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TUHFETÜ’l-EÞRÂF

ler yayýmlanmýþtýr (I-VI, Beyrut 1994). Bu
fihristlerin Tašrîbü Tu¼feti’l-eþrâf bi-
ma£rifeti’l-e¹râf adýný taþýyan I-III. ciltle-
ri (nþr. Ebû Abdullah Saîd el-Mendûh –
Ebü’l-Fidâ Sâmî et-Tûnî) sahâbî isimleri-
ne göre alfabetik olup hadislerin tahrîci
sadece kitap adlarýna göre deðil Kütüb-i
Sitte’nin matbu versiyonlarýnýn hadis ve-
ya cilt ve sayfa numaralarýna göre yapýl-
mýþtýr. Ayný kiþiler tarafýndan hazýrlanan
Fehârisü Tu¼feti’l-eþrâf adlý IV. cilt ise
isnadlarda geçen bütün râvilere dair al-
fabetik fihristtir ve eserden istifadeyi ol-
dukça kolaylaþtýrmaktadýr. Söz konusu fih-
ristlerin V ve VI. ciltleri ise Muhammed Ab-
dülkadir Atâ’nýn hazýrladýðý fihristin yeni-
den neþridir. Muhammed Abdurrahman
Tavâlibe, el-¥âfý¾ü’l-Mizzî ve’t-taÅrîc fî
kitâbihî Tu¼feti’l-eþrâf bi-ma£rifeti’l-
e¹râf adýyla eser ve müellif hakkýnda bir
doktora tezi hazýrlamýþtýr (1997, Câmia-
tü’z-Zeytûniyye [Tunus]; ayrýca bk. bibl.).

Tu¼fe ve benzeri eserler sayesinde bir
hadisin hangi kaynaklarda geçtiðini tesbit
etmek, bütün tariklerini görmek, rivayet
kusurlarýný farketmek, bir müellifin ese-
rine alýp hakkýnda hüküm vermediði ha-
dislerin durumunu baþka müelliflerin ka-
naatlerinden öðrenmek, bir râvinin bü-
tün rivayetlerini görmek ve Kütüb-i Sit-
te’nin nüshalarý arasýndaki farklarý anla-
mak mümkün olmaktadýr.
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ÿHalit Özkan
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TUHFETÜ’l-HÜKKÂM

( �� ��א(�)��� )
Ebû Bekir Ýbn Âsým’ýn

(ö. 829/1426)
Mâlikî fýkhýna dair eseri
(bk. ÝBN ÂSIM, Ebû Bekir).
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Nevevî’nin Þâfiî fýkhýna dair
Minhâcü’t-tâlibîn adlý eserine

Ýbn Hacer el-Heytemî’nin
(ö. 974/1567)
yazdýðý þerh

(bk. MÝNHÂCÜ’t-TÂLÝBÎN).˜ ™
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Muhammed b. Fazlullah

el-Burhânpûrî’nin
(ö. 1029/1620)

sûfîlerin varlýk ve mertebeleri
hakkýndaki görüþlerine dair eseri.˜ ™

Muhammed b. Fazlullah 952 (1545) yý-
lýnda Gucerât’ýn Ahmedâbâd bölgesinde
doðdu. Dönemin tanýnmýþ âriflerinden olan
babasýnýn yanýnda tahsile baþladý. Onun
ölümünden sonra Þeyh Safiyyüddin Guce-
râtî’den hýrka giydi. Hac maksadýyla gitti-
ði Hicaz’da on iki yýl kaldý. Bu sýrada Þeyh
Ali b. Hüsâmeddin Müttaký el-Hindî ile ta-
nýþýp sohbetlerinden faydalandý. Ülkesine
döndüðünde Ahmedâbâd’da müderris Ve-
cîhüddin Alevî’nin derslerine katýldý. Ma-
lûh’a gidip Þeyh Muhammed Hýzýr et-Te-
mîmî’nin yanýnda seyrü sülûkünü tamam-
ladý ve ardýndan Burhânpûr’a yerleþti. Bu-
rada bir mescid ve hankah inþa ederek
ilim ve irþadla meþgul olan Burhânpûrî bu
þehirde vefat etti. Büyük bir Çiþtî þeyhi
olarak tanýnan Burhânpûrî’nin et-Tu¼fe-
tü’l-mürsele’nin yaný sýra Ýrþâdü’s-sâli-
kîn, ¥âþiyetü’l-£acîbeti’l-Lâmi£a, Vesî-
le ilâ lišåßi cemâli’n-nebî adlý eserleri
vardýr (DMBÝ, XII, 50). Harîrîzâde’nin, onun
kendisine Ahmed er-Rifâî’nin soyundan
geldiðini söyleyip Rifâiyye’nin Fazliyye ko-
lunu nisbet etmesi (Tibyân, III, vr. 32a) doð-
ru deðildir.

