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ÖZ 
 
 Kültürümüzün en önemli eserlerinden olan el yazmaları, bilimsel 

çalışmalarımızın vazgeçilmez kaynakları arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu 

eserlerin gün ışığına çıkarılması pek çok araştırmacının farklı alanlardaki 

çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu Çalışmamızda İstanbul Üniversitesi 

Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Arap Edebiyatı başlığı altındaki Arapça 

yazma eserler ele alınmıştır. Tezimizde yaklaşık yüz adet eser üzerinde inceleme 

yapılmış, bu eserlerin nüsha özellikleri, içerikleri ve müellifleri hakkında bilgi 

verilmiştir. 

 

 
 
 

 
ABSTRACT 

 

Handwritten manuscripts which are from the most important works of our 

culture are among the indispensable sources of our scientific studies. For this reason 

taking these manuscripts out of daylight will make a significant contribution to many 

researchers' studies in diffrent fields. In this work, the Arabic manuscripts in 

University of İstanbul Library of Rare Works that are under the title of Arabic 

Literature have been taken up. In our thesis approximate a hundred manuscripts have 

been examined and information about the features of copy, the contents and authors 

of these works has been given. 
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ÖNSÖZ 
 

Arap Edebiyatı gerek kendi anavatanında gerekse yayıldığı coğrafyalarda 

sürekli ilerleyerek gelişmiş, edebî ve lisanî alanlarda sayısız ürün vermiştir. Edebî 

çalışmaların mühim bir bölümünü telif eserler oluşturmaktadır. Bu telif eserlerin 

birçoğu bugün yazmalar halinde dünya kütüphanelerinde ve Türkiye 

kütüphanelerinde bulunmaktadır. Köklü bir geçmişe sahip olan Arap Edebiyatı 

sahasında kaleme alınan binlerce yazma eserin bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. 

Buradan hareketle bu çalışmadaki amacımız, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nin 

Nadir Eserler Bölümündeki Arap Edebiyatına dair Arapça yazmalar hakkında geniş 

bir bilgi vermektir.  

Tezimizin bölümlerine geçmeden önce tezde kullanılan transkripsiyon sistemi 

ve kısaltmalar verilmiş, çalışmamızın giriş kısmında (s. 1-2) yazma eserlerin 

özellikleri ve önemi, birinci bölümünde (s. 3-5) İstanbul Üniversitesi ve İstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesi'nin kuruluşu ve tarihçesi, ikinci bölümünde (s. 6-15) ise 

Cahiliye dönemi ile son Abbasiler dönemi arasındaki Arap edebiyatı ele alınmıştır. 

Tezimizin asıl konusu olan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler 

Bölümündeki Arap Edebiyatına dair Arapça yazmalar ise tezimizin üçüncü 

bölümünde ele alınmıştır. Bölüm alt başlıklarında eser ismi, müellifin meşhur ismi 

veya nisbesi ile parantez içinde yazarın vefat tarihi hicri ve miladi olarak yer 

almaktadır. Müellifin hayatı hakkında kısa bilgi verildikten sonra eserin kütüphanede 

kayıtlı bulunduğu numara yazılıp, nüsha özellikleri belirtilmiş ve eser içeriğine 

kısaca değinilmiştir. Eserler, kütüphanede kayıtlı bulundukları numara sırasına göre 

verilmiştir. Yazma eserlerin tabiatı ve yapısı sebebiyle kaynaklarda haklarında bilgi 

bulabileceğimiz kayıtları elde edemediğimizden müelliflerin ve eserlerin bazıları 

hakkında çok kısıtlı bilgiye ulaşabildik, bazılarında ise hiçbir bilgiye ulaşamadık. 

Bu çalışma sırasında tavsif etmek için eserleri incelerken, kütüphane fişlerinde 

“Arap Edebiyatı Kitapları” başlığı altında nahiv, dil, şiir, belagat ve biyografiye dair 

eserlere de rastladık. Fişlerde olup konu başlığımızı ilgilendirmeyen bu eserleri 

eleyerek çalışmamıza katmadık. Bütün dikkat ve gayretimize rağmen gözden kaçan 

veya farkına varılmadan yapılan hatalarımız olabilir. Ancak bu hataların, hedeflenen 
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amacı değiştirmeyecek, bozmayacak ve müsamaha gösterilebilecek oranda olduğu 

kanaatindeyiz. 

 Bütün ilmî gerekleri yerine getirmeye gayret etmiş olduğumuz bu 

çalışmamızın, Arap Edebiyatı tarihine ışık tutmasını dileriz. 

 Bu münasebetle tez konumuzun tespitinde, yönlendirilmesinde ve her 

merhalesinde samimi alâka ve yardımlarını esirgemeyen muhterem hocam Prof. Dr. 

A. Yaşar KOÇAK'a, değerli desteklerini esirgemeyen hocalarım Prof. Dr. Hüseyin 

YAZICI ve Doç. Dr. Mehmet YAVUZ'a, üzerimde emeği olan Bölümdeki tüm 

hocalarıma, kütüphane çalışmamız esnasında içten ilgilerini gösteren İstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü Sorumlusu Yasemin Akçay Hanım'a 

ve kütüphane personeline, tezin teknik konularında desteklerini esirgemeyen 

Bölümümüzdeki Araştırma Görevlisi arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Ayşe TOPSAKAL 
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TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ 

 
Bu tezde şu transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır:  

Sesliler: 
 

 

� , ��� ��  , �� ��   : ā, â 

�� ��   : µ, î 

�	 
�   : ū, û 

���  : a, e  

���  : i 


��  : u 

 
Sessizler: 
�  : ™ 

�  : b 

  : t 

�  : & 

�  : c  
�  : √ 

�  : « 

�  : d 

�  : ≠ 

�  : r 

�  : z  
�  : s 

�  : ş 

�  : § 

�  : ≥ 

�  : † 

�  : @ 

�  : ¡ 

�  : π 

�  : f 

�  : … 

   : k 

!  : l 

"  : m 

#  : n  

	  : v 

$ : h 

�  : y 

 
1. Terkip halindeki isim ve lakaplar bitişik yazılmıştır. Seyfuddµn, Hamîduddîn, 

¡Abdullāh gibi. 

2. Arapça tamlamalar transkripsiyonlu verilirken, Türkçe tamlamalar, Arapça 

tamlama şeklinde de olsalar transkripsiyonsuz verilmiştir. Tevârîh-i Âl-i Osmân gibi. 

3. Arapça tamlamaların sonundaki i‘rab alameti gösterilmiştir. ◊izânetu'l-edeb ve 

Şer√ ¢a§µdeti'l-«amriye gibi. 

4. Şemsî ve kamerî harfler okundukları şekilde gösterilmiştir. ez-Zema«şerµ 

el-◊alebµ gibi. 

5. Nisbet yā'sı (µ) şeklinde gösterilmiştir. ez-Ziriklµ, el-Hemedānµ gibi. 

6. Kelime sonlarındaki (ة)'lar vakıf halinde "a" veya "e" olarak, vasıl halinde "t" 

olarak gösterilmiştir. Şer√ ka§µdeti'l-mu≥ariyye, Hediyye gibi. 

7. Kelimenin sonundaki med harflerinden sonra gelen harf-i tariflerde okunuşlar esas 

alınmıştır. Ebu'l-¡Alā™, Fi'l-luπa gibi. 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu, tarih boyunca çeşitli sanat eserleri meydana getirmiş ve bunların 

önemli bir kısmı da günümüze kadar gelmiştir. İşte, yazma eserler de bunlar arasında 

yer almış ve önemini günümüze kadar korumuştur. Diğer taraftan, yazmalar, cilt, hat, 

kâğıt gibi dış özellikleriyle de ayrıca bir önem taşımakta, geçmişi aydınlatmaları 

itibariyle aynı zamanda tarihî eserler olarak kabul edilmektedir. Yine bu eserler, 

muhtevalarıyla ve fiziki özellikleriyle yazıldıkları dönemin bilim ve sanat anlayışına 

da ışık tutmaktadır. 

Bugün, yazma eserler, pek çok ülkede titizlikle korunmakta ve 

araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Ülkemizde bulunan bu tür eserler ise T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kütüphaneler ve müzelerde, üniversitelerde ve 

resmî ve özel kurumlarda bulunmaktadır. Bütün bunlar, Türkçe, Arapça, Farsça ve 

ender olarak da diğer dillerde yazılmıştır. Elimizdeki bu yazmalar dil, edebiyat, tarih, 

coğrafya, felsefe, tıp ve İslami bilimler gibi çeşitli alanlarda ele alınmış olup bu 

alanlarda çalışan araştırmacılar ve akademisyenler için önemli bir kaynaktır. 

Bugün, Türkiye'deki kütüphanelerde gün ışığına çıkarılmayı bekleyen çok 

sayıda yazma eser koleksiyonu vardır. Bu eserleri ilmî metotlarla inceleyerek gün 

yüzüne çıkarmak tarihe ışık tutmak açısından çok mühim bir çalışmadır. Buradan 

hareketle, bu çalışmada atalarımızdan bize miras olan bu kıymetli eserleri gün ışığına 

çıkarmak ve bilim dünyasına kazandırmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Nadir 

Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Arap edebiyatı alanında telif edilmiş Arapça yazma 

eserlerin tümü ele alındı. Ayrıca bunların bibliyografik tespitleri yapılarak, nüsha 

özellikleri ve müellifleri tanıtıldı. 

Uzun bir geçmiş ve zengin bir hazinesi olan Arap edebiyatında bugüne kadar 

pek çok eser verildiği bilinmektedir. Arap edebiyatında, edebiyata dair eserlerin 

telifine erken sayılabilecek bir devirde III./IX. yüzyılın ilk yarısında başlanmıştır. el-

Cā√i@ (ö. 255/869)’ın el-Beyān ve’t-tebyµn adlı eseri ilk edebiyat kitabı olarak kabul 

edilmektedir. el-Cā√i@'dan sonra da edebiyat kitaplarının telifi aralıksız sürmüştür.  
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Arap edebiyatı sahasında telif edilen temel eserlerin büyük bir kısmı, halen 

dünyanın çeşitli kütüphanelerinde yazmalar halinde bulunmaktadır. Türkiye 

kütüphanelerinde ise Arap edebiyatını aydınlatan Arapça yazma eserlerin sayısı 

azımsanmayacak ölçüdedir.  

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde tespit edilebilen Arap 

edebiyatına dair Arapça yazma eserlerin sayısı ise yaklaşık yüz adettir. Dolayısıyla 

bu çalışmada yaklaşık yüz eser üzerinde çalışma yapıldı. Burada ele alınan bu 

eserlerin en eski tarihlisi, 446 (1054) yılına; günümüze en yakın tarihli eser ise, 1309 

(1892) yılına aittir. Buradan yola çıkarak bu çalışmamızın yaklaşık dokuz asırlık bir 

dönemi aydınlattığı söylenebilir.  

Kültürümüzün mühim miraslarından olan bu eserleri bilim dünyasının 

hizmetine sunmak, hiç şüphesiz bilimsel çalışmalara büyük bir katkı sağlayacaktır. 
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1. BÖLÜM 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE ÜNİVERSİTE 

KÜTÜPHANESİ1 
 

Kuruluş ve gelişme dönemlerinde eğitim ve öğretimde başarılı olan 

medreseler, zamanla kalitelerini muhafaza edemeyip bu özelliklerini yavaş yavaş 

kaybetmiş, dinî ilimlerde bile alan daralmasına uğramışlardır. Özellikle medreselerin 

yüksek tahsil bölümleri, sadece İslam hukuku eğitimi verir duruma gelmişti Bu 

durum, yüksek öğretimde yeni arayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun 

gibi ihtiyaçları karşılamak için açılması düşünülen eğitim-öğretim kurumlarının, Batı 

tarzında olmasına karar verilmiştir. 

Standart medrese sisteminden farklı olarak Batı modelinde açılması 

düşünülen eğitim-öğretim kurumlarındaki ilk uygulama, XVIII. yüzyılın sonlarından 

itibaren özellikle, askerî alanda başlamıştır. Bu uygulama, Avrupai tarzda üniversite 

kademesinde de bir kurumun açılması ile sonuçlanmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul’u fethettikten sonra, burada 

açtığı medresenin, ilk yüksek öğretim kurumu olan İstanbul Üniversitesi'nin temeli 

olduğu kabul edilmektedir. Çünkü, Fatih tarafından kurulan bu yüksek medrese, 

ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiş, bunun üzerine yeni bir kurum açma düşüncesi 

ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin Avrupalılaşma sürecinde iken bir Darülfünun 

kurulması fikri, 1845 yılında Muvakkat Maarif Meclisi tarafından ortaya konmuştur.  

Darülfünunun kurulmasına karar verildikten sonra, bina inşaatına başlanmış 

fakat inşaat tamamlanamıştır. Buna rağmen batı tarzında bir üniversite kurma 

teşebbüslerine devam edilmiştir. Nihayet 1874 yılında, Maarif Nâzırı Saffet Paşa 

tarafından, Avrupai üniversiteler model alınarak Mühendis Mektebi ile Hukuk 

Mektebi’nin içinde bulunduğu Darülfünun-i Sultani kurulmuştur. 

                                                
1 Ana hatları ile temas edeceğimiz bu konuda kısmen aşağıdaki çalışmalardan yararlanılmıştır: Ali 
İhsan Gencer, Ali Arslan, İstanbul Dârulfünûnu Edebiyat Fakültesi Tarihçesi Ve İlk Meclis 
Zabıtları;, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, 2004; Mehmet Saray, İstanbul Üniversitesi Tarihi, İstanbul, Edebiyat Fakültesi, 1996. 
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Darülfünun bu sefer lise olarak değil, bir yüksek okul olarak açılmıştı. Daha 

doğrusu yüksek okulları bünyesinde toplayan bir nevi üniversite gibiydi. Daha önce 

Tıp Mektebi, Mühendislik Mektebi ve Hukuk Mektebi gibi mektepleri çatısı altında 

bulunduran Darülfünun’a bir de Fioloji bölümü ilave edilerek, burada İngilizce, 

Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça ve Türkçe öğretilmesine karar 

verilmiştir. 

Darülfünun’un eğitime başladığı ilk bina Çemberlitaş’daki Mülkiye Mektebi 

binasıdır. 1909 yılında da bugünkü Edebiyat ve Fen Fakülteleri'nin bulunduğu yerde 

olan Zeynep Hanım Konağına taşındı. Daha sonra eski Harbiye Vekâleti olan, 

şimdiki İstanbul Üniversitesi binasına taşınmıştır. 

Medreseden modern üniversiteye geçişte önemli bir rol oynayan Darülfünun, 

yüksek öğretim hayatında da son derece önemli bir yere sahiptir. 

1933 yılında Maarif Vekâleti, hazırladığı yeni üniversite kanun taslağını 

bakanlar kuruluna sunarak, kanun taslağının görüşülmesini sağlamıştır. Bakanlar 

Kurulu da, yeni üniversite kanununu benimseyerek gerekçeleriyle birlikte Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmek üzere sunmuştur. 

Hükümetin ve Maarif Encümeni'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 

sunduğu bu teklif tartışılmış, üzerinde bazı değişiklikler yapılarak kabul edilmiştir. 

Yeni üniversitenin kuruluşu nedeniyle dönemin Maarif Vekili Dr. Reşid Galip, uzun 

bir konuşma yapmış ve “Üniversitemiz hakikatleri araştırmak, derinleştirmek, 

yükseltmek ve yaymak gayelerini güder.” diyerek konuşmasını bitirmiştir. 

Velhasıl, Türkçe uygun bir isim bulununcaya kadar, İstanbul’da kurulan bu 

yüksek eğitim kurumunun "üniversite" adını taşıması uygun görülmüş ve günümüze 

kadar da İstanbul Üniversitesi adıyla gelmiştir. 1453 yılından beri geçirdiği reformlar 

sonucunda bugünkü durumuna ulaşan İstanbul Üniversitesi, hem medrese, hem 

Darülfünun, hem de modern üniversite dönemini yaşayarak, dünyanın en eski ve en 

köklü üniversitelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Kuruluşundan günümüze kadar büyük aşamalar geçiren İstanbul Üniversitesi, 

bünyesinde bulundurduğu fakülte, yüksek okul, araştırma enstitüleri ve merkezleri 

gibi birimlere, bu birimlere ilmî malzeme sunan seminer kitaplıklarına ve İstanbul 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesine sahiptir. 
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Bilim tarihçilerinin İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşunu, Fatih Sultan 

Mehmet’in XV. yüzyılın ikinci yarısında kurduğu medreseye dayandırdıklarını 

yukarıda kaydetmiştik. Doğal olarak İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesin'de 

bulunan eserler de, XV. yüzyıldan kalma Türkçe, Arapça, Farsça ve yabancı 

dillerdeki yazmalardan oluşmaktaydı. XX. yüzyılın ilk çeyreğinde, ağırlıklı olarak 

yazma ve eski harfli Türkçe basma eserlerden oluşan kütüphane içeriği, 1928 harf 

devriminden sonra yeni Türk alfabesiyle yazılmış eserlerle zenginleşmiştir. 1934 

yılında çıkan Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunuyla da, ülkemizde çıkan 

bütün yayınları bünyesinde bulundurarak, âdeta Türkiye’nin İstanbul’daki “Ulusal 

Yayınlar Bilgi Merkezi” konumuna gelmiştir. Bununla beraber üniversite bünyesinde 

hazırlanan tezleri ve eğitimi destekleyecek yabancı kitap, süreli yayın ve elektronik 

kaynakları da satın alarak içeriğini daha da zenginleştirmiştir. 

Kütüphane, 1982 yılından beri el yazması eserleri ve eski harfli Türkçe matbu 

eserleri ihtiva etmektedir. Bugün, Nadir Eserler ve Merkez Kütüphanesi adlarıyla iki 

ayrı binada hizmet vermektedir. Merkez Kütüphane, harf devriminden sonra basılan 

yayınları ihtiva eder  

Nadir Eserler bölümünde ise Türkçe, Arapça ve Farsça yazmalarla birlikte, az 

da olsa Avrupa yazmalar ile harf ve levhalar gibi özel koleksiyonlar bulunmaktadır. 

Yazma eser koleksiyonu, Yıldız, Halis Efendi, Edebiyat Fakültesi ve Molla Rıza 

Kütüphanelerin'den gelen yazmalardan oluşmaktadır. Bu değerli koleksiyonu 

oluşturan yazmaların dillerine göre sayıları şöyledir: Türkçe eserler 9943, Arapça 

eserler 6947, Farsça eserler 1615, diğer dillerdeki eserler 381 ve eski harfli Türkçe 

basma eserler 25375 adettir. Toplam 18606 adet yazma eserden oluşan bu 

koleksiyondaki Farsça yazma eserlerin kataloğu, Prof. Dr. Hüsamettin Aksu-Tevfik 

Subhâni tarafından hazırlanarak Tahran’da basılmıştır.  
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2. BÖLÜM 
ARAP EDEBİYATI TARİHİ1 

 
Arap edebiyatı, fasih Arapça'nın kurallarını tespit eden ve lügat hazinesini 

toplayan dil ve edebiyat âlimleri tarafından geçirdiği safhaları ve tarihî tekâmülü göz 

önüne alınarak bazı devrelere ayrılmıştır. Devirlere göre oluşturulmuş ana gruplar 

şunlardır: 

1-Cahiliye devri veya İslamiyet öncesi Arap edebiyatı 

2-İlk İslami devir Arap edebiyatı (İlk dört halife ve Emevi devri) 

3-Abbâsiler ve Endülüs Emevileri devri Arap edebiyatı (II.-VIII./VIII.-XIV. yüzyıl 

ortaları) 

4-Abbâsiler'den sonra XI./XVII. yüzyıl sonlarına kadar uzanan devrin Arap edebiyatı 

5-XIX. yüzyıldan bugüne kadar gelen yeni (modern) Arap edebiyatı devri 

Bu devreler de kendi içlerinde çevreye ve edebî türlere göre bölümlere ayrılabilir. 

Arapların İslamiyet öncesi hayatlarından kalan en büyük sanat eserleri, 

anonim eserler bir tarafa bırakılırsa, miladi V. yüzyıla kadar söylemiş oldukları 

şiirleridir. Bir kısmı günümüze kadar gelmiş olan bu numuneler dil ve üslup 

özellikleri ve nazım tekniği bakımlarından uzun bir geçmişte gelişmiş bir sanat 

geleneğine dayandıklarını kabul ettirecek değerdedirler. 

Eski müellifler, yukarıda zikrettiğimiz birbirini takip eden devirlerde yaşamış 

şairleri tabakalara ayırmışlardır. Daha çok devirlere göre oluşturulmuş, kendi 

içerisinde de nesil nesil tali tabakalara bölünen ana gruplar şunlardır: 

1-Cāhiliyyūn: Cahiliye devri yani İslamiyet'ten önceki devrin şairleri 

2-Mu«a≥ramūn: Cahiliye devrinin sonlarında yaşamış ömürlerinin bir kısmını da 

İslamiyet'ten sonraki dönemde geçirmiş olan şairler 

                                                

1 Ana hatları ile temas edeceğimiz bu konuda kısmen aşağıdaki çalışmalardan faydalanılmıştır: Nihad 
M. Çetin, Eski Arap Şiiri, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1973; Nihad M. Çetin, "Arap 
(edebiyat)", DİA., C.III, İstanbul, 1991; Ahmet Suphi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi (Başlangıçtan 
XVI. Asra Kadar) I, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1996. 
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3-İslāmiyyūn: İslam devrinin ilk şairleridir. Mute…addimūn da denilen bu tabakadaki 

şairler Emeviler devrinin (41-132/661-750) sonuna kadar geçen zaman diliminde 

yaşamıştırlar. 

4-Muvelledūn veya Mu√de&ūn: Üçüncü tabakadan sonra gelenler olup bedevinin 

aksine yerleşik, şehirli veya yeni şairlerdir. Beşşār b. Burd (ö.167/738), bu şairlerin 

ilki kabul edilmiştir. 

5-¡A§riyyūn: Zamanla mu√de& şairler de geride kalınca müellifler kendi 

zamanlarındaki şairlere genellikle bu ismi vermişlerdir. 

 İlk üç gruptaki şairlerin hepsi …udemā™ diye anılırlar. Arapça'nın lügat 

hazinesini ve gramer kaidelerini tespit ederken dil ve edebiyat âlimleri onların 

şiirlerini şahid olarak kullanmışlardır.  

2.1. Cahiliye Devri Arap Edebiyatı 

 Cahiliye devrinde edebiyata en hâkim edebî tür şiirdi. Şiir, sosyal hayatta çok 

önemli bir yere ve çok büyük bir etkiye sahipti. Bu şiirler, toplumun ortak 

duygularına sıkı sıkıya bağlı olmaları nedeniyle, hafızalarda yaşatılarak kısmen de 

olsa korunmuştur. Şairin ilham kaynağı, çoğunlukla kendi duyguları ile çevresinin 

duygularının birleştiği noktalardır. Sosyal durum ne olursa olsun, şair her zaman 

içinde yetiştiği topluluğun hassas olduğu hasletleri temsil ve ifade ederdi. Siyasi 

müzakereler için oluşturulan heyetlerde, şairin kabile sözcüsü olarak yeri ve vazifesi 

vardı. Eski müellifler, şiirin Araplar'ın bütün bilgilerini derleyip içine alan, şan ve 

şereflerini koruyan, geçmişteki büyük başarılarını, hatıralarını unutulmaktan kurtarıp 

yaşatan ana kaynakları olduğunu, Araplar'ın eski tarihlerine dair rivayetlerden, 

soylarına, neseplerine, âdet ve geleneklerine, atlara, yıldızlara, tabiat olaylarına kadar 

çeşitli sahalardaki bilgilerinin şiirleri sayesinde korunabildiğini söylemişlerdir. 

 Şairin kendisine eşlik eden, şiirlerini ezberleyen ve gerektiğinde inşad eden 

bir râvisi, ya da râvileri vardı. Şairin şiirlerini hafızalarında toplayan râviler, bunların 

başkaları tarafından ezberlenmesini de teşvik ederlerdi. Burada zamanla sadece bir 

şairin değil, bir kabilenin tüm şairlerinin şiirlerini ezberleyen râvilerin yetiştiğini 

biliyoruz. Haklarında menkıbevi rivayetler bulunan ◊ammādu'r-Rāviye (ö.156/772), 

el-Mufa≥≥al (ö. 168/785), ve ◊alefu'l-A√mer (ö. 175/791) bunların belli başlılarıdır. 

Bu şairlerin gerçekleştirdiği faaliyetler, bazı kabilelere mensup şairlerin divanları ile 
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şiir mecmualarının teşkiline de zemin hazırladı. el-Mu¡alla…āt, el-Mufa≥≥aliyyāt ve 

el-E§ma¡iyāt adlarıyla elimizde bulunan şiir mecmuaları, Arap şiirinin günümüze 

kadar gelmesini sağladı. 

 Eski Arap şiirinin en güzellerinden yedisini, bazen dokuzunu bazen de on 

tanesini ihtiva eden el-Mu¡alla…āt, aslında bir şiir mecmuasıdır. Buraya alınan şiirler 

çok beğenilmiş olup zayıf bir rivayete göre de Kâbe'ye asılmışlardı. Mu¡alla…āt'ta 

şiirleri bulunan şairler İmruu'l-¢ays, ‰arafe, Zuheyr, Lebµd, en-Nābiπa e≠-±ubyānµ, 

¡Amr b. Kul&ūm ve ¡Antere idi. Mu¡alla…a şairlerinin sayısı on kabul edildiğinde ise, 

bunlara el-◊āri& b. Hillize, el-A¡şā ile ¡Abµd ekleniyordu. 

Cahiliye devrinin belli başlı şairlerini Çöl şairleri ve Şehirde Yetişen Şairler 

olarak iki grupta incelemek mümkündür. Çöl şairleri arasında Şenferā, Teabba†a 

Şerren ve Muhelhil'i, şehirde yetişen şairler arasında ise ¡Adµ b. Zeyd'i sayabiliriz. 

 Cahiliye devrinin temel edebî türünün şiir olmasının yanında Arap nesrinin de 

gelişmiş bir tür olduğunu ve daha çok hitabet ve atasözlerinde kullanıldığını 

görüyoruz. Bununla beraber Arap nesri üslubu ve bu nesirlerde işlenen konuların 

mahiyeti hakkında pek fazla bilgiye rastlayamıyoruz. Çünkü bugün elimizde bulunan 

malzeme, bu konuda görüş bildirmeye yeterli değildir.  

 Söz söyleme sanatı anlamına gelen hitabetin Cahiliye devri Arapları arasında 

büyük bir yeri vardı. Bu sanatı icra eden hatip, şair, kâhin ve seyyid gibi kabilenin 

ileri gelenleri arasında yer alıyordu. Cahiliye devrinde hemen hemen her kabilenin 

bir hatibi vardı. Hatibin en önemli görevi bir elçilik heyetinin başında, veya kabileler 

arasındaki övünme yarışlarında sözcü olmaktı. Kabilenin üstün yanlarını, parlak 

başarılarını belâgatla dile getirir, bunları herhangi bir sıkılganlık göstermeden ifade 

ederdi. Bu devirde bir kabile reisinin aynı zamanda hatip olması mühim bir özellikti. 

Bu özelliklere sahip bir reis veya emir kabileler arasında çıkan ihtilaflarda hakem 

olurdu. Bu vasıflardaki hatipler için Mer&edu'l-»ayr ile Şeybanoğulları'nın reisi 

Hāni™ b. Mes¡ūd'u sayabiliriz. Bu reis hatiplerden başka Gatafan kabilesinin hatibi 

¢ays b. Hāri&e b. Sinan, Esedoğulları'nın hatibi ¢abµ§a b. Nu¡aym, Mekkeli 

hatiplerden Süheyl b. ¡Amr el-A¡lem ve ¡Amr b. el-Ethem ile Arap edebiyatı Cahiliye 

döneminin en büyük hatiplerinden ¢uss b. Sā¡ide'yi sayabiliriz. 
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 Cahiliye devrinde genel anlamda atasözü diyebileceğimiz mesellerde de 

nesrin kullanıldığını görmekteyiz. Meseller, insanların bir konudaki düşüncelerini, 

vermek istedikleri öğütleri az kelime ile kalıplaşmış sözler halinde ifade ederler. Bu 

sözler, toplumun yapısı ile yakından ilgilidir. Bize ulaşan mesellere bakıldığı zaman, 

günlük bedevî hayatın hemen hemen her yönüne dair örnekler bulmak mümkündür. 

 Mesellere Kur'an-ı Kerim ve hadislerde de rastlanır. Bunların birçoğu günlük 

hayatta atasözleri gibi kullanılmıştır. Arap meselini, tarihi gelişimine göre şu üç 

grupta toplamak mümkündür: 

1-Klasik meseller (Cahiliye Devri'nden başlayıp, Abbâsiler devrine kadar geçen 

zaman diliminde yaygın olan meseller) 

2-Sonradan ortaya çıkan meseller 

3-Yeni meseller (XIX. ve XX. yüzyıllarda Suriye, Filistin, Mısır ve Arapça konuşan 

diğer ülkelerde ortaya çıkmış olan meseller) 

 Arap edebiyatında meseller, ilk Emeviler devrinden itibaren, kitap hâlinde 

toplanmaya başlamıştır. Bugün elimizde bulunan en eski emsâl kitapları el-Mufa≥≥al 

e≥-≤abbµ (ö. 170/786), Mu¡arric es-Sedūsµ (ö. 204/819) ve Ebū ¡Ubeyde el-Herevµ (ö. 

244/838)'nin eserleridir. 

2.2. İlk İslam Devri Arap Edebiyatı 

 Arap edebiyatı, Hz. Peygamber'e inmeye başlayan Kur'an ayetleriyle yeni bir 

döneme girdi. Kur'an-ı Kerim, dili, üslubu ve muhtevasıyla İslam devri edebiyatına 

yön vermeye başladı. Bütün yönleriyle ve ortaya koyduğu dil özellikleriyle, dile ve 

edebî türlere tesir etti. Bu tesir en fazla nesir alanındaki hutbelerde ve devlet 

yazışmalarında görülmüştür. 

 İslam'ın doğup yayılmaya başladığı bu devirde şiir de gelişti. Duygu ve 

düşüncelerini daha çok şiirle dile getiren Araplar, İslam devrinde de bu tutumlarını 

sürdürdüler. Fakat önceki dönemden farklı olarak duygu ve düşüncelerin temelinde 

artık Kur'an değerleri vardı. Kur'an'ın getirdiği kardeşlik, sevgi ve fedakârlık, Allah 

yolunda cihat, kötülüklerle mücadele gibi ahlâki değerler terennüm edilmeye 

başlandı. Müslüman şairler, soy soplarıyla övünen, birbirlerine hakaret savuran, 

komşu kabilelere düzenledikleri baskınları, içki ve zinayı gündeme getiren müşrik 

şairler karşısında söz konusu değerleri terennüm ediyorlardı. Hz. Peygamber'in hayat 
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ve mücadelelerini ele alan siyer ve megâzi tarzındaki eserler bu tür şiirlerle doludur. 

İslamiyet Araplar'a yeni fikirler getirmişti. Bazıları bunları kabul etmiş bazıları da 

eski inanç ve düşüncelerini devam ettirmişlerdi. 

 Bu dönemin çok önemli şairleri vardı. Peygamberimiz, kendisini hicveden 

veya Cahiliye devrinin inançlarını terennüm eden şairlere karşı ◊assan b. ¿ābit, Ka¡b 

b. Mālik ve ¡Abdullāh b. Revā√a gibi şairlerle cevap vermekteydi. 

 Mekke'nin fethiyle birçok şair, İslamiyeti kabul edip Müslüman olmuştu. 

Bunların arasında daha önce Hz. Peygamber'i hicvedenler olduğu gibi, duygu ve 

düşünce dünyalarına İslami değerlerin yerleştiği kabiliyetli ve değerli birçok şair de 

vardı. Hem Cahiliye hem de İslam devrini yaşadıkları için kendilerine mu«a@ramūn 

adı verilen bu şairler arasında en-Nābiπa el-Ca¡dµ (ö. 65/684) ve el-»u†ay¡a'yı 

sayabiliriz. 

2.3. Emeviler Devri Arap Edebiyatı 

 Emeviler, 41-132/661-750 tarihleri arasında İslam dünyasının siyasi iktidarını 

temsil etmişlerdir. İlk İslam devrinden başlayarak devam eden fetihler, 

Müslümanlar'a Asya ve Afrika kıtalarında büyük topraklar kazandırmıştı. Emeviler, 

devlet sınırlarının genişlemesiyle, kültürel ve edebî alanlarda büyük gelişmeler 

kaydetmiş, edebiyat her zaman devrin siyasi ve kültürel hadiseleriyle iç içe olmuştur.  

 Emeviler'in doksan yılı aşkın hilafet dönemlerinde, özellikle ¡Abdulmelik 

(65-86/685-705), Velµd (86-96/705-715) ve Hişām (105-125/724-725) devirlerinde 

fetihlerle servetler elde edilmişti. Bu servetler, İslam âleminde, özellikle de Medine, 

Mekke ve Şam'da bolluk ve refah içinde bir hayat yaşanmasını sağlamıştı.  

Eski Arap musikisi, İran ve Bizans musikisinin etkisiyle yeni bir şekil 

kazanmış olup musikinin hâkim olduğu bazı muhitlerde hayatı sadece bu yönleriyle 

terennüm eden şairler çoğalmaya başlamıştı. Bu devrin dikkat çeken özelliklerinden 

birisi de toplumun yeni hayat zevklerinin tam anlamıyla ifade edilebilmesi için 

bedevi hayatının kaba ve sert ifadelerinin tasfiye edilmesidir. 

 Yeni şairler arasında sevgisini içinde gizleyenler olduğu gibi, açığa vuranlar 

hatta sevgilisiyle buluşmalarını söyleyenler bile vardı. Bu dönemin şairlerini şu 

şekilde tasnif etmemiz mümkündür. 
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1-Aşk Şairleri: ¡Omer b. Ebµ Rebµ¡a, el-A√feş, el-¡Arcµ, ¢ays b. ±erµ√ ve Cemµl b. 

Ma¡mer 

2-Tabiat Şairleri: ±u¡r-Rumme 

3-Zühd Şairleri: Sābı… el-Berberµ 

4-Medih Şairleri: Nu§ayb, el-¢u†āmµ, Ka¡b b. Ma¡dān el-Eş…arµ ve Ziyād el-A¡cem 

5-Hiciv ve Nakiza Şairleri: Cerµr, el-Farazda…, el-A«†al 

 Emeviler devrinde nesir, inşâ, vaaz, dinî kıssa ve tarih ile dinî ilimlerin 

muhtelif dallarının temel malzemesi olarak gelişti. Bu devirde hitabetin gelişmesine 

yardım eden birçok etken vardır. Bunların başında Araplar'ın dillerine düşkünlükleri 

ve dil selikaları geliyordu. İkinci büyük etken de siyasi olup bunun temelinde hilafet 

meselesi vardı. Üçüncü bir etken de din idi. İslam'da hutbenin cuma namazının 

vazgeçilmez şartı olması, hitabetin gelişmesinde etkili olmuştur. 

 Böylece lisani, siyasi ve dinî yönlerden büyük destek gören hitabet, daha 

önceki devirde olduğu, gibi üzerinde hassasiyetle durulan bir konu oldu ve bu 

etkenlerle hızla gelişti. 

 Bu dönemin hatiplerini, siyasi hatipler ve dinî hatipler olarak iki grupta 

toplamak mümkündür. 

 Bu devirde hitabetten başka, güzel yazı yazma sanatı olan inşâ ve kıssa 

rivayeti de çok gelişmişti. İnşa sanatı halifelerin, emirlerin ve diğer devlet 

adamlarının yazışmalarıyla ortaya çıkmış, gelişmiş ve en güzel örneklerini yine bu 

yazışmalarla vermişti. 

2.4. İlk Abbâsiler Devri Arap Edebiyatı (II.-VI./VIII.-X. 
asırlar) 

 Hilafet merkezleri Bağdat olan Abbâsiler, 132-656/750-1258 yılları arasında 

hüküm sürmüşlerdi. Bu hanedan, Hz. Peygamber'in amcası ¡Abbās b. Mu††alib'in 

neslinden gelmekteydi. Abbas'ın oğlu ve yakınları dört halife devrinde önemli 

vazifeler almışlar; onların oğulları da Emeviler devrinde toplumun önde gelen 

sınıfını temsil etmişlerdi. İdareden ve son Emevi halifelerinin gidişatından memnun 

olmayanlar, Bağdat'ta Abbas'ın oğlu ve torunları etrafında toplandılar. 129/427 

yılında patlak veren ayaklanma ve gelişen olaylar sonunda hilafeti teslim aldılar. 
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 Farklı bir coğrafyada kurulan yeni bir devlet ve kurulan bu devleti oluşturan 

toplumu teşkil eden unsurların Arap, İran, Aram ve Süryan gibi farklı kültürlere bağlı 

muhitlerden teşekkül etmesi, burada ele almak istediğimiz edebiyatı renklendirmiştir. 

 Kûfe ve Basra gibi şehirlerin, bu devrede farklı yabancı milletlerden meydana 

gelen halkları, bu milletlere mensup zındık ve sefih şairler için de müsait bir zemin 

hazırlamışlardı. Bu farklı düşünce ve tavırların karşısında, şiirlerinde zühdü ve İslami 

değer hükümlerini terennüm edenler de pek çoktu. Diğer tarafta kurulan yeni 

devletin müdafaasını omuzlamış siyasi şairlerle karşılaşıldığı gibi, aynı siyasi hakkın 

kendilerinde olduğunu savunan farklı fırkalara mensup şairler de görülüyordu. Bütün 

bunların dışında, şiirlerinin konularını, kendi düşünce ve duygularının oluşturduğu 

şairlerle de karşılaşılıyordu. Bu farklı eğilimlere sahip şairlerin belli başlıları 

şunlardır: Ebū Nuvās (139-198/756-813), Beşşār b. Burd (96-167/715-785), Ebū 

Temmām (190-231/805-845), el-Bu√turµ (204-284/819-897), İbnu'r-Rūmµ (221-

283/836-896), ¡Abdullāh b. Mubārek (119-181/737-797), Rābi¡atu'l-¡Adevµye (-185/-

801) ve Ebu'l-¡Atāhiye (130-210/747-825). 

 İlk Abbâsiler devrinde nesir, divan katipleri ile edebiyatçıların elinde gelişme 

imkânı buldu. Güzel yazı yazma sanatı olan inşâ, bu devrin divan kâtiplerinin elinde 

olgunlaşarak örnek bir edebî tür haline geldi. Bu devrede edebî ve siyasi mektup 

diyebileceğimiz Risale'nin hacmi büyümüştü. Burada "tevkîât" denilen yazılardan da 

bahsetmek gerekiyor. Bunlar, halifelerin, vezirlerin ve emirlerin çeşitli vesilelerle 

yazdıkları yazılardır.  

 III./IX. yüzyılda sosyal hayattaki gelişmeler, edeb anlayışında bazı 

değişikliklere neden oldu. Hilafet merkezi Dımaşk'tan Bağdat'a geçmiş (145/162), 

İranlılar devlet idaresinde büyük mevkilere gelmişlerdi. Artık İslam medeniyeti dil, 

ırk, din ve âdet bakımından farklı toplumları bünyesine almış bulunuyordu.  

 Bu devrin edeb sahasının belli başlı şahsiyetleri şunlardır: İbnu'l-Mu…affa¡ 

(106-145/723-763), el-Cāhiz (150-255/767-868), İbn ¢uteybe (213-276/828-889), el-

Muberred (210-285/826-898), İbn ¡Abd Rabbihi (246-328/860-939), Ebū ¡Alµ el-Kālµ 

(288-356/901-967). 

  Emeviler devrinde Kur'an'ın doğru okunmasını sağlamak için, metne hareke 

koymakla başlayan dil çalışmaları, bu devirde ortaya çıkan ani gelişmeler karşısında 
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daha da hızlanmak zorunda kalmıştır. İslam dünyası, sürdürülen fetihlerle 

genişlemiş, değişik ırklardan topluluklar İslam'ı kabul etmişlerdi. Bunlar 

ibadetlerinde kullanmak üzere Kur'an'ı okumak, en azından bazı bölümlerini 

ezberlemek durumundaydılar. Arapça, zamanla fethedilen yerlerde de konuşulmaya 

başlamıştı. Ancak bilhassa İslam'ı yeni kabul eden topluluklar arasında Lahn denilen 

dil hataları yayılıyordu. Dillerine son derece düşkün olan Araplar, bu gelişme 

karşısında tedbir alma lüzumunu hissettiler. Basra ve Kûfe dil âlimleri, II./VIII. 

asırdan itibaren gramer kitapları yazarak, kültür tarihinin erken sayılabilecek bir 

devresinde büyük ilerlemeler kaydettiler. Diğer taraftan bu dilin zengin kelime ve şiir 

malzemesinin toplanmasıyla kaybolma ihtimalinin önüne geçilebilecekti. Aynı 

zamanda önce Kûfe'de sonra Basra'da bu hususta yapılan çalışmalar, daha sonraki 

dilciler için değerli malzemeler sağladı. Bütün bu faaliyetler, söz konusu her iki 

şehirde iki ayrı ekolün ortaya çıkmasına zemin hazırlamış olup Arap nahiv tarihinde 

Basra ve Kûfe Dil Merkezleri'nin kurulmasını sağladı. 

 Basra ve Kûfe dil ekolüne mensup âlimler, daha sonraki asırlarda kurulacak 

olan Bağdat Dil Merkezi'nin temellerini de birlikte attılar. Bütün bu gelişmelere katkı 

sağlamış olan Basralı, Kûfeli, Bağdatlı ve Endülüslü dilcilerin belli başlıları 

şunlardır: 

 Basra Dil Mektebi: ¡İsā b. ¡Omer e&-~e…āfµ (ö.149/ 766), Ebū ¡Amr b. el-¡Alā 

(ö. 154/ 774), el-»alµl (ö. 175/ 791), Yūnus b. ◊abµb (ö. 182/ 798), Sµbeveyhi (ö. 

180/ 796), el-A«feş el-Ev§ā† (ö. 215/ 830). 

