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Öz
Klasik Türk edebiyatının kaynaklarından biri olan Kur'an kıssaları, insanları doğru yola sevk etmek,
hidayete ulaştırmak için önemli vasıtalardır. Kur'an'da öz olarak bulunan bu kıssalar, zamanla farklı
kaynaklardan da beslenerek genişlemiş, edebiyatımızın temel malzemesi olmuşlardır. Hz. Yusuf, Hz.
İbrahim, Hz. Süleyman, Zülkarneyn kıssaları edebiyatımızda çokça işlenmiş, müstakil eserlere de
konu olmuş kıssalardır. Bu kıssalardan bir tanesi de Hz. Musa kıssasıdır. Hz. Musa kıssası, hem
manzum hem de mensur eserlerin muhtevalarına kaynaklık etmiş, edebiyatımızda bu kıssa etrafında
muhtelif eserler oluşturulmuştur. Çalışmamıza konu olan Kıssa-i Mûsâ metni, Amasya Beyazıt İl
Halk Kütüphanesi 05 Ba 509/4 numarasıyla kayıtlı bir mecmuada bulunmaktadır. Müellifi belli
olmayan metin, Hz. Musa kıssasının bir bölümü olan Hz. Musa'nın Tûr Dağı'nda Allah ile konuşması
hadisesini konu almaktadır. Hz. Musa kıssası içerisinde yer alan bu bölüm müstakil eserlere
"Münâcât-ı Mûsâ (AS)" başlığıyla konu olmuştur. 22 varaktan oluşan bu metin baştan sona kadar Hz.
Musa'nın Allah'a münacatı ve Allah'ın emir ve yasakları konusu etrafında şekillenmiştir. Eski
Anadolu Türkçesinin dil hususiyetlerini gösteren metinde karşılıklı konuşma üslubu ve anlaşılır bir
dil kullanılmıştır. Halkın anlayabileceği bir dille yazılan metinin dinî-didaktik yönü de ağır
basmaktadır. Çalışmada öncelikli olarak Kur'an kıssaları hakkında bilgi verilecek, daha sonra
edebiyatımızda Hz. Musa kıssasına yer veren bazı temel eserler ve bu eserlerde yer alan hikâyeler
tanıtılacaktır. Akabinde

çalışma

konusu

olan Kıssa-i

Mûsâ

metni

tanıtılarak kıssanın

transkripsiyonlu metni verilecektir.
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Evaluations on Kıssa-i Mûsâ narratives and an example of Kıssa-i Mûsâ
Abstract
Qur'anic stories, which are one of the sources of classical Turkish literature, are important tools to
guide people to the right path and to guide them. These stories, which are essentially found in the
Qur'an, have expanded by feeding from different sources over time and have become the basic
material of our literature. The stories of Yusuf, İbrahim, Süleyman and Zülkarneyn are the stories
that have been widely studied in our literature and have been the subject of individual works. One of
these stories is the story of Moses. The story of Moses has been the source of both verse and prose
works, and various works have been created around this story in our literature. The text of Kıssa-i
Mûsâ, which is the subject of our study, is registered in a magazine registered with the number of
Amasya Beyazıt Provincial Public Library 05 Ba 509/4. The text of which the author is uncertain is
the subject of the conversation of Moses, who is part of the story of Musa, with Allah on the Mount
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Tur. This section in the story of Moses has become the subject of individual works with the title
"Münâcât-ı Mûsâ (AS)". This text, consisting of 22 leaves, is shaped around the subject of Moses' love
to Allah and Allah's commands and prohibitions. In the text that shows the language features of Old
Anatolian Turkish, a mutual speaking style and a clear language are used. The religious-didactic
aspect of the text, written in a language that the public can understand, also outweighs. In the study,
firstly, information about the stories of the Qur'an will be given, and then some basic works that
include the story of Moses in our literature and the stories in these works will be introduced.
Subsequently, the text of Kıssa-i Mûsâ, which is the subject of the study, will be introduced and
transcribed text will be provided.
Keywords: Classical Turkish literature, story, pleading, Kıssa-i Musa.

