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LETAyJFü'L-KUDSIYYE'YE DAiR 

Yazarı, Sunuldutu Kişi ve TelifTarihi Hakkında Düşünceler 

Giriş 

Dr. Abdlllbaki ÇETİN• 

ÖZET 

Letayifii'l-Kudsiyye, Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait 
mensur eserlerden biridir. Konusu siyerdir. Bugüne kadar, yazarı, 
kime sunuldu~ ve telif tarihi bilinmeyen Letayifil'l-Kudsiyye, 
bu makalede ilk kez bu yönleriyle ele alınacaktır. 

Anahtar kelime/er: Eski Anadolu Türkçesi, Letıiyifii'l

Kudsiyye, Ahmet Abdülcebbaroglu, Umur Paşa, Aydıno~lları. 

· Anadolu Türkçesi eserlerinden Tuhfetü '1-Letdyi/ üzerine doktora 
,aıı,~ıu.a"' yapmayı kararlaştırdıktan sonra geniş bir literatür taraması 

yapmış ancak eserin başka bir nüshası ve yazarının başka eserlerinin varlıgı 
hakkında bir bilgi bulamamıştık Metni transkribe ederken eserin sonlarına dogru 
yazarın eserini Tuhfe olarak adlandırdıgını farketmiş, (''tamam oldı Tutıfe 

kitabınun taşnifi"197bl7), bunun üzerine yeniden daha kapsamlı bir katalog 
taramasına girişmiştik. Bu ikinci tarama esnasında iki bitirme tezi ile bir doktora 
tezi dikkatimizi çekmişti. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünde 
hazırlanan "Kitab-ı Tuhfe"2 başlıklı bu iki bitime tezi, aynı fakültenin Türk Dili 
Seminer Kitaplıgında 3784/2 numarayla kayıtlı yı,tzmaya dayanıyordu. Seminer 

' Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
1 Abdülbaki Çetin, Ahmet Abdülcebbaroğlu: Tuhfetü'l-Letiiyif (Giriş-İnceleme-Metin

Dizin), Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 
Erzurum 2002, XV+621 s. (Bundan sonra "TuhL."). 

2 Yıldız, S akine, Kitab-ı Tuhfe 'nin Transkripsiyon ve Gramatikal indeksi, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yayımlanmamış 
mezuniyet tezi) İst., 1972, 81 s. (İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. nr. 9455); Kara, 
Nimet, Kitab-ı Tuhfe 'nin Transkripsiyon ve Gramalikal indeksi, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yayımlanmamış mezuniyet tezi) 
İst., 1972, 74 s. (İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. nr. 9451). 
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kitaplıklarındaki yeniden yapılandırma çalışmalarından 3 dolayı söz konusu 
yazmayı inceleme imkanı bulamadık. Üzerine hazırlanmış mezuniyet tezlerinden 
yaptıgımız karşılaştırma bu yazmanın Tuhfetü '1-Let{ıyif'in sondan eksik bir nüshası 
oldugunu gösteriyordu. 

"Leta 'ifü 'I-Kudsiyye"4 isimli doktora tezi ise, tam adı Let{ıyif-i Bahayi ve 
Şem{ıyi/-i Nebevi (139a/12) olan, konusunu "siyer (Hz. Muhammed'in hayatı) 'den 
alan, müellifi ve te 'lif tarihi bilinmeyen ancak Rüstem adlı bir müstensih 
tarafindan H. 936 (M 1 529) tarihinde istinsah edi/en"5 Süleymaniye KUtuphanesi 
Ayasofya Bölümünde 2027 numarayla kayıtlı yazmaya dayanıyordu. 

Söz konusu tezi incelerken hazırlayanının, "eserin müellifi kimdir, yaşadığı 
dönem ve mekan neresidir, edebi kişiliği hakkında bilgi var mıdır, elimizde nüshası 
bulunan bu eserinden başka eserleri mevcut mudur? Bu sorularm hiç birine 
sağlıklı cevap verebi/me şansına sahip değiliz. Çünkü eserin hiçbir yerinde müellif 
adı, hayatı ve eserleri -Tuhfe diye bir kitabı dışında- hakkında bir kayıt yoktur. "6 

cümleleri arasına sıkıştırılmış "Tuhfe diye bir kitabının dışmda" ara sözü 
dikkatimizi çekti ve hareket noktamızı oluşturdu. 

