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Hüsâmeddîn-i

Bitlisî’nin

Câmi £u’t-tenzîl
ve’t-teßvîl  adlı

eserinin

ilk iki sayfası
(Molla Alâeddin

özel kitaplığı)

HÛRÎ, Raîf

be lir gin dir. Bu ese rin de onar lı grup la ra 

ayır dı ğı âyet le rin ön ce zâhirî mâna la rı nı 

ver miş, ar dın dan “işa ret ve te’vil” başlığ ı 

al tın da bâtınî mâna la rı nı açık la mış tır. 

Âyet le rin zâhi ri ni amelî ve iti kadî yön den 

Ehl-i sün net çiz gi si ni mu ha fa za et me ye 

ça lı şa rak yo rum la mış, bâtınî açı dan te’vil 

et me aşa ma sı na gel di ğin de ise vah det-i 

vücûd bağ la mın da yo rum lar yap mış tır. 

Ay rı ca Ehl-i beyt’e nis bet et ti ği pek çok 

ri va ye ti zik ret miş, bu ri va yet le ri ken di 

ta sav vuf an la yı şı nı des tek ler ma hi yet te 

kul lan mış tır. Câmi£u’t-tenzîl ve’t-teßvîl, 

Kur’an’ın vah det-i vücûd açı sın dan yo rum-

lan dı ğı bir tef sir ola rak dik ka ti çek mek-

te dir. Mü el lif man tık tan li sa na, fı kıh tan 

kelâma, fel se fe den ta sav vu fa ka dar bir-

çok il me ait mal ze me yi bü yük bir us ta lık-

la de ğer len dir miş, İslâmî ilim ler ara sın da 

kur du ğu bu çok kat man lı yo rum tar zıy la 

ay nı ger çe ğin fark lı ekol ler de ki kar şı lı ğı nı 

bü tün cül bir şe kil de an lat ma ya ça lış mış-

tır. Eser de ta sav vufî tec rü be le ri ne de yer 

ve ren Bit lisî vü cu dun ha ki ka ti ne da ir bil-

gi le ri nin bir kıs mı nı biz zat mü şa he de ile 

el de et ti ği ni söy ler.

Eser le ri. 1. Câmi£u’t-tenzîl ve’t-teß-

vîl. Bit lisî’nin en önem li ese ri dir. İşâ-

re tü mün zi li’l-ki tâb adıy la da bi li nir. 

Mü el li fin dok san ya şı na yak la şır ken te lif 

et ti ği ese rin kü tüp ha ne ler de ka yıt lı tek 

nüs ha sı dört cilt ha lin de Sü ley ma ni ye 

Kü tüp ha ne si’nde dir (Şe hid Ali Pa şa, nr. 
109-112). Ese rin 906 (1501) yı lın da is tin-

sah edil miş da ha es ki bir nüs ha sı Bit lis’in 

Mut ki il çe si Ohin (Yu ka rı ko yun lu) bel de sin-

de Mol la Alâed din’in özel kü tüp ha ne sin-

de dir. Te mel lük kay dı na gö re bu nüs ha 

mü el li fin oğ lu İdrîs-i Bit lisî’ye, on dan da 

to ru nu Ebül fazl Bit lisî’ye in ti kal et miş, 

970’te (1562-63) İd ri si ye Med re se si’ne 

onun Ak ko yun lu sa ra yın da ni şan cı ola rak 

va zi fe yap tı ğı nı söy ler. Ab dur rah man-ı Câ-

mî, İbrâhim Gül şenî, Celâled din ed-Dev vâ-

nî gi bi âlim ler le gö rü şen Hü sâ med din’in 

ai le si, eği tim sü re ci ve ho ca la rı hak kın da 

ye ter li bil gi yok tur. Ken di sin den bah se den 

eser ler de ta sav vuf ta ke mal mer te be si ne 

ulaş tı ğı, zâhirî ve bâtınî ilim le re vâkıf, il-

miy le âmil, ârif mu ta sav vıf lar dan bi ri ol-

du ğu be lir ti lir.

Hüsâmed din, Küb re viy ye’nin Nur bah-

şiy ye ko lu nun pîri Sey yid Mu ham med 

Nur bahş’ın ha li fe le rin den Şehâbed din el-

Cû râ nî’ye in ti sap et ti, onun ölü mün den 

son ra Sey yid Mu ham med Nur bahş’tan hi-

lâ fet al dı. Nur bah şiy ye ta ri ka tı nın önem li 

mer kez le rin den Teb riz’de bir zâvi ye in şa 

ede rek ir şad fa ali ye tin de bu lun du, ta ri ka-

tın Kür dis tan ve Lu ris tan’da ya yıl ma sın da 

et ki li ol du. Bit lisî’nin 100 yı la ya kın bir sü re 

ya şa dı ğı tah min edi lir. Ölüm ta ri hi ba zı 

kay nak lar da 900 ola rak kay de di lir se de II. 