Giriş
Klasik Türk edebiyatının en önemli kaynaklarından biri olan Kur'an kıssaları kimi zaman metinlerde
yeri geldiğinde kullanılarak metin içinde bir çağrışım dünyası oluşturmaya, metne anlam derinliği
katmaya yardımcı olur kimi zaman da bir edebi metnin baştan sona konusu olarak manzum veya mensur
bir şekilde farklı edebi türlerin oluşmasına zemin hazırlarlar. Kur'an kıssaları, kaynaklarda kapsamlı bir
şekilde şöyle tanıtılmaktadır.
"Tarihin derinliklerinde kaybolmuş, unutulmuş veya bazı izleri insanlığın hafızasında varlığını
koruyabilmiş, her zaman için geçerli mutlak hakikatleri, yüksek dinî değerleri, yönlendirme, teşvik gibi
unsurları, başka kıssalarda bulunmayan bir şekilde ihtiva eden tarihi olayların, sözce kendisinden daha
doğru bir kimsenin bulunmadığı Allah tarafından Kur'an muhataplarına, adeta olaylara yeniden bir
canlılık vererek anlatılmasıdır. Ancak hadiseler anlatılırken, Kur'an tarih kitabı olmadığından, teferruat
meselelerini; lüzumsuz kısımlarını terketmiş, -bir benzetme yapacak olursak makaslamış- sadece
Kur'an'ın hidayet rehberi oluşuna uygun bir şekilde muhatapları irşad edip aydınlatacak kısımlarını
anlatmıştır. Bu anlatma şekli de olayların aslı Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan ilmiyle adım adım
izlenerek vakanın aslında herhangi bir değişiklik yapılmadan ve Kur'an'ın i'caz ve icazına paralel, iktizai hali mutabık olarak muhatapların ibret ve tefekkürüne sunulmasıdır (Şengül, 1994: 134-135)."
"İnsanların ibret almalarını ve hidayete ulaşmalarını sağlamak amacıyla, çoğunlukla zaman ve
mekândan soyutlanmış, geçmiş peygamberler ve kavimleri ile veya geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan
olaylara kıssa denir (Demir, 2003: 73)."
Tanımlarda ve "And olsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an, uydurulabilecek
bir söz değildir; fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum
için bir rahmet ve hidayettir (12/111).2" ayetinde görüldüğü gibi toplumların ibret alması, doğru yola
ulaşması için önemli bir unsur olan Kur'an kıssalarında, "Hz. Adem'in yaratılışından başlayarak Hz.
Peygamber'e kadar yaşanılan insanlık serüveni içinde insanın değişmeyen karakter yapısı örneklerle
müşahhas bir biçimde sergilenmiştir (Hazer, 2006: 206)."
Kur'an kıssaları, edebi metinlere de konu olmuş, edebiyatımızda bu doğrultuda şekillenen, manzum ve
mensur edebi türler oluşmuştur. "Ümmet çağındaki Türk Edebiyatında hikâye türünün ilk kaynağı,
Kur'an'daki kıssalar, dervişler arasında yayılmaya başlayan enbiya ve evliya "menkabe"leri, din
ulularının efsaneleştirilmiş kişilikleri çevresinde beliren söylentilerdir (Levend, 1998: 122)." Ümmet
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çağı Türk Edebiyatının ilk kaynağı olarak gösterilen Kur'an kıssaları ve bu kıssaların büyük bir
çoğunluğunu tutan peygamber kıssaları çevresinde edebiyatımızda geniş bir anlatı geleneği oluşmuştur.
Bu anlatı geleneğinin temelini Kur'an teşkil etmekle beraber Kur'an'da öz bir halde ayrıntıya girmeden
yer alan bu kıssalar, zamanla başka din ve kültürlerin etkisiyle de genişleyip zenginleşerek farklı bir
boyut kazanmıştır. Bu gelenek çerçevesinde kısas-ı enbiyalar gibi müstakil eserler oluşturulmuştur.
Kısas-ı enbiyaların temel kaynağı Kur'an olmakla beraber bu eserler; "Kur'an dışı kaynaklarla
genişletilmiş, bu noktada İsrâiliyat denilen Yahudi ve Hristiyan kutsal metinleriyle Yahudi dinî
literatüründen (Şahin, 2002: 495)" faydalanılarak meydana getirilmiştir.
Kur'an'ın en uzun ve tek seferde anlatılan kıssası Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası iken en çok tekrar edilen
kıssası Musa Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Bu kıssalar kısas-ı enbiyalar başta olmak üzere müstakil bir
şekilde eserlere de konu olmuştur. "Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Süleyman ve Zülkarneyn kıssaları
müstakil eserler olarak yüzyıllar içinde işlenerek belli bir tür özelliği kazanmıştır (Gökcan Türkdoğan,
2010: 65)." Bu kıssaların yanı sıra Hz. Musa kıssası da manzum ve mensur olarak pek çok eserin
muhtevasını oluşturmuştur. Edebiyatımızda manzumelerin içerisinde bir teşbih ve telmih unsuru olarak
zikredilen Hz Musa, özellikle Tûr Dağı'nda yaşadıkları ve Allah'ın tecellisine mazhar olması; asasının
yılana dönüşmesi, Firavun ile mücadelesi, Firavun ve askerlerinin denizde boğulması, Hızır olarak
isimlendirilen bilge kul ile yaşadıkları, yed-i beyza mucizesi ile edebi metinlerin içerisinde sıkça
anılmaktadır. Bunun yanı sıra Firavun ile mücadelesi, Tûr Dağı ve Allah ile doğrudan konuşması, Hızır
ile yaşadıkları mensur veya manzum olarak metinlerde müstakil veya bir eserin içerisinde sıkça işlenmiş
mevzulardır. Hz. Musa'nın Tûr Dağı ve Allah'la konuşması hadisesinin anlatıldığı mensur "Kıssa-i
Mûsâ" metnine geçmeden önce Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa kıssasının nasıl yer aldığına değinmek
yerinde olacaktır.
A. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa kıssası
Kur'an'da Hz. Musa kıssası; A'râf Sure'si, Şu'arâ Suresi, Taha Suresi, Neml Suresi, Yunus Suresi, Kasas
Suresi, Saffat Suresi, Mümin Suresi, Zuhruf Suresi, Duhan Suresi, Kehf Suresi, İbrahim Suresi, Naziat
Suresi, Bakara Suresi'nde geçmektedir.3 Çalışmamıza konu olan ve "Kıssa-i Mûsâ" olarak adlandırılan
metin Hz. Musa'nın Allah ile doğrudan konuşmasını konu edinmektedir. Bu olay, önce Hz. Musa,
Medyen'den eşi ve çocukları ile yola çıkışı ve yolda uzakta gördüğü bir ateşe doğru ilerlediğinde ateşin
bulunduğu ağaç yönünden ona seslenilmesi ile vuku bulmuştur. Taha Suresi 9-48. ayetlerinde mevzu şu
şekilde zikredilmektedir:
Mûsâ ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, (şu
uzakta) bir ateş bulunduğunu fark ettim; belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında
bir kılavuz bulurum. "Onun yanına geldiğinde kendisine "ey Mûsâ" diye seslenildi. "İyi bil ki ben, evet
yalnız ben senin rabbinim; artık pabuçlarını çıkar, çünkü şu anda kutsal vadide, Tuvâ'dasın. Ben seni
seçtim, şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka tanrı
yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namaz kıl." "Onun vaktini herkesten gizlemiş
olsam da her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir." "Ona
inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın, sonra sen
de helâk olursun! Nedir o sağ elindeki ey Mûsâ?" Dedi ki; "O benim asamdır. Ona dayanırım, onunla
koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var." Allah buyurdu: "Onu yere at ey Mûsâ!"
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Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş! Allah "Tut onu ve korkma, biz onu hemen
eski haline döndüreceğiz." buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok, bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir
başka mucize olarak bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş
olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı." Mûsâ "Rabbim dedi, "Kalbime genişlik ver. İşimi bana
kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver.
Kardeşim Hârûn'u. Onunla gücümü pekiştir. Onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim.
Ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin." Allah buyurdu: "Ey Mûsâ! Dileğin kabul edildi.
Zaten sana bir kere daha lutufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik: Onu sandığa koy ve
ırmağa bırak; böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu
alsın. (Ey Mûsâ!) Senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki (sevilesin), nezaretim altında büyütülüp
yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de "Ona bakabilecek birini size göstereyim mi? diyordu.
Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün
de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen
halkının arasında kaldın, sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin, ey Mûsâ! Ben seni kendim için
seçip yetiştirdim." "Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin; beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz
beraber Firavun'a gidin, çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslûpla
söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya içine korku düşer." "Ey rabbimiz!" dediler, "Doğrusu onun bize
karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz." Allah buyurdu: "Korkmayın, bilin ki
ben sizinle beraberim; işitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki: Biz senin rabbinin elçileriyiz. Artık
İsrâiloğulları'nı bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik
doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl, (peygamberleri) yalanlayıp yüz
çevirenlerin başına gelecektir (20/9-48)."
Bu olayın akabinde Hz. Musa ve kardeşi Harun görevlerini yerine getirmek için Mısır'a giderler ve
Firavun'u uyarırlar. Onlara inanmayan, onları yalanlayan Firavun ve onun destekçileri yaptıklarından
dolayı pek çok bela ile sınansalar da iman etmezler ve Mısır'dan Allah'ın vahyi ile çıkan Musa ve
İsrailoğulları'nı takip ederler. Firavun ve adamları Allah'ın inayetiyle ikiye ayrılan denizin içerisinde
boğularak ölürler. Bu olaydan sonra İsrailoğulları'nın sorunları ile uğraşan Hz. Musa, Sina Dağı'nda
Allah ile konuşmaya gider ve İsrailoğulları'nı da Harun'a bırakır. Hz. Musa, Allah ile otuz günlüğüne
görüşmek için sözleşir ve eklenen on gün ile görüşme kırk güne çıkarılır. Çalışmada konu edilen "Kıssai Mûsâ" metninde bu konuşma derinlemesine anlatılmaktadır. Bu mevzu ise A'râf Sûresi'nde şöyle
geçmektedir:
Mûsâ ile otuz gece (için) sözleştik ve buna on gece daha ekledik; böylece rabbinin tayin ettiği vakit kırk
geceyi buldu. Mûsâ kardeşi Hârûn'a dedi ki: "Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et,
bozguncuların yolunu izleme."Mûsâ, tayin ettiğimiz vakitte (Tûr'a) gelip de rabbi onunla konuştuğunda
o, Rabbim! Bana görün; sana bakayım" dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin, Fakat şu dağa bak; eğer
o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin" buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti;
Mûsâ da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki: "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe
ettim; ben inananların ilkiyim." Allah, "Ey Mûsâ!" dedi, "Ben, vahiylerimi göndermek ve konuşmakla
insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Levhalarda Mûsâ
için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. (Ve dedik ki:) "Bunlara
sımsıkı sarıl; kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan
çıkmışların yurdunu göstereceğim (7/142-145)."
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B. Musa kıssasının yer aldığı metinlere bir bakış
Müstakil eserlerde geniş bir biçimde veya bir eserin içerisinde bölümler halinde yer alan Hz. Musa
kıssasının, Kısas-ı Enbiyâların içerisinde Hz. Musa'nın doğumundan vefatına kadar bir bütün olarak ele
alındığı görülmektedir. Örneğin; Türk edebiyatında çevirilerine en çok rastladığımız Kısas-ı
Enbiyâlardan biri olan Sa'lebî'nin Kitâbu ¤Arâisü'l-Mecâlis fi Kısasi'l-Enbiyâ4'sında yer alan Musa
kıssası5 Hz. Musa'nın doğumundan vefatına kadar yaşadıklarının ayrıntılı bir anlatımını içermektedir.
Kıssada çoğu olay, ravi isimleri zikredilerek anlatılırken Hz. Musa'nın doğumundan vefatına kadarki
olaylar bablar şeklinde başlıklandırılarak anlatılmıştır. Kıssanın ilk babı "el-bâbu'l-evvel fi zikri nesebi
mûsâ 'aleyhi's-selâm" başlığını taşırken son bab "zikri vefâti mûsâ 'aleyhi's-selâm" başlığını
taşımaktadır. Kıssa ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde müstakil veya bölüm halinde kaleme alınmış olan
Musa kıssalarına da kaynaklık ettiği tespit edilmiştir. Bir diğer kısas-ı enbiya eseri olan Ahmed Cevdet'in
Kısas-ı Enbiyâ ve Tevarih-i Hulefâ6 adlı eserinde ise Hz. Musa kıssası, müstakil eserlerle ve Sa'lebî'nin
eseriyle kıyaslandığında daha özet bir anlatımla dikkatlere sunulmuştur. Kısas-ı enbiyaların dışında Hz.
Musa kıssasının dikkat çekici yönlerinin ya da farklı anlatılarının özellikle dinî-tasavvufî nitelikli
eserlerde, çoğunlukla öğüt vermek ve yol göstermek amacıyla tekrarlandığı dikkatimizi çekmektedir. Bu
eserlerden bazıları ve içerisinde yer alan Hz. Musa kıssasına dayalı anlatılar, küçük hikâyeler bu kıssa
hakkında genel bir fikir edinebilmek için şöyle özetlenebilir:
Mevlânâ'nın Mesnevî7'sinde Hz. Musa ile ilgili farklı hikâyeler yer almaktadır. Bunlardan ilki "Hz.
Musa'nın bir çobanın candan yakarışını hoş görmemesi" hikâyesidir. Bu hikâyede, Hz. Musa aşk ile
Allah'ı bir kişi gibi görerek zikreden bir çobanı, küfre varabileceğini söyleyerek azarlar. Bu azarlamanın
neticesinde Allah, Musa'yı kulunun aşk halinde olduğunu söyleyerek uyarır. Hz. Musa da çobanı bularak
onu aşkı konusunda müjdeler. Bir diğer küçük hikâye "Hastalığımda niçin benim halimi hatrımı
sormaya gelmedin? diye Hak Te'âlâ'nın Hz. Mûsâ'ya vahyetmesi" anlatısıdır. Bu hikâyede, Allah'ın has
kullarında tecelli ettiği vurgulanmaktadır. "Firavun'un Musa'yı rüyasında görmesi ve onun doğmaması
için tedbirlere girişmesi" konulu hikâyede Firavun'un aldığı tedbirlere rağmen Hz. Musa'nın ana
rahmine düşmesine engel olamaması anlatılmaktadır. "Musa ve Firavun" hikâyesinde Allah tarafından
Musa'yla yarışması için Firavun'a ruhsat verilmesi ve Firavun'un Mısır'ın en iyi sihirbaz kardeşlerini
Musa'yla yarışması için çağırması, iki kardeşin Musa'yı sınamak için yaptıkları hile ve sonunda
pişmanlıkları anlatılmaktadır. "Bir adamın Musa'dan hayvanların, kuşların dillerini öğrenmeyi
istemesi" hikâyesinde cahil bir adamın Musa'dan hayvanların dillerini öğrenmeyi istemesi, Musa'nın
buna karşı çıkmasına rağmen hayvanların dilini ona öğretmesi ve adamın bu ilmi kaldıramaması
anlatılmaktadır. "Musa ile Firavun" hikâyesinde Hz. Musa'nın Firavun'u imana davet etmesi, Firavun'un
inkârcılığı ardından bu daveti eşi Asiye ve veziri Haman ile paylaşması, Asiye'nin bunu bir lütuf,
Haman'ın ise bunu bir hadsizlik olarak görmesi, Firavun'un Haman'ın etkisinde kalarak iman etmemesi,
daha sonra Mısır'da meydana gelen felaketler ve Allah'ın izniyle felaketlerin son bulması
anlatılmaktadır. "Hz. Musa'nın güttüğü sürüden bir koyun kaçması" hikâyesinde ise Hz. Musa'nın
sürüden kaçan koyuna merhametle davranması anlatılırken bütün peygamberlerin çobanlık ettiğine
dair ifadelere yer verilmiş, emirlerin, devlet büyüklerinin sabırlı ve halim olması öğütlenmiştir.
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Eser hakında geniş bilgi için bk. Emine Yılmaz; Nurettin Demir; Murat Küçük, Kısas-ı Enbiya, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara, 2013.
Kıssa metni için bk. Emine Yılmaz vd., age, s. 236-319.
Metin için bk. Mahir İz, Ahmed Cevdet Kısas-ı Enbiyâ ve Tevarih-i Hulefâ, C. 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,
Ankara, 1985. s.19-27.
Mesnevide yer alan hikâyeler için bk. Şefik Can, Mesnevî Hikâyeleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2016. s. 132-135; 145-146;
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Türk Edebiyatının dini-didaktik eserleri içerisinde yer alan ve geniş halk kitlelerine ulaşarak halk
tarafından yüzyıllarca severek okunan Ahmed Bîcân'a ait Envâru'l-Âşıkîn8'in ikinci babı peygamber
kıssalarına ayrılmıştır. Hz. Âdem'den başlayarak Hz. Muhammed'e kadar gelen peygamberlerin
kıssalarının yer aldığı bu babda, Hz. Musa kıssasına da yer verilmiştir. Hz. Musa ile ilgili yer alan
"Meb'as-i Mûsâ ibni Mişâ 'aleyhi's-selâm" adlı ilk bölümde Allah'ın kullarının neyi yapıp neyi
yapmamalarına dair peygamberine vahyetmiş olduğu uyarılar yer almaktadır. Hz. Musa ile ilgili ikinci
bölüm ise "Meb'as-i Mûsâ ve Hârûn 'aleyhi's-selâm" başlığını taşımaktadır. Firavun'un doğumuyla
başlatılan olaylar Firavun'un Mısır sultanı olması, gördüğü düşün tabiri neticesinde bütün
İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürtmesi, Musa'nın bu sıkıntıdan kurtulması ve ona peygamberlik
verilmesi, Tûr Dağı'nda Allah ile konuşması, Allah'ın ona bazı mucizeler vermesi, dört yüz yıl ömür süren
Firavun'un Musa'nın getirdiklerine inanmaması ve imana gelmemesi, Allah'ın emri ile Mısır'dan çıkan
Musa ve kavminin peşinden giden Firavun ve askerlerinin boğularak helak olması anlatılmaktadır.
Eserin Hz. Musa ile ilgili üçüncü bölümü "Hadîs-i nuzûlü't-tevrâti ve talebü'r-rü'ye" başlığını
taşımaktadır. Bu bölümde ise Firavun'un helak olması ile Hz. Musa'nın kavminin Allah'ın emir ve
yasaklarının olduğu kitabı getirmesini istemeleri ve Hz. Musa'nın kardeşini kavmine halife koyarak
Cebrail vasıtası ile Tûr Dağı'na çıkması, Allah ile konuşması, Tevrat'ın verilmesi, Hz. Musa'nın Allah'ın
tecellisine mazhar olması anlatılmaktadır. Bu bölümden sonra yer alan dördüncü bölüm "Fasl" başlıklı
bölümdür. Başka eserlerde "Münâcât-ı Mûsâ" olarak başlıklandırılan, Musa kıssası içerisinde bir parça
olarak yer alan veya müstakil bir metin olarak da kendini gösteren ve bizim de çalışmamızda temel
aldığımız metnin konusuyla ortak olan bir bölümdür. Bu bölümde, Allah'ın kullarına emir ve yasakları
ayrıntılı bir şekilde karşılıklı soru-cevap üslubuyla aktarılmaktadır. Eserde yer alan Musa kıssası ile ilgili
son bölüm ise "Fasl fimâ kütibe fi't-Tevrât" başlıklıdır. Bu başlık altında ise Allah'ın Hz. Musa'ya
vahyettiklerine devam edilmiş ayrıca burada Musa ve Hızır kıssasına, Musa ve çoban kıssasına da
değinilmiştir. Bölüm Hz. Musa'nın yüz yirmi yıllık ömrünün sonlanması ile bitirilmiştir.
15. yüzyılda Eşrefoğlu Rûmi tarafından kaleme alınmış, dini-tasavvufi nitelikli bir başka eser olan
Müzekki'n-Nüfûs9'ta da Hz. Musa kıssasına ait bazı hikâyeler bulunmaktadır. "Cimrilik ve Cömertlik"
başlığı altında yer alan kısa Hz. Musa hikâyesinde Allah'ın kırk yıllık ömrü olan bir kuluna Hz. Musa
aracılığıyla yirmi yıl zengin yirmi yıl fakir yaşayabileceğini ve sırasıyla bunları tercih etmesi gerektiğini
iletmesi ve ilkin zenginliği tercih eden kulun yirmi yıl boyunca malını Allah yolunda harcaması ve yirmi
yılın dolması, durumunun Hz. Musa aracılığı ile kula bildirilmesi, kulun Musa'ya zenginlikten
korktuğunu, fakirliği tercih ettiğini ifade etmesi, Allah'ın ihsanıyla kulun kalan ömrünü de zenginlikle
geçirmesi anlatılmıştır. "Kıyamette Ümmet-i Muhammed'in On Bölük Olduğu" başlığı altında yer alan
hikâyede, Hz. Musa'nın ona inanmayan ve nefsine göre hareket eden arkadaşının domuz suretine
sokulması anlatılmaktadır. "Tevekkül" başlığı altında yer alan hikâyede Hz. Musa ve Allah ile münâcâta
giderken karşılaştığı mecusi arasında geçen konuşma ve daha sonra mecusinin imana gelmesi
anlatılmıştır. "Sabır" başlığı altında Hz. Musa döneminde Firavun'un kızının dadısı Maşite'nin ve
Firavun'un karısı Asiye'nin Allah yolunda şehit olmaları anlatılmıştır. "Evliyaların Dört Kısım Olduğu"
başlığında Hz. Musa'nın Allah'ı kendi mekânına daveti, zaman ve mekândan münezzeh olan Allah'ın
sevgili bir kulunu bu davete göndermesi, o fakir ihtiyara Musa ve çevresindekiler tarafından ehemmiyet
verilmemesi, Allah'ın Musa'yı uyarması anlatılmıştır. Eserin "Teslim" başlığı altında ise Hz. Musa ve
Hızır kıssasına yer verilmiştir.
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Yukarıda zikrettiğimiz, belirli bir eserin içerisinde yer alan kıssa-i Musa metinlerinin yanı sıra manzum
ve müstakil kıssa-i Musa metinleri de bulunmaktadır. Bunlardan birisi "Mûsâ-nâme10" adlı Mirza
Ahmed bin Mirza Kerim tarafından Çağatay Türkçesiyle yazılmış, manzum eserdir. Bu eserde Allah'ın
Hz. Musa ile konuşması manzum bir şekilde dile getirilmiştir. Manzum Kıssa-i Musa metinlerinin bir
diğer örneği de "Kıssa-i Musa 'Aleyhi's-selâm Ma'a Fir'avn Kavmihi Min Ehli'l-Küfr ve'z-Zalam11" adlı
eserdir. Bu eserde, Hz. Musa'nın Firavun ile mücadeleleri ve Hz. Musa'nın Allah ile konuşması hadiseleri
anlatılmaktadır.
Bu müstakil eserlerden bazıları da mensur kıssa-i Mûsâ metinleridir. Kütüphanelerde yaptığımız
taramalarda ve elde edebildiğimiz metinler üzerine yaptığımız incelemelerde, kataloglarda kıssa-i Mûsâ,
hikâyet-i Mûsâ, hikâye-i Mûsâ ismini taşıyan bu metinlerin Firavun'un tahta geçişiyle başlatılıp, Hz.
Mûsâ'nın doğumu, peygamberliği, yaşadığı sıkıntılar, Firavun'un helak edilişi, Hz. Musa'nın Allah ile
konuşması, İsrailoğulları'nın Musa Tûr Dağı'nda iken bir buzağı heykeline tapınması, Hz. Mûsâ'nın
üzüntüsü, kavmini imana davet etmesi hadiselerini işledikleri tespit edilmiştir. Rivayet şeklinde olan bu
metinlerin çoğu tek bir metinden çıkmış izlenimi vermektedir. Bu metinler, çoğunlukla eksik ve
başlıksızdır. Kataloglarda yer alan eser isimlerinin bazıları da konuya göre verilmiştir. Bu metinlerle
beraber kütüphanelerde Münâcât-ı Mûsâ isimli metinler de tespit edilmiştir. Bu metinlerin içeriğini
Mûsâ kıssasında yer alan Tûr Dağı'nda Mûsâ'nın Allah ile konuşması olayının ayrıntılı bir şekilde
anlatımı oluşturmaktadır. Çalışmamızın konusu olan Kıssa-i Mûsâ'nın da konu itibariyle Hz. Musa'nın
hayatı, peygamberliği ve mücadelelerini konu alan kıssa metinlerinden farklı olarak sadece Tûr Dağı'nda
Mûsâ'nın Allah ile konuşması hadisesine dayandığı tespit edilmiştir. Besmele ile başlayan ve başlıksız
olan bu metnin, konusuna göre isimlendirildiği kanaatine varılmıştır. Çalışmada da Münâcât-i Mûsâ
metinleri doğrultusunda değerlendirmeler yapılacaktır.
C. Kıssa-i Mûsâ (AS)
a. Kıssa-i Mûsâ (AS) metninin nüsha hususiyetleri
Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi, 05 Ba 509/4 numarayla kayıtlı Kıssa-i Mûsâ (AS) metni, dini
içerikli bir mecmuanın içerisinde yer almaktadır. Mecmuanın içerisinde öncelikli olarak Yahya b.
Bahşî'nin Menâkıb-ı Emir Sultan adlı eseri, ardından sırasıyla Hasan Halvetî'nin Sülûki'l-'Âşıkîn ve
İlâhiyat'ı son olarak da Kıssa-i Mûsâ metni bulunmaktadır. Metin, mecmuanın 146b-168b varakları
arasında yer almaktadır. Harekeli nesih ile yazılmış olan metin, besmele ile başlamaktadır. Baştan veya
sondan eksik olmayan metnin içerisinde müellifine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Metnin sonunda
müstensihe ait olduğunu düşündüğümüz şu ibarelere yer verilmiştir, metnin bu bölümünde vezin
uyumsuzlukları dikkat çekmektedir:
"Bu kitÀbı yazanuñ ismi Úaya
Cümle maòlÿúuñ óÀki olmuşdur gedÀ