 Kûfe Dil Mektebi: el-Kisā™µ (ö. 189/ 805), el-Ferrā™ (ö. 207/ 822), ~a¡leb 

(ö.291/ 904). 

2.5. Son Abbâsiler Devri Arap Edebiyatı (IV.-VII./X.-XIII.  
asırlar) 

 Abbâsiler Devleti'nin siyasi olduğu kadar kültürel alanda da önemli bir 

merkezi olan Bağdat'ın bu önemi, hâkimiyetin zayıflamasıyla ortaya çıkan küçük 

devletler kurulunca sarsılmaya başladı. İç çekişmeler ve saldırılar, özellikle 

Hülagû'nun Bağdat'ı alıp yağmalaması, Abbâsi Devleti için olduğu kadar İslam 

dünyası için de bir felaket oldu. 

 Bu devirde şiir daha çok farklı bölgelerde iktidarı ellerinde bulunduran küçük 

devletlerin himayesinde gelişme imkânı buldu. Saraylarında şairleri siyasi emelleri 
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için himaye eden emirler, böylece şiirin gelişmesine katkı sağlamış oldular. Küçük 

devletlerdeki siyasi iktidarlar uzun ömürlü olmadığı için bazı şairler, hayatlarını bir 

emirden diğer bir emire sığınarak geçirmişler, bazen sevmedikleri hatta nefret 

duydukları hâmilere de kasideler yazmışlardır. Bazı şiirlerde rastlanılan felsefi ve 

akidevi görüşler, siyasi olmaktan ziyade şairlerin etkisinde kaldıkları mezheplerin 

kültürel hatıralarıdır. 

 Bu dönemin belli başlı meşhur şairleri arasında el-Mutenebbµ (ö. 354/ 965), 

Ebū Firās el-◊amdānµ (ö. 357/ 968), Ebu'l-¡Alā el-Ma¡arrµ (ö. 449/ 1057)'yi 

sayabiliriz.  

 Geçen asırlardan aldığı hızla gelişen nesir, bu devirde de yaygın olarak 

kullanıldı. Seci bakımından zenginleşen edebî nesir her çeşit yazıda görülmekteydi. 

Nesir, makâme türünün edebî bir çeşidi olarak bu devirde gelişti. 

 Bu dönemin nesir alanındaki belli başlı temsilcileri şunlardır: Ebū Bekr el-

»ārezmµ (ö.383/ 994), Bedµ¡uzamān Hemedānµ (ö. 398/1008), İbn Fāris (ö.391/1000), 

Ebū ◊ayyān et-Tev√µdµ (ö. 414/1023), eş-Şerµf er-Rā≥µ (ö. 406/1016), e&-¿e¡ālibµ 

(ö.429/1038), el-◊arµrµ (ö. 516/1122), İbnu'l-Enbārµ (ö. 577/1181), Reşµduddµn 

Va†vā† (ö. 573/1177), Sekkākµ (ö. 626/1229),Yākūt el-◊amevµ (ö. 626/1229). 

 Nahivle ilgili çalışmalar, Abbâsi halifeliğinin tanındığı bölgelerde kurulan 

yeni İslam devletleri devrinde de sürmüştü. Bu sırada kurulan devletler arasında 

siyasi gerginliklerden dolayı, pek düşük düzeyde seyreden kültürel münasebetler, 

ülkelerdeki âlimleri ferdî çalışmalara sevk etmişti. Bu bakımdan belirli bir ekol 

doğmamış, sadece Endülüs'te bir ekol ortaya çıkmıştı. 

 Üzerinde durduğumuz son Abbâsiler devrinde yetişen dil âlimlerinin belli 

başlıları şunlardır: Ebū Sa¡µd es-Sµrāfµ (ö. 368/979), Ebū ¡Alµ el-Fārisµ (ö. 377/987), 

İbn Cinnµ (ö. 392/1002), Arap lügatçılığında yeni bir çığır açmış olan e§-~ı√ā√ adlı 

eserin müellifi el-Cevherµ (ö. 396/1005), fıkıha ve aruza dair eserler vermiş olan 

İbnu'l-◊ācib (ö. 646/1249), dil sahasında yazılmış en mühim eserlerden biri olan el-

Mufa§§al'ın müellifi ez-Zema«şerµ (ö. 538/1143). 
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2.6. Son Devir Arap Edebiyatı (VII.-X./XIII.-XVI. asırlar) 

Arap edebiyatı tarihçileri, genellikle VII./XIII. yüzyılda, İslam âleminin 

uğradığı felaketler dolayısıyla bu edebiyatta yeni bir devreye girildiğini kabul 

ederler. Kaydedilen yüzyılın ortalarında Moğollar'ın İran'ı geçerek Irak'a ve 

Azerbaycan'a girmesi ve başta Bağdat olmak üzere büyük kültür merkezlerini tahrip 

etmesi İslam dünyasında bir dönüm noktası sayılmıştır. 

İslam dünyasında VII./XIII. yüzyılın ortalarından itibaren şekillenen ve üç 

asır kadar süren bu devrede pek mühim olaylar oldu. Moğollar Cengiz Han devrinde 

Buhâra'da, Hülâgü zamanında Bağdat'ta birçok eseri ve bu arada kütüphaneyi de 

yakıp yıktılar. Bunlara İspanya'nın Gırnata kentindeki Bâbu'r-Remle meydanında 

yakılan yüzbinlerce eser de katılırsa İslam kültürünün uğradığı tahribatın büyüklüğü 

görülebilir. 

Bütün bu kötü şartlara rağmen Arap edebiyatındaki sürekliliği sağlayan en 

büyük unsur, söz konusu toplumların çoğunda din, siyaset ve ilim dilinin Arapça 

olmasıydı. Bu edebiyat bilhassa Mısır ve Suriye'de gelişme imkânı buldu. Aynı 

derecede ve kuvvette olmasa da İslam âleminin diğer bölgelerinde de gelişmeye 

devam etti. Ancak bu dönemdeki Arap edebiyatı gerek dil gerekse işlenen konular 

bakımından farklı özellikler taşır. Başta Anadolu olmak üzere Osmanlı Türkleri'nin 

hâkim olukları topraklarda ortaya çıkan edebiyat bu gerçeğin güzel bir örneğidir. 

Osmanlı Türkleri'nin geliştirdikleri Arap edebiyatı zenginliği ve kültürümüzdeki 

önemiyle karşımızda ciddi bir saha olarak duruyor. İslam dünyasının Osmanlılar 

dışındaki diğer yörelerinde şiir, belâgat, lügat, edep ve nahiv gibi çeşitli alanlarda 

şöhret bulmuş belli başlı şair, edip ve âlimler şunlardır: ¢asµde-i burde'nin şairi 

Bū§µrµ (ö. 696/1296), ◊atµb Dımaşk diye bilinen Celāleddµn Kazvµnµ (ö. 739/1338), 

Ebū ◊ayyān el-Endelūsµ (ö. 745/1344), ¢āmūsu'l-mu√µ†'in müellifi Fµrūzābādµ (ö. 

817/1415), ansiklopedik bir özellik taşıyan ~ub√u'l-a¡şā adlı eserin müellifi el-

¢al…aşendµ (ö. 821/1418), meşhur Elfµye müellifi İbn Mālik (ö. 672-1274), özellikle 

nahivde derin bilgi sahibi İbn Hişām (ö. 764/1360) ve Arap dilinin en çok eser 

vermiş müelliflerinden olan es-Suyū†µ (ö. 901/1505). 
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3. BÖLÜM 
NÜSHA TAVSİFLERİ 

 

3.1. ±±±±ātu’d-durer fµµµµ fa≥≥≥≥āil Seyyidi’l-beşer, es-Se««««āvµµµµ    
(ö.643/1245) 
Tam adı ¡Alemuddµn ¡Ali b. Mu√ammed b. ¡Abdu§§amed, İbn ¡A††ās, el-

Hemedānµ, es-Se«āvµ, eş-Şāfi¡µ1 olan müellifimiz, kıraat, usul, dil ve tefsir âlimidir. 

Aslen Mısır'ın Sehâ şehrinden olup Şam'a yerleşmiştir. Şam'da vefat etmiş ve 

Kaysûn dağına defnedilmiştir. es-Se«āvµ, çok sayıda eser bırakmıştır. 

 

AY 312 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri ebru kâğıt, sırtı yeşil bez kaplı mukavva 

bir cilt içinde 10 varak olup 175×123 (125×93) mm. ebadında kalın, kirli sarı kâğıt 

üzerine 13 satır Arap nesih hattıyla yazılmıştır. Başlıklarda kırmızı mürekkep 

kullanılmıştır. Eser, Hz.Peygamber’in üstünlüklerini ve faziletlerini otaya koyan 

manzum bir eserdir. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 
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3)D8 3=G1 %=:)� H$� I (JGK 	 3=LM ,� "��� �	0N-)� �0JO> *.0. �	(:P� �(4P� ?@Q)� ?R> *. : (7K "TU

0>� V&=> �?WX)� Y4-1 *1 �	()��?Z� ![1 0F ,�  ... 

Son (10a): 
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1, »ayreddµn ez-Ziriklµ, el-A¡¡¡¡lām kamūs terācim li eşheri'r-ricāl ve'n-nisā™™™™ mine'l-¡¡¡¡Arab ve'l-
musteşri…µ…µ…µ…µn, 10 c., Kahire, y.y., 1954-1959, C. V, s. 154; ¡Omer Ri≥â Ke√√âle, Mu¡cemulMu¡cemulMu¡cemulMu¡cemul----mumumumu™™™™ellifµnellifµnellifµnellifµn 
terâcterâcterâcterâcim musannifi’lim musannifi’lim musannifi’lim musannifi’l----kutubi’lkutubi’lkutubi’lkutubi’l----¡Arabiyye¡Arabiyye¡Arabiyye¡Arabiyye, 4 c., Beyrut, Muessesetu’r-Risâle, 1414/1993, C. II, s. 511 
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3.2. Şer√√√√ ¢¢¢¢a§µ§µ§µ§µdeti’l-mu≥≥≥≥ariyye fi’§§§§-§§§§ala ¡¡¡¡alā ««««ayri’l-beriyye2, 
en-Nābulusµµµµ (ö.1143/1731) 
Tam adı en-Nābulusµ, ¡Abdulπanµ b. İsmā¡µl b. ¡Abdilπanµ b. İsmā¡µl3 olan 

müellifimiz 1050 (1640) yılında Dımaşk'ta dünyaya gelmiş ve orada yetişmiştir. 

Dedeleri Kudüs'ten Nablus'a göç ederek bir süre burada kaldıktan sonra Dımaşk'a 

geldiğinden aile Nâbulusî nisbesiyle anılmıştır. Köklü bir ulemâ ailesine 

mensup.olan müellifimiz Emeviyye Camisi'nde ders vermiştir. Resmî bir görev 

alabilmek için İstanbul'a gitmiş ve Dımaşk'ın güney kesimindeki Meydan'a kadı 

tayin edilmiştir. en-Nābulusµ, Bağdat, Suriye, Filistin ve Lübnan'a gitmiş, Mısır'a ve 

Hicaz'a da seyahatlerde bulunmuş ve sonunda Dımaşk'ta karar kılıp hayatının sonuna 

kadar burada yaşamıştır. Dımaşk müderrisliğine tayin edilmiş ve burada vefat 

etmiştir. 

Din bilimlerinde âlim olan en-Nābulusµ, tasavvufi kişiliğinin yanında şair ve 

edip olarak da tanınır. Bir bölümü küçük risalelerden oluşan üç yüze yakın eser 

kaleme almış, Molla Cāmi¡µ, İmām-ı Rabbānµ gibi mutasavvıfların kitaplarına şerh ve 

hâşiyeler yazmıştır. Eserleri arasında önemli bir grubu seyahatnameleri teşkil eder. 

Bu seyahatnamelerde kendi manevi tekâmülünü sağlayan tecrübelerini aktarmış ve 

gözlemleri yanında önemli ziyaret yerleri hakkında da bilgi vermiştir. 

 

AY 383 

Eser, çiçek şemseli, yaldız zencirekli, şirazesi dağılmış, üzeri çiçek motifli 

koyu kahverengi muşamba, sırtı siyah meşin kaplı mukavva bir cilt içinde 21 varak 

olup 225×141 (179×82) mm. ebadında aharlı, ince, mavi kâğıt üzerine her sayfada 

kırmızı cetvel içinde 25 satır okunaklı bir nestalik hattıyla yazılmıştır. Başlıklarda 

kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Eserin 1b ve 2a varağı birbirine yapışıp tahribata 

uğradığından bu varaklardaki tüm satırların okunması mümkün olmamıştır. Bu 

nedenle eserin baş tarafından geniş alıntı yapılamamıştır. Eser, Ebū ¡Abdillāh 

                                                
2 Carl Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL.), 2 c., Leiden, E. J. Brill, 1943-
1949, C. I, s. 267; Supplementband (Suppl.), 3 c., Leiden, E. J. Brill, 1937-1942., C. I, s. 472.  
3 Ahmet Özel, "Nabulsî, Abdulganî b. İsmâîl", DİA., C. XXXII, İstanbul, 2006, s. 268-270; ez-Ziriklµ, 
a.g.e., C. IV, s. 158 ve buralarda verilen bibliyografya. 
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Şerefuddµn Mu√ammed b. Sa¡µd b. ◊ammād b. Mu√sin el-Bū§µrµ4 (ö. 694/1294)’nin 

¢a§µdetu’l-mu≥ariyye adlı eserine yapılmış bir şerhtir. 

 

İstinsah kaydı (21b): 25 Şaban Cumartesi 1162 (09-08-1749). 

 

Baş (1b): 

 %&'()� *+()� ,� %-. ... T&L5h 9=U(P� 0&R<i� j&k B=> 0XR)� 9=U(P� 0X&R< HWLM �\)� , ?@C� ... 

?:. 01E ... ?R> lRm� an)�  ... B-=.0X)� *.0. ...  

 

Son (21a): 

...2� 	 (o�(C� 	 ��('p� *1 9@=-P�  (o0U 	 0X<�Dqr 	 *s t0:h ,� u(W-F 01 (q� �\$ 	 ?&R:)� 	 �01

0X&=> W*v #E t0:h ,� !w-< 	 xFy)� lq B=> gD=Q)� z xF(LP� g?&Q4)� �(_ *1 0X)!{-P� xF0| 3<0M !DR4)0. . 

 

3.3. Şer√√√√ Gülistân-ı Sa¡a¡a¡a¡dµµµµ Şirāzµµµµ, Mu§†§†§†§†afā b. Şa¡¡¡¡bān  
es-Surūrµµµµ5(ö.969/1297) 

 

AY 473 

Eser, basma yaldız şemseli, yaldız salbekli, şirazeli, kahverengi meşin bir cilt 

içinde 227 varak olup 185×110 (130×63) mm. ebadında aharlı, rutubet ve kurt 

tahribatına uğramış, nohudi sarı, ince kâğıt üzerine her sayfada 21 satır nestalik 

hattıyla yazılmıştır. Başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Sayfa kenarlarında 

tashih ve şerhler bulunmaktadır. Unvan sayfasında fevâid ve temellük kayıtlarına 

rastlanmaktadır. 1b varağında müzehhep bir serlevha vardır. Eser, Mustafa b. Sultan 

Süleyman’ın emri üzerine Sa¡dµ’nin Gülistan’ına yapılan Arapça bir şerhtir. Eserin 

şerhinin 957 (1550) senesinin Rebîülaher sonlarında bittiği ve 961 (1554) senesinin 

                                                
4 Hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz.: Mahmut Kaya, "Bûsîrî, Muhammed b. Saîd", DİA., 
C.VI, İstanbul, 1992, s. 468-470 ve burada verilen bibliyografya. 
5 Kâtip Çelebi, Keşfu'@@@@-@@@@unūn ¡¡¡¡an esāmi'l-kutub ve'l-funūn, yay.haz. Şerafettin Yaltkaya, Rıfat 
Bilge, 2 c., İstanbul Milli Eğitim Basımevi, 1971-1972, C.II, s. 1504. 
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Zilkâde ayının sonlarında da şârih tarafından kaleme alındığına dair kayda 

rastlanılmaktadır (vr. 227b) 

 

İstinsah kaydı (227b): Safer’in sonları 973 (1565). 

 

Baş (1b): 

}0:P� 	 #0&R)� �~@=> *1 a=:c �\)� , ?@C� %&'()� *+()� ,� %-. ...  t� HUD;P� ?R:)� #0M ?:. 	

(F?4)� V=P� x+� ...  �0X)� *> 0:O4X1 #0K l45)� ��	(U... }0O=-)� (1p0. x1?m� tr u0>� � ...  #0O=-)�

. B5OQ1#0@&=-)� #0O=-)� * ... xRF(| 0F0b' B=> T@;71 #0;-=K �0;K #0K 0P 	 ...  x5&O) 0&.� 	

#0&R)� 	 �(7)� tr 3:��D1 (GK� �0;� �&� ...  	  x&U�05)� xn=)� *> TM0| t�DP� �:. 3'(_ ?8 	

g��(P� }0:P� *> �T$�� 	 0'TO�i� ... �0&M0K �0'(_ 3;'(_  .. 3;XW&. 	 x&.(:)� xn=)� B=> 3;=:c 	 0&M�	 0<0&

,� #D:. 3&M f>(7M �TO)� �=O) ...  

  

Son (227b): 

 j��D1 B=> f�WR< ?8 	 glGK j��D1 z  �0Oq� #� 	 3'(_ z u?�c !\. ?8 !W	p� ��07)� #�

t 	 3) ,� (5| �(5)� j�D1 #0;-=K J#p �F0O=)0. uW�� z fn)0. 	 ��DQ)� ��	E 	 �0Om� 9@=-P� (F0-) 	 

x&U01� g?=. z xo0@:-h 	 9-� 	 jRU xX-) (q�� j&.� (q� }0;-=K �(_ �... 

 

3.4. Şer√√√√ Nehci'l-belāππππa II. Cilt6, İbn Ebi'l-◊◊◊◊adµµµµd  
(ö. 656/1258) 
Tam adı İbn Ebi'l-◊adµd, Ebū ◊āmid ¡İzzuddµn ¡Abdul√amµd b. Hibetillāh b. 

Mu√ammed el-Medāinµ7 olan müellifimiz Mu'tezile kelamcısı ve şairdir. 586 (1190) 

yılında doğmuştur. Irak'a gitmiş ve orada Dîvân kâtipliği vazifesinde bulunmuştur. 

Bağdat'ta vefat eden İbn Ebi'l-◊adµd çok sayıda eser telif etmiştir. 

                                                
6Brockelmann, GAL, C.I, s. 405, Suppl., C.I, s.704. 
7 Mehmet Reşit Özbalıkçı, "İbn Ebü'l-Hadîd", DİA., C.XIX, İstanbul, 1999, s. 463-466; ez-Ziriklµ,    
a.g.e.a.g.e.a.g.e.a.g.e., C. IV, s. 60 ve buralarda verilen bibliyografya. 
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Burada ele aldığımız Şer√ Nehci'l-belāπa adlı eseri basılmıştır. Müellifin 

kelamî görüşleri hakkında bu eserden bilgi edinmek mümkündür. Dil ilimlerinde ve 

edebiyatın bütün dallarında güçlü ve geniş bir birikime sahip olan İbn Ebi'l-◊adµd'in 

bu zengin kültürü başta Şer√ Nehci'l-belāπa olmak üzere bütün eserlerine 

yansımıştır. Dil ve edebiyat açısından bir kültür hazinesi olan bu eserde, belâgat 

türleri hakkında teorik bilgilerden ziyade ayet ve hadislerden, Arap şiir, söz ve 

emsalinden örneklere yer vermiştir. Aynı zamanda yetenekli bir şair olan İbn Ebi'l-

◊adµd'in sanat, edebiyat ve tarih açısından önem taşıyan kasideleri yanında didaktik 

urcûzeleri de bulunmaktadır. es-Seb¡u'l-¡aleviyyāt adlı kasidesi ise geleneksel 

kasidenin bütün şartlarını taşıyan bir şaheserdir. 

 

AY 559 

Eser, motifli basma şemseli, salbekli, zencirekli, sırtı tamir görmüş, şirazesi 

dağılmış, siyah meşin bir cilt içinde 76 varak olup 290×180 (240×123) mm. ebadında 

az aharlı, kurt tahribatına uğramış, orta kalınlıkta, nohudi renk kâğıt üzerine her 

sayfada 27 satır kırmızı cetvel içerisinde güzel bir nesih hattıyla yazılmıştır. 

Başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Sayfa kenarlarında yer yer tashihler ve 

mukabele kayıtları bulunmaktadır. Eserin başında temellük kayıtlarına ve bazı 

fevâide rastlanmaktadır. Unvan ve istinsah kaydı sayfalarında bu nüshanın, eserin 2. 

cildinin 6. bölümü olduğuna dair kayıt bulunmaktadır. 

Şârih eseri şerhederken “el-a§l” adı altında Nehcu'l-belāπa’dan bir bölüm 

alıp, “eş-şer√” başlığı altında da bu bölümü şerh etmektedir. Bu şerh bazen birkaç 

sayfa kadar uzun, bazen de bir paragraf kadar kısa olmaktadır. 

 

İstinsah kaydı (76a): 10 Zilkade Çarşamba 1178 (30-04-1764). Aynı senenin 

Zilhicce ayında mukabele gördüğü de kaydedilmektedir (vr. 76a). 

 

Baş (1b): 

�4� 3. 	 %&'()� *+()� ,� %-. ...p� H� :*1 	 H&8 g(QR)0. %bC� *. #�	(P 3)08 3) "TK E \q

%bC� *. #�	(1E -C� 	 *-C� j57;U0M H@�� "DF ��lU9 tr "T-)� 0@�&=> E"T-)� 3&=> 9X1{P� l1 ...  
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Son (75b): 

...�10m� HQ5)� : #0&. zEW< "T-)� 3&=> 3r�0.�� "010X�  V)� 	 jF?R)� x>p3X1 ?cDF i *5)� �\$ # 

 *1 ul| 31TKh�05)i� "?4 ... (76a) : =+ ��r 3=&Q5h *> #Db-)� B=>�D 	 E H&L5;)� �D�R�Q:;F � 	 �DX-'

 ��> i 3<r 	 3&=> ul|pW<=> "TK 3��B�:. 3R_E 	 %=b;P� Yq 	 .  

  

3.5. Şer√√√√u'l-Mu¡¡¡¡alla…………āti's-seb¡¡¡¡i8, İbnu'l-Enbārµµµµ, (ö. 328/940) 

Tam adı İbnu'l-Enbārµ, Ebū Bekr Mu√ammed b. el-¢āsım b. Mu√ammed el-

Enbārµ9'dir. Bağdat yakınlarında Enbâr'da doğmuştur. İlmî çalışmalarına Bağdat'ta 

devam ettiği için Bağdâdî nisbesiyle de anılır. Başta dönemin Kûfe dil mektebi üstadı 

¿a¡leb'ten olamk üzere, âlimlerden dil, edebiyat, lügat, nahiv, şiir, kıraat, tefsir ve 

hadis dersleri almıştır. İbnu'l-Enbārµ'nin bütün ilimlerde üstad olduğu, Arap dili ve 

edebiyatını çok iyi bildiği, özellikle Kûfe dil mektebini onun kadar özümseyen bir 

başka âlimin bulunmadığı kaydedilmektedir. Bağdat'ta vefat eden.müellifimizin dil 

ve edebiyata dair birçok eseri vardır  

 

AY 568 

Eser, sonradan tamir görmüş yeşil kâğıt kaplı, sırtı kahverengi meşin, 

mukavva bir cilt içinde 266 varak olup 280×170 (185×90) mm. ebadında aharlı, kurt 

tahribatına uğramış ince beyaz kâğıt üzerine her sayfada 25 satır harekeli güzel bir 

nesih hattıyla yazılmıştır. Muallaka kasidelerinin beyitleri kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Unvan sayfasının arkasında çiçek motifli müzehhep bir serlevha vardır. 

Şârih, muallaka şairlerinden İmru¡u’l-¢ay§ (ö. 545/1150)’ın 82 beyitlik 

kasidesiyle (1a-48b) başlayıp, sırasıyla ‰arafa b. ¡Abd (ö. 564/1169'a doğru)’ın 102 

beyitlik kasidesi (49b-100a), Zuheyr b. Ebµ Sulmā (ö. 609/1212)’nın 59 beyitlik 

kasidesi (100b-126b), ¡Antera b. Şeddād (ö. 600/1204)’ın 79 beyitlik kasidesi (127b-

                                                
8 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1740; el-Bağdâdî, İ≥a√u'l≥a√u'l≥a√u'l≥a√u'l----meknūn fµµµµ'l-≠eyl ¡≠eyl ¡≠eyl ¡≠eyl ¡alā ¢¢¢¢eşfi'@@@@-@@@@unūn ¡¡¡¡an 
asāmi'i'i'i'l-kutub ve'l-funūn, 2. c., İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1971, C.II, s. 513. 
9 Emin Işık, "İbnü'l-Enbârî, Ebû Bekir", DİA., C.XXI, İstanbul, 2000, s. 21-26 ve burada verilen 
bibliyografya. 
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162b), ¡Amr b. Kul&ūm (ö. 584/1188'e doğru)’un kasidesi (163b-189b), Hāris b. 

◊illize (ö. 570/1174'e doğru)’nin kasidesi (190b-222a) ve Lebµd b. Rebµ¡a (ö. 

661/1263)’nın kasidesini (222b-266b) sıralamakta ve her kasidenin başında şairi 

hakkında kısa bilgi vermektedir. Cahiliye döneminde ziyaret zamanlarında Kâbe'nin 

duvarlarına asılan ilk şiirlere Muallakât10 (yedi askı) adı verilmiştir. Muallakât, yedi 

veya on şaire ait kasidelerden meydana gelen bir şiir koleksiyonudur. Bu şiirler, 

İslam öncesi dönemde yaşamış olan Arap şairlerinin en güzel şiirleri olup her yıl 

düzenlenen panayırlarda gerçekleştirilen şiir müsabakalarında jüri önünde okunmuş 

ve yarışmayı kazanmış şiirlerdir. Büyük ihtimam gören bu kasideler üzerine daha 

sonra şerhler yapılmıştır.  

 

İstinsah kaydı: Eserin 189b varağında sona eren ¡Amr b. Kul&ūm’un 

kasidesinin sonunda, bu kaside için 27 Recep 1125 (18-08-1713) tarihli istinsah 

kaydı bulunmaktadır. Bu tarihi bütün mecmuanın istinsah kaydı olarak da alabiliriz. 

Çünkü yazının farklılık arz etmeyip aynı elle yazılmış oluğu görülmektedir. 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-. ... B@;U� 0�� 	 �DQ4P� 	(@> *. V=P� �?Xb)� (�' *. �&4)� �(1� !08

f&b-)� *. �D4:F !D8 �\$ 3&.� V=1 B=> (Q;8� 3<i �DQ4P�...  

 

Son (266a): Lebµd’in kasidesinden: 

...?U0' �ORF #E gl7:)� %$ 	       ?:)� j1 "D=F #� 	�0�10&) 	 	  

  

 (266b): 

 	 �M0m� �\� ��(5)� !D8 z �Q< 0�:�D1 #r 	 g�?> H&4M l| i 9:)� f�@�� �0Z� f=q�� ���M

)� j1 "̂D=F �#� 	� �	(�F0�10&) g�?�:.  
                                                
10 A. Yaşar Koçak, Arap Dili ve Edebyatı'nda Temel Bilgiler ve Araştımada Usul Hakkında Bazı 
Notlar, İstanbul, Akademya, 2001, s. 4; Yedi Askı (Arap Edebiyatının Harikaları), Çevirenler: 
Nurettin Ceviz, vd., Ankara, 2004, s.7. 
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3.6. Keşfu’s-sırrı’l-ππππāmi≥≥≥≥ fµµµµ Şer√√√√ Dµµµµvān İbni’l-Fāri≥≥≥≥11, 
en-Nābulusµµµµ12121212 (ö.1143/1731) 
 

AY 574 

Eser, basma zencirekli, şirazesi dağılmış, vişne çürüğü meşin bir cilt içinde 

119 varak olup 295×200 (220×140) mm. ebadında aharlı ,fligranlı, krem rengi, orta 

kalınlıkta kâğıt üzerine her sayfada 35 satır adi bir nesih hattıyla yazılmıştır. 

Başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Birkaç sayfa kırmızı cetvel içinde 

yazılmıştır. Unvan sayfasında temellük kayıtlarına rastlanmaktadır. en-Nābulusµ, İbn 

Fāri≥13'(ö. 632/1731) in kasidesini de şerh ederek şerhini tamamlamıştır. 

 

İstinsah kaydı (119b): 1227 (1812) A√med el-Kurdµ eliyle Haleb’te Ahmedî 

Medresesi'nde 

 

Baş (1b):  

�&MD;)� xF0X:)� �&h05� x&Zi� *F��m� �;M �\)� ,� ?@C� 9:;-< 3. 	 %&'()� *+()� ,� %-. ...  	 ?:.

)� 	 l45)� ?R:)� !D4&M�c0:H&>0 � *.� an)� ?R> *.� H&>0 � *.� ¡n)� ?R> l4C�   ... BU?4P� x>0k *.�

B471?)� B:M07)� B-=.0X)� ... x&<012� �F�(O)� %=> ?:. x&Zi� �F04C� %=> J#r ...   (2a):  *F?)� ��(_ 6&7)�

��05)� *.0. �	(:P� (@> ¢5' £E .P� �?)0K "D¤XP� (:_ #�DF� (�;_� 	%¤X ...  �0X)� (GKE 31TK �)E ?8 	

���DX)� ���D. z ��0C� u?7<� 	 "0:)� 	 �0m� *1  ... (3a) : *.� #�DF� �(_ z �10n)� (-)� �7K 3;& 

��05)�...  

  

Son (119b): 

r 	 0$0Fr f)��01 	!�h � �0F  h�� H. �(M i 	fR'� Bh�\) B 

                                                
11 Brockelmann, GAL., C.II, s. 345; Suppl., C.II, s. 473. Dµvān İbn Fāri≥ için bkz. Kâtip Çelebi, 
a.g.e., C.I, s. 767. 
12 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 17. 
13 Hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Süleyman Uludağ, "İbnü'l-Fâriz", DİA., C.XXI, 
İstanbul, 2000, s. 40-43 ve burada verilen bibliyografya. 
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;;U� �)� �5X)� V=h 0<� �� 0$0F� f)� 01 	 	 ���?41 9:=) (�¤&M 0$(FDQh 	 �0F� 0$(F?4;. (

x&5N;P� �5X)� V=h B$ 0<� x4&4C� z 	 Bh�D�...   

 

3.7. Şer√√√√ Bedµ¡µ¡µ¡µ¡iyyāt14, İbn ◊◊◊◊icce (ö. 837/1434) 

Tam adı İbn ◊icce, Ebu'l-Me√āsin Takiyyuddµn Ebū Bekr b. ¡Alµ b. ¡Abdillāh 

b. ◊icce el-◊amevµ.15. olan müellifimiz 767 (1366)'da Hama'da doğmuştur. 

Memlükler dönemi edip ve şairidir. Halk şiiri türünde manzumeler yazmıştır. Şam, 

Halep, Trablusşam ve Kahire'ye birçok seyahatte bulunan İbn ◊icce, İbn »aldūn, İbn 

◊acer el-¡Askalānµ gibi dönemin önde gelen şahsiyetleri ile tanışmıştır. Mısır'da 

Divan-ı İnşâ kâtipliğine tayin edilmiştir. Sultanın yakınları arasına girmeyi başaran 

İbn ◊icce uzun süre bu görevde kalmış, 830 (1427) yılında Hama'ya dönerek telifle 

meşgul olmaya başlamış ve Hama'da vefat etmiştir 

 

AY 580 

Eser, sonradan tamir görmüş olup, üzerine çiçek desenli bir kâğıt 

yapıştırılmış, şirazeli, sırtı kahverengi meşin, mukavva bir cilt içinde 293 varak olup 

290×193 (190×130) mm. ebadında, aharlı, kirli beyaz, kalın kâğıt üzerine her 

sayfada 27 satır adi bir nesih hattıyla yazılmıştır. Başlıklarda kırmızı mürekkep 

kullanılmıştır. Eserin başında mufassal bir fihristi, bazı fevâid ve temellük kayıtları 

bulunmaktadır. Müellif, kendi eserini şerh etmiş olup, bu eserini divan kâtipliği reisi 

Mu√ammed b. el-Barizµ el-Cuhenµ eş-Şāf¡µ’nin teşvikiyle yazdığını kaydetmektedir 

(vr.1b). 

 

İstinsah kaydı (293a): Ramazan’ın son on gününde 1024 (1615) el-Hāc 

Surūrµ Mu√ammed eliyle. Eser tamamlandıktan sonra istinsah kaydı ile ilgili eksik 

olan bu ibareler, başka bir kalemle yazılarak eserin sonuna eklenmiştir. Bu 

                                                
14 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 233; Brockelmann, GAL., C.II, s. 16; Suppl., C.II, s. 8. 
15 Nasuhi Ünal Karaarslan, "İbn Hicce", DİA., C.XX, İstanbul, 1999, s. 65-66 ve burada verilen 
bibliyografya. 
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eklemenin patolojik tamir görürken yıpranan eksik varakın yerine yeni bir kâğıt 

eklenmesi yoluyla yapıldığı ve bu suretle bilgilerin aktarılmış olduğu kannatindeyiz.  

 

Baş (1b): 

9:;-< 3. 	 %&'()� *+()� ,� %-. ... &_ !08x1T:)� "01i� 0XN  ... V=1 *F?)� B4h *U0¥� D.E

x�' *.� (b. D.E 9.�w;P� �D@C� ���04)� B5XC� ... ?:. 	 : 	 3&=> ,� B=� 3'?� 0�;�-< �)� x&:F?R)� u\�M

g�y)� �(¦ !�DX1 B=> %J=U ...  

  

Son (292b): 

... *-'E �\$ 	 %&§�� �0< *1 ¢=N;)� Dc�E 3. ��?;.� *-';¨%; B=� `X)� �?v (10:)� f&R)� �\$ 

e0q �0c 3<E #Db) V-1 310;q %J=U 	 3&=> ,�3&)� f=�	 0P 3 ... P� �\$ f=8�XQ 	 x&:F?R)� a>E  �0RP� 

��p� (K�\h *1 ul| ©M (¤X)� *> 3-5< fM(_ ��w;1 3b=1 ��r 0�'(_  ...Q;)� �\$ � ?8 	�&X ... 

 

3.8. Şer√√√√ ¢¢¢¢a§µ§µ§µ§µdeti’l-««««amriyye16, Dâvûd-i Kayserî (ö. 751/1350) 

Dâvûd-i Kayserî, Mahmud b. Muhammed17'in bazı eserlerde Karaman'da 

dünyaya geldiği kaydedilmekle birlikte çoğunda doğum yeri olarak Kayseri 

gösterilmiştir. Nitekim kendisi de nisbesini "er-Rûmî el-Kayserî" şeklinde verir. 

Tahsil hayatına Kayseri'de başlamış, İslami bilimler tahsili yapmak için Mısır'a 

gitmiştir. Mısır'a ne zaman gittiği ve oradan ne zaman döndüğü belli değildir. 

İznik'teki ilk Osmanlı medresesinin müderrisliğine tayin edilmiştir. Kaynakların 

çoğunda 751 (1350) yılında İznik'te vefat ettiği bildirilir. Tasavvuf, kelam ve felsefe 

alanlarındaki dirayetiyle öne çıkmıştır. Zahirî ilimlerle tasavvuf ilmini kendinde 

birleştiren Dâvûd-i Kayserî, Aristo gibi Yunan filozoflarıyla, İslam filozoflarını 

tenkit edebîlecek seviyede felsefe bilgisine sahipti. Vahdet-i vücûd nazariyesini 

felsefi mahiyette yorumlayan ve savunan ilk sûfî müelliftir. Bu görüş, onun eserleri 

                                                
16 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1338. 
17 Mehmet Bayraktar, "Dâvûd-i Kayserî", DİA., C.IX, İstanbul, 1994, s. 32-35 ve burada verilen 
bibliyografya. 
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sayesinde Anadolu'nun dışında özellikle İran'da yayılma imkanı bulmuştur. Müellif, 

Arap ve İranlı düşünürler üzerinde de etkili olmuştur. 
 

AY (FY590) 

Eser, sonradan tamir görmüş, şirazeli, kahverengi meşin bir cönk içinde 13 

varak olup 235×80 (200×70) mm. ebadında, aharlı, orta kalınlıkta, kirli sarı kâğıt 

üzerine farklı sayıda satırlarla talik hattıyla yazılmıştır. Kasidenin beyitleri kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Eser, Ebū ◊af≥, ¡Omer b. ¡Ali b. İbn el-Fāri≥ el-Mı§rµ (ö. 

632/1235)’nin »amriye adlı eserinin şerhidir. Şârih, aynı müellifin Taiyye kasidesini 

şerh ettikten sonra dostlarından birisinin isteği üzerine el-»amriyye denilen 

¢a§µdetu’l-mµmiyye'yi de şerh ettiğini eserin mukaddimesinde zikretmektedir. 

Ka§idetu'l- «amriye18 otuz iki beyittir. Şârih, eserin başında eserini Emµnuddµn 

Abdilkāfµ b. Abdillāh et-Tebrµzµ'ye hediye ettiğini söyler. 

 

İstinsah kaydı (108a): 14 Receb Cuma 1013 (05-12-1604) 

 

Baş (96a): 

 %�=)� %&'()� *+()� ,� %-.E��DQ)� 	 �?Q)� a@Z ...?:. 	 : l45)� ?R:)� !D4Fr %&=:)� x+� t

�		�� lRm� !0@b)� g	�� tr t0:h ,� 3n=. �(Q&4)� ?@A *. �D@A *. ...x&o0;)� g?&Q4)� �(_ *1 f|(M 0P 

 ��?)� %¤X. g0@-P�)6&7= ...E £'�(QP� ��05)� *.0. �	(:P� �?:-)� B=> *. (@> �5 ... z t �E a)wU

*F?)� ...E #E?o0Q4)� z �0L&R)� g�?)� B$ �)� xF(@m0. g0@-P� x&@&P� g?&Q8 �(_...  

  

Son (108b):  

... %�U i 	 �&Q< 3) �&) 	 u(@> �0� *1 ªV]R&̂�=dM 3-5< B=>� 	 0&<?)� (U0q 3<0M� 01 !�	�) g(q

(@:)� *1 u?F z #0K ... 	r� *1 9=10b)� i0@K 	 9M�0:)� 01041 %K0F< �� , ?@C� 	 9+�()� %'�� 3

3R§� 	 3)� 	 ?@A  0<?&U B=> "T-)� 	 gTQ)� 	 9P0:)�.  
                                                
18 ¢a§µdetu'l-«amriye ve diğer nüshaları için bkz.: Brockelmann, GAL., C.I, s.267, Suppl., C.I, s. 472. 
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3.9. Yetµµµµmetu’d-dehr19,e&&&&-¿¿¿¿e¡¡¡¡ālibµµµµ (ö. 429/1037) 

Tam adı Ebū Man§ūr ¡Abdulmelik b. Mu√ammed b. İsmā¡µl e&-¿e¡ālibµ20 olan 

müellifimiz Nµsābūr'da 350 (961) yılında doğmuştur. İlim ve edebiyatın teşvik ve 

himaye gördüğü bir devir ve muhitte yetişmiş olup Arap edebiyatının en çok eser 

veren ve önde gelen simalarından biridir. Tilki derilerinden kürk diktiği için e&-

¿e¡ālibµ nisbesini almıştır. Edebiyat ve tarih alanında çalışarak kendini ilim 

çevrelerine kabul ettirmiş ve bu sahanın önde gelenlerinden addedilmiştir. Çok 

sayıdaki eserlerinin bir kısmında kendi devrindeki şiirden ve belâgattan bahseder. En 

tanınmış ve bizim için en mühim eseri, e&-¿e¡ālibµ'nin kendi neslinin ve kendi 

neslinden bir evvelki neslin edip ve şairlerine dair en mühim kaynaklardan biri olan 

Yetµmetu’d-dehr fµ me√āsin ehli’l-a§r'dır.  

 

AY 662 

Eser, şirazeli, üzeri yeşil bez kaplı mukavva bir cilt içinde 427 varak olup 

270×166 (174×103) mm. ebadında, rutubet görmüş ve kenarlarında kurt yeniği olan 

aharlı, orta kalınlıkta, koyu sarı renk kâğıt üzerine her sayfada 23 satır nesih hattıyla 

yazılmıştır. Müellif eserini 384 (994) senesinde yazmaya başladığını kaydetmiştir. 

(vr. 4a). Eserin başında fihristi bulunmaktadır. 

Müellif bu eserinde, yalnız muasırı olan h. IV. yüzyıl şairlerini kaleme 

almıştır. Bu yönüyle Yetµmetu’d-dehr belli bir asırda yaşayan şair ve ediplerin 

biyografisini ele alan ilk eser sayılmaktadır. e&-¿e¡ālibµ, bu eserde bahsedilen 

şahısları memleketlerine göre tasnif ederek eserini dört bölüme ayırmıştır: 

 

I. Bölüm: Şam, Musul, Mağrip ve Endülüs şairleri; 

II. Bölüm: Irak şairleri; 

III. Bölüm: Fars bölgesi şairleri; 

IV. Bölüm: Horasan ve Maveraunnehir şairleri. 

 

                                                
19 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 2049-2050; Brockelmann, GAL., C.I, s. 284, Suppl., C.I, s. 499. 
20 Nihad M. Çetin, "Seâlibî", İ.A., C.X, İstanbul, 1998, s. 262-266; ez-Ziriklµ, a.g.e., C.IV, s. 311 ve 
buralarda verilen bibliyografya. 
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Yetµmetu’d-dehr, esas itibariyle, çoğu zaman hal tercümesine dair kısa bilgiler 

ihtiva eden bir şiir dergisidir21. Belâgat ve nazım bakımından edebiyatın en güzel ve 

en mükemmel kitaplarından kabul edilir. 

 

İstinsah kaydı (426b): 9 Muharrem 1103 (01-10-1691) Muhyiddūn b. 

Takiyuddµn es-Saltµ, ed-Dımaş…µ eliyle. 