Bu makalede, Let{ıyif-i Kudsi;ye'nin yazan, sunulduğu kişi ve telif tarihiyle 
ilgili elde ettiğimiz bulguları dikkatlere sunacağız. 

Letliyija '1-Kudsiyye'nin Yazarı, Sunuldu~u Kişi ve Telif Tarihi 

Let{ıyifü'/-Kudsiyye'de yazar adı yer almamaktadır. Eserde üç kez (58a/12, 
79b/13, 80a/l) geçen "Tuhfe" kelimesi yazarın bu adla bir eserinin daha olduğunu 
gösteriyor. Let{ıyif'ü '1-Kudsiyye'den yapacagımız iki alıntı ve bu alıntılardaki 
ipuçlarından hareketle konuyu aydınlatmaya çalışacağız: 

Let{ıyifü '1-Kudsi;ye'den-1 

Latife: Resüle ilk kim ~<at buyurdılar namaz buyurd.ılar. Pes 
bilindi kim namazdan ulu ıa<at ve ragbetlü l,cullul,c yol,cdur. Zira 
niyyetdür ve Ka<beye yönelmekdür ve lp.yiimdur ve rükü<dur ve 
sücüddur, tal).iyyatdur, seliimdur, du<iidur, diQiir görmekli.k:dür. Pes 
bundan ulu Wat nicesi ola. Eger namazdan ayrul,c ta<at buyursayıdı 
meı;ela şada.l,ca buyursayıdı, gazli buyurmadul,c olurd.ı, oruç 
buyurmadul,c olurdı. illa namaz buyurdı. Namaz içinde dükeli dürlü 

3 Bkz., İlber Ortaylı, "Seminer Kitaplıkları" Milliyet, Pazar eki, 7 Nisan 2002 s. 8. 
4 Karaatlı, Racep, Leta 'ifü '1-Kudsiyye (Giriş-Transkripsiyonlu Metin-Gramatikal Dizin), 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış doktora tezi), Erzurum, 
1999, VI+810 s. (LetAyiftl'I-Kudsiyye'den yaptı~mız bütün alıntılar bu çalışmadan 
alınmıştır. Noktalama ve vurgu bize aittir. Bundan sonra "LetK."). 

5 Karaatlı, age., s., IV. 
6 Karaatlı, age., s., 3. 
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Wat vardur. Namazı ]plıc~ dükelisin ]plmış gibi olur. Bu la,tifenü.fi 
şerfıin Tul;ıfe kitiibda Çıldumdı. Bunda ikilemeyelüm. (LetK. 58a/5-
12) 

Letdyifü '1-Kudsiyye'den-2 

Letdyifü'I-Kudsiyye'de miraç hadisesini anlatırken, yazar, bir rivayete göre 
miraç yolculugtınun "Harfun"dan, bir rivayete göre ise Ümmühani evinden 
başladıgını kaydeder, dogrusunun "Har8.m"dan başladıgını bildiren rivayet 
oldu~unu belirtir. Ayrıca, yolculuğun nasıl başladığını ve meleklerin nasıl 

geldiğini Tuhfe'de de anlattı~ını fakat omda anlatmış olmanın burada da 
aniatmasına engel teşkil etmeyece~ini bildirir. Hükümdarın (=hud~vendigar) mimç 
bahsini Letdyifü '1-Kudsiyye'den okurken bu noktada -yolculuğun nasıl başladığını 
ve meleklerin nasıl geldiğini ö~enmek için- bunu elinden bırakıp Tuhfe'yi açarak 
söz konusu kısmı oradan okumasının uygun düşmeyecegini bu nedenle konuyu 
burada da tekrarlayaca~ belirtir: 

