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İlahi emirleri 
meleklere ve peygamberlere 

L 
ulaştıran vahiy meleği. 

Yahudi ve hıristiyan kaynaklarında 

Gabriel şeklinde geçer. "Güçlü insan" an
lamındaki geber ile "Tanrı· manasında

ki el kelimelerinden oluşan Gabriel'in 
Keldani veya Süryani menşeli olduğu ka
bul edilir. Kelime Yunanca ve Latince'ye 
de aynı şekilde geçmiştir. 

Cebrail Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta bü
yük meleklerden olup Kitab - ı Mukaddes'
te ismi geçen üç melekten biridir. Adın
dan ilk defa Daniel kitabında (8 / 15-26, 
9/ 2ı-27) söz edilir. Ahd-i Atik'te ve apok
riflerde verilen bilgilere göre Cebrail al
tı melekle birlikte Tanrı'nın huzurunda 
sol tarafta durur, azizierin duasını O'na 
iletir, cennete nezaret eder; birinci se
manın hakimidir; en önemli şefaatçidir. 

Kötüleri yok eder, şeytanları ateş fırını
na atar ve tabii güçleri yönetir (Tobit. 
ı2/ ı5; Enoch, 9/ 1, 9-10, 20 / 7. 40/ 1-9, 
54 / 6; Hezekiel, 9/ 3, 10/ 2) Yahudilik'
te Cebrail, Tanrı'nın buyruklarını yara
tıklara bildirip elçilik görevi yapan bir 
melektir, aynı zamanda adalet ilkesidir. 
Hz. YUsuf'u kardeşlerine götürmüş, Hz. 
Ya'küb'la güreş tutmuş, Mikail ile birlik
te Hz. MUsa'nın defnedilişine katılmıştır 
(!DB, ll, 333; Davidson, s. ı 19). 

Ahd-i Cedid'de ise Cebrail'den iki de
fa söz edilir. Bunlardan birinde Hz. Zeke
riyya'ya görünerek ona "Tanrı'nın önünde 
duran Cebrail" olduğunu söylediği ve Hz. 
Yahya'nın doğacağını haber verdiği, di
ğerinde Hz. Meryem'e görünerek ona Hz. 
isa'yı müjdelediği anlatılır (Luka, ı 1 11-20, 
26-38) . Hıristiyanlığa göre de Cebrail, pey
gamberlere insan şeklinde görünerek 
Tanrı'dan vahiy getiren büyük bir me
lektir (Ahmed Abdülvehhab, s. 38-48) 
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İslam dininde Cebrail Hz. Peygamber'e 
ilahi emirleri bildiren vahiy meleğidir ve 
dört büyük melekten biridir. Arapça'da 
vahiy meleği değişik kelimelerle ifade 
edilmekle birlikte en meşhurları Cebrail, 
Cebreil, Cebri!, Cibrin ve Cibril'dir. Müs
lüman dilcilerin çoğu, muhtemelen ha
dis mecmualarındaki bazı rivayetlere 
(Müsned, V, 15-16; Buhari, "Tefsir", 2/ 6, 
ı6/ ı) dayanarak Cebrail'in, "Allah'ın ku
lu" anlamına gelen İbranice asıllı bir ke
lime olduğunu kabul ederken bazı ları da 
"Allah'ın gücü" demek olan Arapça ce
berüt ullah tamlamasından geldiğini ile
ri sürmüşlerdir. Cebrail'in "kuwet" ına
nasma gelen cebr ile alakası dikkate alı
narak bu anlamı da kapsadığı düşünü
lebilir. 

Cebrail Kur'an-ı Kerim'de Cibril, RO
hulkudüs. Rühulemin, Rüh ve Resul şek
linde beş değişik isimle ifade edilir. İlgi
li ayetlerde belirtildiğine göre Cebrail 
karşı konulamayan müthiş bir güce, üs
tün bir akla ve kesin bilgilere sahiptir; 
"arşın sahibi " nezdinde çok itibariıdır ve 
meleklerin kendisine mutlaka itaat et
tiği şerefli bir elçidir (en-Necm 53 / 5-6; 
et-TekvTr 81 / 19-21). Hz. Meryem'e nor
mal bir insan şeklinde görünerek rabbi
nin elçisi olduğunu ve ona temiz bir er
kek çocuğu bağışlamak için geldiğini 