 

Baş (1b): 

             %;q 	 "Tb)� 3. E?. 01 lq , ?@C�  «%&'()� *+()� ,� %-.... ?:. 01E :    ����� �0X�E *U0A #0M

      	 x=&=8 0�;b< 	 glGK  g�DcD1 HF	08p� ��D<E...             3�. fQ;q� �\=)� �(:)� %=> 	 ��p� g?@> (:7)� #0K 0P 	

�0;K �0c %¬0-=. 	 %1p� (o0U *>[®P� t0:h ,� 3&=> %=U 	 ,� �D=� HU(P� `X)� B=> ...  

  

Son (426b): 

...        �D.0-&< H$E *1 "D8 (K� B=> B4. 	 �0;b)� J� 3. 	 (_0:)� �0R)� B�;<� %$ 	 %$�0:_E }(L¯ �

          �-R)� H�U D.E 	 B°��0m� ?10' D.E 	 ��{P� x@=U D.E ...          zD;-P� ,� ?R> *. *-C� *. ?@A %U04)� D.E 	

 «(F�D)� ?:. *P 	E tr9P0:)� �� , ?@C� 	 �0R)� �\± %$�0:_E �=�1 z �&=F 01 �0C...  

  

3.10. el-Ma…………āmātu'l-Cevziyye fi'l-me¡¡¡¡āni'l-va¡≥¡≥¡≥¡≥iyye ve şer√√√√ 
kelimāti'l-luππππaviyye22, İbnu'l-Cevzµµµµ (ö. 597/1201) 
Tam adı Ebu’l-Ferec ¡Abdurra√mān b. ¡Alµ b. el-Cevzµ el-Baπdādµ23. olan 

müellifimiz 510 (1116) yılı civarında Bağdat’ta doğdu. İslami ilimlerin hemen 

hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbeli âlimidir. Tarih, biyografi, hadis, 

tefsir ve akaid alanlarında eser telif etmiş, aynı zamanda çok sayıda öğrenci 

yetiştirmiştir. Onun ilmî şahsiyetinde dilciliği de önemli bir yer tutar. Bir divan 

oluşturacak kadar şiir kaleme almıştır. 590 (1194)’da Vâsıt’a sürgün edilmiş, beş yıl 

                                                
21 Nihad M. Çetin, a.g.m., s.262-266. 
22 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 535; Brockelmann, Suppl., C.I, s. 919. 
23 Yusuf  Şevki Yavuz, Casim Avcı, “İbn’ül-Cevzî, Ebû’l-Ferec”, DİA., C.XX, İstanbul, 1999, s. 543-
549 ve burada verilen bibliyografya. 
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süreyle orada bir evde tek başına ikamete mecbur tutularak, bazı kitapları da 

yakılmıştır. Sürgün cezası kaldırılınca Bağdat’a dönüp, hayatının geri kalan kısmını 

irşat faaliyetleriyle geçiren İbnu'l-Cevzµ, 597 (1201) senesinde vefat etmiştir. 

 

AY 673 

Eser, yaldız şemseli, çift yaldız zencirekli, mıklepli, şirazeli, koyu kahverengi 

meşin bir cilt içinde 259 varak olup 247×153 (150×74) mm. ebadında aharlı, kirli 

sarı, ince kâğıt üzerine her sayfada kırmızı cetvel içinde 15 satır harekesiz bir 

nestalik hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasının arkasında müzehhep çiçek motifli 

güzel bir serlevha vardır. Eserin 1b ve 2a varakları yaldız cetvellidir. Eser, Arap dili 

ve edebiyatının güzel örneklerini ihtiva etmektedir. 

 

İstinsah kaydı (259a): 1309 (1891) el-Hāc Seyfuddµn b. Mu√ammed el-

Bu«ārµ eliyle 

 

Baş (1b): 

*. *+()� ?R> �(5)� D.E ²M0C� "012� 6&_ t !08 «%&'()� *+()� ,� %-. ,� 3+� ��D�� *. B=> 

 t0:h0n=)� �QMw. 0XWQq �\)� , ?@C� ...  ?:.(2a):      :)� xn) #0ME x&.(�h]�p� z "?8 ��	 %=8 �;K� 	 

nF i  �D�³ 9@-8 %-4Xh � g�	W?)� zu(h0U wO´ i �D;-1 u($0µ BJO (5b) : ... %b' z t	p� x104P�

�0&_i�…  

Son (258b): 

... u0X:1 JT$ WB' 	 x.�W?)� 3&)� W?7h YF0C� zE 3&XGF i �\)� %7@7:)� �(U�07)� 	 �&_&WRO)� ?)	 # x

��07)� 	 !?;-P� R.%¤< ��r �W?)� D$ 	 ?F(M jk ?o�(5)� 	 0�&M �0X)� 3J)Dh �)� x=&P� 	 �:R)� B=> %=:)� �: !08 

 �=¦ �0R)0¦ J#E D) 	 fFE� �)� 0104P� �?> B=> f&=1E �)� 0104P� (q� �\$ 3'	� ,� �?8 �(5)� D.E ²M0C�

�g�0F� �(¦0q *1...  
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3.11. ≤≤≤≤irāmu's-sa…†…†…†…† fµµµµ şer√√√√i's-sa…†…†…†…†24, el-»»»»avārizmµµµµ (ö. 617/1220) 

Tam adı ¢āsım b. ◊useyn b. A√med Ebu’l-Fa≥l el-»avārizmµ en-Na√vµ, 

Mecududdµn25. olan müellif ~adru’l-Efā≥ıl en-Na√vµ diye bilinir. Havârizmli olup 

Hanefi fakihlerindendir. Arap dili sahasında büyük bir âlim olan müellifin bu alanda 

birçok eseri vardır. Bunlardan en meşhur ve en önemlisi ez-Zema«şerµ’nin Mufa§§al 

adlı eserine yaptığı şerhtir. el-Ma¡arrµ'ye ait olan Sa…†u’z-zend adlı esere yazdığı ve 

≤irāmu’s-sa…† olarak adlandırdığı eseri basılmıştır. Şârih 617 (1220) yılında Tatarlar 

tarafından öldürülmüştür 

 

AY 681 

Eser, yaldız zencirekli, şirazesi dağılmış, koyu kahverengi meşin bir cilt 

içinde 243 varak olup 248×146 (188×89) mm. ebadında aharlı, orta kalınlıkta, sarı 

kâğıt üzerine her sayfada yaldız cetvel içinde 27 satır güzel bir nesih hattıyla 

yazılmıştır. Başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Eserin 1b varağında 

müzehhep bir serlevha vardır. Eser, Ebu’l-¡Alā™ A√med b. ¡Abdillāh b. Süleyman el-

Ma¡arrµ (ö. 449/1057)’nin Sa…†u'z-zend adlı eserinin şerhi olup, şârih eserini 587 

(1191) senesi Muharrem ayının başlarında Semerkant’ta güneş kova burcunda iken 

bitirmiştir (vr. 2a). 

 

İstinsah kaydı (243b): Recep Perşembe 1161 (1748). Mu§†afā el-¡Ulvānµ el-

◊amevµ eliyle 

 

Baş (1b): 

 %b8D�-F 3<0M ,� ?@� %b&=>�&MD;)� tr  ...?:. 	 :H$E *1 x5o0¦ #0M g(1 l| B:@-1 �D>(8 ?8 %=:)� 

.��̂D-XP� ?<�)� Y4U %Z �(_E �#dE %�U0@;)  tr-)�?·& �W(:P� #0@&=U *. ,� ?R> *. ?+E �T:)� £E H�05)� 

3&<0R1 *1 B$ x'0Q5)� �01 J#p t0:h ,� 3+�  ...HQM :x1T:)� "012� !D4F  ... %U08 HL5)� D.E  

                                                
24 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 992, 993; Brockelmann, Suppl., C.I, s. 452. Eserin diğer nüshaları için 
bkz. Brockelmann, GAL., C.I, 254, Suppl., C.I, s. 452.  
25 ez-Ziriklµ, a.g.e., C.VI, s. 8 ve burada verilen bibliyografya. 
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(2a) :�0;b)� �\$ w7<E �0�X)0. 3&>0-1 JHc 	 W�> ,� %U	 B1���Dm� ?@A *. 9-C� *.�  ... 	

Y4-)� �(_ z Y4-)� "�(L. 3;& ...  

 

Son (243b): 

...tr ���0W&U ��p� z  ��E      8(_ 0@b��0W&Û �0M�� z V��&ªR_̂ 

 VW<p3)�0X1 0&<?)� 	 ��]?R̂)�       @M���� �x=&) Jir V®4ª&=ĥ 0  

�&O)� £E 0&5&U z 	 3b-1E ��r ?=R)� 38i:  

?:. ?̧d=.̂ a8i 0@M �       ��(-)� x=&) x=&=)� V=;. a:F  

3X> !D4XP� z  ._ (q� �\$�(Y4-)�  .  

 

3.12. Kitābu’l-ādāb26, ¡¡¡¡Abdurra√µ√µ√µ√µm b. ¡¡¡¡Alµµµµ 

 

AY 704 

Eser, üzeri çiçek desenli yeşil muşamba kaplanmış, zencirekli, miklebli, 

şirazeli, sırtı meşin, mukavva bir cilt içinde 56 varak olup 241×148 (149×65 ) mm. 

ebadında, aharlı, fligranlı, kalın, sarı kâğıt üzerine her sayfada 13 satır başlıklar 

kırmızı kalem kullanılarak harekeli, okunaklı bir nesih hattıyla yazılmıştır. Sayfa 

kenarlarında tashih ve şerhler bulunmaktadır. Varak 56b’de Tırnakçızâde Said Ziver 

müellife kitabı istinsah etmekte yardım ederken “Fa§lu’l-a«bār bi-sāiri’l-√urūf” 

bölümüne gelince, müellifin hükümet tarafından bir yere görevlendirildiğini, 

müellifin makamının yükselmesiyle, çevresinin genişlediğini, bu sebeple eserin 

tamamlanmamış olduğunu ve müellifin bu bölümde kaldığını kaydeder. Müellif, 

önsözde eserini 5 bâba ayırdığını söylemektedir. Bu bâblar sırasıyla şöyledir: 

1.Bâb: Nesirden hikmetler; 

2.Bâb: Kısa mevsimler; 

3.Bâb: Şiirden hikmetler; 

                                                
26 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1387. 



 32 

4.Bâb: Müfred mesellerin beyitleri; 

5.Bâb: Beyitlerin mucizesi. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı.  

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-.«, ?@C�  9P0:)� ��  ... 0:8D1 "Tb)� �O�)d� #0M ?:. 	 x@=K 0:�D1 3M(_� 	

  x@b'...)2a
 ...(           xo?Q)� (¦�Dm� H4QF 01 �\$ £0;K z f:k ?8 	 ...     ��D.E x-� 3;5WX� 	 ...  3;<DX> 	

3 (. �J)E ]*1̂ (Kª� g�	lU u(K� l-F #E Dc�E 	 ����� �0;b....  

  

Son (56b): 

...          ?)�D)� ?'E ¹%:)� 9<0-=)� ?'E %=4)� �$\)� *1 �4XF i ��=)�       !0�P� �E� 9�cD)� ?'E g��:)� *F

      (o0-�. �0�Rqp� HQ�M «*]F?̂Mª()� ?'E u0�� !\. *]&.̂0;nP� ?'E xR&n)� j10U 9.0R7)� ?'E �0Lm� «9�()� ?'E

�	(C�.  

 

3.13. Edebu’l-kātib, İbn ¢¢¢¢uteybe (ö. 276/889) 

Tam adı Ebū Mu√ammed ¡Abdullāh b. Muslim b. ¢uteybe ed-Dineverµ27'dir. 

Doğum yeri ve tarihi hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. İbnu’n-Nedµm’in 

verdiği bilgi dikkate alınarak, Kûfe doğumlu olduğu söylenebilir. İbn ¢uteybe, 

dedesinin adına nispetle Kutebî, bâbasının Mervli olması sebebiyle Mervî nisbesiyle 

de anılır. İbn ¢uteybe’nin hocaları döneminin en seçkin âlimleridir. İlk derslerini 

babasından aldıktan sonra, Bağdat’ta Cā√i@’in öğrencisi oldu ve onun bazı kitaplarını 

huzurunda okuyarak icazet aldı. III. yüzyılda yetişen önemli şahsiyetlerden biri olan 

İbn ¢uteybe uzun süre hadis, tefsir, fıkıh, tarih, kelam ve dille ilgilenmişse de 

zamanla edebiyata yönelmiştir. Özellikle şiir ve ahbârın inceliklerini çok iyi bilen 

                                                
27 Hüseyin Yazıcı, "İbn Kuteybe", DİA., C.XX, İstanbul, 1999, s. 145-152 ve burada verilen 
bibliyografya. 
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İbn ¢uteybe, aynı zamanda şiir ve ahbâr râvisi olup, Arap edebiyatında nesir 

sahasının en önemli şahsiyetlerindendir. Bağdat’ta vefat etmiştir.  

 

AY 727 

Eser, basma yaldız şemseli, yaldız salbekli, yaldız köşebentli, yaldız 

zencirekli, mıklepli, şirazeli, koyu kahverengi meşin, bir cilt içinde 129 varak olup 

237×153 (183×88 ) mm. ebadında aharlı, kalın, sarı kâğıt üzerine her sayfada 

başlıklar kırmızı ve yeşil kalem kullanılarak, yaldız cetvel içinde 25 satır harekeli 

güzel bir nesih hattıyla yazılmıştır. Eserin 1b varağında müzehhep bir serlevha olup 

sayfa kenarlarında yer yer şerhler vardır. Unvan sayfasında temellük kaydına 

rastlanmaktadır. 

Müellif bu eserinde, kendi zamanında tahsil arzusu taşıyan halkın üst 

tabakalarındaki kişilere ve bilhassa devlet teşkilatı içinde nüfuz sahibi olmaya 

başlayan kâtiplere, Kûfe'deki sarf âlimlerinin topladığı lisani ve edebî malzemeyi 

sunmayı amaçlamıştır. 

 

İstinsah kaydı (129a): 12 Recep 1096 (14-06-1685) İbnu’s-Sebilcµ diye 

bilinen Mu§†afā b. Rıdvān eliyle 

 

Baş (1b): 

   %&'()� *+()� ,� %-.«                 ,� 3+� %=-1 *. ,� ?R> ?@A D.E !08 º(b)� 3)DU� ?@A B=> ,� B=� 	

� ?:. 01 :        3&=> �~XG)� 	 u?10A j&@» , �?+ ...             3� � *1 	 9RK0< ��p� H&RU *> 0X<01� H$E (GK� fFE� }0M

H�» g(b. *F(c0$ 3=$p	 *FlO;1...  

  

Son (129b): 

�?Q)� l| B=> �?QP� 3&M �0c 01 �0.  

0<0�      3X1 f=R4;U� 01 (P� lq و Rh� 3�:R̂;̂ĥ #w. �&) 	 

 B=> �0�M (q� !08 	 f̂]:R̂]hdE     ����Dª> 0<]�	0:h %�;�¼ª_ #r 	  
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                   a�:P� z u?'�	 0�;&X.� f5=;q� #� 	 !0:Mp� J#p !0:M½) x5)0¨ ��0QP� u\$ �&¾ 0@W<� 	 0<�	0> B=> �0�M . �

�0;b)�. 

 

3.14. Nuzhetu’††††-††††ālibµµµµn ve tu√√√√fetu'r-rāππππibµµµµn28, eş-Şiiiirāzµµµµ  

 

AY 738 

Eser, üzeri sonradan ebru kâğıt kaplanmış, sırtı kahverengi meşin mukavva 

bir cilt içinde 92 varak olup 235×133 (163×75 ) mm. ebadında, az aharlı, orta 

kalınlıkta, kirli beyaz, kurt tahribatına uğramış kâğıt üzerine her sayfada 21 satır 

başlıklar kırmızı kalem kullanılarak, talik hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında 

temellük kaydı ve fevâid bulunmaktadır. Eser, el-Bu§iri (Şerefuddµn Ebū ¡Abdillāh 

Mu√ammed b. Sa¡µd)’nin ¢a§µdetu’l-burde adlı eserine A√med b. Mu√ammed b. Ebµ 

Bekr tarafından, 797/1395 senesi Muharrem ayında, sadece lafız anlamlarına 

münhasır olarak yapılan birinci şerhten tam 12 yıl sonra 809 (1406) senesi Şaban 

ayında bu defa daha mufassal bir şekilde şerh edilmiştir. Şârih şerhinde şu harfleri 

kullanarak âdeta konu başlığı yapmıştır.  

 Beytin Arapça anlam açıklaması:ب

 Tasavvufi anlam açıklaması:ق

 Farsça açıklaması:ر

 Vezni:ط

 Dilbilgisi yönünden beytin şerhi:ع

¢a§µdetu’l-burde29'nin, edebiyat alanında bu kadar çok tanınması ve 

menkıbelere konu olması şairin gördüğü bir rüyadan kaynaklanmaktadır. Rivayete 

göre hayatının sonlarına doğru felç olduğu dönemde, akşam yatarken, hastalığına şifa 

vermesi için Cenâb-ı Hakk'a dua ve niyazda bunan şairin rüyasına Hz. Peygamber 

girer ve ondan kendisi için yazdığı kasideyi okumasını ister. Bunun üzerine Bū§irµ: 

"Yâ Resûlullah, ben sizin için birçok kaside yazdım, hangisini emredersiniz?" 

                                                
28 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1333,1943;Brockelmann, Suppl., C.I, s. 468. 
29 Mahmut Kaya, Kasîde-i Bürdeyi Türkçe Söyleyiş, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
2001, s. 11-12. 
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deyince, Hz. Peygamber, kasidenin ilk beyitini okuyarak isteğini belirtir. Şair 

kasidesini okumaya başlar, Resûlullah da kasideyi sonuna kadar büyük bir 

memnuniyetle dinler. Kaside bitince de yatmakta olan hasta şairi ödüllendirmek için 

hırkasını (bürde) çıkarıp şairin üstüne örter ve eliyle vücudunun felçli kısmını 

sıvazlar. Bū§irµ heyecanla uykudan uyanır; gördüğü rüyanın zevkiyle toparlanmaya 

çalışırken vücudunda felçten bir eser kalmadığını fark ederek sevincinden ne 

yapacağını şaşırır. 

160 beyit ve on bölümden oluşan kaside, aruzun basit bahriyle yazılmış olup 

yapı ve üslup bakımından son derece sağlam ve liriktir. Bu yüzden asırlardır İslam 

coğrafyasının her bölgesinde büyük bir ilgi görmüş, dinî toplantılarda, mübarek gün 

ve gecelerde, sünnet, düğün ve bayram merasimlerinde okunmuştur. Hattatlar da 

meşk derslerinde genellikle bu kasideyi yazarlar. 

 

İstinsah kaydı (92a): 12 Zilhicce 1015 (09-04-1607) 

 

Baş (1a): 

     , ?@C� «%&'()� *+()� ,� %-.        3. *1{< 	 3X&:;-< 	 u?@s  ...       %$(4M� 	 �0R:)� (4'� !D4&M ?:. 	

 ... ?@A *. (b. £E *. ?@A *. ?@A *. (b. £E *. ?@A *. ?+E ... x1DUDP� x<D@&P� xK�0RP� g?&Q4)� fFE�

          "01i� tr x.D-XP� xFDRX)�  g�y)0. g0@-P� xF�?)� �KDb)0.... ) 2a
:(   £E *F?)� �(_    ?&:�U *. ?@A ,� ?R> 

   �(�DR)� WB'i?)� ...                 	 0��µ05)E B=' B=> �(Q;41 iW	p� 0�;'(_ #E ?:. xo0�0¿ 	 j-h xXU %¤:P� #0R:_ z

0�&<0:1 �(_... (2b),0. Jir �&MDh 01 	 9R|�()� x5¯ 	 9R)0O)� x$�< 3;&  	...  

  

Son (92a): 

...#0R)� 0.\> 	 #\F� �(µ fWq� 01 	 9:)� 	 fWq� B=> �O> �(¦� 	 3=>0M 0R� �F� 	 3)D:51 

x<0:;UÀ) �0R)� 	 3. �J=:;1 %nX)0. 	 3=>0M �&:)� ��0' 	 3)D:51 .�0;b)� �\$ �.  
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3.15. Risāle Sec¡¡¡¡i'l-men&&&&ūr, e&&&&-¿¿¿¿e¡¡¡¡ālibµµµµ30 (ö. 429/1037) 

 

AY 741(1) 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzerine kırmızı meşin yapıştırılmış mukavva bir 

cilt içinde risalelerin hepsi e&-¿e¡ālibµ'ye ait olan bir mecmuanın 1b-12b varakları 

arasında 26 varak olup 234×142 (179×96 ) mm. ebadında, aharlı, ince, koyu sarı renk 

kâğıda her sayfada 19 satır başlıklar kırmızı kalem kullanılarak talik hattıyla 

yazılmıştır. Eserde yer yer tashihler bulunmaktadır. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

   %&'()� *+()� ,� %-.        3;F0>(.  iDh 	 3;>0RO) ,�  ?:U� « ...        z ��&O) �0;K  �> ,� "��� �\$

       	 x'	?@P� 05Q)� z �0Rqp� *1 �W&< B=M H@;7F u0X:1 g�DGXP� g(Q;NP� !0G1p� 	 %=C� *1 �(¦ 	 x1D1\P�

 x>D�-1 x&>�E	 g�D�w1 xRN;X1 (:7)� *1 0&.E 	 ...BW;_ �;K *1 �0-;q� B=> 0�;:k...  

  

Son (12b): 

...                    lq f<E 	 a8��� 	 �?'�	 a+�� 	 t(5|� �� «�0.0h(1 i 	 ��(M0K i 0.�WDh 0R=8 V=¼UE BW<� %�J=)�

 98��()�9+�()� %'�E 0F VhD8 	 V)D� .9:k� 3)� 	 ?@A B=> ,� B=� 	 9P0:)� �� , ?@C�. 

 

3.16. Yetµµµµmetu’d-dehr II. cilt31, e&&&&-¿¿¿¿e¡¡¡¡ālibµµµµ32323232    (ö. 429/1037) 

AY 742 

Eser, basma şemseli, zencirekli, mıklepli, şirazeli, kahverengi meşin bir cilt 

içinde 137 varak olup, 233×140 (189×83 ) mm. ebadında, az aharlı orta kalınlıkta, 

koyu sarı renk, kurt tahribatına uğramış kâğıt üzerine her sayfada 25 satır kırmızı 

cetvel içinde, başlıklar kırmızı kalem kullanılarak, nesih hattıyla yazılmıştır. Sayfa 
                                                
30 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 27. 
31 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 2049-2050; Brockelmann, GAL., C.I, s. 284, Suppl., C.I, s. 499. 
32 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 27. 
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kenarlarında tashihler bulunmaktadır. Eserin baş tarafında temellük ve 339a 

varağında mukabele kaydı bulunmaktadır. Baş tarafta yaldızlı müzehhep bir sayfa 

içinde eserin ve müellifin adı yazılmıştır. 202b de müzehhep bir serlevha vardır. Bu 

nüshanın varak 202b’den başlaması bize bu eserin birinci cildinin de olduğunu 

düşündürdü. Fakat bu muhtemel birinci cilde Üniversite Kütüphanesi'nde 

rastlanamadı. 

 

İstinsah kaydı (339a): 1041 (1632) Telcer en-Nasrānµ el- ◊amavµ eliyle. 

 

Baş (202b): 

     ($?)� %&;F �0;K *1 }0G)� %-4)� z    )� H$E *U0A          	 H�0Mp� 04R¦ *1 x&=&1?)� x)	?)� �07<� 	 ��(:

           %�X1 9=U(P� !DQM 	 �DQ< %$���D< 	 %$�0Rq� *1 0± �=:;F 01 .    t0:h ,� ?@� ...    �0�_ D.E x)	?)� ?�L>̂

��p� z 3) *b�1 01 B=> #0K x)	?)� *K� *1 u(-q0M...  

  

Son (339a): 

3J5dK H@¯ 3cD)� �08ª	 ¹�� 	      � H10<E#0X> W*± �(]:h   

 u?&ª7X̂ª. i !D4)0. �5)� (NM 	      #TM 	 gW(1 Á#TM �	(�F 	  

                     	 t0�:h ,� �0_ #r �)0G)� %-4)� �D=;F 	 (Q:)� H$E *U0A z ($?)� x@&;F �0;K *1 }0G)� %-4)� �

%=U 	 ?@A 0<?&U B=> ,� B=�. 

 

3.17. ◊ ◊ ◊ ◊adµ…µ…µ…µ…atu’l-udebā™™™™, »»»»alµµµµl b. eş-Şey√√√√ ¡¡¡¡Alµµµµ 

AY 777 

Eser, üzeri siyah, sırtı kırmızı muşamba kaplı mukavva bir cilt içinde 13 

varak olup, 227×137 (186×98 ) mm. ebadında, aharlı, ince, sarı renk kâğıda yaldız 

cetvel içerisinde, her sayfada 17 satır, başlıklar yaldız kalemle, serlevha şeklinde 

harekeli olup nefis bir nesih hattıyla yazılmıştır. 1b varağında müzehhep bir serlevha 

vardır. Sayfa kenarlarında şerhler bulunmaktadır. 
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İstinsah kaydı (13b): Muharrem 1177 (1764) Müellif eliyle. 

 

Baş (1b): 

          Xd)0. 	 0Xd)08 �=]�d� �\)� , ?@C� «%&'()� *+()� ,� %-.  0 ...        ?&-)� (F?4)� 3.� tr l45)� !D4&M ?:. 	

     B=> 6&7)� *. H&=q ...                	 ²>�D�P� B�=> x=@;7�1 x:�-1 x&.(> �&K�(h #0&'p� �:. z t0R. f§XU 0P

                   0L�:. �(' �0X)� lq �F�0'E 	 xv(b)� 0Fi� *1 �0R;82� �0R=. 0�L:. x-R=1 #0&R)� 	 jF?R)� 	 �o0O=)�

  0�X1 ...  � f;7h j1         f-R;8� �)� �&K�(;)� f1?8 	 !0&:)� g(Gb. !0R) ...       	 �o0�O) 0¬�M �0.�p� x4F?� 0�;& 

?&:-)� 0± ²:;F 	 ?&=R)� 0�X> H&v !04)� 	 H&4)� 0�F(;:F i !0G1E...  

  

Son (13a): 

                  Y�m� ��0�:)� Jir 3&M �|(F TM ��0:P� *-'� Ym� *-§;-P� 3cD)� B=> *-C� JYq z �o0O)

C� �&§WQ)� �&=P� 3cD)0K �&§Q)� *- ... :(13b) �;M� 	  0M �J=| 9:)� 	 �0b)� B>0U 0F 9:)� �;M *1 ?. i

                9:)� t� (¤X)� *1 9:)� jR7h i 9n)� V)0. *1 �)� 9:)� �h0K 0F 9:)� ...       B�=> JH� �JTm� �O) �)0¦ 0F

B=> , ?@C� !0R)� �~5Q. H®8 �Tqp� "�0b1 ª%·@;̂�1!0' HK .  

 

 

3.18. »»»»ulā§§§§atu'l-edeb ¡¡¡¡alā Lāmiyeti'l-¡¡¡¡arab, ¡¡¡¡Abdurra√√√√mān b. 
Mu√√√√ammed  
AY 874 

Eser, üzeri sonradan ebru desenli kâğıt, sırtı siyah bez kaplı mukavva bir cilt 

içinde 15 varak olup, 214×145 (162×88) mm. ebadında, aharlı, kalın, nohudi renk 

kâğıt üzerine, her sayfada 23 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak adi bir 

nestalik hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid bulunmaktadır. Sayfa 

kenarlarında şerhler ve tashihler vardır. Eser, Arapça eğitimi görenlerin isteği üzerine 

Şenferā (ö. hicretten önce 70)'nın Lāmiyetu'l-¡arab adlı eserinin bazı kısımlarına 

lügat ve i'rab bakımından yapılmış bir şerhtir. 
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İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-. u?F?' B=RF i ��?+ , ?@C� « ...0.�(>r �(:)� x&1i �:R) �(_ �\�M ?:. 	 

H)\)� 	 0Om� *1 x@Q:)� ,0. 	 9o?;RP� #�Dq2� �:R) x.0cr xn) 	 .(:7)�:  

 %b�&ªO1̂ �̂	�?�� B·1®E a. �D�@&ª8dE      ®H]&1̂i %K�DU "D8 tr }�M...  

  

Son (15b): 

...                    �#dE �D�Â V)\K H4>E z "Tb)� 	 z	E z l@L)� *1 �i0' #DbF #E �DÂ 	 z	p �0;:< #DbF �#dE 

B§;XF z l@L)� *1 i0' #DbF #r 	 z	p�0;:< #DbF .��DQ)0. %=>E t0:h ,� 	 . �(_ � �(:)� x&1i. 

 

3.19. es-Si√√√√ru'l-Celāl lµµµµ-keşfi'n-ni…………āb ¡¡¡¡an vech ¡¡¡¡arā™™™™is 
bedµ¡µ¡µ¡µ¡iyyeti'l-Celāl 
 
AY 880 

Eser, üzeri siyah, sırtı vişne çürüğü rengi bez kaplı, sonradan tamir görmüş 

mukavva bir cilt içinde 27 varak olup, 210×110 (150×67) mm. ebadında aharlı, 

filigranlı, kirli beyaz kâğıt üzerine, her sayfada 25 satır kırmızı cetvel içinde, 

başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak nesih hattıyla yazılmıştır. Eser, Celāluddµn 

es-Suyū†µ'nin (ö. 911/1505) el-¢a§µdetu’l-bedµ¡iyye adlı, Peygamberimiz'i metheden 

eserine yapılan bir şerhtir. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

   %&'()� *+()� ,� %-. ...    , ?@C�      #0&R)� 	 }0:P� jF?. #0WXP� ... ?:. 	 :     g?&Q�4)� B=> �&=:h �\�M

?R)�                   3+� B¦D&-)� *+()� ?R> *F?)� !Tc x10�5)� "0@Z� "01À) %J=U 	 3&=> ,� B=� `X)� �?1 z x1D¤XP� x&:F
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                     V)� �W(¦®� fFE�̂ 	 «H&G@;)� 	 �0�7;Ui0. HFDO;)�  (h 	 �&c 	 lR:h B=> g?&Q4)� V=h z f:8	 �)� t0:h ,�

        _p� 	 !0G1p� 	 �0��� 	 0F�� *1 ?$�D7)0.      ?$07)� HA #0&R. �0§_D1 �0: ...     �7b) !T�� (§-)0. 3;&  	

!T�� x&:F?. �o�(> 3c	 *> �04X)�...  

  

Son (27b): 

...                  *-�' «%;;¨ *-�' BhD1 ?X> ��E �' 0X-'̂ 0X) 0&<?)� z ($?)� �?1 �;K� 	 «"0;;q2� *-'

`X;P� !D4K %;m0. #��DF 0� "Tb)� (q� Bh{F #E "0;;q2�:  

 	 ��=q Y:�F � �\)� f&O>E    "T-)� 	 VW.� gD=� V&=>  

#0&R)� tr �0;� i ($0µ g?&Q4)� f&. z D$ 	.  

 

3.20.»»»»āşiye ¡¡¡¡ala Şer√i'l√i'l√i'l√i'l-hemziyye, el-◊◊◊◊ıfnµµµµ (ö. 1181/1767) 

Tam adı Mu√ammed b. Sālim b. A√med el-◊ıfnµ, Şemsuddµn33 olan 

müellifimiz Şafi fıkıhçısı ve Arap dili âlimidir. 1101 (1690) yılında Mısır’ın Belbis 

şehri, Hifne köyünde doğmuştur. Ezher’de eğitim görmüş ve burada öğretmenlik 

yapmıştır. Kahire’de ölen müellif, Karâfe mezarlığına defnedilmiştir. ◊ıfnµ’nin ilim 

ve tasavvuf çevrelerinin yanı sıra siyasi çevrelerde de büyük bir itibarı vardı. ◊ıfnµ, 

Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının, Hıfniyye kolunun kurucusudur. 

 

AY 904 

Eser, sonradan tamir görmüş, üstü sarı kâğıt, sırtı koyu kahverengi deri kaplı 

mukavva bir cilt içinde 124 varak olup, 210×150 (163×100) mm. ebadında, orta 

kalınlıkta, aharlı, filigranlı, nohudi renk kâğıt üzerine her sayfada 25 satır nestalik 

hattıyla yazılmıştır. Eserin başında fevâid ve temellük kaydı bulunmaktadır. Konu 

başlıkları ���� kelimesi ile belirtilmiş olup kırmızı mürekkep kullanılarak yazılmıştır. 

                                                
33 Cengiz Kallek, “Hıfnî”, DİA., C. XVII, İstanbul, 1998, s. 478; ez-Ziriklµ, a.g.e., C.VII, s. 4 ve 
buralarda verilen bibliyografya. 
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Eser, Şihābuddµn İbnu’l-◊acer’in Şer√u’l-hemziyye adlı eserine Mu√ammed el-

◊ıfnµ'nin yazdığı hâşiyedir. Müellif, bu hâşiyeyi 10 Şaban 1170 (29-04-1757) 

senesinde bitirmiştir (vr.124a). 

 

İstinsah kaydı (124a): 6 Şevval Cuma 1172 (01-06-1759) ¡Abdullāh el-◊icāzµ 

eliyle 

 

Baş (2b): 

W?1E 	 xF�?Z� H&RU B=> ���� 3.0R'� H:c *P ��?+1�D=. %$p� jxF0�X)� 	 xF�?R)� z ��(Up� j¦�DU 	 ��D< 

...         X5C� ?@A uiD1 ?R> anP� l4M !D4&M ?:. 		0          x1T:=) xF�@Z� �(_ B=> ��?)� �F05< �D5h ��D' u\$ �

 .� �0�7)�     0± �0c (�' *  E �0$D)� º(b)�      )� �\$ 3&=> �:)0O1 	 ÃP0Äh�(8 "0F   0��&5){P 	 t ,� �>0� �0;b

p�91� �D5| º(K ��Dc 3<� �Dc.  

  

Son (123b): 

           Jir 	 xX�� H$E ln. u0XQQq #E �E Å� 3>0O4<� j1 «3)D8      0RF(8 3) �RU 0@K �0O4<� TM .     01 (q� �\$ 	 

1̂�*D)� V=P� 3. �0$.  

 

3.21. el-E≥≥≥≥vāu’l-behice fµµµµ ibrāz de…………āyi…………i'l-munferice34, 
Zekeriyā el-En§§§§ārµµµµ (ö. 926/1520) 
Tam adı Zekeriyā b. Mu√ammed b. Zekeriyā el-En§ārµ es-Senµkµ el-Mı§rµ eş-

Şāfµ¡µ, Ebū Ya√yā35.'dır. Şeyhulislam, kadı, müfessir ve hadis hâfızıdr. Mısır'ın 

doğusunda yer alan Senîke'de doğdu. Tahsiline Kahire'de başlayıp burada devam etti. 

906 (1501) yılında kör oldu. Yoksulluk içinde yaşamını sürdüren Zekeriyā el-En§ārµ 

bütün gün camide ilim ve ibadetle meşgul olurdu. Açlığını bastırmak için geceleyin 

camiden sokağa çıkıp, karpuz kabukları topladığı ve bunları yıkayıp yediği 

kaydedilir. Müellifimizin daha sonraları değeri anlaşılınca hediyeler birbiri ardına 

                                                
34 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 116, C.II, s. 1346; Brockelmann, GAL., C.II, s. 100, Suppl., C.I, s. 474. 
35 ez-Ziriklµ, a.g.e., C. III, 80-81. 
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gelmeye başladı. Öyle ki kadılık vazifesine başlamadan önce günlük 300 dirhem 

geliri vardı. İmkânları genişleyince kendisine ilim tahsili için gelenlere ve etrafına 

büyük katkıları olduğu gibi çok sayıda değerli kitaplara da sahip oldu. Sultan 

Kaytubay el-Cerkesî 826 (901)'nin verdiği kadılar reisliği vazifesini sultanın büyük 

ısrarı üzerine kabul etmiştir. Bu görevde iken gördüğü adaletsiz ve uygunsuz işlerden 

dolayı vazifesinden ayrılarak ilim hayatına geri dönmüştür. Vefatına kadar da ilimle 

meşgul olmuş, bu çalışmaların meyvesi olarak da geriye çok sayıda değerli eserler 

bırakmıştır. 

 

AY 911 

Eser, üzeri kâğıt kaplı, şirazesi dağılmış, sırtı kahverengi meşin, yıpranmış 

mukavva bir cilt içinde 21 varak olup 210×150 (159×81) mm. ebadında rutubet 

görmüş, fligranlı, kalın, nohudi sarı kâğıt üzerine her sayfada 21 satır başlıklar 

kırmızı kalem kullanılarak nesih hattıyla yazılmıştır. Sayfa kenarlarında şerh ve 

tashihler vardır. Unvan sayfasında fevâid bulunmaktadır. Eser, İbnu'n-Na√vµ diye 

bilinen Ebū Fa≥l Yūsuf b. Mu√ammed b. Yūsuf et-Tevzerµ’nin (ö. 513/1119) el-

Münfericiye adlı eserinin şerhidir. ¢a§µdetu'l-munferice el-»alµl (ö. 175/791)'in 

ortaya koyduğu onaltıncı bahirdendir. Bu eser, Ebu'l-◊asan Ya√yā b. el-¡A††ār el-

¢ureşµ'ye nipet edilse de et-Tevzerµ'ye nisbeti daha çok kabul görmüştür. Şârih, 

şerhini 11 Zilhicce 881 (26-03-1477) senesinde bitirmiştir. İbnu's-Subkµ ve birçok 

kimse bu kasidede ism-i âzâmın bulunduğuna ve bununla dua eden kimsenin 

duasının kabul olacağına inanırlar. Bu nedenle bu kasideye önem verilmiş ve çok 

sayıda şerhleri yapılmıştır. 

 

İstinsah kaydı (21b): 16 Safer 1162 (04-02-1749) 

 

Baş (1b): 

        6&7)� !08 9:;UE 3. 	 %&'()� *+()� ,� %-. ...             ?�+E *�. ?@A *. 0F(K� *. *F?)� *F� B� D.E

 B:M07)� ��0Q<p� ...           "012� g?&Q8 xc(5X@=) 9@�5;P� xc0' 3&)� \;_� 01 �\�M ?:. 	 ...    �UDF HL5)� £E
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    �]D;)� �UDF *. ?@A *.�     B=> �D§X)� *.0. �	(:P� H�i� �  8 01     ?�F� £E *�. ?�+E �0R:)� D.E x1T:)� 3)0

 �0�R)�...   	;xc(5XP� �F08� ��(.r z x��R)� ��D�½)0. 3R...  

  

Son (21b): 

�D> T. (�i� ªg05®8 	 

H4M ���Æ\)� �0� V. ��� 	 

�(5Xh x1�� �W?;_�  

Bo0WR'� B=> 	 WB=> W*v #E 3)0G1E 	 %µ0X)0. t0:h ,� tr HUDhE 0<E 	... 

 

3.22. Tu√√√√fetu’l-a√√√√bāb, İsmā¡µ¡µ¡µ¡µl el-Enārµµµµ 

AY 924 

Eser, çiçek motifli basma yaldız şemseli, yaldız salbekli, yaldız nokta 

köşebentli, yaldız zencirekli, şirazeli koyu kahverengi meşin bir cilt içinde 101 varak 

olup, 210×145 (155×65) mm. ebadında, aharlı, filigranlı, orta kalınlıkta, nohudi renk 

kâğıt üzerine kenarları siyah çizgili yaldız cetvel içinde her sayfada 19 satır başlıklar 

kırmızı kalem kullanılarak adi bir nesih hattıyla ve farklı kalemle yazılmıştır. Sayfa 

kenarlarında yer yer şerh ve açıklamalarla birlikte mukabele ve tashihler 

bulunmaktadır. Unvan sayfasının arkasında müzehhep bir serlevha vardır. Eserin 

başında indeksi ve fevâid bulunmaktadır. 

Müellif, bu eserinde et-Taftazānµ’nin el-Mu«ta§ar adlı esrinde kaydettiklerini 

ve Tel«µ§u’l-miftā√’ın beyitlerini bir araya toplayıp şerh etmiştir. 

Eser,dört bâb halinde ele alınmıştır: 

1.Bâb: Mukaddime’nin beyitlerinin şerhi; 

2.Bâb: Birinci bâbın beyitlerinin şerhi; 

3.Bâb: İkinci bâbın beyitlerinin şerhi; 

4.Bâb:Üçüncü bâbın beyitlerinin şerhine ayrılmıştır. 
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İstinsah Kaydı (101a): Rebiulâher Pazar günü 1180 (1766) müellif eliyle. 

 

Baş (1b): 

          #0&R)� 	 }0:P� %̂]�dM 0<(̂�7. *1 0F «%&'()� *+()� ,� %-.  ... ?:. 	:       D�.E ��0R)� x+� tr �0;¥� !D4F

 r ?_��       E 0P ��0<p� H&>0 r 6&7)� *. �¦0> %&$�(.   #E ��E 0&.E jk      0;5;)� u(K� 01 	 �0;5P� ¢&N=h �  z }�

��D.E x:.�E B=> x=@71 0�;=:c 	 �0R'i� x5§;. 0�;&  	 "0@;$i0. !DOP� z 01 �:. 	 (Q;NP�...  

  

Son (101a): 

...                   	 9@L��;)� 	 �0�R;8i� HG1 0± HQ;F 01 	 xF(:7)� 08(-=) �?�7;-1 0�X1 #D:.�E 	 x&<0¿ 	

� 	 JHC� 	 ?4:)��0�;<i� 	 ¢&N=;)� ��?;.� z !D4)� HG1 V)� Ds 	 �&@=;). 

 

3.23. Kumāmetu'z-zehr ve ferµµµµdetu'd-dehr36, eş-Şilbµµµµ  
(ö. 608/1211'den sonra) 
Tam adı ¡Abdulmelik b. ¡Abdillāh b. Bedrūn Ebu'l-¢āsım el-»a≥ramµ eş-

Şilbµ37 olan müellifimiz Endülüs'ün Şilb bölgesindendir. Edebiyat alanında birçok 

eser yazmıştır. İbn ¡Abdūn'un kasidesine yazdığı şerhle meşhur olmuştur. Bu şerhi, 

Kumāmetu'z-zehr ve ferµdetu'd-dehr olarak isimlendirmiştir. 