Resulden ol cema<at kim adların zikr eyledüm nal!:! eylerler ve 
eydürler: Resülulliih mi<raca l;lariimdan ç~dı dabı bir nice ulular 
eydürler: Ümmühiini evinden ç~dı. Ümmühiini resülüfi 
atası l!:arındaşı Ebü Talib lp.zıdur, resülüfi l;ıeliilidür. Togru oldur kim 
l;lariimdan çıl!:dı. Nicesi çıJ;dugın ve firişteler geldügin Tu]Jfede 
eyitdüm. illa anda eyitmekle bu kitabda eyitmemek yaramaz. Anufi
çün kim l;ıu<;iavendigiirum bum o~uyı dururken bu aracu~da 

bum l!:oyup anı ol}usa olmaz. Bunda datJı yazalum. Anufi-çün kim ol 
sözün yeri bu kitiibdadur. Tuhfede istişhiir-içün yazıldı. (LetK., 
79b/l 0-80a/1) 

Bu ifltdelerden sonra miraç hadisesinin nasıl cereyan etti~i anlatılır: 

" ... gördüm Cebra>il iki büküldi selam ]pldı ikriim-ıla. Selamın 

aldum, otur didüm. B~dum yitmiş bifi ferişte dükeli ral)met ıonında. 
Bunları göricek sevin düm... de gm e bir feriştenüfi elinde bir tab~ 
tolu uçmal!: saçusı. DUkeli bir kezden selam lp.ldılar. Yetmiş l)ulle 
getürdiler ve bir nürdan tiic ve uçm~ bard~larından bir bard~ 
y~ütdan. Turctum abdest aldum.... Andan Cebra>il eyitdi: Ya 
Resüla'llah, Tangn te<ala safia selam Jp.lur, eydür: "Kafırlerden çol!: 
zal,ımet gördün. Bir iş istersin ki hemdem ola ve bir yiir istersin kim 
balvetde göfilüfideki razı afia diyesin ... Yetmiş l)ulle egnüme geyürdi, 
nürdan yiic başuma urdılar ve bir kezden üzerüme saçu ]pldılar andan 
bur~ dartdılar ... Resül bindi Cebra>il gaşiyesin götürdi. İsriifil. ~olm 
dutdı. Bum gördi fenşteler resülüfi öfiine düşdiler. I:Ial!: te<ala buyurdı 
ferişteler döşediler uçm~ l;ıullelerin ve sündüsin ve istebr~n 
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Mekke'den Mescid-i A~şaya degin yire başmadı uçm~ sündüsi ve 
istebral9. üzerine basardı .... (LetK. 80a/3-8la/l). 

Bu alıntılardan anlaşıldıgına göre yazarın "Tuhfe" adında bir kitabı daha 
vardır ve yazar bu kitabında alıntıladıgımız kısımlarda geçen iki konuya -namaz 
(namazla ilgili anlatılan latifenin şerhi) ve miraç (yolculugun nasıl başladıgı ve 
meleklerin Hz. Muharnmedi göge çıkarmak üzere gelişi)- deginrniştir. Bu önemli 
ipucundan hareketle önce yazarın "Tuhfe" adlı eserini tespit etmeye çalışacagız. 

Birçok yazarın eserine isim olarak "Tuhfe" kelimesini seçtigi bilinmektedir. 
Bu eserler, ilk etapta birbirinden ayırt edilmek için ya yazarına nispet edilerek 
(Tuhfe-i Sami, Tuhfe-i Şahidi vs.) ya da içerikleri göz önünde bulundurularak 
uygun bir adlandırrnayla (genellikle Arapça veya Farsça tamlama biçiminde olur 
bu adlandırrna) anılırlar. İşte Letfiyifü'I-Kudsiyye'de bahsedilen "Tuhfe"nin başına 
gelen de budur. Söz konusu eser, bugün "Tuhfetü '1-Letfiyif' olarak bilinen eserdir. 
Bu düşüncemizi, yazarın Letfiyifü '1-Kudsiyye'de -yukarıda alıntıladıgımız 

bölümlerde- "Tuhfe"ye yaptıgı göndermeleri Tuhfetü '1-Letfiyiften takip ederek ve 
her iki eser arasında yapı, dil ve üslfip bazındaki benzerlikleri belirterek 
açıklayacagız: 