Tam adý et-Tu¼fetü’l-mürsele ile’n-
nebiyyi’l-mürsele olan eser 999 (1591)
yýlýnda kaleme alýnmýþtýr. Eserde varlýk
(vücûd), varlýðýn mertebeleri, vahdet-i vü-
cûd anlayýþýnýn âyet ve hadislerden delil-
leri, insân-ý kâmil görüþü, vahdet-i vücû-
dun bâtýl yorumlarý, bu yorumlarýn çürü-
tülmesi, bütün bu konularýn seyrü sülûkle
irtibatý ele alýnýr. Burhânpûrî, vahdet-i vü-
cûd anlayýþýný benimseyen sûfîlerin eser-
lerinde görüldüðü üzere varlýðýn Hak ol-
masý ve o varlýðýn mertebelerde taayyü-
nünü inceler. Bu baðlamda vahdet-i vü-
cûdun en temel kabullerinden biri olan,
“Varlýk Hak’týr” ifadesini izah eder. Bu ifa-
deyi sûfîlerin nasýl yorumladýðý, varlýðýn

ni derlediði ¥ayâtü’l-šårî bi-e¹râfi Øa-
¼î¼i’l-BuÅârî’si (Tu¼fetü’l-eþrâf, neþrede-
nin giriþleri, III, 15) gibi ihtisar çalýþmala-
rý da yapýlmýþtýr (ayrýca bk. M. Abdurrah-
man Tavâlibe, s. 135-137).