 

AY 925 

Eser, basma şemseli, zencirekli, mıklepli, şirazesi dağılmış, kahverengi meşin 

bir cilt içinde 99 varak olup, 210×152 (160×105 ) mm. ebadında, aharlı, fligranlı, 

rutubet lekeli, orta kalınlıkta, nohudi sarı kâğıt üzerine her sayfada 19 satır başlıklar 

kırmızı ve mavi kalem kullanılarak talik hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid 

ve temellük kaydı bulunmaktadır. Eser, Ebū Mu√ammed ¡Abdülmecid b. ¡Abdūn el-

Vezµr el-Fihrµ (ö. 529/1135)’nin geçmiş hükümdarlarla ve dünya olaylarıyla ilgili 

konuları ele alan râ kafiyeli ¢a§µdetu'l-¡Abdūniye eserinin şerhi olup Beni'l-Aftas'a 

                                                
36 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1329. 
37 ez-Ziriklµ, a.g.e., C.IV, s. 306 ve burada verilen bibliyografya. 
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yazılmış bir mersiyedir. Eserin sonunda şerh edilen kasidenin tamamı ve Arap 

aylarının başlangıçlarının hesaplanmasını gösteren tablolar bulunmaktadır. 

 

İstinsah kaydı (1a): Zilkâde sonları 1045 (1635) 

 

Baş (1b): 

   %&'()� *+()� ,� %-.      A 0<?&U B=> ,� B=� 	 «  ?@ ...        ?�R> #�	(1 D.E �F�p� �h0b)� x&45)� !08

            ?:. 01E t0:h ,� 3+� B=R7)� B1(LC� #	�?. *. ,� ?R> *. V=P� :        #0&R)� �01 0X;X-)E B=> �0ME �\)� , ��?+

£(:)� #0-=)0. %1p� j&k B=> 0X=LM 	...  

 

Son (93b): 

           D=P� 	 x&)0m� %1p� *1 (K� 01 HK (K� 0@M �           ��OMi� a. 0�� jc� (K� *F\)� �0RKp� 	 x&�0P� 

g?&Q4)� "0e 	 x@=-1 aR. 9M	(:P�:  

 xM�E jM� 	E x��0K jM� 	E      �?4)� *> a:h x��0' j@8 	E 

 

3.24. el-Mevāzinu'l-feşreviyye ¡¡¡¡ale''''l-¢¢¢¢a§µ§µ§µ§µdeti's-selmelmekkiye 

 

AY 970 

Eser, üzeri ebru kâğıt kaplı, yaldız zencirekli, sırtı bordo meşin bir cilt içinde 

18 varak olup, 213×146 (161×100) mm. ebadında, az aharlı, ince, kirli beyaz kâğıt 

üzerine her sayfada 19 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak, cetvel içerisinde 

nesih hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid vardır. 1b varağında müzehhep bir 

serlevha bulunmaktadır. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 
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Baş (1b): 

           #0-<2� �D< �=q �\)� , ?@C� %&'()� *+()� ,� %-. ... ?:. 01E :     %�b' 0&)D;1 0<(Q' ��	 0@=M

0L5)�:   (2a) x)0U()� B=> g(¤< �:. a5=bM t� xF?7A(4)� x&b@=@=-)� g?&Q4)� u\$ �(_  ... 0�&=> jX�� #E

��	?)� %U	 0±D&> %-F 0'(_ ... (2b) : x&b@=@=-)� g?&Q4)� B=> xF	(75)� *F��DP� 3;& ...  

  

Son (18a): 

...                    	 %8� B=> 3. 01 %&@:)� 3=LM �&| H�X� B§@;U� 	 %=4)� #0-) "(;'� 0Ç %&¤:)� ,� (5n;U� ��r 	

	 �4� 3;+(. "0;m� 	 E?RP� z "0Q;>2� 	 �0@;>2� 3&=>  ...T=�RU B7e �0@|i� x:&� 0F 	 .g?&Q4)� fe.  

  

3.25. Dµµµµvān Ebi'l-◊◊◊◊asan et-Tihāmµµµµ38, Ebu'l-◊◊◊◊asan  
(ö. 416/1025) 
Tam adı ¡Ali b. Mu√ammed b. Nehd et-Tihāmµ, Ebu'l-◊asan39 olup Tihâmeli 

meşhur bir şairdir. Şam’a ve Irak’a seyahat etmiş, Remle hatipliği görevinde 

bulunmuştur. ◊assan b. Müfrih et-Tāµ’nin Mısır’a karşı ayaklanmalarından kısa bir 

süre önce Mısır’a gizlice gitmiş, Benî Kurre’ye götürülmesi için verdiği kitapları 

gören Mısır hükumeti tarafından hapse atılmıştır. Sonra hapiste gizlice öldürülen 

müellifin matbu bir şiir divanı vardır. 

 

AY 978 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri desenli kâğıt kaplı, sırtı kırmızı meşin 

mukavva bir cilt içinde 49 varak olup, 212×150 (160×103) mm. ebadında, az aharlı, 

filigranlı, orta kalınlıkta, açık sarı kâğıt üzerine, her sayfada 17 satır başlıklar kırmızı 

mürekkep kullanılarak nesih hattıyla yazılmıştır. Eserde yer yer tashihler vardır. 

Eser, bir mukaddimen ve Irak Sultanı Nā§ır'ı metheden seçmelerden oluşan bir 

divandır. 50a ve 51b varağında ¢ā≥ı ed-Dercānµ'nin kasidesinin bir bölümü 

bulunmaktadır. 
                                                
38 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 771; Brockelmann, Suppl., C.II, s. 900. Eserin Musul'da 151/8 
numarada kayıtlı bir nüshası vardır. 
39 ez-Ziriklµ, a.g.e., C.V, s. 145-146 ve burada verilen bibliyografya. 
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İstinsah kaydı (50b): Ramazan Perşembe 1275 (1858)  

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-. �DQ)� �0-cE z !D4:)� ��	�E �. �\)� , ?@C� « ... an)� ��04)� #0K 0P 	

(5b)� u�0R:) B�(F i �c�	 %:X1 HK (b�_ #� �4¯ (b7)� �0¿E 3o0XME *1 BªX;̂]�&̂ª) 34=q �(n. BªX�> 	  ... B'�	

 *F?)� (5¤1 "07)� 	 ��(:)� #0O=U *1 �� u0_ �(_p� V=P� #0O=-)� tDP� u�07)� �=q 3;)	� #01�M 0MD)� g0M�

 !�0:)� V=P� #0O=-)� *.� BUD1 �;5)� D.E 9X1{P� l1E (�0< ...E ,� ?J=q 9X1{P� l1E H&=q �DFE *. (b. £

 �(| 	 3;)	�  D=Ç ?Â � 	 u(Q< �>E 	 *F?)� ��?>� 3<0O=-. !\q 	 u(K� ?10¥� #�DF� z z ?=q 0@K 3b=1

x&RX)� *. B=> *-C� D.E 3;@:< �&.� 	 3=��DM...  

  

Son (47b): 

...    p� V=P� �?v 0LFE 08	     3;F D$ ,� 3+� BUD1 �(_    	 �&5Qh f¯ 01 ��?. ?&�� �(O)� �0_� 

?&:¾...  

(49b): 

0U	(> 0$\q �iD1       h(h £0bh�� *>Ra?&)Dh 	 � 

 %:< z 	 È�> z ?&:)� HR4;U� 	     z VX1 "DF HK z �0X)0Mª?&>  

  

3.26. Şer√√√√ ¢¢¢¢a§µ§µ§µ§µdeti’l-Burde40, Şeyhzâde Muststststafa Şemseddîn  
(ö. 951/1544) 
Tam adı Şeyhzâde Muhammed Muhyiddîn b. Mustafa Şemseddîn 

Muslihiddîn el-Kocevî41 olan müellifimiz, müfessir ve Hanefi fıkıhçısıdır. İstanbul'da 

müderrislik yapmıştır. Bey≥avµ'nin Envāru't-tenzµl adlı eserine yazdığı hâşiyesi ile 

meşhurdur. 

 

                                                
40 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1321-1326; Brockelmann, GAL., C.I, s. 39, Suppl., C.I, s. 68. 
41 ez-Ziriklµ, a.g.e., C. VII, s. 320 ve burada verilen bibliyografya. 
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AY988 

Eser, üzeri sonradan ebru desenli kâğıt kaplanmış, sırtı siyah meşin, mukavva 

bir cilt içinde 90 varak olup, 207×159(167×92) mm. ebadında aharlı, fligranlı, kalın, 

nohudi renk, kenarları kurt tahribatına uğramış kâğıt üzerine kırmızı cetvel içinde her 

sayfada 17 satır güzel bir nesih hattıyla yazılmıştır. Başlıklar kırmızı mürekkeple 

şerhten ayrılmıştır. Unvan sayfasında temellük kayıtları bulunmaktadır. 1b varağında 

müzehhep bir serlevha vardır.Sayfa kenarlarında şerhler ve tashihler yer almaktadır. 

 

İstinsah kaydı(90b): Vidin Muhafazası kalesi eski kâtiplerinden el-Hâc 

Hüseyin eliyle Rebîu’l-evvel başları 1162 (1749) 

 

Baş (1b): 

, ?@C� %&'()� *+()� ,� %-. .  �� *> ��;¥� , ?@C���:;P� 3;&<��(M !0@b. #D&:)� ...(2a) :  

	...)� B=> B5´ i 0W@@M ?:. \�&RC� �&O. %�;8	 �0¦ *F .W(U %$ �DJÉ 	 �&¼b)� �=4)� 0'�(»E xR¥� x���

	 �07:)� �0F� *1p� �0&' *1 gW�DP� x&M0� �D8�� ��D_...  

  

Son (88b): 

 0R� �F� x<0R)� 0.\> fWq� 01      %nX)0. Ê&:)� ��0' Ê&:)� �(¦E 	  

  

(90b): 

p� xRA f4=q �\)� VR&R'WFr �0R¦0¨ f=8 	  TMp� 	 9��:¾ #�  iD) u0 	 *F\)� *1 a=E f<

 gD=Q)� 3&=> V&R< x�	� g�0F� 	 "�(C� V;&. ��D¦ a8(h #� 	 %�-&=c B47F i "D8 g(1� z a=q?h 	 %�-&<�

"T-)� 	.   
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3.27. Edebu'l-kātib, İbn ¢¢¢¢uteybe42 (ö. 276/889) 

 

AY 1014 

Eser, beyzî basma yaldız şemseli, yaldız zencirekli, mıklepli, şirazesi 

dağılmış, açık kahverengi meşin bir cilt içinde 123 varak olup, 207×123 (163×69) 

mm. ebadında, aharlı, ince, sarı kâğıt üzerine her sayfada, yaldız cetvel içinde 25 

satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak güzel bir nestalik hattıyla yazılmıştır. 

Unvan sayfasında fevâid bulunmaktadır. Sayfa kenarlarında yer yer tashihler vardır. 

Eser, Kitābu'l-hicā™ (2b-59b) ve Ta…vµmu'l-lisān (60a-123a) olarak adlandırılmış iki 

bölümden oluşmaktadır. Eserin başında, tefsir, hadis, fıkıh ve diğer İslami ilimlerde 

Mu√ammed b. Selµm b. ◊useyn b. ¡Abdul√alµm'e verilmiş rivayet icâzeti vardır. 

 

İstinsah kaydı (123a): 23 Muharrem1114 (18-06-1702) Mustafa el-Kâdı es-

Sinobî eliyle 

 

Baş (2b): 

%&'()� *+()� ,� %-.%=-1 *. ,� ?R> ?@A D.E x1T:)� �0:)� "012� 6&7)� !08 « ,� x+� xR&;8 *. 

?:. 01E 3&=> : 3&=> �0G)�  	 u?10A j&@» , �?+ ... *1 	 9RK0< ��p� H&RU *> 0X<01� H$E (GK� fFE� �0M

H�» g(b. *F(c0$ 3=$p 	 *FlO;1 3 �...  

  

Son (123a): 

&M �0c 01 �0.p� lq 	 �?Q)� l| B=> �?QP� 3;̂ĥ #w. �&) 	 3X1 f=R4;U� 01 (1�0>0Rh� 3�:R̂ 

!08 	 f̂]:R̂]hdE B=> �0�M (q�      ]�	0:h %�;�¼ª_ #� 	d���D> 0<  

�	0> B=> �0�M� J#p !0:M½) x5)0¨ ��0QP� u\$ �¾ 0@W<� 	 0<g?'�	 0�;&X.� f5=;q� #� 	 !0:Mpa:P� z  . �

�0;b)�. 

 

                                                
42 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 32. 
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3.28. Şer√u'√u'√u'√u'l-¢¢¢¢a§µ§µ§µ§µdeti'l-muhhhhmele, eş-Şirbµµµµnµµµµ 

Tam adı Yūsuf b. Mu√ammed b. ¡Abdulcevvād b. »ı≥ır eş-Şirbµnµ el-Mı§rµ43. 

olan müellifimizin ölüm tarihi bilinmemektedir. eş-Şirbµnµ, Ebū Şādūf'un hezel 

bahrindeki kasidesine bir şerh yazmış ve bu şerhi 1098 (1686) senesinde bitirmiştir. 

 

AY 1047 

Eser, üzeri ebru kâğıt kaplı, şirazesi dağılmış, mıklepli, sırtı kahverengi 

meşin, mukavva bir cilt içinde 32 varak olup, 207×133 (155×74) mm. ebadında, az 

aharlı, üzerinde aşırı derecede kurt tahribatı bulunan, ince, sarı renk kâğıda her 

sayfada 19 satır başlıklar kırmızı kalem kullanılarak nesih hattıyla yazılmıştır. 1b 

varağında temellük kaydı bulunmaktadır. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

   %&'()� *+()� ,� %-.«      9P0:)� �� , ?@C�  ...           *�. �UDF t0:h ,� t� l45)� ?R:)� !D4&M ?:. 	

        a.(7)� (Lq *. ��D�� ?R> *. ?@A ...              	 3�;.�(n) ?�'E 3&=> a4R-F � HGP� jF?. Hb7)� �F(| �(_ �\$

  3;|T. 	 3¤5) �&K(h ...   �D)w�1 a�:1 Hb) x:10�� �	(C� x=@�P� Bh?&Q8 B=> 3;:�	 ...  #�	E �\�$ 	

�DQ4P� 	 �	(7)�...  

  

Son (22a): 

 !0' HK %=U 	 JT� 3)      "�	W?)� !D¦ ?1(U 3)� 

 3O) �0' �?' 01 !�	      "0@C� j1 ��?C� �0� 01 	  

?@C� ,�	 H�p� H' H@K. 

 

                                                
43 İsmail Paşa el-Bağdâdî, Hediyyetu'l-¡¡¡¡ārifµµµµn esmā™u'l™u'l™u'l™u'l----muellifµn ve muellifµn ve muellifµn ve muellifµn ve ā&&&&āru'l-mu§§§§annifµµµµn, 2 c., 
İstanbul, 1951 h., C.II, s. 567. 
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3.29. et-Teveddüd me¡¡¡¡a''''r-ricāl, el-¡¡¡¡A††††††††ār et-Tebrizµµµµ  

 

AY 1062 

Eser, basma şemseli, zencirekli, mıklepli, şirazeli, kahverengi meşin bir cilt 

içinde 225 varak olup, 205×145 (145×95) mm. ebadında, aharsız, filigranlı, üzerinde 

mürekkep yanığı oluşmuş, orta kalınlıkta, beyaz kâğıt üzerine her sayfada 11 satır 

bozuk bir endelüs hattı ile yazılmıştır. Eserin bazı varakları sonradan tamir 

görmüştür. Eser, Harun Reşid'in huzurunda, bir cariye ile yapılan konuşmayı ihtiva 

ettiği için adı "Mubā√a&atu'l-cāriye fµ hazret Hārūnu'r-Reşµd" şeklinde de 

kaydedilmiştir. 

 

İstinsah kaydı (225b): 10 Şaban Salı 1236 (12-05-1821) ¡Abdurra√mān b. 

A√med b. A√med b. Firrµ el-Medkālµ eliyle 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-. «B=� 	 ?@A 0<?&U B=> ,�  ...!08 	 : 	 �?8 	 �!0k �� x§&=1 xF�0c 0¬r

3) !08 	 0$iD1 tr f5;)ª� 9X1{P� l1E #r � !�?;>� :xF�0�� u\$ %b....  

  

Son (225b): 

 ... 	 gD=Q)� �?> %K }yqE "��' 0.E 0F t !08 � V)� B=> , ?@C0M xX�� !0Qq V) f=@KE ?8	

 	 lRb;)�3) f=8 3J=K "0:)� z �D�-)� 	 �DK()�:¿ 	 �)E #0¿ 01 #D<0 	 �)E #D�T� 	 x�T� lRb;)� 	 T� xF

��� x;U �DK()� . �0RP� �0;b)� �...  
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3.30. Nesµµµµmu'§§§§-§§§§abā44, İbn ◊◊◊◊abµµµµb el-◊◊◊◊alebµµµµ (ö. 779/1377) 

İbn ◊abµb el-◊alebµ olarak bilinen müellifimizin tam adı el-◊asan b. ¡Omer b. 

el-◊asan b. ◊abµb, Ebū Mu√ammed, Bedreddµn, el-◊alebµ45'dir. 710 (1310) tarihinde 

Dımaşk’ta (veya Halep) doğdu. Öğrenimini Dımaşk’ta ve Halep’te tamamladı. İlmî 

seyahatleri sırasında Kahire, İskenderiye, Kudüs ve Halil’i, hacca gidişlerinde de 

Hicaz’ın önemli şehirlerini ziyaret etti. Dımaşk, Trablusşam ve Halep’te hocalık 

yaparak birtakım dinî ve idari görevlerde bulundu. Edebiyat ve şiire büyük ilgi 

duyduğu için ediplerden ders aldı ve zamanın ileri gelen âlimlerinden hadis dinledi. 

Dımaşk’a gitti ve âlimlerin büyük ilgi göstermesi üzerine üç yıl burada kaldı. 

Halep’e dönünce kadı nâibi, sır kâtibi nâibi ve inşâ kâtibi olarak görev aldı. 

Hayatının sonlarına doğru bütün görevlerinden ayrıldı ve kendini eserlerini yazmaya 

verdi. 

Kitāb Nesµmi’§-§abā fµ funūni’l-edebî’l-…adµm ve’l-ma…āmāti’l-edebiyye, 

güneş, ay, bulutlar, yağmur, gece-gündüz, ağaçlar, meyveler, çiçekler ve aşk gibi 

çeşitli konularda yazılmış, şiir ve secili nesirden meydana gelen bir eser olup birçok 

defa basılmıştır. 

 

AY 1065 

Eser, çiçek motifli basma şemseli, yaldız salbekli, yaldız köşebentli, yaldız 

zencirekli, mıklepli, şirazeli vişne çürüğü meşin bir cilt içinde 41 varak olup, 

204×155 (155×116) mm. ebadında, az aharlı, kurt yeniği tahribatına uğramış, kalın, 

koyu sarı kâğıt üzerine her sayfada cetvel içinde 23 satır başlıklar yeşil ve siyah 

mürekkep kullanılarak güzel bir nesih hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid 

ve temellük kaydı bulunmaktadır. Eser, aslıyla mukabele (942 h.) görmüştür 

(vr.36b).Müellif, mukaddimede eserini 30 fasıla ayırdığını zikretmektedir.  

 

1. Fasıl: Gökyüzü ve yıldızlar (vr. 1b) 

2. Fasıl: Güneş ve ay (vr. 2a) 

3. Fasıl: Bulutlar ve yağmur (vr. 3b) 
                                                
44 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1951-1952; Brockelmann, Suppl., C.II, s. 35. 
45 Süleyman Tülücü, “İbn Habîb el-Halebî”, DİA., C.XIX, İstanbul, 1999, s. 508-510; ez-Ziriklµ, 
a.g.e., C.II, s. 226 ve buralarda gösterilen bibliyografya. 
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4. Fasıl: Gece ve gündüz (vr. 4b) 

5. Fasıl: Senenin bölümleri (vr. 5a) 

6. Fasıl: Nehir ve deniz (vr. 6b)  

7. Fasıl: Ma¡kel ve ev (vr. 7a) 

8. Fasıl: Ağaçlar ve meyveler (vr. 8a)  

9. Fasıl: Bahçe ve nehirler (vr. 10a) 

10. Fasıl: Gulâmın tasviri (vr. 12a) 

11. Fasıl: Cariyeler (vr. 13b) 

12. Fasıl: Mum ve ateş (vr. 15a) 

13. Fasıl: Aşkı övme ve yerme (vr. 16a) 

14. Fasıl: Ayrılık (vr. 17a) 

15. Fasıl: İsti¡tâf (vr. 18a) 

16. Fasıl:Şarap meclisi (vr. 18b) 

17. Fasıl: es-Seyb ve'l-«i≥āb (vr. 20a) 

18. Fasıl: Atlar ve develer (vr. 21a) 

19. Fasıl: Vahşi hayvanlar (vr. 22a) 

20. Fasıl: Kuşlar (vr. 24a) 

21. Fasıl: Yazı ve aletleri (vr. 25a) 

22. Fasıl: Savaş ve silah (vr. 26a) 

23. Fasıl: Atıcılık (vr. 27b) 

24. Fasıl: Cömertlik ve şecaat (vr. 29b) 

25. Fasıl: Adalet ve ihsan (vr. 30b) 

26. Fasıl: Şükür ve medih (vr. 31b) 

27. Fasıl: Mutluluk (vr. 32a) 

28. Fasıl: Mersiye (vr. 33a) 

29. Fasıl: Hikmet (vr. 34b) 

30. Fasıl: Mevâiz (vr. 35a) hakkındadır. 

 

Eser, 36b varağında sona ermektedir. Ancak 37a-41b varakları arasında 

Tācuddµn es-Subkµ, Dîvânu'l-inşâ müellifi Nā§ıruddµn »alµl b. Aybek e§-~afedµ  ve 
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İbn Cābir el-Endelusµ ed-Darµr'in bu eser için yazdıkları ta'rizler ve birçok beyit 

bulunmaktadır. 

 

İstinsah kaydı (36b): 942 (1536) Man§ūr eş-Şeretµ eliyle 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-.?:. 01E « : ��p� H$E "041 T>� �\)� , ��?+ ...TQM #D�T� u\�M . 	 �0>(M f)0¦

 gD7< *1 x80M2� ?:. 0Ëw7<� !D4:)� Ã5h 0�=F04> #D&:. #0:1 	 !D@7)� *1 W��� �05)� B=> H@;7h T�� f.0¦

 fb=1 �&' 0�;&  	 0RªQ)� 0RQ)� %&-< �O=)� "01� ..."D�X)� 	 �0@-)� z !	p� HQ5)�...  

  

Son (35a): 

²>�DP� z #D�TG)� HQ5)� : 3=4X. ��� ]*1̂ a@=>� ...(36b) : xR§� �?10' �&7)� �(> 6&7)� �(> *1

9X1{P� j5Xh �(K\)� #0M (K� 	 3&=> !�<� *1 B=> 0&=Q1 9X-¥� *1 !�F � �\)� l-P� . �\$� 3. �O< 01 (q

#0-) &-< u��	� 01 �0�;<� 	 ��l)�p� B=> xR&O)� u�0Rq� *1 0RQ)� %�0  ... 0RQ)� %&-X)� �.  

  

3.31. Şer√√√√ Dµµµµvān İbni'l-Fāri≥≥≥≥46464646, el-Būrµµµµnµµµµ (ö.1024/1615) 

Tam adı el-◊asan b. Mu√ammed b. Mu√ammed b. ◊asan e§-~affūrµ el-Būrµnµ 

ed-Dımeş…µ eş-Şafi¡µ, Bedreddµn47'dir. 963 (1556)’da Filistin’in Saffûriye şehrinde 

doğdu. Babasıyla birlikte Dımaşk’a gitti ve Ömeriyye Medresesin'de okudu. 1567 

senesinde çıkan kıtlık nedeniyle tahsiline dört yıl ara verdi ve Dımaşk’tan ayrılıp 

Kudüs’e gitti. 1580’de Dımaşk’a döndü, Emeviye Camisi'nde Şafiî fıkhı okutmaya 

ve bir çok medresede ders vermeye başladı. Farsça ve Türkçe de bilen el-Būrµnµ, 

lügat, nahiv, siyer, megâzî, fıkıh, riyâziyât ve mantık sahalarında, devrin önde gelen 

âlimlerindendi. Aynı zamanda tarihçi, fakih ve şair olan el-Būrµnµ, Dımaşk’ta öldü ve 

                                                
46 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 767; Brockelmann, Suppl., C.II, s. 461. 
47 Abdülkerim Özaydın, “Bûrînî”, DİA, C.VI, İstanbul, 1992, s. 439; ez-Ziriklµ, a.g.e., C.II, s. 235-236 
ve buralarda verilen bibliyografya. 
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Bâbülferadis’te defnedildi. ¡Omer b. Fāri≥’in divanına yazdığı bu şerh, en-

Nābulusµ’nin şerhiyle birlikte Marsilya’da (1853) ve daha sonra da Kahire’de 

yayımlanmıştır. Divan yalnız el-Būrµnµ'nin şerhiyle de neşredilmiştir. 

 

AY 1070 

Eser, çiçek motifli basma yaldız şemseli, yaldız zencirekli, yaldız köşebentli, 

mıklepli, şirazesi dağılmış, açık kahverengi meşin bir cilt içinde 169 varak olup, 

205×132 (145×88) mm. ebadında, aharlı, orta kalınlıkta, krem rengi kâğıt üzerine her 

sayfada 33 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak güzel bir nesih hattıyla 

yazılmıştır. Eserin 1b varağında müzehhep bir serlevha vardır. 1b ve 2a varakları 

yaldız cetvel içine alınmıştır. Unvan sayfasında temellük kayıtları bulunmaktadır. 

Eser, İbnu'l-Fāri≥'in divanının şerhidir. Şârih, şerhini el-Ba√ru'l-fâi≥ fµ şer√ Dµvān 

İbni'l-Fāri≥ olarak isimlendirmiştir.  

 

İstinsah kaydı (168b): 7 Şevval Perşembe 1046 (03-03-1637) İbnu'l-Keyyāl 

diye bilinen ¡Abdurra√µm b. Mu√ammed b. İbrāhµm eliyle 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-.E 	 ��p� jM� �\)� , ?@C� «=$E %$�DU 	 x=10K ��	?. %$�WDU 	 3 	 3=$

%�1Tb. \§_  ...?:. 01E:P� (:7)� %¤< B=>�?4F �\)� jRO)� #0M ?)� u�0bM� *o��q *1 �yF 	 #	�D#DXbP� W� 

 ... 31TK �(_ f&MD;U� ?8 	1 310¤< #0&. fR>D;U� 	Q4)� �?> 0)� x&o0;)� g?&�M �yb "?> z f§�	E }

¬Db) ���\> 0�'(_r z 	 x&MDQ)� �o08?)� #0&. z 0!04P0. �0&5;b1 f-) 	 xFDX:P� �o08()� �0QF...  

  

Son (168b): 

...!08 : fXbU #� 0$l| B-5X) 	      0$TU 01 0$TU B=&=q 0F  

 ��0R;P� *b) 	 !0b_i� xF0| z �&K(;)� �\$²5=)� *1...  
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8 ��� *@M� 	 !01 �i� (G:h 6&7)� "TK HR *1 3&M 01 x8� 	 "Tb)� �\$ x8� H1wh *1	 �0@¦i� ! "�(P�

E 3<	� �4F 	 �0R)p� 3&M �0¯ 0R�> ��� ?4M�0Om� H$  ... B=> "T-)� 	 gD=Q)� 	 9P0:)� �� , ?@C�

	 3>0Rh� 	 3.0§�� 	 3)� B=> 	 ?@A 0<iD1 0<?&UE 91� 3;&. H$. 

 

3.32. Şer√√√√ Kelimi'n-nevābiππππ48 

 

AY 1074 

Eser, üzeri sonradan ebru desenli kâğıt kaplanmış, sırtı kahverengi deri kaplı 

mukavva bir cilt içinde 78 varak olup, 201×130 (140×60) mm. ebadında aharlı, 

kenarları kurt tahribatına uğramış, orta kalınlıkta, kirli beyaz kâğıt üzerine her 

sayfada 19 satır güzel bir nestalik hattıyla yazılmıştır. Başlıklar kırmızı mürekkeple 

şerhten ayrılmıştır. Sayfa kenarlarında şerhler ve tashihler yer almaktadır. Eser, ez-

Zema«şerµ'nin Kelimu'n-nevābiπ adlı eserine yapılmış bir şerhtir. Şârih, şerhini 

Amasya'da ikamet ederken yazmıştır (vr. 2a). 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

, ?@C� %&'()� *+()� ,� %-. Ì.�DX)� %=b)� �o�(| 0X@ZE �\)�  ... Ì.�DX)� %=b)� #0M ?:. 	

0P �(' 	 �&=q �0X;>À)0. D$ 	 �(7¨�=)3) �0RQ1 i �T5' 	 3) �0;51 i �T58 f<0K ...  

  

(2b): 
 Ì.�D-)� %:X)� *1 a;¨ 0Ç J#� %�=)�      Ì.�DX)� %=b)� u\$ "0Z�  

0�X> f�D>	 0F fM\§M ,0. 9)D4)� *1 �&§Q)� B=> 3=��...  

  

                                                
48 el-Bağdâdî, el-İ≥İ≥İ≥İ≥ā√√√√, C.II, s. 679. 
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Son (78b): 

...            �0R;>2� *1 gy:)� jk (-b)0. y:)� Í�l| x<D§71 �y> g{=Ç 0&<?)�      #�D. (&̂ªn)� �0§Q)� �0;¨ z 	

                     �(�51 %U� D$ Bo0-b)� !08 �($�i� !08 	 #01�)� l| 3X1 f=8 (W&n;M �7)� l| V)D8 *1 %Ui� �X̂ª:)� ...

                      T¦0�. �\�$ f4=q 01 0X.� V<0$(. W�>E 	 V<w_ %¤>� 01 %�=)� V<0§RU 310:<r 	 3=L5. 310er B=> , ?@C�

� V<0§RU.  

  

  

3.33. el-E≥≥≥≥vāu’l-behice fµµµµ ibrāzzzz de…………āyi…………i'l-munferice, Zekeriyā 
el-En§§§§ārµµµµ49494949 (ö. 926/1520) 
 

AY 1097 

Eser, geometrik yaldız şemseli, yaldız zencirekli, mıklepli, koyu kahverengi 

meşin bir cilt içinde 35 varak olup, 240×115 (140×70) mm. ebadında, aharlı, kurt 

tahribatına uğramış, orta kalınlıkta, krem rengi kâğıt üzerine kırmızı ve yaldız cetvel 

içinde her sayfada 19 satır nesih hattıyla yazılmıştır. 1b varağında müzehhep bir 

serlevha vardır.  

 

İstinsah kaydı (35b): 18 Recep 1193 (31-07-1779) »alµl Nūrµ eliyle 

 

Baş (1b): 

AY 911 numaralı yazmanın aynısı. 

 

Son (35b): 

AY 911 numaralı yazmanın aynısı. 

 

 

 

 

                                                
49 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 41. 
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3.34. Nuzūlu'l-ππππay&&&&50505050, ed- Demāmµµµµnµµµµ (ö. 827/1426) 

İbnu'd-Demāmµnµ veya Demāmµn olarak tanınan müellifimizin tam adı 

Mu√ammed b.Ebµ Bekr b. ¡Omer b. Ebµ Bekir b. Mu√ammed, el-Ma«zūmµ el-¢ureşµ, 

Bedreddµn51'dir. 763 (1362) yılında İskenderiye'de doğdu. Memleketinde zamanının 

ileri gelen ilim adamları ve özellikle İbn »aldūn'la uzun süre beraber bulundu. 

İskenderiye'de birçok medresede ders verdi. Kâhire'ye yerleşen İbnu'd-Demāmµnµ dil, 

edebiyat âlimi ve şair olmasının yanı sıra islami ilimlerde de söz sahibiydi. Daha 

sonra Kahire'den Şam'a oradan da hacca gitti ve Mısır'a tekrar döndüğünde kadılık 

vazifesine getirildi. Bir süre sonra kadılığı bırakıp Yemen'e gitti ve orada Zebîd 

camisinde bir yıl ders verdi. Buradan ayrılıp Hindistan'a gitti ve orada vefat etti. 

Kaleme aldığı çok sayıdaki eserleri arasından nahiv alanındaki Şer√ Teshµli'l-fevāid 

adlı eseri kayda değerdir. 

 

AY 1115 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri pembe kâğıt, sırtı kahverengi bez kaplı 

mukavva bir cilt içinde 39 varak olup, 200×135 (160×102) mm. ebadında, aharlı, 

kurt tahribatına uğramış, rutubet görmüş kalın, nohudi renk kâğıt üzerine her sayfada 

23 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak adi bir nesih hattıyla yazılmıştır. 

Unvan sayfasında fevâid bulunmaktadır. Eser, Şenferā'nın Lāmiyetu'l-¡arab adlı 

kasidesine karşı e†-‰uπrāµ tarafından kaleme alınan Lāmiyetu'l-¡acem üzerine 

~alā√uddµn e§-~afedµ'nin yazdığı şerhe ed-Demāminµ tarafından yapılan bir reddiye 

olup Kahire'de 794 (1392)'de telif edilmiştir52. ed-Demāminµ'nin bu şerhe Mısır'a 

gittiği 974 (1567) senesinin sonlarında başlamış olduğu ihtimali eserin 

mukaddimesinden anlaşılmaktadır. 

 

İstinsah kaydı (39a): 7 Cemadisânî 1041 (1632) 

 

                                                
50 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1537, 1538, 1938; Brockelmann, GAL., C.I, s. 248, C.II, s. 26, Suppl., 
C.I, 439, C.II, s. 21. 
51 M. Reşit Özbalıkçı, "İbnü'd-Demâmînî", DİA., C. XXI, İstanbul, 2000, s. 10-11; ez-Ziriklµ, a.g.e., 
C.VI, s. 282-283 ve buralarda verilen bibliyografya. 
52 M. Reşit Özbalıkçı, a.g.m. 
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Baş (1b): 

+()� ,� %-.%&'()� * x1T:)� "01i� 6&7)� !08 %=U 	 3)� 	 ?@A 0<?&U B=> %=U 	 B=� %�=)� « ...

 HF0L5)� 0;_� j10c ... (b. £E *. ?@A ,� ?R> D.E *F?)� �?. ... a&101?)� *.0. l�7)� ... , ��?+ ?:. 01E

 ��(;>2� 3&=> 3cD;F i �\)� ...%>�F *Ç xF�?XbUi� #0bU �:. #0M t	®E *1 3<E B>?F 	 %=:)� xR=¦ *1 3<E 

 %�:)� x&1i B=> 0'(_ �?5Q)� *F?)� �T� 3:�	 �\)� �0;b)� (b_ z �XOF 3h?$0_ %=C� 	 B�X)� ...

 �F�)� *1 3&M 0P ?4;X1 �D8	 3&=> f58	 xo0@:RU 	 9:-h 	 j.�E xXU (q�	E z xF(QP� �0F?)� tr f=¯�� 0@=M

 ...p� u\$ z fR;bM 0��(;>i� *1 (W-&h 01 ���	 ... �\)� ��p� �&n_ �01DU(1 �&XQ;)� V)� #0K �&'

�&n)� !	[. 0780XP� �\$ BW � #E fF�� %�:)� x&1i �(_ z %�-<�...  

  

Son (39a): 

...x)0¦2� �Dq 0$(K�E � 0&_E fK(h }E	  	 H=P� p jª-�;1 	 �0X¦À) H.08 H¥� 3h��	E 0Ç (GK

&)0Mxe0m� *-' !0UE ,� 	 xF05K 3&5M �?4)� �\$ B=> (Q;4.  

 

3.35. Şer√√√√ Lāmiyeti'l-¡¡¡¡arab53, Mu√u√u√u√ammed el-¡¡¡¡I§§§§āmµµµµ 

 

AY 1124 

Eser, geomerik yaldız şemseli, yaldız zencirekli, yaldız köşebentli, mıklepli, 

şirazeli, vişne çürüğü meşin bir cilt içinde 100 varak olup, 198×117 (151×72) mm. 

ebadında, aharlı, orta kalınlıkta, koyu sarı renk, kurt tahribatına uğramış kâğıt üzerine 

kenarları kırmızı ve mavi yaldız cetvel içinde her sayfada 23 satır nefis bir talik 

hattıyla yazılmıştır. Eserin 1b varağında müzehhep bir serlevha vardır. Unvan 

sayfasında temellük kayıtları ve fevâid bulunmaktadır. Sayfa kenarlarında şerhler ve 

tashihler görülmektedir. Eser, Şenferā (ö. Hicretten önce 70)'nın Lāmiyetu'l-¡arab 

adlı eserinin şerhidir. Şârih hattı ile yazılmış olan bu eser aynı zamanda asıl nüshayla 

                                                
53 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1539; el-Bağdâdî, elelelel----İ≥İ≥İ≥İ≥ā√√√√, C.II, s. 398. Lāmiyetu'l-¡arab'la ilgili 
bilgilerin geçtiği bu verilen kaynaklarda tavsife tabi olan şerh zikredilmemektedir. 
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mukabele edilmiştir. Şârih, mukaddimede (5b-8a) Lāmiyetu'l-¡arab ve müellifi 

hakkında bilgi vermektedir. 

 

İstinsah kaydı (100a): Recep 1195 (1781) Mu√ammed el-¡I§āmµ eliyle 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-. Ìd=].E « x>�(. 3;:�� �"TK .... 	���� x=³ "0WFp� z �&<E (W.� J#0M ?: .��(Q1:  

 �0;K #01�)� z �&=c lq 	    �D5X)� 3.�\$w. fb-e 01 �5<E ��p�	...  

  

Son (100a): 

f&.:  

 0�J=K u0F0�U B�(h �\)� �� *1 	      3RF0:1 W?:h #� �TR< �(P� B5K  

 9. 	 a&. #0K #� 	 6U0< �	(7)� j&@� ,� ?@� �\$ B'(_ 	 ?8 3W<r H�0Mp� 9. �0_ ?4M 6U�(M 0�&5){1

H�0n)� {F � 	 !DL5P� Bh{�F .H&KD)� %:< 	 ,� 0XR-' 	 H&R-)� �?�F D$ 	 �C� !D4F ,� 	. 

 

3.36. Kunhu'l-murād fµµµµ beyān Bānet Su¡¡¡¡ād54, es-Suyū††††µµµµ  
(ö. 911/1505) 
Tam adı Celāluddµn Ebu'l-Fa≥l ¡Abdurrahmān b. el-Kemāleddµn Ebū Bekr b. 

Mu√ammed el-»u≥ayrµ es-Suyū†µ eş-Şāfi¡µ55'dir. 849 (1445) yılında Kahire’de doğdu. 

Gençliğinde birçok seyahat yaparak, Şam, Hicaz, Yemen, Hint, Mağrib ve Takrûr’a 

gitti. Tedris faaliyetine fıkıh dersleri vererek başlayan es-Suyū†µ bazı âlimlerden fıkıh 

ve nahiv okudu. Henüz 17 yaşında iken ilk eseri olan Şer√u'l-isti¡āza ve’l-besmele'yi 

kaleme aldı. 891 (1486) tarihinde, o zamanlar Kahire’nin en büyük hankâhı olan 

Baybarsîya şeyhliğine geçti. Altmış yaşına geldiğinde hastalandı ve ıztıraplı bir 

dönem geçirdikten sonra vefat etti. Kahire’de Bâbu'l-Karâfa dışında defnolundu. 

                                                
54 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1330; Brockelmann, Suppl., C.I, s. 69. 
55 Abdülkadir Karahan, "Süyûtî", İ.A., C.XI, İstanbul, 1979, s. 258- 263 ve burada verilen 
bibliyografya.  
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Eserlerinin sayısı muhtelif kaynaklara göre 500-600 arasında değişmektedir. es-

Suyū†µ, Kur’anî ilimler, hadis, fıkıh, dil, edebiyat, usül, beyan ve tasavvuf alanlarında 

eserler vermiştir. 

 

AY 1155 

Eser, üzeri ebru kâğıt kaplı, mıklepli, şirazesi dağılmış, sırtı koyu kahverengi 

meşin, mukavva bir cilt içinde 54 varak olup, 200×150 (165×110) mm. ebadında, az 

aharlı, orta kalınlıkta, kirli sarı kâğıt üzerine, her sayfada 25 satır başlıklar kırmızı 

mürekkep kullanılarak basit bir nesih hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında temellük 

kaydı bulunmaktadır. Şârih, şerhe başlamadan önce 2a-4a varakları arasında Bānet 

Su¡ād müellifi Ka¡b b. Zuheyr hakkında bilgi vermiştir. 

 

İstinsah kaydı (54b): 7 Rebiulsani 1071 (09-12-1660) Mu√ammed b. ¡Omer 

b. ∏ay& eliyle 

 

Baş (1b): 

   %&'()� *+()� ,� %-.               ��:K  (.� 0�@µ0< B=> �:K g?&Q8 H:c �\)� , ?@C� (W-F �� « ... 	

?:. :       ��(:7)� ?�041 jM�E �?P� #0K 0@=M ...       <0R. xM	(:P� l$� *. �:K g?&Q8 f<0K 	     ��5<E B$ �0:U f

   ��?4> �F�?P� ...                0��µ05)E ��(>� 	 0�RF(| �(_ B=> g(�08 3&=> f58	 0@&M 0�&=> x>D�DP� �	(7)� f<0K 	

 ...        0±T¦ ?Q8 B$ �)� 0�&<0:P �(:;)� #	� ...            0��&<0:1 #0�&. 	 0�µ05)� JH' tr j@Â �0'(_ 0�&=> �L;8�

=> �0_� 01 tr ��0. 	 t0:h ,� (N;U0M WB ...�0:U f<0. #0&. z ��(P� 3XK 3;&  	...  