Tulifetü '1-Letfiyife baktıgımızda Letfiyifü '1-Kudsiyye'den yaptıgımız l. 
alıntıyı (Letfiyifü'l-Kudsiyye'den-1) namaz bahsinin işlendigi ikinci bölümde 
görüyoruz. Yazar, bu bölümün başında da bu latifeyi adeta tek cümleyle 
özetlemiştir: 

Kitabufi ikinci lpsmına şürü' .lqlalum, Tan~grı te'ala tev(ılpla. Bu lpsm içinde 
namaz sırların ve a}:ıkamların beyan ~ılısaruz. Zire kim la ilahe illli'llah Mul,ıammed 
resülu'llahdan şofira namazdan ulu ta'at yo.tdur. ( TuhL., 123a/ll-13). 

Latlfe: Namaz bir ta'atdür dükeli dürlü ta'at ve 'ibli.detler 
mecma'ıdur. Namazda tevl)id var, zekat var, oruc var, gazii var, 
ten ~ullıgı var, göfiül ~ullugı var, dil ~ullugı var, temcid var, tekbir 
var, lqrii'at, rükü', sücüd, .lqyam, buiü', buşü', mahabbet var. Pes 
dükeli 'amellerüii. dirneşecegidür. Eyle olıc~ 1:1~ bairetinde andan 
ulu ~ll~ olası olmaz. (TuhL., 147b/13-148a/4). 

Latifeyi bu şekilde veren yazar devamla "şerh"ini veriyor, Letfiyifü '1-
Kudsiyye'de tekrarlamaktan kaçmdıgı şerhi: 

Eyitdük, tevbid var narnazda. Anufiçun kim "Allli.hu ekber" diınek, Tan"grı 
te'iiliiyı dükeli n~dan ve 'aybdan münezzeh bilmekdür. Ve andan tan~l~ olur 
Tafirıya iki dimekden Tan~grı 'ayblu dimekden .... (TuhL., 148a/5-7). Bu şerh, 

149a/l l'e kadar devam eder. 
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Tuhfetü '1-Letayifte miraç hadisesinin aniatılışı da Letayifü '1-Kudsiyye'de 
bahsedildiği gibidir (Letayifü '1-Kudsiyye 'den-2). Tuhfetü '1-Letayifte olayın 
Haram'dan başladığı ve meleklerin nasıl geldiği ayrıntılı bir biçimde yer alır: 

Tangn te<ala Cebriiyile eydür: "Ya Cebrii>il, }Jabibüm kafirler elinden 
üşendi, incindi. ijaramda oturmışdur göiili yavuz. Bir münis ister d$ 
bir b.alvet yir kim kendü derdin eyde. Uçmal.<dan Muştafanuii Bur~ın al, 
yidinci l,cat gökden yitmiş biii tabal,c dürr ü cevher alğıl. Tabal,cları birer 
fıriştelere vir. Yidi biii kez biii uçmal,c sündüsinden, istebral,cından algıl. 
D$ yitmiş .bulle alğıl. Nürdan dabı bir tae algıl, yidi küngürelü. Andan 
varuii, benden }Jabibüme selam degürüii. Ol fırişteler dükeli elin ayağın 
öpsünler; ol tabal,cları üzerine saçu l,cılsunlar. Andan ol yitmiş }Julle>i 
geysün, tacı başına ursun, Bur~a binsün, ilk Mescid-i Al,cşaya gelsün. 
Andan <arşumuzdan ilet. Yüz biii yıllıl,c yol yul,caru çıl,csun. Yollarda 
gökler firişteleri l,carşulasunlar. Her bir firişte elin öpüp saçu l,cılsunlar. 
Ol sündüs ve istebral,c bizlerin atı ayağı altına döşe kim }Jabibüm Allah 
diyüp sündüs üzerine eşe." Cebrayil <aleyhi's-selam Tangrı te<iilanuii 
buyruğın yirine getürdi. Resul sevinü durugeldi. Bur~a yal,cın geldi 
binmege ... ( TuhL., 90b/10-9la/10) 

Bu iki delil, Letayifü '1-Kudsiyye'nin yazarının bahsettiği Tuhfe adlı eserinin 
elimizdeki Tuhfetü '1-Letayif olduğu hususunda en küçük bir şüpheye yer 
vermemektedir. 