Raómet aña kim duèÀ eyle aña
Daòı cümle aúrabasına ü hem aña
10
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Oúuyanı yazanı diñleyeni
Raómetüñle yarlıàaàıl yÀ áanì

Bu faúìrüñ óaúúına kim èaşú ile
Bir duèÀé-ı òayr iderse ãıdú ile

Óaú TeèÀlÀ raómet itsün anlara
Hem oúuyub müstemiè olanlara
Cümlenüñ óaúúında söz bitdi hemìn raómet itgil yÀ İlÀhe'l-èÀlemìn."
Metnin istinsah kaydı da mevcut değildir.
Çalışmamıza konu olan "Kıssa-i Mûsâ" metninin, yaptığımız taramalar neticesinde Afyon Gedik Ahmet
Paşa İl Halk Kütüphanesi'nde 03 Gedik 17166 numarada yer alan "Hâzâ Kitâb-ı Münâcât-ı Mûsâ
'Aleyhisselâm" adlı metnin muhtasar hali olduğu tespit edilmiştir. Bu metin, harekeli nesihle kaleme
alınmış, mensur bir eserdir ve 60 varaktan oluşmakla beraber sondan eksiktir. Eserin son varağı
okunduğunda kıssanın yarım kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca metnin sonunda bir temmet kaydı da
bulumamaktadır. Bununla beraber Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan bu
metnin farklı eserler içerisinde yer alan üç ayrı nüshası da Milli Kütüphane'de 06 Mil Yz A 8651/1 (1b13b), 06 Mil Yz A 5849/3 (68b-94a), 06 Mil Yz A 1810/2 (30b-50b)'de yer almaktadır. Bu metinler de
eserin sadece bir bölümünü kapsamaktadır.12
Bununla beraber kütüphanelerde Münâcât-ı Mûsâ (AS)13 adıyla kayıtlı olan başka metinler ise şunlardır:
Münâcât-ı Mûsâ, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, No: 06 Mil Yz A 3535/2.
Münâcât-ı Mûsâ, Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, No: 03 Gedik 17166
Münâcât-ı Mûsâ, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 15 Hk 310/5
Münâcât-ı Mûsâ Aleyhisselâm, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Atıf Efendi Koleksiyonu 00189
Münâcât-ı Mûsâ, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 03564-003
Münâcât-ı Mûsâ, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 04056
Münâcât-ı Mûsâ, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Koleksiyonu 01578-002
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Münâcât-i Mûsa başlıklı bir çalışmanın Ahmet Çaldıran tarafından yüksek lisans tezi olarak yapılmış olduğu tespit edilmiş
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Kütüphanelerde kayıtlı olan mensur Kıssa-i Mûsâ metinleri için bkz. Gökhan Ölker, Kıssa-i Musa 'Aleyhi's-selâm Ma'a
Fir'avn Kavmihi Min Ehli'l-Küfr ve'z-Zalam, Palet Yayınları, Konya, 2013. s. 18; Hasan Sağlam, Kıssa-i Mûsâ (A. S.) (Söz
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Münâcât-ı Mûsâ, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu 04513-002 (Sağlam, 2019:
3)
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Yz. A 432/2.
Münâcât-ı Mûsâ Aleyhisselam, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 42 Kon 278/5.
Zikredilen kütüphanelerin dışında dünya kütüphanelerinde kayıtlı olan Münâcât-ı Mûsâ (AS)
metinlerine ait kayıtlar da şu şekildedir:
Münâcât-ı Mûsâ, Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Colbert, 4546/Regius, 1291, 3.
Münâcât-ı Mûsâ, Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Renaudot/Saint-Germain-des-Pres, 321.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Vatikan Türkçe Yazmaları Kütüphanesi, Barb. Orient. 52/5.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, 2542/8.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, R-621/1.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, R-5523.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, R-7396/1.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, R-7679/1.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, R-7948.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, R-6728/1.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, R-7742/2.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Dükalık Kütüphanesi Gotha Koleksiyonu Türkçe Yazmaları, arab. 1254, Seetzen
Nr. 92/1.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, 10207.
Münâcât-ı Mûsâ (AS), Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Tasavvufı Türkî 133.
b. Kıssa-i Mûsâ (AS) metninin dili ve muhtevası üzerine
Kıssa-i Mûsâ metni, söz varlığı (dükeli, yarlıgamak, yavlak, sagu saglamak vb. kelimeler), ses ve şekil
özellikleri dikkate alındığında Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini taşıyan bir metindir. Aynı zamanda
metinde, müstensihten kaynaklandığını düşündüğümüz imla ikilikleri söz konusudur. Örneğin, ki
bağlacı bazen kim bazen ki olarak yazılmış, belirtme hali eki bazen [y] ünsüzüyle birlikte kullanılırken
bazen hemze ile kullanılmıştır. Kelime sonlarındaki hemzeler ise bazı yerlerde kullanılmamıştır. "ÒatÀé"
kelimesinde olduğu gibi. "Òalú, òÀùır," kelimesi metnin çoğu yerinde "ó" harfi ile yazılmıştır. Çeviri yazıda
doğru şekli olan "Òalú, òÀtır" biçiminde yazım tercih edilmiştir.
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Metinde diyalog üslubu kullanılmış bunun için de tekrarlara sıkça yer verilmiş, kısa cümleler ve anlaşılır
ifadelerle birlikte okuyanın anlayabileceği sade nesir üslubu tercih edilmiştir. Metinde seslenme edatları
ve ifadeleri (yâ İlahî, yâ Mûsâ gibi) sürekli tekrar edilmiştir. Bunun yanı sıra Arapça ayet ve dualara da
yeri geldikçe yer verilmiştir. Metinde okuyanı eğitmeyi, doğru yola sevk etmeyi amaçlayan didaktik yön
ağır basmaktadır.
"Kıssa-i Mûsâ" metni, muhtevası açısından incelendiğinde Musa kıssasının içerisinde bir bölüm olan
Hz. Musa'nın Tûr Dağı'nda Allah ile konuşması ve Tevrat'ın indirilmesi hadisesinin metinde ayrıntılı bir
şekilde işlendiği görülmektedir. Tûr Dağı, Musa Aleyhisselam'ın Allah ile konuştuğu ve Hakk'ın
tecellisine mazhar olduğu yerdir. Envâru'l-Âşıkîn'de Hz. Musa'nın Tûr-ı Sînâ'ya kardeşi Harun'u yerine
halife koyarak çıkması olayı şu şekilde ifadelendirilir: Şimdi bu işâretdür ki Mûsâ, Hak Te'âlâ ile mülâkât
oldı telâkkî-i rûhânî ile. Andan sonra kelâm bedenine intikâl itdi. Ve nakildür ki Mûsâ münâcât itmek
içün Tûr tagına çıkdı. Karındaşı Hârûn'ı yirine halîfe kodı (Uğur, 2019: 326). Hz. Musa'nın münâcât
etmek için Tûr Dağı'na çıkması ifadesi dikkate alındığında Musa kıssasında bu konuyu işleyen bölümlere
Münâcât-ı Mûsâ başlığı verilmesinin konu ile paralel olacak bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir.
Edebiyat terimi olarak Allah'a yalvarma, yakarma, niyazda bulunma ve dua etme maksadıyla kaleme
alınan manzumeler şeklinde tanımlanan münâcâtlar, klasik edebiyatta sadece manzum olarak değil
mensur olarak da kaleme alınmıştır. Mensur münâcâtların en güzel örneği XV. yüzyılda Sinan Paşa
tarafından kaleme alınan "Tazarru'-nâme" adlı eserdir. Agah Sırrı Levend, dinî edebiyatımızının başlıca
ürünleri içerisinde münâcâtları işlerken klasik edebiyatta "münâcât-nâme" ve "tazarru'-nâme" adlarını
taşıyan mensur eserlere dikkat çekmiştir. "Bunların arasında en önemlisi XV. yüzyıl yazarlarından
Maazoğlu Yahya'nın Münacat-name'siyle, Sinan Paşa (Ö. H. 891=M. 1486)'nın Tazarru'-name'si ve Ali
Şir Nevaî (Ö. H. 907=M. 1051)'in Münacat-name'sidir (2016: 401)." Canım, münâcâtlar için şu ifadeleri
zikretmektedir: "Münâcâtlarda yer alan duygular belirgin ve müşterek olmasına rağmen şairlerin mizac,
meşrep ve tahsil durumlarından kaynaklanan çeşitlilik de göze çarpar. Ayrıca münâcâtları dinî ve
tasavvufî esaslara göre yazılanlar diye iki kısıma ayırmak mümkündür. Dinî örneklere dönemin medrese
kültürünün yansıdığı ve zaman zaman tefekkürün hikmete dönüştüğü, bazen bunların didaktik bir hâl
aldığı görülür. Tekke-tasavvuf erbabının münâcâtalarında ise daha coşkulu bir ruh halinin sonsuzluğa
kanat açışını sezmek mümkündür (2012: 169)." Bu dikkatle "Kıssa-i Mûsâ" metnine bakıldığında metnin
okuyanı eğitmek, okuyanlara bazı dinî hususları, edebî eserlerin etkileyiciliğinden de faydalanılarak
öğretmek maksadıyla kaleme alındığını ifade etmek yerinde olur. Kıssa-i Mûsâ metninde işlenen
konular ve metnin özeti şu şekildedir:
Hz. Musa Allah'ın davetiyle Tûr Dağı'na çıkar. Burada başlangıçta Cebrail ve meleklerle karşılanan Hz.
Musa, Allah'ın kelamına mazhar olur. Âlemlerin yaratıcısı olduğunu dile getiren Allah Teâlâ ilk olarak
kâinatı, geceyi-gündüzü, güneşi-ayı, bütün pegamberleri yaratma sebebi olarak Hz. Muhammed'i
gösterir ve Hz. Musa'nın ona çok salavat getirmesini ister. Hz. Musa ise Hz. Muhammed'in
üstünlüklerini sorar. Kendisinin mi Hz. Muhammed'in mi daha sevgili olduğunu öğrenmek ister. Allah,
Hz. Musa'nın kelimullah olduğunu Hz. Muhammed'in ise habibullah olduğunu söyler ve O'na Musa'nın
Tûr'da Muhammed'in arşta münâcât ettiğini ifade eder. Sonra Muhammed ümmetinin üstünlüklerini
sıralar. Muhammed ümmetinin üstünlükleri; abdest, beş vakit namaz, Ramazan, zekat, hac, aşure, riyazı cennet, mescid yapmak olarak sıralanır. Metnin giriş bölümü ve münâcâtın başlangıcı olan bu bölümde
Hz. Muhammed ve onun ümmetinin faziletleri, ona ve onun getirdiklerine iman etmenin gerekliliği, ona
iman etmeyenlerin durumu, Hz. Muhammed'in şefaatçiliği, cennet kapılarının Hz. Muhammed
ümetiyle açılacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılır ve akabinde Hz. Muhammed ümmetinin ibadetleri ve
sevaplarına değinilir. Beş vakit namaz, Ramazan orucu, Kadir gecesi, eyyamü'l-beyz orucu ve bu
ibadetlerin faziletleri tek tek açıklanır. Halkların en üstünü ve yaramazı hakkında da bilgi verilir.
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Halkların en üstünü Allah'ı hiçbir vakit unutmayan ve günahları için tövbe eden; halkların en yaramazı
da aşikârda ibadet edip gizlice günah işleyenler olarak tanıtılır. Daha sonra Hz. Musa'ya hangi hasletleri
taşıması gerektiğine dair uyarılarda bulunulur ve bunları yapacakların dünya ve ahirette kazançlarına
değinilir. Bu hasletlerle beraber cehennem tasviri yapılarak yapılan uyarılara, insanların uymaları
istenir. Bu hasletler şunlardır:
1. Yoksullara müşfik davranma ve onlardan yardımı esirgememe
2. Dullara şefkatli olma
3. Miskinleri esirgeme
4. Verilen nimetlere şükretme
5. Cömert olma
6. Zenginlere ve fakirlere eşit davranma
7. Gıybet ve koğuculuk yapmama, ayıbı olanın ayıbını örtme
8. Kendi nefsi için istediğini başkaları için de isteme
9. İyilikte de kötülükte de sözü bir olma
10. Nerede olursa olsun ilmi arama ve ilimle amel etme, âlimlerin meclisinde bulunma ve onlarla sohbet
etme
11. Öfkesine yenik düşmeme, fırsatı olduğunda suçluyu affetme, başkalarının yaptıklarına karşı sabır ve
tahammül gösterme, kimseyi incitici laflar etmeme, eli altında çalışanlara hoşgörülü davranma,
gazaptan uzak durma
12. Şükür ve kanaat sahibi olma, elindekini başkalarıyla paylaşma, kapısına geleni boş çevirmeme
13. Helal kazanma ve bir mümin kardeşinin hacetini gidermesine yardımcı olma, başkalarının malına
tamah etmeme, faizden uzak durma
14. Allah'tan korkmayı ve Allah'tan utanmayı bilme
15. Kötüye karşı iyi olmayı, yapılan kötülüğe karşı iyilik yapmayı bilme
16. Allah'a her daim kulluk etme ve şirkten uzak durma, her an Allah'ı zikretme, Allah'ın farzlarını yerine