söylemiş (Meryem 191 ı 7- ı 9). Hz. isa doğ
duktan sonra Allah'ın emriyle ona des
tek olmuş, Hz. Peygamber'e Kur'an - ı Ke
rim'i vahyedip öğretmiştir. Hz. Peygam
ber onu bir kere "açık ufuk"ta, bir kere 
de "sidretü'l-münteha"da asli hüviye
tiyle görmüştür. İnkareriara karşı Hz. 
Peygamber' in dostu, müminlerin des
tekleyicisidir. Kadir gecesinde melekler
le birlikte yeryüzüne iner, ahirette in
sanlar hesaba çekilirken mahşerde saf 
saf dizilen meleklerin yanında bulunur 
(b k. M. F. Abdülbaki, Mu< cem, s. 163, 326). 

Cebrail hadislerde Hz. Peygamber'e 
vahiy getiren, Kur'an'ı öğreten ve de
ğişik konularda hükümler bildiren, Re
sOl-i Ekrem'e, hatta bazan ashaba in
san şeklinde görünen bir melek olarak 
sık sık anılır. İlgili hadisiere göre Ceb
rail dünyada ve ahirette Allah ile kulla
rı arasında elçidir; hem meleklere hem 
peygamberlere ilahi emirleri tebliğ eder, 
bu sebeple de Allah'la vasıtasız konuşur 
(Müsned, ll. 267; lll, 230; Buhari, "Tev
hld", 33). İlk defa Hira dağında, bütün 
ufku kaplamış ve bir taht üzerinde otur
muş halde Hz. Peygamber'e gelip asli 
sOretinde görünmüş, onu kuwetle sıka 

rak okumasını istemiş, böylece ilk vahyi 

getirmiştir (Buhari, "Ta<bir", 1, "Bed'ü'l
lJ~", 7 ; Müslim, "İman", 257, 258) . Mi'
rac'dan önce Hz. Peygamber'in kalbini 
"hikmet"le doldurmuş, bu sayede Pey
gamber'in cismi ruh gibi hafiflemiş ve 
bu mücizevi yolculukta ona asli sOretin
de ikinci defa görünmüş, meleküt alemi 
hakkında bilgilervermiştir (Müsned, 1, 257; 
Buhari, "Şalat" , ı; "Bed'ü'l -1Ja115:", 6) . 

Hadislerde Cebrail'in zaman zaman 
güzel bir insan şeklinde, birkaç defa da 
Dihye b. Halife adlı sahabinin sOretinde 
Hz. Peygamber'e gelerek ony abdest, 
namaz, kurban, hac gibi ibadetlerin ma
hiyeti ve uygulama şekilleri hakkında 

eğittiği, itikadi, fıkhi ve ahlaki konular
da açıklamalarda bulunduğu, ashaptan 
bazılarının da bunların bir kısmına şa 

hit olduğu rivayet edilir (Müsned, ll, 325; 
N, 129, 161; Müslim, "Mesacid", 166. 167) . 
Hatta Medine'de Hz. Peygamber'in hu
zurunda otururken görüldüğü yer, da
ha sonra "makam-ı Cibril" diye anılmış
tır. Cebrail özellikle ramazan aylarında 
her gece Resülullah'a gelerek nazil olan 
ayetleri baştan sona kadar onun ağzın
dan dinlerdi. Hz. Peygamber'in vefat et
tiği yıl bu işi iki defa tekrarlamıştır (Müs· 

ned, I, 288, 325; Buhari, "Şavm", 7). Yine 
hadislerde belirtildiğine göre Cebrail, ya
hudilerin sorularına cevap vermede, in
karcılara karşı gerçek bir peygamber 
olduğunu ispatlamak için mücizeler gös
terınede Hz. Peygamber'e yardımcı ol
muş (Müsned, Ili, 108, 113), insan şekli
ne girip müslümanlarla birlikte bazı sa
vaşlara katılmış, katirieri hicveden şair 
Hassan b. Sabit'e şiirlerinde ilham ver
miştir (Müsned, IV, 286; VI, 56; Buhari, 
"Megazi ", ı 7; Müslim, "Fe:i:a'il", 46, 47). 
Hz. Peygamber, Cebrail'in Allah nezdin
deki üstün mertetesini dikkate alarak 
dualarında "Cibril'in rabbi" ifadesini kul
lanmış ve bir anlamda onunla tevessül
de bulunmuştur (Müsned, VI, 61 , 156; Ne
saT, "Sehv", 88). İslami gelenekte Cebra
il' in adı anılınca ona salatü selam getir
mek dini terbiyenin bir gereği sayılmış

tır. 