Bunun dışında her iki eserin benzer başka özellikleri de vardır. Bunları da 
şöyle sıralayabiliriz: 

Letfiyifü '1-Kudsiyye İle Tuhjetü '1-Letayif Arasındaki Benzerlikler 

Letayifü '1-Kudsiyye ile Tuhfetü '1-Letayif arasındaki diğer benzerlikleri şöyle 
sıralayabiliriz: 

a. Yapı Yönüyle 
Her iki eserin de yapısı aynıdır: 

Yazar, Letayifü '1-Kudsiyye 'yi on beş bölüme ayırmıştır. (Mevcut kısım on 
bölümdür). Bölümler, konularla ilgili latifelerle genişletilmiştir. (Karaatlı, age., s., 
5) Aynı yöntem Tuhfetü '1-Letayifte de uygulanmıştır. Tuhfetü '1-Letayifüç bölüme 
ayrılmış her bölüm konuyla ilgili latifelerle genişletilmiştir. 

b. Dil ve ÜsiOp Yönüyle 

ı. Her iki eser dil ve üslüp yönüyle bir birine benzer: 

Yazar anlattığı konuları yer yer ayetlerle delillendirmektedir. Bu 
delillendirme usulü her iki eserde aynıdır: 
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Ta.rfgrı te'ala Keliim-ı ~adiminde buyurur ... LctK., 2b/9; TuhL., 142b/9 

Nitekim ~ur' anda baber virür ... LctK., 4b/4; TuhL., 84a/12 

Nitekim ~ur'iin içinde buyurur ... LctK., 5a/13; 5b/7 ... ; TuhL., 84a!13; 85b/7; 
86b/12 ... 

Nitekim ~ur'iin içinde baber virür ... LctK., 5b/3, ll, 15; 6a/4, 8, 12; 8a!l, 3; 
9a/2, 7; 9b/10; 12b/4 ... 

Nitekim ~ur'an içinde baber virdi TuhL., 84b/3, 5, 6; 85b/3 

Dabı bir ayetde buyurur kim ... LetK., 5b/13; 6a!l, 9; 8a/4 ... ; TuhL., 83b/7 

2. Her iki eserde de şu ifadeler Tanrı tarafından bir "yemin" ifadesi olarak 
sık sık tekrarlanmaktadır: 

Benüm 'izzetüm '~etüm I:ıa!PP.çun ... LetK., lOa/15; 78a/9-10; 79a/7; 
TuhL., 82a/5; 83a/6; 90b/5; 92b/ll... 

Benüm <izzetüm I:ıa!PP.çun LctK. 77b/l; 82a/5; TuhL., 87b/12; 88b/9; 
94a/10; 103a!6 ... 

3. Her iki eserde de yazar anlattıgı Iatifelerin bazılarının orijinal oldugunu 
hiçbir eserde bulunınadıgını kaydeder: 

ol lafifeler kim bu kitabda eydildi bulınınaya hiç kitabda illa bu kitabda 
bulma <alemün <alimleri cigerterin ~an eylediler bu Ieıayifden bir nicesi ellerine 
girmedi ell:ıamdulilah kim işbunun gibi kitab nadirdür dabı şunungibi leıayif kim 
yüz mücelled <Arabça tefsir o~uyanlar birisine irişmezler budavendigarum şol arı 
i<ti~ad berekatında müyesser oldı LctK, 2b/2-7. 

Va'llahiçün bu Iatife dabı nadirdür, bulınmaya. TuhL., 150b/3-4. 

4. Her iki eserde de yazann kaynakları aynıdır. Tesirler, tarihler, muteber 
kitaplar, uluların ve meşayihin sözleri vs. Ancak Tuhfetü '1-Letayifte oldugu gibi 
Lettiyifü '1-Kudsiyye' de de bu kaynaklar genellikle maddileştirilmez. 