getirme, zekât verme, Allah rızası için sadaka verme
17. Başkalarından methüsena ummama
18. Gösteriş için ibadet yapmama, ibadeti gizli yapma
19. Anneye, babaya saygı gösterme ve onlara itaat etme
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19. Sözünde durma ve emanete hıyanetlik etmeme, yalan yere yemin etmeme, yalan söylememe
20. Misafire hürmet gösterme
21. Ölümü her an anma ve onu akıldan çıkarmama ve nefsinin arzularından uzak durma
22. Başına gelen felaketlere rıza gösterme, onlardan şikâyetçi olmama
23. Dünya varlığından vaz geçip yoksulluğu tercih etme, düyayı hor görme
Allah'ın kulunda bulunması gereken hasletleri anlatmasından sonra sıra Musa'ya gelir ve Musa Allah'ın
nerede bulunduğuna, evreni yaratışına, meleklere, ezel ve ebede dair bilgi almak için sorular sorar ve
gerekli cevapları alır. Metnin sonunda evrenin yaratılışına ve Allah'ın ezelî ve ebedî oluşuna dair ayrıntılı
bilgiler verilir. Hz. Musa'ya Hak katında yapılması iyi olan hasletler, kaçınılması gereken davranışlar
bildirilir ve Musa ile vedalaşılır. İçerik olarak değerlendirildiğinde bir münâcât-nâme olarak
değerlendirebileceğimiz bu metin hem Hz. Musa'nın Allah'a yakarışını konu almakta hem de metinde
bir müminin taşıması gereken hasletler net ve didaktik bir üslupla dile getirilmektedir.
Sonuç
1. Kur'an kıssaları, klasik Türk edebiyatının temel kaynaklarından birisidir. Kur'an kıssalarının büyük
bir çoğunluğunu oluşturan peygamber kıssaları da manzum ve mensur pek çok eserin kaynağı olmuş,
bu kıssalar hem manzum metinlerin içerisinde bir telmih ve teşbih unsuru olarak metnin anlam
dünyasını zenginleştirmiş hem de müstakil eserlere konu olmuştur. Kur'an'da en çok zikredilen Hz.
Musa kıssası da bunlardan birisidir. Özellikle Tûr Dağı'nda yaşadıkları ve Allah'ın tecellisine mazhar
olması, asasının yılana dönüşmesi, Firavun ile mücadelesi, Firavun ve askerlerinin denizde boğularak
helak olması, Hızır olarak isimlendirilen bilge kul ile yaşadıkları, yed-i beyza mucizesi ile edebi
metinlerin içerisinde sıkça kullanılmıştır. Kısas-ı enbiyalarda, dinî-tasavvufî, didaktik metinlerin
içerisinde veya müstakil manzum ve mensur metin olarak klasik edebiyatta sıkça kullanılan Hz. Musa
kıssasının, bazen Hz. Musa'nın doğumundan vefatına kadar yaşadıklarının tümü bazen de bir bölümü
bu metinlere kaynaklık etmiştir.
2. Kıssa-i Mûsâ metinleri üzerine yapılmış çalışmalar incelendiğinde ve kütüphanelerde yapılan
taramalar dikkate alındığında Kıssa-i Mûsâ metinlerinin;
a. Kısas-ı enbiyalara da konu olan Hz. Musa'nın doğumundan vefatına kadar yaşadıklarını konu alan
anlatılar
b. Kıssanın içerisinde yer alan Hz. Musa'nın Tûr Dağı'nda Allah ile konuşmasını konu alan münâcât-ı
Mûsâ olarak da isimlendirilen anlatılar
c. Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesini konu alan anlatılar
d. Hz. Musa ve Hızır konusunu ele alan anlatılar
şeklinde maddelendirilerek değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Zira yapılan incelemeler neticesinde
başlığı farklı olsa da içeriği aynı olan kıssa-i Mûsâ metinleri karşımıza çıkmaktadır. Bu da bu metinlerin
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tarih boyunca çokça beğenilmiş ve halkın zihninde yer edinmiş olduğu ve bu doğrultuda çeşitli eserlerin
içerisinde veya müstakil olarak sık sık tekrar edildiği gerçeğini bizlere göstermektedir.
3. Kıssaların önemli bir özelliği peygamberlerin hayatı vasıtasıyla okuyucuyu bilgilendirmek,
okuyucunun okudukları vasıtasıyla kendisini değerlendirmesine vasıta olmaktır. Kıssa-i Mûsâ metni
içerik olarak değerlendirildiğinde müminlerin yapıp yapmaması gerekenler hususunda net bilgiler
içeren bir metin olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki karşılıklı konuşma şeklinde ilerleyen metinde
Allah'ın kullarında bulunmasını istediği ve istemediği iyi ve kötü özellikler sıralanmış, insanın bu
anlatılanlardan kendisine ders çıkarmasına yönelik bir üslup takip edilmiştir.
4. Çalışmada Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi, 05 Ba 509/4 numarayla kayıtlı Kıssa-i Mûsâ (AS)
metni temel alınmış, metnin transkripsiyonlu metni verilmiştir. Metin dinî içerikli bir mecmuanın
içerisinde yer almaktadır. Özellikle kütüphanelerdeki münâcât-ı Mûsâ metinleri tarandığında ve elde
edilebilen nüshalar gözden geçirildiğinde içerik ve dil özellikleri bakımından bu metinlerin birbirine
benzediği tespit edilmiş; fakat metinlerin çoğunun baştan veya sondan eksik olduğu, elimizdeki metnin
ise muhtasar bir nüsha olduğu belirlenmiştir. Bu da metnin içeriği hakkında genel bir bilgi
edinebilmemiz açısından önemli bir unsur olmuştur.
KISSA-İ MÛSÂ METNİ
[146b] BismillaóirraómÀnirraóìm
Kaèbü'l-aóbÀr raêiyallÀhu èanhu rivÀyet ider MÿsÀ Peyàamber'den (èAM). Úaçan kim Tañrı TeèÀlÀ MÿsÀ
peyàambere emr eyledi kim yÀ MÿsÀ Ùÿr Ùaàı'na çıú. MÿsÀ daòı Tañrı emriyle Ùÿr Ùaàı'na çıúdı. CebrÀéìl
èAleyhisselÀm feriştehlerle úarşu geldi. Ùÿr Ùaàı'nda ne úadar cÀn-vÀrlar var ise dükelisin åürdiler. Çün MÿsÀ
èAleyhisselÀm anı gördi bildi kim Óaú TeèÀlÀ anuñla söyleşmek diler. MÿsÀ'nuñ daòı başında bir úara dülbendi
ve èabadan cübbesi ve èabadan serÀvìli ve keçeden bürgi ve elinde èasÀsı var idi. Ùÿr Ùaàı'nuñ üstünde ol úadar
ferişteh inmişdi kim yeryüzinde ne kim var ise dükelisi örtülmişdi. Andan CebrÀéìl èAleyhisselÀm MÿsÀ'ya eyitdi
kim yÀ MÿsÀ dülbendün etegüñ ile yüzüñ ve alnuñ ört. MÿsÀ daòı dülbendi etegiyle yüzün ve alnın ör-[147a]-tdi.
Şöyle kim iki gözünden àayri nesnesi görünmezdi. TÀ kim Tañrı TebÀreke ve TeèÀlÀ'nuñ kelÀm-ı nÿrından
göyünmeyeydi. Andan MÿsÀ peyàamber (èAM) Óaú TeèÀlÀ kelÀmına yavlaú urdı. İşitdi kim Óaú TebÀreke ve
TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ ben ol Tañrı'yam kim cemìè-i èÀlemleri yaratdum. Benden artuú Tañrı yoú. İmdi yÀ MÿsÀ
sen daòı baña úulluú eylegil ve benüm emrüm dutàıl. MÿsÀ daòı eyitdi: Belì yÀ Rab sen ol Tañrı'sın kim senden
artuú Tañrı yoú ve dükeli maólÿúÀta sen rızú virürsin ve ben daòı senüñ úuluñum. Senden àayri kimsem yoú. Óaú
TebÀreke ve TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ eger úullarumdan beni yÀd ider ve baña yüz dutar kişiler olmayaydı
úullarumdan kendözümi ıraú dutaydım. YÀ MÿsÀ, eger úullarumda "LÀ-ilÀhe illa'llÀh" dir kişiler olmayaydı gökden
yire bir úatre yaàmur endürmeyeydüm ve yerde bir yabraú bitürmeyeydüm. YÀ MÿsÀ eger úullarum olmayaydı
ùamuduñ úaynar ãu-[147b]-ların dünyÀya seyl gibi aúıdaydım. Eger úullarumda baña óamd idüb ve beni birgici
úullarım olmayaydı òalúlaruma göz açub yumınca mühlet virmeyeydüm. YÀ MÿsÀ, benüm òoşnÿdluàum ve baña
daòı yaúın olmaàa diler misin? ÓattÀ sözüñ dilüñe ne deñlü yaúın ise sen daòı baña ol deñlü yaúın ol. MÿsÀ eyitdi:
Belì yÀ Rab benüm daòı dilegüm oldur. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, Muóammed üzerine çoú ãalavÀt getür úaçan
kim MÿsÀ Muóammed adın işitdi Tevrìt'ì elinden bıraútı. Tevrìt ùoúuz levó idi. Üç levó göge uçdı, altı yirde úaldı.
Muóammed àayretinden Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, saña ne virdümse al bunÀ daòı şükr eyle. MÿsÀ elin ãundı
alt[ı] levó yirden götürdi. Andan MÿsÀ (èAM) Óaú TeèÀlÀ'ya eyitdi: YÀ İlÀhì, Muóammed ki bir kişi saña yaúın
olmaz illÀ Muóammed'e ãalavÀt getürmekle yaúın olur. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ Muóammed ol kişidür ki
[148a] eger Muóammed olmayaydı yerler ü gökler olmayaydı. Ay ve güneş ve gece[y]i ve gündüzi
yaratmayaydum ve daòı muúarreb feriştehler ve mürsel peyàamberleri ve seni daòı yaratmayaydum ve daòı yÀ
MÿsÀ eger Muóammed'üñ peyàamberliàina iúrÀr eylemazsañ ve daòı aña ãalavÀt getürmezseñ seni oda yaúaram
eger İbrÀhim Óalìl olacaú olursañ daòı. Andan MÿsÀ eyitdi: YÀ ilÀhì, Muóammed'e iúrÀr getürdüm ve ùanuúluú
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virdüm ki Muóammed óaú peyàÀmberdür dükeli òalúdan efêaldur ve daòı MÿsÀ Muóammed'e çoú ãalavÀt getürdi.
Andan MÿsÀ eyitdi: İlÀhì senüñ úatuñda ben mi sevgülüyem yoòsa Muóammed mi? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ,
sen kelìmümsin, Muóammed óabìbümdür. Óabìbüm kelìmden sevgülüdür ve daòı yÀ MÿsÀ, sen benümle Ùÿr'da
münÀcÀt idersin Muóammed benümle èarş üzerinde münÀcÀt ider. MÿsÀ eyitdi: YÀ İlÀhì, senüñ úatunda Benì İsrÀéìl
sevgülüdür ya Muóammed ümmeti mi? [148b] Óaú TeèÀlÀ eytidi: YÀ MÿsÀ, Muóammed ümmeti benüm úatumda
Benì İsrÀìl'den sevgilidür. MÿsÀ eyitdi: Muóammed senüñ úatunda ne kerÀmet ile óürmetlüdür. Óaú TeèÀlÀ eyitdi:
On dürlü kerÀmet ile. MÿsÀ eyitdi: Ol kerÀmetlerden nedür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, ? evvel kerÀmetle ikinci
Àbdest kerÀmet ile üçünci beş vaút namÀz kerÀmetiyledür. Dördünci zekÀt kerÀmetiyle beşinci RamaøÀn
kerÀmetiyle altıncı óac kerÀmetiyle yedinci èaşÿre kerÀmetiyle ùoúuzuncı riyÀz-ı cennet kerÀmetiyle onuncı mescid
yapmaú kerÀmetiyle. MÿsÀ eyitdi: YÀ İlÀhì, riyÀø-ı cennet ne nesnedür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, riyÀz-ı cennet
meclis-i èilmdür. Yaènì uçmaú baàçeleri dimek, olur. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, ol èilm meclisinde ne õikir iderler ve
benüm èaõÀbumdan òışmumdan úullarumı úorúudurlar. Girü úalan òalú ol èilm içinde otururlar ol èÀlimlerüñ vaèiô
naãìóatin diñlerler ve daòı yÀ MÿsÀ, anlar ol èilim meclisinden ùurub gitdikleri [149a] vaútin cemìè-i günÀhları
yarlıàanub giderler günÀhları ùaàlar gibi daòı olursa daòı. YÀ MÿsÀ, sen Muóammed'i sevgil. Nitekim kendü nefsiñi
seversin ve anuñ ümmetine òaber deyilgil. Nitekim Benì İsrÀéìl içün dilersin eger eyle itmezseñ dükeli èamellerüñi
hebÀé-i Maãÿr eyleyem. YÀ MÿsÀ, úıyÀmet gününde dükeli òalú, nefsenì nefsenì diye; ammÀ Muóammed, ümmeti
ümmeti diye. YÀ MÿsÀ, İsrÀéìl'e eyitgil her kim Muóammed'üñ peyàÀmberliàine inanmazsa ùamu zebÀnìlerin ol
kişinün üzerine musallaù eyleyem. Benüm ile ol kişi arasında bir óicÀb eyleyem. ÚıyÀmet gününde ol kişi seni daòı
görmeye ve hìçbir peyàamber ol kişiye şefÀèat itmeye. YÀ MÿsÀ, Benì İsrÀéìl'[e] eyit her kim ki Muóammed'[e]
ìmÀn getürse ve anuñ peyàÀmberliàını taãdìú itse ve ümmetine óayr ãansa baña vÀcibdür kim ben ol kişiyi
yarlıàayam ve ol benüm úatumda dükeli òalúdan óürmetlü ola ve sevgilü ola. YÀ MÿsÀ, her [149b] Muóammed
kitÀbınuñ kelÀmına bir óarfine inanmasa ben ol kişi[y]i úıyÀmet gününde oda yaúaram. YÀ MÿsÀ, Benì İsrÀéìl'e
eyit kim her kim baña inana ve Muóammed'e inana ve óayrı şerri benden bile ben ol kişiye ùamu odından berü
yazam ve èaõÀbımdan emìn úılam. YÀ MÿsÀ, Benì İsrÀéìl'e eyitgil her kim Muóammed'üñ şerìèatine inana ve anuñ
sünnetin duta ol úula ölüm úatılıàı olmaya ve ol kişinüñ cÀnı enbiyÀlar cÀnı gibi ola ve ol kişinüñ sini úıyÀmet
gününde uçmaú baàçelerinden bir baàçe ola. Ol kişi Münkir ve Nekìr suvÀlinden Àmìn ola ve úabr èaõÀbundan
Àmìn ola. YÀ MÿsÀ, Muóammed nÿridür. ÍmÀn getürenlere şefìèdür. GünÀhlar ne úıyÀmet gününde ve daòı anuñ
ümmeti dünyÀ ümmetlerinüñ Àòiridür. YÀ MÿsÀ, uçmaú peyàÀmberlere óarÀmdur tÀ Muóammed ümmetiyle