  

Son (54a): 

...      i !D4F 3X> (qwh ���             «H&=�;)0. 34=:;1 *> 	 ¢b< 0�X> %$l| (qwh ��� DP� �0&' *> #	(q0;F

xK(;RP� g?&Q4)� u\$ �(_ z 3;Qm 01 (q� �\$ 	 «V)� z !D4)� BL1 ?8 	 ���?Q1 #0K #r 	... 
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3.37. Me††††āli¡¡¡¡u'l-budūr fµµµµ menāzili's-surūr 56, el-∏∏∏∏azūlµµµµ 
 (ö. 815/1412) 
Tam adı ¡Ali b. Abdillāh el-∏azūlµ el-Bahā™µ ed-Dımeş…µ57 olan müellifimiz, 

Memluklular'dan edebiyat ve şiir alanında öne çıkmış, Türk asıllı âlimlerdendir. 

Nisbesi, künyesinden veya kölesinin isminden gelmektedir. Kahire'ye defalarca 

seyahatte bulunmuştur. Şam'da yaşamış ve orada ölmüştür. 

 

AY 1167 

Eser, üzeri desenli ve renkli, muşamba kaplı, sırtı kahverengi meşin bir cilt 

içinde 45 varak olup, 188×130 (135×95) mm. ebadında az aharlı, filigranlı, orta 

kalınlıkta, nohudi sarı kâğıt üzerine her sayfada 17 satır başlıklar kırmızı mürekkep 

kullanılarak güzel bir nesih hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid ve temellük 

kaydı bulunmaktadır. Müellif eserini 50 bâba ayırmış ve eserin başında 

mukaddimeyle birlikte zikretmiştir. Yazmanın varak numaraları birinci bâbın 

bulunduğu yerden başlamaktadır Her bâb meclislerin güzelliklerini anlatır ve 

meclislerde konuşulanların anlam bakımından güzel olanlarıyla ilgilidir. 

Edebiyatçıların farklılıklarını anlatan bu eser, iki cilt olarak Kahire'de 1299'da ve 

1300'lü yıllarda basılmıştır. 

 

İstinsah kaydı (415b): 1187 h. 

 

Baş : 

%&'()� *+()� ,� %-.«x<0>2� 3. 	 , ?@C� �D=8 H:c �\)�   �	?R)� j)0OP 0KTME 0n=R)� ... ?:. 	

\h 	 ?&51 ��p� H$E �F(5) x>D@³ �0;K �\�M?&�_ D$ 	 j@-)� B4)E 	� �=8 3) #0K *P �(K� 0�&M u(K...  

(1b): 

!W	p� �0R)� :!08 «#0F\R=) \N;P� #0bP� (Î z : � 0XR)� � ?&Q)� xF�	(L)� 0>0XQ)� !W	E �)0¦0dOªU��

x'T5)�... 

                                                
56 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1717. Diğer kütüphanelerdeki nüshaları için bkz. Brockelmmann, 
GAL., C.I, s. 495; C.II, s. 55, Suppl., C.II, s. 55. 
57 ez-Ziriklµ, a.g.e., C. V, s. 122 ve burada verilen bibliyografya. 
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Son (414b): 

...08 	 t0:h ,� H&RU z 0�;=:c }E  ?�_� xX�� z ����� 0± fF(;_�,� 3+� �0;b)� �){1 !  

 ��D)� lq y8 %;FE� ���      3)Tcª� 	 B$��)� yXP�  

 %;¼WX$ xX�� %K�(7.      3) £DOM �\$ �(F *1 	 

�0;b)� � �0R)� �\$ "0@;. 	 ��D.p� fe 0X$ 	. 

 

3.38. Na@µ@µ@µ@µre Nevābiπiπiπiπi'l'l'l'l----kelim58 

 

AY 1176 

Eser, yaldız zencirekli, mıklepli, şirazesi dağılmış, vişne çürüğü meşin bir cilt 

içinde 30 varak olup, 195×115 (130×69) mm. ebadında aharlı, orta kalınlıkta, koyu 

sarı renk kâğıt üzerine her sayfada 15 satır yaldız cetvel içinde harekeli, güzel ve 

okunaklı bir nesih hattıyla yazılmıştır. Başlıklar, üst tarafları kırmızı mürekkeple 

çizilerek belirtilmiştir. 1b varağında müzehhep bir serlevha bulunmaktadır. Eserin 

sonunda, 30a-32a varakları arasında devrin sultanına söylenmiş Türkçe açıklaması da 

olan Arapça bir mehdiye bulunmaktadır . 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

, ?@C� %&'()� *+()� ,� %-. 3oi� �&MDh B=> 	 Ì.�D-)� 3o0@:< B=>  ...?:. 01E : B| �0&h(q \Î�

�~_� 01 �07<2� 3�10�1̂ . �0W7b)� �'0Q) 0¼7XP� �&8?. (5-)� ��� "0:¦ �0R;q� 	...(2a):... 9¦T-)� J#w.

xRK(P�*1 )w;)� x=.08 9¦	TU 94&)� 	 �?Z� H&RU B=> �JM	 *1 %�X@M 9�1 �01 *1 �&...  

  

  
                                                
58 Nevābiπu'l-kelim için bkz. Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1978; Brockelmann, GAL., C.I, s. 292, 
Suppl., C.I, s. 512. 
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Son (30a): 

�0R&4:h "0WF½. H&=)� W(@;U� 01 BZª� �0<0+� #0K *1 �0X|�� BO:F !0P� 0K�. VX1 �~7F 01 V<?) *1 3]Xª>d�

�0<T]§�<.fJe .  

 

3.39. ed-Dureru'l-man@@@@ūme mine'n-nuket ve'l-işārāti'l-
mefhūme59, ◊◊◊◊asan b. İbrāhim el-◊◊◊◊icā≠µ≠µ≠µ≠µ (ö.875/1471) 
el-◊icā≠µ olarak bilinen müellifimizin tam adı A√med b. Mu√ammed b. ¡Alµ 

el-En§ārµ el-»azrecµ, Şihābuddµn el-◊icāzµ60'dir. Mısır'ın edebiyat âlimlerindendir. 

Kahire'de doğmuş, burada yaşamış ve ölmüştür. Hadis, fıkıh ve dil eğitimi alan 

müellif, şiir söylemiş ve musiki ile ilgilenmiştir. Eğitiminden sonra ders verme 

seviyesine ulaşan müellifimiz edebiyat, dil ve şiir alanında çok sayıda eser telif 

etmiştir. Özellikle, el-◊arµrµ (ö. 516/1122) 'nin Ma…āmāt adlı eserine yazdığı şerh 

onun bu alandaki dirayetini ortaya koymaktadır. 

 

AY 1187 

Eser, yaldız zencirekli, üzeri sonradan ebru desenli kâğıt ve sırtı yeşil meşin 

kaplanmış mukavva bir cilt içinde 39 varak olup, 198×118 (151×63) mm. ebadında, 

aharlı, fligranlı, orta kalınlıkta, açık sarı, sayfa kenarları kurt tahribatına uğramış, 

rutubet görmüş kâğıt üzerine, kırmızı cetvel içinde, her sayfada 21 satır başlıklar 

kırmızı mürekkep kullanılarak güzel bir nesih hattıyla yazılmıştır. 1b ve 2a varakları 

yaldız cetvel içine alınmıştır. Unvan sayfasında temellük kaydı bulunmaktadır. Sayfa 

kenarlarında şerhler ve tashihler görülmektedir. Eser, Ebū Mu√ammed ¢āsım b. ¡Alµ 

el-◊arµrµ'nin Ma…āmāt adlı eserinin şerhidir. Müellif, Ma…āmāt'ı okumuş ve İbnu'l-

Enbārµ'nin şerhinden daha iyi başka bir şerhe rastlamadığı için İbnu'l-Enbārµ'nin 

şerhindeki eksik kalan yerleri tamamlarak yeniden şerh etmiştir. Bu nüsha, müellif 

hattıyla yazılmış nüshadan istinsah edilmiştir (vr. 36a). 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

                                                
59 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1789. 
60 ez-Ziriklµ, a.g.e., C. I, s. 219-220 ve burada verilen bibliyografya. 
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Baş (1b): 

,� %-.%&'()� *+()�  f80104P� H$E �X1 �\)� , ?@C� ...(2a) : 0104P� WB=> fo(8 0P }0M ?:. 	

 x:c�(1 *1 (Gb;U� 	 �&<0Q;)� 	 �	(7)� x:)0O1 z f>(_ x&=:)� ��0Fp� B=> 3) *1 !�{-. xF(F(C�

0104P� �(_ z ��0_2� 	 fbX)� ?o�DM *1 (GKE ?cE � �&)w;)� 	 B_�DC� "01À)  ... *. x1TU lm� £E

 �Dn=)� �F�i� �D§X)� ��0R<p� ...x1D�5P� ��0_2� 	 fbX)� *1 x1D¤XP� ��?)0. 3;&  	...  

  

 

Son (36a): 

��D)� "(K� B=> B=� 0X.� 0F 	  

��0;¨ xFy)� HK *1 D$ *1 	 

 

 

3.40. Risāle Edebµµµµye, Mustafa Rüşdî İsmail 

 Hakkında yeterli bilgiye sahip olamadığımız müellif Mustafa Rüşdî İsmail61, 

1309 (1892) yılından önce hayattaydı. Fazilet ve ilim sahibi bir şahsiyet olan Mustafa 

Rüşdi mutasavvıftı. 

 

AY 1215 

Eser, üzeri mor muşamba kaplı, şirazesi dağılmış, sırtı kahverengi meşin, 

mukavva bir cilt içinde 17 varak olup, 182×111 (110×50) mm. ebadında kalın, koyu 

sarı kâğıt üzerine her sayfada 15 satır rika hattı ile yazılmıştır. Sayfa kenarlarında 

şerhler, eserin sonunda fevâid bulunmaktadır Eser müellif hattıdır. 

 

İstinsah kaydı (17a): 1300 (1883) müellif eliyle 

 

 

                                                
61 ¡Omer Rı≥ā Ke√√āle, Mu¡¡¡¡cemu'l-mu™™™™ellifµµµµn terâcim musannifi’lterâcim musannifi’lterâcim musannifi’lterâcim musannifi’l----kutubi’lkutubi’lkutubi’lkutubi’l----¡Arabiyye¡Arabiyye¡Arabiyye¡Arabiyye, 4 c., Beyrut, 
Muessesetu’r-Risâle, 1414/1993, C. III, s. 858. 
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Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-. �0;b)� lq x¯0M lq «  ... *. �?_� B5OQ1 ��D)� (4'E !D4&M ?:. 01E

 H&>0 � ... !0:;P� HLM *1 �0R)0¦ x)0�:)� u\$ �&=:;. !01�� a1 f4=:h ... #�Dq2� *1 0�&=> j=¦� *Ç 0&c��

 �D5Z� *> (¤X)� �| ...h� 	�D>DP� "D&)� z g�0�7=) g�DQ41 xe0q 	 �D4> x�T� 	 x1?41 B=> 0�;R...  

  

Son (17a): 

...                3hl�� �&' �&U ?@|� 3&<0:1 %�M 	 %-4)� "041 �&4¯ 	 3&M 01 	 �0;Up� �0;K x:c�(1 ?:. 	

     3)DU� B=> 	 0C0Q)� %;h 3;@:X. , ?@C� 	 �i{-1 #0K ?�:)� #r ?�:)0. �	E 	 �iD=-1   	 3�)� 	 %�¤>p� 

�D=Q)� �(_E 3R§�...  

  

3.41.Ma…………āmātu'l-Bedµ¡µ¡µ¡µ¡i'l-Hemeddddānµµµµ, Bedµ¡µ¡µ¡µ¡uzzamān  
el-Hemeddddānµµµµ (ö.398/1008) 
Tam adı Ebu'l-Fa≥l Bedµ¡uzzamān A√med b. ◊useyin b. Ya√yā el-Bedµ¡ el-

Hemedānµ62'dir. Arap edebiyatında makâme türünün ilk örneklerini veren şair ve 

kâtiptir. 358 (968)’te Hemedan’da doğdu. İlk tahsilini babasının yanında yaptı. 

Hemedan’daki âlimlerin verdikleri derslere katılarak 22 yaşında tahsilini tamamladı. 

Hocaları arasında ona en çok emeği geçen ve Makâmât’ındaki orijinal üslubu 

yakalamasında payı olan İbn Fāris’tir. Bundan sonra Bedµ¡üzzamān’ın bazı kültür 

merkezlerine seyahatte bulunduğu görülmektedir. Hemedan’dan Rey’e gitmiş ve 

Fars Dili ve Edebiyatı'na vâkıf olması sebebiyle burada kaldığı süre içinde bazı 

Farsça şiirleri Arapça’ya nazım halinde tercüme etmiştir. Rey’den Cürcân’a geçmiş, 

büyük edip Ebū Bekr el-Hārizmµ ile tanışmak için Nîşâbur’a gitmiş, ancak ondan 

beklediği ilgiyi göremeyince onunla münazaraya tutuşmuş ve hakemlerce galip ilan 

edilmiştir. Bunun üzerine büyük bir şöhret kazanmıştır. Daha sonra Herat’a geçip 

oraya yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Kendisine hayatta bulunduğu dönemden 

itibaren “zamanın harikası” anlamında “Bedîüzzaman” denilmiştir. 

                                                
62 Nevzat Âşık, “Bedîüzzaman el-Hemedânî”, DİA., C.V, İstanbul, 1992, s. 328-329; ez-Ziriklµ, a.g.e., 
C.I, s. 112 ve buralarda verilen bibliyografya. 
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Arap edebiyatında makâme63 türünde ilk eser verenin Bedµ¡uzzamān olduğu 

kabul edilmekle beraber bu türün kendi buluşu olup olmadığı konusunda ihtilaf 

vardır. Ma…āmāt adlı eserini toplumdaki eksikliklere dikkat çekmek maksadıyla akıcı 

bir üslupla kaleme almıştır. Ma…āmāt bir edebiyat şaheseri olmasının yanında, 

devrinin sosyal ve siyasi durumunu anlatması sebebiyle medeniyet tarihi 

araştırmaları açısından da büyük bir değer taşımaktadır. Elimizdeki makâmât 

mecmularında onun 52 makâmesi mevcuttur. Bu esere Mu√ammed ¡Abduh bir şerh 

yazana kadar. üzerine şerh yazılmamış kitaplardandır. Daha sonra bu esere şerh ve 

hâşiyeler yazılmıştır. 

 

AY 1227 

Eser, çiçek motifli yaldız basma şemseli, salbekli, yaldız zencirekli, şirazeli, 

vişne çürüğü meşin bir cilt içinde 97 varak olup, 182×115 (126×72) mm. ebadında, 

aharlı, kurt tahribatına uğramış, orta kalınlıkta sarı kâğıt üzerine her sayfada yaldız 

cetvel içinde 13 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak harekeli güzel bir nesih 

hattıyla yazılmıştır. Eserin 1b varağında müzehhep bir serlevha vardır. Unvan 

sayfasında temellük kayıtları ve fevâid bulunmaktadır. Sayfa kenarlarında yer yer 

şerhler ve tashihler vardır. Unvan sayfası ve 1a varağı ile son varak olan 97a-97b 

varakları eksik olan esere bu varakların sonradan ilâve edilmiş olduğunu görüyoruz. 

Eser, 43 makâmeden oluşmaktadır. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-.E !08 «3&=> t0:h ,� x+� }�?@Z� jF?R)� HL5)� D.  B=> a�?' !08 "07$ *.�

0<E 	 g(QR)� f=q���~;M z BWXU *1 ...  

  

  

                                                
63 Nevzat Âşık, a.g.m.. 
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Son (97a): 

         � 0�&M 3) «�=O)� ��D)� HG1 �0L&R)� x1~Z� V=h 	 M «�?4)� 	 �<\)� !041 ~_ �� %=QX)� tr ÌQF ?8 	 �

4)� *> Y.E 	 0§Q®5)� #0O=U 01041 fe «�(#01�)� jF?. 0.�p� #0$(. 	 0n=�R)� �0;U ... }�?@Z� jF?R. (�;7P�.  

 

3.42. Şer√√√√ Bānet Su¡¡¡¡ād64, İbn Hişām en-Na√√√√vµµµµ (ö.761/1360) 

Tam adı ¡Abdullāh b. Yūsuf b. A√med b. ¡Abdillāh b. Yūsuf, Ebū 

Mu√ammed, Cemāluddµn, İbn Hişām el-En§ārµ65'dir. 708 (1309) yılında Kahire’de 

doğdu. Öğrenimini burada tamamladı. Muhammed İbnu's’Serrāc, ¡Abdulla†µf b. 

Murahhal ve Ebū Hayyān en-Endelusµ gibi hocalardan ders gördü. Şafii fıkhında 

uzmanlaştı. Arap dili ve edebiyatı yanında, fıkıh ve tefsir gibi ilimlerde de söz sahibi 

olan İbn Hişām, Kahire’de vefat etti. Arap gramerinin bütün inceliklerine vâkıftı. İbn 

»aldūn, onun nahiv ilminin öncülerinden olan Sµbeveyhµ ve İbn Cinnµ neslinden 

sonra bu alanın en büyük üstatlarından biri olduğunu söyler.  

 

AY 1235 

Eser, üzeri ebru kâğıt kaplı, yaldız zencirekli, mıklepli, şirazeli, sırtı 

kahverengi meşin bir cilt içinde 71 varak olup, 181×138 (131×100) mm. ebadında, 

aharlı, yer yer kurt ve rutubet tahribatına uğramış kalın, kirli sarı kâğıt üzerine her 

sayfada 21 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak okunaklı, güzel bir nesih 

hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında temellük kayıtları ve sayfa kenarlarında 

tashihler bulunmaktadır. Şârih, mukaddimede eserini kaside yazarı Ka¡b b. Zuheyr 

hakkında bilgi (vr. 1b-6a) ve daha sonra da kasidenin şerhi olmak üzere (vr. 6a-71a) 

iki bölümde, şerhi de dil, irab ve anlam ile ilgili açıklamalar tertibinde ele aldığını 

kaydetmektedir. İbn Hişām şerhini 28 Receb 756 (08-08-1355)'da bitirmiştir. Bu 

şerhe ¡Abdul…ādir b. ¡Omer el-Baπdādµ (ö.1093/1682)'nin bir hâşiyesi vardır. Eser 

700 kasideden oluşmaktadır. Her kaside Bānet Su¡ād olarak başlar. 

                                                
64 Bânet Suâd ve nüshaları için bkz. Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 218, C.II, s. 1329,1330; Brockelmann, 
GAL., C.I, s. 39, Suppl., C.I, s. 16, 68. 
65 M. Reşit Özbalıkçı, “İbn Hişâm en-Nahvî”, DİA., C.XX, İstanbul, 1999, s. 74-77; ez-Ziriklµ, a.g.e., 
C.IV, s. 291 ve buralarda verilen bibliyografya. 
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İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-.§X)� !0k !08 «0.�p�	 g0 ... D.E?:. 01E ��0Q<p� "07$ *. ,� ?R> ?@A  :

?+�,  u?&R:) ?@C� "0Z0. %:XP�  ...�M 0± �?1 �)� 3X> ,� B�� l$� *. �:K g?&Q8 �0;b)� �\$ z �W�D1 }

�0Q<p� 	 *F(c0�P� 3.0§�E g(L� 	 x5F(7)� 3h(L� 0$?7<E 	 %J=U 	 3&=> ,� B=� ,� !DU� ...  ��(1 	

&. HK,� �0_ #� 3J4' 3J=K V)� z !D4=) Y:1 	 u0X:1 	 3.�(>� 	 3;n) *1 Hb7F 01 �(7. 0�X1 f...  

  

Son (71a): 

AY 1155 no.lu yazmanın aynısı 

 

3.43. ¢ ¢ ¢ ¢a††††ru'l-ππππay&&&&i'l-munsecim66, el-Feyyūmµµµµ (ö. 1022/1613) 

Tam adı ¡Abdul…ādir b. Mu√ammed b. A√med b. Zeyniddµn el-Feyyūmµ el-

Mı§rµ eş-Şafi¡µ67 olan müellif hakkında elimizde ayrıntılı bilgi yoktur. Kahire 

ulemasından Şemseddµn er-Remlµ'den Şafi fıkıhı okudu. Seyyµd Şerµf et-Tanhān'dan 

matematik öğrendi. Böylece hem hadis, fıkıh, ferâiz gibi dinî ilimlerde, hem de 

matematik ve astronomi gibi aklî ilimlerde söz sahibi oldu. Musikiyle ilgilenen el-

Feyyūmµ'nin tasavvufa intisap ettiği bilinmektedir. Kahire'de vefat etti. Oğlu 

¡Abdulber, devrin büyük ediplerindendir. Çok sayıda öğrenci yetiştiren müellifimiz, 

fetvalarıyla halkı aydınlatmış, başta fıkıh, tasavvuf, Arap edebiyatı, astronomi ve 

matematik olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda eser vermiştir. 

 

AY 1261 

Eser, basma şemseli, zencirekli, koyu kahverengi meşin bir cilt içinde 119 

varak olup, 178×139 (145×95) mm. ebadında az aharlı, ince, koyu sarı renk, rutubet 

                                                
66 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1537; el-Bağdâdî, el-İ≥≥≥≥ā√√√√, C.II, s. 397; Brockelmann, Suppl., C.II, s. 
555. 
67 el-Bağdâdî, Hediyye, C. I, s.600; Salim Öğüt "Feyyûmî, Abdulkādir b. Mu√ammed", DİA., C. XII, 
İstanbul, 1995, s. 515-516 ve buralarda verilen bibliyografya. 
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ve kurt tahribatına uğramış kâğıt üzerine her sayfada farklı sayıda satırla başlıklar 

kırmızı mürekkep kullanılarak nesih hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid ve 

temellük kayıtları bulunmaktadır. Sayfa kenarlarında şerh ve tashihler vardır. Kurt ve 

rutubet tahribatına uğramış olan birçok sayfa tamirat görmüştür. 

Eser, Mueyyiduddµn Ebµ İsmā¡µl el-◊useyin b. ¡Ali el-¡Amµd e†-‰uπrāµ (ö. 

514/1120)'ye aittir. Eserini Bağdat'ta 505 (1111) yılında yazan müellif, eserinde 

kendi halinden ve yaşadığı devrin durumundan şikayetlerini anlatmaktadır. 

 

İstinsah kaydı (119a): 893 (1488) Şârih eliyle 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-.« , ?@C�  �W�wh *1 �?� �(_ �\)�  ...?:. 	 : x&1T. x1DUDP� ?&Q4)� #0M

4> %µ0< ,� 3+� %�:)� 0$? ... 0$?&c ?F�F �0'(_ 0�&=> jX�E #E fRc� ?8 	 ... 3&)r #0b12� �-' (_� 	

 ... ?o�DM 3&M f>�	E ?4M �(:)� #0-) 0± �0;1� �)� x=&LM B=> !?F �0<�DX> 	 ��T) �0c�D<E �(7)� �\$ #Db&)

xk...  

Son (119a)  

 �D' �?'� �(h #w. !0¥� *1 	      :;P� D$ �� 	 !0@b)� 3XK�\  

 *10K x:&RO)� �5< z ¢4X)� 	      (bXF i %�Q4< x:&RO)� �DXRM 

!0' HK B=> , ?@C� 	...  

  

3.44. Şer√√√√ ¢¢¢¢a§µ§µ§µ§µdeti'l-««««amriyye68, Kemal Paşa (ö. 940/1543) 

Tam adı Ahmed b. Süleyman b. Kemal Paşa69, asıl adı ise Şemseddîn 

Ahmed’dir. II. Bayezid’e lalalık yapan büyükbabası Kemal Paşa’ya nisbetle 

Kemalpaşazâde, Kemalpaşaoğlu veya İbn Kemal diye anılır. 873 (1469)’da dünyaya 

geldi. Amasya ulemâsından Arap dili ve edebiyatı, mantık ve Farsça öğrenimi gördü. 

                                                
68 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1338. 
69 Şerafeddin Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA., C.XXV, Ankara, 2002, s. 238-240 ve burada verilen 
bibliyografya. 
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Önce askerî sınıfa girdi ve II. Bayezid’in seferlerine katıldı. Daha sonra ilmiye 

sınıfına geçti. Edirne’de müderrislik yaptı. 921 (1515)’de Edirne kadılığına, 922 

(1516)’de Anadolu kazaskerliğine getirildi. 930 (1524)’da İstanbul’a gelerek Fatih 

Medresesi’nde müderrislik görevine başladı. 932 (1526)’de Şeyhülislamlığa getirildi. 

Bu makamda iken 940 (1543) tarihinde vefat etti ve Edirnekapı dışındaki Mahmut 

Çelebi Zâviyesi Hazîresine defnedildi. 

Dönemlerinde yaşadığı üç padişahın sevgi ve saygısını kazanan 

Kemalpaşazâde, dinî ilimler başta olmak üzere, tarih, edebiyat, felsefe, dil ve tıp 

alanlarında eser vermiş çok yönlü bir âlimdi. XVI. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı 

ilim ve kültürünün en büyük temsilcilerinden biri olarak görülmektedir. Osmanlı 

ulemâsı arasında ilmî kudretinden dolayı “el-muallimu’l-evvel” unvanıyla anılan 

Kemalpaşazâde, Türkçe, Arapça, ve Farsça eserler yazmıştır. Çalışmalarının sayısı 

konusunda kesin bir rakam vermek güçtür. Eserleri, müstakil telifler, şerhler ve 

hâşiyelerden oluşmaktadır. Tarih alanındaki başlıca eseri II. Bayezid’in arzusuyla 

kaleme aldığı Tevârih-i Âl-i Osmân’dır. 

 

AY 1267 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri desenli kırmızı kâğıt, sırtı siyah bez kaplı 

mukavva bir cilt içinde 19 varak olup, 175×127 (120×65) mm. ebadında, aharlı, 

üzerinde yer yer kurt yeniği olan, orta kalınlıkta, nohudi renk kâğıt üzerine her 

sayfada 17 satır adi bir nesih hattıyla yazılmıştır. Kasidenin beyitleri kırmızı 

mürekkep kullanılarak yazılmıştır. Sayfa kenarlarında çok sayıda tashihler ve şerhler 

bulunmaktadır. Eser, Ebū ◊af§, ¡Omer b. ¡Ali b. İbn el-Fāri≥ el-Mı§rµ 

(ö.632/1234)’nin ¢a§µdetu'l-«amriyye adlı eserine İbn Kemal Paşa tarafından yapılan 

şerh olup eserin mukaddimesi eksiktir. Ka§idetu'l- «amriyye70 32 beyittir. 

 

İstinsah kaydı (19b): Muharrem başları 960 (1553) 

 

 

                                                
70 ¢a§µdetu'l-«amriyye ve diğer kütüphanelerdeki nüshaları için bkz. Brockelmann, GAL., C.I, s. 267, 
Suppl., C.I, s. 472. 
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Baş (1b): 

	�?1 �&RC� (K� B=> 0X.(_ x1      "(b)� �=´ #� HR8 *1 0± 0<(bU 

0.�(_̂ 	 0.(ª_ 0.(�_ ul| 	 �0P� �(_ �($D�� !08 �=G)� 0K(C0. �Â �(7)�...  

  

Son (19a): 

�0� *1 VR&=M 3-5< B=>u(@>  

%�U i 	 �&7< 0�&M 3) �&) 	  

E (Q4F 	 ?v �0bR)�0<E �?1 �0bR)� j1 #DbF �\)� DQ)� ��...  

  

(19b): 

... 	p0. ���E 3<0K 	 �7)� *1 ²C� %�-)�%�M0M %�RP� }0G)0. 	 9:P� !	. 

 

3.45. Şer√√√√u'l-¢¢¢¢a§§§§āidi's-seb¡¡¡¡ i'††††-††††ıvāl71, ez-Zevzenµµµµ (ö. 486/1093) 

Tam adı ◊useyn b. A√med b. ez-Zevzenµ, Ebū ¡Abdullāh72 olan müellifimiz 

edebiyat âlimidir. Herat ve Nisabur arasında yer alan Zevzen halkındandır. Kadılık 

vazifesinde bulunmuştur. Kitābu'l-me§ādir, Tercumānu'l-…ur™ān ve Kitābu'l-lüπati'l-

Fārisµ adlı eserleri vardır. 

 

AY 1292 

Eser, basma yaldız şemseli, yaldız salbekli, yaldız zencirekli, yaldız 

köşebentli, şirazeli, koyu kahverengi meşin bir cilt içinde 166 varak olup, 165×111 

(113×70) mm. ebadında, aharlı, kalın, kirli beyaz kâğıt üzerine her sayfada 17 satır 

başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak harekeli, adi bir nesih hattıyla yazılmış olup 

eserde tashihler ve şerhler bulunmaktadır. Eserin 166b varağında, sayfa kenarında 

aslıyla mukabele edildiğine dair bir kayıt vardır. Ayrıca musahhih ~āli√ es-Suheylµ 

                                                
71 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1740-1741. 
72 ez-Ziriklµ, a.g.e., C.II, s. 249-250; el-Bağdâdî, Hediyye, C.I, s. 130 ve buralarda verilen 
bibliyografya. 
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ve tashih tarihi 16 Recep Cumartesi 1183 (15-11-1769) şeklinde bir tashih kaydı da 

bulunmaktadır. 

 

İstinsah kaydı (166b): 13 Rebiulsani 1183 (17-08-1769) Mu√ammed Emin 

b. el-◊āc Yūsuf b. ¡Omer b. el-◊āc ~āli√ b. Zeynuddµn eş- Şāfi¡µ ez-Zeydūnµ eliyle 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-. 3X> ,� B�� }�	�)� ?+E *. 9-C� ,� ?R> D.E B�04)� "012� !08 �4� 3. 	 «

0Q4)� �(_ �\$ (K� HKDhE 3&=> 	 310e� B=> ,0. 0X&:;-1 �0Q;q2� 	 �0Â2� ?' B=> 3;&=1E !�DO)� jR-)� ?o

�(:)� "0WFE *1...  

  

Son (166b): 

 Ì=. �� �0X>̂)�>̂ ?�_ 3W<E 	 ?X$ *. 	(@> ?F(F xF0n��DQ)0. %=>E ,� 	 "D&)� �\$ %$0X .Q8 fe g?&

(q� B$ 	 3'(_ 	 }�	�)� xF�	(. ��0C�04=:P� jR-)�  .%=>� ,� 	 

 

3.46. Ferāidu'l-…………alāid, el-Vezµµµµru's-Seyyiiiid 

 

AY 1308 

Eser, yaldız şemseli, salbekli, köşebentli, zencirekli, sırtı tamir görmüş, 

şirazeli, kahverengi meşin bir cilt içinde 41 varak olup, 151×95 (120×55) mm. 

ebadında, aharlı, orta kalınlıkt,a sarı renk kâğıt üzerine her sayfada 15 satır harekeli 

güzel bir nesih hattıyla yazılmıştır. 1b ve 2a varakları yaldız cetvel içinde yazılmıştır. 

Eserin 1b varağında küçük bir serlevha vardır. Unvan sayfasında temellük kayıtları 

bulunmaktadır. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 
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Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-. ?@C� 3X> t0:h ,� B�� B=> *. *-C� *. ?+E 9-C� D.E ?&-)� (F�D)� !08 «

W�D4)� lRb)� B=:)� ,...  

(2a): 

 ...E?:. 01 :r B�;<� 	 �0;K 3&=> �DO<� 	 #0&. 3X> �(>� 	 #0-) 3. �O< 01 �'� #0M 01 �0Oq 3&)

g(F(-)� x§Q. �0> 	 glQR)� gD8 ���...  

Son (34b): 

*10G)� �0R)� :�u05dK 3&=> HJKDh *1 	 u0;>� ,0. ��	 *1 «x|TR)� *-' B=> x<0:;Ui� z... 

(40b): 

...�&nh ?8 �@7)�F\F ?8 �	()� 	 �(7�h �  jO4F � �DRXF �&-)� 	 j=OF � HMwF �?R)� 	 �ª�DF � H

;K �($?)� x@&;F �0.  

  

3.47. Şer√√√√ ¢¢¢¢a§µ§µ§µ§µdeti'l-Burde73 

 

AY 1311 

Eser, şemseli, yıpranmış kahverengi meşin bir cilt içinde 73 varak olup, 

151×105 (98×65) mm. ebadında, aharlı, rutubet görmüş, orta kalınlıkta, beyaz kâğıt 

üzerine her sayfada 15 satır adi bir nestalik hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında 

temellük kaydı ve fevâid bulunmaktadır. Sayfa kenarlarında tashihler ve şerhler olup 

bazı sayfalar kurt tahribatına uğramıştır. Eser, Şerefuddµn Ebū ¡Abdillāh Mu√ammed 

b. Sa¡µd el-Bū§irµ'nin Burde adlı kasidesi'nin şerhidir. Eserin son kısmı eksiktir. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

 

 
                                                
73 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1331-1336. 
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Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-. !Tc ��D<w. 3�c	 0§RU B5q� *1 #0§RU « ...?:. 	: g?&Q4)� #0M

 �(QP� ?&:U *. ?@A ,� ?R> £E *F?)� �(_ �(:)� #0-) ��p� x�' "01À) g�y)0. g�D�7P�

DR)��(�...:(2a):...W?¨ uDc	 *> �7bF �0'(_ 0�'(_E #E �?=q z !DÂ #0K ?8 	0Ë��...  

  

Son (73b): 

y)� �0.�E 0§QM 0&>½. W(nF$ *1̂ !D41 �0X�½. (QF �&bM x>� �?8 �0X� �&¦� i 	 x>0LR)� x=4. Ho08 D

Bb� 01 �DM 3<p 3=�0'...  

 !�� 		%Z 9:.0;)� � �§Q)�        4;)� H$E"(b)� 	 %=C� 	 B4X)� 	 B  

ym� H$E 	 %:=� ÏX)� B=> �O> !��	 3.�(>�. 

 

3.48. Kitāb Men ππππābe ¡¡¡¡anhu'l-mu††††rib74, e&&&&-~~~~e¡¡¡¡ālibµµµµ75 
(ö.429/1037) 
 

AY 1327 

Eser, cildi dağılmış sonradan kâğıt kapak yapılmış bir cilt içinde 19 varak 

olup, 305×105 (284×88) mm. ebadında, aharlı, rutubet görmüş, orta kalınlıkta, açık 

sarı renk kâğıt üzerine her sayfada 47 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak 

okunaklı bir nesih hattıyla yazılmıştır. Sayfa kenarlarında yer yer tashihler 

bulunmaktadır. 1a varağı eserden kopmuş olup farklı bir kalemle yazılarak esere 

sonradan eklenmiştir. Kitabın sonunda çeşitli fevâid bulunmaktadır. Eser, müellif 

hattı bir nüshadan istinsah edilmiştir (vr. 19a). Müellif, eserini konularına göre yedi 

bâba ayırmıştır. Bu bâblar sırasıyla şunlardır: 

1. Bâb: Hat ve belâğat 

2. Bâb: İlkbahar ve etkileri, yılın diğer mevsimleri ve etkileri 

3. Bâb: Günlerin ve gecelerin vasfı, bölümleri ve güzellikleri 

                                                
74 Brockelmann, GAL., C.I, s. 285, Suppl., C.I, s. 501. 
75 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 27. 



 76 

4. Bâb: Gazel ve gazelle ilgili olan konular 

5. Bâb: Hamriyeler ve bunlarla ilgili olan konular 

6. Bâb: Kardeşlik (ihvâniyat) ve onunla ilgili olan konular 

7. Bâb: Çeşitli alanlardaki sanatlar 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-.p� �0;Up� !08 «�0:)� HWc ...  `)0:G)� H&>0 � *. ?@A *. V=P� ?R> �DQX1 D.E

��D.0-&X)�  ... ?:. 	 :a=É 0JP:)� 6&7)� HLM W�> ,� "��� ?&-)� ?&@ u ...E #E fRcwM3-=³ "?q ... ;b. �0

 31TK *1 3&M 01 B=> H@;7F ...M:K 3;=@: �K�()� x)0� ...E x:RU z 3;c(q� 	��D. ...  x5=;¨ #DXM z

�0;b. 3;k(h 	 �&h(;)� "1̂]*�(OP� 3X> �0|  "2� �\$ BLh�� #0Mu0@-1 �M�DF 3=:) �\)� %U...  

  

Son (19a): 

%�L:. !D8 	 

E%b�R7F #0K ]*1̂ %b&' *1 �'     �(@4)� 	 �@7)� �D$E ?K ?4) �'  

Ex@G)0M BU04)� (�C0. (1        p�(�C� 3R7F BU08 VR=8 # 

 

3.49. Şer√√√√u'l-¡¡¡¡uyūn fµµµµ Şer√√√√ Risāle İbn Zeydūn76, Mu√√√√ammed b. 
Nebāta (ö. 768/1366) 
 

AY1369(2) 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri yeşil bez kaplı miklebli, şirazeli,mukavva 

bir cilt içinde mecmuanın 73b-122b varakları arasında 50 varak olup, 

217×155(179×85) mm. ebadında, aharlı, fligranlı, ince, krem rengi kâğıt üzerine 

kırmızı cetvel içinde, her sayfada 31 satır adi bir nesih hattıyla yazılmıştır. Başlıklar 

                                                
76 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 841. 
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kırmızı mürekkeple şerhten ayrılmıştır. Sayfa kenarlarında bolca şerhler, tashihler ve 

mukabele kayıtları bulunmaktadır. Eser, Ebu'l-Velµd Ahmed b. ¡Abdullāh b. Zeydūn 

el-Mahzūmµ el-Endelusµ, İbn Zeydūn (ö. 463/1070)' un Risale'sinin şerhidir. 

 

İstinsah kaydı (122b): 17 Rebîussânî Çarşamba 1139 (11-12-1726) 

 

Baş (72b): 

%&'()� *+()� ,� %-. .3) �Jir ?@C� �Â i �\)� , ?@C� ... ?:. 	 :M� }E x)0U� �(7. (1E £

U *1 lGK B=> �10n)� 0�X&$�(. �0LF� 	 0$�(K� Bh�� #	?F� *. ?&)D)��(:)� g�(...  

  

Son (122b): 
... �?8 #��&1 �(h 	  « (1E !0. 	 �	\;)  �?F f1?8 0� V)� . ul| �(F u�?8 3-5< f=�c *@M

�(F i 01 3X1 .�&O)� �(7)� �\$ �°  

  

3.50. Tamāmu'l-mu††††ūn77,    ~~~~ala√√√√addµµµµn e§§§§-~~~~afedµµµµ (ö. 764/1362) 

Tam adı ~ala√addµn »alµl b. Aybek b. ¡Âbdullāh e§-~afedµ78 olan müellifimiz 

edebiyat ve tarih alanında çok sayıda eser vermiştir. Filistin'de nisbesini aldığı 

Safed'de doğdu. Tahsil hayatına Dımaşk'ta başladı. İlk olarak ilgi duyduğu resim 

sanatıyla uğraştı ve bu alanda zirveye ulaştı. Daha sonra edebiyat ve biyografi 

alanına ilgi duymaya başladı. Mısır ve Halep'te divan kâtipliği yaptı. Nihayet Şam'da 

Beytu'l-mal vekilliği vazifesine getirildi. Ömrünün sonunda sağır oldu ve Şam'da 

vefat etti. e§-~afedµ, velûd bir yazar idi ve kendisinin yazdığı hal tercümesinde, 

eserlerinin beşyüz cildi bulduğunu bizzat söylemektedir. Biyografi alanında ele 

aldığı el-Vāfµ bi'l-vefeyāt önemli eserleri arasındadır. 

 

 

                                                
77 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 841; Brockelmann, Suppl., C.I, s. 485. 
78 F. Krenkow, "Safedî", İ.A., C. X, İstanbul, 1966, s. 50-52 ve burada verilen bibliyografya. 
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AY 1384 

Eser, sonradan tamir görmüş, şirazeli, üzeri kahverengi bez kaplı mukavva bir 

cilt içinde 50 varak olup, 250×150 (172×90) mm. ebadında, az aharlı, filigranlı, 

rutubet nedeniyle sayfalarında okunmayan yerler bulunan, kalın, nohudi sarı kâğıt 

üzerine her sayfada 35 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak adi bir nesih 

hattıyla yazılmıştır. Sayfa kenarlarında yer yer tashihler ve şerhler bulunmaktadır. 

Unvan sayfasında fevâid ve temellük kaydı vardır. Eser, sondan eksiktir. 

Eser, İbn Zeydūn, Ebu'l-Velµd A√med b. ¡Abdillāh el-Mahzūmµ el-Endelūsµ 

el-¢urtubµ (ö. 463/1071)'ye ait olup, 1327 (1909)'de Bağdat'ta, 1345 (1927) yılında 

Kahire'de basılmıştır. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-. "TUi0. 0<�?� �(_ �\)� , ?@C� « ...?:. 	 : �)� #	?F� *.� x)0U� #0M

 x<0XO)� Ho0U()� *1 �D�c £p 0�R;K ...� tr ��0_2� *1 0�&M 0� x<D§71!0G1p� 	 jF08D)...  

  

Son (50b): 

 ...%=-P� !08 	 ��c 	 %�=h04h i 	  D.0cE %¬0M 0�T� "D4)� ��� xR4> *.  ... 0F ��0< �R�� 0P 	

r xXF?P� H$EJ#o01� x8�($ u(KE a<p !D4F 	 H�p� %b<� %>�F 9X1{P� l1E %b. 

 

3.51. el-¢¢¢¢avlu’l-fāi…………i'l-erµµµµb bi ¡¡¡¡utbµµµµ Velµµµµd ve ≠≠≠≠ikra ◊◊◊◊abµµµµb, 
İbnu'l-E&µ&µ&µ&µr (ö. 637/1239) 
Tam adı: Ebu'l-Fet√ Ziyāuddµn Na§rullāh b. Mu√ammed b. Mu√ammed eş-

Şeybānµ el-Cezerµ79'dir Şeybân kabilesine mensup olan İbnu'l-E&µr, 558 (1163)'de 

Cizre'de doğdu. İlk öğrenimini Cizre'de gördü. Musul'a göç ederek asıl tahsilini 

burada yaptı. Nahiv, lügat ve beyân ilimlerini öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra 

                                                
79 İsmail Durmuş, "İbnü'l-Esîr, Ziyâeddin", DİA., C. XXI, İstanbul, 2000, s. 30-32 ve burada verilen 
bibliyografya. 
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~alā√addµn-i Eyyūbµ ile tanışıp onun hizmetine girdi. ~alā√addµn'in ölümünden sonra 

vezir oldu. Siyasi sebeplerle Mısır, Sümeysât (Samsat), Musul, Erbil ve Sincar'a gitti. 