Tefsirlerde ulular getünnişlerdür kim ... LctK., 23a/5 

Mu'teber kitabiarda ulular getünnişler kim ... TuhL., lOOb/13 

işbu kelime mu<teber tefsirlerde mez;kürdur ... LctK. 84b/ll 

müfessirler eydürler. .. LetK., 24b/3 

Müfessirlerün birincesi eydürler kim ... TuhL., 161a/9 

meşayib eydürler. .. LetK., 24a/15 
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5. Yazar konuyu fazla uzatınca topartamak maksadıyla her iki eserde şu 
ifadeye sık sık başvurur "girü varalum sözilınüz üzerine" 

girü varalum sözümüz üzerine LetK., 53b/12; 131a/14; TuhL., 86b/7; 90a/7; 
96a/7; 107a/5; lllb/12; 12la/12; 146a/l 

girü varalum sözümüze LetK., 20b/l; 5la/ll; 55a!IO; 66b/7; 124b/6; 137a/8 

6. Yazar her iki eserinde, yaptığı nakillerden sonra e~er aylcırı bir kanaat 
taşıyorsa kanaatini ya da bir konuyla ilgili çok rivayete yer vermişse bunlardan 
hangisini benimsedi~ini, doğru buldu~unu yer yer belirtir: 

... dürüst ve togru ~avi ben duciicı ve zacff Çatında oldur kim... LetK., 
llOa/15-1 IOb/1 

ben Ztıcff Çatında dürüst ve togrudur oldur kim ... LetK., 53a/8 

Bireginüii yazugı gitmedügi yirde malın ve emegin yile virmek yo~dur. 
Şal}il;ı budur, ben zacif,tıymda. TuhL. 175a/9-11 

Onuncısı jogru ve ibtiyiirdur, ben zacff Jpyında. TuhL., 159b/2-3 

Egerçi kim bu söz boş sözdür, ulular ağzından ç~şdur illa ben 
zacff,Pyındakey t~lü söz degüldür. TuhL. 16la/12-13 

7. Her iki eserinde de yazar yer yer "hudavendigar"a hitab ederek konuyu 
anlatmaktadır. Bu husus u "eserin sunuldugu kişi" başlıgı altında ayrıntılı olarak ele 
alacagız. 

8. Her iki eserde bunların dışında başka benzerlikler de görUiür. Bu 
benzerlikler arasında bazı tavsitleri özellikle belirtmemiz gerekir: 

Rabİ'a bir Çaraiiu bacasuz ve derecesilz cıe girürdi LetK., lla/5. 

"derecesüz bacasuz ~araiiu ev" benzetmesi TuhL.'de de yer almaktadır. 

Ah ol derecesüz bacasuz çıragsuz döşeksüz münissüz Çaraiiu 
ev~or~usından. TuhL., 90a/3-4. 

Rabia içim "ahiret hatunu" ifadesi iki eserde de şu şekilde yer almıştır: 
Ya Rabİ'ii ya atıiret batunı Let.K., lla/7. 
İy Rabi'a, iy iibifet biitünı, TuhL., 1 IOa/4-5. 
~atfiin göiilek LetK., 68a/6; 93b/15; lOlb/12; TuhL., 149a/7 
benüm mevc uran raJ:ımetüm denizlerinden LetK., 68a/ll 
raJ:ımetümüz deiiizleri mevc urur LetK., 59al15 
ral:ımetüm denizleri mevc urur. TuhL., 82a/12 
senüii ral}metüii denizleri mevc urur TuhL., llla/2 
gözlerinden yaş yirine ~an dök- LetK., 68b/3 
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Gözlerinden yaş yirine ~an alpt- TuhL., 89a/3 

Mukayese için her iki eserden aldıgımız şu küçük parçaya da bakılabilir. Bu 
üsl(lp benzerligi her iki eserin bütününe hakimdir . 