Tu¼fetü’l-eþrâf, Mizzî’nin talebesi Ebü’l-
Fidâ Ýbn Kesîr’in nüshasýndan 13 Þâban
774’te (7 Þubat 1373) istinsah edilen bir
nüsha esas alýnmak suretiyle (Tu¼fetü’l-
eþrâf, neþredenin giriþi, II, 19) neþredil-
miþ (nþr. Abdüssamed Þerefeddin, I-XIV,
Bombay 1965-1982), bu neþirden ofset
baskýlar yapýldýðý gibi (Beyrut, ts.; Beyrut
1999) eser baþka nâþirler tarafýndan ay-
rýca basýlmýþtýr (nþr. Züheyr eþ-Þâvîþ, Bey-
rut 1983; nþr. Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, Beyrut
1999; Beyrut 2001). Nâþir Abdüssamed Þe-
refeddin eserin her cildine Tu¼fe’nin ta-
nýtýmýný yaptýðý, hadis ilminin çeþitli me-
seleleri ve bazý sahâbîler hakkýnda bilgi
verdiði Arapça ve Ýngilizce takdim yazýlarý
koymuþtur. Hadisleri ve râvileri ayrý ayrý
numaralandýran nâþir, her tabakadaki isim-
lerin birbirinden kolayca ayýrt edilebilmesi
için sahâbî isimlerini iri harflerle yazmýþ,
tâbiîn tabakasýna bir, tebeu’t-tâbiîn taba-
kasýna iki, sonraki tabakaya üç yýldýz iþa-
reti koymuþtur. Mizzî’nin kýsaltmalarýný
metin içinde muhafaza ettiði gibi bunla-
rý her hadisin sýra numarasýnýn altýnda ay-
rýca yazmýþtýr. Tu¼fe’deki tahrîclerde sa-
dece kitap adlarý zikredildiði halde nâþir
bunlarýn yanýna bab ve hadis numaralarý-
ný da eklemiþ, Mizzî’nin hadisler arasý atýf-
larýný hadis numaralarýyla göstermiþtir.
Okunmasý zor isim ve kelimeleri hareke-
lemiþ, eserde adý geçen bazý þahýs ve ki-
taplar hakkýnda bilgi vermiþ, metne ken-
disinin eklediði bilgileri parantez içine al-
mýþtýr. Her sayfada rivayeti yer alan sa-
hâbînin ve öðrencisinin adýný sayfanýn üs-
tünde, Tu¼fe’deki kýsaltmalarýn karþýlýk-
larýný ise sayfanýn altýnda belirtmiþtir. Miz-
zî’nin kaynaklarý için el-Keþþâf £an ebvâ-
bi merâci£i Tu¼feti’l-eþrâf bi-ma£rife-
ti’l-e¹râf adýyla bir fihrist hazýrlayan nâþir
(Tu¼fetü’l-eþrâf, neþredenin giriþi, I, 17-18)
bu fihristi eserin XIV. cildi olarak II. ciltle
birlikte neþretmiþ (Bombay 1386/1966),
neþrine Tu¼fe’den sonra baþlanan Nesâî’-
nin es-Sünenü’l-kübrâ’sýna ait fihristi de
ayrýca yayýmlamýþtýr (Bombay 1981). Ha-
dislerin ilk kelimelerine göre alfabetik bir
fihrist yapmayý planlayan nâþir (Tu¼fetü’l-
eþrâf, neþredenin giriþi, XII, 9; XIII, 20) bu
isteðini gerçekleþtirememiþ, söz konusu
fihristi daha sonra Muhammed Abdülka-
dir Atâ hazýrlamýþtýr (Beyrut 1990, 1994).
Tu¼fe hakkýnda ayrýca Müessesetü’l-kü-
tübi’s-sekafiyye tarafýndan çeþitli fihrist-
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mil varlýk olmasýný bütün varlýk hakikatle-
rinin kendisinde taayyün etmesiyle açýk-
lar. Ahlâkla Resûl-i Ekrem arasýnda ilgi ku-
rarak tasavvufun baþka bir yönüne deði-
nir. Vahdet-i vücûd üzerinde ortaya çýkan
görüþlerde dile getirilen bazý yanlýþ anla-
malara yönelik eleþtirilerde bulunur. Sün-
nete uyarak ahlâkî kemale erdirmenin ge-
rekliliðini vurgulayýp meseleyi tasavvufî bir
gayeye baðlar.

Tu¼fe önce üzerine bir þerh yazan Ha-
sîrîzâde Elif Efendi, ardýndan Ahmet Avni
Konuk ve Ýsmail Fenni Ertuðrul gibi mü-
elliflerin atýflarýyla Tanzimat sonrasýnda
ve Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda aydýnlar ta-
rafýndan tanýnmýþ, bu dönemde ortaya çý-
kan Ýbnü'l-Arabî ilgisine ve tasavvuf anla-
yýþýna belirli bir katký saðlamýþtýr. Bu se-
beple vahdet-i vücûd etrafýnda oluþan li-
teratür içinde kitabýn kayda deðer bir ye-
rinin bulunduðu söylenebilir. Ýlk defa Nû-
reddin Râyizî tarafýndan Malayca’ya ter-
cüme edilen eser üzerine þerhler yazýlmýþ
ve çeþitli dillere çevrilmiþtir. En önemli þer-
hi Abdülganî en-Nablusî’nin NuÅbetü’l-
mesßele þer¼u’t-Tu¼feti’l-mürsele ad-
lý kitabý olup el-Æavlü’l-metîn fî beyâni
tev¼îdi’l-£ârifîn adýyla basýlmýþtýr (Kahi-
re 1344). Ýsmail Fenni Ertuðrul, özellikle
Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddîn-i Ara-
bî adlý eserinde (Ýstanbul 1928) geniþ öl-
çüde bu þerhten yararlandýðý gibi Nablu-
sî’nin þerhine atýfla risâleyi Maddiyyûn
Mezhebinin Ýzmihlâli’nde (Ýstanbul
1928) serbest bir þekilde tercüme etmiþ-
tir. Nablusî’nin þerhi Ekrem Demirli tara-
fýndan Âriflerin Tevhidi adýyla Türkçe’-
ye çevrilmiþ (Ýstanbul 2003), et-Tu¼fetü’l-
mürsele’nin tercümesi ayrý bir bölüm ha-
linde verilmiþtir. Eseri Sa‘diyye tarikatý þeyh-
lerinden Elif Efendi el-Kelimâtü’l-müc-
mele fî þer¼i’t-Tu¼feti’l-mürsele adýyla
Türkçe’ye çevirmiþ (Ýstanbul 1342) ve þer-
hetmiþtir. Eserin diðer þerhleri þunlardýr:
Ýbrâhim b. Ýbrâhim el-Lekanî, el-Ašvâ-
lü’l-celîle £ale’l-vesîle (Þerhu’t-Tu¼feti’l-
mürsele); Ýbrâhim b. Hasan el-Kûranî, Ýt-
¼âfü’z-zekî bi-þer¼i’t-Tu¼feti’l-mürse-
le ile’n-nebî; Abdurrahman b. Abdullah
b. Hüseyin el-Baðdâdî es-Süveydî, Keþ-
fü’l-¼ucubi’l-müsbile £an Åarâßidi’t-Tu¼-
feti’l-mürsele (Abdullah Muhammed el-
Habeþî, I, 564). Eser Abdülhâdî (John Gus-
taf Aguéli) tarafýndan Fransýzca’ya tercü-
me edilip Le traité de l’unité dit d’Ibn
Arab¢ (Paris 1977) içinde yayýmlanmýþtýr.
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Ýbn Battûta’nýn