Tefsir, hadis şerhi, siyer, tasawuf, ta
rih, kelam, felsefe kitapları vb. İslami 
kaynaklarda Cebrail'in isimleri, nitelik
leri, görevleri. insan şeklinde görünüşü 
ve üstüi1lüğü gibi konularda geniş bir 
literatür oluşmuştur. Bu kaynaklarda 
Cebrail Kur 'an - ı Kerim'deki isimleri ya
nında Rühullah, Hadimullah, er-Rühu'l
a'zam, el-Aklü'l-ekrem, en -Namüsü'l
ekber, el-Aklü'l-fa"al, Vahibü's-suver, 
Hazinü'l- kuds, Tavüsü'l- melaike" gibi 



unvaniarta da anılır. Aynı kaynaklarda ay
rıca Kur'an-ı Kerim'deki isimlerinin ına
naları açıklanmıştır. Buna göre o, karşı
sında durutmayacak üstün güce ve zaru
ri bilgilere sahip olduğu için Cibril, saygı 
duyulması gereken üstün bir mevkide 
bulunduğu veya dini hayatın gerçekleş
mesinde önemli rol oynadığı yahut latif 
olduğu için Rüh. ilahi buyrukları tahrif 
etmeden Hz. Peygamber'e ulaştırdığı için 
Rühulemin, insanların manevi açıdan te
mizlenmesini sağlayan vahyi getirdiği 

veya hiç günah işlemeyen tertemiz bir 
kul olduğu için Rühulkudüs diye nite
lendirilmiştir (Ragıb el-isfahani. s. 4 11 ; 

Fahreddin er-Razi. XXIV. 166; Alüsi, l, 317 ; 

Elmalılı. ı. 432). 

İslami kaynaklara göre Cebrail, arşı 
taşıyan ve "mukarrebin" adı verilen me
leklerdendir. Emrinde arşın çevresinde 
bulunan meleklerden bir ordu vardır. 

Mükemmel bilgilere ve tasawur edile
meyecek derecede üstün güce sahiptir. 
Nurdan yaratılmış olup görünüşü son 
derece güzeldir. Manevi bir varlık olma
sına rağmen Cebrail'i cismani varlık şek

linde tasvir eden bir kült oluşmuştur. 

Buna göre onun yüzü beyaz. saçı mer
can gibidir. İnci ve yakuttarla süslenmiş 
olan yeşil renkli 600 kanadı vardır. Her 
bir kanadı arasındaki mesafe doğu ile 
batı arasındaki mesafe kadardır. Başın
da beyaz sarık vardır. Bedir Gazvesi'ne 
sarı renkli bir sarıkla katıldığı görülmüş
tür. Makamı yedinci kat gökteki sidre
tü'l-müntehadır. Allah nezdinde üstün 
makam sahibi olmasına rağmen O'nu 
göremez. En son ölecek ve ahirette ilk 
dirilecek varlıklardandır. Son derece sü
ratli hareket eder. Hz. Muhammed dı

şında hiçbir peygamber onu asli şekliy
le görmemiştir. Resülullah'a peygamber
liği süresince 26 .000 defa vahiy getir
miştir. İslami kaynaklarda Cebrail'in es
ki peygamberler ve kavimleriyle ilgisine 
dair bilgiler de vardır. Buna göre Cebra
il Hz. Adem'e harfleri ve ziraatçılığı öğ
retip onu Mekke'ye götürmüş, Hz. Nüh'a 
gemi yapımında yardımcı olmuş, LOt 
kavmiyle diğer isyankar ümmetieri çe
şitli felaketiere uğratmış, Hz. İbrahim'i 
ateşten korumuş, Hz. Musa'ya Mısırlı 

sihirbazlar karşısında yardım etmiştir. 

Aynı kaynaklarda Cebrail'in, kıyamette 

arnelierin tartılmasına nezaret edip Al
lah ile yaratıkları arasında elçilik göre
vini sürdüreceği söylenir. Müslüman mü
elliflerin verdiği bu bilgilerin bir kısmı-

nın Hz. Peygamber'e isnat edilen. ancak 
muteber hadis mecmualarında yer al
mayan rivayetlere, bir kısmının ise İsra 
iliyat'a dayandığı kabul edilmektedir. 