Ba ye zid dö ne mi ne ait bir sa ray def te rin-

de ki tâzi ye kay dın dan 909’da (1504) ve fat 

et ti ği an la şıl mak ta dır. 

Muh yid din İb nü’l-Arabî mek te bi nin bi-

lin me yen, fa kat önem li bir tem sil ci si sa-

yı la bi le cek olan Hüsâmeddîn-i Bit lisî’nin 

eser le rin de Şehâbed din es-Süh re verdî’den 

et ki len di ği gö rül mek te dir. Bu eser ler de 

Ehl-i beyt sev gi si özel lik le dik kat çek mek-

te dir. On iki imam inan cı nı be nim se di ği ni 

söy le miş, eser le rin de hurûfî yo rum la ra 

yer ver miş tir. Fıkhî ko nu lar da Sünnî ve Şiî 

dü şün ce si ni müm kün ol du ğu ka dar uzlaş-

tır ma ya ça lış ma sı onun ka tı bir Şiîlik eği li-

mi ne sa hip bu lun ma dı ğı nın gös ter ge si dir. 

Ni te kim bir me se le nin zâhirî sı nır la rı nı çi-

zer ken Şâfiî-Eş‘arî te mel le ri ni ko ruma ya 

gay ret et miş tir. Bit lisî’nin bu yö nü Câ-

mi£u’t-tenzîl ve’t-teßvîl ad lı tef si rin de 

Holy Land, Asia Mi nor ad lı ese rin den 

Lüb nan’la il gi li bö lüm le ri Ri¼le fî Lübnân 

fi’¦-¦ülü¦i’l-ev vel mi ne’l-šar ni’t-tâsi£ 

£aşer (Bey rut 1948) ve Sov yet si ya set çi 

ve kül tür ba ka nı An dreı̈ Jda nov’un Bi rin ci 

Sov yet Ya zar lar Kon gre si’ ne sun du ğu Sov-

yet ede bi ya tı nın me se le le riy le il gi li ra po ru-

nu İn ne’l-edeb kâ ne mesßûlen (Bey rut 
1949) adıy la Arap ça’ya ter cü me et miş tir.

Hûrî’ye da ir Me tanyûs Yûsuf Tavk, Raßîf 

ƒûrî sîre tühû ve ede büh is miy le Arap 

di li ve ede bi ya tı ye ter lik te zi (1971, Lüb nan 
Üni ver si te si Kül li ye tü’t-ter bi ye); Semâh 

İd rîs, Raßîf ƒûrî ve türâ¦ü’l-£Arab baş-

lık lı Bey rut Ame ri kan Üni ver si te si’nde bir 

yük sek li sans te zi (Bey rut 1986), İlyâs Yû-

suf Rızk, el-İl tizâm fî ede bi Raßîf ƒûrî 

adıy la dok to ra te zi (1984, Bey rut Kıddîs 
Yû suf Üni ver si te si) ve Rebîa Ebû Fâzıl 

Raßîf ƒûrî en-Nâšıd baş lık lı Arap di li ve 

ede bi ya tın da ye ter lik te zi (1973, Lüb nan 
Üni ver si te si Kül liy ye tü’t-ter bi ye) ha zır la-

mış tır. Ay rı ca hak kın da el-Edîb, el-Âdâb 

ve el-Fik rü’l-cedîd der gi le rin de ma ka le-

ler ya yım lan mış tır.
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Heşt Bi hişt mü el li fi İdrîs-i Bit lisî’nin ba-

ba sı dır. Nis be si ne ba kı la rak Bit lis’te doğ-

du ğu söy le ne bi lir. Ho ca Sâded din Efen di 
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Chro nic le of Sha wa: A Par ti al Trans la-

ti on and An no ta ti on (Uni ver sity of Bir-
ming ham Cen tre of West Af ri can Stu di es, 
1985) böl ge ta ri hi ba kı mın dan önem li bir 

yaz ma nın kısmî ter cü me si dir. Wal lo böl-

ge sin de bu lu nan, da ha ön ce hiç in ce len-

me miş İslâmî el yaz ma la rı na da ya na rak 

Bir ming ham Üni ver si te si’nde P. F. Mo ra-

es de Fa ri as da nış man lı ğın da ha zır la dı ğı 

dok to ra te zi ni 1985’te ta mam la dı (Cle rics, 
Tra ders and Chi efs: A His to ri cal Study of 
Is lam in Wal lo [Et hi opia] with Spe ci al 
Emp ha sis on the Ni ne te enth Cen tury). Tez 

da ha son ra Is lam in Ni ne te enth Cen-

tury Wal lo, Et hi opia. Re vi val, Re form 

and Re ac ti on adıy la ya yım lan dı (Lei den-
Bos ton-Köln 2001). Bu eser XIX. yüz yıl da 

Wal lo’da İslâmi yet ko nu sun da ya pı lan ilk 

ta rih ça lış ma sı dır. Ar dın dan ül ke si ne dö-

nen Hü se yin Ah med ölü mü ne ka dar üni-

ver si te nin her ka de me sin de gö rev yap tı. 