(ö. 770/1368-69)
Rihletü Ýbn Battûta adýyla da tanýnan
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(bk. ÝBN BATTÛTA).˜ ™
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Memlük Kýpçak Türkçesi sözlüðü

ve dil bilgisi kitabý.˜ ™

Mýsýr ve Suriye’de Türkler’in kurduðu
Memlük Devleti’nde yönetici sýnýf Türk ol-
duðundan Arap dil âlimleri bu sýnýfýn dilini
öðrenmek ve öðretmek için iki dilli söz-
lük-dil bilgisi niteliðinde eserler kaleme al-
mýþlardýr. Bunlarýn yaný sýra bölgede yeti-
þen Türk âlimleri de Araplar’a Türkçe’yi öð-
retmek amacýyla ayný usulle Kýpçak Türk-
çesi’nin söz varlýðýný ve dil bilgisi kuralla-
rýný anlatan eserler yazmýþlardýr. Memlük
Kýpçakçasý’ný ele alan en eski eser Ebû Hay-
yân el-Endelüsî’nin 712’de (1312) tamam-
ladýðý Kitâbü’l-Ýdrâk li-lisâni’l-Etrâk’tir.
Ýkinci önemli eser yazarý ve yazýlýþ tarihi
kesin olarak bilinmeyen et-Tuhfetü’z-ze-
kiyye fi’l-lugati’t-Türkiyye’dir. T. Halasi-
Kun’a göre eserin müellifi, Memlük Dev-
leti’nde kâtip olup Mýsýr ve Suriye’de gö-
rev yaptýktan sonra 1363 yýlýnda Dýmaþk’-
ta ölen, Ebû Hayyân’ýn Doðu Kýpçak kö-
kenli öðrencisi Selâhaddin Halîl b. Aybeg
es-Safedî’dir. Bilinen tek yazma nüshasý
Beyazýt Devlet Kütüphanesi’ndedir (Veliy-
yüddin Efendi, nr. 3092). Türk Dil Kuru-
mu Kütüphanesi’ndeki, Kilisli Rifat (Bilge)
tarafýndan istinsah edilen nüshasý da dok-
san bir varak olan bu yazmaya dayanmak-
tadýr. Türk Dil Kurumu Kütüphanesi
Yazma Eserler Kataloðu’nda kitap, yan-
lýþlýkla Þerefeddin Ebû Hayyân Muham-
med b. Yûsuf b. Yûsuf el-Endelüsî’ye nis-
bet edilmektedir.