girmeyince. YÀ MÿsÀ, İbrÀhìm oàlı İsmÀèil'den úaça ve sen ve sen úarındaşuñ HÀrÿn'dan úaçasın; ammÀ
Muóammed, ümmetinden úaçmaya anlara şefÀèat ide. Anları ùamu odından úurtara. YÀ MÿsÀ, Muóammed
ümetinüñ bir èameline [150a] on åevÀb virem ve yetmiş günÀhlarına bir cezÀ idem. MÿsÀ eyitdi: YÀ İlÀhì,
Muóammed ümmetine dürlü ùÀèat buyurduñ. Baña daòı bildürgil. TÀ ki ben daòı Benì İsrÀéìl'e buyuram, işleyeler.
Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Anlara iki rekèat erte namÀzın buyuram. Her rekèatiyçün aóşamdan ãabÀóa degin ùÀèat idene
åevÀb virülürse aña daòı ol åevÀb virem ve daòı dört rekèat öyle namÀzın buyurdum. Evvel rekèat içün maàfiretüm
rÿzì úıldum. İkinci rekèat içün òoşnÿdluàum rÿzì úıldum. Üçünci rekèat içün úıyÀmet gününde terÀzÿde åevÀbı
aàır úılam. Dördüncüde rekèatçün uçmaú úapuların ol kişiye açam úanàı úapudan dilerse girüb èìşü ebedì úıla ve
daòı dört rekèat ikindü namÀzın buyurdum. Her rekèatiyçün bir yıl oruc dutmuş åevÀb[ı] virem ve daòı yÀ MÿsÀ,
gök feriştehleri ol kişinüñ yarlıàanmasın dilerler ve daòı üç rekèat aóşam namÀzın buyurdum. Her rekèatiyçün yek
yıllıú günÀhların yuyam ve daòı dört rekèat yatsu namÀzın buyurdum. [150b] Her rekèatiyçün Mescidü'l-óarÀm
içinde bir yıl oruc ve bir yıl èibÀdet úılmış åevÀb[ı] virem. YÀ MÿsÀ, Muóammed ümmetine Úadir Gicesi'ni virdüm.
RamaøÀn ayı içindedür. Ol gicede altı yüz biñ kez yüz biñ günÀhlu úullarumı ùamu odından ÀzÀd iderem. YÀ MÿsÀ,
eger Muóammed ümmeti Muóarrem evvelinde on günin oruc dutsalar her günine bir yıl oruc dutub ve bir úul azÀd
itmek åevÀbın virem ve daòı Muòammed ümmetiden RamaøÀn ayın oruc dutalar uçmaú içinde ol nesneleri virdüm
ki gözler gördigi yoú. YÀ MÿsÀ, oruc dutanlaruñ aàzı úokusı benüm úatumda misk ü èanber úokusından yigrekdür.
YÀ MÿsÀ, uçmaúuñ bir úapusı vardur adı reyyÀndur. Ol úapudan kimse girmez. İllÀ oruc dutanlar girer ve daòı yÀ
MÿsÀ, úıyÀmet gününde ol kişinüñ dìvÀnında çoú istiàfÀr ola. YÀ MÿsÀ eger Muóammed ümmeti eyyÀmu'l-beyø
orucun dutsalar anlaruñ köşklerin uçmaú üzerinde úılam. ÚıyÀmet gününde yüzleri ayuñ on dört gicesi [gibi] rÿşen
ola. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, eyyÀmü'l-beyø günleri ben úuluna bildür. Ben daòı Benì İsÀéìl'e bildürem. Óaú TeèÀlÀ
eyitdi: Her ayuñ on üçünci on dördünci ve on beşinci güni eyyÀmü'l-beyø günleridür. YÀ MÿsÀ, her kim dünle òalú
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yatduàı ùurub dün namÀzın úılsa ve daòı benüm òoşnÿdluàum maàfiretüm dilese ben ol kişiden utanuram úıyÀmet
gününde èaõÀb itmege. Eger ol kişinüñ günÀhı yirler ve gökler aàırınca olursa. YÀ MÿsÀ, her kim nefsini acıúdursa
ve suãatsa benüm uçmaàumdaàı nièmetlerüm ve şerbetlerüm ùalebi içün ben daòı ol kişiye òoşnÿdluàum rÿzì úılam
ve belÀlarumi ol kişinüñ üzerinden ãavam. YÀ MÿsÀ, úanàı úulum beni sevse ol baña Àãì olmaz. Úanàı úulum ki
benden utana Àdem oglanınuñ úatında işlemedügi nesne[y]i benüm úatumda daòı işlemaz. ZìrÀ her yerde beni óÀøır
görür, benden utanur. YÀ MÿsÀ òalúlaruñ yegregi anlardur ki beni unutmayalar ve günÀhlarından ötürü tevbe
[151b] úılalar ve daòı yÀ MÿsÀ, òalúlaruñ yaramazı anlardur ki Àòiret èameliyle dünyÀ ùaleb ider. Òalú ögünde
baña ùÀèat iderler ve óalvetde maèãiyet işlerler. YÀ MÿsÀ, öksüzlere müşfiú ata gibi olàıl. Anlara müdÀm şefúat
eylegil. TÀ ben daòı saña şefúat eyleyem ve daòı yÀ MÿsÀ dullara şefúatlü er gibi olàıl. áarìblere sevgülü úardaş
gibi ol, ben daòı anı severem. YÀ MÿsÀ miskinleri esirgegil anlara yüz göstergil ki úıyÀmet gününde günÀhlular
ãafunda úoymayasın. YÀ MÿsÀ yoòsullardan vergi dirìà itme tÀ ki ben daòı senden nièmeti dirìà itmeyem. YÀ MÿsÀ
virdügüm nièmetlere şükr eyle kim ziyÀde úılam. Hem dünyÀda ve hem Àòiretde yÀ MÿsÀ sen kerìm ol. TÀ ben
daòı saña keremler gösterem. YÀ MÿsÀ, ol MüslümÀn ki baòìl ola, ùamu içinde temeyyüz ide, cömerd kÀfirler
èaõÀbına. YÀ MÿsÀ, benüm òulúum gibi òulú eylegil. ZìrÀ her kim benüm òulúum gibi òulú eylese ben utanuram
ol kişiye úıyÀmet gününde èaõÀb itmege eger kÀfir daòı olursa. [152a] YÀ MÿsÀ, bÀyları nice aàırlarsan yoúsulları
daòı eyle aàırla ve illÀ ben didigüm gibi itmeyecek olursañ cemìè-i èamellerüñi yuyam ve günÀhlaruñı ùaàlar gibi
eyleyem. YÀ MÿsÀ, eger yoúsullar bÀylaruñ ãadaúaların almayalardı yire emr ideydüm dükeli bÀyları yudaydı ve
yoúsulları úoyaydı. YÀ MÿsÀ, miskinlere dÀyim ãoóbet eyle zìrÀ kim raómetüm miskinlerden göz açub yumuşca
ıraú olmaz. Andan MÿsÀ (èAM) èÀdet idindi. Her bir ayda miskinleri ùavÀf iderdi. Eger óÀcetleri var ise óÀcetlerin
revÀ úılurdı, ac ise ùoyururdı. Andan Óaú TeèÀlì'den nidÀ geldi kim yÀ MÿsÀ senden òoşnÿd oldum ve dükeli
yarlıàadum ve daòı yÀ MÿsÀ her kim miskinleri ùavÀf itse anlaruñ daòı cemìè-i günÀhların yarlıàayam. Andan
MÿsÀ (èAM) yigirmi úaravaş aldı ki miskinlerüñ úaftanın ve göñleyin yumaàa ve anlara òıdmet itmege andan
TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, her nice kim sen idersin èivÀøın bulasın. Her ne kim istersen ala getüre- [152b] -sin. MÿsÀ
(èAM) eyitdi: İlÀhì èarş altında bir kişi gördüm aàzından kÀfir-i misk gibi rÀyióÀlar úokar. Ol úanàı peyàÀmberdür
Òaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, ol kişi şol kimsedür kim èömri içinde kimsenüñ àıybetin söylemedi, úoculuú itmedi.
Ol sebebden ol kişi ol mertebeéi buldı. MÿsÀ, İlÀhì senüñ úatuñda úanàı kişi sevgülüdür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ
MÿsÀ, benüm úatumda şol kimesne sevgülüdür ki kendü nefsi içün ne ãanursa àayriye daòı eyle ãana. MÿsÀ (èAM)
eyitdi: İlÀhì senüñ úatuñda úanàı úuluñ èÀlimdür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, ol şu kimsedür ki àurbete düşüb
òalúdan èilim ögrenmege gide. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ demürden carıú eylegil ve tucdan èaãÀ eyleyüb daòı
èilm isteyü varàıl. TÀ şol vaúte degin caruàuñ eskiye ve èaãÀñ uvana. ZìrÀ yÀ MÿsÀ, èilim èamelüñ úulavuzdur ve
daòı yÀ MÿsÀ èilimsiz èammÀl girüşiz ziyÀya beñzer ve èamelsüz èilim yemişsiz aàaca [153a] beñzer ve zekÀtsuz
èilim ve èamel yaàmursuz raèda beñzer ve daòı yÀ MÿsÀ óarÀm mÀldan zekÀt virmek ve óarÀm mÀl ile èilim taóãìl
itmek şuña beñzer ki incüyi ve yÀúÿtı òınzìre veya kelb boynına aãmaú gibidür ve óelÀl mÀldan zekÀt virüb ve
yalan söylemek ve àıybet ve úoculuú itmek şu ki beñzer ki ol virdigi zekÀt sinleler üzerine varub sacu sacmaú
gibidür. ZìrÀ ol ululara ol ãaçudan fÀyide yoú aña daòı ol virdügi zekÀtdan fÀyide yoú. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì òalúuñ
düşmÀnı oldur kim òalúuñ ardınca àaybetin söyler ve òalúı ve èayb ola kendü işler. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì úullaruñda
úanàı úuluñ gerçek söyler? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ ol úulumdur ki òoşluúda ve nÀ-òoşluúda sözi bir ola. MÿsÀ
eyitdi: İlÀhì úullaruñda úanàı úuluñ cömerd ola? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ ol miskinlerden ùaèÀmın dirìà itmeyen
ùaèÀmın müdÀm miskinlere yedüre. MÿsÀ (èAM) eyitdi: Úullarında [153 b] úanàı úuluñ óayırludur? Óaú TeèÀlÀ
eyitdi: Ol kişidür ki àaøab vaútinde yavaş ola ve àayrì kişinüñ ve yoldaşınuñ cezÀsına úatlana. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì,
úullaruñda úanàı úuluñ èÀcizdür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür ki èamÀlsuz uçmaú iste ve duèÀsuz belÀyı ãavmaú
iste. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, úullaruñda úanàı úuluñ baòìldür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür ki evinde nesne var iken
dervìşi maórÿm göndere ve daòı müémin úardaşlar göre selÀm virmeye. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì úullaruñdan úanàı úuluñ
bÀydur? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür ki bugünüñ úutuna úanaèat ide. Yarın içün yoúdur diyü àuããa yemeye. MÿsÀ
eyitdi: İlÀhì úullaruñda úanàı úuluñ şaúìdür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür ki günÀh işler ve günÀhına tevbe úılmaz.
MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, [154a] òalúlaruñ yigregi kimdür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: O kişidür ki rızài óelÀlden ola ve bol ola
ve müémin úarındaşınuñ óÀcetin bitüre. MÿsÀ èAleyhisselÀm eyitdi: İlÀhì úullaruñda úanàı úuluñ ôÀlimdür? Óaú
TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür ki ne benden úorka[r] ve ne utanur. MÿsÀ eyitdi: úullaruñda úanàı úuluñ cömerddür? Óaú
TeèÀlÀ eyitdi: Dilenene vire ve anı boş göndermeye ve úÀdir olduàı vaútin ãucluyı èafv ide. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì
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úullaruñda úanàı úuluñ isrÀfdur? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür ki yedügin ve içdügin bilmeye óelÀl midür veyÀ
óarÀm mıdur. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, úanàı úuluñ çirkindür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür ki bir kişinüñ èaybını òalúa
fÀş ider ve èayb olanı kendü işler. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, her ki saña ôulm itse sen anı èafv eyle ve her kim
senden kesilse sen andan kesilme, aña yoldaş ol ve her kim seni maórÿm eylese sen aña nesne vir. YÀ MÿsÀ, baña
daòı dÀ-[154b]-yim úulluú eylegil ve bana şirk getürme. YÀ MÿsÀ, her kim baña ùÀèat eylese ve òalúdan medó ü
åenÀ umsa yaènì òalk anuñçün eyü kişidür desünler diyü ol kişi anları baña ortaú eylemiş olur. YÀ MÿsÀ, diler
misiñ kim benüm dostlarum ve feriştehlerüm seni seveler. MÿsÀ eyitdi: Belì yÀ Rab, benüm daòı dilegüm oldur.
Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, sen daòı beni úullaruma sevdür. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, seni úullaruñ ki nice sevdürem?
Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, benüm nièmetlerümi cömerdliàimi úularuma eyit, tÀ ki anlar daòı beni unutmayalar
ve benden àayri kimseyi añmayalar ve baña eyü ãanu ãanalar. YÀ MÿsÀ, diler misin ki saña úıyÀmet güninde èaõÀb
itmeyem? MÿsÀ eyitdi: Belì dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: [ÚıyÀ14] Her gece yanıcaú ve durıcaú dÀyim beni añ, hìçbir
óÀlde beni unutmayasın. YÀ MÿsÀ, diler misiñ ki benüm düşmanum ve senüñ düşmÀnuñ seni ùabulamaya? MÿsÀ
eyitdi: Belì dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, benüm farìøalaru-[155a]-mı dÀyim edÀ úıl. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì,
benüm ve senüñ düşmÀnuñ kimlerdür? Óaú TebÀreke ve TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, benüm ve senüñ düşmÀnuñ
iblìsü'l-laèìndür. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, benüm úaçan sen farìøalarum edÀ úılsañ iblìsü'l-laèìn gerü olur. Óaú
TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, diler misiñ ki ãusuzluàından emin olasın? Eyitti: Belì dilerem. Óaú TebÀreke ve TeèÀlÀ
eyitdi: YÀ MÿsÀ müéminler içün dÀyim istiàfÀr eyle. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, müéminler içün nice istiàfÀr ideyim? Óaú
TebÀreke ve TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, her günde yigirmi beş kerre bu duèÀyi oúı. EstaàfirullÀhü'l-