... anun kerametin ve mu'cizatı bin buncadur illa i~bu ~adar bunda 
iijtişiir ~lalum LetK, 39b/ ı 4-15 

Ma'lüm olsun kim zekat sımla yalunuz, mücelledler ıoıar. illa özi oldur. 
İ~bu ~adar ibtişiir ~lup l;ıükmine başlayavuz. TuhL., ı67b/4-5 

Letliyif-i Kudsiyye'oin Yazarı ve Sunuldugu Kişi 

Letiiyifü '1-Kudsiyye'nin hiçbir yerinde yazar ve eserin sunuldugu kişi adı 
zikredilmez. Ancak, yazar konuyu samimi bir ifadeyle karşısında "hudavendig!ir" 
varmış gibi anlatır: 

... .ffuçlavendigiinıma ma'lüm olsun kim şol ~ursagı tar mu~allid falPbler 
eydürler kim ... (LetK., 56b/ı5-57aJı) · 

.ffuçliivendigiiruma ma<lüm olsun kim ~amu yaradılmı~lar gözi ve göz nürı 
ve b~agı ol bagışladı... LetK., 76a!ı -2 

zehi ceviiblar sultam kim bu cevabdur buçiavendigiiuma saçu olsun LetK., 
78a!ı2 

.(fuçliivendigiiruma ma<lüm olsun kim dünya ~aranulıgından 

nefs J.caranulıgından kimesne ... LetK., 89a/8 

... .ffuçliivendigiinım devletinde bunun gibi letayifi bedi'a gayb 'iileminden 
vucüda gelür. .. LetK., 60a!4-5 

"eger evvelin ve iibirin cem' olurlarsa mi'rac nerdübanı tal.ıJ.cupn bundan 
yigrek ~Imayalar yüz bin ~ükr ol Tarfgrıya kim bize t~ir ben za'ife muviif.ı.lç ~ldı 
buçliivendigiirum devletinde LetK., 89b/ı4-90a/ı 

Aynı ifadelere Tuhfetü '1-Letiiyifte de karşılaşıyoruz: 

f!uziivendigiiruma ma<lüm olsun kim ..lıl YI ...ıt Y (=la iliibe ilHi'lliih) dimekde 
iki dürlü ma<ni var. TuhL., 105a/10 

Yüz bin şükür ol pazişiihlar paıi~ahına kim buzavendigiiruma b~ neydügin 
bildiripdür, kendü 'inayetile, batıldan ve bid<atden anun l).airetin ş~ayupdur. 
TuhL., ı 70a/6-8 

İş bu baJ:ışi buzavendigiinıma ani adayın. TuhL., ı 7 ıa/3 

Hergiz bu mes'ele>i kirnesne bu taJ:ıJ.cilP.le yazdugı yoJ.cdur. illa ben du'acı 
buziivendigiirum devletinde yazdum. TuhL., ı 7 ıa/13- ı 7ı b/ı 
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"Huddvendigar" kelimesi Tuhfetü '1-Letdyifte 24, Letdyifii '1-Kudsiyye'de ise· 
20 kez geçmektedir.7 

Yazarın, Letdyifü '1-Kudsiyye'de, miraç bahsinde "hudavendigar'ın 
Letayifü '1-Kudsiyye'yi bırakıp konuyu Tuhfe'den okuması uygun degil, bunun için 
Tuhfe'de yazdıklarımı burda da tekrarlıyorum ifadeleri her iki eserin aynı 

"huddvendigar"a sunuldugunu göstermektedir. 

Bu "hudavendigar" kimdir? 

Letriyifii '1-Kudsiyye'nin giriş kısmında yazar bu "hudavendigar"ın önemli 
bir özelligini kaydedilmiştir: "begler serveri". 

"ijuğiivendiglirum, gözüro nün begler serveri, cömerdler mihteri, 
<alimler göiilinde mal.ıbüb, veliler ~atında merğiib, gök <ulüvlü, bulut 
bezlü, yağmur <atalu, deiiiz göiitillü, tag rezlinetlü, yir tevazu<lu, 
ferişte siretlü, güneş yüzlü, l)ahib ü nesib-i cihan, pad.işah-ı karnurlin 
.d y .Jıl ~ l)aireti bunun mütala<asından ço~ rayideler bula" (LetK., 
lb/6-10) 

Bu "begler serveri" olan "hudavendigar'ın ismini ise yazarın kendi 
adlandırmasıyla "Tuhfe" (=Tuhfetü '1-Letriyif) adlı eserinde buluyoruz: "Umur 
Paşa." "Tuhfe" sadece eserin sunuldugu hudavendigar'ın kimligini aydınlatrnakla 
kalmaz yazarının ismini de bize bildirir: "Ahmed Abdü'l-Cebbaroglu". 