Cebrail'in mahiyeti ve sahip olduğu 
niteliklerin yorumuyla ilgili spekülasyon
lar tam bir skolastik görünüm arzetmek
tedir. Mesela kelamcılar başta olmak üze
re birçok İslam bilgini, Cebrail'in Kur'an -ı 
Kerim'de Hz. İbrahim'le (İbnü ' l -Cevzi. IV, 
127) Hz. Meryem'e normal insan şeklin
de, pek çok hadiste de (Reşid Rıza. !X, 

163) Hz. Peygamber'e ashaptan Dihye b. 
Halife veya tanınmayan güzel bir "A'ra
bi" sOretinde görünmesini (temessül) dik
kate alarak onun çeşitli şekiliere girebi
ten ve peygamberler dışındaki insanlar
ca da görülebilen "latif cisim" türünde 
bir varlık olduğunu kabul etmişlerdir. 

Bununla birlikte onun, "yerle göğün ara
sını dolduracak kadar büyük olan 600 
kanatlı bünyesi"nin nasıl olup da bir in
san bedeni halini alacak kadar küçüle
bildiği konusu izaha muhtaç görülmüş
tür. İmamü'l-Haremeyn el -Cüveyni, Ceb
rail'in insan şekline bürünmesi anında 
insan bünyesinden fazla olan kısımları
nın Allah tarafından yok edilip sonra 
tekrar iade edildiği veya Cebrail'in asli 
bünyesinde bir değişiklik olmayıp sade
ce onu görenlerin gözünde insana ben
zer bir varlığın canlandığı görüşündedir. 
Çünkü Cebrail farklı şekle girmekle ken
dine has meleklik vasfı değişmez (bk. 
Süyüti. Şerf:ıu Süneni'n·f'lesa'~ ll , 148) 

Fahreddin er-Razi'ye göre, eğer Cebrail 
cismani bir varlık ise cüzlerinin az bir 
kısmının asli, büyük bir kısmının fazla
lık olduğu ve insan şekline girdiği sıra
da bu fazlalığın Allah tarafından yok edil
diği düşünülebilir: eğer tamamen ruha
ni bir varlık ise çok farklı şekiliere gire
bilmesi aklen imkansız değildir (Me{atf· 

f:ıu'l·gayb, XXI, 197) İzzeddin b. Abdüs
selam da Fahreddin er- Razi'nin ikinci 
yorumuna katılır. Ayni ise Cebrail'in asli 
varlığının temessül anında bir değişikli
ğe uğramadığını, ancak onun ruhunun 
geçici olarak insan bedenine girdiğini 

ileri sürmüştür (Umdetü'H:ar~ ı. 51) 

Selef alimlerinden Ebü Ya'la el-Ferra 
temessülü, Cebrail'in insanların gözüne 
hayali bir varlık gösterme gücüne sahip 
olması ile açıklamış (e l ·Mu 'temed {f uşü· 

li'd ·dfn, s. 175) ; İbn Kayyim el-Cevziyye, 
Cebrail'in temessül sırasında asli varlığı 
ile göklerin üstündeki makamında bu
lunduğu halde yeryüzünde Hz. Peygam-
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ber'e bir insan şeklinde görünebileceği
ni düşünmüştür (er-Ruh, s. 101-102). Se
lefi temayülü ile tanınan Süyüti, Ayni'
nin görüşünü süfilere ait "ruhların te
cessüdü" nazariyesiyle birleştirerek ka
bul eder. Buna göre Cebrail'in ruhu asli 
bünyesini terketmeden aynı anda ikinci 
bir bedene girerek insanlara temessül 
edebilir (el +i aba' ik {f al]bari' 1· me la' ik, 

s. 262-263) Kirmani, temessülün keyfi 
yetini sadece Allah 'ın bildiğini belirtmek
le yetinirken çağdaş alimlerden M. Re
şld Rıza, modern fen bilimlerinin verile
ri sayesinde Cebrail'in temessülü gibi 
metafizik olayların akli izahının kolay
laştığı görüşündedir. Ona göre gazların 
sıvı veya katı cisimlere dönüşmesi ve bu
nun tersi olan değişim, Cebrail'in farklı 
şekiliere girebileceğini gösterir (Te{sfrü ' l· 

menar, I, 220) . Buna karşılık Fazlurrah
man, Kur'an - ı Kerim'de, Hz. Peygam
ber'in vahiy sırasında herhangi bir şah
sı gördüğünden söz edilmediğini, aksi
ne Cebrail'in vahyi Peygamber'in kalbine 
indirdiğinin (el-Bakara 2/97) ifade edil
diğini, buna göre Cebrail'in temessülü
ne ilişkin hadislerin, vahyin objektifliği
ni korumak amacıyla Ehl-i sünnet alim
lerince uydurulduğunu ileri sürerek Ceb
rail'in dış varlığı bulunduğu görüşünü 

reddetmiştir (İslam, s. 17- I 9, 43). 