èaliyyü'lèaôìmü'llezì lÀ ilÀhe illÀ hüve'l-óayyu'l úayyÿm min külli õenbin ve etÿbu ileyh allÀhümme'àfirlì
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kişiye yetmiş ãıddìú åevÀbın virem ve daòı Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, diler [155b] misiñ kim seni her óÀlde
unutmayam? Eyitdi: Dilerem. Óaú TebÀreke ve TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ benden uãanma. YÀ MÿsÀ, diler misiñ kim
òalúa muótÀc olmayasın? MÿsÀ eyitdi: Belì dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, òalúuñ mÀlına ùamaè eyleme.
YÀ MÿsÀ, diler misiñ kim èamelüñ riyÀdan óalÀã bulasın? MÿsÀ eyitdi: Belì dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Òalúdan
medó ü åenÀ umma. YÀ MÿsÀ, diler misiñ kim úıyÀmet güni terÀzÿda günÀhuñ yengi gele? Eyitdi: Belì dilerem.
Óaú TeèÀlÀ eyitdi: BÀya yoòsula müdÀrÀ eyle ve úoñşularuñ incündigine ãabr u taóammül eyle. YÀ MÿsÀ, diler
misiñ kim úıyÀmet güni èarş gölgesinde olasın. Eyitdi: Belì dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Yetìmleri miskìnleri òoş
dutàıl. YÀ MÿsÀ, diler misiñ kim úıyÀmet[te] Muóammed óavøından şerbet içesin. Eytidi: Belì dilerem. Óaú
TebÀreke ve TeèÀlÀ eyitdi: ÒaùÀ ve günÀh işleyene kìn dutmaàıl. YÀ MÿsÀ, diler misiñ ki úıyÀmet güni feriştehler
arasında rüsvÀy olmayasın. Eyitdi: Belì dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: [156a] YÀ MÿsÀ, feriştehlerüñ èaybın açmaàıl.
YÀ MÿsÀ, diler misiñ kim úıyÀmet güninde bitüdigi sÀà elüñe vireler? Eyitdi: Belì, dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ
MÿsÀ, elüñden geldikce müéminlerüñ óÀcetin revÀ úılàıl. YÀ MÿsÀ, diler misiñ kim rızàuña bereket15 ve èÀfiyet
virem? Eyitdi: Belì, dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, Àbdesti gökcek alàıl namÀzınçün. YÀ MÿsÀ, diler misin
kim dünyÀda ve Àòiretde saña yardım idem? Eyitdi: Belì, dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, hìçbir kimsenüñ
óaúúında yavuz gelici itmegil. Ola ki kişi işidüb òÀùırı úala, melÿl ola. YÀ MÿsÀ, diler misiñ kim óÿrìlere seni
sevdürem ve uçmaàı saña müştÀú eyleyem? Eyitdi: Belì, dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, aòşam ile yatsu
arasında altı rekèat namÀz úılàıl. YÀ MÿsÀ, diler misiñ kim cemìè-i òalúuñ yigregi olasın? Eyitdi: Belì, dilerem.
Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, èamelüñi benümle senüñ arañda úıl. Iraú kimse bilmesü[n]. YÀ MÿsÀ, diler misiñ kim
úıyÀmet gününde saña óisÀbuñı uzun itmeyem? Eyitdi: [156b] Belì, dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ,
úoñşularuñ èayb[ını] açmaàıl. YÀ MÿsÀ, diler misiñ kim cemìè-i duèÀlaruñı úabÿl úılam? Eyitdi: Belì, diler[em].
Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, úarnuña óarÀm nesne úoyma. Bir kişi ki úarnına bir loúma óarÀm úoysa benüm
úatumda úırú gün ol kişinüñ duèÀsı úabÿl olmaya. YÀ MÿsÀ, diler misiñ ki benüm àaøabumdan òışmumdan emìn
olasın? Eyitdi: Belì, dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, elüñ altındaàıları incitme ve anlara àaøab itme. YÀ
MÿsÀ, diler misiñ ki seni müdÀm òayr ile õikr idem. Eyitdi: Belì, dilerem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, èÀlimler
meclisinde oturàıl ve anlaruñ meclisinden ıraà olma. YÀ MÿsÀ, gice ve gündüz benüm òışmumdan emìn olmaàıl,
úorúaduràıl. MÿsÀ eyitdi: Senüñ òışmuñ nedür? Ben úuluna bildür tÀ ki ben daòı andan ãaúınam ve anı bilem. Óaú
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TeèÀlÀ eyit- [157a]-di: YÀ MÿsÀ, óarÀm nesne ile sevinmek. YÀ MÿsÀ, diler misiñ ki òışmımdan ve laènetümden
emìn eyleyem ve senden òoşnÿd olam? Eger beni günde yetmiş kez úaúıdursañ daòı eyitdi: Belì dilerem. Óaú
TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, ataña ve anaña mutìè ol, eger kÀfir daòı olursa. ZìrÀ cehennem odı úızarur ve yaliklenür.
Müşrikler içün ve daòı atasın ve anasın azarlayanlar ve ribÀ ve ribÀ yapanlar içün ve daòı yÀ MÿsÀ, benüm
raómetüm ve maàfiretüm ve èafvüm atasın ve anasın sevindürenler içündür. YÀ MÿsÀ, her kim atasın ve anasın
kendüden òoşnÿd eylese ben anı yarlıàaram. Eger ol úulum günde yetmiş kez baña èÀãì olursa daòı. YÀ MÿsÀ,
benüm òışmum atasın ve anasından şikÀyet idenleredür. YÀ MÿsÀ, her kim atasın anasın ÀzÀrlaya benüm òışmum
ve laènetüm ol kişi üzerine vÀcibdür ol kişi èÀbid daòı olursa. YÀ MÿsÀ, her kim atasın anasın kendüden òoşnÿd
eylese benüm [157b] raómetüm ol kişinüñ üzerine vÀcibdür, ol kişi günÀhkÀr daòı olursa. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, sen
yigrek bilürsin ben anı bilmezem. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, benüm òışmum ve àaøabum ol kişidür ki èahdine
durmaya ve emÀnete òıyÀnetlıú ide. YÀ MÿsÀ, úıyÀmet gününde zebÀnìlere ol kişiyi yüzi üzerine sürüyüb tamuya
bıraàalar ve aàzına zaúúÿm úoyalar. Gözinden ve úulaàından çıúa. YÀ MÿsÀ, görseñ anları kim emÀnete òıyÀnetlıú
iderler ve úavline durmaz[lar] ùamu içinde nice èaõÀb çekerler. Ùamunuñ aàulu yılanları ve çıyanları gövdelerine
ve dillerine nice ãoúarlar. Dillerinden nice aãılurlar ve boyunları ve burunlarını nice çıkarurlar. YÀ MÿsÀ, diler
misin kim ol èaõÀblardan emìn olasın? MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, nice dilemeyem ki beñzüm ãarardı ve gövdem èurber
yüregüm ditredi ve dilüm dutuldı, gözlerüm görmez oldı ve úulaúlarum işitmez oldı ve terlere àarú oldum bu
èaõÀbları işidicek. [158a] Óaú TeèÀlÀ eyitdi: İtdügüñ úavli bozmaàıl ve emÀnete òıyÀnetlıú itmegil tÀ ki bu
işitdügüñ èaõÀblardan emìn olasın, úurtulasın. YÀ MÿsÀ, cehennemi saña vaãf ideyim. Eger yedi gökleri ve yedi
yerleri cehenneme bıraúsalar bir deñize bir yüzük bıraúmış gibi ola. YÀ MÿsÀ, ùamunuñ odları birbirinden àÀyet
ısıdur. Şöyle ki eger ùamu odundan bir çekirdek miúdÀrı dünyÀya düşe dünyÀda ne úadar ùaş var ise yanub kömür
olaydı. Yeryüzünde hìçbir cÀnvÀr úalmayaydı. YÀ MÿsÀ, eger ùamu ehlinden bir kişi maşrıúda úoyalardı maàrib
òalúı ol kişinüñ isinden yanaydı ve yeryüzünde hìçbir yapraú, ot bitmeseydi. YÀ MÿsÀ, eger cehennemden bir kişi
çıúarsalar dünyÀ oduna bıraúsalar yetmiş yıl dünyÀ odına yanub raóatlıàından bir yanına daòı dönmeyeydi. YÀ
MÿsÀ, cehennemüñ yedi ùabaúası var. Her bir ùabaúasında yetmiş biñ dere vardur. Her bir derede yetmiş biñ köşk
var her bir [158b] köşkde yetmiş biñ ev var her bir evde yetmiş biñ tÀbÿt16 var. Her bir tÀbÿda yetmiş biñ yılan ve
çıyan var. Her bir yılanuñ uzunluàı elli yıllıú yol miúdÀrıdur ve daòı yÀ MÿsÀ, her bir çiyanuñ büyüklügi Ùÿr17
Ùaàı gibidür. YÀ MÿsÀ, eger çiyanlaruñ ve yılanlaruñ birisi bir kimse[y]i ãoúsa acısı úıvrıla degin çıúmaya. YÀ
MÿsÀ, müşrikleri ve atasın ve anasın ÀzÀrlayanları ribÀ yiyenleri ve ribÀ işleyenleri ve zekÀt virmeyenleri ve şücì
içenleri ve zinÀ idenleri ve úoculuú idenleri ãaàu ãaàanları ve diñleyenleri ve nÀóaú yere úan idenleri ve bühtÀn
idenleri ve emÀnete óıyÀnetlıú idenleri ve èahdine durmayanları ve óased idenleri ve kibr idenleri ve óÀ[r]cı borc[ı]
olub vermayanları ol tÀbÿtlara úoyaram. Ol yılanları ve çiyanları üzerlerine óavÀle iderem. TÀ ol kişiler bileler ki
benüm kitÀblarum óaúdur ve benüm peyàÀmberlerümüñ úavli óaúdur. YÀ MÿsÀ, eger dünyÀda úoculuú itmeyelerdi
ve süci içmeyelerd-[159a]-i ãaàu ãaàmayalardı ve ribÀ yapmayalardı her bir heftede üç kez yaàmur yaàduraydum.
Her bir ayda bir kez ot bitüreydüm. Üç ayda bir kerre úoyun úuzulayaydı. Dükeli òalú èaõÀbdan emìn olaydı.
Gökden bereket úapusı açılaydı. YÀ MÿsÀ, eger úocuları göreydük kim ölüm eskilügi nice çekerler ve şehÀdet
getürmekde diller nice dutulur. YÀ MÿsÀ evvel ùamuya giren úocular ola ve ãaàu ãaàanlar ola ve ribÀ yiyenler ola
ve dilleri ùamu yılanlarınuñ aàzı içinde ola. YÀ MÿsÀ, dükeli feriştehler ve ol yılanlar ve ãaàu ãaàanlara ve
diñleyenlere laènet iderler. YÀ MÿsÀ, úoculuú itme ve diñleme tÀ ki günÀhda etlerüñle şerìk olmayasın. YÀ MÿsÀ,
ribÀ yimekden ãaúın zìrÀ benüm laènetüm ribÀ yiyenleredür ve yazanlara ve ùanıú olanlaradur. YÀ MÿsÀ, benüm
laènetümden ãaúın! ZìrÀ bir kişiye bir kez laènet itsem ol kişinüñ èömri olduàunca èibÀdet itse, orÿc dutsa, ãadaúa
virse daòı gökden inen kitÀblaruñ küllisin [159b] oúusa cemìè-i èÀlem şefìè olsa uçmaú úoúusı ol kişinüñ burnına
ebedì girmeye ve raómet bulmaya. YÀ MÿsÀ, zekÀt virmedük mÀldan yimegil ve zekÀt virmeyen kişiyle yiycek
yimegil ve içmegil. Kim ol kişi uçmaàuñ berekÀtın yaúmışdur ve daòı yÀ MÿsÀ, benüm aduma yalan and içme.
ZìrÀ benüm aduma yalan and içse ben ol kişi[yi] oda yaúaram. YÀ MÿsÀ, iblìsden ve cühÿdlardan àayri hìçbir
nesneye laènet itme. ZìrÀ girü ve laènet idene gelür. YÀ MÿsÀ, cÀnÀverlere laènet itme kim ben anları ãaúlaram ve
anlara yardım iderem. YÀ MÿsÀ, àaøab úılma kim àaøab şeyùÀndur ve şeyùÀn oddandur. YÀ MÿsÀ, àaøab ìmÀnı
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yuyar. Nitekim ãabr bÀli yuyar. YÀ MÿsÀ, yalandan ãaúın kim aduñı ãaliólerle yazam. Eger ãaúınmazsañ aduñı
ãÀliólerden yuyam ve ehl-i nifÀúdan yazam. YÀ MÿsÀ, benden úorú. ZìrÀ benden úorúmayanı sevmezin ve raómet
itmezin. YÀ MÿsÀ, Benì İsrÀéìl'e eyit [160a] benden úorúsunlar ve benüm úorúumdan àÀfil olmasunlar. ZìrÀ her
kim gice yata ve erte úalúa. Benüm úorúumdan emìn olayın. Ol kişiye bir nesne idem ki cemìè-i òalú úıyÀmet
gününde ve dünyÀda heybetinden àayret olalar. YÀ MÿsÀ, her kim ãadaúa virse gizlü ve ÀşikÀr benü[m]
òoşnÿdluàum içün ben ol kişi üzerine gice ve günden raómet ãaçusın ãaçam. YÀ MÿsÀ, her kim úÀdir olduàı
nesne[y]i èafv itse ben ol kişiye günde yetmiş kez naôar eyleyem. Ol kişi[y]i ùamu odı yaúmaya. YÀ MÿsÀ, bir
ölüyi kim ki yusa ol kişinüñ günahların yuyam, arıdam ve her kim bir ölüye sini kazsa ben daòı ol kişiye uçmaúda
bir köşk yapam ve her kim bir ölüye kefen ãarsa ben ol kişiye uçmaú òilèatlerinden òilèat geydürem ve her kim bir
cenÀze getüre ben ol úulı ùamu odundan azÀd eyleyem. ÚıyÀmet gününde anuñ boynunı od yaúmaya. Kim ki bir
ölü[y]i sinlesine indürse ol kişiyi cemìè-i günÀhlarından arına, anadan ùoàmış gibi ola. Her kim bir ölünüñ üzerine
ùopraú dökse úıyÀmet gününde aña uçmaú ùaèÀmın yedürem ve her kim bir yalıncaàı ùonatsa ben aña uçmaúda dìbÀ
geydürem. YÀ MÿsÀ, úonıàı aàırlaàıl eger kÀfir daòı olursa. YÀ MÿsÀ, úaçan eve úonuú gelse rızàla bile gelür,
úaçan gitse ev ıssınuñ günÀhları bile gider. YÀ MÿsÀ, bir kişinüñ evine benüm raómetüm ve bereketüm úonuúlar
ile gelür. YÀ MÿsÀ, benüm úonuàumı daòı senüñ úonuàuñ gibi aàırla, èizzet eyle. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì senüñ úonuàuñ
ve benüm úonuàum kimdür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, senüñ úonuàuñ oldur kim evüñe getdüñ oúuyasın ve
benüm úonuàum oldur kim oúumadın kendü añulur. YÀ MÿsÀ, bir kişi görseñ rızàunda berekÀt var, teninde ãıóat
var, baña ùÀèat itmez, baña èÀãì olur bilgil ki ben ol kişiyi helÀk idecegüm geldi. YÀ MÿsÀ, [161a] baòìl olma ve
yalancı olma ve mesÀvì söyleme. YÀ MÿsÀ, baòìllerle ve yalancılarla ve mesÀvì söyleyenlerle ãoóbet eyleme. YÀ
MÿsÀ, işledügüñ işlerde ivme kim ivmek şayùÀndur. Meger üç işde evmek gerek. Eve úonuú gelicek aàırlamaúda,
úız oàlan bÀlià olduúdan ãoñra ere virmekde, üçünci ölüyi defn itmekde, dördünci ben saña buyurduàum nesneleri
sen daòı òalúa bildür. Ben seni yıàdugüm nesneleri sen daòı òalú[a] bildür. YÀ MÿsÀ, ergen kişileri ever kim
oàlancıúları olsun. TÀ kim úıyÀmet gününde atasına anasına şefÀèatci ola. YÀ MÿsÀ, ötegü olma ve ötegülerle
ãoóbet eyleme. YÀ MÿsÀ, her gün ölümi añmaúdan óÀlì olma ve yaraúlan kim zìrÀ melekü'l-mevt günde yetmiş
kez òalúuñ eceli defterine naôar ider. Hìçbir nesne bilmez ki eceli ne vaútin gelür. YÀ MÿsÀ, nefsüñi düşmÀn ùut,
ol vaúit ki kendü eksük arzÿsun isteye. YÀ MÿsÀ, úaçan kim emìn olsuñ benden úorú. ZìrÀ yÀ MÿsÀ, benüm
maàfiretüm sebebi ùÀèatdur. [161b] YÀ MÿsÀ, sen beni añ tÀ ki ben daòı seni añam. YÀ MÿsÀ, eger sen Óaú úatında
añarsañ ben daòı seni feriştehler úatında añam. YÀ MÿsÀ, eger sen benden òalú úatında şikÀyet iderseñ ben daòı
senden feriştehlerüm úatında şikÀ[yet] eyleyem. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì ben senden nice şikÀyet ideyim ve kime
şikÀ[yet] idem? Óaú TebÀreke ve TeèÀlÀ úaçan ki senüñ mÀluña veya nefsüne bir muãìbet yetişe òalúa cüzè ü nizÀè
eyleseñ taóúìú yÀ MÿsÀ benden şikÀyet etmiş olursın. YÀ MÿsÀ, eger müéminlerüñ günÀhlarını muãìbet virmegli
ki yarlıàamaú dilesem ebedì atañ Âdem'i günÀha mübtelÀ itmeyeydüm ve Yaèúÿb'ı18 gözsüz itmeyeydüm ve
Eyyÿb'[ı] rence giriftÀr itmeyeydüm. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, Âdem'üñ ve Yaèúÿb'uñ ve Eyyÿb'uñ [günÀhı] ne idi? Óaú
TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, Âdem'üñ günÀhı ol idi ki benüm buyurduàum ãıdı ve buàday yedi ve Yaèúÿb'uñ günÀhı
ol idi ki bir gün deve boàazladı, yalñuz yedi. Oàlıyla úızıyla úoñşularına virmedi. Anlar bÀy olduúlariyçün ve
Eyyÿb'uñ [162a] günÀhı ol idi ki bir gün úoyun boàazladı, oàlıyla úızıyla yedi, òalÀyıúa virmedi. MÿsÀ eyitdi:
İlÀhì, Âdem bigi dostuñı bir günÀhdan ötüri yüz yıl aàlatduñ. Bizüm óÀlümüz nice olur? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ
MÿsÀ, dostlaruñ günÀhı dosta aàır gelür. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, diler misüñ saña óaú nesne ãoram? Óaú TeèÀlÀ eyitdi:
Úorúmaàıl. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, úanda olursın? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, berhiz-kÀr úulumuñ göñli içinde
oluram. MÿsÀ eyitdi: Berhìz-kÀr úuluñ kimdür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür ki óarÀm úorúusından aàlaya ve
óelÀlden daòı ãaúına. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, yerüñ ve mekÀnuñ úandadur? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: èArşdan daòı öte anda
kim cihet yoú, mekÀn yoú ve èarş daòı bilmez kim ben úanda oluram. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, senüñ óaøretüñde kim
olur? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Feriştehlerüm olur. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, feriştehlerüñ ne úadardur? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: On
iki bölükdür. [162b] Oàlanları ve perì ve şeyÀùìn ve uçar úuşlar ve yürür geyikler ve ne úadar cÀnÀverler ve
óayvÀnlar ve úum úayır varsa on iki anlarcadur çoúluúda. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, senüñ úatuñda müémin úulun mı
sevgilidür yoòsa ferişteler? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ bir müémin úularum ki ãÀlió ola. Benüm úatumda ol úulum
feriştehlerümden sevgilidür. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, yeri gögi èarş ve kürsi yaratmazdan öñden úanda idüñ? Óaú TeèÀlÀ
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eyitdi: YÀ MÿsÀ, berrÀú incüyi ben èarşdan ve kürsìden daòı öñden yaratmış idüm. Ol incünüñ büyüklügi yüz biñ
yıllıú yol idi. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, ol incü şimdi úandadur? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, ol incüyile bir kelime
söyleşdüm benüm úorúumdan ditredi, eridi, su oldı. Andan ãoñra èizzet naôarıyla bir naôar itdüm, úaynadı dütün
çıúdı ve mevc urdı, göbegünden yerleri yaratdum ve mevcinden ùaàları yaratdum ve úalanı ol ãaórÀ daşıdur ki
Beytü'l-muúaddes'dedür. ÚıyÀmet [163a] güni ol daşdan yerin úıyÀmet yaradısaram. Ol yerüñ üzerinde ùurub èadl
idiserem. ÔÀlimlerden maôlÿmlaruñ intiúÀmın alısaram. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, ol incüyi yaratmazdan evvel úanda
idüñ? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Úudretüm üzerinde idüm. Nitekim şimdi úudretüm ile úuşları hevÀ üzerinde dutaram ve
bulutları gökyüzünde dutaram. Úudretüm ile úudret ile dururum. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì úaçandan berü Tañrılıú idersin?
Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, derin èilmümden ve gizlü úudretümden suéÀl idersin. YÀ MÿsÀ, eger benüm raómetüm
àaøabumdan ziyÀde olmayaydı seni oda yaúaydum. MÿsÀ eyitdi: YÀ İlÀhì, niçün? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Anuñçün kim
sen benüm bidÀyetümden ve nihÀyetümden ãorarsın. Ben ol Tañrı'yam kim benden öñdin nesne yoàdi ve ben
ebedü'l-ÀbÀd Tañrı'yam. Benden ãoñra nesne úalacaú degüldür ve dükeli nesnenüñ evveli benem ve benüm
evvelüm yoúdur ve dükelinüñ aòiri var, benüm Àòirüm yoú. MÿsÀ [163b] eyitdi: İlÀhì dilerem ki sÀbıú èilmüñden
bilem ve sen ãaburlu Tañrı'sın, uyumazsın yimezsin, içmezsin. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, bu deñli èÀlemi
yaratmazdan öñdin biñ şehir yaratdum. Her bir şehrüñ büyüklügi bu dünyaca idi. YÀ MÿsÀ, ol seksan biñ şehrüñ
òardal dÀnesiyle doldurdum. Andan bir yeşil úuş yaratdum. Ol úuşa eyütdüm ki bu şehrüñ içinde olan óardal
gördüñ mi? Dükelisi senüñ rızàundur, ùur yeñil, didüm ve úaçan bu òardal dÀneleri dükene, sen ol vaútin öleceksin,
didüm. Ol úuş daòı ol seksan biñ şehir ùolusı günde bir dÀnesini yerdi. Âòir gördi ki òardal eksilmege başladı yılda
bir dÀne yer oldı. Fi'l-cümle ol seksan biñ şehir ùolusı òardal yedi ve úaçan ki bir dÀne òardal úaldı, aàzına aldı ve
aàladı eyvÀh baña eyitdi ecelden, ölümden ve daòı ol úuş eyitdi: İlÀhì, baña bunca uzun èömr virdüñ ve çoú rızú
virdüñ, imdi yÀ Rabbì, ölüm acısın baña gegez eylegil kim ben bir dÀne òardal yedügümce [164a] saña yetmiş kez
tesbìó oúımışam, didi. Andan ãoñra ol şehrüñ her birinde yetmiş biñ kişi yaratdum. Anlar Àdem ve ferişteh degül
idi. Bir dürlü òalú idi ve her bir kişiye yetmiş biñ yıl èömür virdüm. Her bir yılı, elli bu dünyÀ yıllarınca idi. Andan
ol yetmiş kişiden bir kişi baña èÀãì oldı. Ben daòı ol bir kişinüñ günÀhından ötürü ol yetmiş biñ şehri birbirine
urdum ve dükeli òalúını helÀk eyledüm. MÿsÀ eyitdi. İlÀhì, ol bir kişinüñ günÀhından ötürü yetmiş biñ şehri
birbirine urduñ ve dükeli òalúını helÀk eyledüñ. Ben úuluña bildür. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişinüñ günÀhı ol idi ki
úavmine eyitdi: Òayır bendendür ve şer sendendür. Ve daòı altı yüz biñ yıldan ãoñra óabìbüm Muóammed nÿrın
yaratdum. Andan ol nÿr yidi biñ yıl benüm úarşumda baña èibÀdet eyledi, namÀz úıldı. Andan ãoñra benüm
nÿrumdan bir avuç nÿr-ı Muóamed nÿrı üzre ãaçdum ol nÿr baña secde úıldı. Ol secdeden ötüri erte namÀzın vÀcib
úıldum. Andan ol nÿr [164b] girü úarşımda durdı, yidi biñ yıl baña èibÀdet eyledi. Andan ol nÿra benüm nÿrumdan
òilèat geydürdüm. Ol nÿr daòı baña secde itdi. Ol secdeden ötürü öyle namÀzın vÀcib úıldum. Andan altı yüz biñ
yıldan ãoñra èarşı yaratdum. Andan bir ferişteh yaratdum. Ol bir feriştehe buyurdum ki èarşı götüre. Nice kim cehd
itdi götüremedi. Andan bir ferişteh daòı yaratdum. Anlar daòı götüremedi. Andan dört ferişteh yaratdum anlar daòı
nice kim cehd itdiler götüremediler. Andan ãoñra bir úarınca yaratdum ol úarıncanuñ büyüklügi beş barmaú
miúdÀrı idi. Andan úarıncaya buyurdum ki èarşı götüre. Andan ol úarınca daòı arşuñ altına girdi. Bir kez ãıdú ile