Tekrar Musul'a geri döndü ve hayatının geri kalan kısmını burada geçirdi. Bağdat'ta 

yılında vefat etti. Edebiyat, belâgat, edebî tenkit, inşâ usulü gibi sahalarda değerli 

eserler meydana getirmek suretiyle sağladığı ilmî, ve edebî şöhreti onun siyasi 

kimliğini unutturmuştur. Ebū Temmām ile Bu«turµ'nin şiirlerini karşılaştıran eseri el-

…avlu’l-fāi…i'l-erµb bi ¡utbµ Velµd ve ≠ikra ◊abµb'te III. ve IV. yüzyılın ricâlinden 

doğruca nakillerde bulunmuş olması eserin İbnu'l-E&µr'e nisbeti konusunda şüphe 

uyandırmaktadır. 

 

AY 1415 

Eser, yaldız şemseli, yaldız zencirekli, mıklepli. şirazeli, kahverengi meşin bir 

cilt içinde 95 varak olup, 200×145(130×85) mm. ebadında, aharlı, orta kalınlıkta, 

nohudi sarı kâğıt üzerine her sayfada 19 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak 

normal bir nesih hattıyla yazılmıştır. 4-6 varakları kırmızı cetvel içindedir. Eserin 

başında fihrist, fevâid ve temellük kaydı bulunmaktadır. Eser, bir mukaddime ve otuz 

fasıldan oluşmaktadır.  

 Müellif bu eserinde, kendisinden istenilmesi üzerine Ebū Temmām ve el-

Bu«tirµ’nin şiirlerini toplamış, bu şiirleri incelemiş ve edebî kritiğini yapmıştır. 

Eserin diğer ismi Mu√akeme beyne Ebµ Temmām ve’l-Bu«tirµ'dir. 

 

İstinsah kaydı (95a): Zilkade’nin sonları 1130 (1718) ¡Ali b. A√med ed-

Demā§µ eliyle 

 

Baş (3b): 

%&'()� *+()� ,� %-.  ... �o0O)� B=> �Dn)0. u�0R> ]*ª1 �0_ ]*1̂ W¢q �\)� , ?@C� �&MD;)� 3. 	

x&.�i� }0:P�  ... �	� *.  �&R' "0e £� (:_ jk *1 3. Vh?>	 0� V. ?̂:̂U� 	 ,�  ?:̂]U� f&M	̂ ?4M ?:. 	

�)Bo0O .)D)� (:_ 	��DR]XP� ?&R)0. �D�7P� �	(:P§�(; . ui08 01 *@L;F 0.0;K V) H:cE #0. ,�  ��>̂dE a;)wU �

x5=;¨ #DXM z .!T¦i� 	 *1?)� ��	 	 �0F?)� B=> �D8D)� (K� *1 x5=h{1 #0:1 	  ... 3&M V) f=:c 	
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0Ñ(�~1 �F�(¦ 	 0Ñ�0RqE *U0A z 3d4F0M x&$�� 34F�� x1?41 . 9�T� B=> 3;Rh� 	TQM . �o05)� !D4)� 3;&  	

�&R' (K� 	 ?&)	 `;:. �F�i�...  

 

Son (94b): 

...�&Q< !08 : H�i� x@>0< #0XMp� g�̂�� B=> x10+ fWXnh �#� BbRh ?K ?4) :(95a) � fXnh !04M

3R_ B=> �E Hb_ B=> x�0< 	 �0Z�	 0�=:c .u0<��E 01 (q� �\$ 	...   

 

3.52. el-Mu««««tār min zühdiyyāt luzūm mā lā yelzem, Ebu'l-
¡¡¡¡Alā™™™™ el-Ma¡¡¡¡arrµµµµ (ö.449/1057) 
Tam adı Ebu'l-¡Alā™ A√med b. ¡Abdillāh b. Suleymān et-Tenū«µ el-Ma¡arrµ80 

olan müellifimiz, 363 (973) tarihinde Halep ve Humus arasında bulunan 

Maarretünnu‘mân'da doğdu. Baba tarafı Tenū« kabilesine mensuptur. Dört 

yaşlarında iken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybeden Ebu'l-¡Alā™ ilk 

öğrenimini babasının yanında yaptı. Bir ara Halep'e giderek dil, edebiyat ve hadis 

okudu. 398 (1007) yılı sonlarında Bağdat'a gitti. Bir süre Dâru'l-ilim'e devam etti. 

Onun düşünce hayatını etkileyen felsefî eserleri burada tanıdı. Bir buçuk yıl sonra 

memleketine geri döndü ve uzlete çekildi. Körlüğünün yanı sıra münzevi olarak 

yaşamasından ötürü kendisine "rehînü'l-mahbiseyn" (iki bakımdan mahpus) 

denilmiştir. Uzak bölgelerden gelen talebeleri ona yalnızlığını hissettirmediler. 

Maarretünnu‘mân'da vefat etti.  

Ebu'l-¡Alā™, manzum ve mensur olmak üzere yetmişten fazla eser bırakmıştır. 

Bu eserlerin pek azı günümüze ulaşmıştır. Burada bahsi geçen Luzūm mā lā yelzem 

(el-Luzūmiyyāt) adlı eseri ise 11000 beyitten oluşan bir divandır. Müellif'in bilgi, 

ahlâk, madde, Allah, ruh, siyaset ve sosyal hayatla ilgili görüşlerini içerir. Bu 

bakımdan eser bir divandan ziyade felsefe kitabı mahiyetindedir. Rivayete göre 

Ebu'l-¡Alā™ 'nın eserine bu ismi vermesinin sebebi, Arap aruzuna göre kafiye beytin 

                                                
80 Sahbân Halîfât, "Ebü'l-Alâ el-Maarrî", DİA., C.X, İstanbul, 1994, s. 287-291 ve burada verilen 
bibliyografya. 
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son kelimelerinin son harflerinin (revî) aynı olmasından ibaretken burada onu revîde 

kafiye için iki harf kullanmayı tercih etmiş olmasıdır 

 

AY 1426 

Eser, basma şemseli, zencirekli, mıklepli, şirazeli, kahverengi meşin bir cilt 

içinde 165 varak olup, 199×143 (147×95) mm. ebadında, aharlı, üzerinde yer yer 

kurt yenikleri olan , kalın, sarı kâğıt üzerine her sayfada 12 satır harekeli, nefis bir 

nesih hattıyla yazılmıştır. Sayfa kenarlarında müellifi tarafından okunduğuna dair 

kıraat kayıtları ve tashihler bulunmaktadır. Baş tarafı ve mukaddimesi eksik olan bu 

eser, el-Ma¡arrµ'nin Zühdiyyāt luzūm mā lā yelzem adlı eserinden seçmelerden 

oluşmaktadır.  

 

İstinsah kaydı (165a): 18 Zilhicce Perşembe 647 (23-03-1250) ¡Abdul√amµd 

b. ¿a¡leb eliyle 

 

Baş (1a): 

 ...         �Tm� %�R$\1 *1 (�µ *F\)� x@Ëy)� ����	 xF($?)� ...         B7. W(1 ��� D=´ i 3&M ��04)� J#E fFE�

               H�p� g?>08 B=> �TQ51 3h(;q� 01 f:�	 ?8 	 �iW	� 3&)� 0&nQ1 V)� *1 ...    � D.E !08 g�@Z� HQM  ?+E �Ò:)

 	 ?7h �~.(| %¬0¦	� z HL5)� D)	� �)0G)� HFDO)� 	 �~R)� j1 x1D@LP� g�@Z� z BqDX;)� #0@&=U *. ,� ?R> *.

�~.(;)� %�X> �wXh...  

  

Son (163b): 

�(Ó� �=OP� !W	p� �&5m� 	 �0R)� z Í�0LFE !08 	 «�0&)� HQM...  

(165a): 

 �&ª§�-)� �B]_D̂)� j5XF H$ 	�ª�q̂ 3;@&_ "D4)� z ](K®� ��r    TJ=L�1  

�(:@=) "�=F i 01 "	�) 0F?$� *1 �0;NP� �  
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3.53. Ma…………āmātu'l-◊arµrµ◊arµrµ◊arµrµ◊arµrµ81818181, el-◊◊◊◊arµµµµrµµµµ (ö. 516/1122) 

Tam adı Ebū Mu√ammed el-¢āsım b. ¡Ali b. Mu√ammed el-◊arµrµ82 olan 

müellifimiz, 446 (1054) yılında Basra yakınındaki Meşan kasabasında doğdu. İpek 

ticaretiyle meşgul olduğu için ◊arµrµ nisbesiyle tanındı. İlk tahsilini Basra’da çeşitli 

alanlarda otorite sayılan hocalardan aldı. Bağdat’a giderek edebiyat, fıkıh ve ferâiz 

dersleri okudu. el-◊arµrµ Basra’da istihbarat amiri olarak görev yaptı. Kuvvetli bir 

zekâ ve hâfızaya sahipti. Basra’da vefat etti. el-Ma…āmāt toplumdaki eksiklik ve 

çelişkilere dikkat çekmek amacıyla Ebū Zeyd es-Serūcµ adlı hayalî kahraman adına 

uydurulmuş maceraların râvî rolündeki Hāris b. Hemmām’ın dilinden akıcı bir 

üslupla anlattığı, nazım-nesir karışımı bir eserdir. Bir çok yazma nüshası bulunan el- 

Ma…āmāt defalarca basılmış, Türkçe, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca, ve 

Latince’ye tercümeleri yapılmıştır. 

 

AY 1427 

Eser, basma şemseli, zencirekli, mıklepli, şirazeli, koyu kahverengi meşin bir 

cilt içinde 142 varak olup, 194×145 (143×117) mm. ebadında, aharlı, kurt tahribatına 

uğramış, kalın, nohudi renk kâğıt üzerine kırmızı cetvel içinde her sayfada 17 satır 

güzel bir nesih hattıyla yazılmıştır. Eserin hemen hemen bütün sayfalarında şerhler, 

tashihler ve mukabele kayıtları bulunmaktadır. 1b-6a varakları arasında müellif ve 

eser hakkında bilgilerle birlikte eserin indeksi ve temellük kayıtları vardır. Eser, 

edebiyat, zühd ve vaaz olmak üzere 50 makâmeden oluşmaktadır. Eserin sonunda 

bazı fevâid yer almaktadır. Müellif, yazdığı uzun mukaddimesinde eserini nasıl 

yazdığını, kimleri örnek aldığını ve nelerden faydalandığını anlatmaktadır.  

Toplumdaki çarpıklıklara dikkat çekmek için yazılan el-Ma…āmāt83, devrin 

içtimai, siyasi, iktisadi, ve fikrî durumunu belirttiği için büyük değer taşımaktadır. 

Makâmelerin içinde deyimler, atasözleri, şiirler ve vecizeler yer almaktadır. Eserde, 

nesirle şiir arasında anlam ve yapı bakımından bağlantı kurulmuştur. el-◊arµrµ'nin bu 

eseri makame çığırını açan Bedµ¡uzzamān el-Hemedānµ’yi birçok bakımdan aşmıştır. 

                                                
81 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1787-1791; Brockelmann, GAL., C.I, 276, Suppl., C.I, s. 487. 
82 Hulûsi Kılıç, “Harîrî”, DİA., C.XVI, İstanbul, 1997, s. 191-192 ve burada verilen bibliyografya. 
83 Hulûsi Kılıç, “el-Makāmât”, DİA., C.XXVII, Ankara, 2003, s. 414-415. 
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Makâmeler giriş, gelişme ve sonuç bölümü olmak üzere üç bölümden oluşur. Bu eser 

üzerine 35 kadar şerh yazılmıştır. 

 

İstinsah kaydı (143b): ¡Ali b. Mu√ammed b. Ebi'l-¡Iz el-Ba§rµ eliyle müellife 

okunan nüshadan naklen 20 Zilkade 705 (02-06-1306) 

 

Baş (6b): 

               #0&R;)� *1 f@Z� 	 #0&R)� *1 f@=> 01 B=>  ?@s 0<� %�=)� «%&'()� *+()� ,� %-....(7a) :  ?:. 	
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jF?R)� D=h 0�&M...  

  

Son (142a): 

    1 tr �u�?ª_](;̂]U� 	 D�=)�         E D$ 3<r D5:)0. B¤§F̂ 	 D�-)� *1 %Q:F 0H$   E 	 �D4;)�   (:P� H�$    t	 	 x�M
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3.54. Kitābu'l-√√√√amāse84, Ebū Temmām (ö. 231/846) 

Tam adı Ebū Temmām ◊abµb b. Evs b. Hāris e†-‰āµ85'dir. Kendisinden 

nakledilen bir rivayete göre 190 (805) yılında Havran bölgesinin Ceydûr kasabası 

köylerinden Câsim'de doğdu. Bu sebeple Havrânî, Ceydûrî, Câsimî nisbeleriyle de 

anılır. Bâbasının Tedus (Theodose) adında bir hristiyan olduğu söylenmektedir. Ebū 

Temmām bu adı sonradan Evs'e çevirmiş ve kendisinin Tay kabilesinden olduğunu 

ileri sürmüştür. Fakir bir ailenin çocuğu olan şair, babasıyla birlikte Şam'a göç 

ederek oraya yerleşti. Burada ders halkalarına devam etti ve bu sırada şiirle 

ilgilenmeye başladı. Humus ve Mısır'a gitti ve buralardaki şairlerden faydalanarak 

sanatını daha da geliştirdi. Daha sonra Horasan'a gitti ve burada kaldığı sürece birçok 

devlet büyüğüne ayrıca dönüş yolu üzerinde bulunan bazı valilere kasideler yazdı. 

                                                
84 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 691-692; Brockelmann, GAL., C.I, s. 85, Suppl., C.I, s. 39. 
85 Hüseyin Elmalı, "Ebû Temâm", DİA., C. X, İstanbul, 1994, s. 241-243 ve burada verilen 
bibliyografya. 
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Çeşitli bölgelerde görev yapan devlet büyükleriyle görüşüp onlara kasideler takdim 

etmek üzere birkaç defa seyahate çıktı. Musul şehrine posta âmiri (sâhibü'l-berîd) 

tayin edilen şair bu görevde iken vefat etti. Ebū Temmām'ın en meşhur eseri olan el-

◊amāse on bâb halinde düzenlenmiş olup 465 şairden şiirler ihtiva etmektedir. İlk 

defa 1856 yılında Kalküta'da olmak üzere muhtelif tarihlerde basılan eser 

neşredilmiş, ayrıca Batı dillerine de tercüme edilmiştir 

 

AY 1441 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri ebru desenli mavi kâğıt kaplı, sırtı siyah 

meşin, mukavva bir cilt içinde 130 varak olup, 182×131 (140×92) mm. ebadında, az 

aharlı, üzerinde mürekkep yanığı olan, kalın, sarı kâğıt üzerine her sayfada 16 satır 

harekeli, okunaklı bir nesih hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid ve temellük 

kayıtları bulunmaktadır. Eserin ilk sayfalarında kurt yenikleri vardır. Sayfa 

kenarlarında şerhler ve tashihler görülmektedir. Sonradan tamir gören bu eserin eksik 

olan (51a-58b) ve (127a-128b) varakları başka bir nüshadan aharlı, ince, beyaz kâğıt 

üzerine yazılarak tamamlanmış ve esere eklenmiştir. Varak 130b'de aslıyla mukabele 

gördüğüne dair (Ramazan sonu 670/1272) mukabele kaydı bulunmaktadır. 

Cahiliye devrinde altın çağını yaşayan hamâsi86 türü, Ebū Temmām'ın 

hamâsesiyle başlar. Bundan sonra aynı ad ve yöntemle birçok şiir mecmuası 

hazırlanmıştır. Hamâse şairleri çok azı hariç, Cahiliye ve islam dönemi şairleridir 

Ebū Temmām, seçtiği şiirleri Bâbu'l-hamâse (kahramanlık), bâbu'l-merâsî 

(mersiye,ağıt), bâbu'l-edeb (edep), bâbu'n-nesîb (gazel), bâbu'l-hicâ (hiciv), bâbu'l-

edyâf ve'l-medîh (misafir ve medih), bâbu's-seyr ve'n-nu¡âs (seyahat), bâbu'l-muleh 

(güzellik), ve bâb mezemmeti'n-nisâ (kadınları kötüleme) olarak on bölümde 

toplamış ve tertip etmiştir. Bu tertip bazı farklılıklar olmasına rağmen, temelde diğer 

hamaselerin de tertibi olmuştur. Eser birinci bâbın adını alıp Kitâbu'l-hamâse diye 

meşhur olmuştur. Ebū Temmām bu eserinde meşhur, fazla meşhur olmayan ve 

bilinmeyen şairlerin bilinen ve bilinmeyen şiirlerini bir araya toplamıştır. Çünkü o, 

kitabını tertip ettiği bölüme uygun düşen şiiri arıyor ve onu alıyordu. Onun bu 

özelliği kitabına ayrı bir önem kazandırıp bizlere kaybolmuş şiir ve divanları 

                                                
86 A.Yaşar Koçak, a.g.e., s. 9-10. 



 85 

öğrenme ve inceleme fırsatı vermiştir. Ebū Temmām'ın bu eserinin bir benzeri veya 

çok az farklılıklar arzeden el-Vahşiyāt veya el-◊amāsetu's-suπrā diye bilinen, 

basılmış bir eseri daha vardır. 

 

İstinsah kaydı (130b): 446 (1054) 

 

Baş (1b): 

%&'()� *+()� ,� %-.xU0@C� �0. «  

yX:=. �:. !08:  

0<0R&_ *. H$®� *1 xO&4=)� DX. B=ª.ª� �R;-h � #�01 *1 fXK D)  

  

Son (130b): 

 	E "E V&=-)� "®E !D8 }0G)� 	 #D1i� !�0R)� �Rq *1 uD° BnRF �0K�(_ Y.0� " �)0G)�	 V=�M !T$

r x1	(NP� !D8"	�A 	 %]&h z JH' ?8 jF?R)� l| ?Ó0M B=o0-h # .xU0@C� �0;K %ĥ.  

 

3.55. Ma…………āmātu'z-Zema√√√√şerµµµµ87878787, ez-Zema««««şerµµµµ (ö. 538/1143) 

Tam adı Cārullah Ebu'l-¢āsım Ma√mūd b. ¡Omer b. Ahmed ez-Zema«şerµ el-

»avārizmµ88 olan müellif, 467 (1075) yılında Hârizm'e bağlı Zemahşer'de doğdu. 

Tefsir, hadis, kelam âlimi, edip ve şairdir. ez-Zema«şerµ'nin yetişmesinde en etkili 

hocası Ebū Mu≥ar Ma√mūd b. Cerµr el-≤abbµ (ö. 507/1113)'dir. Zema«şerµ, Buhara, 

Horasan, Bağdat ve Mekke'ye gitmiştir. Kâbe'de uzun süre kaldığı için "Cārullāh" 

(Allah'ın komşusu) lakabını almıştır. Mûtezile görüşünü benimsemiştir. Mekke'den 

Hârizm'e dönerken 533 (1144)'te Bağdat'a uğradı. Burada bir yandan dersler verirken 

diğer yandan da büyük âlimlerin derslerine devam ederek, 66 yaşında olmasına 

rağmen icazet aldı. Bağdat'tan Hârizm'e geçen Zema«şerµ, Ceyhun (Amuderyâ) 

ırmağı kenarındaki Ürgenç'e yerleştikten birkaç sene sonra vefat etti. Tefsir, hadis, 

                                                
87 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1791; Brockelmann, GAL., C.I, s. 292, Suppl., C.I, s. 511. 
88 Nuri Yüce, "Zemahşerî", İ.A., C.XIII, İstanbul, 1986, s. 509-514 ve burada verilen bibliyografya. 
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nahiv, lügat, edebiyat gibi çeşitli konularda pek çok eser yazan müellif, Türkçe, 

Farsça ve Hârizmce'yi çok iyi bildiği halde eserlerini genellikle sonradan öğrendiği 

Arap dilinde yazmıştır. Burada tavsifini verdiğimiz Nevabiπu'l-kelim adlı eseri ise 

seçilmiş vecizelerden oluşmaktadır. Birçok yazma nüshaları vardır. Bu eser basılmış 

ve Mustafa İsâmeddin tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 

 

AY 1449(1) 

Eser, çiçek motifli basma şemseli, yaldız zencirekli, köşebentli, miklebi 

kopuk, şirazeli, kahverengi meşin bir ciltin 3b-65a varakları arasında 63 varak olup, 

177×135 (131×83) mm. ebadında, az aharlı, kurt ve rutubet tahribatına uğramış, 

kalın, koyu sarı kâğıt üzerine başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak muhtelif satırlı 

ve muhtelif yazı türleriyle yazılmıştır. Unvan sayfasında temellük kayıtları 

bulunmaktadır. Eserin başında ve sonunda fevâid vardır. Sayfa kenarlarında şerhler 

ve tashihler bulunmaktadır. Eserin diğer adı Kitābu'n-Na§āi√u'l-kibār olarak 

geçmektedir. 

 

İstinsah Kaydı (65a): 9 Cemadilulâ 661 (1263) Emiru'l-Ām diye bilinen 

Mu√ammed b. Ma√mūd b. Mu√ammed eliyle 

 

Baş (1b ): 

%&'()� *+()� ,� %-.E 	 « t ���� 01 B=> u?+ 3o�� *1 ...��Dq (NM "012� 0$w7<E 01041 u\$ "�

¨�)� (@> *. �D@A %U04)� D.E�RQ)� �05|� �:. z �̂ª�®� 3<E 0�¼7<i 3.?< �\)� 	 W�(7...  

  

  

Son (65a): 

                    H. �Dc Jir 0_()� 0�&M xWR8 tr �(@> �§Q;U� 9' 0$?:U *.� 0$�0�µ� 9. *nF � #0R&_ a. #0K 	

3UE� *1 �=M #� 	 u0:1� (G< 3§5< �R-)� *1 B4=M (+p� DP�3)�D< B=> , ?@C� 	 3)DU ...  
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3.56. Şer√√√√ Ma…………āmāti'z-Zema««««şerµµµµ    

 

AY 1449(2) 

Eser, çiçek motifli basma şemseli, yaldız zencirekli, köşebentli, miklebi 

kopuk, şirazeli, kahverengi meşin bir ciltin, 68b-156b varakları arasında 89 varak 

olup, 177×135 (131×83) mm. ebadında, az aharlı, kurt ve rutubet tahribatına 

uğramış, kalın, koyu sarı kâğıt üzerine başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak 

muhtelif satırlı ve muhtelif yazı türleriyle yazılmıştır. Unvan sayfasında temellük 

kayıtları bulunmaktadır. Eserin başında ve sonunda fevâid vardır. Sayfa kenarlarında 

şerhler ve tashihler bulunmaktadır. 

 

İstinsah Kaydı (156b): 4 Safer 661 (17-12-1262) 

 

Baş (68b ): 

   %&'()� *+()� ,� %-.       E x1T:)� ,� �0c Hcp� "012� !08 «         (�NM %��:)� 	 �(:)� 6&_ 0&<?)� �0;U

"���Dq E   A %U04)� D.     W�(7¨�)� (@> *. �D@ ...  4&MDh ,� *-'E          B�=> V�(' 	 %=:)� �0F��� z V;R|� 	 V

x@bC� �0&h�� ... 0�&<0:1 tr  (bM 0&4=1i� �o0Q< u\$ 	...  

Son (156b): 

...uD=;8 �' %�=h04M ?X$ f&R. uDK��0M uD:R;1 %�X.� �0XU� 	 �D> £(1 �0< B=> 3.Dh �0>� �' . 	

Q)0. %=>� ,���D .�0;b)� �.  

  

3.57. Nesµµµµmu'§§§§-§§§§abā89, Ebu'l-¡¡¡¡Iz b. ◊◊◊◊abµµµµb (ö. 808/1406) 

İbn ◊abµb diye bilinen müellifimizin tam adı ‰āhir b. el-◊asan b. ¡Omer b. 

◊abµb, Ebu'l-¡Iz b. Bedreddµn el-◊alebµ90'dir İbn ◊abµb, Halep'te doğdu ve orada 

yetişti. Divanu'l-inşâ'da hatiplik vazifesinde bulunan müellifimiz, Kahire'ye gitti ve 

                                                
89 Brockelmann, GAL., C.II, s. 81, Suppl.,C.II, s. 35. 
90 ez-Zirikli, a.g.e., C.III, s. 318. 
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orada sır kâtibi vekilliği vazifesinde bulundu. Ömrünün sonuna kadar Kahire'de 

kaldı. 70 yaşını geçmiş olan İbn ◊abµb, Kahire'de vefat etti.  

 

AY 1449(3) 

Eser, çiçek motifli basma şemseli, yaldız zencirekli, köşebentli, miklebi 

kopuk, şirazeli, kahverengi meşin bir ciltin 162b-192a varakları arasında 30 varak 

olup, 177×135 (131×83) mm. ebadında, az aharlı, kurt ve rutubet tahribatına 

uğramış, kalın, koyu sarı renk kâğıt üzerine başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak 

muhtelif satırlı ve muhtelif yazı türleriyle yazılmıştır. Unvan sayfasında temellük 

kayıtları bulunmaktadır. Eserin başında ve sonunda fevâid vardır. Sayfa kenarlarında 

şerhler ve tashihler bulunmaktadır. Müellif, eserini on fasıla ayırmıştır. Bu fasıllar 

şunlardır: 

1. Fasıl: Zühd ve mev¡ize 

2. Fasıl: Şükür ve şükrün artırılması 

3. Fasıl: Aşk ve muhabbet 

4. Fasıl : Aşk ve muhabbet 

5. Fasıl: Hüzün ve şikayet 

6. Fasıl: Çocukluk ve dostluklar 

7. Fasıl: Kıskançlık ve düşmanlık 

8. Fasıl: İzzet ve musibet 

9. Fasıl: Himmet ehlini heyecanlandırmak 

10. Fasıl: Rahmet ve marifetin inmesi 

 

İstinsah Kaydı (162b): Zilkade 657 (1259) Reşµd diye bilinen Mu√ammed b. ¡Alµ 

b. ¡Alµ eliyle 

 

Baş (162b ): 

%&'()� *+()� ,� %-.lm0. %Je �� « .?:. 01E :	 x@¤:)0. �W(5h �\)� , �?+ 0Fyb)� .. .r %b+� }�Dq

%K0>� 	 ,� ... H&RU (.0> "TK tr BnQF *1 %b&M H$ ... g(K\h B4XF #E 3.0R'p ... %b>�DF "D&)� D$ 0�M 

... => �u0>�� %K0�04;h g(K\;.$0Lh 0¬p 0RWQ)� %&-X. x1DUD1 "�	W?)� B�D=4)� (M�D< ?&� z x&...  
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Son (188a): 

      < *1 0F ?&'D;)� B=> a;WR� 	  f=4   �D=4)� *1 07h 01 .       	 0Ë0:¦04� !DQ5)� (q� �\$ 	 p� 01�   g�(�5P� �0:_

�07<� #�	� ,� 0$(W@> 3X_	(;U0. BUE� Y4-1 z 0<E 	 3hw7<E 01 0�X@M 0Ë�	\..  

 

 3.58. I††††bā…………u'l-e††††bā…………91, Ali Yanabolî 

 

AY 1464 

Eser, yaldız zencirekli, şirazesi dağılmış, koyu kahverengi meşin bir cilt 

içinde, mecmuanın 1b-18a varakları arasında 17 varak olup, 173×131 (172×69) mm. 

ebadında, aharlı, filigranlı, ince, beyaz kâğıt üzerine her sayfada 29 satır başlıklar 

kırmızı mürekkep kullanılarak okunaklı bir nesih hattıyla yazılmıştır. Eserin 1b 

varağında müzehhep bir serlevha bulunmaktadır. Unvan sayfasında temellük kaydı 

vardır. Eserin son kısmı eksiktir. Müellif, Cārullāh ez-Zema√şerµ'nin E†vāku'≠-≠eheb 

ile Şerefuddµn ¡Abdulmu™min el-İsbahānµ'nin E†bāku'≠-≠eheb adlı eserlerini 

birleştirerek makaleler halinde şerh etmiştir. Şerhi yapılan makalelerin sayısı 

yaklaşık olarak yüz tanedir. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. Ancak mecmuadaki bazı risalelerin istinsah 

kaydının 1171 (1758) olduğunu görmekteyiz. Risaleler arasında yazı farklılığı 

olmadığından bu risale için de bu tarihin geçerli olacağını düşünüyoruz. 

 

Baş (1b): 

     «%&'()� *+()� ,� %-.) f&J=' 01 B=> %�=)�  ?@s0X ... ?R:)� !D4&M ?:. 	...E ?@A fÉ	� 0P ?:U

 04P� z     X)� z �$\)� ��D¦w. g0W@-P� i       �(:)� g\.0�c 3<	� ��:F �)� �Om� 	 �F0Q =)  H�05)� x1T:... �0c

 �(7¨�)� ,�...      #0&R)� 	 jF?R)� }0R� 0�&)�D' �WD'� 	...    i0�4P� 	�P       z0�4=) �$\�)� �0�R¦0. 01D�UD

                                                
91 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 116; el-Bağdâdî, elelelel----İ≥İ≥İ≥İ≥āh, C.I, s. 95; Brockelmann, GAL., C.II, s. 424. 
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u(�E...     � *1{P� ?R> 6&7)� *F?)� �(_  }0�R�i  0;WXc 0@¬wK 0@�;&5)�#0;10$?1 #... x|TR)� �Dq �(|E E?;.� 	

#0&R;)� x>	(1� B=>� �0R¦0. 0�;& � �;R¦p...  

Son (18a): 

...        M V) H$ �5WX)� 0�;WF� 0F i04@=) xe0m� x)04P�        r V�1(c 0&<W?�)� z 0�1 �5O)� *1 �DJi  "(��� 

�5m�...9P0:)� W�� , ?@C� #� %�FD>� (q� 	 91p� !DU()� *XU �?$ %�FD$ !	�.  

 

3.59. er-Risāletu'l-…………alemiyye92, ed-Devvānµ µ µ µ (ö. 908/1502) 

Tam adı Celāleddµn Mu√ammed b. Mu√ammed Es¡ad ed-Devvānµ93 olan 

müellifin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber kaynakların verdiği farklı 

bilgilere göre 827-830/1424-1427 yılları arasında bir tarihte, İran'ın Kâzerûn şehrine 

bağlı Devân köyünde dünyaya geldi. Âlim ve soylu bir aileye mensup olan ed-

Devvānµ, ilk tahsiline Kâzerûn'da başladı. Daha sonra Şiraz'a giderek pek çoğu el-

Curcānµ'nin talebesi olan âlimlerden aklî ve naklî ilimler tahsil etti. Kaynaklarda 

Molla Celāl, Celāl, Celāleddµn ed-Devvānµ şeklinde de anılan müellifimiz 

muhtemelen şeceresinin Hz. Ebū Bekir'e ulaşmasından dolayı eserlerinde "~ıddı…µ" 

nisbesini kullanmıştır. 

Tahsilini tamamladıktan sonra Karakoyunlu Devleti'nde sadâret görevine 

getirildi. İlk müderrisliğine de Tebriz'deki Gökmedrese'de başladı. Akkoyunlular'ın 

Tebriz'i ele geçirmesinin ardından Irak'a gitti. Bir müddet sonra Şiraz'a dönerek 

hayatının büyük bir kısmını burada geçirdi. Akkoyunlu Devleti'nde Fars eyaleti 

kâdılkudâtlığına tayin edildi. Fars valisi Purnek Kasım Bey, ed-Devvānµ'yi hapsetti. 

Hapisten kurtulan ed-Devvānµ Şiraz'ı terk etmek zorunda kaldı. Önce Fars 

eyaletindeki Lâr bölgesine, ardından Cerûn adalarına kaçtı. Siyasi karışıklığın 

durulması üzerine memleketine dönmek üzere çıktığı yolculukta Devvân 

yakınlarında hastalanarak öldü. Kendi köyünde defnedildi. Devvānµ, tefsir, kelam, 

felsefe, tasavvuf ve edebiyat alanlarında Arapça ve Farsça eserler kaleme almıştır. 

Eserlerinin büyük bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. 

                                                
92 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 884; Brockelmann, GAL., C.II, s. 218, Suppl., C.II, s. 30828. 
93 Harun Anay, "Devvânî", DİA., C.IX, İstanbul, 1994, s. 257-262 ve burada verilen bibliyografya. 
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AY 1470(1) 

Eser, üzeri kâğıt, sırtı kırmızı bez kaplı, mukavva bir cilt içinde 1b-4b 

varakları arasında 4 varak olup, 209×127 (143×32) mm. ebadında, aharlı, ince, koyu 

sarı renk kâğıt üzerine her sayfada 21 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak, 

okunaklı bir nestalik hattıyla yazılmıştır. Sayfa kenarlarında şerhler ve tashihler 

görülmektedir. Mecmua farklı müelliflerin aynı adlı risalelerini ihtiva etmektedir. ed-

Devvānµ'nin bu risalesi Risāletu'l-Yarā¡a olarak da bilinir. 

 

 İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

      � «#	(O-F 01 	 %=4)� 	 #            x�>�y)� ��	 *> a;)dwÛ x>�y)� z �0M *1 0F #D=4:F "D4) g(K\h u\$ #

V&)r 3&'D< �&n)� �0R<E z V)� V&=> B=;F 0@K j@;U0M...  

 

Son (4b): 

   tr *F(o0C� �?$ 	      | �8	 01 ?:. %=4)� "�D8�          	 %J=U 	 3&=> ,� B=� %=Ô¤)� �U�D       9�:kE 3R§�� 	 3)� B=>

)� 9R&O)�+(. *F($0O9+�()� %'�E 0F V; .�.   

  

  

3.60. er-Risāletu'l-…………alemiyye, el-Berda¡µ¡µ¡µ¡µ (ö. 927/1521) 

el-Berda¡µ olarak bilinen müellifimizin tam adı, Mu√yiddµn Mu√ammed b. 

Mu√ammed el-Berda¡µ et-Tebrµzµ94'dir. Çeşitli sahalarda eser vermiş olan el-Berda¡µ, 

babasından ve devrinin hocalarından ders almıştır. İlim tahsili için Şiraz ve Herat'a 

gidip orada eğitim görmüştür. Buradan da Rumeli'ye geçen el-Berda¡µ önce Bursa'da 

Ahmet Paşa Medresesi'nde, daha sonra da Edirne'de müderrislik yapmıştır. 

                                                
94 Ke√√āle, a.g.e., C. III, s. 676. 
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AY 1470(2) 

Eser, üzeri kâğıt, sırtı kırmızı bez kaplı, mukavva bir cilt içinde 5b-7b 

varakları arasında 3 varak olup, 209×127 (143×32) mm. ebadında, aharlı, ince, koyu 

sarı kâğıt üzerine her sayfada 21 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak, 

okunaklı bir nestalik hattıyla yazılmıştır. Sayfa kenarlarında şerhler ve tashihler 

görülmektedir. Mecmua farklı müelliflerin aynı adlı risalelerini ihtiva etmektedir.  

 

 İstinsah kaydı (7a): İsmet Paşazâde diye bilinen Hüseyin Rıza eliyle  

 

 Baş (5b): 

          	 �?8 01 3. Yq 	 %=4)0. %=> �\)� , ?@C�      %-8� �R' %-4)0. 3M(_ 	 %-8 ...     *�> a;)wU *1 0F

                     (o�(-)� �0> �F� i �0;b)� V)� V&)� B'DF �&n)� *> �XRF `< %=:F � 01 #0-<i� %=> 3<� %=>� %=4)� ��	

 (o0@L)� j=O1...  

Son (7a): 

...      "0Fi� 	 t0&=)� �80:h 	    Q)� z ��D)i� B=> "T8i� �(� 	 �� ��	W()� 	 �0R`X)�   �7�]<ª� �\�)� 

  E g�0_0. (@4)�                  B>	y)� H�05=) x&@=4)� fe «%=U 	 3R§� 	 3)� B=> 	 3&=> ,� B=� %=4)� �047<0K 3=10<dE "T8

t0:h ,� 0@�+� }�	?)� *F?)� !Tc 0<�0;Ui g(¤<... 

 

3.61.er-Risāletu'l-…………alemiyye95, el-HHHHınnâvî (ö. 979/1572)    

Ali Efendi el-Hınnâvî96, 916/1510 yılında Isparta’da doğdu. Babası çeşitli 

kadılıklarda bulunan Mîrî mahlaslı Emrullah Efendi, dedesi Abdülkadir Hamîdî’dir. 

Hamîd ilinin merkezi Isparta’da oturan Abdülkadir Efendi kına kullandığından 

dolayı soyu da Kınalızâde (Hınnâvîzâde) lakabıyla tanınmıştır. Ali Efendi, ilk 

öğrenimini Isparta’da yaptıktan sonra İstanbul’a giderek tahsiline devam etti. Daha 

sonra çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Şam, Kahire, Halep, Bursa, Edirne ve 

İstanbul kadılıklarında bulundu. Kadılık vazifeinden sonra Anadolu kazaskerliğine 

                                                
95 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 848; Brockelmann, GAL., C.II, s. 433. 
96 Hasan Aksoy, "Kınalızâde Ali Efendi", DİA., C. XXV, Ankara, 2002, s. 416-417 ve burada verilen 
bibliyografya. 



 93 

getirildi. II. Selim'in maiyetinde bir sefer sırasında Edirne yakınlarında vefat etti. 

Tefsir, fıkıh, felsefe, riyâziyât, belâgat ve inşâd konularında önde gelen Ali Efendi, 

üç dilde şiir söylemiştir. Şair Emrî’nin etkisiyle muammaya merak sarmış, bu türün 

edebiyatımıza girmesini ve yayılmasını sağlamıştır. Ahlâk-i Alâî adlı eseri Türkçe 

yazılmış ahlâk kitapları arasında önemli bir yere sahiptir. Arapça eserleri de vardır. 

 

AY 1470(3) 

Eser, üzeri kâğıt, sırtı kırmızı bez kaplı, mukavva bir cilt içinde 7b-11b 

varakları arasında 5 varak olup, 209×127 (143×32) mm. ebadında, aharlı, ince, koyu 

sarı kâğıt üzerine her sayfada 21 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak, 

okunaklı bir nestalik hattıyla yazılmıştır. Sayfa kenarlarında şerhler ve tashihler 

görülmektedir. Mecmua farklı müelliflerin aynı adlı risalelerini ihtiva etmektedir. 

Mecmuanın 11a-11b varağında müstensih, kalemi tavsif eden bazı bilgilere tesadüfen 

rastladığını ve bunları esere eklemiş olduğunu kaydetmektedir. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (7b): 

%&'()� *+()� ,� %-.u�?$ 01?:. �0X)� "(K� *1 0F ?@C� V) ...?:. 01E : x>�y)0. 9MD�DP� �:. J#�M

;>ª�E 	 x>�y)� ��D. au�0@L1 z �R-)� 0RQ8 �('...  

  

  

Son (11a): 

  01  fXnh         �0�_p� fb§� 	 0$(F(Õ �0¬p� 	 0$(F(Q. "T8p�      x1(� 0�8	(�R. �0O1p� 	 0�8	(7.*1 

%J=U 	 3&=> t0:h ,� B=� %=:F � 01 #0-<i� %J=:F i 	 %=4)� 	 �DJ=)� �=´ � ui]Dd) .fe. 
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3.62. er-Risāletu'l-…………alemiyye97, Dursunzâde (ö. 1019/1610) 

Üsküdar kadısı Dursunzâde98 diye bilinip Feyzullah er-Rûmî diye de 

vasıflandırılan müellifimizin tam adı Abdullah b. Dursun b. el-Hâc Murad'dır. 

Edebiyat alanında eserleri vardır. 

 

AY 1512(1) 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri krem rengi kâğıt, sırtı siyah renk bez kaplı 

mukavva bir cilt içinde, mecmuanın 1b-5b varakları arasında 5 varak olup, 209×105 

(130×47) mm. ebadında, az aharlı, filigranlı orta kalınlıkta, kirli beyaz kâğıt üzerine 

her sayfada 21 satır okunaklı bir nestalik hattıyla yazılmıştır. Mecmuanın başında 

ihtiva ettiği risaleleri gösteren bir fihrist ve temellük kaydı bulunmaktadır. Sayfa 

kenarlarında birçok şerh ve tashihler vardır. Mecmuanın tamamı farklı müelliflerin 

aynı adla zikredilen risalelerini ihtiva etmektedir. 

 

 İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

       ?4< 01 %=4)� H10<0. 3;§]X�1 ��?>� *1 #0§RU... ?:. 	 :        �xJ=c 	 x'0Q5)� �	(' #0:��_ *1 xG=� #0M

x'04X)� �D�U #0U(M ]*ª1...(:_ �F(¦ "D8E tr xF�?Z� %=8 u?&. 	 �&MD;)� ,0. 	 !D4XM : j � 35�	 *> �To0U 0F

V&=> B=;F 0P...  

  

Son (5b): 

      (� #01�p� 	 !DQ5)� *1 HK z      F � �\)� "(bP� BW1p� `X)� x1  DQ| B=> j4      	 %=4)� �~8� 	 3=10<E #

               "T-)� 	 gD=Q)� 3.0§�E 	 3)� B=> 	 3&=> "0@W;)� 3c	 B=> x)0U()� 3. %;q ?8 .      �� ,� xF0X:. x&@=4)� x)0U� �

xFy)�. 

 

                                                
97 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 884; Brockelmann, GAL., C.II, s. 218, Suppl., C.II, s. 308a. 
98 el-Bağdâdî, Hediyye, C.I, s. 474. 
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3.63. er-Risāletu'l-…………alemiyye, Ganîzâde Mehmed Çelebi 
(ö. 1036/1627) 
Müellif, Ganîzâde Mehmed Çelebi Efendi99 (Nâdirî)'dir. Doğum tarihi kesin 

olarak bilinmemekle birlikte 980 (1572) yılı genel kabul görmüştür. Aynı mahlası 

taşıyan Bağdatlı Nadirî'den ayırt edilmesi için Ganîzâde Nâdirî olarak anılır. Aslen 

Boluludur. İyi bir medrese tahsili gördükten sonra Hoca Sâdeddin Efendi'den 

mülâzım oldu. 1000 (1592) yılında, İstanbul'da başladığı öğretim hayatını çeşitli 

medreselerde müderris olarak sürdürdü. 1011 (1602) yılında Selânik kadılığına tayin 

edilmesiyle, ilmiye sınıfından ayrılarak kadılık mesleğini seçti. Kahire, Edirne, 

İstanbul ve Galata kadılıklarında bulundu. Daha sonra Anadolu ve Rumeli 

kazaskerliği vazifelerine getirildi. Altı ay kadar felçli yatan şair, İstanbul'da vefat etti. 