Bu kitab tuQfedür, zarif du<acı Al)med<Abdü1-Cebbliroglından 
buzavend.iglir oglı, sa<adet anun yari, şehadet anun gam-güsan, 
sabavet anufi işi, <inayet anun işi, <ömri olsun yüz yıldan aşa, canlar 
sevdilgi Umür Paşa .dy .ılı! ~ bairetine. Ümizdür kim bairetinde 
m~bül düşüp anufi içindegile <amel ~lmaga muvaff~ ola. ( TuhL., 
81b/2-7). 

Ayrıca, her iki eserin giriş kısmından alıntıladıgımız, eserlerin sunuldugu 
kişiye övgü mahiyetindeki bu bölümler arasındaki paralellik ve her ikisinde yer 
alan .dy .Jıl ~dua cümlesi dikkat çekicidir. Bu cümle Umur Paşa adına kesilen 
sikkelerin arka yüzünde şu şekilde ifadesini bulur: .d y ~8 

7"Huddvendigfu"" kelimesi her iki eserde de geçtigi bütün yerlerde istisnasız "hüldlmdar" 
anlamındadır. Kasdedilen de eserin sunuldugu kişi yani Umur Paşa'dır. Kelimenin, 
Letayifo '1-Kudsiyye'de geçtigi bütün yerlerde "Allah, Tanrı" olarak anlamiandıniması 
uygun düşmemiştir. (Karaatlı, age., s., 473). 

8 Ahmed Tevhid Bey, "Saruhan ve Aydınoğulları" Tarih-i Osmani Encümeni ~ecmuası, 
CUz, 10, 1 Teşrin-i Evvel 1327, s., 625. 
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Letayijtı '1-Kudsiyye'nin Telif Tarihi 

Letayifü '1-Kudsiyye, Umur Paşa {1309- l 348)'ya sunulduguna göre onun 
hükurndarlıgı esnasında yani 1334-1348 yıllan arasında, Tuhfetü'l-Letayiften 
sonra kaleme alınmıştır. 

Yazar, Tuhfetü/'1-Letayifte, miraç konusunu anlatırken "hudftvendigar"dan 
"yitincek" (yeni yetişme, yeni yetişen)lerin eserlerine itibar etmemesini ister. Bu 
durumda, onun bu eserlerini olgunluk ya da yaşlılık devresinde kaleme aldıgını 
söyleyebiliriz: 

ResUl l).aZı"eti Taıfgrı te<alanufi l).uvvetile Taıfgrıyı baş gözile gördi, 
nitesüz niteliksüz. Togru söz işbudur. işbu ma<nide ne-kim ayrul).sı 
dirlerse togru degüldilr. Yüz yiginni mücelled kitaba naıar Ipldum ta 
neydügin mi<rac a.J:ıvalinde bilince. ijuıavendigarum yitincekler 
kitabianna ve sözlerine iltifiit Ipimaya inşa>a'llahu te<ala. (TuhL., 
99a/12-99b/3). 

Sonuç 

Letôyifü '1-Kudsiyye, Aydınogullarından Um ur Paşa zamanında yaşamış 
Ahmet Abdülcebbaroglu'nun sade bir Türkçe ile kaleme aldığı mensur eseridir. 

ABSTRACT 

Latayif al-Kudsiyya is a prose manuscript, which is 
belonging to Old Anatolian Turkish. İts subject is the life of 
prophet Mohammad. Its auther, writing date and who it has 
presented hasn't been knowing up to date. In this study Latayif 
al-Kudsiyya is investigating by those means. 

Keywords: Old Anatolian Turkish, Latayif al-Kudsiyya, 
Ahmet Abd al-Cabbaroglu, Umur Pacha, Aydınogulları 