BismillÀhirraómÀnirrahìm tevekkeltü èale'l-lÀh vaèteãamtü billÀhi velÀ óavle velÀ úuvvete illÀ billÀhi'l-èaliyyi'lèaôìm diyicek èarşi götürdi. Andan YÀ MÿsÀ, ben feriştehlerüme eyitdüm: Eger siz daòı beni ol úarınca õikr itdügi
gibi õikr itseñüz idi ol úarınca úuvveti [165a] gibi size daòı úuvvet vireydüm. Siz daòı ol úarınca gibi èarşı
götüreydiñüz. Andan ãoñra èarş nÿrından kürsì yaratdum ve kürsì nÿrından güneşi yaratdum ve güneş nÿrınuñ altı
baóşından ayı yaratdum. YÀ MÿsÀ, èarş u kürsì ve ay ve güneş dükeli Muóammed nÿrınuñ on baóşınuñ bir
baóşından yaratdum ve Muóammed nÿrın kendü nÿrumdan yaratdum. YÀ MÿsÀ, andan ãoñra uçmaàı yaratdum
gevherden ve laèlden ve incüden ve yÀúÿtdan ve mercÀndan ve altundan ve gümüşden ve uçmaú içinde ol nesneleri
yaratdum ki gözler gördigi yoú ve úulaúlar işitdügi yoú ve Àdem oàlanınuñ göñlünden ve òayÀlinden geçdügi yoú.
Andan ãoñra ùamuyı yaratdum kendü àaøabumdan ve úahrumdan. YÀ MÿsÀ, èÀãìlerden ve ôÀlimlerden anuñla
intiúÀm alub andan beriyyeleri yaratdum. Oddan andan on biñ Àdem yaratdum. Atañuz Âdem'den evvel ol
beriyyeler Âdem ile düşmÀn idi. Ol beriyyeler dükeli oldılar. Andan ol Àdemler on biñ yıl yaşadı. On biñ yıldan
ãoñra atañuz Âdem'i yaratdum. YÀ Mÿ-[165b]-sÀ ãaydugımı ve óisÀb itdügimi kim ne vaútin berü Tañrılıú iderem
ve ne vaútin berü Tañrı'yam. Andan MÿsÀ secdeye vardı uããı gitdi. Yedi günden ãoñra başın úaldurdı, eyitdi: İlÀhì,
tevbe úıldum ayruú bunuñ gibi nesneden ãormayam. Evet àayrì nesneden ãoram. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, úullarundan
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saña yaúın kimdür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür kim dükeli òalúdan artuú èibÀdet ve dükeli òalúdan kendü nefsin
eksük bile. MÿsÀ eyitdi: Ol kişinüñ èalÀmeti nedür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: ÙÀèati çoú ide ve daòı úorúa ki ùÀèati úabÿl
olmaya daòı óarÀm nesneden úorúa ve óelÀlden daòı ãaúına ve daòı ùÀèat[i] ve òayrin òalúdan gizlü duta. MÿsÀ
eyitdi: İlÀhì, ol úullaruñ birin baña göster. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Úaçan bir müémin görseñ kim tevÀøuè19 eyler ve az
söyler ve úarnın aç dutar. Şöyle ki yemek yemegi elinden gelür ve daòı nefsi arzÿsın düşmen dutar. Nitekim yavuz
günÀhlardan ãaúınur ve daòı òalúı öger kendü nefsin òorlar ve daòı açlar doyurur kendü [nefsin]20 [166a] aç dutar
ve daòı yalıncaàı donatdur ve kendüyi yalıncaú dutar ol úulum baña dükeli òalúdan yaúundur. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì,
eger bu ãıfatlu kişiye uàrasam bilmesem nice idem? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Úaçan bir müémini görseñ ki müéminlerüñ
günÀhın, maèãiyetin, àuããalanur şöyle kim kendü günÀhı içün müslümÀnlaruñ òayrına sevine. Nitekim kendü
òayrına sevinür bilgil kim ol kişi dükeli úullardan baña yaúındur. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, ol úulları bulmayacaú olursam
nice idem. Eyitdi: YÀ MÿsÀ, úaçan bir müémin görseñ kim úaúıyana benüm içün úaúır ve òoşnÿd olsa benüm içün
òoşnÿd olur ve daòı söylese benüm içün söyler ve benüm içün epsem olur bilgil kim ol kişi benüm dostumdur.
MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, úullaruñda düşmÀnuñ kimdür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür ki úaúısa kendü nefsin arzÿsı içün
epsem olur, söylese kendü nefsi arzÿsı içün söyler benüm òoşnÿdluàum gözetmez ve úaçan mÀlına, oàlına ve
[166b] úızına muãìbet degse çoú àuããalanur benüm úaøÀma boyun virmez ve ne kim úazÀ gelürse Óaú'dan geldi
dimaz eger bir MüslümÀn ölse veya bir MüslümÀn'a muãìbet degse anuñçün hìç úayırmaz sevinür, yÀ MÿsÀ bilgil
ki ol kişi benüm àÀyet düşmenümdür. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, beni bir èamele úulaàuzla ki ol èamel sebebiyle benden
òoşnÿd olsın. Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Eger benüm òoşnÿdluàum isterseñ dünyÀ bÀylıàından geçmek gereksin. DünyÀ
èizzetin düşmÀn dutmaú gereksin yoòsulluàı sevmek gereksin ve dünyÀ òorluàını úabÿl itmek gereksin. YÀ MÿsÀ,
eger bu nesne[y]i úabÿl idecek olursañ dünyÀ senüñ úatuñda òor ola ve sen benüm úatumda èazìz olasın. MÿsÀ
eyitdi: İlÀhì, dünyÀ arzÿların niçün yaratduñ? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Úullarum ãınamaú içün yaratdum. ZìrÀ her kim
dünyÀ arzÿların terk idüb Àòiret arzÿlarını iòtiyÀr itse ol úulum benüm úatumda èizzetlüdür. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì,
senüñ úatuñda úanàı kişi mestÿrdur? Óaú [167a] TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür kim az yiye, az söyleye. MÿsÀ eyitdi:
İlÀhì, úanàı úuluñ òalúuñ yigregidür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: O kişidür kim òalúa fÀyidesi doúuna. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì,
úanàı úuluñ senden ıraúdur? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür kim èizzeti mÀlıyla ve úavmi ve òıãımla ola. MÿsÀ
eyitdi: İlÀhì, úanàı úuluñ èizzetlüdür? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Ol úulumdur ki nefsiyle düşmÀn ola benüm òoşnÿdluàum
içün. MÿsÀ eyitdi. Úanàı úuluñ göñli nÿrludur ve ãÀfìdür? Óaú TebÀreke ve TeèÀlÀ eyitdi: Ol kişidür kim benüm
heybetümden dÀyim úorúa. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, úanàı úuluñ göñli úatıdur? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: Yalancılaruñ. MÿsÀ
eyitdi: İlÀhì, benden òoşnÿd oldıñ mı? Óaú TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, úaçan kim úoñşularuñ senden òoşnÿd olalar
ben daòı ben daòı senden òoşnÿd olam. MÿsÀ eyitdi: İlÀhì, baña bir nesne ögret kim andan baña fÀyide ola. Óaú
TeèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, var ki kendüñ yemezden öñdin verecegüñ yire gönder ve daòı [167b] elüñ emeginden
yegil ve dünyÀda az nesneye úanÀèat eylegil ve ne deñlü ùamu odına úatlanabilürseñ aña göre günÀh işlegil ve
dünyÀda duracaàuñ deñlü úazanàıl berrÀú yegil. YÀ MÿsÀ, òalúını esrige tÀ ben seni esirgeyem. YÀ MÿsÀ, gegezlıú
eyle tÀ ben daòı senüñle gegezlıú eyleyem. YÀ MÿsÀ, òalúı òayr ile añàıl ve èayb ört. TÀ ben daòı senüñ èaybuñ
örtem. YÀ MÿsÀ, oàlancuúlara şefúatlü dÀye bigi olàıl. Kendü oàluñ gibi òıdmet eylegil ve dünyÀyı müsÀfir gibi
úonub küçücek menzili bilgil ve muãìbetlere ãabr itgil ve muãìbetden kimseye şikÀyet eyleme ve dünyÀ
òoşluàından sevinme. YÀ MÿsÀ, müttaúìlere ùaèÀm yedürgil ve anlaruñla bile yegil. Her işde müttaúìlere danışàıl
ve anlara úoñşu olàıl ve daòı fÀcirler ve müfsidler ãoóbetinden úaçàıl ve anlaruñla úoñşu olmaàıl. Göñlüñ úatı
olmasun. YÀ MÿsÀ, óaú sözi ùoàru söyle eger kendü nefsüñe ziyÀn daòı olursa. ZìrÀ her yirde ve her işde benden
[168a] àayrì yardumcı yoúdur. YÀ MÿsÀ, bu duèÀéı çoú oúuàıl. "SübóÀnallÀhi ve'l-óamdülillÀhi velÀ ilÀhe illÀllÀhu