2002’de pro fe sör lü ğe yük sel til di.

Hü se yin Ah med, İn gil te re dö nü şün den 

son ra bü tün ça lış ma la rı nı Eti yop ya’da 

İslâm üze ri ne yo ğun laş tır dı. Onun eser le ri 

ül ke de İslâm ta ri hi in ce le me le ri ba kı mın-

dan bir dö nüm nok ta sı oluş tu rur. 1982’de 

yap tı ğı ça lış ma yı (“Et hi opi an Is lam: A Re vi-
ew of So ur ces”, Eth nog raphy and His tory 
in Et hi opi an Stu di es, Ad dis Aba ba, Ins ti-
tu te of Et hi opi an Stu di es, 1982) ya yım la-

ma sı nın ar dın dan ve fa tı na ka dar böl ge de 

in ce len me miş olan İslâm kül tü rüy le il gi li 

araş tır ma lar ger çek leş tir di. Da ha önce 

ya pı lan ça lış ma lar ge nel de Eti yop ya’da 

Hı ris ti yan lık’la il gi liy di. Wal lo böl ge sin de ki 

ma hallî İslâmî yaz ma la rın ya nı sı ra söz lü 

ri va yet le ri de bir ara ya ge tir me si onun bu 

alan da ki en önem li hiz met le rin den dir. Bu 

ara da Eti yop ya’da müs lü man la rın zi ya ret 

et ti ği velîle rin tür be le rin de ki el yaz ma-

la rı nı keş fe de rek de ğer len dir di, böl ge de 

mo dern İslâmî ge liş me le ri iz le yip ga ze te 

ve der gi ler de ya zı lar ka le me al dı. Ay rı ca 

Eti yop ya’da İslâm’la il gi li pek çok ki tap ta 

bö lüm ya za rı olan Hü se yin Ah med 7 Ha zi-

ran 2009’da Adi sa ba ba’da ve fat et ti.

ba kı mın dan mü el li fin Şer¼u I½¹ılâ¼âti’½-

½û fiy ye’siy le ben zer lik gös te rir (Bur sa 
İne bey Yaz ma Eser ler Ktp., Ha raç çı oğ lu, 
nr. 899). E¹ vâr-ı Seb£a ad lı ese rin de ki bir 

ka yıt tan mü el li fin haş re da ir bir risâle si nin 

de ol du ğu an la şıl mak ta dır. İdrîs-i Bit lisî, 

Şer ¼u Ki tâ bi’l-¥aš šı’l-ya š¢n ad lı ese-

ri nin mu kad di me sin de ba ba sı nın Şer ¼u 

¥aš šı’l-ya š¢n ad lı bir ki ta bın dan bah set-

mek te dir.
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22 Ey lül 1952’de Gädam An¸aro’da 

(Wal lo, Eti yop ya) doğ du. İlk eği ti mi ni 

kö yün de al dı, or ta öğ re ni mi ni Da se’de 

ta mam la dı. Ar dın dan Adi sa ba ba Üni ver-

si te si’nde ta rih öğ re ni mi gör dü. Bu ra da 

Wal da Aar gay ve Tad da sa Tam me rat gi bi 

ta rih çi ler den fay da lan dı. Üni ver si te tah-

si li es na sın da Eti yop ya’da İslâm’la il gi-

len me ye baş la dı. İbn Haldûn üze ri ne ça-

lış ma lar yap tı. 1977’de ha zır la dı ğı li sans 

bi tir me te zi olan So me Prob lems of the 

Gab ra Sel la se Chro nic le ad lı ça lış ma-

sın da (Adi sa ba ba Üni ver si te si Ta rih Bö-
lü mü) böl ge ta ri hi açı sın dan önem li bir el 

yazma sıy la il gi li prob lem le ri or ta ya koy-

du. 1978’de Adi sa ba ba Üni ver si te si’nde 

öğretim gö rev li si ola rak va zi fe ye baş la dı.