Fatih'te evinin yakınında bulunan Âbid Çelebi Mescidi hazîresine defnedildi. Aynı 

zamanda bir hattat olan Ganîzâde'nin en güzel kasidesi, divanının ilk kasidesi olan ve 

her beyti "sihr-i helâl" derecesine ulaşmış kabul edilen yetmiş dört beyitlik 

Mi‘râciyye Kasidesi'dir. Divan ve Şehnâme eserleri arasındadır. 

 

AY 1512(2) 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri krem rengi kâğıt, sırtı siyah renk bez kaplı 

mukavva bir cilt içinde, mecmuanın 6a-9a varakları arasında 4 varak olup, 209×105 

(130×47) mm. ebadında, az aharlı, filigranlı orta kalınlıkta, kirli beyaz kâğıt üzerine 

her sayfada 21 satır okunaklı bir nestalik hattıyla yazılmıştır. Mecmuanın başında 

ihtiva ettiği risaleleri gösteren bir fihrist ve temellük kaydı bulunmaktadır. Sayfa 

kenarlarında birçok şerh ve tashihler vardır. Mecmuanın tamamı farklı müelliflerin 

aynı adla zikredilen risalelerini ihtiva etmektedir. 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (6a): 

J=> %=4)0. %J=> *1 0F %&'()� *+()� ,� %-.%=:F � 01 #0-<2� %...?:. 01E :�M g(§-)� *ª1 x.0Q> #

 �D§W@-h 9RP� (§-)0. !D§5)� !D4> �	(Uw;U� *F\)� V¼)	®� 94=5P�x>�y)� ��	 z xF(4R> Ho0U(....  

                                                
99 Mustafa Uzun, "Ganîzâde Mehmed Nadirî", DİA., C.XIII, İstanbul, 1996, s. 355-356 ve burada 
verilen bibliyografya. 
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Son (9a): 

             X. �?4h *1 x1(� 94&)� �F(O)� H>071̂ 	 xF�Dn)� 9¦0&7) �0R�_ %�1T8E (�&� 	     (o0U 	 x>�y)� *> 3<0

®E 95OQP�%=4)� W�c 	 x5§Q)� �¦� 01 %J=U 	 3&=> ,� B=� x>�(. 	 HLM t	 .fe.  

  

3.64. er-Risāletu'l-…………alemiyye, Ali Çelebi Efendi el-HıHıHıHınnnnnnnnâvî100 
(ö. 918/1511) 
 

AY 1512(3) 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri krem rengi kâğıt, sırtı siyah renk bez kaplı 

mukavva bir cilt içinde, mecmuanın 9a-12a varakları arasında 4 varak olup, 209×105 

(130×47) mm. ebadında, az aharlı, filigranlı, orta kalınlıkta, kirli beyaz kâğıt üzerine 

her sayfada 21 satır okunaklı bir nestalik hattıyla yazılmıştır. Mecmuanın başında 

ihtiva ettiği risaleleri gösteren bir fihrist ve temellük kaydı bulunmaktadır. Sayfa 

kenarlarında birçok şerh ve tashihler vardır. Mecmuanın tamamı farklı müelliflerin 

aynı adla zikredilen risalelerini ihtiva etmektedir. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (9a): 

AY 1470(3) numaralı yazmanın aynısı 

Son (11b): 

AY 1470(3) numaralı yazmanın aynısı 

 

3.65. er-Risāletu'l-…………alemiyye101, ed-Devvānµµµµ102102102102    (ö. 908/1502) 

AY 1512(4) 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri krem rengi kâğıt, sırtı siyah renk bez kaplı 

mukavva bir cilt içinde, mecmuanın 12a-14b varakları arasında 3 varak olup, 

209×105 (130×47) mm. ebadında, az aharlı, filigranlı, orta kalınlıkta, kirli beyaz 
                                                
100 Hakkında ilgi için bkz. bu çalışma s. 92. 
101 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 884; Brockelmann, GAL., C.II, s. 218, Suppl., C.II, s. 30828. 
102 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 90. 
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kâğıt üzerine her sayfada 21 satır okunaklı bir nestalik hattıyla yazılmıştır. 

Mecmuanın başında ihtiva ettiği risaleleri gösteren bir fihrist ve temellük kaydı 

bulunmaktadır. Sayfa kenarlarında birçok şerh ve tashiler vardır. Mecmuanın tamamı 

farklı müelliflerin aynı adla zikredilen risalelerini ihtiva etmektedir. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (12a): 

AY 1470(1) numaralı eserin aynısı. 

Son (14b): 

AY 1470(1) numaralı eserin aynısı. 

 

3.66. er-Risāletu'l-…………alemiyye103, Ummu'l-Veledzâde  
(ö. 981/1573) 
 

AY 1512(5) 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri krem rengi kâğıt, sırtı siyah renk bez kaplı 

mukavva bir cilt içinde, mecmuanın 15a-18a varakları arasında 4 varak olup, 

209×105 (130×47) mm. ebadında, az aharlı, filigranlı, orta kalınlıkta, kirli beyaz 

kâğıt üzerine her sayfada 21 satır okunaklı bir nestalik hattıyla yazılmıştır. 

Mecmuanın başında ihtiva ettiği risaleleri gösteren bir fihrist ve temellük kaydı 

bulunmaktadır. Sayfa kenarlarında birçok şerh ve tashihler vardır. Mecmuanın 

tamamı farklı müelliflerin aynı adla zikredilen risalelerini ihtiva etmektedir. 

 İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (15a): 

�� 3§ªo�?1 (F(¯ z "T8p� "�?8E J!� *1 0F %�=)�  ?@sx=&@...?:. 01E :p� H�0ME *1 xG=� #0M 	 H�01

8� (  	 %�U	(¦ �&R. �Db=1 	 x|TR)� (��D8 �DK��E *F\)� H�0Mp� H�01E%�1T ...)15b
( ... z �	�W('

%�_D4< ��DU 0�&M Bb� Ho0U� %=4)� ��	...  

                                                
103 Brockelmann, GAL., C.II, s. 430, Suppl., C.II, s. 638. 
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Son (18a): 

   �Rª. (h0MW()� V§� 01      �. %=:)� �0F� (L< 	 "T8p� �0b   » "T>p� �0@=:)� ��?1      tr �D�:RP� `X�)� u0

    �. �\)� (+p� 	 �DUp�         3&=> t0:h ,� BJ=� (@4)� �7<� x5F(7)� 3=10<E "T8E g�0_        3>0RhE 	 3.0§�E 	 3)� B=> 	 

310e� B=> u?@s 	 3.0R'� 	.  

  

3.67. er-Risāletu'l-…………alemiyye, el-Kāzerūnµµµµ 

 

AY 1512(6) 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri krem rengi kâğıt, sırtı siyah renk bez kaplı 

mukavva bir cilt içinde, mecmuanın 18a-21b varakları arasında 4 varak olup, 

209×105 (130×47) mm. ebadında, az aharlı, filigranlı, orta kalınlıkta, kirli beyaz 

kâğıt üzerine her sayfada 21 satır okunaklı bir nestalik hattıyla yazılmıştır. 

Mecmuanın başında ihtiva ettiği risaleleri gösteren bir fihrist ve temellük kaydı 

bulunmaktadır. Sayfa kenarlarında birçok şerh ve tashihler vardır. Mecmuanın 

tamamı farklı müelliflerin aynı adla zikredilen risalelerini ihtiva etmektedir. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (18a): 

%=4)� 34=q 01 !W	E H:c �\)� , ?@C�...?:. 	 : !D4&Ml45)�(4)� HL5)� D.E an)� ,� t�  B_

}	��0b)�x>�y)� z f>(. *1 0F  �E g(�_ ��	 *> !�{W-)� z f>(_ ?8 !0@b)� 	 z 0�>(M 	 f.0� 0�=

�0@W-)�...> �?) 01 V&)r B4)E }E#0-=)� �&QM £(> 3X> f)wU 01 #�?&;...  

  

Son (21b): 

� *1 ½1 	 ��0:P� H$E �D=8 ���D:)0. �W(M t0:h ,� W?1 ��0> 	 �0> JHK �E� �wK ?�04P� 	 !01�� �&'

�0W&5)� E?RP� 3<E x.0c2� t0:h ,� *1 Dc�� 	 «�0&R)� B=> %=4)� %8�w. %=4)� 	 �]&W-)� �0.�E B=> 3)Tµ .fe.  
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3.68.er-Risāletu'l-…………alemiyye, Ganîzâde Mehmed Çelebi104  
(ö. 1036/1627) 
 

AY 1516(1) 

Eser, çiçek motifli basma şemseli, zencirekli, şirazeli, sırtı sonradan tamir 

görmüş, kurt yeniği tahribatına uğramış, kahverengi meşin bir cilt içinde, mecmuanın 

98b-100b varakları arasında 3 varak olup, 197×125 (148×85) mm. ebadında, aharlı, 

kurt tahribatına uğramış, rutubet görmüş, orta kalınlıkta, sarı kâğıt üzerine muhtelif 

satırlı ve muhtelif yazı türleriyle yazılmıştır. Sayfa kenarlarında şerhler ve tashihler, 

eserin sonunda fevâid bulunmaktadır. Mecmuada çeşitli konularda yazılmış Arapça 

ve Türkçe risaleler de yer almaktadır. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (98b): 

2� %J=> %=4)0. %J=> *1 0F �0;b)� z V)� #0K 	 %bC� �&'� g�	?)� �wK *1 u04U 	 %=:F � 01 #0-<

���DO-1...   

Son (100b): 

    0O8� g\.0��� 3X&. H:c 	       E lq 	 *F?)� 	 x)	?)� (o�	?) 0.  7) 0R�_ %�1T8      H>07�1 	 x�F�Dn)� 9¦0&

                  0�1 %J=U 	 %�&=> ,� B=� x>�(. 	 HLM z 	E 95OQP� (o0U 	 x>�y)� *> 3<0X. �?4h *1 x1(� 94&)� �F(O)�

%=4)� W�c 	 x§5Q)� �¦� .x&@=4)� x)0U()� fe. 

3.69. er-Risāletu'l-…………alemiyye105, el-Kāzerūnµµµµ 

 

AY 1516(2) 

Eser, çiçek motifli basma şemseli, zencirekli, şirazeli, sırtı sonradan tamir 

görmüş, kurt yeniği tahribatına uğramış, kahverengi meşin bir cilt içinde, mecmuanın 

101b-104b varakları arasında 4 varak olup, 197×125 (148×85) mm. ebadında, aharlı, 

                                                
104 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 95. 
105 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 884. 
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kurt tahribatına uğramış, rutubet görmüş orta kalınlıkta, sarı kâğıt üzerine muhtelif 

satırlı ve muhtelif yazı türleriyle yazılmıştır. Sayfa kenarlarında şerhler ve tashihler, 

eserin sonunda fevâid bulunmaktadır. Mecmuada çeşitli konularda yazılmış Arapça 

ve Türkçe risaleler de yer almaktadır. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (101b): 

AY 15126 numaralı yazma eserin aynısı. 

 

Son (104b): 

    E B=> 3)Tµ ,� ?=q                 3�<E x.0c2� t0:h ,� *1 Dc�E 	 �0&R)� B=> %=4)� %8� 01 %=4)� 	 �&-)� �0.�

�0W&5)� ��?RP� .x)0U()� fe. 

 

3.70. er-Risāletu'l-…………alemiyye106, ed-Devvānµµµµ107107107107    (ö. 908/1502) 

 

AY 1516(3) 

Eser, çiçek motifli basma şemseli, zencirekli,şirazeli, sırtı sonradan tamir 

görmüş, kurt yeniği tahribatına uğramış, kahverengi meşin bir cilt içinde, mecmuanın 

104b-107a varakları arasında 4 varak olup, 197×125 (148×85) mm. ebadında, aharlı, 

kurt tahribatına uğramış, rutubet görmüş, orta kalınlıkta sarı kâğıt üzerine muhtelif 

satırlı ve muhtelif yazı türleriyle yazılmıştır. Sayfa kenarlarında şerhler ve tashihler, 

eserin sonunda fevâid bulunmaktadır. Mecmuada çeşitli konularda yazılmış Arapça 

ve Türkçe risaleler de yer almaktadır.  

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (104b): 

AY 1470(1) numaralı eserin aynısı 

                                                
106 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 884; Brockelmann, GAL., C.II, s. 218, Suppl., C.II, s. 30828. 
107 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 90. 
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Son (107a)  

         %4=)� "�D8� tr *F�0C� �?$ 	 %=4)� 3<0X. �K(F �         E ,� 	 %�=¤)� �U�D| �8	 01 ?:.     f�e «%�=>

x)0U()�.  

 

3.71. Şer√√√√ ¢¢¢¢a§µ§µ§µ§µde İbn ¢¢¢¢ā≥≥≥≥ib el-Bān, el-¡¡¡¡Uryānµµµµ (ö. 1168/1755) 

el-¡Uryānµ diye bilinen müellifimizin tam adı, Osman b. ¡Abdillah el-

¡Uryānµ108'dir. Aslen Kilisli olup, Halep'te doğmuş ve Medine'de vefat etmiştir. 

Kostntiniyye'ye yerleşen müellif, fıkıh, kelam ve edebiyat âlimidir. Çok sayıda 

değerli eserler bırakmıştır 

 

AY 1517 

Eser, sonradan tamir görmüş, üzeri krem rengi rutubet lekeli kâğıt kaplı, sırtı 

meşin, mukavva bir cilt içinde mıklepli, şirazeli bir mecmuanın 108b-162a varakları 

arasında 56 varak olup, 255×145 (145×64) mm. ebadında, aharlı, filigranlı, ince, sarı 

kâğıt üzerine 19 satır başlıklar kırmızı müekkep kullanılarak adi bir nesih hattıyla 

yazılmıştır. Eser, Osman b. ¡Abdullāh el-¡Uryānµ tarafından İbn ¢ā≥ib el-Bān diye 

bilinen Mu√ammed el-Hicārµ 'nin kamil bahrindeki kasidesine yapılan bir şerhtir. 

Şârih eserin mukaddimesinde, İbn ¢ā≥ib'in kasidesine hiçbir şerh yapılmamış 

olduğunu ve istek üzerine kendisinin bu kasideyi şerh ettiğini belirtmektedir. 160a-

162a varakları arasında ise, kasidenin şerhsiz tam metni yer almaktadır. Bunun da 

istinsah kaydının ¡Omer b. Mu√ammed eliyle 1195 (1781) olduğunu görmekteyiz. 

 

İstinsah kaydı (159b): 1195 (1781) 

 

Baş (108b): 

J¤< �\)� , ?@C� «%&'()� *+()� ,� %-.E 0@&M u�0R> �D1®E %���...?:. 	 :� ?R:)� !D4&M ,� tr l45)

�:)� #0@G> �D4)�R> *.� #0F(E 	 ��?W-)� �F(¦ , u�?$ ,� ? ?R> ?&-)� 0�@¤< �)� g?&Q4)� #� �0X;)� "DF u0Xe 01 !0<

                                                
108 Ke√√âle, a.g.e.a.g.e.a.g.e.a.g.e., C.II, s. 363. 
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#0R)� �&L8 *.0. �	(:P� ��0�§=) ?@A ?&-)� *. ,�...0�X1� z %¤< 01 *-'E #0K... �(_ 0Z *bF � 	

�X-M 0¬w7. �&=F0�'(_E #E t 0�&<0:1 *1 Hb7P� �7bF �0'(_ ...  

Son (159b): 

Ö=-�1 �"�(ªb)� ��]§WQ)� V)\K 	0@       ·��̂1̂ *1 (̧]7<̂ �0M 01 

 x�c *1 3<0N&M "�	� gW?1 �� xR&O)� x��()� (7WX)� 	 �WDLh 	 (7;<� �0M a:1	 xWF�?Q1 �0M 01 3&M 	 �	�� ��1

3R_E 01 (q� �\$ �?Q)� B=>��:)� W�� <��	(K� 0 HK �DM 	 0X;80¦ 	 0X:U	 �?4. xK�0RP� g?&Q4)� u\$ B=> u

%&=> %=> ��.   

 

3.72. er-Risāletu'l-…………alemiyye109, ed-Devvānµµµµ110110110110    (ö. 908/1502) 

 

AY 1524(1) 

Eser, basma şemseli, zencirekli, şirazeli, kahverengi yıpranmış meşin bir cilt 

içinde, mecmuanın 10a-10b varakları arasında 1 varak olup, 204×133 (164×95) mm. 

ebadında, az aharlı, rutubet görmüş, kalın, sarı kâğıt üzerine başlıklar kırmızı 

mürekkep kullanılarak muhtelif satırlı ve muhtelif yazı türleriyle yazılmıştır. Sayfa 

kenarlarında şerhler ve tashihler, eserin başında ve sonunda fevâid bulunmaktadır. 

Mecmuada muhtelif konularda yazılmış Farsça ve Osmanlıca risaleler de yer 

almaktadır. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (10a): 

AY 1470(1) numaralı eserin aynısı 

 

Son (10b): 

AY 1470(1) numaralı eserin aynısı 

                                                
109 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 884; Brockelmann, GAL., C.II, s. 218, Suppl., C.II, s. 30828. 
110 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 90. 
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3.73. er-Risāletu'l-…………alemiyye, el-Hınnâvî111 (ö.979/1572) 

AY 1524(2) 

Eser, basma şemseli, zencirekli, şirazeli, kahverengi yıpranmış meşin bir cilt 

içinde, mecmuanın 41b-43b varakları arasında 2 varak olup, 204×133 (164×95) mm. 

ebadında, az aharlı, rutubet görmüş, kalın, sarı kâğıt üzerine başlıklar kırmızı 

mürekkep kullanılarak muhtelif satırlı ve muhtelif yazı türleriyle yazılmıştır. Sayfa 

kenarlarında şerhler ve tashihler, eserin başında ve sonunda fevâid bulunmaktadır. 

Mecmuada muhtelif konularda yazılmış Farsça ve Osmanlıca risaleler de yer 

almaktadır. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (41b): 

AY 1512(3) numaralı yazmanın aynısı 

Son (43b): 

AY 1512(3) numaralı yazmanın aynısı 

 

3.74. Nuzūlu'l-ππππay&, &, &, &, ed-Demāmµµµµnµµµµ112112112112 (ö. 827/1426) 

 

AY 1543(1) 

Eser, şirazeli, vişne çürüğü arabesk desenli mukavva bir cilt içinde, 

mecmuanın 1b-49b varakları arasında 49 varak olup, 197×138 (159×107) mm. 

ebadında, az aharlı, rutubet görmüş, kalın, kirli beyaz kâğıt üzerine başlıklar kırmızı 

mürekkep kullanılarak kırmızı cetvel içinde her sayfada 23 satır harekeli, adi bir 

nesih hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında temellük kayıtları ve fevâid 

bulunmaktadır. Sayfa kenarlarında tashihler vardır. Eser, Bedreddµn ed-

Demāmµnµ'nin ~ala√addµn e§-~afedµnµ'nin Lāmiyetu'l-¡acem adlı esere yazdığı ve 

∏ay&u'l-edeb olarak adlandırdığı şerhine yapılmış bir şerhtir. Şârih şerhi yazmaya 

büyük ihtimalle Mısır'a gittiği 974 (1567) senesinin sonlarında başlamıştır. 

                                                
111 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 92. 
112 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 58. 
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İstinsah kaydı (49b): 5 Şaban Cumartesi 1056 (15-09-1646) A√med b. 

Man§ūr b. ¡Alµ el-Ebū§ırµ eş-Şāfi¡µ eliyle 

 

Baş (1b): 

AY 1115 numaralı yazmanın aynısı 

 

Son (49b): 

AY 1115 numaralı yazmanın aynısı 

 

 

3.75.Tel«µ§«µ§«µ§«µ§ ∏∏∏∏ay&&&&i'l-edeb113, ed-Demµµµµrµµµµ (ö. 808/1405) 

Tam adı Kemāleddµn Ebu'l-Be…ā Mu√ammed b. Mūsā b. ¡Īsā ed-Demµrµ eş-

Şāfi¡µ 114 olan müellifimiz 742 (1341) yılında Nil deltasındaki Demîre adlı iki köyden 

kuzeydekinde doğdu. ed-Demµrµ önceleri geçimini terzilikle sağlıyordu. Daha sonra 

kendisini ilme verip Bahāuddµn es-Sūbkµ'nin yanında bulundu ve ondan faydalandı. 

Tefsir, hadis, fıkıh usulünde, dil ve edebiyat ilimlerinde uzmanlaşıp; fetva ve tedris 

icâzeti aldı. Kahire'de Ezher ve Zâhir camileriyle Kubbetü'l-Baybarsiyye ve İbnu'l-

Bakarî Medresesi'nde ders verdi. Miladi 1360-1379 yılları arasında altı defa hacca 

gitti. Miladi 1379'dan 1399'a kadar yirmi yıl kaldığı Mekke'de hem ders okuttu hem 

de fetva verdi. ed-Demµrµ, Kahire'de vefat etti. 

 

AY 1543(2) 

Eser, şirazeli, vişne çürüğü arabesk desenli mukavva bir cilt içinde, 

mecmuanın 52b-114a varakları arasında 66 varak olup, 197×138 (159×107) mm. 

ebadında, az aharlı, rutubet görmüş, kalın, kirli beyaz kâğıt üzerine başlıklar kırmızı 

mürekkep kullanılarak kırmızı cetvel içinde her sayfada 23 satır adi bir nesih hattıyla 

yazılmıştır. Unvan sayfasında temellük kayıtları ve fevâid bulunmaktadır. Sayfa 

kenarlarında şerhler vardır. Eser, ~ala√addµn e§-~afedµnµ (ö. 764/1363)'nin 

Lāmiyetu'l-¡acem adlı esere yazdığı ve ∏ay&u'l-edeb olarak adlandırdığı şerhine 
                                                
113 Brockelmann, Suppl., C.I, s. 439. ∏ay&u'l-edeb için bkz.: Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1213. 
114 Cevat İzgi, "Demîrî", DİA., C.IX, İstanbul, 1999, s. 152-153 ve burada verilen bibliyografya. 
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Ebu'l-Be…ā ed-Demµrµ tarafından yapılan bir telhistir. Müellif, telhisini 769 (1368) 

senesinin Rebîülevvel ayının sonlarında bitirdiğini kaydeder (vr. 114a). 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (52b): 

«%&'()� *+()� ,� %-."01i� 6&7)� !08 ....E *F?)� !0@K �l1?)� B-&> *. BUD1 *. ?@A 04R)� D

B:M07)�...0$?4> %µ0< ,� 3+� %�:)� x&1T. x1DUDP� g?&Q4)� #0M ?:. 	... ?F(M 	 3<01� ?'	� 0�'(_ ?8 	

6&7)� 3<�	E�?nQ)� *F?)� �T� ...3) 	 t0:h 3<0§RU ,� (N;U�3Q&N=h z glm� ... 3R&h(h z 3;4F(¦ 0b)0U

RRU V)� #Db&)u�DQ41 H&Q§;) �0...	p� u\$ fR;bM���...  

Son (114a): 

...�� !08 	(q:  

r 	�' �=8 �DZ� (10q ��      9> Hb) 3=&:MH&)�   

E !08 	�&O)� D.:  

p� �(:F 	3:8D1 HR8 (1       "?< u(bM ?:. *1 3)0@M  

        p� �&| �0;K *1 3Q&=Î 0<��E 01 (q� �\$       x1T:=) %�:)� x&1i �(_ z %�-<� �\)� ��...    *F?�)� �T��

�?5Q)� 

 

3.76. Neşru'l-¡¡¡¡ilm fµµµµ şer√√√√ Lāmiyeti'l-¡¡¡¡acem115, ¡¡¡¡Omer  
el-Ha≥≥≥≥ramµµµµ (ö. 930/1524) 
el-Ba√rā… diye bilinen müellifimizin tam adı Cemāleddµn Mu√ammed b. 

¡Omer b. Ba√ra… el-Ha≥ramµ116 olup Hadramevt'te dünyaya geldi. Büyük bir fakih, 

edip ve mutasavvıf olan el-Ha≥ramµ, Hadramevt, Zebîd, Mekke ve Medine 

âlimlerinden ilim tahsil etti. Şecer'de kadılık görevine atandı. Bir müddet sonra bu 

                                                
115 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1538, 1952. Diğer kütüphanelerdeki nüshaları için bkz.: Brockelmann, 
GAL., C.I, s. 440. 
116 ez-Ziriklµ, a.g.e., C. VII, s. 207 ve burada verilen bibliyografya. 
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görevinden ayrılarak Hindistan'a gitti. Burada dönemin hükümdarı Sultan 

Muzaffer'in ikramlarına mahzar oldu. Ömrünün sonuna kadar Hindistan'da kalan ve 

iyi bir şair olan müellifimiz çok sayıda eser telif etmiştir. ez-Zebµdµ, onu "Allâmetu'l-

Yemen" olarak vasıflandırmıştır. 

 

AY 1543(3) 

Eser, şirazeli, vişne çürüğü arabesk desenli mukavva bir cilt içinde, 

mecmuanın 116a-154a varakları arasında 38 varak olup, 197×138 (159×107) mm. 

ebadında, az aharlı, rutubet görmüş, kalın, kirli beyaz kâğıt üzerine başlıklar kırmızı 

mürekkep kullanılarak, kırmızı cetvel içinde, her sayfada 23 satır adi bir nesih 

hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında temellük kayıtları ve fevâid bulunmaktadır. 

Sayfa kenarlarında şerhler vardır. Eser, Mu√ammed b. ¡Omer el-Ha≥ramµ'nin, e†-

‰uπrāµ'nin Lāmiyetu'l-¡acem adlı eserine yazdığı bir şerhtir. Şârih, şerhinin çoğunu 

e§-~afedµ'nin şerhinden almış olup, e§-~afedµ şerhini uzun tutuğu için bundan 

yararlanmanın zor olacağını düşünerek, içindeki şiirlerin tamamını almış şerhini de 

ihtisar etmiştir.  

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

Baş (116b): 

%=U 	 3R§� 	 3)� 	 ?@A 0<?&U B=> ,� B=� 	 «%&'()� *+()� ,� %-.... g?&Q4)� #0M ?:. 01E

�� %�:)� x&1T. g�D�7P� g?F(5)�p� H�05)� %¤< %bC� 	 g(F0-)� !0G1T) x:10�F� B=> *. 9-C� *F?)� ?F{1 

o�(nO)�a;>� ?8 t0:h ,� 3+� �h0b)� B 0�&=> f4=> ?8 	 0�¤5) 	 0$0X:1 %�M tr �D:=Oh 	 0�¤5Õ �TL®5)� 

0±�(>� Hb71 	 	 0Ë0n) �F(| H� 0'(_...f=KDh 3&=> ,0. ir B4&MDh 01 	 (117a) :   3;&  	 �&<� 3&)� 	

x&1i �(_ z %=:)� (7<%�:)� ...#0-<� %-�0. i �5X)0. f<wM 0�=F0LM H@b;U� 	 V-5X) ?�c0M  

  

Son (154a): 

...J�                  ,� u?�@nh B1(L�C� (@> *F?)� ��(U "TUi� 6&7) %�:)� x&1i �(7. z %=:)� (7< �0;K 

91� 3;+(.. 
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3.77. Şer√√√√ Lāmiyeti'l-¡¡¡¡acem117 

 

AY 1543(4) 

Eser, şirazeli, vişne çürüğü arabesk desenli mukavva bir cilt içinde, 

mecmuanın 156a-167a varakları arasında 11 varak olup, 197×138 (159×107) mm. 

ebadında, az aharlı, rutubet görmüş, kalın, kirli beyaz kâğıt üzerine başlıklar kırmızı 

mürekkep kullanılarak kırmızı cetvel içinde her sayfada 23 satır adi bir nesih hattıyla 

yazılmıştır. Unvan sayfasında temellük kayıtları ve fevâid bulunmaktadır. Sayfa 

kenarlarında şerhler vardır. Eser, Mueyyiduddµn Ebū İsmā¡µl b. ¡Alµ b. Mu√ammed 

el-İ§bahānµ e†-‰uπrā™µ (ö. 515/1121)'nin Lāmiyetu'l-¡acem adlı eserine yapılmış 

muhtasar bir şerh olup, şârihi zikredilmemiştir. Müellif, Lāmiyetu'l-¡acem'i Bağdat'ta 

505 (1112) senesinde nazmetmiştir. 

 

İstinsah kaydı (167a): Bedr b. Bedr el-Mālikµ eliyle 

 

Baş (156b): 

?&@:)� *F?)� ?F{1 6&7)� !08 «%&'()� *+()� ,� %-.� ®b)� (NMW; ?@A *. B=> *. *-C� D.E �0

Bo�(nO)�:  

a;<d0� �E()� x)0��HOm� *>         	HO:)� �?) a;<�� HL5)� x.]?ª'  

Y&-R)� *1 !	i� �(L)� *1 g?&Q4)� u\$...  

  

Son (167a): 

...ªOdM #�(1p  D§_� ?8 ]�0M 3) f̂]X      5Xª.w.ªH@Z� j1 B>(h #E V-...  

P� �?. *. �?. 3R;K 	%=U 	 3R§� 	 3)� B=> 	 ?@A 0<?&U B=> ,� H�	 3X> ,� B5> Bb)0. 

 

                                                
117 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1537; Brockelmann, GAL., C.I, s. 247, C.II, s. 17, 191, Suppl., C.I, s. 
439. 
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3.78. Şer√√√√ Nevābiππππi'l-kelim118 

 

AY 1563(1) 

Eser, çiçek motifli, kenarları yaldız basma şemseli, basma salbekli, yaldız 

zencirekli, mıklepli, şirazeli, koyu kahverengi meşin bir cilt içinde, mecmuanın 1b-

33b varakları arasında 33 varak olup, 184×121 (129×63) mm. ebadında, aharlı, 

filigranlı, orta kalınlıkta, beyaz kâğıt üzerine başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak 

her sayfada 21 satır Arap nesihiyle yazılmıştır. Sayfa kenarlarında tashihler vardır. 1b 

ve 2a varakları rutubet görmüştür. Cārullah, Ebu'l-¢āsım Ma√mūd b. ¡Omer ez-

Zema«şerµ (ö. 538/1144)'nin Nevābiπu'l-kelim adlı eserine yazılmış bir şerhtir. 

 

İstinsah kaydı (33b): 9 Muharrem Perşembe 1113 (15-06-1701) 

 

Baş (1b): 

 *+()� ,� %-. Ì.�D< �(_ «%&'()�)��D. �7K 	 0n=R)� jM0Q1 %=b0@=:)� ?c01E ?10A Ì)... #�M ?:. 	

     E 	 �0R'p� �0.�E *1 x>0k  	 "D=:)� �0R'�����...           �D:k� 	 3>0M� tr H&RU i 3c	 B=> Ætr �D:@;c�  %b� WB=>

E #E 3>0Rh� *> �051 i05&O) �0'(_ �0;b)� �\$ 0X) �;K ...)
a 2 ( :k 	  (�µ 	 (Oq 	 !0R)0. (L' 0Ç f

x>�y)� %M *1...  

  

Son (33b): 

... x@�:P0. ��l| g{=Ç �E x<D§71 �F�(| 	 �F0�> �E g?'DP� �0R)� 	 x=@�P� 9:)0. «��y> g{=Ç 0&<?)�

       !�D'½) iD¯ 	 �lnh �E x&;§;)� �0&)� 	 .  X)0' !WD§M %�=)�       !0LMp� 	 !T���� 0F !0' *-'E tr 0 r   V�<

!0:;P� º(b)� f<E...  

  

 

                                                
118 Kâtip Çelebi, a.g.e., c.II, s. 1978; Brockelmann, Suppl., C.II, s. 469. 
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3.79. Rav≥≥≥≥atu'l-edeb 

AY 1563(2) 

Eser, çiçek motifli, kenarları yaldız basma şemseli, basma salbekli, yaldız 

zencirekli, mıklepli, şirazeli, koyu kahverengi meşin bir cilt içinde, mecmuanın 39b-

50a varakları arasında 12 varak olu,p 184×121 (129×63) mm. ebadında, aharlı, 

filigranlı, orta kalınlıkta, beyaz kâğıt üzerine başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak 

her sayfada 21 satır Arap nesihiyle yazılmıştır. Sayfa kenarlarında tashihler vardır. 1b 

ve 2a varakları rutubet görmüştür. 

 

 İstinsah kaydı (50a): 10 Muharrem 1111 (07-07-1699) 

 

Baş (39b): 

0@&=-h %J=U 	 3R§� 	 3)� B=> 	 ?@A 0<iD1 B=> ,� B=� %&'()� *+()� ,� %-.... �0&h�i� g(L'

� VX1 	 0$�?R1 �\$ 	 «��()� *> x&XnP�r �(µ0XP� ?X> �0+i� 	 �(�0¥� z Bb� �0@-)J#�0b=1 E  £�(>

�0�� B@�>� �0�X)�...  

 

Son (50a): 

...    [1 tr "D4)� �(Q<� �     x�MTm� x=' *> 0�D> (45)� x:8(1 �R=F V=P� �0K #E ?:. xM0&L)� !... 	

3M�(q �F?' H4h TM ��E x�	� u\$ .B5K 	 , ?@C� 	 f�;<�...  

  

3.80. Şe…………āyi…………u'l-ikem fµµµµ de…………āyi…………i'l-√√√√ikem119, İbrāhim b. Yūsuf 
el- ◊◊◊◊alebµ µ µ µ (ö. 971/1563) 
Tam adı Mu√ammed b. İbrāhim b. Yūsuf el-◊alebµ el-¢ādirµ et-Ta≠ifµ, 

Ra≥iyuddµn İbnu'l-◊anbelµ120 olan müellifimizin soyu İbn Şihn'e dayanır. 908 (1502) 

yılında Halep'te doğmuş ve burada vefat etmiştir.Halep âlimlerinden olup tarih 

alanında öne çıkmıştır. Eserlerinin sayısı elliden fazladır. 

                                                
119 Brockelmann, Suppl., C.II, s. 495. 
120 ez-Ziriklµ, a.g.e., C. VI, s. 193 ve burada verilen bibliyografya. 
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AY 1563(3) 

Eser, çiçek motifli, kenarları yaldız basma şemseli, basma salbekli, yaldız 

zencirekli, mıklepli, şirazeli, koyu kahverengi meşin bir cilt içinde, mecmuanın 51b-

56b varakları arasında 5 varak olup, 184×121 (129×63) mm. ebadında, aharlı, 

filigranlı, orta kalınlıkta, beyaz kâğıt üzerine başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak 

her sayfada 21 satır Arap nesihiyle yazılmıştır. Sayfa kenarlarında tashihler vardır. 1b 

ve 2a varakları rutubet görmüştür. 

 

İstinsah kaydı (56b): 29 Muharrem 1111 (26-07-1699) Fet√ullāh b. ~āfµ 

eliyle 

 

Baş (51b): 

?F�?7)� *1 a&4F �4� 3. 	 «%&'()� *+()� ,� %-....E ?:. 01 :B$T)� l45)� !D4&M.... ?@A B=RXC� *

3hlQ. 9:. (WQ�....� %b' «%b' xR=' u\$%b' 0± H4:)...D12� �F047. x1DU%bC� �F08� z %K...  

  

Son (56b): 

...                  �=4=) H8 	 B�;<� �5X=) H8 31� t	 %J=$ an)� �?) H4� 	 3@&)	 tr �?h i BË #�  B$ f<0M .  � 

0@&=-h %=U 	 3R§� 	 3)� B=> 	 ?@A 0<?&U B=> ,� B=� 	 u?'	 , ?@C� 	. 

 

 

3.81. Ma…†…†…†…†ū¡¡¡¡āt ve fu§§§§ūl, Ebū ◊◊◊◊af§§§§ el-Hindµµµµ 

 

AY 1563(4) 

Eser, çiçek motifli, kenarları yaldız basma şemseli, basma salbekli, yaldız 

zencirekli, mıklepli, şirazeli, koyu kahverengi meşin bir cilt içinde, mecmuanın 58b-

66b varakları arasında 8 varak olup, 184×121 (129×63) mm. ebadında, aharlı, 

filigranlı, orta kalınlıkta, beyaz kâğıt üzerine başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak 

her sayfada 21 satır Arap nesihiyle yazılmıştır. Sayfa kenarlarında tashihler vardır. 1b 

ve 2a varakları rutubet görmüştür. 
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İstinsah kaydı (66b): 14 Safer Salı 1111 (10-08-1699) 

 

Baş (58b): 

9:;-< 3. 	 %&'()� *+()� ,� %-. . !DQM 	 0>DO41 	 xM?� HQM HK B@-F �?XZ� ¢5' £p

xM?� B$ 	 gW�� x>DO41 HK3JOA  W?q tr j&.()� �(F 	 V_ i ...  

  

Son (66b): 

 

...gW��:wK 3cD. �0c (@8 3<      3&;=41 *1 ×Xn)� 	F̂;̂X̂JG�(  

E f@=>"04-)� #3=U(F        (¤X)� V)� %-�� V)� z  

`&R' W%�$��?@K x1� � 	        �\;>� BhD&' *@M  

3) f=4) ���1 f&4. D)       (@> 3M0Î 0Ç  ���  

 ?@C� 	 fe, u?'	?@A 0<?&U B=> ,� B=� g ...  

 

3.82. Şer√√√√ ¢¢¢¢a§µ§µ§µ§µdeti'††††-‰‰‰‰an††††arāniyye121, e††††-‰‰‰‰an††††arānµµµµ(ö. 485/1092) 

Bağdatlı bir şair olan müellifin tam adı, A√med b. ¡Abdirrezzā… e†-‰antarānµ, 

Mu¡µnuddµn122'dir. Selçuklu veziri Nizâmu'l-Melik'le yakınlığı olan e†-‰an†arānµ'nin 

Nizâmu'l-Melik'i öven Yā «ale'l-bāl …ad belbelet bi'l-belbāl bāl isimli bir kasidesi 

vardır. Müellif, bu kasideye bir şerh de yazmıştır. 

 

AY 1590 

Eser, üzeri ebru kâğıt, sırtı siyah meşin kaplı mukavva bir cilt içinde, 

mecmuanın 42b-76b varakları arasında 34 varak olup, 149×100 (116×58) mm. 

ebadında, aharlı, filigranlı, aşırı derecede rutubet görmüş, kurt tahribatına uğramış, 

                                                
121 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1340. Burada şârih zikredilmiyor. 
122 ez-Ziriklµ, a.g.e., C.I, s. 145 ve burada verilen bibliyografya. 
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orta kalınlıkta, beyaz kâğıt üzerine 15 satır başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak 

adi bir talik hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid bulunmaktadır.  

 

 İstinsah kaydı: (Vr. 120a)'daki Mu§†afa b. Mu√ammed'e ait 1089 (1678) 

tarihli kaydın, mecmuanın ve dolayısıyla da bu risalenin istinsah kaydı ve müstensihi 

olabileceği kanaatindeyiz. 

 

Baş (42b): 

 «%&'()� *+()� ,� %-.E x&.(:)� %=> H:c �\)� , ?@C�� g��0RRU gl� l7R)� !0@b)� ���8...  

)
a43(...0± `=8 z B4)� ?8 	ª�c...g?&Q4)� �(_E #E }�(OXO)� 0Ky)� £E tr x.D-XP� �o04C0. gD=@P� 

�o08()� B7X1...0±0�' }0:P� uDc	 *> �7bF �0'(_...  

Son (76a): 

          p� �\$ 0X8�� 01 B=> 	 "0e2� B=> , ?@C� 	   0X) (5|� %�=)� "0:<...       B��08 0�F �D>W?)� �&³ V<�

    +�()� %'�E 0F V;+(. 0&=R)� jM�� 0F 	 0c0C�  	 3�)� 	 ?@A 0<?&U B=> ,� H� 	 9P0:)� �� , ?@C� 9

 9:k� 3R§�)
b76( :. x5F(7)� x)0U()� fe(F?4)� V=P� #D:.  

  

3.83. Şer√√√√u'l-Ma…………āmāti'l-◊◊◊◊arµµµµrµµµµ123, , , , Ebu's-Su¡¡¡¡ūd e††††-‰‰‰‰arāblusµµµµ 

 

AY 1624 

Eser, bordo basma şemseli, bordo salbekli, bordo köşebentli, zencirekli, 

mıklepli, şirazeli, sırtı sonradan tamir görmüş, siyah meşin bir cilt içinde 173 varak 

olup, 199×115 (135×68) mm. ebadında, aharlı, rutubet görmüş, kurt tahribatına 

uğramış kâğıt üzerine her sayfada 21 satır, başlıkların üzerine kırmızı çizgi çizilerek 

talik hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid ve temellük kaydı bulunmaktadır. 

Sayfa kenarlarında birçok şerhler ve tashihler vardır.  

                                                
123 Ma…āmātu'l-◊arµrµ için bkz.: Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1787, 1790; Brockelmann, GAL., C.I, s. 
276, Suppl., C.I, s. 487.  
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Eser, Ebū Mu√ammed ¢āsım b. ¡Ali b. Mu√ammed el-◊arµrµ (ö. 

516/1122)'nin Ma…āmāt adlı eserine Ebu's-Su¡ūd e†-‰arāblusµ tarafından yapılmış bir 

şerh olup, eserin başında fihristi verilmiştir. Şârih 15. makameden başlayarak 24. 

makameye kadar olan kısmı şerh etmiştir. Eserin son kısmı eksiktir. 