Süfilere göre Cebrail. yedinci feleğin 
hayyiz* inde olan semavi ve arzi süret
lerden dilediğiyle temessül edip görü
nebilir. Ancak değişik şekillerde görün
mesinde asla huh1l* düşünülmemelidir. 
Zira hulül "vücüdi" olan iki şey arasında 
gerçekleşir: halbuki Cebrail temessül 
ettiğinde insanlara görünen şekil onun 
varlığından ayrı olarak mevcut değildir. 
Dihye şeklinde görünmesi "suret-i vü
cüdiyye" değil bir "suret-i misaliyye"dir 
(Abdullah Bosnevi, vr. ı •-3t ). İsmail Fenni 
Ertuğrul'un, tasawuftaki "nür-i Muham
medi" veya "hakikat-i Muhammediyye" 
telakkisine dayanan ve kısmen Fazlur
rahman'ın görüşünü hatırlatan açıkla

masına göre Cebrail Hz. Muhammed'in 
hakikati olan "rüh-i a'zam"ın temessü
lünden başka birşey değildir. Şu halde 
vahiy Hz. Peygamber'e kendi ruhaniye
tinden gelmiştir. Ona çeşitli şekillerde 

görünmesi "suret-i melekiyye" değil "su
ver-i hayaliyye· tarzında olmuştur (Ha· 

kikat f'lurlan, s. 468) . Şüphesiz bu aşırı 

te'vilin naslarla bağdaşması mümkün 
değildir. Hatta iman esaslarından sayı
lan meleklerin gerçek varlıklar olduğu 
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ilkesine ters düştüğünden sakmeali bir 
anlayıştır. 

İslam filozoflarından Farabi ve İbn Sf
na, Cebrail'in, kozmik akıllar dizisinin 
onuncusu olan ve kuwe halindeki insan 
aklının fiil haline gelerek bilgi üretme
sini sağlayan faal akıl olduğunu savun
muşlardır. Onlara göre kemal mertebe
sinde bulunan peygamberin "kuwe-i mü
tehayyile"si, uyanıklık halinde bile faal 
akıl ile ittisal* kurarak ondan aldığı sO
retleri duyular alemindeki örneklerle 
açıklar (İbn Sfna, s. 339; Ca'fer Al-i Yasfn. 
s. 208). Bazan "Vahibü's-suver" ve "RO
hulkudüs" de denilen faal akıl, asla mad
df olmayan mufarık sOretlerden ibaret
tir . Fahreddin er-Razf ve İbn Teymiyye 
gibi bazı bilginler, filozofların aslında 

Cebrail'in hariçte bir varlığı bulunduğu
na inanmadıklarını ileri sürmüşlerdir (bk. 
e/-Metalibü'l-'aliye, VIII . 133. 135; Der'ü 
te 'aruii'/- 'a~/ ve ' n - na~/, X. 217) . 

Kaynaklarda Cebrail ile ilgili tartışma
lardan biri de onun tafdfli konusudur. 
Fahreddin er-Razf ile Zemahşerf gibi ba
zı Sünnf ve Mu'tezilf alimlerin, Cebrail'in 
Hz. Peygamber de dahil olmak üzere bü
tün yaratıkların en üstünü olduğunu ka
bul etmelerine karşıtık İslam alimlerinin 
çoğunluğuna göre Cebrail bütün melek
lerden ve peygamberler dışındaki insan
lardan üstündür (Fahreddin er-Razf, ll. 
226-227; Alüsf. ı. 334; XXX, 60). 

İslam alimleri arasında Cebrail konu
sundaki bu tartışmalar daha çok onun 
mahiyeti, temessülünün keyfiyeti ve re
el varlığının bulunup bulunmadığı nok
talarında toplanmaktadır ki esasen bu 
hususlarda akıl yürüterek kesin bir so
nuca varmak mümkün görünmemekte
dir. Zira Cebrail gayb alemine ait varlık
lardan biri olduğundan onun mahiyeti 
ve nitelikleri konusu aklın sınırları öte
sinde kalmaktadır. Bununla birlikte Ceb
rail'in cismanf değil ruhanf bir varlık ol
duğunu kabul edenlerin görüşü daha 
ağır basmaktadır. Zira onu cisim kabul 
edenler, daha çok dış dünyada gerçekli
ği bulunan her şeyi duyular ateminde
ki varlıklara kıyas etmişlerdir ki bunun 
yanlışlığı açıktır. 