1980’de ta rih ala nın da li sans üs tü öğ-

re nim gör mek üze re Bir ming ham Üni ver-

si te si’ne git ti. Yük sek li sans te zi olan The 

vak fe dil miş tir. Bu nüs ha 381 va rak olup 

ikin ci cil di ka yıp tır. 2. el-Ken zü’l-Åafî fî 

be yâ ni mašåmâti’½-½ûfî. Eser de ta sav-

vu fun ko nu su, me se le le ri, il ke le ri, öne mi, 

Hakk’ın zu hur mer te be le ri, var lı ğın baş-

lan gı cı, Al lah’ın zâtı ve sı fat la rı, müm kin 

var lık la rın key fi ye ti, meâd ve haşr, fenâ 

ve be kå, insân-ı kâmil gi bi hu sus lar ele 

alın mak ta dır. Eser Millî Kü tüp ha ne’de (nr. 
50, Ür 201/3) yu ka rı da ki ad la, Kon ya Böl-

ge Yaz ma Eser ler Kü tüp ha ne si’nde (nr. 
15, Hk 743/2) el-Ken zü’l-Åafî ve’r-rem-

zi’l-vefî is miy le ka yıt lı dır. Sü ley ma ni ye 

Kü tüp ha ne si’nde ise (Şe hid Ali Pa şa, nr. 
1437) Şer¼u’l-Fu½û½ adıy la İdrîs-i Bit lisî’-

ye nis bet edil miş tir. Mus ta fa Çak mak lı-

oğ lu, ese rin Sü ley ma ni ye nüs ha sı nı Hü-

sâ met tin Bit li si’nin Kitâbü’n-Nusûs 

İsim li Ese ri nin Tah kik ve Tah li li ad lı 

yük sek li sans te zin de in ce le miş tir (1998, 
EÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü). 3. Şer¼u 

I½ ¹ı lâ ¼â ti’½-½ûfiy ye li’l-Kâşânî. Ma ni sa 

İl Halk Kü tüp ha ne si’nde (nr. 1134) sa de-

ce ilk cil di bu lu nan ve tam nüs ha sı Kon ya 

Böl ge Yaz ma Eser ler Kü tüp ha ne si’nde 

(nr. 07, Ak 164/3) ka yıt lı olan eser ka ta log-

la ra yan lış lık la Şer¼-i Gül şen-i Râz adıy la 

geç miş tir. 4. Şer¼u ƒu¹be ti’l-beyân. Hz. 

Ali’ ye nis bet edi len ese rin şer hi dir (Sü ley-
ma ni ye Ktp., Aya sof ya, nr. 1777M; Kon ya 
Böl ge Yaz ma Eser ler Ktp., nr. 07, Ak 164/1; 
15, Hk 743/1). 5. Şer¼-i Gül şen-i Râz. Şe-

büs te rî’ ye ait ese rin Fars ça şer hi dir (Sü-
ley ma ni ye Ktp., Per tev Pa şa, nr. 606/14; 
Kon ya Böl ge Yaz ma Eser ler Ktp., nr. 07, Ak 
164/4). 6. E¹ vâr-ı Seb£a. Nef sin ma kam la-

rı ile ha za rât-ı hams ara sın da ki iliş ki nin ele 

alın dı ğı bu Fars ça eser de cen ne tin ha ki ka-

ti, me râ tib-i vücûdun be ya nı, sey rü sülûk 

ve se mâ va ta urûc, nef sin ye di mer te be si, 

bu ye di mer te be de söz ko nu su olan hal ler, 

renk ler ve mü şa he de ler, fark lı âlem ler de 

gö rü len şey le rin sûrî ve mânevî ci het ten 

ta bir le ri, zikr-i hafî ve çe şit le ri, kal bin ves-

ve se ler den ko run ma sı, Hakk’ın te cel li le ri, 

in sân-ı kâmil gi bi ko nu lar iş len mek te dir 

(Be ya zıt Dev let Ktp., Ve liy yüd din Efen di, 
nr. 1795/3; Kon ya Böl ge Yaz ma Eser ler 
Ktp., nr. 07, Ak 164/5 [Ke limât ve Mašålât] 
adıy la). 7. Ri sâ le der Te nez zülât. İlâhî 

te nez zül mer te be le ri, te cel li ler ve in sa-

nın ha ki ka tin den bah se den beş va rak lık 

bir risâle olup Sü ley ma ni ye Kü tüp ha ne si 

ka yıt la rın da (Per tev Pa şa, nr. 606/15) mü-

el li fin oğ lu na nis bet edil miş tir. 8. Ri sâ le 

fî I½ ¹ı lâ ¼â ti’½-½û fiy ye. Fars ça risâle nin 

baş ta ra fın da kal bin ma kam la rı ve ilâhî 

isim ler le ir ti ba tı an la tıl dık tan son ra ta sav-

vuf te rim le ri nin açık lan dı ğı bö lü me ge çi-

lir. Bu bö lüm, hem ter tip hem muh te va 

Hüseyin

Ahmed