Müellif eserin baþlarýnda çalýþmasýný
Kýpçak Türkçesi’ne dayandýrdýðýný, ancak
bazan Türkmenler’in dilinden de örnekler
kaydettiðini belirtmekte ve Kýpçak Türk-
çesi’nde kullanýlan harflerin / seslerin sa-
yýsý hakkýnda bilgi vermektedir. Bu ara-
da, bir yerde (vr. 2b) Ebû Hayyân el-Ende-

aklî, hayâlî ve hissî varlýkla iliþkisi üzerin-
de durduktan sonra varlýk mertebeleri
bahsine geçer. Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’-
den itibaren sûfîlerin büyük önem ver-
diði varlýk mertebelerini sûfî müellifler
üçlü, beþli, yedili tasniflerle ve istisnaî
olarak kýrklý tasnifle incelemiþler, varlýðýn
bu mertebelerde nasýl taayyün ettiðini ve
onun gerçekte “bir” olduðunu açýklamýþ-
lardýr.

et-Tu¼fetü’l-mürsele’de varlýk merte-
beleri yedili taksimle ele alýnýr. Birinci mer-
tebe lâ-taayyün mertebesi, ikinci merte-
be taayyün-i evvel, üçüncüsü taayyün-i sâ-
nî mertebesidir. Mertebe tasniflerinde ilk
üç mertebe bir yanda, diðerleri bir yanda
ele alýnmýþtýr. Bu durumu Burhânpûrî ilk
üç mertebenin Hak mertebeleri olmasý ve-
ya yaratýlmamýþ olmasýyla açýklar. Üç mer-
tebenin ardýndan ruhlar mertebesi, mi-
sal mertebesi ve þehâdet mertebesi ge-
lir. Bunlar yaratýlýþ mertebeleridir. Merte-
beler insân-ý kâmil mertebesiyle tamam-
lanýr. Mertebelerin veya taayyünün insân-ý
kâmilde maksadýna ulaþmasý sûfîlerin ah-
lâk, seyrü sülûk bahsiyle varlýk bahsini bir-
leþtirdikleri yerdir. Çünkü vahdet-i vücû-
dun ana düþüncelerinden biri varlýðýn bir
amaçla insana doðru taayyün etmesidir.
Bu süreç nüzûl sürecidir ve insanýn ke-
male ermesiyle süreç bu defa urûc ile ik-
mal edilir ve daire tamamlanmýþ olur.

Burhânpûrî risâlesinde vahdet-i vücû-
du izah için bazý örnekler vermiþtir. Bu ör-
nekler, sýnýrlý bir derecede de olsa vah-
det-i vücûdu açýklarken ayný zamanda bu
konuda düþülen vehimleri ortadan kaldýr-
mayý amaçlar. Bu baðlamda en çok buhar-
su ve buz misali veya aðaç-çekirdek mi-
sali verilir. Müellif, vahdet-i vücûda delil
teþkil edecek âyet ve hadislere yer vere-
rek ilk tasavvuf kitaplarýndan beri görü-
len tasavvufî görüþlerin âyet ve hadislerle
(iki þahit) teyidi geleneðine uymuþtur. Bur-
hânpûrî’nin zikrettiði âyetler Allah’ýn her
þeyle beraberliði, her þeyi var etmesi gibi
O’nun sürekli yaratýcýlýðýný ve eþya ile bir-
likteliðini anlatan âyetlerdir. Hadisler de
ayný mânada birleþir. Müellifin vahdet-i vü-
cûd anlayýþýnýn, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî ve
Sadreddin Konevî’de de görüldüðü üzere
Hakk’ýn eþya ile sürekli beraberliðiyle eþ
anlamda olduðu anlaþýlmaktadýr.

Seyrü sülûkle ahlâk irtibatýný insân-ý kâ-
mil üzerinden kuran Burhânpûrî nüzûl ve
taayyün kavramlarýnýn mukabili olarak urûc
ve tekâmül kavramýný kullanýr. Ýnsan urû-
cunu tamamladýðýnda varlýk onda kema-
liyle taayyün eder ve en kâmil varlýk hali-
ne gelir. Müellif, Hz. Peygamber’in en kâ-

et-TUHFETÜ’z-ZEKÝYYE