Fazlurrahman'ın, Cebrail'in insan şek
line girerek Hz. Peygamber'e geldiğine 
dair hadislerin Ehl-i sünnet alimlerince 
uydurulmuş olduğu yolundaki iddiası il
mf dayanaklardan yoksundur. Zira söz 
konusu hadislerden başka Kur'an- ı Ke
rfm'de de Cebrail'in insan şeklinde Hz. 
Lüt'a, Hz. İbrahim'e ve Hz. Meryem'e gö
ründüğü açıkça bildirilmiştir (Hüd ll 1 
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69, 77; el-Hicr 15 / 51. 68; Meryem 19/ 
17). Bazı ayetlerde Cebrail 'in vahyi Hz. 
Peygamber'in kalbine indirdiğinin belir
tilmesi temessülün reddi için delil teşkil 

etmez. Ayrıca eğer peygamber melek
lerden seçilseydi onun da ancak insan 
şeklinde gönderileceğini belirten ayet de 
(ei-En'am 6/ 9) Cebrail'in temessülünün 
mümkün olduğunu göstermektedir. Ceb
rail'in mahiyetiyle ilgili hadislerin tama
mını İsrailiyat cinsinden kabul etmek de 
imkansızdır. Zira mesela Cebrail'in ka
natlı olduğuna dair rivayetler, Kur'an-ı 
Kerim'de melek hakkında verilen bilgi
lere uymaktadır (Fatır 35 1 ı) . Kaldı ki te
messülle ilgili hadisler, değişik sahabfler 
tarafından r ivayet edilmek suretiyle ne
redeyse tevatür derecesine ulaşmıştır. 

Filozofların ve bazı süfilerin Cebrail'i 
peygamberin zihnf tasawurlarının sem
bolik bir ifadesi gibi gösteren yorumla
rı da ayet ve hadislerin açık ifadelerine 
uymamaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerfm'
de, bir yerde Hz. Peygamber'in Cebrail'i 
apaçık bir ufukta, başka bir yerde de 
onu sidretü'l-müntehada kesin olarak 
gördüğü ve gözünün gördüğünü gönlü
nOn yalanlamadığı açıkça bildirildikten 
sonra bu konuda Hz. Peygamber'le tar
tışılmasını yasaklayıcı bir üslüp kullanıl
maktadır. İslam filozoflarının Cebrail 'i 
faal akıl olarak kabul etmeleri ise tama
men Aristocu ve Yeni Eflatuncu felsefe
terin bir sonucu olup ilmf ve dinf bir de
ğer taşımayan kozmik akıllar nazariye
sine dayanmaktadır. 

J. Pedersen gibi bazı müsteşriklerin, 
Hz. Peygamber'in Cebrail hakkındaki bil
gileri yahudilerden aldığına ilişkin iddia
ları ciddiyetten uzaktır. Zira Hz. Musa'
ya gelen Cebrail'in Hz. Muhammed'e de 
gelebileceğini kabul etmemek ancak di
nf taassupla izah edilebilir. 

Cebrail hakkında yazılmış müstakil 
risaleler mevcuttur. Sühreverdf ei-Mak
tı:il'ün Risô.le-i Per-i Cibril'i (Süleyma
niye Ktp .. Ayasofya, nr. 4821). Muham
med b. Yusuf el-Kirmanf'nin Şerfıu Jıa

dişi sü 'ô.li Cibril'i (Süleymaniye Ktp . 
Yenicami. nr. 1181). Fuşusü'l - fıikem şa

rihi Abdullah Bosnevf'nin Türkçe olarak 
kaleme aldığı Risô.le if temessüli Cib
rfl'i (Süleymaniye Ktp., Nafiz Paşa, nr. 509; 
Carullah. nr. 2129) ve Ahmed Muhyiddin 
Gülşenf'nin Şerfıu fıadişi Cibrfl'i (Darü'l
kütübi'l-kavmiyye, Hidiviyye, nr. 7128) bun
lardan bazılarıdır. 
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