Ebu's-Su¡ūd bu şerhine hocası Muhammed b. et-Tabli el-Maπrabµ et-Tunusµ 

(ö. 962/1555)'nin yarım bıraktığı şerhi tamamlamak için başlamıştır. Hocasının 

Ma…āmāt'ın dördüncü makamesine ulaştığında vefat etmesi üzerine, Ebu's-Su¡ūd da 

24. makameye kadar şerh eder ve 966 (1558)'da şerhi bitirir. Geriye kalan 

makameleri de şerh edeceğine söz verir. Ebu's-Su¡ūd şerh esnasında makamenin 

tamamını kırmızı kalemle nesh etmiştir. 

 

 İstinsah kaydı (172b): Şârih eliyle 

 

Baş (63b): 

 f� 01 �E #(M 0@±0. 	 (�U �E f8ª�E yqE x&�(5)� g(7> x-10m� x104P� «%&'()� *+()� ,� %-.

ª�E !D4h 	 �T&) H&8 	 z ��p� 	 u	(bP� 	 �DR¥� z #DbF (�-)� H&8 	 ul| 	E �R-. "DX)� ?4M ��� �

u	(bP�...  

Son (172b): 

...:. *1 j@�0. iW	E %�5�	 3<0MX)� 9. 	 3X1 0Xh�05;U� �D5) u?�W(A �&X¾ ?:R)� 	 ?:.  

  

3.84. el-Mulemma¡ ¡ ¡ ¡ Şer√ √ √ √ Na¡¡¡¡ti'l-murassa¡¡¡¡a  
bi'l-mucennesi'l-museccā¡¡¡¡124124124124, , , , el-¢¢¢¢ārµ µ µ µ (ö. 1014/1605)    
Tam adı ¡Alµ b. Mu√ammed Sul†ān el-Herevµ, el-¢ārµ, Nūreddµn125 olan 

müellifimizin ismi birçok eserde ¡Alµ b. Sul†ān olarak geçer. Herat'ta doğmuş, 

Mekke'de yaşamış ve orada vefat etmiştir. Hanefi fıkıhçısı olan müellif, yaşadığı 

asrın ilimde önde gelen şahsiyetlerindendir. Birçok eser telif eden Molla ¡Ali el-

                                                
124 el-Bağdâdî, el-İ≥İ≥İ≥İ≥ā√√√√, C.II, s. 553. Diğer kütüphanelerdeki nüshaları için bkz.: Brockelmann, Suppl., 
C.II, s. 542134. 
125 ez-Ziriklµ, a.g.e., C. V, s. 166-167 ve burada verilen bibliyografya. 
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¢ārµ'nin her yıl bir mushaf yazıp sattığı ve elde ettiği kazançla yıllık ihtiyacını temin 

edip hayatını sürdürdüğü rivayet edilir.  

 

TY 1896 

Eser, üzeri ebru desenli kâğıt kaplı, sırtı siyah meşin, mukavva bir cildin 63b-

65a varakları arasında 2 varak olup, 195×120 (145×80) mm. ebadında, aharlı, 

filigranlı, orta kalınlıkta, sarı kâğıt üzerine, her sayfada 21 satır başlıklar kırmızı 

mürekkep kullanılarak, okunaklı ve harekeli bir nesih hattıyla yazılmıştır. Sayfa 

kenarlarında şerhler ve tashihler vardır. Unvan sayfasında fevâid bulunmaktadır. 

Eser, ◊useyn b. ¡Ali b. ¡Abdillah en-Nemerµ (ö. 388/988)'nin Na¡ti'l-murassa¡a adlı 

eserine yapılmış bir şerhtir.  

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (63b): 

%&bC� �?RP� , ?@C� «%&'()� *+()� ,� %-. ...  �D=� 0@=K Tb71 9&;) j@=1 �\�M ?:. 	

jW�(P� f:X)0. g0@-P� ... ��04)� ?@A #0O=U *. B=> ��0R)� 3W.� W(. 0@-�1 tr (4;5P� �?� *> �?� ... 

�0n)p� �F(¦ 	 �0Âi� 3c	 B=>  ...  

Son (65b):  
...9P0:)� �� , ?@C� 	 «9=U(P� B=> "TU 	 jO4P� 	 ¢=NP0. j=OP� �J=:h �'Th *-' B5´ i.  

 

3.85. Keşfu'l-esrār fµµµµ √√√√ukmi'†'†'†'†----††††uyūr ve'l-ezhār126, İbn ∏∏∏∏ānim 
 el-Ma…………disµµµµ (ö. 678/1280) 
Tam adı ¡İzzeddµn b. A√med ¡Abdullāh b. ∏ānim el-Ma…disµ el-Vā¡µz127 olan 

müellifimiz Kudüs'te doğdu. Mutasavvıf bir aileye mensuptu. Yetişmesinde asıl rolü 

dedesi üslenmişti. Önce, Kur'an ilimleriyle meşgul oldu. Daha sonra vaaz etmeye 

başladı ve kısa sürede meşhur oldu. Kahire'ye yerleşti ve orada bir zâviye kurdu. 

                                                
126 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1485; Brockelmann, GAL., C.I, s. 450, Suppl., C.I, s. 808. 
127 İlhan Kutluer, "İbn Gânim, İzzeddin", DİA., C.XIX, İstanbul, 1999, s. 502 ve burada verilen 
bibliyografya. 
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Ailesine duyduğu özlem nedeniyle Kudüs'e döndü. Oradan Dımaşk'a geçerek 

Emeviye Camisi'nde vaazlar verdi. 675 (1277) yılında gerçekleştirdiği hac ziyareti 

esnasında, aralarında ünlü şahsiyetlerin de bulunduğu bir topluluğa Mescid-i 

Harâm'da edebî değeri yüksek bir hutbe irat ettiği kaydedilmektedir. 678 (1280) 

yılında Kahire'de vefat etti ve Bâbünnasr Kabristanı'na defnedildi. İbn ∏ānim'in 

başlıca ilgi alanı tasavvuf olmuştur. Eserlerini irşad üslûbuyla yazmış olup bu 

eserlerinde edebî birikimini başarılı bir şekilde ortaya koymuştur. 

 

AY 3320 

Eser, sırtı zeytûni renk bez kaplı mukavva bir cilt içindeki mecmuanın 17b-

40a varakları arasında 23 varak olup, 247×122 (213×87) mm. ebadında, aharlı, 

filigranlı, orta kalınlıkta, koyu sarı kâğıt üzerine, her sayfada 35 satır başlıklar siyah 

ve yer yer kırmızı mürekkep de kullanılarak, okunaklı bir nesih hattıyla ehl-i itibara 

yazılmış bir mevizedir. Otuz yedi bölümden oluşan Keşfu'l-esrār128 adlı bu eserde 

mutasavvıflara ait tecrübeler kuşların ve çiçeklerin dilinden sembolik bir tarzda 

anlatılmış, metin içine yer yer şiirler serpiştirilmiştir. Bazı araştırmacılar tarafından 

isim benzerliği sebebiyle ¡İzzeddµn b. ¡Abdisselām'a nisbet edilen eserin çeşitli 

baskıları yapılmış ve eser, Muhtâr Hâşim tarafından neşredilmiştir. 

 

 İstinsah kaydı (40a): 1132 (1719) Muharrem ayı cuma günü İbrāhµm b. 

Mu√ammed b. ¡Osmān el-∏aznevµ ed-Dımeş…µ el-◊anefµ eliyle 

 

Baş (17b): 

 u?:�. z �F(4)� 3.(8 z ?&:R)� , ?@C� V;+(. (-F 	 %Öe W�� «%&'()� *+()� ,� %-.

t0:;XP�...)
a2(...M ?:. 	�} �&MD;)� �DX. (bM 	 �&4§;)� 9:. (¤< E#Ø HK 	 �)0m� �Dc	 (41 �D=¨ HK 

��0R:)� �(4;U0M �¦0< x4&4C� z f10�...3h?5;U� 0@> 0k(;1 �\$ £0;K f:�	 ?8 	 	 31�1(. #�D&C� *1 

. �0@�� *1&O)� %b' *> ��(Up� �7K 3;&  	 0Z0' #0-=. l$��p� 3. aR¦0q 01 	 u�@n	 �D� 3;=:c 	 �0$�p

gy>2� t	p g(K\h 	 �0R;>2� H$p �0QR;U...  
                                                
128 Kutluer, a.g.m., s. 502. 



 116 

Son (40a): 

...F(. #0:F� W�w.%bK(:;) ,�	 �r #�(@> !04M %;<E � 3X> t0:h ,� B�� #0@G> lU �TFD¦ �0K(> 

	� 9�T�	 �@Õ "TUi� H' ��	?h #0@G> *. �F(' tr"?4h 0@K �F(C� fU  .�V)� ...  

 

3.86. Mu««««ta§§§§ar Şer√√√√ Nevabiππππi'l-kelim129, Bāyezµµµµd b. 
¡¡¡¡Abdulππππaffār 

 

AY 4244 

Eser, çiçek motifli basma şemseli, salbekli, zencirekli, mıklepli, şirazeli, koyu 

kahverengi meşin bir cilt içinde 78 varak olup, 195×123 (126×81) mm. ebadında, 

aharlı, kurt tahribatına uğramış, rutubet görmüş, kalın, nohudi renk kâğıt üzerine, her 

sayfada 17 satır yaldız cetvel içinde, başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak talik 

hattıyla yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid bulunmaktadır. Eserin başlangıç 

kısmındaki besmele tahrip olduğundan bu kısma sonradan beyaz bir kâğıt parçası 

yapıştırılarak onarılmıştır. Eser, ez-Zema«şerµ'nin Nevabiπu'l-kelim adlı eserine 

şârihin daha önce yaptığı geniş şerhine, yine aynı şârih tarafından yazılımış bir 

muhtasardır. Şârih, şerhini 983 (1575) yılında bitirmiştir. 

 

İstinsah kaydı (78a):Eserin 941 (1535) yılında Kaşan'da yazıldığı kaydı 

bulunup müstensihin adı silinmiştir.  

 

Baş (1b): 

   9P0:)� �� , ?@C�...              *�1 0$0XRN;<� 	 0$0<(7;q� x1T:)� ,� �0� %=b)� Ì.�DX) x&_0' u\�M ?:. 	

   ;K �\)� !WDOP� 0X'(_              �T�O)� B�=> l-:)� (1½) ��l-&h #�Dq2� ¢J=q *1 j@� #01�)� �)0U z u0XR... 	

                  D�$ 3<0§R�U ,� 	 x¦DRLP� g(Q;NP� 05)wPE x¦D-RP� �;b)� 3X> f=q x&.�p� �(O)� *1 �o�(O)� f:k

                                                
129 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1978; Brockelmann, Suppl., C.II, s. 496. 
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               )� %:X)� *1 a;§X1 0Ç #� %�=)� !08 #Tb;)� !WD:P� 0<�D1� j&k B| 3&=> 	 #0:;-P�       %�=b)� u\�$ "0�Z� Ì.�D-

Ì.�DX)�...  

Son (78a): 

...                    ��W(�)� *1 ?&:R)� *F(4) 0<0O1 (�_ tr (�_E !D' tr !D' 	 x=&) ?:. Ji� x=&) B$ 01 	 !08... 	

9P0:)� �� , ?@C�... 

 

3.87. eş-Şumūsu'l-bevāzıππππ fµµµµ şer√√√√i'n-Nevābiππππ i≥≥≥≥āe  
müşkilāti'n-nevābiππππ130,Mustafa Paşa el-Mektûbî 
 (ö. 1194/1780) 
 

AY 4299 

Eser, yaldız hendesi şemseli, yaldız zencirekli, mıklepli, şirazesi dağılmış, 

açık kahverengi meşin bir cilt içinde 52 varak olup, 189×112 (128×66) mm. 

ebadında, aharlı, ince, koyu sarı kâğıt üzerine her sayfada 19 satır yaldız cetvel 

içinde başlıklar kırmızı mürekkep kullanılarak, çok güzel bir talik hattıyla 

yazılmıştır. Unvan sayfasında fevâid bulunmaktadır. 1b varağında müzehhep bir 

serlevha vardır. Eser, Osmanlı Devleti kâtiplerinden el-Hâc Abdurrezzak el-

Mektûbî'nin Ebu'l-¢āsım Ma√mūd b. ¡Omer ez-Zema«şerµ'nin "Ni¡emu's-sevābıπ fi'l-

kelimi'n-Nevābiπ" adlı eserine yazdığı ve Sultan Mustafa'ya hediye ettiği bir şerhtir. 

Sadrazam Râgıp Paşa'nın mühürdarı Ahmet Nüzhet'in unvan sayfasında bulunan 

1181 (1767) tarihli fevâidi de bu şekildedir. 

 

İstinsah kaydı (52b): 4 Şaban Cuma 1181 (25-12-1767) 

 

Baş (1b): 

        xn&=R)� �(45)0�&.0.� ×&-< 0n=R)� %�=P ?@C� «%&'()� *+()� ,� %-. ... �0:U i l45)� !D4&M ?:. 	

          G:)� x&=:)� x)	?)� z t0:)� �?Q)� g(LC £D;bP� ���()� ?R> �0C� �Tm� 3.� %:X. BW@-P� �0;b)� fFE� 0P x&<0@

                                                
130 el-Bağdâdî, elelelel----İ≥İ≥İ≥İ≥ā√√√√, , , , C.II, s. 57. 
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           �(7A�)� (@> *.�D@A %U04)� D.� 3<� 	 x1T:)� �0:)� �&)wh Ì.�DX)� %=b)� z Ì.�D-)�...�0:10c �05){1... #E ��E

     0�&<0:1 ?o�(q uDc	 *> "0G=)� �7KE... )b2( :  �(_E 0<E 0$ 	 Ì.�DX)� Tb71 g�0�� z ���DR)� �DÉ0. 3;&  	

 ,0. 	�&MD;)�...  

Son (52a): 

...     (W&:;=) %U� D$ 	 gl| jk ln)� 	 ŷª> 3:k 	 �0R;>i� *1 %U� gy:)� «��lª| x<D§71 ��y> g{̂®=Ç 0&<?)�

            BQ§�F i 	 W?:�F i 	 �o�(n)� 	 �o0�:)� *1 0&<?)� J#E ���E ...           (�5|� 	 0$y:F i 	 0&<?)� y:F *WÇ 0X=:c� %�=)�

   �0Ci� ��1�                 	 ,� �O=. �&_()� �(7)� �\$ H@K ?8 	 #0-=)� �D5$ #0X�� �D�_ 	 �05)p� 0O4U 	

�&MD;)� *-'. 

 

3.88. el-Menāzilu'l-me√√√√āsiniyye fi'r-rı√√√√leti'††††-‰‰‰‰arābulūsiyye131, 
İbn Me√√√√āsin (ö. 1053/1643) 

İbn Me√āsin olarak bilinen müellifimizin tam adı Ya√yā b. Ebi'§-~afā b. 

A√med132'dir. Edebiyat âlimi olan İbn Me√āsin Şam'da doğmuş ve orada vefat 

etmiştir. Edebiyat ve dil sahasında çok sayıda eser vermiştir. 

 

AY 4329 

Eser, üzeri desenli kâğıt kaplı, mıklepli, şirazeli, sırtı kırmızı meşin, mukavva 

bir cilt içinde 28 varak olup, 187×121 (180×70) mm. ebadında, aharlı, filigranlı, 

kalın, nohudi sarı kâğıt üzerine her sayfada 23 satır talik hattıyla yazılmıştır. Unvan 

sayfasında fevâid bulunmaktadır. Eserin bazı sayfaları rutubet gördüğünden tamir 

edilmiştir. Müellif, bu eserini Tarablus'a yolculuğu esnasında 1048 (1639) senesinde 

telif etmiştir. 

 

İstinsah kaydı (28a): 12 Zilkade Cumartesi 1048 (14-03-1639) Derviş 

Mu√ammed et-Tāi eliyle 

                                                
131 el-Bağdâdî, elelelel----İ≥İ≥İ≥İ≥ā√√√√., C.II, s. 556. 
132 ez-Ziriklµ, a.g.e., C. IX, s. 187 ve burada verilen bibliyografya. 
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Baş (1b): 

        �0Q.p� 	 �D=4=) �Òc (5-)� H:c �\)� , ?@C�...        x&Zi� x@bC� fL;8� 0P 3<0M ?:. 	  ©� 3cWD;F

   a&U0¥� 05Q)� £E *....                 ��cDP� 	 V)\) �>0R)� #0K 	 xW&=. 	 xF�E HK *1 fX&� x&@¥� BUD=.�(¦ xXF?1 t�

V)0-P� 	 !�0XP� V=Rh 0<�0:_i...  

Son (28a): 

... xXU �D�_ *1 "�(C� g?:4)0Ä� (7> }0� fR-)� "DF (�µ V)� 	 "07)� tr 0X=q� 	 �0:F(U 0X&71 	

¿x&7> f.(| 	 �É f:=¦ 01 x&¯ �)� 	 gD=� �)� 0$(c0�1 B=> xFDRX)� g��Z� *1 �)� 	 9:.�� 	 x&<0. 

 

3.89. Keşfu'l-esrār fµµµµ √√√√ukmi'†'†'†'†----††††uyūr ve'l-ezhār133, İbn ∏∏∏∏ānim 
 el-Ma…………disµµµµ134 (ö. 678/1280) 
 

AY 4446 

Eser, üzeri sonradan pembe ebru kâğıt, sırtı siyah bez kaplı, mukavva bir cilt 

içinde 33 varak olup, 172×125 (145×105) mm. ebadında, az aharlı, rutubet görmüş, 

kalın, sarı kâğıt üzerine muhtelif satırlı okunaklı bir nesih hattıyla ehl-i itibara 

yazılmış bir mevizedir. Unvan sayfasında fevâid bulunmaktadır.  

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

AY 3320 numaralı eserin aynısı. 

 

Son (33b): 

...     �D4)0:)� j-e 3M0�	E �:. *> ?|              �&� 	 �?@:. ��(U2� x=&) z 3.� *1 x1p� �\)� �0M �&Lh z 

�F�	 "0¿ *Q| B=> 08�	 W?_ 0@�1 ,� 3&=> B=� .?&U B=> g�D=� 	 9P0:=) �� , ?@C� 	%=U 	 ?@A 0<. 

 

                                                
133 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1485; Brockelmann, GAL., C.I, s. 450, Suppl., C.I, s. 808. 
134 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 114. 
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3.90. Fa≥≥≥≥āilu'l----◊◊◊◊amµµµµdiyyi, ¡¡¡¡Abdullāh b. Yūsuf 

 

AY 4794 

Eser, sultan kütüphanesi teclidi olan, üzeri yeşil ipek bez kaplı, tuğralı, yaldız 

zencirekli ve yaldız köşebentli mukavva bir cilt içinde 10 varak olup, 227×152 

(169×100) mm. ebadında, aharlı, kalın, koyu sarı kâğıt üzerine her sayfada 13 satır 

kalın yaldız cetvel içinde okunaklı ve çok güzel bir nesih hattıyla yazılmıştır. 1b 

varağında yaldız bir tuğra vardır. Eser, Osmanlı sultanlarından Sultan Abdulhamit'in 

faziletlerini anlatmaktadır. Eserin 10a varağında sultanı metheden bir kaside de yer 

almaktadır.  

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. Ancak (vr. 9a)'da 19 Muharrem 1311 (01-

08-1893) senesi telif kaydı bulunmaktadır. 

 

Baş (1b): 

3;&<� ?'�	 z u[h �\)� , ?@C� «%&'()� *+()� ,� %-. ...  	 34=m 0Xb&1 0�=:c 	 ��p� Y-. 	

u�T. z �M()0. �0_ *1 W¢q 	 �0°i� 9C0Q)� 	 �0O8p� 	 �0&R<i� %�X1 HLM ... 3&R< ?:. �05=q %�=:c 	 

... g(L' ?&:&)� #01�)� �\± �0_DQq ... *F?)� 	 x:F(7)� ?F{1 ...  #0q ?&@C� ?R> ��0n)� #0O=U *. #0O=-)�

#0@G> !� *1  

Son (9a): 

                  9C0Q�)� 	 �0�@=:)� �A t0:h ,� u(Q< D�M ��Db71 %b&:U #0K 	 ���c %b) #0K �\$ #�.... 	

 B4R;F i 0b=1 %Z �$	9=U(P� �(_E u0» 91� �?'p… 

 

3.91. Risāletu'l-¡¡¡¡asri'l----◊◊◊◊amµµµµdiyyi, Mecµµµµd b. Ma√√√√mūd 

 

AY 4796 

Eser, Osmanlı teclidi, üzerinde yaldız Osmanlı tuğrası basılı, mor kadife kaplı 

mukavva bir cilt içinde 6 varak olup, 222×153 (170×104) mm. ebadında, aharlı, ince 
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koyu sarı kâğıt üzerine her sayfada yaldız cetvel içinde 19 satır okunaklı ve güzel bir 

nesih hattıyla yazılmıştır. Eserin başında yaldız bir serlevha vardır. Eserde, Sultan 

Abdulhamit dönemi methedilmektedir. Eserin 10a varağında sultanı metheden bir 

kaside de bulunmaktadır.  

 

İstinsah kaydına rastlanamadı.  

 

Baş (1b): 

             %'� 	 9=4G)� Wa. *F?)� �\$ (�µE �\)� ,� ?@s «%&'()� *+()� ,� %-.      9<D�b)� ?&-. YUD)� x1i� u\$ ... 

)
a2( ...  HK 0X&)� �(8 �\)� �?&@C� (Q:)� *1 0X&)� *XP� �0� f�0M 	 0X&=> x@:X)� f@¤> 3. 01 #�M ?:. 01E

#?@;)� ��0Q1 	 "?4;)� ���D1 *1 ?&:....  

  

Son (6a): 

                c	� !0C� 	 B>�� (1i� #� 	 x�C� "�)� ?8 !{-P� V)� #� �(< 0X$ tr 	       g?�¼M� �-�¯ #� t� �

                   ,� ?�F� �?&@C� (Q:)� V&=1 %¬0O=U �0��� ��0QF 01 Ds �0&4<i� 	 x>0¦i� gxR¥0. x&<0@G:)� x:R;)� 	 x&>()�

!0R82� 	 �:)0. �5Î 3h(Q< "T>� t0:h ... 9P0:)� �� , ?@C� 	 9=U(P� B=> "TU 	. 

 

 

3.92. el-Cevāhiru'l-ππππāliyetu'l-e&&&&mān fiiii'r-rı√√√√le ilā dār ««««ilāfet 
benµµµµ ¡¡¡¡O&&&&mān, Resūl b. ¡¡¡¡Alµµµµ el-Bu««««ārµµµµ 
 
AY 4836 

Eser, çiçek motif şemseli, yaldız zencirekli, köşebentli, yeşil meşin bir cilt 

içinde 19 varak olup, 212×144 (158×92) mm. ebadında, aharlı, ince, sarı kâğıt 

üzerine her sayfada 17 satır nesih hattıyla yazılmıştır. (vr. 19a). 

 

İstinsah kaydı (19a): el-Bu«ārµ diye bilinen Resūl b. ¡Ali eliyle 
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Baş (1b): 

                        ×�M H�K *�1 0�@�&)� �X< 0X=:c 	 ��i� 	 %=:)� �(7. 0X&=> W*1 *1 0F  ?@s «%&'()� *+()� ,� %-.

�?'	)...
a2...( Q)� �F?Q)� 0�FE %=>0M?:. 01E  3<0;�U�� (O8 tr �D7h� fXK 0P0¦ }� �&M()� �&M()� 	 �F?

g�0&-)� [K #?:1 	 g�0:-)� �O8 �K(1 B$	i �&K 	 x&=�� 0Ë(L< 	 x=&@�� 0Ë(L' t� �D7h� 	 x&=:)�...  

  

Son (19a): 

                    �$ 	 (F?c x.0ci0. 	 (F?8 �07F ��� %�:k B=> 3<� �F(4)� �&Ó� ,� x+� *1 YX8� i 	  �0:R)� #�

     0$?:1 �(4)� 	 �DcD1         0X&R)� 0F�� �'0� ?@A 0<?&U B=> "T-)� 	 gTQ)� 	 01?:. 9;&;7)� ,� j@Â ?4M

�0c 	 3X� º(b)� HL5h 01 �0³p� 3.0§�� 	 3)� B=> 	 �lm� �D4R;U0M �F�:)� �0;b)� z 3&=> ![P� . ?@� fe

,�... 

 

3.93. Raculu'ş-şar…………, Cemāleddµµµµn el-Efππππānµµµµ (ö.1897) 

Cemāleddµn Mu√ammed Safder el-◊useynµ el-Efπānµ135'nin doğduğu yer 

hakkında kesin bir bilgi yoktur. 18 yaşına kadar Kâbil'de kaldı. İlk öğrenimini âlim 

bir kişi olan babası Safer'den yaptı. Meşhur bilginlerden dil, tarih, din, felsefe, 

matematik, tıp ve siyaset alanlarında dersler aldı. Tahsilini geliştirmek üzere 

Hindistan'a gitti. Burada Avrupa bilim ve edebiyatı ile tanıştı. Zihninde taşıdığı 

ıslahat düşüncesi Hindistan'da biraz daha netleşti. Hac ibadetini ifa ettikten sonra 

Afganistan'a döndü. Dost Muhammed Han iktidarında devlet hizmetine girdi. 1863'te 

başvezir oldu. 1871'de Kahire'ye giderek sekiz yıl burada kaldı. Daha sonra İngiltere 

ve Paris'e gitti. 1897 yılında vefat etti.  

el-Efgānµ düşüncelerini çoğunlukla konuşmalarıyla dile getirmiş olup, az 

yazmış bir fikir ve aksiyon adamıdır. Yazdıklarının bir kısmı da kaybolmuştur. 

Hindistan'da ikameti sırasında materyalist tabiatçıları red amacıyla ele aldığı 

Hakikat-ı mezheb-i Neyçerî ve Beyân-ı ◊âl-i Neyçeriyyân adlı eseri "er-Red ¡ale'd-

                                                
135 Hayreddin Karaman, "Efgānî, Cemâleddin", DİA., C.X, İstanbul, 1994, s. 456-466 ve burada 
verilen bibliyografya. 
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dehriyyµn" adıyla Arapça'ya tercüme edilmiş olup, basılmıştır. Tetimmetu'l-beyân adlı 

eserinde ise Afganistan'ın siyasî, sosyal ve kültürel tarihini ele almıştır. 

 

AY 4960 

Eser, üzeri kırmızı bez kaplı, modern desenli, üzerinde İngilizce yazılar 

bulunan mukavva bir cilt içinde 12 varak olup, 206×141 (155×105) mm. ebadında, 

aharlı, filigranlı, orta kalınlıkta, koyu sarı kâğıt üzerine her sayfada cetvel içinde 12 

satır çok güzel bir talik hattıyla yazılmıştır. Müellif, eserinde şarkın ve şark insanının 

nasıl olması gerektiğini ve sosyal hayatta örnek teşkil etmesi gereğini irdelemektedir.  

 

İstinsah kaydına rastlanamadı.  

 

Baş (1b): 

    �\�$ z �(n)� j1 �0N5)� !DF� 0± (Â �R�� �)� %:X)� *1 3&=> 3. ,� %:<� 01 HLM ?§�&8(7=) �&)

)� �\$ HG1 HLM �D�¤. (Q:)��@7)� �D�µ 3&M H&=�� (�C� ?&-...  

  

Son (12a): 

                   �(| 01 	 %�X1 �(> 0� 0�;=' 0$D-bF 	 0Ë�D� %��Tq� tD&$ �R=F #� B=> ��04)� D$ ?&-)� 	

!0:;P� lRb)� , ?@C� 	 !01�� u\$ ,� �J4' !0@b)� Ds �D5X)� �&cDh B=> gD4)� *1 3) 01 	 %�&M. 

 

 

3.94. Nevabiππππu'l-kelim136136136136, ez-Zema««««şerµµµµ137137137137 (ö. 538/1143)  

 

AY 5951 

Eser, geometrik yaldız şemseli, yaldız zencirekli, koyu mavi meşin bir cilt 

içinde 9 varak olup, 203×154 (130×78) mm. ebadında, aharlı, kalın, nohudi sarı kâğıt 

üzerine her sayfada 17 satır nesih hattıyla yazılmıştır. Eserin dört varağı (2a-3b ve 8a-

                                                
136 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.II, s. 1978; Brockelmann, GAL., C.I, s. 292, Suppl., C.I, s. 512. 
137 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 85. 
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9b) orjinaldir. Diğer varaklar sonradan yazılıp esere ilave edilmiş ve eser yeniden 

ciltlenmiştir. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı.  

 

Baş (1b): 

"01i� 6&7)� !08 «%&'()� *+()� ,� %-. ... �(7A�)� (@> *.�D@A %U04)� D.E ...    0�WÇ J#� %��=)�

                    BW<0�K x¤8D1 gy> HK B=> �xJ�0' x¤>D1 	 g�c0< Hb. �x4¦0< Ìh�DX)� %=b)� u\$ "0Z� Ìh�D-)� %:X)� *1 a;§X1

#0@4) xJ=³ 0± *Ö4)E...  

  

Son (9b): 

...�0;b)� � u?'	 , ?@C� 	 ��l| x<D§71 ��yª> g{=Ç 0&<?)� �0O1p� �0§U #	�?F �0@¦p� �0§�� 

��lGK �0@&=-h %=U 	 3R§� 	 3)� 	 ?@A 0<?&U B=> ,� B=� 	 �D�� 	 B=:)� 	 "�0bP� 3) 	 �D@¥�.  

  

 

3.95. Esāsu'l-i…………tibās138, ∏∏∏∏ıyā&&&&uddµµµµn el-◊◊◊◊useynµµµµ (ö. 928/1522) 

Tam adı el-◊useyn b. ∏ıyā&iddµn et-Turbetµ el-Herevµ, İ«tiyaruddµn el-

◊useynµ139 olan müellifimiz edebiyat âlimidir. Herat'lı olan ∏ıyā&iddµn el-◊useynµ 

buranın kadılığını yapmış ve burada vefat etmiştir. Telif ettiği çok sayıdaki eserleri 

arasında el-Ma…āmāt ve Mecālisu'l-mulūk adlı eserlerini sayabiliriz. 

 

AY 5953 

Eser, geometrik yaldız şemseli, yaldız zencirekli, mıklepli, şirazeli, açık 

kahverengi meşin bir cilt içinde 102 varak olup, 213×137 (160×80) mm. ebadında, 

aharlı, filigranlı, orta kalınlıkta, sarı renk kâğıt üzerine, her sayfada 21 satır başlıklar 

                                                
138 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 74; Brockelmann, GAL., C.II, s. 193, Suppl., C.II, s. 256. 
139 ez-Ziriklµ, a.g.e., C. II, s. 274. 
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kırmızı mürekkep kullanılarak adi bir nesih hattıyla yazılmıştır. 1b-51a varakları 

arasındaki yazılar kırmızı cetvel içerisindedir. Unvan sayfasında fevâid 

bulunmaktadır. Müellif mukaddimede, bâbların makâmelerden oluştuğunu ve eserini 

başlık, kelimeler, satırlar, ve harfler şeklinde tertip ettiğini kaydetmektedir.  

Eser, 897 (1491) yılında muhtasar şeklinde telif edilmiş olup, nakledilen 

müellif nüshasının üzerinde Molla Cami'nin takrizi bulunmaktadır. Muhtasar olan bu 

eser Sultan Hüseyin Baykara'ya hediye edilmiştir. Eser, Nuruosmaniye 

Kütüphansi'nde 4272 numarada kayıtlı yazmadan hareketle "Ma…āmatu'l-◊useynµ" 

olarak da bilinir. 

 

İstinsah kaydına rastlanamadı. 

 

Baş (1b): 

V&)� x:c�� ?10¥� 	 %�=)�  ?+� «%&'()� *+()� ,� %-. ... ?:. 	 : �0&;q� an)� ,� t� l45)� !D4&M

-C� *F?)� �0&| *. *F?)�     x�&=:)� ��)0OP� !0Q�§;U� B�=> #D�:)� %:< �07<i� 	 #0&R)� %=> #� a& ...  

)b4...(                  !DR41 3=:c� %�=)� �0R;82� �0UE 3;&  	 3'�?;1� z ��� �_ HK �0;51 *1 �?� £0;K �0;;M� fXF�

&)� 	 f=KDh 3&=> ,0. i� B4&MDh 01 	 �&�@=) �&O)� H@> 3&M f=@> }0M �0RO)� 	 (¦�Dm��&<� 3...  

  

Son (102a): 

...   p� 0805h� *1 	"0F .  "0e2� "DF �05h� .           ��c� 6=-�. 3�;@e ?4M "0@;qi� 6F�0h "0@;qi� "0:.

)
b102( ��> (1� V)� 	.  

jM0< j10c lm0. �    3@&J=:;. �-8 0F �4h�0M   

3@&@;;. 3´�0h f=< ,� #D:. 3;@e 9' 
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3.96. Esāsu'l-i…………tibās140, ∏∏∏∏ıyā&&&&uddµµµµn el-◊◊◊◊useynµµµµ141141141141 (ö. 928/1522) 

 

AY 5956  

Eser, geometrik yaldız şemseli, yaldız zencirekli, mıklepli, şirazeli, açık 

kahverengi meşin bir cilt içinde 136 varak olup, 205×153 (170×120) mm. ebadında, 

aharlı, orta kalınlıkta, beyaz kâğıt üzerine her sayfada 15 satır, başlıkların üzeri siyah 

mürekkeple çizilerek adi bir nesih hattıyla yazılmıştır. 1b-51a varakları arasında yazı 

kırmızı cetvel içerisindedir. Unvan sayfasında fevâid bulunmaktadır. Sayfa 

kenarlarında yer yer tashihler vardır. 

 

İstinsah kaydı (136a): 13 Zilhicce 1170 (28-08-1757) 

 

Baş (1b): 

AY 5953 numaralı yazmanın aynısı 

 

Son (135b): 

AY 5953 numaralı yazmanın aynısı 

 

 

3.97. Tu√√√√fetu'l-««««ulā§§§§a, İbn Zeydūn (ö. 463/1071) 

 Tam adı Ebu'l-Velµd A√med b. ¡Abdillāh b. A√med b. ∏ālib el-Ma√zūmµ el-

Endelusµ142 olan müellifimiz 394 (1004) yılında Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. İbn 

Zekvān ve Ebū Bekr Muslim b. A√med el-¢urtubµ gibi hocalardan öğrenim gördü. 

Arap dili ve edebiyatı, tefsir, hadis ve fıkıh okudu; tarih ve coğrafya ile meşgul oldu. 

İbn Zeydūn 422 (1031)'de Endülüs Emevi Devleti'nin çöküşünden sonra yeni 

yönetimde vezir olarak görev aldı. İşbîli'de vefat etti. Devlet adamlığının yanı sıra iyi 

bir şair olan İbn Zeydūn genel olarak çağının şiir geleneğine bağlı kalmıştır. Şiirleri 

                                                
140 Kâtip Çelebi, a.g.e., C.I, s. 74.  
141 Hakkında bilgi için bkz. bu çalışma s. 124. 
142 Rahmi Er, "İbn Zeydûn", DİA., C. XX, İstanbul, 1999, s. 464-466 ve burada verilen bibliyografya. 
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neoklasik bir tarzda olduğu için kendisine "Batı'nın Buhturî'si" lakabı verilmiştir. 

Nesir alanındaki ününü daha çok tarihî şahsiyetlere ve olaylara, eski Arap 

mesellerine yer verdiği risalelerine borçludur.  

 

AY 6190 

Eser, üzeri yeşil bez kaplı, yaldız zencirekli, mıklepli, etrafı kırmızı meşin 

çevrili mukavva bir cilt içinde 10 varak olup, 195×125 (133×67) mm. ebadında, 

aharlı, ince, sarı kâğıt üzerine kırmızı cetvel içinde her sayfada 13 satır başlıklar 

kırmızı mürekkep kullanılarak güzel bir nesih hattıyla yazılmıştır. Cümlelerin sonuna 

yer yer yaldızlı bir nokta konulmuştur. 1b varağında müzehhep bir serlevha vardır. 

Serlevhanın bulunduğu varak ile 2a varakları yaldız cetvel içinde yazılmıştır. Eser, 

hemzetu'l-vasl'ın çeşitleri, durumu ve kısımlarıyla ilgili olup öğrencilerin ihtiyacına 

binaen yazılmıştır. 

 

İstinsah kaydı (10a): Rebîulevvel'in sonları 1254 (1838) 

 

Baş (1b): 

"D=:P� ?�041 tr x=&U	 "D=:)� ��0R1 H:c �\)� , ?@C� «%&'()� *+()� ,� %-. ...  !08 ?4M ?:. 	

         }0°��p� t	 ?&-)� *.� `$D)� 9-' ?&-)� }�p� "0<p� (4ME           ��0�:1 	 �?R1 z WB=> 	 ��0Z� xME� 0@�&=> 

          	 x��Tm� x5§;. 0�;&  	 0�:8�D1 	 0�10-8� 	 0Z�D'E 	 H�D)� g�Ñ ��D<� (Q' #0&. B=> x=@;71 xJ=A u\�M

x5&O) 	 x1D=:P� g��0<...  

  

  

Son (9a): 

...  }0G)� !0G1 	 :          �DK\1 V)� �?>0:1 	 W�D+� 	 W�DJ=c� 	 �_D7>� 	 �(N;U�     x��Tq 0X;)0U� z 

�(Q)� .5X)� *1 u0<��	E 01 (q� �\$-&x... 
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3.98. Risāle fµµµµ med√√√√ Şeyhilislam Ahhhhmed Efendi, Yūsuf  
el-¡¡¡¡A††††††††ār 
 

AY 6303 

Eser, hendesi yaldız şemseli, yaldız zencirekli, kırmızı meşin bir cilt içinde 

16 varak olup, 180×131 (130×91) mm. ebadında, aharlı, filigranlı, rutubet görmüş, 

kalın, beyaz renk kâğıt üzerine her sayfada yaldız cetvel içinde 9 satır güzel ve iri bir 

nesih hattıyla yazılmıştır. 1b varağında çiçek motifli yaldız bir serlevha vardır. Eserin 

sayfaları birbirine yapışmış olduğundan bazı kelimeler karşılıklı olarak silinmiştir Bu 

nedenle eserin baş tarafından yeterli alıntı yapamadık. 

 

İstinsah kaydı (16b): 9 Ramazan 1289 (09-11-1872) 

 

Baş (1b): 

...0�&=> 9@o�� 01TU 	 ... �D4;)� B=> *1 �K� H&R4h ?:. ... �0-;<i0. (W�¦ 	t�  ... U()� 	 !D

 !DU()� !� x)TU �(M �W?8(2a) ��($�)� a. gD5� !DR;)�   

  

  

Son (15b): 

... 3)08 H&7F 01 �?4. 	 �	\:1 H@X)� 	 H&=8 B10W-)� 3104P xR-X)0. �0�	p� *1 (K� 01 HK 	

3.() (4;5P� 3@=4. 34� 	 «�(5. ... 7)� *. ?@A ?&-)�C� �0O:)� �UDF 6&7)� *. ?@A 6&�0X¦	 `= �0R$\1 B5XC� 

3F?)�D) 	 3) ,� (5| �0.(71 BhD=m� ���04)�...  
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SONUÇ 

Kütüphanelerimizde bulunan yazma eserler birçok açıdan, özellikle de içerik 

açısından mühim bir değer taşımaktadır. Bu nedenle bunlar, yalnız Türk 

araştırmacılar için değil, batılı ve doğulu araştırmacılar için de önem taşıyan kaynak 

eserler olarak kabul edilmektedir. 

 İlmî çalışmalara ve tarihe ışık tutmaları açısından böylesine büyük bir öneme 

sahip olan yazma eserlerimizi muhafaza etmek ve gelecek nesillere mümkün olan en 

sağlam şekilde devretmek de yazma eserlerin kendisi kadar önemlidir. Yazma 

eserler, rutubet, nem, güve ve kurt yeniği v.b. dış etkenler sebebiyle zamanla 

yıpranmakta, ayrıca yangın v.b. afetlerle de karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenlerle, 

böyle tahribatların zararlarından korunmak için, son zamanlarda, yazma eserleri 

bilgisayar ortamına aktarma çalışmalarına başlanmıştır.  

 Diğer taraftan, yazma eserlerin bibliyografik künyelerinin tespit edilerek 

kataloglarının hazırlanması da ilim dünyası için mühim bir çalışmadır. Bugüne kadar 

Türkiye kütüphanelerinde bulunan yazma eser koleksiyonlarından bazılarının 

katalogları yayımlanmıştır. Ancak yayımlanan bu kataloglar elimizdeki 

koleksiyonların çok az bir bölümünü teşkil etmektedir. 

 Yaklaşık dokuz yüz yıllık bir döneme ışık tutan elinizdeki bu çalışma ile 

bilim dünyasında mühim bir yeri olan yazma eserlerin bir bölümünün gün yüzüne 

çıkarılması amaçlandı. 

Üç bölümde ele alınan bu çalışmanın birinci bölüm’ünde İstanbul 

Üniversitesi ve Kütüphanesi hakkında genel bilgi verildi. 

 İkinci bölüm’de ise zengin bir hazineye sahip olan Arap edebiyatının 

dönemleri ana hatlarıyla ele alındı. 

 Çalışmanın esasını teşkil eden üçüncü bölüm’de ise İstanbul Üniversitesi 

Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Arap edebiyatına dair Arapça yazma eserler 

incelendi. Bu eserlerin bibliyografik künyeleri, nüsha özellikleri ve kısaca müellifleri 

tanıtılmaya çalışıldı. Ele alınan eserler arasında en eski tarihli eser, Ebū Temmām (ö. 

231/846)'ın 446 (1054) yılında kaleme almış olduğu Kitābu'l-√amāse adlı eseridir. 
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Günümüze en yakın eser ise ¡Abdullāh b. Yūsuf'un 1309 (1892)’da yazmış olduğu 

Fa≥āilu'l-√amµdiyyi adlı çalışmasıdır.  

 İ.Ü. Kütüphanesi’ndeki yazma eselerin çokluğu ve zamanımızın sınırlı olması 

nedeniyle biz, sadece Arap edebiyatı ile ilgili olan eserler üzerinde çalıştık. 

Önümüzdeki dönemlerde İ.Ü. Kütüphanesi'nde bulunan diğer alanlardaki yazma 

eserlerin de tanıtılması hiç şüphesiz başta ilim dünyasına ve üniversitemize yararlı 

olacaktır. 
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