse bilmez]230. 

                                                            
210 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
211 S nüshasında bu kelime “vilâyetlerine” olarak geçmektedir. 
212 S nüshasında bu kelime “bu” olarak yazılmıştır. 
213 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
214 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
215 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
216 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
217 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
218 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
219 S nüshasında bu kelime “minber” olarak geçmektedir. 
220 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
221 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır.  
222 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
223 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
224 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
225 S nüshasında bu kelime “seyr” olarak yazılmıştır. 
226 S nüshasında “Peyġamber ‘Aleyhisselâm” yerine “ḫażretleri” kelimesi kullanılmıştır. 
227 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
228 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
229 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
230 S nüshasında bu kısım “ḥesâbı Allâh bilür ancak” şeklinde yazılmıştır. 
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[Bunlar geldiler]231. Hep Şeyḫüň [ḥażretlerinin]232 elin öpdüler. Ṣafâlar 
getürdüň, [ḳadem getirdünüz]233, [iy ḳuṭb-ı aḳdâb]234 didiler. Andan [ṣoňra]235 
[altundan]236 çadır ḳurdılar. Andan bir altun minber getürdüler, Şeyḥ 
[ḥażretleri]237 minber üzerine çıḳdı. Şol 

Varak 65b: 
ḳadar [bunlara]238 tefsîr [ve ḥadîs]239 eyledi kim vaṣfa gelmez. Ta ṣabâḥa 

dek bunlarıňla olduḳ. Çün ṣabâḫ oldı, [bu gelen mücinnîler hep ṭağıldı]240, 
[gitdi]241. Hemen Şeyḫ [ḥażretleri]242 ile ben ḳaldum. [Şeyḫ]243 baňa eyitdi, yâ 
‘Abdülkerîm imdi gözlerüni yum [didi]244. Ben daḫî [gözümü]245 yumdum. Bir 
sâ‘at giçdi, [girü gözüm açdım]246. Gördüm gine [maḳâmüzere]247 gelmişüz. 
Daḫî ṣubuḥ namazın [ḳılmışlar]248. Biz daḥî [yetişdik]249, abdest alduḳ, ṣubuḥ 
namazın [bile]250 [cemâ‘atile]251 ḳılduḳ. [Böyle itmek erenlere ḳanî âsândur]252. 
[Şeyḫ ḥażretleriyle ṣafâlar ve demler sürdük, vasfa gelmez didi]253. 

Elâ inne evliyaallâh lâ ḫavfu ‘aleyhim velâhüm yaḫzenȗn. Bi‘avnü’l-
meliki’l-vehhâb Temmetül-kitâb.            Sene 993. 

Temâm itdik ṣafâ yile kitâbı / Ki açduḳ nice yüzlerden niḳâbı 
Uzatma sözü dâim-i iḫtiṣârâ it / Ki diyeler Allâh a‘lem bi’ṣ-ṣavâb

                                                            
231 S nüshasında bu kısım “hele bunlar bir yire kondılar” şeklinde yazılmıştır. 
232 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
233 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
234 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
235 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
236 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
237 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
238 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
239 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
240 S nüshasında bu kısım “bunlar cinni cemâ‘ati dağıldı” şeklinde yazılmıştır. 
241 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
242 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
243 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
244 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
245 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
246 M nüshasında kısım bulunmamaktadır. 
247 S nüshasında bu kelime “mekânımıza” şeklinde yazılmıştır. 
248 S nüshasında bu kelime “kılmamışlar” olarak yazılmıştır. 
249 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
250 M nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
251 S nüshasında bu kelime bulunmamaktadır. 
252 M nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
253 S nüshasında bu kısım bulunmamaktadır. 
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