vallÀhu ekber velÀ óavle velÀ úuvvete illÀ billÀh'ilèaliyyi'l-èaôìm sübóÀne men taèazzür bi'l-úudreti ve'l-baúÀ ve
úahra lièibÀdi bi'l-mevti ve'l-fenÀ" YÀ MÿsÀ, bu duèÀéı günde bir kerre oúuàıl. "AllÀhümme bÀrik fi'l-mevti ve
fìmÀ baède'l-mevt" ve daòı yÀ MÿsÀ, bu duèÀéı daòı çoú eyitgil: "LÀ ilÀhe illÀllÀhü'l-melikü'l-óaúúu'l-mübìn
Muóammedün resÿlallÀh ãÀdıúu'l-vaèdü'l-emìn" ve daòı yÀ MÿsÀ, saña buyurduàum nesneleri ve saña virdügüm
hìçbir peyàÀmbere virmedüm. YÀ MÿsÀ, saña buyurduàum nesneleri işleme. Yarın úıyÀmet güninde ol ucından
utanmayasın. YÀ MÿsÀ, benüm mekrümden emìn olma ve raómetümden ümìdüñ kesme. YÀ MÿsÀ, sen benümle ol
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şeklinde geçmektedir.
Kelime sayfa sonunda yer almasına rağmen 166a'nın başında yer almamaktadır.
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ben daòı senüñle olam. YÀ MÿsÀ, selÀmum ve raómetüm senüñ üzerüñe olsun ve daòı òalúumuñ yigregi
Muóammed özine olsun. Âmìn yÀ Rabbi'l-èÀlemìn ve yÀ òayre'n-nÀãırìn ve'l-óamdülillÀhi [168b] rabbi'l-èÀlemìn
ve'l-èÀúıbeti lilmüttaúìn velÀ èudvÀne illÀ èale'ô-ôÀlimìn ve ãallallÀhu èalÀ seyyidinÀ Muóammedin ve Àlihi ve
ãaóbihi ecmaèìn bi-raómetike yÀ eróame'r-rÀóimìn.
Bu kitÀbı yazanuñ ismi Úaya
Cümle maòlÿúuñ óÀki olmuşdur gedÀ

Raómet aña kim duèÀ eyle aña
Daòı cümle aúrabasına ü hem aña

Oúuyanı yazanı diñleyeni
Raómetüñle yarlıàaàıl yÀ áanì

Bu faúìrüñ óaúúına kim èaşú ile
Bir duèÀé-ı òayr iderse ãıdú ile

Óaú TeèÀlÀ raómet itsün anlara
Hem oúuyub müstemiè olanlara
Cümlenüñ óaúúında söz bitdi hemìn raómet itgil yÀ İlÀhe'l-èÀlemìn.
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