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bulunmaktadır. Abdurrahman Bedevi 
eserin neşrine yazdığı uzun girişte bu 
yazmaları geniş olarak tanıtmıştır (s 54-

63). Kitabın ilk tam ve doğru neşri de 
aynı kişi tarafından yapılmıştır (el-Hikme

tü ' l -l].alide: Caufdan-l].ıred, Tahran 1952) . 

Eserin XL yüzyıl başlarında Takıyyüddin 
Muhammed Şüsterf tarafından yapılan 
Farsça tercümesi, Muhammed Arkoun 
ve naşir B. Thirvatian ·ın yazdığı geniş 
mukaddimelerle birlikte 1976'da Tah
ran'da yayımlanmıştır. 
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Fazlullah-ı Hurufi'nin 
(ö. 796 / 1394) 

Hurufiler tarafından 
ana kaynak sayılan eseri. 
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VIII. (XIV.)' yüzyılın ikinci yarısında, gü
nümüzde Gürgan diye adlandırılan Ha
zar denizi kıyısındaki Esterabact bölge
sinde ortaya çıkan ve İran üzerinden Su-
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riye, Anadolu ve Balkanlar'a kadar yayı
lan Hurüfilik fırkasının kurucusu Estera
badlı Fazlullah-ı Hurüff'nin en önemli 
eseridir. Yaklaşık 788'de ( ı 386) kaleme 
alınan kitabın bazı bölümleri Esterabact 
lehçesiyle yazıldığından anlaşılması ol
dukça güçtür. Esterabad bölgesine ait 
mahalli ifadelerin yanı sıra çeşitli sem
bol ve kısaltmaların (mesela C Cavidan
name, J Adem, c:.. Bi şt u Heşt, .,= Si vü 
dü, ~..ı Vesselam) kullanıldığı eserde Faz
luilah Kur'an-ı Kerfm'i kendi Batıni gö
rüşleri doğrultusunda te'vil ve tefsir et
miş, bazı sürelerin başında bulunan hu
rüf-ı mukattaanın sırlarını çözdüğünü 

söyleyerek Cavidanname'nin Kur'an'ın 
bir tefsiri olduğunu ileri sürmüştür (Sa
dık Keya, s. 34) 

Bütün Hurüff eserlerin ana kaynağı 

olan Cavidanname'nin Esterabad leh
çesiyle yazılan asıl nüshası Cavidanna
me-i İJahi veya Cavidanname-i Kebir 
olarak adlandırılır. Eser Fazlullah tara
fından klasik Farsça ile yeniden kaleme 
alınmıştır. Asıl Cavidanname'ye oranla 
daha kısa olan bu nüshaya Cdviddnnd
me-i Şagir denir (Gölpınarlı , s. 1 2) . Cdvi
ddnndme-i Kebir, altı defa ardarda tek
rarlanan "ibtida" { 1~1 ) kelimesiyle, Cd
viddnndme-i Sagir ise" ... ~ ) ... r." 
sözleriyle başlar. 

Düzensiz bir şekilde yazılmış olan Cd
vidanname'nin muhtevasını altı bölüm
de incelemek mümkündür. Birinci bö
lümde müellifin itikadf görüş ve düşün
celeri sıralanmış, bazı kelamf konular 
ele alınmış, ikinci bölümde kilinatın ya
ratılışı, sema, arz, ay, güneş ve burçlar
la ilgili bilgiler verilmiştir. Üçüncü bö-

C~vidanname'nin 

il k iki sayfası 
(Millet Ktp ., 

Ali Emir!. 

Far., nr. 920) 

!ümde Adem ile Hawa'nın ve diğer var
lıkların yaratılışı, dördüncü bölümde ahi
ret, kıyamet ve haşr anlatılmış, beşinci 
bölümde peygamberlerin gönderilme
si, Hz. isa ve şeriat hakkındaki görüş ve 
te 'viller zikredilmiştir. Caviddnname'
deki konuların tahlillerinin tekrarlandığı 
altıncı bölüm ise Allah'ın sıfatları ve sır
ların keşfiyle son bulmaktadır. 

Hurüff müellifler tarafından yazılan 

bütün eserlerde Cdviddnndme esas alın 

mış ve esere bol bol atıflarda bulunul
muştur. Kitaplarını "name" sözüyle bitir
meyi bir gelenek haline getiren müellif
lerin çoğu Caviddnname'den iktibas 
ettikleri bölümlerin şerhleriyle yetinmiş
lerdir. 

Henüz tenkitli bir neşri yapılmamış 

olan Cdviddnndme'nin dünyanın çeşitli 
kütüphanelerinde birçok yazma nüshası 
bulunmaktadır (bk. Münzevi, ll / 1, s. ll 1 l
l ı ı 2; Dihhuda, Xl, 485 -486, 488 ; Browne, s. 
69-86; Gölpınarlı, s. 56-59, 100- 102) Gür
gan lehçesiyle yazılan eserler ve özellikle 
Cdviddnndme için çeşitli sözlükler hazır
lanmıştır . Bunların ilki, anonim bir eser 
olan Lugat-ı Esterdbddf'dir. Aynı konuda 
son zamanlarda Sadık Keya tarafından 
Vdjendme-i Gürgdni adıyla bir eser da
ha yayımlanmıştır (Tahran ı 330 hş ) 

Cdviddnname, Cdviddnndme-i Sa
gir esas alınarak 1048 ( 1638-39) yılın
da Derviş M urtaza adlı bir Bektaşi tara
fından Dürr-i Yetim adıyla Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir. Dürr-i Yetim'in mü
tercim hattıyla olan nüshası Konya Mev
lana Müzesi Kütüphanesi'nde Abdülba
ki Gölpınarlı'nın kitapları arasında bu
lunmaktadır (Gölpınarl ı, s. 144- 147) Ese
ri ayrıca Abdülmecid Pirişteoğlu da (ö. 
864 / 1459-60) Işkndme (İ sta nbul 1288) 

adıyla kısaltarak Türkçe'ye tercüme et
miştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Fazlullah- ı Hurüfi, Cti.uidti.nname, Millet Ktp., 
Ali Emir i , F, nr. 920; İÜ Ktp. , FV, nr. 869; E. 
G. Browne, A Catalogue of the Pers ian Ma
nuscripts in the Library of the Univers ity of the 
Cambridge, Cambridge 1896, s. 69 -86; S. Nüz
het Ergun. Bektaşi Şairleri, istanbul 1930, s. 
475-477; Şeybi. eş-Ş ıla, ll , ı56; Sadık Keya, 
Vti.jename·i Gürgti.nf, Tahran 1330 hş . , s. 34, 39· 
40; DMF, 1, 724; Münzevi, Fihrist, ll 1 ı , s. 1 ı ll-
1112; Ali Alparslan, Cti.uidti.nnti.me 'nin Nesi
mi'ye Tesiri i doçentlik tezi. 19671. iü Ed. Fak. , 
s. 28; Abdülbaki Gölpınarlı. Hurüfflik Metin leri 
Kata/oğu, Ankara 1973, s. 12, 56-59, 69, 100-
102, 144- ı49; Hüsamettin Aksu, Emfr Gıya
seddin Muhammed el-Esterabadf ue isliuanti
me 'si (doktora tezi, 198 1), DİA K tp., s. 71-73, 
77- 78 ; Dihhuda, Lugatnti.me, Xl, 485 -486, 488. 

Iii HüSAMETTİ N AKSU 


